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1 ÚVOD 

 

Gratulujeme Vám k nákupu! Zakoupené zařízení je přímým výsledkem našich zkušeností, které jsou zárukou 

jeho dlouholeté výkonné práce. 

Zařízení bylo navrženo a sestrojeno tak, aby byla zaručena co nejdelší doba jeho maximální výkonnosti při 

zachování maximální bezpečnosti obsluhujících osob. Firma Magneti Marelli After Market Parts and Service 

pečlivě volila všechny součástky a komponenty (a vysoké bezpečnostní ukazatele) a zavedla způsob řízení, 

jehož podstatou je nepřetržitá kontrola, jejímž cílem je vyloučit poškození, snížení kvality nebo závady 

v celém výrobním řetězci: od dopravení výrobku do firmy přes jeho skladování a využití v dílně. 

Přísné zkoušky a tovární kontroly, kterým bylo zařízení podrobeno, představují dodatečnou úroveň záruky 

jeho spolehlivosti. 

Uživatel je povinen používat zařízení v souladu s jeho určením a v souladu s návody a pokyny, obsaženými 

v této příručce. 

Využívání tohoto zařízení pouze k účelům popsaným v příručce má klíčový význam. Magneti Marelli After 

Market Parts and Service nenese odpovědnost za jakákoli zranění osob, zvířat a/nebo poškození předmětů 

vyplývající z nesprávného používání, které je v rozporu s touto příručkou k obsluze. 

Firma Magneti Marelli After Market Parts and Service si vyhrazuje právo na provádění změn technických 

parametrů a vnějšího vzhledu výrobku bez předchozího upozornění. 

Zařízení bylo navrženo pro průmyslové účely, zejména pro použití v lehkém průmyslu. 

Úkolem této příručky je poskytnout uživateli všechny informace nezbytné k obsluze zařízení od okamžiku jeho 

nákupu do ukončení doby upotřebitelnosti. 

Příručka může obsahovat tiskové chyby. 

Příručka byla vypracována tak, aby osobám, které se zabývají obsluhou a údržbou zařízení, poskytla 

maximální technickou podporu. Pokud budete potřebovat podrobnější informace, týkající se technické 

podpory nebo náhradních dílů, kontaktujte prosím Oddělení zákaznické obsluhy. 
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2 ZÁRUKA 
 

Datum vstupu v platnost a trvání 

Firma Magneti Marelli After Market Parts and Service poskytuje na vyráběná klimatizační zařízení pro plnění 

a diagnostiku CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO záruku 12 (dvanáct) měsíců, počínaje dnem nákupu uvedeném v 

prodejní dokumentaci Magneti Marelli. 

Veškeré úkony prováděné na zařízení nemají za následek jakoukoli změnu doby platnosti samotné záruky.  
 

Opravy  

Záruka se vztahuje na bezplatné opravy nebo výměnu komponentů, které se dle hodnocení firmy Magneti 

Marelli ukázaly být vadné z důvodu chyb vzniklých během výrobního procesu nebo které vykazují 

materiálové vady. Záruka nezakládá právo na výměnu celého zařízení. 
 

Záruční opravy musí být provedeny v servisní opravně určené firmou Magneti Marelli. Je bezpodmínečně 

zakázáno provádět opravy v podniku zákazníka. 

 

Servisní opravna nemůže zaručit minimální dobu trvání opravy, ale vynaloží veškerou snahu, aby byla co 

nejkratší. 
 

Záruční pokyny 

Podle záručních ustanovení musí Kupující po podání reklamace dopravit klimatizační zařízení pro plnění 

a diagnostiku CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO na vlastní náklady do servisní opravny určené firmou Magneti 

Marelli. 

Klimatizační zařízení pro plnění a diagnostiku CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO musí být přepravováno 

v odpovídajícím balení, aby nedošlo k žádnému poškození během přepravy. 

Firma Magneti Marelli nenese odpovědnost za poškození, ke kterým došlo během přepravy. 

Společně s výrobkem, na který se vztahuje záruka, je třeba také zaslat prodejní doklad. 

Opravená součástka bude doručena na náklady odběratele. 
 

Výluky ze záruky 

Záruka se nevztahuje na případy snížení kvality nebo poškození klimatizačního zařízení pro plnění 

a diagnostiku CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO v důsledku provozu v jiných podmínkách než podmínky 

stanovené výrobcem. 

Záruka se dále nevztahuje na následující případy poškození způsobeného: 

 Během přepravy použitím nevhodného obalu.  

 Nesprávným provozováním výrobku.  

 Bouřkou s blesky, povodní, požárem.  

 Nesprávnou instalací nebo údržbou. 

 Mechanickým poškozením. 

 Konfigurací zařízení v neautorizovaných servisech. 

 Opravami a/nebo změnami provedenými v neautorizovaných servisech. 

 Poškození způsobená příliš násilným jednáním nebo vlhkostí, prachem, proudovým rázem nebo 

jinými netypickými jevy. 

 Používáním zařízení v nevhodném pracovním prostředí. 

 Poškození obrazovky. 

 Veškeré další podmínky, které nespadají do rozsahu přímé odpovědnosti firmy Magneti Marelli. 

V případě, že se na doručený výrobek nevztahuje záruka, Zákazník bude o této skutečnosti uvědoměn a 

bude informován o možnosti objednání opravy, jejíž náklady bude muset uhradit v plné výši. Pokud bude 

požadavek záruční opravy uznán za bezdůvodný, Zákazník bude muset uhradit náklady firmy Magneti 

Marelli vynaložené v rámci procesu hledání příčin závady. 



 

 

3 POPIS ZAŘÍZENÍ 

3.1 Používání v souladu s určením 

 
CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO je automatické zařízení, určené výhradně k provozu v automobilových 

klimatizačních zařízeních. 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO zahrnuje funkci zpětného získání, recyklace, vyprázdnění, vstřik oleje, 

vstřik UV barviva, naplnění a propláchnutí systému. Zařízení pracuje při zachování nejvyšší možné úrovně 

bezpečnosti a účinnosti ve své kategorii.  

 

Zařízení nebylo navrženo za účelem provádění zpracování odpadu! (viz kapitola Glosář) 

 

 

3.2 Popis zařízení a jeho komponentů 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO se skládá z řady komponentů, které jsou znázorněny na následujících 

obrázcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
24 

21 

10 

01 

20 

40 

46 

41 

2 

20 BIS  

11 

43 

44 

08 

07 

06 

05 

45 

47 

32 



 

 

č. POPIS č. POPIS 
1 ZÁKLADNÍ DESKA 27 KONDENZÁTOR VENTILÁTORU  
2 USB PORT 28 BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ VYSOKÉHO TLAKU 
4 SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 29 MECHANICKÝ FILTR 
5 NÍZKOTLAKÁ PLNICÍ HADICE 3 m 30 ZPĚTNÝ VENTIL 
6 VYSOKOTLAKÁ PLNICÍ HADICE 3 m 31 ZPĚTNÝ VENTIL 
7 NÍZKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 32 VÝPUSTNÝ VENTIL BEZ KONDENZACE 
8 VYSOKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 34 VNITŘNÍ NÁDRŽ  
9 

SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 
35 VENTIL PLYNOVÉ LÁHVE NA STRANĚ 

VYPAŘOVÁNÍ 
10 VYSOKOTLAKÝ MANOMETR D80 36 VENTIL PLYNOVÉ LÁHVE NA STRANĚ KAPALINY  
11 

NÍZKOTLAKÝ MANOMETR D80 
37 VÝPUSTNÝ VENTIL PLYNU NEKONDENZUJÍCÍHO 

PLYNU 
12 ČIDLO TLAKU – 1/10 BARU 38 GUMOVÁ HADICE  
13 DESTILÁTOR  39 GUMOVÁ HADICE 
14 SEPARÁTOR OLEJE 40 TISKÁRNA  
15 FILTR 41 TLAČÍTKO POSUVU PAPÍRU 

16 KOMPRESOR  42 HLAVNÍ VYPÍNAČ  
17 VAKUOVÁ PUMPA  43 HORNÍ PANEL 
18 SILOVÝ SNÍMAČ 60 kg 44 OVLÁDACÍ PANEL 
19 SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 45 DOLNÍ PANEL 
20 NÁDRŽ NA OLEJ SE VSTŘIKOVAČEM PAG 46 ZADNÍ KOLO 

20 BIS NÁDRŽ NA OLEJ SE VSTŘIKOVAČEM POE + 

UV 
47 

ROTUJÍCÍ KOLO S BRZDOU 

21 VYPOUŠTĚCÍ NÁDRŽ NA OLEJ  49 ČIDLO TLAKU – 1/10 BARU 
22 EXPANZNÍ VENTIL 50 SOUPRAVA VENTILU 
23 ZPĚTNÝ VENTIL 53 BEZPEČNOSTNÍ VENTIL 
24 NÁDRŽ NA UV BARVIVO PAG  54 SOUPRAVA VENTILU PLYNOVÉ LÁHVE 

 

 

 

  

Dioda nahoru/dolů 

NAHORU 

Dioda D 

Dioda B 

Dioda A 
ČIŠTĚNÍ 

VOLITELNÉ 2 

USB  

Dioda C2 

C 
Dioda Stop 

Dioda Enter 
STOP 

Dioda C1 

DOLŮ ENTER 

VOLITELNÉ 1 

ECO/SPEED 

INFO 



 

 

 

 

Klávesa Základní funkce   

Enter Potvrzení 

Stop Opuštění/návrat  

NAHORU Volba – změna obrazovky   

DOLŮ Volba – změna obrazovky  

C Mazání  

0-9 Blok alfanumerických kláves  

DIODA ENTER Kontrolka provozu  

DIODA STOP Kontrolka provozu  

DIODA 

NAHORU/DOLŮ 
Kontrolka provozu 

 

DIODA A Ukazatel fáze regenerace/recyklace   

DIODA B Ukazatel fáze odsávání   

DIODA C1 Ukazatel fáze vstřiku oleje  

DIODA C2 Ukazatel fáze vstřiku UV  

DIODA D Ukazatel fáze plnění  

ČIŠTĚNÍ Ruční otevření odvodu nekondenzujícího plynu 

INFO Zobrazení hodnot naměřených čidly ve skutečném čase 

ECO/SPEED  Volba režimu regenerace 

 Režim ECO umožňuje důkladnou regeneraci 

 Režim SPEED umožňuje rychlejší regeneraci 

VOLITELNÉ 1 Klávesa bez přidělené funkce  

VOLITELNÉ 2 Klávesa bez přidělené funkce 

USB   

 Umožňuje poslat do zařízení soubory s aktualizací firemního software, 

databáze s počtem vozidel, jazyk zobrazení hlášení. 

