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Varování 

 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE FILTRU PRO ODBĚR VZORKŮ: Mini ID obsahuje 

unikátní filtr navržený tak, aby významně snížil pravděpodobnost znečištění oleje. 

Vyměňte mosazný olejový filtr zařízení IHNED PO DETEKCI OLEJE V HADIČCE 

PRO ODBĚR VZORKŮ. Nedodržování správné údržby a výměny olejového filtru 

může způsobit vážné poškození.     

 
 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZAVEDENÍ PŘÍSTROJE: Zařízení vyžaduje spojení 

dodávané hadičky přístroje a SPODNÍ ČÁSTI NEBO PÁROVÉ SPOJKY láhve pro 

chladivo nebo automobilového klimatizačního systému. NEZKOUŠEJTE do zařízení 

zavádět plyn nebo vzorek s vysokým obsahem oleje. NEPŘIPOJUJTE hadičku ke 

HORNÍ STRANĚ nebo ke spojce TEKUTINY! Kapalné vzorky nebo vzorky s vysokým 

obsahem oleje mohou vážně poškodit zařízení, na což se nebude vztahovat záruční 

oprava.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Obecné připomínky 

 VŽDY během práce s chladivy noste ochranné brýle a chraňte si pokožku. Vycházející páry 
představují nebezpečí zamrznutí.  

 VŽDY před připojením jednotky ke klimatizaci vypněte motor nebo kompresor vozidla.   
 
 

 VŽDY před každým použitím je třeba zkontrolovat hadičku přístroje. Pokud je hadička 

popraskaná, roztřepená, ucpaná nebo znečištěné olejem, vyměňte ji.  

 chladicí páry vycházející z hadičky NESMĚRUJTE směrem k pokožce.  

 POZOR – Neprovádějte test ani test těsnosti R-1234yf servisního zařízení nebo 

automobilových klimatizačních systémů pomocí stlačeného vzduchu. Některé směsi 

vzduchu a R-1234yf mohou být za zvýšeného tlaku hořlavé. Takové směsi mohou v 

případě vzplanutí způsobit zranění nebo poškození zařízení. Další informace o 

bezpečnosti a ochraně zdraví lze získat od výrobců chladících zařízení.    

 

 zařízení NEROZEBÍREJTE. Vnitřní části přístroje jsou neopravitelné a jejich demontáž může 

způsobit jejich ztrátu.   

analyzátor VŽDY umístěte na plochý a pevný povrch.  

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem přístroj nerozebírejte a nepoužívejte na 
mokrých nebo vlhkých místech.  

 

 
 VYHNĚTE SE vdechování chladiva, páry nebo mlhy. Může způsobit podráždění očí, nosu 

a krku. V případě, že se nějaká látka náhodou uvolní, okamžitě vyvětrejte pracoviště. Pro 

odstranění R-1234yf z klimatizačního systému použijte certifikované servisní zařízení, 

které vyhovuje normě SAE J2843 nebo SAE J2851. Další informace o ochraně zdraví a 

bezpečnosti lze získat od výrobců chladících a zvlhčovacích systémů .   

 NEPOUŽÍVEJTE jinou hadičku, než je ta dodávaná se zařízením. Použití jiných typů 

hadiček způsobí chyby v analýze chladiva a kalibraci zařízení.  

 VŽDY je třeba se ujistit, zda zkušební chladivo neobsahuje nebo nevylučuje velké množství 

oleje nebo kapalin.  

 POZOR – Přístroj by měl být provozován kvalifikovaným personálem.  
 

 
 NIKDY do přístroje nedávejte žádný vzorek s tlakem vyšším než 300 psi.   

 NIKDY během používání neblokujte přívod vzduchu, výstupní otvor nebo ventilační otvory 

krytu přístroje.  

 POZOR – Analyzátor nepoužívejte v hořlavém prostředí.  
 



VÍTEJTE 
Děkujeme za zakoupení analyzátoru chladiva MINI ID  R1234yf.      

MIDI ID je nejúspornější analyzátor chladiva určený k analýze čistoty automobilového chladicího 

plynu R-1234yf. Má mnoho uživatelsky přívětivých funkcí, které budou popsány v této příručce. 

