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ÚVOD 

Gratulujeme!  
Zařízení, které jste vybrali, je výsledkem našich průmyslovych zkušeností,  výběr přesně tohoto 
zařízení zaručí dlouhou a produktivní využití. 
Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby zapevnit konzistentní v době spolehlivost a zachování 
maximální bezpečnosti pracovníků.  
Z tohoto důvodu Magneti Marelli dělal (kromě použití vysoké míry bezpečnosti), přesný výběr 
materiálů a komponentů. Přístroj byl vytvořen podle systému řízení, který od vstupního materiálu 
do zavodu přes operace skladovanί v dίlně servis, zajišťuje diky kontroli, že konečný produkt je bez 
vady. 
Zaručeni účinnosti je zajištěna přísným kontrolám stroje. 
Proto jediným úkolem přísluší uživatel pouze správné užívání a údržbu v souladu s pokyny v 
tomto návodu. Proto na počátku je třeba poznamenat, že:  
• Jakákoliv akce jakéhokoli druhu, které se provádějí na zařízení musí být předcházet důkladné 
přečtení tohoto návodu ve všech jeho částech. 
 
• Je velmi důležité, a také odpovědnost uživatel používá zařízení podle pokynů uvedených na 
určené účely a uvedené v tomto dokumentu. MARELLI Magneti neodpovídá za použití 
nepatřičným účelům. 
Účelem této příručky je poskytnout vám všechny informace nezbytné k provozování zařízení. Tato 
příručka byla vypracována na pomoc zaměstnancům kteři použivajί zařízení. Pokud máte dotazy 
nebo pokud potřebujete technickou pomoc mohou kontaktovat naši Technickou podporu. 
 

 

                                              PODMINKY ZÁRUKY 
Zařízení se skládá z řady sestav, které jsou namontovány uvnitř skříně, které by mohly být 

přístupné pouze po sejmutí předního a horní části skříně (šroubení, který je připojen) a 

počet týmů, které jsou umístěny na vnější straně a na následujícím obrázku. 

 

3.1.Datum a doba trvání záruky  

 

  Magneti Marelli Aftermarket nabízí 12-měsíční záruku na údržbu stanice, diagnostické a 

instalaci chlazení / klimatizace "CLIMA TOP-TECH" od data nákupu uvedeného na prodejní 

síť Magneti Marelli. Provedení jedné nebo více transakcí během záruční doby, záruka 

nemění datum ukončení platnosti záruky. 

  

3.2. Opravy 

 

Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu zdarma komponent, které podle nespornou 

hodnocení společnosti Magneti Marelli mají vadu zpracování nebo vady materiálu; Záruka 

se nevztahuje na výměnu celého přístroje. Záruční opravy jsou prováděny v interiéru 

obsluhy Magneti Marelli. Je dovoleno provádět opravy v prostorách zákazníka, a to pouze 

autorizovaným servisem Magneti Marelli, nebo s jeho souhlasem. Nicméně, technická 

podpora nezaručuje minimální dobu opravy, ale je povinen opravit co nejdříve. 

 

3.3. Jak získat záruční servis 

 

Chcete-li používat službu v rámci záruky, musí kupující zajistit dodávku zařízení na 

stránkách technické podpory Magneti Marelli v době podání žádosti zranitelností. Zařízení 

musí být zaslána ve vhodném obalu, chránit je před možným poškozením dopravy. 

Magneti Marelli není odpovědná za jakékoliv škody dopravu. Zařízení, která byla zaslána v 

rámci záruky, musí nutně být přiložena kopie kupní. Za návrat opravenέ části hradí 

příjemce. 



 

 

 

3.4. Vyloučení záruky 

 

Záruka se nevztahuje na škody nebo zranění způsobené použitím přístroje v rozporu s 

okolností specifikace výrobce. Ostatní případy se nevztahuje záruka, jsou: 

 Škody způsobené dopravou v důsledku nesprávné umístění  

 Nesprávné použití výrobku 

 blesk, povodně, požáry  

 Nesprávnά instalace nebo údržba  

 Mechanické poškození  

 Kalibrace provedené neoprávněnou služby 

 Opravy a (nebo) změny provedené neoprávněnou služby 

 Škody způsobené nešetrným zacházením nebo vlhkosti, prachu, kolísání napětí 

nebo nepředvídané podmínky v technické specifikaci  

 použití nevhodných podmínek prostředí  

 poškození displeje 

Jakékoli jiné poškození nespadá pod přímou odpovědnost společnosti Magneti Marelli Sp. 

z oo 

 

V případě, že se výrobek poslal na opravu se nevztahuje záruka, bude zákazník 

informován o možnosti požádat o opravu mimo záruku, nákladů vynaložených na opravy. 

Podobně, stížnosti neoprávněné záruky by znamenalo náklady a diagnostiky. 

 

 

 

 



 

 

 

POPIS 

                                                                      CÍL 
 

CLIMA TOP-TECH je plně automatický přístroj určený pouze pro zachování 

automobilového vzduchu-klimatizace instalace.  

Znovuzískání, recyklaci, vyprazdňování, vstřikování oleje, vstřikování UV přísada, plnicí 

zařízení a prací jsou funkce, které přístroj CLIMA TOP-TECH je možné provést úplnou 

bezpečnost a maximální výkon, nesrovnatelný v dalších podobných zařízení.  

  

Přístroj nebyl navržen tak, aby dělat využití! (Viz slovníček)   

 

                                    Popis a distribuce komponentů  

Zařízení se skládá z řady sestav, které jsou namontovány uvnitř skříně, které by mohly být 

přístupné pouze po sejmutí předního a horní části skříně (šroubení, který je připojen) a 

počet týmů, které jsou umístěny na vnější straně a na následujícím obrázku. 
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LP KOD OPIS 

1  logický záznam 

2  Paměťová karta (volitelně) 

3  NÍZKOTLAKÉ VENTIL 

4  VYSOKOTLAKÉ VENTIL 

5  Modrý vodič 3000 

6  ČERVENÝ vodič HOSE 3000 

7  LP Rychlospojka 

8  HP Rychlospojka 

10  D80 HP MANOMETR 

11  D80 LP MANOMETR 

12  TLAK SENSOR –1/20 BAR 

13  KPL Destilátor 

14  Odlučovač oleje 

15  FILTR 

16  COMPRESSOR 

17  Vývěva 

18  60 Kg HMOTNOST 

19  Nάdoba vstřikování oleje 

20  Nάdoba opotřebovaný olej 

21  Nάdoba KONTRAST UV 

22  Expanzní ventil 

25  Gumová hadice 

26  Gumová hadice 

27  Ventilátor kondenzátoru 

28  HP BEZPEČNOST 

29  MECHANICKÉ FILTR 

31  M/F VENTIL 

32  VENTIL 

33  Ventil neskondensovanych plynů 

34  VNITŘNÍ nάdoba 

42  2-stupeň přepínač 

43  panel 

44  KONTROLNÍ PANEL 

45  DOLNÍ PANEL 

46  ZADNÍ KOLO 

47  KOLO S BRZDOU 

50  KOMPLET VENTIL 

53  VENTIL BEZPEČNOSTI 

60  Manometr TLAKU (VNITŘNÍ VĀLEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLŮ Snížit / uložení parametrů 

VRH Zvýšení / uložení parametrů 

ENTER Confirm function or menu 

 STOP/BACK Výběr nebo opuštění menu 

DIODA S Moc 

DIODA 

STOP/BACK 
F 

DIODA A Signalizace fáze recyklace. 

DIODA B Signalizace fáze vyprazdňování. 

DIODA C Signalizace fáze vstřiku oleje. 

DIODA D Signalizace fáze vstřikovací UV přídavné . 

DIODA E Signalizaci fáze zatížení instalace. 