 Umožňuje import/export následujících souborů ze zařízení: 

1. Záložních souborů z kalibrace čidla, operačních parametrů, 

modelů uživatele.  

2. Historie provedených operací. 

3. Výtisku poslední operace ve formátu A4.  

4. Měsíční zprávy o regeneraci nebo plnění chladiva.  

 

 

 



 

 

3.3 Technická charakteristika 

3.3.1 Základní charakteristika 

 

Chladivo: R134a nebo R1234yf – zkontrolovat na identifikačním 

štítku zařízení  

Elektronická váha na chladivo: Přesnost +/- 1 g 

Elektronická váha na olej: Přesnost +/- 1 g 

Odbočka elektronického vakuometru nízkého tlaku:  Tř. 1.0 

Elektronický vakuometr stálého poměru:  Tř. 1.0 

Vakuometry nízkého/vysokého tlaku: Tř. 1.6 

Objem vnitřní nádrže: 12,5 l 

Maximální obsah chladiva: 10 kg 

Součinitel průtoku vakuovou pumpou: 6 m3/h 3,5 CFM – 100 l/min 

Výsledný podtlak ve vakuové pumpě: 5 Pa – 0,05 mbar 

Objem kompresoru: 14 cm3 

Filtrační soustava:  2 filtry ve spojené soustavě  

Rozměry: 1130x700x704 

Hmotnost: 99 kg 

3.3.2 Napájení a příkon 

 

Napájecí napětí: 230 V 50/60 Hz 

Výkon: 770 W 

3.3.3 Emise hluku 

 

Hladiny emise hluku vydávaného zařízením byly měřeny z místa obsluhy (zepředu). 

Naměřené hodnoty: 53,5 dB (A) 

Vzdálenost mikrofonu od země: 1,40 m 

Vzdálenost mikrofonu od zařízení: 1,00 m 

3.3.4 Technické údaje týkající se měřicích přístrojů 

 

(shodné s požadavky IEC 651 skupina 1). 

Přesný integrující zvukoměr B & K.  

Kondenzátorový mikrofon s předběžnou polarizací. 

Kalibrátor zvukové hladiny. 



 

 

4 BEZPEČNOST 
 

Při navrhování a výrobě zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO byla použita pokročilá technologie, která 

zaručuje maximální jednoduchost a spolehlivost zařízení během provádění libovolného úkonu. 

Operátor zařízení není vystaven žádnému nebezpečí, pokud dodržuje níže uvedené bezpečnostní pokyny, 

a pokud je obsluha a údržba zařízení prováděna správně. 

 
4.1 Všeobecná bezpečnostní pravidla 

 

 Zařízení smí obsluhovat pouze profesionálně vyškolený personál. Operátoři musí mít vědomosti z oboru 

regenerace, chladicí soustavy, chladiv a potenciálních rizik, která vytvářejí zařízení pracující pod vysokým 

tlakem. 

 Uživatel je povinen se podrobně seznámit s obsahem této příručky za účelem zajištění bezpečného 

a správného provozu zařízení. 

 Je nutné zkontrolovat, zda druh chladiva v klimatizaci je stejný jako druh chladiva v zařízení. 

 Používat pouze takové chladivo, které je určeno pro dané zařízení – viz výrobní štítek umístěný vedle 

hlavního vypínače. Smíchání různých druhů chladiva má za následek vážné poškození chladicího 

a klimatizačního systému a servisního zařízení. 

 Je nutné BEZPODMÍNEČNĚ používat vhodné ochranné vybavení, např. ochranné brýle a rukavice. 

Kontakt s chladivem může způsobit slepotu a jiná tělesná zranění. Zabránit kontaktu s kůží – nízká teplota 

varu chladiva (cca –30°C) může způsobit omrzliny. 

 Vyvarovat se vdechování výparů chladiva. 

 Před připojením zařízení a klimatizačního systému nebo vnějšího zásobníku je třeba se ujistit, zda byly 

uzavřeny všechny ventily. 

 Před odpojením zařízení zkontrolovat, zda byla daná fáze úplně dokončena, a zda jsou všechny ventily 

uzavřeny. Zabrání se tak úniku chladiva do ovzduší. 

 Je zakázáno měnit konfiguraci bezpečnostního ventilu nebo ovládacího systému. 

 Nepoužívat vnější zásobníky nebo jiné nádrže, které nemají homologaci nebo nebyly vybaveny 

bezpečnostními ventily. 

 Nenechávejte zařízení připojené k napájení, pokud nemáte v úmyslu je okamžitě zapnout. Plánujete-li 

delší přestávku, odpojte zařízení od napájení. 

 Všechny pružné hadice mohou obsahovat chladivo pod vysokým tlakem. 

 Opatrně odpojovat všechny pružné hadice. 

 Nekontrolujte servisní vybavení a automobilové klimatizační systémy obsahující chladivo pomocí 

stlačeného vzduchu. Bylo prokázáno, že některé směsi vzduchu a chladiva mohou pod vysokým tlakem 

vybuchnout. Takové směsi jsou potenciálně nebezpečné, což je spojeno s nebezpečím požáru 

a výbuchu, které mohou způsobit majetkovou škodu a vystavit personál vážnému nebezpečí. Výrobci 

maziv a chladiv používaných v zařízení mohou poskytnout další informace týkající se zdravotních otázek 

a bezpečnosti. Pamatujte prosím na to, že zařízení musí vždy pracovat pod dozorem. 

 Nepoužívat zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 Zákaz kouření v blízkosti zařízení. 

  



 

 

4.1.1 Speciální pokyny pro zařízení pracující s chladivem R-1234yf 

 Chladivo R-1234yf je hořlavý plyn. 

 Během práce se zařízením je nutné zkontrolovat, zda se aktivoval ventil v blízkosti výstupu 

nekondenzujícího plynu. 

 Během práce se zařízením připojit příslušný systém pro odvádění výstupního plynu k přírubě ústí 

nekondenzujícího plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pokyny pro práci s chladivy 
 

4.2.1 Definice pojmů 

 

 Chladivo: Chladicí kapalina určená pouze pro daný typ zařízení (zkontrolovat výrobní štítek). 

 UV barvivo: Kapalina, která detekuje netěsnosti v klimatizačních systémech. 

 Klimatizační systém (A/C): Klimatizační systém instalovaný ve vozidle. 

 Zařízení: CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO je zařízení, které slouží k regeneraci, recyklaci, vyprazdňování a 

plnění klimatizačních systémů. 

 Operátor: Kvalifikovaná osoba, která byla pověřena obsluhou zařízení. 

 Vnější zásobník: Nová láhev s chladivem (např. R134a – není určena k opětovnému naplnění), která 

slouží k plnění vnitřní nádrže. 

 Vnitřní nádrž: Nádrž, ve které se nachází chladivo. 

 Fáze: Provedení celé procedury související s danou funkcí. 

 Cyklus: Provedení každé jednotlivé fáze v jedné posloupnosti. 

 Zpětné získání: Odstranění chladiva v libovolném skupenství a jeho uskladnění v nádrži mimo 

klimatizační systém bez provedení analýzy nebo jakéhokoli zpracování. 

 Recyklace: Redukce znečišťujících látek používaných v chladivech separací oleje, odstranění složek, 

které nekondenzují, a jedna nebo několikanásobná filtrace pomocí filtrů snižujících vlhkost, kyselost a 

množství částic. 

 Odsávání: Odstranění chladiva za účelem jeho uskladnění pro pozdější likvidaci nebo odvoz do 

zpracovatelských podniků. 

 Vyprázdnění: Fáze, během které jsou z klimatizačního systému odstraněny nekondenzující složky, 

výhradně pomocí vakuové pumpy. 

 Vstřik oleje: Plnění oleje do klimatizačního systému za účelem doplnění jeho množství v souladu s 

pokyny výrobce. 

 Vstřik UV barviva: Vstřikování UV barviva do klimatizačního systému za účelem odhalení potenciálních 

netěsností v systému. 

 Plnění: Fáze, při které se provádí plnění klimatizačního systému chladivem v množství stanoveném 

výrobcem. 

 Proplachování: Fáze čištění klimatizačního systému od všech nečistot a cizích těles pomocí recirkulace 

chladiva. 

 Nekondenzující plyny: Vzduch nahromaděný během fáze odpařování chladiva, odstraňovaný z 

klimatizačních systémů nebo nádrží. 
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4.2.2 Bezpečnostní opatření během skladování chladiva 

 

S chladivem, které má být odstraněno ze systému, je třeba manipulovat s maximální opatrností, aby se zabránilo 

nebo na minimum snížila možnost smíchání různých druhů chladiv.  

Zařízení bylo navrženo zejména za účelem regenerace pouze jednoho druhu chladiva (zkontrolovat výrobní 

štítek zařízení). 

Láhve určené pro uskladnění chladiv je třeba přiřadit k jednotlivým druhům chladiv, aby se zabránilo jejich 

smíchání. 

