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Návod ke vstřikování UV barviva: 

 

 

ZACHOVEJTE OPATRNOST!! 

 Při vstřikování barviva do systému s tlakem, 

VŽDY noste ochranné brýle a rukavice! 

 Nevdechujte výpary chladiva! 

 Při práci s ultrafialovým světlem vždy noste speciální brýle! 

 Povrch lampy se rychle zahřívá. 

NEDOTÝKEJTE SE ČOČKY! 

 

A. Vypuštění vzduchu z hadice 

 

Před vstřiknutím UV barviva do klimatizačního systému vypusťte vzduch z hadice. (Tato činnost se vyžaduje pouze při instalaci 

vstřikovače). 

 

1. Nasměrujte vstřikovač (1) nahoru, odšroubujte nástavec s hadicí (2). Před naplněním otočte pouzdro vstřikovače (1) 

nadoraz doleva. Vstřikovač naplňte barvivem. Nasaďte zpět nástavec s hadicí a silně utáhněte. 

 

2. Nástavec nasměrujte nahoru a otáčejte pouzdrem (1) doprava. Otočení pouzdra otevře přívod barviva do hadice, které 

vytlačí vzduch nahoru. Abyste vypustili vzduch, stiskněte koncem propisky pojistku spojky (3). Tuto činnost opakujte do 

okamžiku, až se spojka naplní barvivem. 

 

B. Vstřikování 

 

1. Vypněte klimatizační systém a motor!! 

 

2. Vstřikovač připojte do spodního bočního přívodního otvoru klimatizace. Vstřikovač přidržujte. Jednu dávku barviva 

uvolněte otočením pouzdra doprava. Počáteční čárku (|) na okraji pouzdra považujte za počáteční bod otočení. 

(V případě koncentrovaného barviva činí jedna dávka 1 až 1 1/4 otočení). 

(V případě standardního barviva činí dávka asi 3 1/2 otočení). 

 

3. Vstřikovač odpojte od systému a utřete přebytek barviva kolem přívodního otvoru. 
 

3.  

 



VSTŘIKOVAČ UV BARVIVA/OLEJE 

 

Tabulka použití UV barviva 
 

(Klimatizace v 

automobilu) 

1 dávka na systém (v případě systému obsahujícího 

až 10 uncí [300 ml] mazacího oleje 

(Topení, větrání, 

klimatizace, chlazení) 

1 dávka na systém (v případě systému obsahujícího 

až 7 liber [3,2 kg] chladiva) 

 

Návod ke vstřikování oleje: 

 

 

A. Zásobník odvzdušněte a naplňte podle návodu ke vstřikování barviva. 

 

B. Vstřikování 

 

1. Vypněte klimatizační systém a motor!! 

 

2. Vstřikovač připojte do spodního bočního přívodního otvoru klimatizace. Vstřikovač přidržujte. Jednu dávku oleje uvolněte 

otočením pouzdra doprava. Počáteční čárku (|) na okraji pouzdra považujte za počáteční bod otočení. 

(1/4 unce oleje je asi 3 1/4 otočení). 

 

3. Vstřikovač odpojte od systému a utřete přebytek oleje kolem přívodního otvoru. 

 

 

 (Obr.) Č. části Popis 

    

 (1) 53223-001A .........................  Pouzdro vstřikovače barviva 

 (2) 53223-001B .........................  Nástavec (bez hadice) 

 (2A) 53223-001C .........................  Těsnicí kroužek 

 (2B) 53223-001D .........................  Hadicový adaptér 

 (4) 90333-UV ............................  Spojka R12 (1/4")FL 

   Uzavírací ventil 

 (5) 90336 ..................................  Samotěsnicí kroužek do 90333-UV 
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