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 WAŻNE! 

Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w niniejszej 

Instrukcji. Jest to warunek zapewnienia doskonałej i niezawodnej pracy urządzenia w długim okresie 

czasu. 

Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby umożliwić operatorom w razie potrzeby 

szybki dostęp do niej! 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub inne konsekwencje nieprawidłowych procedur 

stosowanych przez użytkownika. 

Szanowny Kliencie, 

Gratulujemy zakupu AC FLUSH PRO – nowego urządzenia do przepłukiwania układu klimatyzacji 

w samochodzie. 

Stosowanie się do podanych niżej zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania pozwoli korzystać 

z urządzenia w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa. 

Każde urządzenie, w którym stosowane są substancje chemiczne jest potencjalnym źródłem 

zagrożenia, jeśli jest używane przez osobę niezaznajomioną z zaleceniami dotyczącymi obsługi lub 

jeśli zalecenia są nieprecyzyjne. 

Niniejszą instrukcję, zawierającą ogólne wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania 

z urządzenia należy uważać za jego integralną część. 

Zalecamy zatem uważną lekturę tych wskazówek przed włączeniem urządzenia, odpowiednie 

przeszkolenie operatorów oraz przechowywanie instrukcji w sposób umożliwiający korzystanie z niej 

w przyszłości. Zastosowanie się do tych zaleceń zapewni najwyższą jakość i niezawodność pracy 

urządzenia w długim okresie czasu. 

Żadna część tego dokumentu nie może być powielana ani tłumaczona bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w urządzeniu bez uprzedniego powiadomienia. 

Nazwy innych produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi zastrzeżonymi przez ich 

właścicieli.
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1 ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

1.1 ATF KOMPACT 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją. 

Nie wolno zezwalać osobom nieupoważnionym na korzystanie z urządzenia. 

Tabliczki zawierające ostrzeżenia, zalecenia lub zakazy muszą być zawsze czytelne i na swoim 

miejscu. 

Nie wolno podłączać urządzenia do źródła prądu o innym napięciu lub częstotliwości niż wskazane na 

tabliczce. 

Urządzenia należy używać wyłącznie w miejscach suchych, dostatecznie oświetlonych i dobrze 

wietrzonych. 

Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur. 

Nie wolno uderzać w urządzenie. 

Podczas transportu lub przenoszenia, na urządzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty, 

które mogłyby z niego spaść. 

Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc za podłączone do niego kable. 

W trakcie przenoszenia urządzenia nie wolno trzymać go za nasadkę zbiornika pomocniczego. 

Chronić urządzenie przed wilgocią i deszczem. 

Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą produktów, które mogą uszkodzić obudowę z tworzywa 

sztucznego lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

Konserwację urządzenia wolno powierzać wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom. 

Osoby nieupoważnione nie powinny otwierać urządzenia. 

Przepalonych lub wadliwych bezpieczników nie wolno naprawiać, należy je wymienić na bezpieczniki 

nowe, o podobnych właściwościach. 

1.2 ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją. 

 Należy nosić odzież ochronną. Zachować ostrożność. 

 Podczas pracy przy przewodach rurowych układu napędowego pojazdu należy stale nosić 

okulary ochronne, aby chronić oczy przed możliwym wytryskiem gorącej cieczy. Nie używać 

zwykłych okularów, a wyłącznie okulary ochronne. 

 Dbać o czystość posadzki – nieuprzątnięte wycieki płynu mogą być przyczyną upadków. 

 Pojazd należy unieruchomić przy użyciu hamulca postojowego (jeżeli jest na wyposażeniu 

pojazdu), włączyć bieg jałowy (a w przypadku automatycznej skrzyni biegów, ustawić 

położenie parkowania) i zablokować koła. 
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 Należy zwracać uwagę na poruszające się mechanizmy w pojeździe. W szczególności 

wentylatory elektryczne mogą włączyć się nawet po unieruchomieniu pojazdu. 

