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 IMPORTANT! 

Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile conținute în prezentul Manual. 

Aceasta este o condiție pentru a asigura funcționarea excelentă și fiabilă pentru o perioadă lungă de 

timp. 

Păstrați manualul în apropierea aparatului pentru a permite operatorilor accesul rapid la acesta dacă 

este cazul! 

Producătorul nu este responsabil pentru defecțiuni sau alte consecințe ale procedurilor incorecte 

aplicate de către utilizator. 

Stimate Client, 

Felicitări pentru achiziționarea AC FLUSH PRO – un nou aparat pentru spălarea sistemului de aer 

condiționat auto. 

Respectarea instrucțiunilor de mai jos privind utilizarea în condiții de siguranță permite utilizarea 

aparatului în condiții de maximă siguranță. 

Fiecare aparat în care sunt utilizate substanțe chimice constituie o sursă potențială de pericol în cazul 

în care este utilizat de către o persoană care nu știe instrucțiunile privind utilizarea sau în cazul în 

care instrucțiunile nu sunt precise. 

Acest manual care conține instrucțiuni generale privind utilizarea corectă a aparatului se va consideră 

ca parte integrantă a acestuia. 

Prin urmare, vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul, să realizați 

instruirea operatorilor  corespunzătoare și să păstrați manualul într-un mod care permite utilizarea 

acestuia în viitor. Respectarea acestor instrucțiuni asigură cea mai bună calitate și fiabilitate de 

funcționare a aparatului pe o perioadă lungă de timp. 

Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul prealabil în scris al producătorului. 

Producătorul își rezervă dreptul de introduce, în orice moment, modificări în aparat fără o notificare prealabilă. 

Denumirile altor produse și companii menționate în acest document pot fi mărcile comerciale înregistrate de către proprietarii 

acestora.
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1 REGULI DE SIGURANȚĂ  

1.1 ATF KOMPACT 

 

Înainte de a începe utilizarea aparatului citiți cu atenție prezentul manual de utilizare. 

Nu permiteți persoanelor neautorizate să opereze echipamentul. 

Plăcuțele care conțin avertismente, recomandări sau interdicții trebuie să fie întotdeauna  lizibile și la 

locul lor. 

Nu conectați aparatul la sursa de alimentare cu tensiune sau frecvență diferită decât cele indicate pe 

plăcuță. 

Aparatul trebuie să fie utilizat numai în locuri uscate, bine iluminate și ventilate. 

Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate. 

Nu loviți aparatul. 

În timpul transportului sau manipulării pe aparatul nu se pot afla obiecte care ar putea cădea de pe 

acesta. 

Nu manipulați aparatul trăgând cablurile conectate la acesta. 

În timpul manipulării aparatului nu-l țineți  de capacul rezervorului auxiliar. 

Protejați aparatul împotriva umezelii și ploii. 

Nu curățați aparatul cu produse care pot deteriora carcasa de plastic sau ecranul cu cristale lichide. 

Întreținerea aparatului poate fi efectuată doar de către personal calificat. 

Persoanele neautorizate nu ar trebui să deschidă aparatul. 

Siguranțele arse sau defecte nu trebuie reparate, acestea trebuie să fie înlocuite cu siguranțele 

fuzibile noi cu proprietăți similare. 

1.2 RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATOR 

 

Înainte de a începe utilizarea aparatului citiți cu atenție prezentul manual de utilizare. 

 Purtați îmbrăcămintea de protecție. Procedați cu prudență. 

 În timpul lucrărilor la conducte tubulare ale sistemului de transmisie purtați în mod constant 

ochelarii de protecție  pentru a proteja ochii împotriva injecțiilor posibile de lichid fierbinte. Nu 

folosiți ochelari obișnuiți ci doar ochelari de protecție. 

 Păstrați curățenia pardoselii – scurgeri de lichid necurățate pot provoca căderi. 

