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LUAŢI MĂSURILE DE PRECAUŢIE!! 

 În timpul injectării colorantului în sistem sub presiune, purtaţi OBLIGATORIU ochelari de protecţie şi mănuşi! 

 Nu inhalaţi vaporii lichidului de răcire! 

 În timpul lucrului cu lumina ultravioletă, purtaţi obligatoriu ochelari speciali! 

 Suprafeţele lămpii se încălzesc rapid. 
NU ATINGEŢI LENTILA! 

 

A. Evacuarea aerului din ansamblu de furtun 

 

Înainte de a injecta colorantul în sistem de climatizare, obligatoriu trebuie să evacuaţi aerul din furtun. (Această procedură este 
necesară numai la instalarea injectorului). 
 

1. Direcţionând injectorul (1) în sus, deşurubaţi adaptorul cu furtun (2). Înainte de umplere, rotiţi butonul injectorului (1) spre 

stânga până la capăt. Umpleţi injectorul cu colorant. Reinstalaţi adaptorul cu furtun şi strângeţi puternic. 
 

2. Direcţionând capătul în sus, rotiţi butonul (1) spre dreapta. Rotirea butonului  provoacă admisia colorantului în furtun care 

împinge aerului în sus. Pentru a evacua aerul, apăsaţi dispozitivul de blocare a conectorului cu ajutorul capătului de pix 
(3). Procedura trebuie repetată până la momentul când conectorul se va umple cu colorant. 

 

B. Injectare 

 

1. Opriţi sistemul de climatizare şi motorul!! 
 

2. Conectaţi injectorul la orificiul de serviciu poziţionat în partea laterală de jos a sistemului de climatizare. Ţineţi corpul  
injectorului. Introduceţi o doză de colorant prin rotirea butonului spre dreapta. Linia iniţială de gradaţie (|) de pe marginea 
butonului este considerată ca punctul de pornire a rotaţiei.  
(În cazul colorantului concentrat o doză este egală cu 1 până la 1 1/4 de rotaţie). 
(În cazul colorantului standard, o doză este egală cu aprox. 3 1/2 rotaţii). 

 

3. Deconectaţi injectorul de sistem şi ştergeţi excesul de colorant din jurul orificiului de serviciu  

 

INJECTOR DE COLORANT/ULEI 
 

Tabel de utilizare a colorantului 
 

(Sistem de climatizare 
auto) 

1 doză per sistem (în cazul sistemului cu capacitate 
de până la  10 uncii [300 ml] de ulei lubrifiant 

(Sistem de încălzire, 
ventilare, climatizare, 

răcire) 

1 doză per sistem (în cazul sistemului cu capacitate 
de până la 7 funţi [3,2 kg] de lichid de răcire) 

 

Instrucţiuni privind injectarea uleiului: 

 
 

A. Evacuaţi aerul şi umpleţi rezervorul în conformitate cu instrucţiunile privind injectarea colorantului. 
 

B. Injectare 
 

1. Opriţi sistemul de climatizare şi motorul!! 
 

2. Conectaţi injectorul la orificiul de serviciu poziţionat în partea laterală de jos a sistemului de climatizare. Ţineţi corpul  
injectorului. Introduceţi o doză de ulei prin rotirea butonului spre dreapta. Linia iniţială de gradaţie (|) de pe marginea 
butonului este considerată ca punctul de pornire a rotaţiei.  
(1/4 uncie de ulei este egală cu aprox. 3 1/4 rotaţii). 
 

3. Deconectaţi injectorul de sistem şi ştergeţi excesul de colorant din jurul orificiului de serviciu 



 
 

 (Fig.) Nr. piesă Descriere 
    

 (1) 53223-001A .........................  Corpul injectorului de colorant 
 (2) 53223-001B .........................  Adaptor (fără furtun) 
 (2A) 53223-001C .........................  Inel de etanşare 
 (2B) 53223-001D .........................  Ansamblu de furtun 
 (4) 90333-UV .............................  Cuplă R12 (1/4")FL 
   Supapă de închidere 
 (5) 90336 ...................................  O-ring pentru 90333-UV 
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