 Jeśli poziom emisji hałasu przekracza dopuszczalne normy, należy stosować odpowiednie 

środki ochronne. 

 W pobliżu pojazdu nie wolno palić tytoniu, używać nieosłoniętego płomienia lub źródeł 

iskrzenia. 

 Twarz, ręce i nogi powinny być osłonięte, aby nie dopuścić do zetknięcia się z rozgrzanymi 

powierzchniami pojazdu. 

 

Zawsze należy uwzględniać informacje zawarte w odnośnych kartach 

charakterystyki materiału i stosować się do podanych tam zaleceń 

 

 

Należy zawsze mieć dostęp do karty charakterystyki wykorzystywanych 

materiałów oraz przestrzegać zawartych w jej treści zaleceń 

 

1.3 TRWAŁE SKŁADOWANIE 

 Przed likwidacją urządzenia należy oddzielić części elektryczne, elektroniczne, metalowe 

i z tworzyw sztucznych. Złożyć materiały w pojemnikach do recyklingu zgodnie 

z wymaganiami lokalnie obowiązujących przepisów 

2 PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie: 

 Akumulator 12 VCC (akumulator samochodowy) 

Pompa: 

 maks. wydatek pompy = 5,5 litra/min  

 maks. ciśnienie = 9 bar  

Wyświetlacz: 

 ciekłokrystaliczny, 20 znaków x 4 wiersze, podświetlany, alfanumeryczny  

Wymiary: 

 dł. = 600 mm, wys. = 1100 mm, szer. = 490 mm  

ciężar: 

 ~30 kg 

Temperatura robocza: 

 +5°C ÷ +40°C
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3 OPIS 

Serwisanci muszą dysponować łatwym w obsłudze i niezawodnym urządzeniem do przepłukiwania 

układu klimatyzacji. 

Zabieg musi być wykonany bardzo szybko i bezpiecznie, bez tracenia czasu na zbędne czynności. 

AC FLUSH PRO umożliwia serwisantom wykonanie takiego zabiegu w samochodach pasażerskich. 

Dzięki innowacyjnemu układowi hydraulicznemu AC FLUSH PRO zapewnia całkowite napełnienie 

układu klimatyzacji w fazie przepłukiwania. Poprzez wziernik można stale obserwować obecność 

płynnego środka czyszczącego wewnątrz układu klimatyzacji. Całkowite zapełnienie wziernika 

oznacza, że również obwód klimatyzacji samochodu jest całkowicie pełny (bez obecności powietrza). 

Gdy wziernik jest całkowicie zapełniony, należy spuścić pierwszą porcję zanieczyszczonego środka 

czyszczącego bezpośrednio do zbiornika „starego środka”, a następnie ustawić zawór w położeniu „F-

F”. Uruchomione zostanie odliczanie procesu czyszczenia obwodu. 

Urządzenie AC FLUSH PRO jest wyposażone w zbiornik STAREGO środka czyszczącego, co ułatwia 

właściwe usuwanie środka, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. 

3.1 Komponenty AC FLUSH PRO  
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1 PULPIT OPERATORA 

2 WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY 

3 WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY 

4 ZBIORNIK ZUŻYTEGO ŚRODKA 

CZYSZCZĄCEGO 

5 ZBIORNIK NOWEGO ŚRODKA 

CZYSZCZĄCEGO 

6 PRZEDNIE KÓŁKO Z HAMULCEM 

7 TYLNE KÓŁKO 

8 KABEL ZASILANIA 

9 UCHWYT 

 

 

 

 

 

PULPIT OPERATORA 

WYŚWIETLACZ: wyświetlanie szczegółowych wskazówek udzielanych operatorowi urządzenia. 

A. DRUKARKA: drukowanie raportu końcowego z danymi pojazdu, numerem płytki znamionowej 

i numerem identyfikacyjnym pojazdu.  

B. WZIERNIK: do obserwacji przepływu środka czyszczącego  

C. Zawory „NEW” i „OLD”: położenie F:F umożliwia czyszczenie obwodu klimatyzacji. Położenie 

D:I umożliwia napełnienie obwodu nowym środkiem po usunięciu starego. 

