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2 ÚVOD 

 
Gratulujeme Vám k vašemu výběru! Jednotka, kterou jste zakoupili, byla vytvořena na základě 
našich zkušeností v této oblasti a zaručeně vám bude sloužit dlouho a efektivně. 
Tato jednotka byla navržena a zkonstruována pro dlouhou životnost, špičkovou provozní 
spolehlivost a maximální bezpečnost pro obsluhu. Společnost Magneti Marelli After Market Parts 
and Services S.p.a pečlivě vybírala všechny materiály a součásti (a maximálně přizpůsobila zařízení 
velkorysým bezpečnostním limitům) a při výrobě zařízení používá procesy řízení zahrnující neustálé 
kontroly, které od instalace systému v závodě přes skladování a používání na dílně zajistí jeho 
správnou funkci bez poškození, degradace nebo poruch. 
Další záruky poskytují i přísné výrobní testy a inspekce, kterým je jednotka podrobována. 
Uživatel tedy musí jen zajistit řádné používání jednotky v souladu s pokyny definovanými v této 
příručce. 
Jednotka smí být používána výhradně k účelům specifikovaným v této příručce. Společnost 
Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a nepřebírá odpovědnost za zranění osob, 
zvířat a/nebo objektů vzniklých v důsledku nesprávného použití, které není v souladu s pokyny 
uvedenými v této příručce. 
Společnost Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a si vyhrazuje právo měnit technické 
parametry a vzhled produktu bez předcházejícího oznámení. 
Tato jednotka je zkonstruována pro použití v komerčním prostředí nebo v lehkém průmyslu. 
Účelem této příručky je poskytnout uživateli všechny informace potřebné pro používání jednotky od 
okamžiku jejího zakoupení až po likvidaci.  
Tato příručka může obsahovat tiskové chyby. 
Příručka byla sestavena tak, aby byla zajištěna maximální podpora pro personál odpovědný za 
provoz a údržbu jednotky. V případě speciálních požadavků nebo žádosti o technickou podporu či 
náhradní díly, prosím, kontaktujte naše oddělení podpory zákazníků. 
 

 
 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 
Service Network 

 
Viale Aldo Borletti, 61/63 

20011 Corbetta (MI) 
Tel. 199.151.153 

Fax.+39 02.97227500 
e-mail: callcenter@magnetimarelli.com 
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3 ZÁRUKA 

 
Společnost Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a garantuje, že při výrobě tohoto 
zařízení byly použity výchozí materiály nejvyšší kvality a špičkové technologické postupy. 
 
1. Po dodání zařízení zkontrolujte jeho celistvost a úplnost dodávky. Případné reklamace 

z důvodu poškození při přepravě musejí být uplatněny u přepravce do 8 dnů od data dodání.  
2. Společnost Product Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a poskytuje záruku na 

zařízení pouze tehdy, pokud je toto zařízení provozováno a udržováno v souladu s pokyny 
uvedenými v příručce pro zařízení dodané spolu s jednotkou. 

3. Záruční nároky vůči společnosti Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. se 
uplatňují prostřednictví oficiálních distributorů společnosti Magneti Marelli After Market Parts 
and Services S.p.a. nebo specializovaných pracovníků zmocněných společností Magneti 
Marelli After Market Parts and Services S.p.a. Náklady na přepravu nese zákazník. 

4. Při jakémkoliv kontaktu s distributory nebo přímo se společností Magneti Marelli After Market 
Parts and Services S.p.a. je vždy nezbytné uvést model a sériové číslo zařízení uvedené na 
identifikačním štítku.   

5. Záruka společnosti Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., poskytovaná na 
produkty, se vztahuje na možné vady materiálů použitých pro jejich výrobu. Poskytovaná 
záruční lhůta trvá 12 měsíců od data výroby: součásti, které budou shledány skutečně 
vadnými, budou bezplatně vyměněny. Případné rozšíření záručních podmínek ze strany 
distributorů Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a je výlučnou odpovědností 
příslušného distributora. 

6. Výměna součástí během záruční lhůty neprodlužuje platnost záruky poskytované na produkt, 
pouze bude poskytnuta záruka na „vadnou“ součást v trvání 3 měsíce.  

7. Doporučujeme uschovat originální obal. 
8. Kalibrace tlakového snímače a siloměrů, výměna rychlospojek nebo externích plastových 

krytů, čištění elektroventilů a výměna podložek pro hadice pro vysoko-/nízkotlaké vedení jsou 
považovány za proces instalace a řádnou údržbu. 