 

  

ALPHA NUMERIC DISPLAY  

16 x 2 

vrh 

ENTER 

Dolů 

dioda  A 

dioda B 

dioda C 

dioda D 

STOP/BACK 

dioda STOP/BACK 

dioda ENTER 

Dioda E 

2 



 

 

 

 Technické vlastnosti 

                                                               Hlavní charakteristiky  

Chladivo:      R134a 

Hmotnost chladiva:                                  Přesnost +/- 10 g 

Elektronický vakuometr:     Kl. 1.0 

Manometry, nízký tlak / vysoký tlak:   Kl. 1.6 

PLUS EVOLUTION Kapacita vnitřní nádrže:   12,4 l 

HD EVOLUTION  Kapacita vnitřní nádrže:   27.2 L 

Max kvantita faktoru R134a::    10 Kg 

Max kvantita faktoru R134a: HD version:  25 Kg 

Výkon čerpadla:      6 m3/h 3.5 CFM – 100 l/min 

Výkon čerpadla: HD version:    13 m3/h - 3.5 CFM - 226 l/min 

Stupeň zbytkového vakua:     5 Pa – 0.05 mbar 

Kolektiv filtr:      2 filtry v tandemovém uspořádání 

Rozměry s:       1222x629x628 mm 

Hmotnost:       90 Kg 

Hmotnost HD version:      105 Kg 

Spotřeba energie  

Napięcie zasilania :      230 V  50/60 Hz 

Moc:        770 W 

 

Moc: Hlučnost 

Hladina hluku byla měřena v jednotce pro prostor obsazený operátorem (vpředu).  

Měřenē parametry:      53.5 dB (A) 

Blízkost mikrofonu, nebo země:    1.40 m 

Vzdálenost mikrofonu nebo zařízení:   1.00 m 

                                      Specifikace používaných měřicích přístrojů  

 

Specifikace používaných měřicích přístrojů 

(podle norem IEC 651 skupina1). 

Přesný integrujicί phonometer B.&.K. 

Kondenzátorový mikrofon s pre-polarizace. 

 

  



 

 

 

Bezpečnost 

The advanced technology adopted on design and production of CLIMA-TECH PLUS/HD 

EVOLUTION makes this unit extremely simple and reliable performing of all operations. 

The user is therefore not exposed to any risk provided that the general safety rules 

indicated below are followed and that the unit is properly used and maintained. 

                                               Bezpečnostní pravidla  

 Zařízení, uvedená v této příručce jsou určeny výhradně pro použití kvalifikovaných 

zaměstnanců, kteří jsou povinni znát základy chlazení, chladicích systémů a chladicích 

a mít znalosti o škody, které mohou být způsobeny zařízení pod tlakem.  

 Vzhledem k tomu, uživatel je povinen pečlivě přečtěte tento návod k zajištění 

správného a bezpečného používání vybavení.  

 Používejte pouze určené chladivo R134a. Smíchání s jinými druhy chladiv může způsobit 

vážné škody na montáž klimatizačních a chladicích zařízení a služeb.  

 Doporučuje se, aby odpovídající ochranná opatření, jako jsou brýle a rukavice v 

kontaktu s chladivem může způsobit zranění a dokonce i slepotu.  

 Vyhněte se kontaktu s kůží, nízký bod varu (asi-30 ° C) může způsobit omrzliny.  

 Vyvarujte se vdechování výparů chladiva.  

 Před provedením propojení mezi jednotkou a instalace klimatizace nebo externí 

nádrže, zkontrolujte, zda jsou všechny ventily uzavřeny.  

 Před odpojením jednotky zkontrolujte, zda všechny operace byly dokončeny a že 

všechny ventily jsou uzavřeny, čímž se zabrání úniku chladiva.  

 Neprovádějte změny v kalibraci pojistných ventilů a řídicích systémů.  

 Nepoužívejte externí nádrže nebo jiné nádoby, bez souhlasu, nebo ne schválených 

bezpečnostních ventilů.  

 Nenechávejte přístroj naživu, pokud nechcete dále používat. Před delší době 

nečinnosti, odpojte napájecí zdroj. 

Všechny prvky pružné (hadice), mohou obsahovat chladiva pod tlakem:  

 Odpojte hadice s opatrností  

 Zařízení služeb a klimatizačních systémů vozidel na chladiva R134a by neměl být řízen 

stlačeným vzduchem. Ukázalo se, že některé směsi R134a ve vzduchu může být hořlavý 

při zvýšených tlacích. Takové směsi mohou být nebezpečné a dělat potenciální riziko  

vzniku požáru a výbuchu, což může vést k poškození osob nebo veci. Dalsi informace o 

rizicích lze získat od výrobců maziv a chladiv.   



 

 

 

Ruční manipulace s chladivy 

                                                             Glosář  
•Chladivo : studena je kapalina, určená výhradně pro zařízení (například R134a). 

• Systém A/C: systém klimatizace ve vozidle. 

• Zařízení: Zařízení CLIMA TECH EVOLUTION k čerpadlu dolů, čištění a plnění systemu A / C. 

• Vnější nádrže: Kontejner není určen pro doplňování s čerstvou chladicí kapaliny (např. R-

134a), který se používá pro vyplňování vnitřní nádoby. 

• Vnitřní nádoba: nádoba určené speciálně pro skladovanί faktoru 

• Fáze: provádění jediného úkonu.  

• Cyklus: Sekvenční provedení fáze. 

• Vyprazdňování: vyprazdňování klimatizační systém a skladovanί odlije vnější nádrže, bez 

analýzy, zda zpracování. 

• Recyklace: odstranění nečistot obsažených v faktoru, tím, že oddělí olej a non-

kondenzační látek a jednou nebo vícekrát speciální filtrační zařízení, které snižují vlhkost, 

kyseliny a částic. 

• Odstranit: fáze, ve které je nasáván chladivo ze systému A / C a shromážděn ve vnitřním 

zásobníku a dal, dan do likvidace. 

• Vakuové fáze: fáze, ve které non-kondenzační látky a vlhkost, jsou odstraněny ze 

systému A / C pouze vakuová pumpa:.  

• Vstřikování oleje doplňování oleje v systému A / C, s cílem obnovit množství oleje 

doporučené výrobcem  

 •Nalévání chladící kapaliny do systému A / C v množství doporučené výrobcem. 

• Máchání: fáze čištění klimatizace, vyrobený s cílem odstranit veškeré nečistoty:. 

 • Non-kondenzační plyny : vzduch nasáván z těchto systémů A/ C nebo nádrže, které 

nesplňují v důsledku vypařování chladiva. 

 

 

  



 

 

 

Preventivní opatření při skladování chladiva  

Nedovolte, aby míchání různých druhů chladících vypouštěných z klimatizačních systémů 

vzduchu.  

CLIMA TECH EVOLUTION přístroj je vhodný pouze pro chladivo R134a. Abyste se vyhnuli 

zmatkům mezi různými faktory, je doporučeno jejich uložení v samostatných lahvích. Lahve 

nesmí obsahovat olej nebo jiné znečišťující látky, a musí mít jasné označení obsažených 

faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Podmínky trvalý význam chladiva 

Znalosti o původu a stáří klimatizace může být velmi důležité pro trvalý význam ustanovení 

chladicí kapaliny. Opravy a údržba klimatizace majί významný dopad na kvalitu chladicí 

kapaliny.  

Pokud je systém byl nevhodně odvodněný nebo špatně zdobeny, chladicí kapaliny a 

oleje může být velmi znečištěné. Ne znát historii klimatizace ,chladivo se musí vypustit 

alespoň jednoho cyklu recyklace, než je dáte zpět do systému.  

Pokud se obsluha není jistý jestli jde o stupen  znečištění faktoru, je možné ověřit  kvalitu 

pomocí speciálního nářadí pro měření kyselosti a obsahu vody. 

 

Poznámky k recyklaci 

By měly být nahrazeny pravidelně sadu filtrů v systému recyklace (viz "Sdělení"), aby bylo 

zajištěno řádné fungování. 

Recyklace chladiva by měla být provedena, i když všechny parametry ukazují, že 

recyklace není nutné. 

 Obecné informace 

Před chladicí systém bude zavedeno s cílem zajistit, aby systém byl vyčištěn a vyčerpaný. 

Dodržujte všechny uvedeny v návodu doporučení, aby se ujistil, že před přidáním chladicí 

systém se nevyskytuje žádné znečištění. Pravidelně čistit a udržovat zařízení, pokud to má 

častý kontakt s těžce kontaminováno původci, je důležité, že půda zbývající po poslední 

zásah do systemu nebyl převeden na nového faktoru 

 

 

     Bezpečnostní zařízení 

 

CLIMA TECH EVOLUTION je vybaven následujícími zařízeními:  

• Tlakový senzor: vypnouva kompresor, když je příliš velký tlak.  

• Pojistné ventily 

• Hlavní vypínač: umožňuje odpojit napájení ze sítě, v případě potřeby zasahovani do 

zařízení. 