D. Przycisk STOP/ESC: anulowanie wyboru lub powrót do poprzednio wybranej opcji 

E. Przycisk : przewijanie menu w dół. 

F. Przycisk : przewijanie menu w górę. 
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G. Przycisk ENTER START: potwierdzenie wyboru i uruchomienie procedury. 

4 DOSTAWA, TRANSPORT, URUCHOMIENIE 

4.1 PIERWSZE CZYNNOŚCI PO DOSTAWIE I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

Czynności operatora: 

 wyładować urządzenie zgodnie z przepisami BHP aktualnie obowiązującymi w miejscu 

pracy; 

 zdjąć i odpowiednio usunąć elementy opakowania.  

Sprawdzić kompletność komponentów i akcesoriów. W razie jakiejkolwiek niezgodności 

należy natychmiast skontaktować się z naszym autoryzowanym dealerem. 

4.2 TRANSPORT 

Podczas transportu należy ściśle przestrzegać następujących zasad: 

stosować obowiązujące przepisy BHP (należy pamiętać, że całkowity ciężar urządzenia wynosi 35 kg); 

usunąć wszelkie akcesoria lub inne części mogące utrudniać ruch; 

podnoszone ręcznie urządzenie należy mocno i pewnie uchwycić; 

pracownicy nieuczestniczący w przemieszczaniu urządzenia muszą pozostawać w bezpiecznej 

odległości od niego. 

 

W przypadku transportu urządzenia należy sprawdzić, czy jego pozycja jest dostatecznie 

stabilna. 

5 PRZYGOTOWANIE DO PRACY  

5.1 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA ATF KOMPACT 

Podłączyć AC FLUSH PRO do akumulatora samochodu. Czarny zacisk połączyć z biegunem 

ujemnym (-), a czerwony zacisk z biegunem dodatnim (+) akumulatora. 

 

UWAGA: Urządzenie AC FLUSH PRO pracuje tylko przy zasilaniu prądem o napięciu 12 

volt. Jeśli zasilanie jest nieprawidłowe, urządzenie nie włączy się.  

5.2 Przygotowanie samochodu 

Odłączyć obwód klimatyzacji samochodu przy sprężarce i zaworze rozprężnym. 

6 STOSOWANIE 

1 USTAWIĆ ZAWÓR W POŁOŻENIU F-F: 
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2 Podłączyć AC FLUSH PRO do akumulatora. 

 

UWAGA: 

poziom oleju w samochodzie należy zawsze sprawdzać przy włączonym silniku, stosując się 

do zaleceń producenta. 

 

Komunikat na wyświetlaczu: 

 

Wybrać opcję cyklu automatycznego, a następnie potwierdzić przyciskiem Enter/START 

 

Przy pomocy przycisków F i G wpisać numer tabliczki, a następnie potwierdzić przyciskiem 

Enter/START 

 

Przy pomocy przycisków F i G wpisać numer identyfikacyjny pojazdu, a następnie potwierdzić 

przyciskiem Enter/START 

 

Przy pomocy przycisków F i G wpisać dane właściciela, a następnie potwierdzić przyciskiem 

Enter/START 

 

Opróżnić zbiornik „OLD” ze zużytym środkiem czyszczącym i potwierdzić przyciskiem Enter/START 

 

Wlać środek czyszczący do zbiornika „NEW” na nowy środek, a następnie potwierdzić przyciskiem 

Enter/START 

 

Przy pomocy uniwersalnych złączek podłączyć węże do obwodu klimatyzacji, a następnie potwierdzić 
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przyciskiem Enter/START 

 

Ustawić zawór w położeniu „D” i „I”, po czym wcisnąć przycisk Enter/START. Pompa zacznie 

napełniać obwód klimatyzacji środkiem czyszczącym, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 

 

Poczekać, aż wziernik napełni się środkiem czyszczącym. Wypełniony wziernik świadczy 

o całkowitym napełnieniu obwodu klimatyzacji i braku w nim powietrza. 