Láhve nesmí být znečištěné olejem ani jinými nečistotami a musí být výrazně označeny, aby bylo možné 

snadno zjistit, jaké chladivo je v nich uloženo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Stav chladiva a systému 

 

Historie a stáří daného systému mohou být důležitými faktory, které pomohou při stanovení nutnosti 

podrobení chladiva recyklaci. 

Na kvalitu chladiva mají značný vliv procedury instalace a údržby, prováděné během provozu zařízení. 

Systémy, které nebyly čištěny nebo správně vyprázdněny, mohou vykazovat vysokou míru znečištění 

chladiva a oleje. Jestliže neznáme historii daného systému, odsáté chladivo je třeba přinejmenším 

recyklovat, než bude opět přečerpáno do systému. 

Pokud si operátor není jistý mírou znečištění chladiva, existuje možnost provedení předběžných zkoušek 

s pomocí speciálních souprav pro měření kyselosti a vlhkosti. 

 

4.2.4 Účinnost recyklace 

 

Aby byla zaručena účinnost recyklačního zařízení, soupravy filtrů v recyklačním zařízení je třeba pravidelně 

vyměňovat (viz kapitola HLÁŠENÍ). 

Recyklaci je třeba provádět také tehdy, když všechno nasvědčuje tomu, že dané chladivo ji nevyžaduje. 

 



 

 

4.2.5 Obecné podmínky 

 

Před opětovným plněním chladiva je třeba systém vyprázdnit a vyčistit.  

Před plněním chladiva je nezbytné provést všechny procedury popsané v příručce, aby bylo zajištěno, že 

systém neobsahuje nečistoty. 

Zařízení je nutné pravidelně čistit a udržovat, zejména tehdy, pokud bylo použito velmi znečištěné chladivo: 

klíčový význam má zajištění, aby nečistoty pocházející z předcházející údržby nebyly přeneseny do dalších 

fází. 

 

4.3 Bezpečnostní zařízení 
 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO je vybaveno tímto bezpečnostním zařízením: 

 

 Tlakový vypínač: zastavuje práci kompresoru v případě zjištění nadměrného tlaku. 

 Přetlakové ventily. 

 

 

 

Jakákoli manipulace s výše uvedenými bezpečnostními zařízeními je zakázána. 

 

 

4.4 Pracovní prostředí 
 

 Pracovní prostředí zařízení musí odpovídat národním předpisům. 

 Zařízení je třeba používat v otevřeném nebo dobře větraném prostředí (alespoň 4 výměny vzduchu za 

hodinu). 

 Zařízení bylo sestrojeno pro práci v maximální nadmořské výšce 1000 m, v rozsahu teplot od +5°C do 

+40°C a v maximální vlhkosti 50% při +50°C. 

 Zařízení je třeba provozovat na dobře osvětleném místě (průměrná hodnota osvětlení při práci 

v autodílnách a montážních dílnách, tzn. během úkonů, které vyžadují přesnost, činí 500-750-1000 luxů). 

 Zařízení musí pracovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů jiskření nebo otevřeného ohně a horkých 

povrchů. Chladivo se ve vysoké teplotě rozkládá a uvolňuje toxické chemické látky, nebezpečné pro 

operátory a životní prostředí. 

 Zabránit vdechování výparů chladiva a olejů, které se nacházejí v klimatizaci. Vystavení působení 

těchto výparů může podráždit oči a dýchací cesty. 



 

 

5 UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

5.1 Vybalení a kontrola komponentů 
 

Odstranit obal ze zařízení.  

Zkontrolovat, zda zařízení obsahuje všechny komponenty: 

 Harmonogram prvního spuštění  

 Příručka 

 Dvě (2) přípojky k láhvi 

 Obtok vysokého a nízkého tlaku 

 Napájecí kabel 

 Ochranná souprava (rukavice, čepice a brýle) 

 Klíč na šrouby s šestihranným otvorem 6 mm 

 

5.2 Transport a skladování stroje 
 

Sejmout zařízení z podstavce obalu.  

Zařízení se pohybuje pomocí čtyř koleček. Dvě přední kolečka jsou vybavena brzdami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nepodařilo se úplně vyloučit nebezpečí převrhnutí zařízení, i když byly nejtěžší komponenty 

umístěny v základně, což umožnilo snížit těžiště.  

 
 

Pokud bude zařízení převáženo na velké vzdálenosti nebo po nerovném povrchu, je třeba vnitřní nádrž umístit v 

bezpečné poloze určené pro přepravu.  

Před uvedením zařízení do provozu umístěte vnitřní nádrž do provozní polohy. 

 

 Bezpečnostní poloha pro přepravní účely. Dotáhnout podpěrné šrouby až do konce. Nedotahovat 

šrouby násilím, pokud se šroub nechce dál otáčet.  

 Provozní poloha. Povolit podpěrné šrouby až do konce. Nepoužívat sílu, pokud se šroub nechce dál 

otáčet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šrouby povolovat 

střídavě tak, aby byla 

vnitřní nádrž umístěna 

ve svislé poloze. 

 



 

 

5.3 Příprava k použití 
 

Po přistavení zařízení do blízkosti servisovaného klimatizačního systému zkontrolujte, zda stojí rovnoměrně na všech 

čtyřech kolech, na rovné, vodorovné ploše. Pouze tehdy budou váhy pracovat správně. 

Pak zapojte zařízení do sítě, jejíž parametry jsou shodné s parametry uvedenými na identifikačním štítku (nachází 

se vedle přepínače ON/OFF), zejména pokud jde o napětí, frekvenci a výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Spouštění 
  

Viz harmonogram spouštění umístěný na zařízení. 

 
 

Umístěte zařízení ve vodorovné poloze s prázdnými nádržemi na olej. 

Připojte zařízení k síti a přepínač ON/OFF (42) přepněte do polohy ON (I). 

 

 

 

 

 

 

 

Po prvním spuštění zařízení je třeba zadat do systému údaje, které se zobrazí na obrazovce. Vyberte jazyk z 

dostupných možností. Výchozím jazykem je italština. 

 
SELECT LANGUAGE (vyberte jazyk)  

 Italiano 

 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Tlačítky UP a DOWN vyberte požadovaný jazyk. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Na obrazovce se zobrazí dostupné zdroje (pohotovostní režim). 

 
Dostupná množství 

Chladivo g. 

Olej g. 

 

Teprve nyní lze spustit vnitřní nádrž z bezpečnostní polohy pro přepravní účely a nastavit ji do pracovní polohy. 

Viz bod 5.2 Transport a skladování stroje. 

 

 

5.5 Vypínání 
 

Pro vypnutí zařízení přepnout hlavní vypínač (42) do polohy OFF (0). 

A 132 

 

R 134a 

II 

 II cat 

Mod A1 

B 132 

 

R 1234yf 

I 

 

42 

42 



 

 

 

5.6  Fáze plnění vnitřní nádrže 
 

JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY, ABY NEDOŠLO K UVOLNĚNÍ 

CHLADIVA DO ATMOSFÉRY. 

PŘED PLNĚNÍM CHLADIVA ZKONTROLUJTE, ZDA DRUH CHLADIVA UVEDENÝ NA PLYNOVÉ LÁHVI 

ODPOVÍDÁ DRUHU CHLADIVA UVEDENÉMU NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU ZAŘÍZENÍ. 

 

 

Existují dva typy plnících zásobníků: s nasávací trubičkou a bez nasávací trubičky. 

Zásobníky s nasávací trubičkou musí být při plnění tekutého chladiva ve svislé poloze. Pro tento druh 

zásobníku je určena spojka L (kapalina).  

Zásobníky bez nasávací trubičky jsou vybaveny pouze jedním ventilem. Znamená to, že  při plnění tekutého 

chladiva musí být otočeny dnem vzhůru. 

Druhy zásobníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte ENTER 
 

Údaje o vozidle/zákazníkovi □ 

Přeskočit údaje □ 

Další menu ■  

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Plnění vnitřní nádrže ■ 

Čištění nekondenz. plynu □   

Vytištění □ 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN.  

Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Připojte vysokotlak. hadici 

k vnějšímu zásobníku. 

Otevřete ventil na zásobníku 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Postupujte podle následujících pokynů. 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Zadejte požadované 

množství a potvrďte 

 g. 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
Vyčkejte! 

 

 
Stop-Exit 

 
Probíhá plnění 

Zásobník s trubičkou Zásobník bez trubičky 

V kapitole „Technická 

charakteristika” je uvedeno 

maximální množství 

chladiva, jaké lze umístit do 

vnitřní nádrže. Všimněte si, 

že po zobrazení hlášení 

„Požadované množství cca 

Zavřít ventil vnější nádrže” 

může zařízení navíc zpětně 

získat téměř 1 kg chladiva. 



 

 

zpětně získané množství 

 g. 

Stop-Exit 

 
Požadované množství cca 

Zavřít ventil na 

vnějším zásobníku 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Vyčkejte! Zpětné získávání  

chladiva z  

vysokotlakých/nízkotlakých hadic. 

Stop-Exit 

 
Proces dokončen 

 

 

Enter-Ok 

 

 

Pro zobrazení pohotovostního režimu na obrazovce stiskněte ENTER. 

 



 

 

6 HLÁŠENÍ 

6.1 Chybová/poruchová hlášení 
  

Nedostatečná ventilace   

v zařízení. 

OT/MIN 

 

  

Toto hlášení je dostupné v zařízení ve verzi R-1234yf. Znamená to, že ventilační zařízení použité v  podvozku 

zařízení je nedostatečné. Do obnovení správného rozsahu ventilace bude zařízení neaktivní. Kontaktujte 

místního distributora. 
  

Varování! 

Příliš vysoký tlak 

ve vnitřní nádrži 

Stop-Exit 
  

 

Ve vnitřní nádrži byl zjištěn příliš vysoký tlak. Počkejte asi 30 minut a aktivujte funkci vypuštění 

nekondenzujícího plynu – viz bod 9.2 „Vypouštění nekondenzujícího plynu”. Pokud se problém nepodaří 

odstranit, obraťte se prosím na zákaznický servis. 