 Vehiculul trebuie să fie imobilizat cu ajutorul frânei de staționare (dacă face parte din 

echipamentul vehiculului), treceți la ralanti (iar în cazul  cutiei de viteze automate, setați 

poziția de parcare) și blocați roțile. 

 Atenție la mecanismele în mișcare din autovehiculul. În special ventilatoare electrice  se pot 

porni chiar și după imobilizarea autovehiculului. 
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 În cazul în care nivelul de zgomot depășește standardele acceptabile, utilizați măsuri de 

protecție adecvate. 

 Nu fumați în apropierea imediată a autovehiculului, nu folosiți flacăra deschisă sau surse de 

scântei. 

 Fața, mâinile și picioarele trebuie să fie protejate pentru a preveni contactul cu suprafețe 

fierbinți ale autovehiculului. 

 

Întotdeauna țineți contul de informații conținute în fișele de securitate ale 

materialelor și urmați instrucțiunile indicate în acestea 

 

 

Trebuie să aveți întotdeauna acces la fișele de securitate ale materialelor utilizate 

și  să respectați conținutul recomandărilor 

 

1.3 DEPOZITARE DEFINITIVĂ 

 Înainte de lichidarea aparatului separați piese electrice, electronice, metalice și de plastic. 

Depozitați materiale în containere pentru reciclare în conformitate cu cerințele legislației 

locale. 

2 PARAMETRI TEHNICI 

Alimentare: 

 Bateria 12 VCC (bateria auto) 

Pompă: 

 debit max. pompă = 5,5 litri/min  

 presiune max. = 9 bari  

Ecran: 

 cu cristale lichide, 20 caractere x 4 linii, cu iluminare, alfanumeric  

Dimensiuni: 

 L. = 600 mm, h. = 1100 mm, l. = 490 mm  

greutate: 

 ~30 kg 

Temperatura de lucru: 

 +5°C ÷ +40°C 
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3 DESCRIERE 

Tehnicienii de service trebuie să dispună de un aparat ușor de utilizat și fiabil pentru spălarea 

sistemului de aer condiționat. 

Tratamentul trebuie să fie realizat rapid și în condiții de siguranță, fără pierderea timpului pentru 

operațiuni inutile. 

AC FLUSH PRO permite tehnicienilor de service efectuarea acestui tratament în autoturisme. 

Datorită sistemului hidraulic inovator, AC FLUSH PRO asigură umplerea completă a sistemului de aer 

condiționat în faza de clătire. Prin vizorul se poate observa în mod continuu prezența agentului de 

curățare lichid în interiorul sistemului de aer condiționat. Umplerea totală a vizorului înseamnă că și 

circuitul sistemului de aer condiționat este plin (fără prezența aerului). 

În cazul în care vizorul este total umplut, evacuați prima porțiune de agent de curățare contaminat 

direct în rezervorul de „agent vechi”, și apoi setați robinetul în poziția „F-F”. Va fi activată numerotarea 

inversă a procesului de curățare a circuitului. 

Aparatul AC FLUSH PRO este echipat cu rezervorul de agent de curățare VECHI ceea ce facilitează 

eliminarea adecvată a agentului, în conformitate cu reglementările locale în vigoare. 

3.1 Componentele AC FLUSH PRO  

 

 

 



 

 __________________________________________________________________________________  

MANUAL DE UTILIZARE 7 

1 PANOU DE OPERARE 

2 FURTUN PENTRU RACORDARE 

3 FURTUN PENTRU RACORDARE 

4 REZERVOR PENTRU AGENT DE 

CURĂȚARE UZAT 

5 REZERVOR PENTRU AGENT DE 

CURĂȚARE NOU 

6 ROATA DE FAȚĂ CU FRÂNĂ 

7 ROATA DE SPATE 

8 CABLU DE ALIMENTARE 

9 MÂNER 

 

 

 

 

PANOU DE OPERARE 

ECRAN DE AFIȘARE: afișează instrucțiunile detaliate furnizate operatorului aparatului. 