 



 

 

 

 

 

Ve výše uvedených bezpečnostních zařízení nemají žádné 

strukturální změny. 

 

 

Provozní prostředí 

 

• Přístroj může být použivan pouze v otevřených nebo dobře větraných prostorách 

(minimálně 4 výměny vzduchu za hodinu). 

• Přístroj je určen pro použití v těchto klimatických podmínkách: výška 1000 m nad mořem, 

teploty mezi +5 ° C až +40 ° C, vlhkost do 50% při +40 ° C. 

• Přístroj provozovat v místnosti dostatečně osvětlené (průměr osvětlení místnosti by měly 

být na prodejně 500-750-1000 lx 

• Nepracujte v blízkosti otartego ohně nebo horkých povrchů. Při vysokých teplotách, 

chladivo je rozpustí a uvolní škodlivé, agresivní látky, které ohrožují zdraví. 

• Nevdechujte chladivo a mazací oleje, jako oči a dráždí dýchací cesty. 

  



 

 

 

Použití  

Rozbalování  

 Vyjměte přístroj z krabice a ujistěte se, že veškeré vybavení je zahrnuto:  

 Průvodce  

 Paměťová karta  

 N°2 kulové ventily R134a 

      ●    Napájecí kabel 

                                                                Skladování 
 

Vyjměte přístroj ze základny. 

Přístroj běží na čtyřech kolech, přední kola jsou brzděna.  

Na nerovném terénu může zařízení CLIMA TECH EVOLUTION ohýbat a pohybovat na obě 

zadní kola.  

Přístroj je navržen tak, aby nejtěžší z jeho týmů jsou umístěny ve spodní části, který poskytuje 

nízké těžiště. Kromě toho, tam je nebezpečí, že naklonění zařízení může převrátit. 

  
                                                            Příprava k použití  

 

Kdy přístroj CLIMA TECH EVOLUTION bude při klimatizačním systémě, který bude fungovat, 

třebas postavit je čtyřmi koly na vodorovné ploše, aby zajistily hladký průběh hmotnosti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak se zapojte přístroj do zásuvky zařízení, které musí mít vlastnosti uvedené na štítku vedle 

hlavní vypínač přístroje. Obzvláště dávejte pozor na napětí, frekvenci a napájení připojen. 

 

 

 

Běží 
Nastavit přístroj s prázdnou nádrží oleje na úrovni terénu.  

Připojte zařízení k síti, nastavte hlavní vypínač (42) do polohy ON 

(příloha) (l) 

 

 

 

Při příležitosti první aktivaci, vyberte jazyk z verzí, které jsou k dispozici. Výchozí verze je 

italská verze 

 



 

 

 

SELECT LANGUAGE 

   Polský 

 

Stiskněte tlačítko UP / DOWN vyberte požadovaný jazyk. Potvrďte stiskem klávesy ENTER  
Vakuum v průběhu 

             XX 

Přistoj provádí fázi podtlaku. 

 
kalibrace ok! 

 

 

Press ENTER to confirm. 
Displej zobrazí na několik vteřin pro vaši verzi softwaru, datum a čas 

 

CLIMA TECH EVO 

SW xx xx xx xx 

 

 

Poté se na displeji zobrazí dostupné zdroje (pohotovostní režim). 

 
chladivo 

g                xxx 

 

 

 

                                                                   Vypnoutί 

 
Aby zastavit provoz, vypněte hlavní vypínač (42) v poloze OFF (0). Chcete-li zastavit -v žádném 
případě nemužete odpojit zάstračky ! 
 

                                  Naplnění nádrže interní  

 
VAROVÁNÍ! Použijte tyto tipy ke snížení emisí chladiva do atmosfέry 

 

Po provedení operace popsané v předchozí kapitole, rychlé připojení HP 

(červený) jednotku do externí nádrže přes  adaptér. 

Otevřete konektor otočením ventilu po směru hodinových ručiček tanky. Otevřete ventil 

umístěn na vnější: tank. K dispozici jsou dva různé: s a bez sací trubice.  

Tanky s sací potrubí musí být rovný, aby se kapalné chladivo mohlo téct. Tyto nádrže musí 

být připojena ke svorce L (tekutiny). 

Nádrže bez trubice, mají jen jeden ventil, a proto musí být umístěn hlavou k dolů 
na kapalné chladivo může téct. 



 

 

 

NÁDRŽE 

 
 

Nádrž s plovákem     Nádrž bez plováku 
 

 

 

Otevřete ventil HP na hlavním panelu, když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte 

klávesu ENTER 
 

Registrační číslo □ 

Jíne menu         ■ 

 

Stiskněte tlačítko UP / DOWN vyberte Jíne menu. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 

plnění válce                  ■ 
Služby           □ 

 

Stiskněte tlačítko UP / DOWN vyberte plnění válce. Potvrďte stiskem klávesy  
 

ENTER 

Tisk                □ 

Diagnostika         □ 

 

Tisk a Diagnostika jsou k dispozici pouze tehdy, pokud nainstalujete  paměťovou kartu a / 

nebo tiskárny. 

 

Připojte vysokotlakou hadici  

do vnějšího válce 
 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER 

 
Otevřete ventil láhve 

 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER 

 
Zadejte požadované množství faktoru 

g            XXXXX 

 

Stiskněte tlačítko UP / DOWN aby vybrat  množství. Potvrďte stiskem klávesy ENTER 
 

Oživení v průběhu 

 

 Max množstvί faktoru R134a , 

kterou možna hromadit ve vnitřním 

zásobníku je 25 Kg. Je třeba 

poznamenat, že jakmile se zobrazí 

zpráva "dosáhl čísla, uzavřete ventil 

láhve venku" zařízení může ještě 

obnovit až 1 kg nebo více faktorů. 



 

 

 

Množství výtěžnosti faktoru 

g                XXXXX 

 

Naplnění vnitřního nádrže je dokončení 

 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER 

 

Uzavřete ventil láhve 

 

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Potvrďte stiskem klávesy ENTER 

 

 
Začíná se výtěžnost faktoru z drátů 

 
Dokončeno 

 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER 

  



 

 

 

Odvzdušnění nádrže 

 

Vypouštěcí ventil non-kondensovanich plynu (33) je kalibrován na 12,8 bar pro standardní 

verzi a na 16,8 bar pro HD verzi, ventil byl instalován s cílem umožnit postupné 

odstraňování non-kondensovanich plynů přítomných  ve vnitřní nádrži.  

Tento ventil je automaticky řízen systémem pokaždé, pokaždé, když uvnitř nádrže jsou non-

kondensovane plyny a jejich tlak překročí tlak kalibrace.  

Účelem spouštěcí ventil (33) je umožnit postupné odstraňování stávajících non-

kondensovanich plynů uvnitř vnitřní obal v případě, kdy tlak překročí tlak vypouštěcí ventil 

33 kalibrované non-kondensovani pάry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 ventil non-

kondensovanίch 

plynů 



 

 

 

ZPRÁVY  

 

                                                         ZPRÁVY O CHYBACH 
VAROVÁNÍ! Maximální  tlak ve vnitřní válci 

 

Dosáhli maximální tlak ve vnitřní nádrži. Počkejte asi 30 minut před spusteni funkce 

výtěžnosti. Pokud to nepomůže odstranit problém - obraťte se na podporu Magneti 

Marelli. 

 
 

VAROVÁNÍ! Plnί vnitřní válec 

 

 

Dosáhl nejvyšší přípustné množství faktoru ve vnitřní lahvi. Tato hodnota nesmí být 

překročena, bez ohledu na okolnosti. 
 

VAROVÁNÍ! Tlak w systemě 

A/C 

 

 

Objeví se v počáteční fázi vakua, pokud je systém A / C tlak je zjištěn. Zařízení zahájí fázi 

obnovy. 

 
A/C- niedostatek těsnosti! Pokračovat? 

mB         XXX 

 

Systém A / C vozidla není těsný. Tato zpráva se zobrazí, pokud stanice zjistí zvýšení tlaku ve 

vakuové testě těsnosti. Opravy systému A / C. 

 

Vyberte ENTER pro pokračování. Vyberte STOP / ESC pro návrat do pohotovostního 

 
 

Nedostatečné vakuum. Pokračovat? 

mB         XXX 

 

Tato zpráva se objeví po 10 minutách cvičení, pokud hodnota podtlaku v A / C není nižší 

než 100 mbar. 