 
Špatně zavěšená nádrž   

nebo špatně 

kalibrované váhy 

Stop-Exit 

 

Došlo k pokusu o provedení fáze zpětného získání/recyklace nebo naplnění vnitřní nádrže v situaci, kdy byla 

plynová láhev v bezpečnostní poloze pro přepravní účely. Nastavit vnitřní nádrž do pracovní polohy. 

Hlášení se může objevit také tehdy, pokud byla zjištěna nesprávná kalibrace vah chladiva. 

 
Výstraha! 

Vnitřní nádrž 

je naplněná. 

Stop-Exit 
 

Ve vnitřní nádobě bylo dosaženo maximální povolené hmotnosti chladiva. Uvedené množství nesmí být za 

žádných okolností překročeno. 
 

Výstraha! 

Tlak uvnitř 

klimatizačního systému. 

Zahájení recyklace. 
 

Hlášení se objevuje na začátku fáze vyprazdňování, pokud byl v klimatizačním systému zjištěn tlak. 
 

Výstraha! 

Příliš vysoký tlak 

v klimatizačním systému. 

Stop-Exit  
 

Hlášení se objevuje během fáze vyprazdňování, pokud byl v klimatizačním systému zjištěn tlak. 

 
Netěsnost klimatizačního systému. 

Pokračovat? 

 mB. 

Enter-Ok Stop-Exit 
 

Klimatizační systém není těsný. Hlášení se zobrazí, pokud jsou během zkoušky těsnosti objeví naměřeny 

hodnoty, které nasvědčují zvýšení tlaku. Je třeba opravit klimatizační systém. Stisknout tlačítko ENTER a přejít 

do další fáze. 
 

Nedostatečné vyprázdnění 

Pokračovat? 

 mb. 



 

 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 Hlášení se objeví po 10 minutách vakuové fáze, pokud tlak v klimatizačním systému neklesl pod 100 

mbar.  

 Hlášení se objeví na konci vakuové fáze, pokud tlak v klimatizačním systému neklesl pod 70 mbar. 

 
Výstraha! 

Nedostatečné vyprázdnění. 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Během fáze kontroly tlaku na začátku fáze vstřiku oleje nebo UV barviva byl zjištěn příliš vysoký tlak. Fáze 

bude provedena pouze u těch klimatizačních systémů, které pracují s podtlakem. 

 
Nedostatečné referenční množství 

Provést fázi naplnění 

vnitřní nádrže? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Ve vnitřní nádrži je příliš malé množství chladiva.  
 

Příliš málo oleje 

Přidat olej. 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

V systému je příliš málo oleje pro provedení vybraných fází. 

 
Prázdný vnější zásobník 

nebo uzavřený ventil! 

Zkontrolovat 

Enter-Ok Stop-Exit  
 

Hlášení se objeví na začátku fáze plnění vnitřní nádrže, pokud nebyl zjištěn tlak nebo v průběhu této fáze, 

pokud nebylo dosaženo požadované množství chladiva. 

 
Vyprázdnit nádobu 

s vypuštěným olejem 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Hlášení se objeví na začátku fáze recyklace nebo během fáze vypouštění oleje. 

 
Překročení doby 

recyklace 

Pokračovat? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Byla dosažena maximální přípustná doba trvání fáze zpětného získání/recyklace. Zkontrolovat hodnoty tlaku 

naměřené manometry. Přítomnost tlaku může znamenat poruchu zařízení (kontaktovat zákaznický servis). 

Absence tlaku může signalizovat netěsnost v klimatizačním systému nebo v elektromagnetických ventilech. 

Stisknutím tlačítka ENTER přejděte do fáze zpětného získání/recyklace. 

 

 
Příliš dlouhá doba 

plnění 

Pokračovat? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 
Otočit zubatým kolečkem 

vysokotlaké spojky 

doleva 

Enter-Ok 

 
Zapnout klimatizační systém 

 



 

 

Enter-Ok 

 

Hlášení se objeví během fáze plnění, pokud nebylo naplněno zadané množství chladiva v maximální 

plánované době po zvolení vysokotlakého/nízkotlakého klimatizačního systému.  

Zbývající množství chladiva lze nasát kompresorem v klimatizačním systému podle níže uvedených pokynů. 

 
Překročení doby 

plnění 

Pokračovat? 

Enter-Ok Stop-Exit  
 

Pokračovat ve 

fázi plnění vnitřní  

nádrže! 

Enter-Ok 

 

Hlášení se objeví během fáze plnění, pokud nebylo naplněno zadané množství chladiva v maximální 

plánované době, pouze tehdy, pokud byl zvolen vysokotlaký klimatizační systém. 

 
Překročení doby 

plnění 

 

Enter-Ok 

 

Stisknutím tlačítka ENTER přejít do fáze plnění. 

 
Zapnout klimatizační systém 

 

Enter-Ok 
 

Hlášení se objeví během fáze plnění, pokud nebylo naplněno zadané množství chladiva v maximální 

plánované době, pouze tehdy, pokud byl zvolen nízkotlaký klimatizační systém.  

Zbývající množství chladiva lze nasát kompresorem v klimatizačním systému podle níže uvedených pokynů. 

 



 

 

6.2 Funkční hlášení 
  
Varování pro filtr 

Možné zpětné získání 

chladiva kg….xxx 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Hlášení se objeví ve fázi spouštění, pokud zařízení vyžaduje provedení naplánované údržby. 

 
Vyměnit recyklační 

filtr a  

olej ve vakuové pumpě. 

Enter-Ok 

 

Hlášení se objeví ve fázi spouštění, pokud zařízení vyžaduje provedení naplánované údržby. 

Po výměně komponentů je třeba vynulovat příslušná počitadla. 

 
Potvrdit aktivaci  

vybraných fází? 

 
Enter–Ok Stop-Exit 

 

Stisknout ENTER a zařízení provede vybrané fáze nebo naprogramovaný cyklus. 

 
Proces je dokončen 

 

Enter-ok 

 

Stisknutím ENTER se na obrazovce zobrazí pohotovostní režim. 
 

 
Je dostupná 

nová verze  

databáze.  

Enter-ok  

 
Kontaktujte 

distributora.  

  

Enter-ok  
 

Hlášení se objeví rok po prvním spuštění zařízení. Stisknout ENTER a na obrazovce se zobrazí pohotovostní 

režim. 

Do USB portu vložit paměťovou kartu s novou verzí databáze a zapnout (ON) zařízení. Za účelem 

aktualizace databáze je třeba zadat heslo. 

 
Tiskárna není 

dostupná 

Pokračovat? 

Enter-Ok 

 

Tiskárna není v online režimu (blikající dioda na tiskárně). Možné příčiny: špatně zavřený kryt tiskárny nebo 

došel papír. 

Pokud došel papír, zvedněte kryt tiskárny, aby nedošlo ke vzplanutí hlavy tiskárny. Používejte 

pouze papír Magneti Marelli. 

  

Při objevení se jednoho z uvedených hlášení zazní zvuk bzučáku. 



 

 

7  Provozní charakteristika 

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, na obrazovce se objeví následující dostupné zdroje: 

 

 Množství chladiva 

 Množství oleju 

 
  

Informace o zrušení vstřiku UV barviva najdete v kapitole 9 „Další menu”.  

 

7.1 Provozní režimy 

 

V případě, že byl proveden automatický program nebo fáze plnění, zařízení si zapamatuje nastavené 

hodnoty týkající se úkonů provedených na klimatizačních instalacích na základě registračních značek 

vozidel. Pokud je daná registrační značka již uložena v paměti, můžeme si prohlédnout dřívější servisní údaje 

a opakovat daný postup. 

 

Zařízení lze také zapnout v těchto režimech: 

 

Automatický program: umožňuje zvolit z databáze určitý model vozidla nebo nakonfigurovat příslušné 

množství chladiva pro plnění. V automatickém programu se doba zpoždění vypočítává automaticky, 

zatímco množství vstřikovaného oleje je o 10 g větší než množství vypouštěného oleje, množství vstřikované 

UV barviva činí 5 g.  

 

Program uživatele: uživatel si sám volí fáze, které mají být provedeny. 

 

Po vybrání příslušného programu postupovat v souladu s pokyny zobrazovanými na obrazovce. 

 

7.2 Programovací režim 

 

 Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte požadovaný program. 

 

 Stisknutím ENTER potvrďte volbu.  

 

 Pro přerušení výkonu dané funkce a návrat do pohotovostního režimu stiskněte STOP.  

Pro návrat do předcházející obrazovky během konfigurace stiskněte STOP. 



 

 

8 PROGRAMY 

 

Připojte vysokotlaké/nízkotlaké spojky (nebo jednu spojku) ke klimatizačnímu systému. 

Otočte zubatým kolečkem doprava pro otevření spojek (nebo jedné spojky).  

Hodnoty tlaku v obou odbočkách klimatizačního systému jsou měřeny vysokotlakými/nízkotlakými 

manometry (nebo jedním manometrem).  

 

Stiskněte ENTER, pokud se na obrazovce zobrazil pohotovostní režim. 

 
Údaje o vozidle/zákazníkovi ■ 

Přeskočit údaje 

Další menu □  

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. 

Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Je možné zadat a uložit následující údaje o vozidle a jeho majiteli. 

 

 Číslo objednávky 

 Registrační značka 

 Číslo VIN  

 Značka 

 Model 

 Přemístění 

 Kilometry 

 Jméno 

 Příjmení 

 Telefonní číslo 

 

V případě, že zařízení zjistí, že u vozidla se stejnou registrační značkou, kterou zadal Uživatel, byly již dříve 

provedeny nějaké operace, na obrazovce se zobrazí tyto informace: 
Registrační značka 

Provést stejnou operaci jako posledně ■ 

Servisní údaje z minula □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 Zvolte PROVÉST STEJNOU OPERACI JAKO MINULE a stiskněte ENTER pro potvrzení zahájení výkonu. 