A. IMPRIMANTĂ: imprimarea raportului final cu datele autovehiculului, numărul plăcuței 

producătorului și numărul de identificare al autovehiculului.  

B. VIZOR: pentru observarea fluxului de agent de curățare  

C. Supapele „NEW” și „OLD”: poziția F:F permite curățarea circuitului de sistem de aer 

condiționat. Poziția D:I permite umplerea circuitului cu agent nou după eliminarea celui vechi. 

D. Butonul STOP/ESC: anularea alegerii sau revenirea la opțiunea selectată anterior 

E. Butonul : derularea meniului în jos. 

F. Butonul : derularea meniului în sus. 

G. Butonul ENTER START: confirmarea alegerii și activarea procedurii. 
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4 LIVRARE, TRANSPORT, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

4.1 PRIMELE OPERAȚIUNI DUPĂ LIVRARE ȘI PUNEREA APARATULUI ÎN 

FUNCȚIUNE 

Operațiunile operatorului: 

 descărcați aparatul în conformitate cu reglementările privind igiena și securitatea 

muncii aplicabile la locul de muncă; 

 îndepărtați și eliminați corespunzător elementele de ambalaj.  

Verificați completitudinea componentelor și a accesoriilor. În cazul unor nereguli, contactați 

imediat distribuitorul nostru autorizat. 

4.2 TRANSPORT 

În timpul transportului trebuie respectate cu strictețe următoarele reguli: 

aplicați reglementările de igienă și securitate în muncă în vigoare (rețineți că greutatea totală a 

aparatului este de 35 kg); 

îndepărtați orice accesorii sau alte piese care ar putea împiedica mișcarea; 

aparatul ridicat manual trebuie ținut puternic și sigur; 

personalul care nu participă la manipularea aparatului trebuie să rămână la o distanță sigură de la 

acesta. 

 

În cazul transportului aparatului, verificați dacă poziția lui este suficient de stabilă. 

5 PREGĂTIREA PENTRU LUCRU  

5.1 PREGĂTIREA APARATULUI ATF KOMPACT 

Conectați AC FLUSH PRO la bateria auto. Conectați clema neagră la polul negativ (-), iar clema roșie 

la polul pozitiv (+) al bateriei. 
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ATENȚIE: Aparatul AC FLUSH PRO funcționează numai la tensiunea de alimentare de 12 

volți. Dacă tensiunea de alimentare este incorectă. aparatului nu va porni.  

5.2 Pregătirea autovehiculului 

Deconectați circuitul de aer condiționat al autovehiculului la compresorul și supapă de expansiune. 

6 UTILIZARE 

1 SETAȚI SUPAPA ÎN POZIȚIA F-F: 

 

2 Conectați AC FLUSH PRO la baterie. 

 

ATENȚIE: 

Nivelul uleiului din mașină se va verifica întotdeauna cu motorul pornit, respectând 

recomandările producătorului. 

 

Mesaj de pe ecran: 

 

 

Alegeți opțiunea de ciclu automat și apoi confirmați cu butonul Enter/START 

 

 

Cu ajutorul butoanelor F și G introduceți numărul plăcuței și confirmați cu butonul Enter/START 

 

 

Cu ajutorul butoanelor F și G introduceți numărul de identificare al autovehiculului și confirmați cu 

butonul Enter/START 
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Cu ajutorul butoanelor F și G introduceți numărul datele proprietarului și confirmați cu butonul 

Enter/START 

 

 

Goliți rezervorul „OLD” cu agent de curățare uzat și confirmați cu butonul Enter/START 

 

 

Turnați agentul de curățare în rezervorul „NEW” pentru agent nou și confirmați cu butonul 

Enter/START 

 

 

Cu ajutorul fitingurilor universale conectați furtunurile la circuitul de aer condiționat și confirmați cu 

butonul Enter/START 

 

 

Setați supapa în poziția „D” și „I”, apoi apăsați butonul Enter/START. Pompa va începe să umple 

circuitul de aer condiționat cu agent de curățare și pe ecran va apărea mesajul: 

 

 

Așteptați până când vizorul se va umple cu agent de curățare. Vizorul umplut dovedește umplerea 

totală a circuitului de aer condiționat și lipsa în acesta a aerului. 