 

Vyberte ENTER pokračovat s fázovým vakuum. Vyberte STOP / ESC pro návrat do 

pohotovostního 

 
POZOR! 

Nedostatečné vakuum 

Nadměrnému tlaku během tlakové zkoušky před injekcí ropy nebo kontrastu. Tato fáze se 

provádí pouze v systémech, kde je vakuum byly vytvořeny. 

 

Vyberte ENTER pokračovat s fázovým vakuum. Vyberte STOP / ESC pro návrat do 

pohotovostního 

 
Nedostatečné chla divo! 

přidat! 

 

Příliš málo chladiva ve vnitřním zásobníku. Vyberte ENTER pro přesun na fázi vyplňování 

faktoru vnějšího válce. Vyberte STOP / ESC pro výběr další krok. 

 
Láhev ext. prázdný nebo ventil uzavřen!  

Zkontrolujte prosím! 

 



 

 

 

 

Objeví se v počáteční fázi plnění vnitřního válce z ext.válce, kdy je stanice detekuje žádný 

tlak nebo při naplnění vnitřního válce , když tlak je příliš nízký aby mohl vyplnit vnitřní 

nádoby ve stanovené výši. 

 

 
Překročena max. čas recirkulace !  

Pokračovat? 

 

 

Dosáhly maximální dobu pro fázi recyklaci / využití. Zkontrolujte tlak na manometrech - 

pokud vám ukázuji tlak může dojít k poškození stanice (kontaktujte svého technického 

zástupce pro Magneti Marelli), pokud neuvádějí tlak - je možné netěsnosti v systému A / C 

vozidla nebo v montáž ventilů. Ji Zvolte ENTER pokračovat s fází recirkulací / využití. 

Vyberte STOP / ESC pro návrat do pohotovostního 

 

 

 
Překročena doba uvedenί. Pokračovat? 

 
Uzavřete ventil HP 

 
Start systému A/C 

 
Otevřený ventil LP 

 

Tyto zprávy se objeví během plnící fáze v případě, že cílové číslo faktoru nebylo zavedeno 

navzdory dosažení maximální doby, když vybraný zustal systém A / C HP-LP. 

Zbývající množství chladiva bude nasáván do systému kompresorem. Postupujte podle 

pokynů na displeji. Vyberte ENTER pokračovat plnící fáze. Vyberte STOP / ESC pro návrat 

do pohotovostního 

 
Překročena doba uvedenί.  

Pokračovat? 

 

Tyto zprávy se objeví během plnící fáze v případě, že cílové číslo faktoru nebylo zavedeno 

navzdory dosažení maximální doby, když vybraný zustal systém A / C HP-LP. 

Zbývající množství chladiva bude nasáván do systému kompresorem. Postupujte podle 

pokynů na displeji. Vyberte ENTER pokračovat plnící fáze. Vyberte STOP / ESC pro návrat 

do pohotovostního 

 
Překročena doba uvedenί.  

Pokračovat? 

 
Vyberte ENTER pokračovat 

Start systému A/C 

 

Tato zpráva se objeví během plnící fáze v případě, že cílové číslo faktoru nebylo zavedeno 

navzdory dosažení maximální doby,  systém A / C LP. když vybraný zustal systém A / C LP. 

Zbývající množství chladiva bude nasáván do systému kompresorem. Postupujte podle 

pokynů na displeji. 

                                                                    FUNKČNÍ ZPRÁVY 
 

Vyměňte filtr sušení!  

Pokračovat? 

 
Vyměňte olej vakuovē pumpy! 

Pokračovat? 



 

 

 

 

Tato zpráva se zobrazí při spuštění stanice, když to dosáhlo plánovaného průběhu 

panoramatické. Po výměně komponenty, vynulovát čítače. Viz 11.4.2 Vynulování čítače 

 

 
Auto-kalibrace snímače tlaku? 

 

Tato zpráva se zobrazí při spuštění stanice. Vyberte ENTER na vlak pohyboval kalibraci 

tlaku. 

 
Spustit operace? 

 
Vyberte ENTER zahájit plánovaný proces nebo cyklus.  
 

Dokončeno! 

 

Zvolte Enter přejděte do pohotovostního režimu. 
 

 

Nová verze databáze 

je k dispozici.  

 

Tato zpráva se objeví po první aktivaci paměťové karty s databází. Vybrat ENTER 

 
Obraťte se na prodejce. 

 

Zvolte Enter přejděte do pohotovostního režimu. Viz Výměna paměťové karty. Výměna 

paměťové karty na kartu s novou databází automaticky vypne zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiskárna nefunguje! 

 

 

Tiskárna není k dispozici (blikající LED(dioda) tiskárny). Možné příčiny této otevřené kryt 

tiskárny nebo papír.  

Vyberte ENTER pokračovat v další fázi. Vyberte STOP / ESC pro návrat do pohotovostního 

režimu. - Pokud se papír v tiskárně zvedání od krytí k zajištění hlavy. 

 

 

Chcete-li používat papíru v tiskárně se zabývá pouze Magneti Marelli 

Aftermarket. Tato zpráva se zobrazí, spolu varovný zvuk. Vybrat klávesy ENTER 

jestli chcete ukončit. 

 

 

POPIS  
 

 Tato zpráva se zobrazí 

pouze tehdy, pokud máte 

volitelnou tiskárnu 



 

 

 

V pohotovostním režimu zařízení zobrazuje množství dostupných faktoru. 

 

                                                                 Popis funkčnosti 
 

Stanice uloží aktuální parametry plnění systemu A/ C, s registračními čísly z databáze. V 

připade další servis se stejnou poznávací značky vozidel je možné zrušit nastavení 

parametrů vybraných během předchozího přezkumu. 

 

Stanice také umožňuje pracovat v následujících režimech: 

 

 Program automatický: 

Můžete si vybrat vozidla s již dříve uložených nastavení, nebo zadejte požadované 

množství faktoru. Program automaticky vypočítá potřebný čas  pro vytvářenί podtlaku pro 

stanovenē množství faktoru. 

 

 Program ručný: 

Uživatel vybere fáze, kterou chce provést na stanovenēm vozidle. 

 

Po výběru jednoho z programů, postupujte podle pokynů na displeji. 

 

 

                                           Vlastnosti paměťové karty (volitelně) 

V případě paměťove karty, v automatickym programe je možne také vybrat konkrétní 

model auta z databáze, tam je také diagnostický režim, který umožňuje kontrolu 

parametrů prace systemu A / C, což naznačuje možné důvody pro jakékoli selhání. 

 

Funkčnost softwaru 

 

 klavesemi NAHORU a DOLŮ zvolte požadovaný program 

 

 Vyberte ENTER pro potvrzení 

 

 Vyberte STOP / BACK k zastavení provozu a vrátit se do pohotovostního režimu. 

Vyberte STOP / BACK a vrátíte na předchozí obrazovku nastavení režimu  

 

Edice 

 

Když zadáte registrační číslo vozidla, výběr dalšího znaku je následující:  

NAHORU - výběr následujících dopisech / znaky podle následujícího schématu, v souladu 

se po směru hodinových ručiček 

DOLŮ- výběr následujících dopisech / znaky podle následujícího schématu, na rozdíl od 

směru hodinových ručiček 

ENTER – přechod na další znak 

STOP/BACK – návrat na předchozí značku 

Držte ENTER po dobu 3 sekund pro potvrzení zadané řetězce. 
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NAHORU DOLŮ 



 

 

 

PROGRAMY 

Připojte klouby LP-HP (nebo jeden z kloubů). 

Otevřete vstupu do kloubu (nebo kloubů) otočením příslušného tlačítka na předním 

panelu ve směru hodinových ručiček. Ukazatele LP-HP (nebo jeden z ukazatelů, v závislosti 

na připojení) bude uvádět tlak v obou sekcích klimatizací vozidel vzduchu. 

 

Vyberte klávesu ENTER v pohotovostním režimu.   

 

 

 
Zadejte registrační číslo ■ 

W Ostatní menu  □ 

 

 

Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte požadovane menu. Potvrďte stiskem klávesy 

ENTER. 