Doporučujeme, aby si všichni zaměstnanci, kteří tento přístroj používají, přečetli manuál, aby se 

seznámili s jeho správným fungováním.    

Pro získání dalších informací týkajících se použití, provozu a náhradních dílů se obraťte na 

zákaznický servis Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, 

kontaktujte nás.   
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1  POPIS PRODUKTU  

1.1 Obecné informace 

 
Analyzátor chladiva T-Line Mini ID zajišťuje snadný a přesný způsob, jak zjistit, zda má 

chladivo R-1234yf v automobilových klimatizačních systémech správnou čistotu. Přístroj 

používá techniku infračervené absorpce bez rozptylu (NDIR) k určení hmotnosti koncentrace 

chladiva R134a, R22, stejně jako uhličitanu a vzduchu.  
Pro eliminaci lidské chyby zařízení automaticky určí čistotu chladiva pro R-1234yf.         

 

Zařízení je dodáváno jako komplet s hadičkou pro odběr vzorků R-1234yf, napájecí šňůrou 

VDC a potřebnou hydraulikou v robustní, přenosné jednotce.  

T-Line Mini ID je ekonomické zařízení sloužící k určení indikátoru čistoty R-1234yf  “PASS” 

(DOBRÝ) nebo „FAIL” (ŠPATNÝ). Ukáže také nadměrné množství nezkondenzovaného 

plynu (vzduchu), který se v systému nachází. Nadměrný „vzduch” způsobí nesprávný provoz 

chladicího systému, což lze snadno vylepšit prostým získáním chladicího média, vypuštění 

systému a opětovným nabitím. Mini ID používá pro čištění zařízení jednoduše ovladatelnou 

ruční pumpičku pro čištění chladiva z buňky sloužící k odběru vzorků za účelem kalibrace 

zařízení. LED diody uživateli poskytují snadno srozumitelné indikátory stavu. Blikající LED diody 

indikují akci ze strany uživatele, zatímco trvale svítící kontrolky indikují, že úkol provádí jednotka.   

 
Unikátní mosazný filtr, umístěný mezi rovnou spojkou a hadičkou pro odběr vzorků, 

poskytuje vynikající ochranu před znečištěním oleje skrze zastavení oleje na spojce a 

zabráněním jeho vniknutí do zařízení. Pokud jednotka nadále uvádí nadměrné množství 

vzduchu, znamená to, že byl filtr olej poškozen a je třeba ho vyměnit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  ČÁSTI PRODUKTU 

Základní modul             Spojka s filtrem  
 

Kalibrační nádobka                           Svorky k baterii  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3  NÁVOD K OBSLUZE 

POZOR: Vypněte vozidlo a nechte jej 3 minuty vypnuté.  
 

1) Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce ve spodní části přístroje.  

2) Připojte napájecí svorky k 12 VDS baterii. Dbejte na správnou polaritu.  

3) LED diody se rozsvítí, potom stiskněte tlačítko “NEXT” (DÁLE) pro zahájení „WARM 
UP” (NAHŘÍVÁNÍ).  

4) Po cca 90 sekundách začne blikat kontrolka “CALIBRATING” (KALIBRACE).  

5) 5xkrát pevně stlačte kalibrační nádobu a stiskněte tlačítko “NEXT” (DÁLE).  

6) Dioda “CALIBRATING” (KALIBRACE) bude svítit asi 60 sekund.  

7) Když začne blikat kontrolka “Analyzing” (ANALÝZA), připojte hadičku ke 

spodní spojce servisního vozidla a následně stiskněte tlačítko “NEXT” 

(DÁLE).   

8) Dioda “Analyzing” (ANALÝZA) bude svítit asi 45 sekund, zatímco bude probíhat 

test.  

9) Dioda “PASS”/”FAIL” (DOBRÝ/ŠPATNÝ) pak zobrazí výsledky testu (viz Výsledky 
testu).  

10) Odpojte zkušební hadičku od vozidla a stiskněte tlačítko “NEXT” (DÁLE) a 5xkrát 

pevně stlačte kalibrační nádobu. Odpojte napájení a zařízení umístěte tam, kde 

bylo uloženo.   