 

 Zvolte SERVISNÍ ÚDAJE Z MINULA a stiskněte ENTER za účelem zobrazení uložených údajů. 

Pomocí tlačítek UP a DOWN se můžete pohybovat mezi těmito informacemi: 

 

 Naplněné množství 

 Doba vyprázdnění 

 Doba zkoušky těsnosti 

 Růst tlaku během zkoušky těsnosti 

 Množství vstřikovaného oleje 

 Množství vstřikovaného UV barviva 

 Množství zpětně získaného chladiva 

 Množství vypuštěného oleje 

 

Stiskněte ENTER pro potvrzení výkonu. 

Stiskněte STOP pro opuštění obrazovky. 

 

 Stiskněte STOP pro opuštění obrazovky.  

 
Vysokotlaké/nízkotlaké spojky ■  

Pouze vysokotlaká spojka □ 

Pouze nízkotlaká spojka □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 Software se 

pravidelně aktualizuje. 

Mohou vzniknout určité 

rozdíly ve srovnání s 

obsahem této příručky. 



 

 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER.  

 

Viz také kapitola 9.12 „Aktivace operátorem”. 



 

 

8.1 Automatický program 

 
Automatický program ■ 

Program uživatele □ 

Proplachování □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. 

Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Zadejte požadovanou hodnotu ■ 

plnění g. 

Vyhledat model □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadejte požadovanou hodnotu plnění klimatizačního systému a potvrďte tlačítkem ENTER pro provedení 

automatického cyklu. 

Stiskněte tlačítko DOWN a potvrďte tlačítkem ENTER pro vyhledání modelu vozidla v databázi. 

  

8.1.1 Vyhledávání modelu (databáze) 

 

Vybrat SEARCH MODEL pro získání přístupu do databáze vozidel. 
 

Zadejte hodnotu □ 

plnění g.  

Vyhledat model ■ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER.  
 

Modely uživatele 

>První značka <  

 Druhá značka  

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou značku. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

Opakujte stejnou operaci pro všechna pole v požadované aplikaci za účelem stanovení přesného 

množství, které je třeba naplnit. Stiskněte ENTER pro provedení operace. 

 

8.1.2 Modely uživatele 

 

Uživatel může vytvořit vlastní databázi, která se skládá alespoň z 20 položek.  
Modely uživatele 

>První značka <  

 Druhá značka  

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte USER MODELS (modely uživatele). Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
>Modely uživatele 1 < 

 Modely uživatele 2 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovaný model uživatele. Stiskněte ENTER pro zahájení výkonu.  

Vyberte volný model uživatele a stiskněte jednu z alfanumerických kláves pro nastavení údajů pro daný 

model. 

 
Mod.:  

Množství chladiva g 

Doba vyprázdnění: 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadejte tři druhy požadovaných údajů (název modelu uživatele, množství náplně, dobu vyprázdnění) a 

potvrďte každý z nich zvlášť stisknutím ENTER. 

Po aktivaci vstřiku 

UV barviva vizuálně 

zkontrolovat, zda je v 

nádrži vidět UV 

indikátor, a teprve 

potom potvrdit 

provedení výkonu 

nebo deaktivovat 

funkci (viz kapitola 9 

„DALŠÍ MENU”). 



 

 

Pak stisknutím tlačítka ENTER uložte zadaný model uživatele. 
 

 Fáze regenerace/recyklace 
 

Zařízení začne čistit vnitřní okruh. 

 
Počkejte! 

  

 

Stop-Exit 

 

Po dokončení vnitřního čištění zařízení spustí proceduru zpětného získávání 

chladiva z klimatizačního systému. 

 
Probíhá recyklace  

zpětně získané množství 

 g. 

Stop-Exit  

 

Procedura se automaticky zastaví, pokud zařízení zjistí, že klimatizační systém je prázdný.  

Pak začne kontrola růstu tlaku v klimatizačním systému.  

 
Pokus o zvýšení 

tlaku  

 Sek. 

Stop-Exit  

 

Zařízení vypouští oddělený olej do nádoby na vypuštěný olej (21). 

 
Zkontrolovat množství 

vypuštěného oleje. 

 

Množství g. 

 
Počkejte! 

 

Stop-Exit  

 
Recyklace dokončena 

Zpětně získané množství 

 g. 

 

V tomto okamžiku fáze zpětného získávání/recyklace skončila. 

Zařízení přejde automaticky do další fáze. 

 

Během fáze zpětného získávání/recyklace jsou odlučovány také všechny nekondenzující plyny, které se 

nacházejí v klimatizačním systému.  

Přítomnost příliš velkého množství nekondenzujících plynů má za následek znečištění chladiva skladovaného 

ve vnitřní nádrži.  

 

Z tohoto důvodu bylo zařízení vybaveno funkcí automatického přepočítání přítomnosti nekondenzujících 

plynů a jejich odstraňování přes spékaný filtr (v případě potřeby).  

 

Operátor může tuto funkci také sám aktivovat (viz kapitola 9 „Další menu”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelem dosažení 

větší přesnosti měření 

zpětně získaného 

množství chladiva 

otevřete spojky (nebo 

jednu spojku) 

pootočením knoflíku 

vpravo poté, co se na 

obrazovce zobrazilo 

hlášení (nikoli před jeho 

zobrazením). 

 

Růst tlaku v A/C 

okruhu vyvolá 

automatické zahájení 

opakované fáze zpětného 

získávání v rámci fáze 

zpětného získávání/ 

recyklace. 
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Fáze vyprázdnění 

 

Zařízení provádí fázi vyprázdnění. 

 
Probíhá vytváření vakua. 

 

Čas  xx:xx 

Stop-Exit  

 

 

 

Po uplynutí stanovené doby zařízení začíná zkoušku těsnosti klimatizačního systému. 

 
Probíhá zkouška  

těsnosti sek. 

P1mb xx P2mb xx 

Stop-Exit  

 

Naměřené údaje se na několik vteřin zobrazí na obrazovce. 

 
Vyprazdňování bylo dokončeno 

 

 mb. 

  

 

Zařízení přejde automaticky do další fáze. 

 

 

Vstřikování oleje 

 

Zařízení provádí fázi vstřikování oleje. 

 
Probíhá vstřikování  

nového oleje 

Množství g. 

Stop-Exit  

 

Naměřené údaje se na několik vteřin zobrazí na obrazovce. 

 
Vstřikování nového oleje 

bylo dokončeno. 

 
Množství g. 

Stop-Exit  

 

Zařízení přejde automaticky do další fáze. 

  

Vstřikování UV barviva 

 

Zařízení provádí fázi vstřikování UV barviva. 

 
Probíhá vstřikování 

UV barviva 

Množství g. 

Stop-Exit  

 

Naměřené údaje se na několik vteřin zobrazí na obrazovce. 

 
Vstřikování UV barviva 

bylo dokončeno 

 
 P1 označuje tlak v 

okruhu A/C na konci 

fáze vyprazdňování. 

 P2 označuje tlak v 

okruhu A/C během 

zkoušky těsnosti. 

 

 
Během vstřikování oleje 

v automatickém režimu 

se používá pouze olej 

ze zásobníku č. 1, i když 

byl aktivován zásobník 

č. 2. 

 

Po aktivaci vstřiku 

UV barviva vizuálně 

zkontrolovat, zda je v 

nádrži vidět UV 

indikátor, a teprve 

potom potvrdit 

provedení výkonu nebo 

deaktivovat funkci (viz 

kapitola 9 „Ostatní 

menu”). 

 

 



 

 

Množství g. 

Stop-Exit  

 

Zařízení přejde automaticky do další fáze. 

 

Fáze plnění 

 

Zařízení provádí fázi plnění. 

 
Probíhá fáze 

plnění 

 Množství g. 

Stop-Exit  

 

Naměřené údaje se na několik vteřin zobrazí na obrazovce. 

 
Plnění bylo dokončeno. 

Množství g. 

 

 
Proces byl dokončen 

Zapněte klimatizaci  

a proveďte zkoušku.  

Enter-Ok 

 

 

Cyklus byl dokončen a nyní je nezbytné provést zkoušku účinnosti klimatizačního systému. Viz kapitola 9.8. 

Fáze plnění je v zařízeních 

vybavených pouze 

nízkonapěťovou spojkou 

prováděna přerušovaně. 

Pokud velikost tlaku 

znemožňuje dokončení fáze 

plnění, zbývající množství 

bude naplněno pomocí 

procedury s použitím sací 

spojky kompresoru 

klimatizačního systému. Viz 

kapitola „HLÁŠENÍ”. 



 

 

8.2 Program uživatele 

 

Připojte vysokotlaké/nízkotlaké spojky (nebo jednu spojku) ke klimatizačnímu systému. 

Otočte zubatým kolečkem doprava pro otevření spojek (nebo jedné spojky).  

Hodnoty tlaku v obou odbočkách klimatizačního systému jsou měřeny vysokotlakými/nízkotlakými 

manometry (nebo jedním manometrem).  

 

Stiskněte ENTER, pokud se na obrazovce zobrazil pohotovostní režim. 

 
Automatický program □ 

Program uživatele ■ 

Proplachování □ 

Enter-Ok Stop-Exit   

 

Pro výběr požadovaného menu použijte tlačítka UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Recyklace? ANO  

 NE 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr použijte tlačítka UP a DOWN. Zvolíte-li NE, obrazovka navrhne přechod do fáze vyprázdnění. 

 
Recyklace? ANO 

Zkouška zvýšení 

tlaku min. čas x 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Před dokončením fáze zpětného získání chladiva se na obrazovce zobrazí nabídka provedení zkoušky zvýšení 

tlaku na dobu jedné (1) minuty.  

Zadejte odpovídající hodnotu. Potvrďte pomocí ENTER. 