 
Registrační číslo 

 

 

Pokud nemáte v úmyslu zadat registrační číslo - vyberte ENTER. Zadajte registrační číslo 

pomocí NAHORU a DOLŮ. Viz 8.3 Edice Držte ENTER po dobu 3 sekund pro potvrzení 

zadání. 

 

Diagnóza průzkumů v minulosti 

 
Když se stanice objeví registrační číslo, které už existují v databázi, zobrazí se následující 

zpráva: 

 
Zkuste to znovu  ■ 

Předchozí Data Service □ 

 

 Zvolte Zkuste to znovu a potvrďte stiskem klávesy ENTER spustit službu, v souladu s 

parametry předchozího přezkumu 

 Vybrat Předchozí Data Service a potvrďte stiskem klávesy ENTER zobrazíte 

parametry pro poslední vyplnění vozidla. 

 

Tlačίtka NAHORU a DOLŮ vám umožňují prohlížet následující parametry: 

 

 Množstvi dokončeneho faktoru 

 Čas vytvάřenί vakuum 

 Čas testu těsnosti 

 Zvýšení tlaku během testu těsnosti 

 Dodavanί oleje? Ano / Ne 

 Dodavanί kontrastu? Ano/Ne 

 Množství získanēho z systemu faktoru 

 

 

 

Vyberte ENTER pro potvrzení přezkumu. Viz kapitola 10, jednofázové  

 

Vyberte STOP / BACK by měnit parametry serwisu. Kde je nebyl nalezen v paměti časné 

revize údajů o registraci vozidel čísel, nebo pokud se rozhodnete pro výběr čerpacích 

stanic parametry, tak je: 

 

 Proto se často vylepšení stanice softwaru, tam jsou 

drobné rozpory mezi informacemi v příručce, a 

aktuální situaci. 

 Zobrazuji některých 

zpráv se provádí 

rolování na displeji více 

než textů, v této 

příručce jsou 

prezentovány jako 

dlouhý řetězec znaků. 



 

 

 

 
Připojit HP/LP ■ 

      HP   LP   □ 

 

Stiskem tlačítka NAHORU-DOLŮ. Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. Viz kapitola: 

 Chyba! Nemůže najít zdroj odvolání. Program automaticky (bez paměťové karty) 

 Chyba! Nemůže najít zdroj odvolání Program automaticky (s paměťovou kartou) 

 Chyba! Nemůže najít zdroj odvolání. Uživatelský program. 

  

 

                       Program automaticky (bez paměťové karty) 

 

Po vstupu do režimu výběru programu (viz 9 programů), se objeví následující menu: 

 

 
Progr. Auto        ■ 

Progr. Uživatele □ 

 

Vyberte tlačítkami NAHORU-DOLŮ 

Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Uveďte hmotnost faktoru ■ 

Vlastní vozidla □ 

 

Vyberte tlačítkami NAHORU-DOLŮ 

Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Uveďte hmotnost faktoru 

Chlad. g       XXXX 

 

Vyberte tlačítkami NAHORU-DOLŮ 

Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
množstvί faktoru  g: XXXXX 

vakuum:        XX:XX 

 

Vakua doba je stanovena na základě určitého množství faktoru. Tlačitkami NAHORU-DOLŮ 

vyberte program vstřikování oleje / UV. Viz 9,5 Programování injekce fáze oleje / UV. 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER spustit automatické s ruční vstřikování oleje / UV. 

   



 

 

 

Pojazdy użytkownika 

 
Uveďte hmotnost faktoru 

                      □ 

Chlod.  g.         ■ 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte uživatele vozidla. Svůj výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
> Vozidlo uživatele 1 < 

  Vozidlo uživatele 2 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte uživatele vozidla. Svůj výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

Pokud jste již o nastavení vašeho vozidla, uvidíte: 

 
množstvί faktoru  g: XXXXX 

Vakuum:        XX:XX 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte programování injekce fáze oleje-UV. Viz 9,5 Programování injekce 

fáze oleje-UV. 

Chcete-li změnit již zadané údaje držte klávesu ENTER po dobu 3 sekund během 

předchozího přezkumu výsledků. Chcete-li přidat nove vozidlo, vyberte jeden z volných 

pracovních míst v seznamu modelů a potvrďte stiskem klávesy ENTER. Na displeji se zobrazí: 
 

Vozidla uživatele 

Vozidlo uživatele 1 

 

Podržte klávesu ENTER dolů po dobu 3 sekund, na displeji se zobrazí: 

 
množstvί faktoru  g: 700 

Vakuum:         20 

 

Podržte klávesu ENTER dolů po dobu 3 sekund, na displeji se zobrazí: 

 

 
Vozidlo uživatele: 

 

 

Zadejte jméno uživatele modelu pomocí NAHORU a DOLŮ. Víz chybu! Nemůže najít zdroj 

odvolání .. Edice Potvrdit tento model držení klávesy ENTER po dobu 3 sekund. Upravit Na 

displeji se zobrazí: 

 
Nazev 

množstvί faktoru g: 700 

 

Zadejte správnou hodnotu pomocí NAHORU-DOLŮ. Svůj výběr potvrďte stiskem klávesy 

ENTER. 

 

 
Nazev 

Vakuum     20 

 

Zadejte správnou hodnotu pomocí NAHORU-DOLŮ. Svůj výběr potvrďte stiskem klávesy 

ENTER. Na displeji se zobrazí zadané údaje. 
 

 množstvί faktoru g: 700 

 Vakuum:         20 

 

Vyberte ENTER pro uložení vašich dat. Vrátíte se do seznamu na výběr vozidel. 



 

 

 

 

 

                                       Program automaticky (s paměťovou kartou) 

Po vstupu do režimu výběru programu (viz 9 programů), se objeví následující menu: 
 

 

Progr. Auto      ■ 

Progr. Uživatele □ 

 

Vyberte tlačítkami NAHORU-DOLŮ 

Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Uveďte hmotnost faktoru ■ 

Vlastní vozidla □ 

 

Vyberte tlačítkami NAHORU-DOLŮ 

Svou výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Uveďte hmotnost faktoru ■ 

Chlad. □              XXXX 

 

 

Zadejte správné váhy faktoru tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

 
množstvί faktoru g: XXXXX 

Vacuum:        XX:XX 

 

 

Vakua doba je stanovena na základě určitého množství faktoru. Tlačitkami NAHORU-DOLŮ 

vyberte program vstřikování oleje / UV. Viz 9,5 Programování injekce fáze oleje / UV. 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER spustit automatické s ruční vstřikování oleje / UV. 

 

 

Hledάnί modelu vozidla (databáze) 

Vyberte opce vyhledávání modelu  by využít databáze. 

 
Uveďte hmotnost faktoru ■ 

Hledej model      □ 

 

Vyberte tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

 

 

 

 
Vozidla uživatele 

> Alfa Romeo < 

 

Stiskem tlačítka NAHORU-DOLŮ, vyberte značku vozidla nebo jít do vozidel uživatele. 

Potvrďte ENTER. Po výběru značky, je nutné opakovat všechny následné úkony, pro 

potvrzení parametrů plnicí systém. 

 
množstvί faktoru g: XXXXX 

Vacuum:        XX:XX 

 



 

 

 

Vakua doba je stanovena na základě určitého množství faktoru. Tlačitkami NAHORU-DOLŮ 

vyberte program vstřikování oleje / UV. Viz 9,5 Programování injekce fáze oleje / UV. 

Potvrďte stiskem klávesy ENTER spustit automatické s ruční vstřikování oleje / UV. 

 

 
> vozidla uživatele 

  Alfa Romeo   

 

Stiskem tlačítka NAHORU-DOLŮ, vyberte vozidlo uživatele.  

Potvrďte ENTER  Viz 9.2.1 Vozidla uživatele 

 

 

                                                      Uživatelský program 
 

Po vstupu do režimu výběru programu (viz 9 programů), se objeví následující menu: 

 
Progr. Auto      ■ 

Progr. Uživatele □ 

 

Vyberte tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

 

 
Recyklace?   Ano 

             Ne 

 

Vyberte tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

 

Pokud zvolíte NE, stanice bude navrhovat přechod na vakuové faze. Pokud zvolíte ANO 

bude zobrazen: 

 
 Kontrola zvýšení tlaku minimálního. 