 
Nárok na záruku zaniká v těchto případech:  

• Součásti, které podléhají standardnímu opotřebení, a povrchovému poškození zařízení, 
jako např.: napájecí kabel a zásuvky, externí plastové kryty, nálepky, externí vysoko-
/nízkotlaké napájecí hadice, vysoko-/nízkotlaké rychlospojky a všechny součásti 
standardně podléhající běžnému opotřebení a odírání. 

• Poškození, způsobená nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, přepravou, skladováním, 
nesprávným použitím. 

• Nestandardní fungování způsobené použitím příslušné jednotky v klimatizačním zařízení 
dříve používaným s „látkami unikajícími z klimatizace“, proplachovacími kapalinami nebo 
s látkami obsahujícími maziva či chladiva nevhodná pro konkrétní použití nebo použití 
univerzálního barviva jiného typu, než je doporučeno společnosti Magneti Marelli After 
Market Parts and Services S.p.a. 
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4 POPIS JEDNOTKY 

4.1 Účel zařízení 

ALASKA START HFO / BUS je automatická jednotka navržená výhradně pro použití při údržbě 
klimatizačních systémů v automobilech. 
Regenerace, recyklace, vakuum, vstřikování oleje, aplikace UV, plnění systému, proplachování a 
test netěsnosti s použitím dusíku – to jsou úkony, které lze bezpečně provádět s použitím jednotky 
ALASKA START HFO / BUS a při nichž jednotka zaručuje špičkový výkon ve své kategorii. 
 

Jednotka není zkonstruována pro provádění likvidace! (viz kap. 4.2.1 Rejstřík pojmů) 
 
 

4.2 Označení jednotky a jejích součástí 

Jak je vidět na následujících fotografiích, jednotka ALASKA START HFO / BUS se skládá z řady 
vnitřních i vnějších součástí. 
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POLOŽKA POPIS 

1 LOGICKÁ DESKA 
2 PAMĚŤOVÁ KARTA (VOLITELNÉ) 
3 NÍZKOTLAKÝ VENTIL 
4 VYSOKOTLAKÝ VENTIL 
5 MODRÁ PRUŽNÁ HADICE 3000 
6 ČERVENÁ PRUŽNÁ HADICE 3000 
7 NÍZKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 
8 VYSOKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 
9 PROPLACHOVACÍ VENTIL 

10 VYSOKOTLAKÝ MĚŘIČ D80 
11 NÍZKOTLAKÝ MĚŘIČ D80 
12 TLAKOVÝ SNÍMAČ –1/20 BARŮ 
13 DESTILÁTOR KPL 
14 ODLUČOVAČ OLEJE 
15 FILTR 
16 KOMPRESOR 
17 VAKUOVÁ VÝVĚVA 
18 SILOMĚR 60 Kg  
19 NÁDRŽ PRO VSTŘIKOVÁNÍ OLEJE 
20 NÁDRŽ PRO VYPOUŠTĚNÍ OLEJE 
21 NÁDRŽ PRO VSTŘIKOVÁNÍ UV 
22 EXPANZNÍ VENTIL 
23 NÍZKOTLAKÁ SPOJKA, DUSÍK 
24 VYSOKOTLAKÁ SPOJKA, PROPLACHOVÁNÍ 
25 GUMOVÁ HADICE 
26 GUMOVÁ HADICE 
27 VENTILÁTOROVÝ KONDENZÁTOR 
28 VYSOKOTLAKÝ BEZPEČNOSTNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ 
29 MECHANICKÝ FILTR 
30 DUSÍKOVÝ VENTIL 
31 M/F UZAVÍRACÍ VENTIL  
32 UZAVÍRACÍ VENTIL 
33 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO NEKONDENZOVATELNÉ SLOŽKY 
34 VNITŘNÍ NÁDRŽ 
35 VYPOUŠTĚCÍ KROUŽEK PRO NEKONDENZOVATELNÉ SLOŽKY 
40 TISKÁRNA 
42 DVOUPÓLOVÝ SPÍNAČ 
43 HORNÍ PANEL 
44 OVLÁDACÍ PANEL 
45 SPODNÍ PANEL 
46 ZADNÍ KOLO 
47 OTOČNÉ KOLO S BRZDOU 
48 FILTR/KOMPRESOROVÝ VENTIL 
50 SOUBOR VENTILŮ 
53 POJISTNÝ VENTIL 
55 SILOMĚR 15 Kg 
60 VNITŘNÍ TLAKOMĚR NÁDRŽE 
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DOLŮ Zadání programovacích parametrů, sestupné řazení / 
zobrazení tlakového snímače 