4  VÝSLEDKY TESTU 

1) Na konci analýzy se rozsvítí dioda “PASS” (DOBRÝ) lub “FAIL” (ŠPATNÝ).   

a) Dioda “PASS” (DOBRÝ) označuje, že testované chladivo obsahuje 95% nebo více 

R-1234yf a je vhodné k využití.    

b) Dioda “FAIL” (ŠPATNÝ) označuje, že testovací látka obsahuje méně než 95% R-

1234yf a že by neměla být odebíraná bez speciálního vybavení.     

c) Dioda “EXCESS AIR” (PŘEBYTEK VZDUCHU) svítí společně s diodou “PASS” 

(DOBRÝ) nebo “FAIL” (ŠPATNÝ), pokud přístroj zjistí, zda je přítomno značné 

množství vzduchu. (Viz: Pomoc / Řešení problémů).   
 
 
 
 



5  POMOC / ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

5.1 Zařízení nelze zapnout 

Zkontrolujte napětí a polaritu napájecího zdroje. Ujistěte se, že je síťová zástrčka správně 

zasunuta do elektrické zásuvky.  

 
5.2 Přebytek vzduchu / Havárie 

Zařízení Mini ID je vybaveno unikátním filtrem, který se nachází mezi spojkou a hadičkou. 

Jedná se o jednorázový filtr určený k oddělení oleje a těsnění, aby nedošlo k poškození přístroje. 

Demontujte a zkontrolujte filtr, jestli neobsahuje olej apod. a v případě potřeby jej vyměňte. 

Odstraňte olej ze spojky pomocí stlačeného vzduchu a suchého hadru. Vyměnitelný filtr P/N 6-

02-6001-53-1. 
 
Mini ID je opatřeno interními chybovými kódy, které Vám pomohou s řešením problémů. Když svítí zpráva 

 „FAULT” (CHYBA), Kód je určen počtem bliknutí diody.  

▪ Kód 3 = Chyba kalibrace 

▪ Kód 4 = Chyba teploty 

▪ Kód 5 = Chyba kompenzace kalibrace 

 
Pokud se objeví některý z těchto kódů, kontaktujte zástupce společnost i Magneti Marelli.   

 
1. Odpojte napájení od přístroje a zkontrolujte, zda je napájecí zdroj mezi 12 a 15 

VDC.   

2. Umístěte zařízení do oblasti s kontrolovanou teplotou mezi 15°C a 27°C.   

3. 10xkrát úplně stlačte kalibrační nádobu.  

4. Nechte přístroj v místnosti s kontrolovanou teplotou po dobu 30 minut.  
5. Odpojte zařízení a znovu proveďte test.  

 
Pokud se po provedení těchto kroků nepodaří obnovit řádný provoz zařízení, obraťte se na :  

 
 
 
 
 
 



 PŘÍLOHY 

5.3 Specifikace 
 

DETEKOVANÉ CHLADIVO R-1234yf 

TEST ČISTOTY SPRÁVNÁ / 
ŠPATNÁ:  

95% 

NAPÁJENÍ: 12 VDC 

ZDROJ VZORKU: Chladivo bez oleje (pára) 

MIN VSTUPNÍ TLAK: 1.38 Bar (20 Psig) 

MAX VSTUPNÍ TLAK: 20.70 Bar (300 Psig) 

PRACOVNÍ TEPLOTA:  50-113
o
F   (10-45

o
C) 

SCHVÁLENÍ UL, CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 PŘÍLOHA E – ZÁRUKA  

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. dává záruku na základě níže uvedených ustanovení, 

že zboží nebude mít konstrukční, materiální vady a chyby v zpracování po dobu (1) roku od 

data odeslání zboží kupujícímu.  

VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. SE BUDE 

VE VŠECH OHLEDECH OMEZOVAT NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU, PODLE UVÁŽENÍ 

VÝHRADNĚ SPOLEČNOSTI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. VAD, KE KTERÝM 

DOŠLO BĚHEM OBDOBÍ (1) JEDNOHO ROKU. SPOLEČNOST MAGNETI MARELLI 

AFTERMARKET SP. Z O.O. NEMÁ POVINNOST VĚC OPRAVIT NEBO VYMĚNIT, 

POKUD NEOBDRŽÍ PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ O ÚDAJNÉ VADĚ BĚHEM JEDNOHO (1) 

ROKU A VADNÉ ZBOŽÍ BUDE KUPUJÍCÍMU BEZ PRODLENÍ VRÁCENO NA NÁKLADY 

PRODEJCE DO MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NA ADRESU: 456 

CREAMERY WAY, EXTON, PA 19341 USA, A VADA VZNIKLA ZA OKOLNOSTÍ 

SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ V SOULADU SE ZADANÝMI POKYNY PRODEJCE. MAGNETI 

MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. KUPUJÍCÍMU DODÁ OPRAVENÉ NEBO NOVÉ 

ZBOŽÍ NA NÁKLADY MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O., V ŽÁDNÉM 

PŘÍPADĚ MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NENESE ODPOVĚDNOST 

ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VZNIKLOU PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z VAD 

NEBO POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ NEBO ZE SEKUNDÁRNÍCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODPOVĚDNOSTI ZA OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKT NEBO JINÝCH, 

ZRANĚNÍ NEBO MAJETKOVÝCH ŠKOD NEBO JAKÝCHKOLIV FINANČNÍCH ZTRÁT.          

Kupující je zodpovědný za to, že produkt celou dobu funguje správně a nepoužívá produkt, 

který správně nefunguje. Kupující proto výslovně souhlasí s uvolněním Magneti Marelli 

Aftermarket Sp. z o.o. od odpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo nároky vůči osobám nebo 

majetku způsobené jakýmkoli způsobem skrze zboží nebo jeho používání, včetně jakýchkoli 

nákladů a poplatků za právní zastoupení vyplývajících z jakýchkoli nároku, poptávek, řízení 

nebo jiných.    

Všechny popisy zboží obsažené v jakýchkoli dokumentech, na které se vztahují podmínky 

této záruky, včetně jakýchkoli odhadů nebo objednávek týkajících se zboží dodávaného 

kupujícímu, mají za cíl pouze identifikaci zboží a všechny takové popisy, jakož i vzorky nebo 

modely, které mohou být kdekoliv uvedeny nebo kdekoli k vidění, nepředstavují základ pro 

transakci a nevztahuje se na ně žádná záruka, i když bude zboží s takovým popisem, vzorky 

nebo modely totožné.  

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NEZARUČUJE, ŽE JE ZBOŽÍ 

OSVOBOZENO OD OPRÁVNĚNÝCH NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN ZA PORUŠENÍ 

PATENTU NEBO JINÝCH INFORMACÍ CHRÁNĚNÝCH PATENTEM A VYLUČUJE 

JAKOUKOLI ZÁRUKU ZA TAKOVÁ PORUŠENÍ.  

Povinností kupujícího je pečlivé přečtení a dodržování všech pokynů uvedených v návodu k 

obsluze nebo na jiných místech. Pokud kupující nebo zaměstnanci kupujícího tyto pokyny 

nedodrží, údajná vada nebude považována za vzniklou za podmínek řádného užívání .  

 
Podmínky této záruky platí pro všechny výrobky prodávané společností Magneti 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., kromě filtrů, které jsou považovány za 

“spotřební materiál” a jako takové nejsou kryty podmínkami této záruky. Jakákoliv 

zřeknutí, změna nebo modifikace těchto podmínek musí mít písemnou formu pod sankcí 

neplatnosti a musí být podepsána vedením společnosti Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 

o.o.. 

 
S VÝJIMKOU PODROBNĚ UVEDENÝCH PŘÍPADŮ, OMEZENÝCH TÍMTO 
ODSTAVCEM, MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NEPOSKYTUJE 
ŽÁDNOU ZÁRUKU, VYJÁDŘENOU NEBO PŘEDPOKLÁDANOU, VČETNĚ ZÁRUK 
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, A 



VEŠKERÉ ZÁRUKY OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU NAHRAZUJÍ ZÁRUKY 
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ POUŽITÍ 
NEBO ÚČEL. 
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