 

Bude navržena 1-minut. test zvýšení tlaku před koncem fáze obnovy faktoru. Vyberte 

tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

 

 
Vakuum?      Ano 

             Ne 

 

Vyberte tlačitkami NAHORU-DOLŮ Potvrďte ENTER 

Pokud zvolíte NE, bude stanice navrhne fázový přechod k plnění. Pokud zvolíte ANO bude 

zobrazen: 

 

 

  



 

 

 

Čas vakua 

min            20 

 

Navrhuje se 20-ti minut fázi podtlaku. Vyberte NAHORU-DOLŮ  očekávanou hodnotu. 

Potvrďte ENTER 

 

 
Kontrola těsnosti systému min.      4 

 

Bude navržena 4-minutové zkoušce na konci těsnosti vakuové fáze..  

Vyberte NAHORU-DOLŮ  očekávanou hodnotu. Potvrďte ENTER 

 
Zadejte olej -UV? Ano 

                  Ne 

 

Vyberte NAHORU-DOLŮ  očekávanou hodnotu. Potvrďte ENTER 

Pokud zvolíte NE, bude stanice navrhne fázový přechod k plnění. Pokud zvolíte ANO bude 

zobrazen: 

 
Ruční Oil-UV     ■ 

Synchronizovány  Oil-Uv   □ 

 

Vyberte NAHORU-DOLŮ  očekávanou hodnotu. Potvrďte ENTER 

Pokud se rozhodnete vstoupit do synchronizovaného podání oleje-UV, bude stanice 

navrhne synchronní faze podání oleje-UV 

Viz 9.5.2 Synchronní podání oleje-UV . Pokud se rozhodnete pro ručně olej-UV bude 

zobrazen: 

 
Dejte hmotu chladiva g.     700 

 

Vyberte NAHORU-DOLŮ  dejte hmotu faktoru. Potvrďte ENTER 

 
Spustit operace? 

 

Potvrďte ENTER 

                                                     Synchronní podání oleje-UV. 

 
                                                       Ruční podání oleje-UV 
Ruční Oil-UV     ■ 

Synchronizovány Oil-Uv   □ 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte rucní olej-UV. Potvrďte ENTER .Po vakuování stanice se zastaví, 

protože to umožňuje ruční použití oleje-UV. 

  



 

 

 

Zsynchronizowane podawanie oleju-UV 

 
Ruční Oil-UV     ■ 

Synchronizovány  Oil-Uv   □ 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte Synchronizovány olej-UV. Potvrďte ENTER . 

 
ISO Olej: 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte ISO parametr oleje. Potvrďte ENTER . 

 
Uveďte množství oleje  

g             10 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte množství oleje. Potvrďte ENTER . 

 
Synchronizovány   Yes 

UV                No 

 

vyberte NAHORU-DOLŮ, Potvrďte ENTER  

 

Pokud zvolíte NE, bude stanice navrhne posunout do další fáze  

 Pokud zvolíte ANO bude zobrazen.:   

 
Množství kontrastu  

do zavedení. g   10 

 

NAHORU-DOLŮ vyberte množství kontrastu  
do zavedení. Potvrďte ENTER. Stanice bude navrhovat přechod do další fáze. 

 

           Pozor: Ujistěte se, že množství oleje a  kontrastu je dostatečný pro provoz operace. 

 

 

 Synchronizované napájení je provedeno s přesností + / - 15 g (při 20 až 30 stupňů). 

 

Pokud je možnost synchronizace vstřikování, měnící se množství ropy bude i nadále možné 

během fáze výrobní vakuum. 

Podržte klávesu ENTER po dobu 3 sekund - uvidíte plánované množství oleje, do zavedení. 

NAHORU-DOLŮ vyberte množství oleje. Svou volbu potvrďte stiskem klávesy ENTER. Displej 

se vrátí do zobrazující zbývající čas vakua.   



 

 

 

SPUŠTĚNĺ NAPROGRAMOVANÉ FÁZE 

Otevřít ventily LP a HP na ovládacím panelu nebo do jednoho z ventilů v závislosti na typu 

vzduch-klimatizační systém. 

 

    Fáze získanί 
Start recyklace 

 

 

Tato zpráva se zobrazí na displeji po dobu několika sekund. 

 
Recykl. v počtu  

získaneho faktoru g                   XXXXX 

 

Fáze obnovy se automaticky zastaví, když stanice zjistí, že   systém je prázdný. Budou 

zahájeny zkoušky těsnosti systému. 

 
Ovládání zvýšení tlaku min. 

 
Získanί oleju 

v procesu 

 

Stanice bude se snížilo množství odpadu olej do nádrže odpadních olejů.  (21). 

 
Počkejte prosίm! 

 

 
Dokončeno! 

g             XXXXX 

 

fáze získanίje už dokončena.  

 

 Fáze vakua 

 
Získání vakua! 

Čas         XX:XX 

 

Když je dosaženo  plánovany čas získání vakua ,stanice stanice začne test těsnosti 

systému. 

 
Kontrola těsnosti 

s   XXX  mBar XXX 

 

Tato zpráva se zobrazí na displeji po dobu několika sekund. 

 
Vakuum dokončeno! 

mBar        XXX 

 

  

 Pokud je zvýšení tlaku je zjištěna, bude 

automaticky opakovat fáze získanί. 



 

 

 

Pokud jste zvolili synchronizaci vstřikování oleje - UV na konce faze vakua, tato zpráva se zobrazí : 
 
Uzavřete ventil LP 
 
  Postupujte podle pokynů. Potvrd'te klávesou Enter. Pokud klávesa Enter 

nebyla stisknuta na konci fáze vakua, přístroj přestane fungovat a je opět 
zobrazí.   

 

 Vstřikování oleje - UV 

 
                                               synchronizaci vstřikování oleje – UV 

 
Podávání oleje 

 

Tato zpráva se zobrazí při podávání oleje. 

 
Podávání novēho oleje dokončeno 

 

 

Tato zpráva se zobrazí na konci fáze podávání oleje. Přístroj automaticky přejde do další 

fáze. 

 
Synchronizaci vstřikování oleje – UV v procesu 

 

Tato zpráva se zobrazí  v procesu podávání kontrastu.  

 
Podávání kontrastu UV dokončeno 

 

Tato zpráva se zobrazí na konci fáze podávání kontrastu. Zařízení se automaticky přepne 

do další fáze. 

Ruční vstřik oleje - UV 

 
Podávání oleje 

 

 

Ověřte si kvalitu oleje obsažené v nádrži je uspokojivá. Stiskněte klávesu Enter pro potvrzení 

přechodu na vstřikování oleje. Pro dokončení vstřikování oleje uvolnite klávesy Enter a 

poté stiskněte tlačítko STOP / ESC. Stiskněte tlačítko STOP / ESC aby přeskočit fázi 

vstřikování oleje. Přístroj přejde do fáze ručního podávání kontrastu 

 
Podávání kontrastu UV 

 

 

Ověřte si kvalitu oleje obsažené v nádrži je uspokojivá. Stiskněte a podržte tlačítko pro 

přesun na UV injekce fáze. Pro dokončení vstřikování oleje uvolnite klávesy Enter a poté 

stiskněte tlačítko STOP / ESC . Stiskněte tlačítko STOP / ESC jestli chcete potvrdit naplnění 

UV. Přístroj přejde do fáze ručního podávání faktoru. 
 

Fáze podávání faktoru 

 

Prace zařízení je dokončena před podáním faktoru pouze tehdy, pokud jste si vybrali HP a 

LP a ruční podávání oleje-UV. Na displeji se zobrazí následující hlášení: 

 
Uzavřete ventil LP  

 



 

 

 

Postupujte podle pokynů a stiskněte klávesu Enter. 

 
 Plnící fáze v procesu 

g             XXXX 

 

Data se zobrazí během plnící fáze. 

 
Plnící fáze dokončeno 

g            XXXXX 

 
Dokončeno! 

 

Stiskněte klávesu Enter pro potvrzení. 

 

 

Pokud v zařízení je paměťova karta, po fázi podání faktoru je možné fáze  diagnostiky 

systému. Systém zobrazí hlášení: 

 
Diagnostika systému? Ano 

Ne 

 

Pokud zvolíte Ano diagnóza fázi bude padat. Viz bod 11,2 Diagnostika. 

 

 

 

P.S. To je navrhl, aby delat diagnozu systému i v pripade nepřítomnosti rozšíření karet. 