 
Fáze vyprázdnění ano  

   ne 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr použijte tlačítka UP a DOWN. Zvolíte-li NE, obrazovka navrhne přechod do fáze plnění. 

 
Doba vyprázdnění xx 

Zkouška těsnosti 

čas min. x 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 

 

 

Na obrazovce se zobrazí doporučení provést 20-minutovou fázi vyprázdnění – je třeba zadat příslušnou 

hodnotu. 

Mačkáním tlačítka DOWN můžete změnit čas kontroly netěsnosti. 

Na konci doby určené k vyprázdnění se na obrazovce zobrazí doporučení provést 4-minutovou zkoušku 

netěsnosti. 

Zadejte příslušnou hodnotu. Potvrďte pomocí ENTER. 

  

Doba vyprázdnění: 

 Minuty zadej 2 číslice 

 Hodiny a minuty zadej 4 

číslice 



 

 

Plnění oleje ano 

   ne 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr použijte tlačítka UP a DOWN. Zvolíte-li NE, obrazovka navrhne přechod do fáze vstřikování UV 

barviva. 

 
Automatické podávání oleje ano  

   ne 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr použijte tlačítka UP a DOWN. Zvolíte-li NE, zařízení požádá o zadání maximálního přípustného množství 

oleje. 

 
Množství oleje g. xx  

    

 

Enter-Ok Stop-Exit  
 

Zvolíte-li TAK, zařízení požádá o přidání takového množství oleje, jaké bylo vypuštěno během fáze zpětného 

získávání. 

 
Plnění UV barviva ano  

   ne 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr použijte tlačítka UP a DOWN. Zvolíte-li NE, obrazovka navrhne přechod do fáze plnění. 

 
Množství UV barviva g. xx  

    

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadat množství UV barviva, které má být přidáno. 

Potvrdit tlačítkem ENTER. 
 

Fáze plnění 

Zadat množství 

 g. xx    

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadat množství chladiva, které má být naplněno. Potvrdit tlačítkem ENTER. 

Na obrazovce se zobrazí požadavek potvrzení všech vybraných fází. 

 
Potvrdit spuštění 

vybraných fází? 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Vybrané fáze budou provedeny stejně jako v automatickém programu. Viz bod 8.1 „Automatický 

program”. 

 



 

 

8.3 Proplachování 

Použijte doporučenou soupravu pro proplachování a připojte ji k zařízení v té části klimatizačního systému, 

která má být propláchnuta (viz návod k obsluze proplachovací soupravy). 

K proplachování zvolte vysokotlakou/nízkotlakou rychlospojku. 

 
Automatický program □ 

Program uživatele □ 

Proplachování ■ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. 

Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Zadat   

počet cyklů 

proplachování 

 č. 

 

Zadejte požadovaný počet cyklů. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Zadat dobu  

proplachování  

pro jeden cyklus 

 min 

 

Zadejte odpovídající časovou hodnotu. Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Proplachování!  

Č. cyklu 

Během  

 
Počkejte! 

Probíhá  

proplachování 

Stop-Exit  

 
Proces byl dokončen. 

 

Stop-Exit  

 

Stiskněte ENTER a na obrazovce se objeví pohotovostní režim. 

Proplachování se 

doporučuje v následujících 

případech: 

 Výměna kompresoru v 

A/C okruhu. 

 Přítomnost prachu nebo 

vlhkosti v A/C okruhu. 

 Pokud existují 

pochybnosti o čistotě 

A/C okruhu. 

Správné provedení 

propláchnutí vyžaduje 

připojení daného 

komponentu tak, aby směr 

proudění chladiva byl 

opačný než směr proudění 

v komponentu během 

normální práce A/C 

okruhu. 

(Při plnění se používá 

vysoký tlak, při zpětném 

získávání nízký tlak).  



 

 

9 DALŠÍ MENU 
 

Stiskněte ENTER, pokud se na obrazovce zobrazil pohotovostní režim. 

 
Údaje o vozidle/zákazníkovi □ 

Přeskočit údaje □ 

Další menu ■  

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Plnění vnitřní nádrže ■ 

Čištění nekondenz. plynu □  

Vytištění □ 

ENTER-OK STOP-EXIT ↕ 

 
Výtisk A4 

Záložní kopie/obnovit □  

Historie operací □  

ENTER-OK STOP-EXIT ↕ 

 
Záložní kopie zprávy o spotřebě plynu □ 

Diagnostika □ 

Zkouška těsnosti N2 □ 

ENTER-OK STOP-EXIT ↕ 

 

 
ZAP./VYP. UV □  

Aktivace operátorem □  

Deaktivovat POE  □  

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

Aktivovat POE □ 

Operace □ 

 

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. 

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

9.1 Plnění vnitřních nádrží 

 

Viz bod 5.6 Fáze plnění vnitřní nádrže. 

 

9.2 Vypouštění nekondenzujících plynů 

 
Manuální vypouštění ■  

Automatická kontrola □ 

 

STOP-EXIT  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN.  

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
 Manuální vypouštění: 

nechat otevřený 

vypouštěcí otvor pro 

nekondenzující plyny, 

dokud bude stisknuté 

tlačítko ENTER. 

 Automatická kontrola: 

výpočetní algoritmus 

odhaluje přítomnost 

nekondenzujících plynů a 

automaticky je odstraňuje. 



 

 

9.3 Tiskárna  

 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO vytiskne záznam obsahující informace, které se týkají každé provedené 

provozní fáze. Dostupné jsou také následující funkce: 

 
Opakování tisku ■   

VST/VÝS chladiva □ 

Individualizace údajů □ 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

9.3.1 Opakovaný tisk provozní zprávy 

 

Funkce REPEAT PRINT slouží k vytištění kopie zprávy z poslední prováděné operace. 

 

9.3.2 Vstup/výstup chladiva 

Funkce REFRIGERANT IN/OUT slouží k vytištění provozní zprávy za daný měsíc, na které jsou informace o 

množství zpětně získaného a naplněného chladiva. 

 

9.3.3 Personalizace záhlaví provozní zprávy 

Funkce CUSTOMIZE DATA slouží k provedení změny záhlaví provozní zprávy.  

Záhlaví má 5 řádků a 20 znaků.  

Zobrazí se tato obrazovka: 

 
Zadejte údaje 

firmy 

Magneti Marelli 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Lze měnit pouze jeden řádek najednou. Kurzor se automaticky umístí na prvním znaku prvního řádku. 

Pomocí kláves UP a DOWN přemístěte kurzor na číslice, které chcete editovat. 

Ke změnám textu slouží alfanumerické klávesy. 

Změny provedené v prvním řádku potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

Na obrazovce se objeví možnost provedení změn údajů ve druhém řádku. 

Stejně postupujte u všech ostatních řádků. 

 

9.4 Výtisk A4 

 
Záložní údaje    

Vytisknout poslední operaci 

ve formátu A4? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Bude vytvořen soubor „Last Job.hst”, který lze uložit na paměťové kartě (pokud byla instalována). Soubor lze 

pak překopírovat do osobního počítače a otevřít pomocí aplikace „Historical serv & A4 print out.xls”. 

Program lze stáhnout ze stránky http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it 
  

 

 

 

 

9.5 Záložní kopie/obnovení 

  
Přenést údaje o kalibraci    

modelů uživatele a   Název vytvořeného 

souboru tvoří výrobní číslo 

zařízení s příponou „.bck” 

(např. H1234567.bck). 

http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it


 

 

parametrů? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Přenést z > do    

základní deska>usb ■ 

usb>základní deska □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

 

9.6 Export historie operací 

 
Zhotovit záložní kopii    

předchozích operací? 

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Bude vytvořen soubor s příponou „.hst”, který lze uložit na paměťové kartě (pokud byla instalována). Soubor 

.hst lze pak překopírovat do osobního počítače a otevřít pomocí aplikace „Historical serv & A4 print out.xls”. 

Program lze stáhnout ze stránky http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it 
  

 

9.7 Export údajů o VST/VÝS chladiva 

 
Zhotovit záložní kopii   

předchozí zprávy o VST/VÝS plynu  

 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Bude vytvořen soubor s příponou „.rio”, který lze uložit na paměťové kartě (pokud byla instalována). Soubor 

.rio lze pak překopírovat do osobního počítače a otevřít pomocí aplikace „Historical serv & A4 print out.xls”. 

Program lze stáhnout ze stránky http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it 
 

 

 Název vytvořeného 

souboru tvoří výrobní číslo 

zařízení s příponou „.hst” 

(např. H1234567.hst). 

 

http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it


 

 

9.8 Diagnostika 

Zařízení je vybaveno diagnostickým systémem, který umožňuje kontrolu funkčnosti klimatizačních systémů a 

identifikaci potenciálních příčin, pokud jde o výsledky, které budí pochybnosti. 

 

Funkci diagnostiky klimatizačního systému lze zapnout na konci fáze plnění a z úrovně OTHER MENUS (další 

menu).  

Správně provedená diagnostická procedura zahrnuje tyto kroky: 

 

1. Připojit vysokotlaké/nízkotlaké spojky ke klimatizačnímu systému. 

2. Otočit zubatým kolečkem doprava pro otevření spojek. 

3. Spustit motor a udržovat otáčky v rozmezí cca 1500/2000 ot/min. 

4. Zapnout klimatizační systém. 

5. Snížit teplotu v klimatizačním systému na minimum a na maximum zvýšit tempo provzdušňování. 

6. Nechat klimatizační systém zapnutý 10 minut. 

7. Zkontrolovat následující hodnoty: 

 T.E. Venkovní teplotu (°C). 

 T.I. Vnitřní teplotu u hlavního (malého) otvoru systému (°C). 

 P. Vysoký tlak naměřený na vysokotlakém manometru (bar).  

 P. Nízký tlak naměřený na nízkotlakém manometru (bar).  

8. Zadat naměřené hodnoty – viz níže. 

 
Diagnostika klimatizačního systému 

P.HP: . P.LP: . 

