
Visual Diagnostic Tool

Gebruiksaanwijzing

Zeer nuttig instrument voor het spoelproces of 
om het systeem preventief te controleren op 
reinheid.

Wat u kunt detecteren met behulp 
van dit gereedschap:

• Overtollige olie en UV-vloeistof
• Lucht en/of vocht in het systeem
• Losse deeltjes en vervuiling

1. Sluit de slangen en het T-stuk aan op het kijkglas.
2. Zorg voor gebruik dat de slangen minimaal 5
    minuten zijn gevacumeerd met behulp van uw A/C
    servicestation.
3. Sluit de hoge- en lagedruk snelkoppeling aan op
    het A/C systeem.
4. Start het voertuig en het A/C systeem.
5. Houd het kijkglas omhoog met de blauwe zijde
    aan de bovenkant.
6. Open eerst geleidelijk de hogedruk snelkoppeling
    en vervolgens geleidelijk de lagedruk snelkop-
    peling; laat het koudemiddel vermengen met
    de olie tot het kijkglas voor 1⁄4 gevuld is.
7. Sluit beide snelkoppelingen.
8. Houd het kijkglas horizontaal.
9. Op dit moment kan de monteur visueel de meng-
    baarheid van de olie met het koudemiddel bepalen.
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Waarschuwing Afkoppelen
-

Onderhoud

Bij bovenstaande procedure is voorzichtigheid van de mon-
teur geboden. Voorkom dat teveel vloeibaar koudemiddel via 
de lagedruk zijde in het A/C systeem gezogen wordt. Nadat 
de mengbaarheid van de olie visueel gecontroleerd is, kan 
de kwaliteit beoordeeld worden middels de volgende proce-
dure:

1. Plaats het kijkglas omhoog met de blauwe zijde aan de
    bovenkant.
2. Open geleidelijk de lagedruk koppeling zodat het koude
    middel kan verdampen; alleen de olie en eventuele 
    vervuiling blijven achter in het kijkglas.
3. Controleer de kwaliteit van de olie met behulp van 
    onderstaande afbeeldingen:

Het filter dient iedere keer gereinigd te worden als het koudemiddel vervuiling bevat. Door middel van de 
volgende stappen kunnen het kijkglas en het filter gereinigd worden. Ook als in het kijkglas geen vloeibaar 
koudemiddel zichtbaar is kan het nog restgas en -druk bevatten, verwijder daarom eerst het restgas met het 
A/C service station.

1. Sluit beide snelkoppelingen.
2. Haal de hogedruk koppeling van
    het A/C systeem.
3. Start de motor en het A/C
    systeem.
4. Houdt het kijkglas verticaal met
    de blauwe zijde aan de onderkant.
5. Open de lagedruk snelkoppeling
    geleidelijk tot het kijkglas volledig
    leeg is.

6. Sluit de lagedruk snelkoppeling en 
    haal deze van het A/C systeem.

Bij bovenstaande procedure is voor-
zichtigheid van de monteur geboden. 
Het vloeibare koudemiddel dient 
geleidelijk via de lagedruk zijde terug 
te stromen om vloeistofslag in de 
compressor te voorkomen.

Olie en 
koudemid-

del zijn goed 
vermengd

Olie, 
koudemid-
del en UV 
zijn goed 
vermengd

1. Demonteer het kijkglas. 2. Spray een kleine hoeveelheid
    remreiniger op de binnenkant
    van het kijkglas. Gebruik
    perslucht om de binnenkant 
    van het glas te reinigen.

3. Spray nogmaals een kleine
    hoeveelheid remreiniger op
    het filter.

4. Gebruik perslucht om het filter
    te reinigen.

Olie en 
koudmiddel 
zijn slecht 
vermengd

Visuele 
analyse van 
de scheiding 

van ver- 
schillende 

substanties in 
de vloeistof

Koudemid-
del en UV 

zijn vervuild 
met water

Beschadigde 
compressor