Uzavřete ventil HP a LP. Nastartujte motor a udržet obrat 1.500/2000 r.p.m.  Zapustit system 

klimatizace a nastavte rychlost ventilátoru na maximální a minimální teploty. Počkejte, 

dokud systém klimatizace  ustabilizuje praci. Zkontrolujte tlak a teploty chladicí kapaliny v 

hlavním výstupu vzduchu. Vypněte motor a vzduch-klimatizační systém. 

 Pokud  tlak uvnitř válce 

není dostačující pro plnící 

fáze, postup pro vstup do 

zbývající částka by měla být 

provedena "sací" port 

klimatizace. Přečtěte si § 7. 



 

 

 

Pokud je paměťová karta chybí nebo je vybrán NE , zobrazí se následující zpráva:  

  

Odpojte HP / LP ze systému.  

 

Odpojte zařízení ze systému klimatizace v autě.  

 

Otevřít ventily LP a HP.  

Potvrďte klávesou Enter. 

 
Pozor! Ziskanί faktoru z drátů 

 

Zpráva potvrzuje výtěžnosti z drátů. 

 
Zavřete ventily LP a HP 

 

Postupujte podle pokynů a stiskněte klávesu Enter. Přístroj zobrazí zprávu o přecházení do 

pohotovostního režimu. 

 

 

DALŠÍ MENU   

Stiskněte klávesu Enter v pohotovostním režimu. 

 
Zadejte čislo □ 

dalŠí menu ■ 

 
Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů vyberte pole Další Menu. Stiskněte 

klávesu Enter pro potvrzení. 

 

Vyplnění vnitřního válce         ■ 

Servis                           □ 

 
Tisk                             □ 

Diagnostika                      □ 

 

Pole Diagnóza a Tisk jsou k dispozici pouze v případě, že přístroje je přítomna  karta paměti  

a / nebo tiskárna. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte požadovanou opce. 

Potvrďte klávesou Enter. 

 

Vyplnění vnitřního válce 

 

Přečtěte si odstavec Chyba! Nemůže najít zdroj odvolání. Vyplnění vnitřního válce. 

 

Diagnostika 

 

Pokud je zařízení ma paměťovou kartu je možnost diagnostiky klimatizačního systému  a 

poradenství týkající se příčiny případných poruch. 

 

Možnost diagnostiky je k dispozici po dokončení plnící fáze, nebo výběrem příslušné opce 

z menu. 

 
Zavřete ventily LP a HP 

 

Postupujte podle pokynů. Stiskněte Enter pro potvrzení. Následující zprávy se zobrazují 

pouze v případě přístupu k opce Diagnostika z menu Další. 

 



 

 

 

Připojte HP / LP k klimatizační systém 

  

Postupujte podle pokynů. Stiskněte Enter pro potvrzení.  

 
Zapněte klimatizační systém aby zkontrolovat. 

 

Chcete-li ověřit správnost klimatizačního systému, spustit motor a udržet obrat 1.500/2000 

r.p.m. / min Nastavit teploty v chladicím systému na minimální rychlost a ventilátoru na 

nejvyšší rychlostní stupeň. Opustit systém v chodu po dobu 10 minut. Postupujte podle 

pokynů, stiskněte klávesu Enter. Podívejte se na následující hodnoty: 

 

 T.E Venkovní teplota, ( C°) 

 T.I Vnitřní teplota v původním systému A/C, (C°) 

 P.HP Tlak zaznamenaný na manometře HP, (bar) 

 P.LP Tlak zaznamenaný na manometře LP, (bar) 

 
P.HP: bar __._  

P.LP: bar __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

 

Zadejte požadované hodnoty pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. Stiskněte klávesu Enter po 

zadání každé hodnoty. Když jsou všechna pole dokončeny potvrdit stisknutím klávesy Enter 

na 3 sekundy. 

 

Jednotka bude analyzovat datu. Pokud máte podezření, chybové zprávy identifikující 

stanice dává možnou příčinu chyby. Každý případ je doplněna samostatnou zprávu na 

displeji. 

 

Vzorek zpravy diagnózy: 

 
Možné důvody:  

Vyměnenē kabely kompresoru ↕ 
 

Sdělení z možných příčin se automaticky zobrazí. Pomocí Nahoru nebo Dolů se přesuňte 

na další instrukce. Stiskněte Enter pro pokračování.  

                             Vyprazdňování kabelových kanálů 
 

Odpojte HP / LP ze systému 

 

 

Odpojte zařízení ze systému a stiskněte klávesu Enter. 

 

Otevřít  ventily LP / HP 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Počkejte! Vyhledávání 

chladiva z ventilů HP/LP 

 

Přístroj využívá faktor ktery se nachází v kablach. Na displeji se zobrazí: 

 
Zavřete ventily LP / HP 

 



 

 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. Zařízení bude pracovat v 

pohotovostním režimu. 

 

Ziskaní chladiva 

 

Při výběru opce Diagnostika v "Dalsí menu" na konci operace, systém rozpočina ziskaní z 

kablů 

 
Odpojte kabel  

ze systému HP 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 

 
Otevřít ventily LP / HP 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

Počkejte, až  kompresor stanice , odkloni faktor z kablů HP/LP. Kdy tlak na manometře 

dosáhne konstantní hodnoty, stiskněte klávesu ENTER. 

 
Vypnout vzduchu-klimatizace systému 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Odpojte kabel LP 

ze systému  

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 
 

Počkejte! Faktor je ziskavān z kablů 

 

Zařízení využívá faktor, který stále se nachází v kablech. Displej ukáže: 

 
Zavřete ventily LP / HP 

 

Postupujte podle pokynů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

Na displeji  zobrazí  pohotovostní režim. 

  



 

 

 

TISKÁRNA 

 

Následující volby jsou dostupné, když vyberete pole Další Menu poskytované v přítomnosti 

volitelné tiskárny stanici. (007950014100). CLIMA-TECH PLUS / HD EVOLUTION, za pomocí 

vestavěnē tiskárny umožňuje získat potvrzení o provedení každé fáze. Máte následující 

funkce: 

 
Opakovat tisk                 ■ 

Vlastní data                  □ 

 

Použijte klávesy Nahoru a Dolů a vyberte požadovanou opce. Potvrďte stiskem klávesy 

ENTER. 

 

Opakovaní zprávu 

 

Opakujte Zopakuj Tisk, aby vytisknout kopii nedávno provedl operaci. 

 

                                                        Personalizace zprávy/raportu 

Vyberte Vlastní data aby změnit záhlaví výpisu. Záhlaví může obsahovat 5 až 20 znaků. 

 
Opakovat tisk       □ 

Vlastní data        ■ 

 

Použijte klávesy Nahoru a Dolů a vyberte požadovanou opce. Potvrďte stiskem klávesy 

ENTER. Na displeji se zobrazí následující opce: 

 
Uvēst data 

Magneti Marelli 

 

Můžete změnit jeden řádek najednou. Vyberte řádek upravit stisknutím tlačítka Nahoru a 

Dolů. Stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune na první známky. Nastavit nový titulek pro 

tisk potvrzení stiskem Nahoru a Dolů. Vic sekci Chyba! Nemůže najít zdroj odvolání. Chyba! 

Nemůže najít zdroj odvolání.ycja Držte klávesu Enter na 3 sec. aby potvrdit konec edice 

řádku. Když jsou všechny linky, stiskněte tlačítko STOP / BACK k návratu. 

 

 

  



 

 

 

Servis 

 
Uvēst heslo  

     XX 

 

Uvēst kód stiskem Nahoru a Dolů. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 

                                                                       Změna jazyka 

 

Uvēst kód 03 Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
VYBERTE JAZYK   

      Italiano 

 

Použití tlačítek Nahoru a Dolů vyberte příslušný jazyk. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 

Reset čítače. 

 

Uvēst kód 05 Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Počitadlo faktoru           ■ 

Počitadlo vývěvy □ 

 

Použití tlačítek Nahoru a Dolů a vyberte reset jedhoho z počitadla. Potvrdit stiskem klávesy 

ENTER.V připadě kdy vyberete počitadlo faktoru , na displeji se zobrazí: 

 
Počitadlo faktoru, smazat?  

g            XXXXX 

 

Pokud vyberete opce reset počitadla vývěvy, na displeji se zobrazí: 

 
Reset počitadla vývěvy? 

min          XXXXXX 

 

V obou případech aby potvrdit, stiskněte klávesu ENTER.  