T.I.: . T.E.: . 

Enter-Ok Stop-Exit  

 
Po stisknutí ENTER zařízení zpracuje data. Na obrazovce se zobrazí seznam různých situací, ke kterým mohlo 

dojít v klimatizačním systému, pokud jsou naměřené údaje málo věrohodné nebo účinnost zařízení není 

uspokojivá. 

KAŽDÝ PŘÍPAD SE ZOBRAZÍ NA ZVLÁŠTNÍ OBRAZOVCE. 

Příklad diagnostické obrazovky:  
 
Hadice 

kompresoru 

jsou chybně zapojeny 

Enter-Ok 

 

Pro zobrazení dalšího případu použijte tlačítka UP a DOWN. Pro pokračování stiskněte ENTER. 

 

9.8.1 Vyprázdnění hadic 

 
Odpojit vysokotlaké/nízkotlaké hadice 

od klimatizačního systému  

 

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

Odpojit zařízení od klimatizačního systému. 

 

Potvrďte stisknutím ENTER.  

 
POČKEJTE! Zpětné získávání  

chladiva z  

vysokotlakých/nízkotlakých hadic 

Stop-Exit  

Zařízení získává chladivo, které ještě zbylo v přívodních hadicích. 

Zařízení přechází do pohotovostního režimu. 

 

9.8.2 Odsávání chladiva v klimatizačním systému 

 

Pro měření teploty T.I. a T.E. 

použijte teploměr, který umožňuje 

měření dvou údajů teploty. 

Symboly na diagnostických 

obrazovkách: 

 (V.D.) pouze pro kompresory 

s proměnlivým zdvihovým objemem. 

 (F.D.) pouze pro kompresory se stálým 

zdvihovým objemem. 



 

 

Volba možnosti diagnostiky z úrovně OTHER MENUS znamená, že zařízení provede proceduru zpětného 

získání chladiva, které zůstalo v přívodních hadicích klimatizačního systému. 

 
Odpojte vysokotlakou hadici 

od klimatizačního systému 

 

Enter-Ok 

 

Potvrďte tlačítkem ENTER.  

 
Zapněte klimatizační systém 

 

Enter-Ok 

 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Počkejte, až kompresor klimatizačního systému odsaje chladivo, které zůstalo ve 

vysokotlakých/nízkotlakých hadicích. Jakmile manometry přestanou ukazovat pokles tlaku, stiskněte 

tlačítko ENTER. 

 

 
Vypnout  

klimatizační systém  

 

Enter-Ok 

 

Potvrďte tlačítkem ENTER, aby mohlo zařízení provést proceduru vyprázdnění hadic. Viz bod 9.8.1. 

 

9.9  Zkouška těsnosti s využitím dusíku (N2) 

 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO může provést zkoušku těsnosti klimatizačního systému s využitím dusíku 

(N2).  

 

Tato funkce použití zařízení pro napouštění/odsávání dusíku – kód 007935090850.  

 

Používejte pouze čistý dusík. Nepoužívejte stlačený vzduch ani jiné technické plyny, viz bod 4.1 

Všeobecná bezpečnostní pravidla. 

Maximální tlak během zkoušky může činit 15 barů. 

 

Zpětně získat chladivo a pak vyprázdnit klimatizační systém. Připojit přívod dusíku k zařízení pro 

napouštění/odsávání dusíku a hadici zařízení ke vnitřní spojce nízkého tlaku (25) v zadní části zařízení CLIMA-

TECH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 
Zkontrolujte, zda bylo zařízení   

nebo klimatizační systém  

vyprázdněny 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte stisknutím ENTER.  

 
Zadejte čas    

regulace tlaku 

 min 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadejte patřičnou časovou hodnotu. Potvrďte stisknutím ENTER. 

 
Zadejte čas  

kontroly poklesu  

tlaku min 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadejte patřičnou časovou hodnotu. Potvrďte stisknutím ENTER. 

 
Zadejte hodnotu     

poklesu tlaku N2 

 Mbar  

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Zadejte přípustnou hodnotu poklesu tlaku. Potvrďte stisknutím ENTER. 

 
Připojte klimatizační systém nebo  

komponent, který má být  

podroben zkoušce 

Enter-Ok 

 

 

 

 

 

Potvrďte stisknutím ENTER. Zařízení bude provádět vyprazdňování po dobu 1 minuty. 
 

 

 Dusík lze uvolnit teprve na konci fáze vyprazdňování. 

 

Postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce. Po dokončení zkoušky bude vytištěna páska s 

výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  

VST. 

N2  

VÝS

. 

 

N

2 



 

 

 

 

  

9.10 ZAP./VYP. UV BARVIVA 

Aktivace nepřetržitého zásobování UV ■   

Aktivace nepřetržitého zásobování UV □ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.  

 

 

9.11 Aktivace prováděná operátorem  

Uvedená funkce umožňuje „správci” přidělit každému pracovníkovi obsluhy oprávněnému obsluhovat kód 

nebo heslo.  

Aktivace této funkce znamená, že k naprogramování fází nebo cyklu bude vždy nutné uvést heslo. 

 
Aktivace prováděná operátorem □ 

Deaktivace prováděná operátorem ■ 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
Zadejte heslo 

správce 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Enter-Ok 

 

Zadejte heslo správce. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
>Operátor 1 < 

>Operátor 2 < 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Pro výběr příslušného operátora použijte UP a DOWN. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
Operátor : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zpřístupnit operátora □ 

Stop-Exit  

 

Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
Zadejte jméno 

operátora 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

 

Zadejte heslo 

operátora  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

9.12 Aktivace nádrže POE (hybridní) 

Zařízení může provádět operace také u vozidel s elektrickým nebo hybridním pohonem, vybavených 

elektrickými kompresory nebo kompresory bez řemenového pohonu. Takové systémy pracují na bázi POE 

oleje, který vykazuje vysoký dielektrický odpor. 

 

   Znečištění těchto klimatizačních systémů olejem jiného typu má za následek   

 pokles odporu a hrozí nebezpečí zasažení operátora elektrickým proudem. 

Pokud heslo správce neexistuje, zařízení 

požádá o jeho vytvoření. 



 

 

  Práce s těmito klimatizačními systémy vyžaduje profesionální přípravu a přísné  

 dodržování procedury popsané v tomto bodě. 

 

Nalijte olej POE (případně olej s UV indikátorem přidaným do základního oleje POE) do protilehlé nádrže (20 

bis). Viz bod 3.2 Popis zařízení a jeho komponentů. 

 
Nainstalovat obtok  

mezi 

vysokotlakou a nízkotlakou spojkou  

Enter-Ok 

 

Připojit vysokotlakou a nízkotlakou spojku k obtoku (součást zařízení).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Otočit zubatým kolečkem doprava pro otevření spojky. 

Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

Zařízení provede fázi čištění vnitřního okruhu. Počkejte, až fáze automaticky skončí. 

 

9.13 Deaktivace nádrže POE (hybridní) 

 

Tato funkce slouží k přivrácení možnosti využití zařízení vybaveného nádržemi na olej a UV barvivo typu PAG. 

 

9.14 Servisní menu 

 
Zadejte heslo 

 

 ____ 

 

9.14.1 Datum a hodina 

 

Zadejte heslo 8463. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

 
EDITACE DATA A HODINY 

DATUM: xx/xx/xx 

ČAS:   xx/xx/xx 

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

 

Pomocí tlačítek UP a DOWN zadejte hodnoty, které mají být opatřeny datem. Zadejte správné hodnoty. 

Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.  

 

9.14.2 Konfigurace jazyka 

  

Zadejte heslo 5264. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
ZVOLTE JAZYK  

 Italiano 

 

Enter-Ok Stop-Exit ↕ 

 

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovaný jazyk. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

9.14.3 Nulování počítadel 

 

Zadejte heslo 2668. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.  

 
 

Obnovené referenční množství 

 g. 

Vynulovat počítadlo? 

Enter-Ok Stop-Exit  

 

Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

Na obrazovce se zobrazí 

 

 

 
Stiskněte ENTER a podržte tlačítko 

po dobu 3 vteřin! 

  

Enter-Ok Stop-Exit  

 
Vynulování počítadla OK! 



 

 

 

  

Enter-Ok 

 

Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

9.14.4 Aktivace olejotěsných nádrží  

 

Zadejte heslo 7846. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

9.14.5 Obnovení standardních olejových nádrží 

 

Zadejte heslo 7863. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

9.14.6 Aktivace volby hustoty oleje 

 

Tato funkce vyžaduje instalaci nádrže, která umožňuje vstřikování dodatečného oleje 

(souprava 007935090820). 

 

Zadejte heslo 6452. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

9.14.7 Deaktivace volby hustoty oleje 

9.14.8  

 

Zadejte heslo 3262. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 

 

 



 

 

10  OBDOBÍ DÉLE TRVAJÍCÍCH ODSTÁVEK 
 

Zařízení je třeba uložit na bezpečném místě, odpojené od elektrické sítě a chráněné před vysokou teplotou, 

vlhkostí a nebezpečím nárazů jiných předmětů, které by je mohly poškodit.  

Zkontrolovat, zda byly uzavřeny ventily ve vnitřní nádrži. 

Před obnovením provozu nejdříve opět otevřít ventily ve vnitřní nádrži a teprve pak provést postup 

aktivace. 

 

11  ÚDRŽBA – souprava pro rutinní údržbu kód 007950024130 

Zařízení CLIMA-TECH TOP NEXT/HFO se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Bylo vyrobeno z prvotřídních 

komponentů s využitím nejpokročilejších výrobních postupů. 