Așteptați (aprox. 1 minut) clarificarea agentului de curățare și evacuați prima porțiune de agent de 

curățare contaminat. Opriți pompa prin apăsarea butonului Esc/STOP. 

Mesajul de pe ecran: 
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Setați supapa în poziția „F” și „F”, și apăsați Enter/START 

 

 

Procedura de clătire este activată. După 10 minute pompa se va opri în mod automat și pe ecranul va 

apărea mesajul: 

 

 

Setați supapa în poziția „D” și „I”, și conectați aerul comprimat la conectorul din partea laterală a 

aparatului și procedați conform instrucțiunilor de pe etichetă. 

 

 

În ciuda evacuării agentului de curățare uzat din circuitul aparatului AC FLUSH PRO, este necesară 

uscarea circuitului cu aer comprimat. Conectați aerul comprimat la cuplă rapidă, rotiți supapa 

superioară cu 180° și, apoi, rotiți încet supapa inferioară cu 90°. 
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ATENȚIE! 

Utilizați presiunea de maxim 8 bari. Sistemul de aer comprimat trebuie să fie dotat cu 

uscătorul adecvat. 

 

 

După terminarea ciclului, AC FLUSH PRO imprimă raportul care conține toate datele de rezumare a 

tratamentului de spălare realizat. Mai jos este prezentat exemplu de raport imprimat: 

MAGNETI MARELLI 

AC FLUSH PRO 

SPĂLAREA CU AGENT DE 
CURĂȚARE TERMINATĂ. 

PLĂCUȚA 

FE 082 DD 

Nr. ident. autovehicul 

001T400252816 

PROPRIETAR 

MARIO ROSSI 

 

7 ÎNTREȚINEREA AC FLUSH PRO 

 

ATENȚIE: toate operațiunile de întreținere se vor efectua cu aparatul deconectat de sursa 

de alimentare și de autovehicul. Este necesară utilizarea echipamentului individual de 

protecție și respectarea normelor de igienă și securitate aplicabile în prezent la locul de 

muncă. 

Pentru a asigura funcționarea corectă și fiabilă a aparatului pentru o perioadă lungă de timp, este 

important să respectați recomandările prezentate mai jos: 

Vibrațiile excesive pot scurta durata de viață a componentelor și pot afecta negativ precizia de 

măsurare, precum și provoca anularea garanției pentru aparat. 

Carcasa aparatului se va curăța cu produse non-corozive și neabrazive, de ex. săpun neutru sau 

produse pentru curățarea suprafețelor. NU utilizați solvenți – pot deteriora vopseaua. 

Protejați aparatul de lumina directă a soarelui și de agenți atmosferici. Acționarea excesivă a luminii 

de soare sau a umezelii poate cauza defecțiuni. 
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Verificați periodic starea filtrului și a furtunurilor de conectare. 

Furtunurile uzate trebuie să fie imediat înlocuite cu cele noi pentru a preveni eventualele defecțiuni. 

 

7.1 Întreținerea filtrului 

După 30 de cicluri complete este necesară schimbarea filtrului din interiorul aparatului AC FLUSH 

PRO 

 
ATENȚIE! 

Utilizați numai componente originale 

 
 

7.2 Înlocuirea hârtiei din imprimantă 

Pentru a înlocui o rolă de hârtie trebuie să: 

Deschideți panoul imprimantei într-un mod prezentat pe imaginea 1;  

Introduceți rola de hârtie și verificați dacă banda se desfășoară într-o direcție  

corectă, precum pe imaginea 2 

Scoateți o bucată de bandă de hârtie (imaginea 3) și închideți panoul 
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