Na displeji se zobrazí: 

 
Podržte klávesu ENTER 3 sekundy! 

 
Reset počitadla 

 

 

Potvrd’te ENTER. 

 

  



 

 

 

                                                     Obnovení parametrů 

 

Opce obnovení parametrů je k dispozici pouze v přítomnosti paměťové karty. 

Uvēst kód 10. Potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

 
Uložit data,  

Modele uživatele? 

 

Potvrd’te ENTER. 

 
Transfer z základní desky.  ■ 

na paměťovou kartu.         □ 

 

Použijte Nahoru a Dolů vyberte požadovane menu. Potvrďte pomocí ENTER. 

 
Uložit data? 

 

 

Potvrd’te ENTER. 

 
Ukládání  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Přístroj přepne do pohotovostního režimu.   



 

 

 

 PŘÍPRAVA NA NEUŽÍVÁNÍ DELŠÍ OBDOBÍ 

Stanice by měla být nastavena na bezpečném místě, odděleně od zdroje, ochraněnā proti 
nadměrnému teplu, vlhkosti, a hrozí, že bude zasažen objekty, které mohou být poškozeny. 
Ujistěte se, že jsou zavřeli ventily na vnitřní nádrži.  
Chcete-li restartovat ,třeba vykonat proces "aktivace" jen při opětovném otevření ventilů uvnitř 
nádrže. 

 ÚDRŽBA 

CLIMA-TECH PLUS/HD EVOLUTION je zařízení s vysokou spolehlivostí, postavené na vysoce 

kvalitní komponenty, s využitím nejmodernějších technologií. Z těchto důvodů, operace 

údržby to minimum, a jejich frekvence je velmi malā, každý krok se provádí pravidelně 

sledovat elektroměru. Když čítač dosáhne maximálního stavu, na displeji se zobrazí 

následující hlášení: 

 

A) 
 
Vyměnit olej vývěvy! 

 

Je dosázen maximální počet hodin pumpy pro vyprazdňování. Doporučuje se vyměnit olej v 
pumpě a přivést k nule vhodnē počitadlo. 
 

B) 

 
Vyměňte vysoušecí  

filtr! 

 

Bylo dosaženo maximálního počtu chladiva přes filtr sušení. Doporučuje se vyměnit filtr a 

přivést k nule vhodnē počitadlo. Pro ostatní údržbu a  činnosti opravy(s výjimkou případů 

uvedených níže) a nákup náhradních dílů se doporučuje, aby odkazovat na autorizované 

servisní Magneti Marelli. 

  



 

 

 

Výměna oleje vývěvy (kód 007935090600) 

Olej vývěvy musí být často vyjmenovan aby zajistit nejlepší výkon vyvevy. Když přijde čas vyměnit 
olej vývěvy, na displeji se zobrazí Al. 
Oil. 
Spojením výměnu je třeba dodržovat níže uvedené pokyny:: 

 

 

 

 

 

Je zakázáno provádět zásahy na straně stanice, které nejsou v této kapitole výslovně 

uvedeno. 

 

Potřebné nářadí:  

n°. 1 Křížový šroubovák 

n°. 2 Nástrční klíč (12 mm) 

 
1) Odpojit stanice od elektrickē sit’e 
2) Odšroubujte čtyři šrouby, které upevňují spodní panel do těla stanice a odstraňte panel. 
3) Nastavte kádinky pod zátkou (63), otevřte zátku a vypusťte všechen olej obsažený ve vývěve. 
4) Po vyprázdnění vývěvy, znova zpět zātku (63) a otevřete horní zātku (61). 
5) Naplňte vývěvu  olejem nalitím přes horní otvor (61) až do poloviny průhledítka 
(62). 
6) Po naplnění vývěvy, zavřete horní zātku (61). 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

  

62 průhledítko 

  

Upozornění! 

Nebezpečí 

požáru. 

Neotvírejte! 

Nebezpečí úrazu 

elektrickým 

proudem 

61 horní zātka 

63 Tappo 

63 Zātka 



 

 

 

Výměna filtrů (kód  007950013050) 

 

Filtr sušárny musí být vyměněny, když vyčerpal svou schopnost absorbovat vlhkost 

přítomné v chladící podrobena recyklaci. Když přijde čas vyměnit filtr sušárny, na displeji se 

objeví AL.FiLt. Vstup do výměny musí být v souladu s pokyny: 
 

 

J             Je zakázáno provádět zásahy na straně stanice, které nejsou v této kapitole                                               

výs                výslovně uvedeno. 

 

Potřebné nářadí:  

n°. 1 Křížový šroubovák 

n°. 2 Nástrční klíč (12 mm + 19mm) 

 
1) Odpojit stanice od elektrickē sit’e 
2) Odšroubujte čtyři šrouby, které upevňují spodní panel do těla stanice a odstraňte panel. 

3) Odstraňte 2 matice uchycení filtru (15) pomocí hex klíče. 

4) Řez pāsek  k držáku 

5) Nainstalovat nový filtr, ujistěte se, že kroužek těsnění ,O-kroužek  byl tvořen podle šipky. 

6) Utáhněte matice filtru (15) pomocí hex klíče. 
7) Nastavit nový pāsek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Filtr 

 

Matice 



 

 

 

Výměna paměťové karty  
 

Přístroj je volitelně vybaven databanky modelů vozidel. Tato databáze je každoročně 

aktualizován, a zařízení, pokud je paměť zastaralý zobrazí následující zprávu 

 
Nová verze  

databáze 

 

Stiskněte klávesu ENTER. 
 

Prosím kontaktujte svého prodejce 

 

Stiskněte klávesu ENTER 

Chcete-li provést náhradní karty dělejte následující  

 

               Je zakázáno provádět zásahy na straně stanice, které nejsou v této kapitole                                               

výs                výslovně uvedeno. 

 

 

Potřebné nářadí:  

1 Křížový šroubovák 
 
1) Odpojit stanice od elektrickē sit’e 
2) Odšroubujte čtyři šrouby, které upevňují spodní panel do těla stanice a odstraňte panel. 
3. Vyjměte paměťovou kartu z karty logiky. 
4. Vložte novou paměťovou kartu do karty logiky. 
5. Nasaďte plastový kryt a dotáhněte šrouby. 
6. Při zahájení prodeje zařízenί bude okamžitě k dispozici aktualizované údaje. 

 

 

  



 

 

 

 LIKVIDACE 

                                      Informace o ochraně životního prostředí 

 
Tento výrobek může obsahovat látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské 
zdraví, pokud nejsou řádně zlikvidovány.  
To je důvod, proč Vám poskytujeme následující informace, aby se zabránilo uvolňování těchto 
látek a zlepšit využívání přírodních zdrojů. Elektrických a elektronických zařízení nesmí být 
smíchán s normálním komunálním odpadem, ale měl by být splatit speciálně konstruované 
sběrných míst. 
Přeškrtnuty kos na odpadky na vyrobkach znači,že je potřeba pro správnou likvidaci nepoužitého 
přípravku.  
Tímto způsobem se můžete vyhnout nesprávné likvidaci látek obsažených v tomto článku, nebo 
nevhodné využívání jejích složek, které by mohly mít negativní důsledky pro životní prostředí a 
lidské zdraví.  
Za tímto účelem, výrobci, distributoři elektrických a elektronických systémů v organizaci sběru 
těchto zařízení pro jejich využití. Na konci životnosti vašeho výrobku, neváhejte se zeptat svého 
prodejce na informace o tom, jak odebrat výrobek. 
Navíc, při nákupu tohoto produktu, kontaktujte svého distributora informace o dostupných zdarma 
pro recyklaci starého vybavení, za předpokladu, že toto zařízení by bylo podobné nebo 
vykonávající podobné funkce jako produkt zakoupili. Likvidace provedena způsobem, který je 
odlišný od toho je popsáno výše bude předmětem správních sankcí stanovených v příslušných 
právních předpisech v zemi. 
Doporučujeme použít i jiná řešení, přátelský k životnímu prostředí-: recyklace vnitřním a vnějším 
obalu výrobku. S vaší pomocí může být použit ke snížení množství přírodních zdrojů pro realizaci 
elektrických a elektronických produktů, snížit používání skládek pro likvidaci výrobků a zlepšit 
kvalitu života, aby se zabránilo uvolňování do životního prostředí potenciálně nebezpečných látek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEMAT

 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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