Díky tomu se podařilo omezit rozsah konečné údržby na minimum a odstupy času mezi údržbami jsou 

dlouhé. Každý úkon pravidelné údržby je monitorován pomocí počítadel. Pokud počítadla ukončí přesně 

stanovený cyklus počítání, na obrazovce se objeví následující hlášení: 

 
vyměnit filtr     

pro recyklaci a  

olej ve vakuové pumpě 

Enter-Ok 

 

Filtr je nutné vyměnit a vynulovat příslušné počítadlo, pokud bylo dosaženo maximálního množství chladiva 

ve filtru odlučovače vody – viz bod 9.14.3 Nulování počítadel. 

 

Během provádění rutinní údržby se také doporučuje kalibrovat čidla tlaku na nulový bod na stupnici. 

Pro získání dalších informací o provádění údržby (kromě úkonů uvedených níže) a o nákupu náhradních dílů 

se obraťte na autorizované Centrum zákaznické obsluhy Magneti Marelli. 

 

11.1 Výměna oleje ve vakuové pumpě 

 

Olej ve vakuové pumpě je třeba pravidelně vyměňovat, aby byly zaručeny nejlepší provozní výsledky 

zařízení. 

Při výměně oleje postupujte podle následujících pokynů: 

 

Neprovádějte žádnou manipulaci s komponenty zařízení, které v tomto bodě nebyly výrazně 

uvedeny. 

 

 

Nezbytné nářadí: 

1 šestihranný klíč (10 mm) 

1 křížový šroubovák 

 

1 Odpojte zařízení od napájecí sítě. 

2 Sejměte nádobu na vypouštěný olej (21), odšroubujte 4 šrouby přidržující dolní panel na zařízení a 

pak sejměte samotný panel. 

3 Odšroubujte uzávěr (63) a umístěte nádobu pod otvorem pro vypuštění oleje. 

4 Šestihranným klíčem vyšroubujte olejovou zátku (64), která se nachází pod pozorovacím otvorem, a 

vyčkejte, až z vakuové pumpy vyteče veškerý olej.  

5 Po vyprázdnění pumpy připevněte zpátky olejovou zátku (64), našroubujte uzávěr (63) a otevřete 

horní záslepku. 

6 Naplňte pumpu olejem horním otvorem (61) tak, aby jeho hladina dosáhla poloviny výšky 

pozorovacího otvoru (62). 

7 Po naplnění pumpy zavřete horní záslepku (61).  

 

 

 

 

 

 

 

Neotevírat! 

Nebezpečí úrazu 

el. proudem  

62 Pozorovací otvor 

61 Horní otvor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Výměna filtru 
 

Filtr v odlučovači vody vyměňte teprve tehdy, když přestane účinně pohlcovat vlhkost z recyklovaného 

chladiva. 

Při výměně filtru postupujte podle následujících pokynů: 

 

 

 

NEPROVÁDĚJTE žádnou manipulaci s komponenty zařízení, které v tomto bodě nebyly 

výrazně uvedeny. 

 

Nezbytné nářadí: 

1 křížový šroubovák 

2 šestihranné klíče (19 mm + 20 mm) 

 

1 Proveďte fázi zpětného získání a okamžitě uzavřete ventil (48), aby nedošlo k úniku výparů chladiva.  

2 Odpojte zařízení od napájecí sítě. 

3 Šestihrannými klíči odšroubujte 2 matice na filtru (15).  

4 Přeřízněte přidržovací pásek. 

5 Vložte nový filtr, věnujte přitom zvláštní pozornost poloze O-kroužků a směru šipky.  

6 Šestihrannými klíči dotáhněte 2 matice na filtru (15).  

7 Instalujte nový pásek.  

8 Otevřete ventil (48). 

9 Vynulujte počítadlo. Viz bod 9.16.3.  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Filtr 
Matice 

48 Ventil 



 

 

11.3 Výměna těsnění hadic 

 

NEPROVÁDĚJTE žádnou manipulaci s komponenty zařízení, které v tomto bodě nebyly 

výrazně uvedeny. 

 

Pravidelně je nutné kontrolovat stav opotřebení gumového těsnění gumových hadic (6) a (5). Pokud je to 

nutné vyměňte těsnění za nové (jsou součástí soupravy pro rutinní údržbu). 

  

Před odstraněním plnicích hadic proveďte fázi zpětného získání/recyklace a zkontrolujte, 

zda se na manometrech neobjevila hodnota nasvědčující přítomnosti tlaku. 

 

11.4 Kalibrace vah pro chladivo (nulový bod) 

 

Uložte plynovou láhev do bezpečnostní polohy pro přepravní účely (viz bod 5.2 Transport a skladování 

stroje). 

 

Přejděte do pohotovostního režimu a na 5 vteřin stiskněte klávesu C. Pak potvrďte stisknutím klávesy ENTER.  

Na obrazovce se objeví pokyn ENTER PASSWORD (zadej heslo). Zadejte heslo 9245 a potvrďte stisknutím 

klávesy ENTER. 
 

Uložte plynovou láhev do provozní polohy. 

 

11.5 Kalibrace vah pro olej (nulový bod)  

Vyprázdněte úplně nádrže na olej a opět je vložte do příslušné schránky. 

Přejděte do pohotovostního režimu a na 5 vteřin stiskněte klávesu C. Pak potvrďte stisknutím klávesy ENTER. 

Na obrazovce se objeví pokyn ENTER PASSWORD (zadej heslo). Zadejte heslo 9645 a potvrďte stisknutím 

klávesy ENTER. 

 

11.6 Kalibrace čidel tlaku 

 

Přejděte do pohotovostního režimu a na 5 vteřin stiskněte klávesu C. Pak potvrďte stisknutím klávesy ENTER.  

Na obrazovce se objeví pokyn ENTER PASSWORD (zadej heslo). Zadejte heslo 7737 a potvrďte stisknutím 

klávesy ENTER.  

 
Sundat vysokotlaké a nízkotlaké 

spojky? 

 

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

Z plnicích hadic sejmout obě rychlospojky.  

Potvrdit stisknutím ENTER. 

 
Instalovat vysokotlaké a nízkotlaké 

spojky 

 

Enter-OK 

 

Připevnit rychlospojky zpět k plnicím hadicím. 

Potvrdit stisknutím ENTER. 

 

 

 
Probíhá vytváření vakua 

 

 

ENTER-OK STOP-EXIT  

 

 

 VÝSTRAHA: 

Před sundáním 

rychlospojek zkontrolujte, 

zda manometry 

nevykazují přítomnost 

tlaku v plnicích hadicích. 

Pokud je tam tlak, 

proveďte fázi zpětného 

získání.  

 



 

 

  

Kalibrace OK! 

 

ENTER-OK  

 

Potvrdit stisknutím ENTER. 

 
Uzavřít kohoutek  

čištění  

nekondenzujících plynů 

ENTER-OK  

 

 

Uzavřít odpouštěcí ventil nekondenzujících plynů (37) a potvrdit stisknutím klávesy ENTER. 

 
Otevřít odpouštěcí kohoutek 

nekondenzujících 

plynů 

ENTER-OK  

 

Otevřít odpouštěcí ventil nekondenzujících plynů (37), potvrdit stisknutím klávesy ENTER a počkat na 

dokončení procedury. 

 
 

Kalibrace OK! 

 

ENTER-OK  

 

Stiskněte ENTER pro opuštění menu. 

 

 

 



 

 

12 LIKVIDACE ODPADŮ 
 

12.1 Likvidace odpadů šetrná k životnímu prostředí 
 

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto je důležitá jeho 

správná likvidace. 

Níže jsou uvedeny všechny nezbytné informace, které pomohou zabránit úniku 

nebezpečných látek a umožní optimalizaci využívání přírodních zdrojů. 

Elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do tradičního komunálního odpadu. 

Je třeba je odevzdat ve specializovaných sběrnách, které je předají dál k příslušnému 

zpracování.  

Symbol přeškrtnuté popelnice vyobrazený na této stránce připomíná, že po ukončení 

doby upotřebitelnosti je třeba výrobek odevzdat k dalšímu zpracování. 

Takto se zabrání nevhodnému zpracování látek obsažených v těchto výrobcích nebo 

nevhodnému použití jejich komponentů, což může mít nepříznivé následky pro životní 

prostředí a lidské zdraví. 

Díky tomu může každý osobně přispět ke zpětnému získání, zpracování a opětovnému využití mnoha 

surovin, které jsou součástí těchto zařízení. 

Z tohoto důvodu výrobci a distributoři elektrických a elektronických zařízení zřídili zvláštní střediska, která se 

zabývají sběrem a recyklací těchto zařízení. 

Po ukončení doby upotřebitelnosti daného zařízení se prosím obraťte na místního distributora, abyste získali 

informaci o takových sběrnách odpadu. 

Při nákupu zařízení vás distributor bude informovat o možnosti bezplatného odevzdání jiných zařízení: 

nezbytnou podmínkou je to, aby tato zařízení byla stejného typu (v tomto případě musí jít o zařízení určená k 

údržbě klimatizačních systémů) a umožňovala provádění stejných pracovních funkcí, které obsahuje dříve 

zakoupené zařízení. 

Pokus o likvidaci jiného zařízení než je popsáno v tomto návodu bude mít za následek uložení pokuty podle 

předpisů platných v zemi, kde má být likvidace provedena. 

Doporučujeme také podniknutí dalších kroků, šetrných k životnímu prostředí, tedy zpracování vnějších 

a vnitřních obalů zařízení. 

Děkujeme vám za aktivní účast na ochraně životního prostředí. Touto cestou je možné významně snížit 

množství přírodních zdrojů používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat 

počet míst, která se zabývají likvidací těchto zařízení, a současně zvýšit životní standard zabráněním 

uvolňování nebezpečných látek do životního prostředí. 

  

12.2 Likvidace recyklovaných materiálů  
 

Chladiva zpětně získaná z klimatizačních systémů, která se nehodí k opětovnému použití, je třeba odevzdat 

dodavatelům plynu, kteří mají možnost provést jejich správnou likvidaci. 

 

Maziva zpětně získaná ze zařízení je třeba odevzdat ve sběrnách použitého oleje. 
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