Odczekać (ok. 1 minuty) na wyklarowanie się środka czyszczącego, po czym spuścić pierwszą partię 

zabrudzonego środka czyszczącego. Wyłączyć pompę poprzez naciśnięcie przycisku Esc/STOP. 

Komunikat na wyświetlaczu: 

 

Ustawić zawór w położeniu „F” i „F”, po czym nacisnąć Enter/START 

 

Procedura płukania jest uruchomiona. Po 10 minutach pompa automatycznie wyłączy się, a na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat: 

 

Ustawić zawór w położeniu „D” i „I”, a następnie podłączyć sprężone powietrze do złącza z boku 

urządzenia i postępować zgodnie z instrukcją na naklejce. 
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Mimo spuszczenia zużytego środka czyszczącego z obwodu urządzenia AC FLUSH PRO, konieczne 

jest osuszenie obwodu sprężonym powietrzem. Podłączyć sprężone powietrze do szybkozłączki, 

obrócić o 180° górny zawór, a następnie wolno obrócić o 90° dolny zawór. 

 

UWAGA! 

Stosować ciśnienie nie wyższe niż 8 bar. Układ sprężonego powietrza powinien być 

wyposażony w odpowiedni osuszacz. 

 

 

Po zakończeniu cyklu AC FLUSH PRO drukuje raport zawierający wszystkie dane jako 

podsumowanie dokonanego zabiegu mycia. Niżej zamieszczono przykładowy wydruk: 

MAGNETI MARELLI 

AC FLUSH PRO 

ZAKOŃCZONO CZYSZCZENIE 
Z UŻYCIEM ŚRODKA 

CZYSZCZĄCEGO. 

TABLICZKA  

FE 082 DD 

Nr ident. pojazdu 

001T400252816 

WŁAŚCICIEL 

MARIO ROSSI 
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7 KONSERWACJA AC FLUSH PRO 

 

UWAGA: wszystkie zabiegi konserwacyjne muszą być wykonywane przy urządzeniu 

odłączonym od źródła zasilania i od pojazdu. Konieczne jest używanie sprzętu ochrony 

osobistej i przestrzeganie aktualnie obowiązujących w miejscu pracy przepisów BHP. 

Do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia i niezawodnej eksploatacji w długim okresie 

czasu ważne jest przestrzeganie podanych niżej zaleceń: 

Nadmierne drgania mogą skrócić okres użytkowania poszczególnych komponentów i niekorzystnie 

wpływać na dokładność pomiaru, mogą również spowodować unieważnienie gwarancji na 

urządzenie. 

Obudowę urządzenia należy czyścić produktami nieżrącymi i nieściernymi, np. obojętnym mydłem lub 

środkami do zmywania powierzchni. NIE WOLNO używać rozpuszczalników – mogą uszkodzić lakier. 

Chronić urządzenie przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i czynników 

atmosferycznych. Oddziałujące w nadmiarze promienie słoneczne lub wilgoć mogą być przyczyną 

awarii. 

Co pewien czas należy sprawdzać stan filtra i węży przyłączeniowych. 

Zużyte węże należy natychmiast zastąpić nowymi, aby zapobiec możliwej awarii. 

7.1 Konserwacja filtra 

Po 30 pełnych cyklach konieczna jest wymiana filtra wewnątrz urządzenia AC FLUSH PRO 

 
UWAGA! 

Używać wyłącznie oryginalnych komponentów 

 

7.2 Wymiana papieru w drukarce 

Aby wymienić rolkę papieru, należy: 

Otworzyć panel drukarki w sposób pokazany na ilustracji 1;  

Umieścić rolkę papieru i upewnić się, że taśma odwija się w dobrym kierunku, 

jak na ilustracji 2 

Wyciągnąć kawałek taśmy papieru (ilustracja 3) i zamknąć panel 
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