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START 
 

1) Umpleţi rezervorul aparatului cu lichid de curăţare şi verificaţi dacă capacul rezervorului este inchis 

corespunzător 

2) Prima data curaţaţi segmentul de presiune înaltă a sistemului A/C, cuplând conul [1] al furtunului 

de „tur” al aparatului la furtunul care leagă compresorul de condensator. Conu[2] al furtunului de 

„retur” al apartului se va conecta la furtunul care conduce catre filtrul uscător (SCHEMA 1). 

3) Conectaţi aparatul de curăţare la aer comprimat prin conectorul „ACCESS AIR”. 

4) Reglaţi presiunea aparatului la 4 bar, şi deschideţi robinetul „ACCESS AIR”. După câteva secunde 

ridicaţi presiunea de la 4 bar la 7 bar şi lăsaţi aparatul sa funcţioneze câteva secunde. 

5) Se recomandă oprirea aparatului câteva minute pentru a permite ca lichidul de curăţare să dizolve 

depunerile şi rezidurile din sistemul A/C. 

6) Pentru a verifica nivelul de curăţare a sistemului A/C verificaţi culoarea lichidului de curaţare la 

intrarea în filtru respectiv la ieşirea din filtru (FOTO 2). 

7) Când diferenţa de culoare a lichidului la intrare respectiv la ieşire din filtru este comparabilă atunci 

puteţi considera că sistemul A/C este curat. 

8) Reduceţi presiunea de lucru la 2 bar şi comutaţi comutatorul de sub manometru pe poziţia „END OF 

WASH”. Pentru a reduce pierderile de lichid de curăţare procedaţi imediat. 

9) Repetaţi procedura pentru celălalte segmente ale sistemului A/C (circuitul de presiune joasă). 

10) Inainte de depozitarea apartului asiguraţivă că furtunele sunt goale. 

11) Poziţionati furtunele pe suportul lor, nu lăsaţi furtunele să atârne pe jos. 
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