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  TÄHELEPANU! A/C SÜSTEEMI LOPUTAMISEKS KASUTADA AINULT  

  ALPHA FLUSH PESUVEDELIKKU.            Tootekood: TR1142.K.01 (1L)  / TR1142.P.01 (5L)  



1. Eemalda pesuvedeliku paagi kork (5) ja lisa pesuainet (miinimum pesuks vajalik on 5 liitrit, mahutab 20) 

2. Ühenda seadme voolik (A) auto kliimasüsteemi kõrgsurve poolega (punane) kasutades sobilikku 

adapterit (7/8) 

3. Ühendage seadme voolik (B) auto kliimasüsteemi madalsurve poolega (sinine) kasutades sobilikku 

adapterit (7/8) 

4. Asetage kraanid vastavalt allolevale joonisele 

5. Lülitage seadme pump tööle ON/OFF nupust (2) ja laske pesuvedelikul  süsteemis ringleda vähemalt 4-

5 minutit 

  

6. Lülitage pump välja 

7. Muutke kraanide asetust vastavalt allolevale joonisele 

8. Lülitage pump uuesti tööle ja laske pesuvedelikul ringleda vastupidisel suunal vähemalt 4-5 minutit 

  

9. Lülitage pump välja 

10. Muutke kraanide asetust vastavalt allolevale joonisele 

11. Ühendage lämmastiku balloon seadmega 

12. Reguleerige lämmastiku surve maksimaalselt 5 BARi peale 

13. Muutes sisselaske kraani asendit reguleerige lämmastiku voolu tugevust süsteemis (6) 

14. Lämmastiku surve hakkab pesuainet seadme paaki tagasi lükkama 

15. Sulge lämmastiku sisselaskekraan (6) 

16. Ühendage lahti seadme voolikud 

  

17. Läbipesu lõppedes teostage vaakumtsükkel minimaalselt 40 minutit 



 

A) Seadme sisselaskevoolik A/C süsteemi kõrgsurvepoolega ühendamiseks (PUNANE) 

B) Seadme väljalaskevoolik A/C süsteemi madalsurve poolega ühendamiseks (SININE) 

1) Filter 

2) Start / Stopp lülitusnupp 

3) Kraan määrdunud pesuvedeliku tühjendamiseks 

4) Pesuvedeliku paak 

5) Pesuvedeliku paagi kork 

6) Lämmastiku sisselaskekraan 

7) Adapterid -- 1/4 x 1/4 SAE (2 tk) -- 1/4 x 3/8 SAE (2tk) -- 1/4 x 1/2 SAE (2tk) 

8) Universaalsed adapterid kõikidele süsteemidele (Automotive / HVAC & R) 

 



MÄÄRDUNUD PESUVEDELIKU EEMALDAMINE 
 

1) Määrdunud pesuvedeliku eemaldamiseks keera vastavat kraani (3) mis asub masina tagaküljel 

 

 

 

FILTRI PUHASTAMINE 
*Soovitav on puhastada filtrit iga 10 loputuse järel 

1) Keera lahti filtri (1) korpus 

2) Eemalda filter 

3) Leota filtrit 3 minutit ALPHA FLUSH pesuvedelikus 

4) Puhasta suruõhuga 

5) Aseta filter tagasi ja kinnita korpus 
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