NAHORU Zadání programovacích parametrů, vzestupné řazení / 
zobrazení počítadel 

ZADÁNÍ Potvrzení funkce nebo nabídky 

 STOP/ZPĚT Výběr funkce nebo nabídky (Opustit nebo Zpět) 

LED S Kontrolka Napájení ZAP 

LED 
STOP/ZPĚT 

Kontrolka změny funkce 

LED A Indikátor recyklační fáze 

LED B Indikátor fáze vakua 

LED C Indikátor fáze vstřikování oleje 

LED D Indikátor fáze vstřikování UV 

LED E Indikátor fáze plnění 

 

DISPLAY ALFANUMERICO 
4X20 

1.1.1.2

ENTER 

Down 

Led A 

Led B 

Led C 

Led D STOP/BACK 

Led STOP/BACK 

Led ENTER 

Led E 

1.1.1.3 
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4.3  Technické parametry 

4.3.1 Hlavní charakteristiky 

Chladivo:       R134a nebo R1234yf 

         ověřte na identifikačním štítku 

Elektronické váhy pro chladivo:    Přesnost +/- 10 g 

Elektronický vakuometr:     ≤ 2 % 

Nízko- a vysokotlaké měřiče:     Tř. 1,6 

HFO vnitřní nádrž - kapacita:     12,4 l 

BUS vnitřní nádrž - kapacita:     27,2 l 

Maximální skladovací kapacita pro chladivo:  10 kg 

Maximální skladovací kapacita pro chladivo, verze HD: 25 kg 

Objemová kapacita kompresoru:    9cc 

BUS Objemová kapacita kompresoru:   14cc 

Průtok vakuové vývěvy:     4,2 m3/h 2,5 CFM – 70 l/min 

Průtok vakuové vývěvy, verze HD:    13 m3/h - 3,5 CFM - 226 l/min 

Filtrační stanice:      2 filtry, kombinované 

Rozměry:       1170x698x703 mm 

Hmotnost:       95 kg 

Hmotnost, verze HD:      105 kg 

4.3.2 Výkon a spotřeba 

Napájecí napětí:      230 V  50/60 Hz 

Výkon:        770 W 

4.3.3 Úroveň hluku 

Hlučnost jednotky byla měřena z pozice obsluhy (zepředu) 

Zaznamenaná měření:     53,5 dB (A) 

Vzdálenost mikrofonu od země:    1,40 m 

Vzdálenost mikrofonu od jednotky:    1,00 m 

4.3.4 Technické parametry použitého zařízení  

(splňuje požadavky IEC 651 pro skupinu 1). 

Precizní integrační hlukoměr B & K. 

Předpolarizovaný kondenzační mikrofon. 

Měřič akustické hladiny. 
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5 BEZPEČNOST 

Pokročilá technologie přizpůsobená pro konstrukci a výrobu systému ALASKA START HFO / BUS 
zajišťuje extrémně jednoduchý a spolehlivý provoz této jednotky v jakékoliv aplikaci. 
Za předpokladu, že jsou dodržovány obecné zásady bezpečnosti uvedené níže, a že je jednotka 
řádně provozována a udržována, tedy uživatel není vystaven žádným rizikům. 

 

5.1 Obecné zásady bezpečnosti 

• S touto jednotkou smí pracovat pouze profesionálně školená obsluha. Pracovník, pracující 
se zařízením, musí mít znalosti z oboru chlazení, o chladicích systémech, chladivech a 
potenciálních nebezpečích, které mohou hrozit při práci se zařízením pod vysokým tlakem. 

• Aby byl zajištěn bezpečný a řádný provoz jednotky, musí si uživatel pozorně přečíst tuto 
příručku. 

• Ověřte, že je jednotka vhodná pro typ chladiva v klimatizačním systému.  

• Používejte pouze typ chladiva, který je vhodný pro jednotku – viz identifikační štítek 
nacházející se v blízkosti hlavního vypínače jednotky. Smíchání s jiným typem chladiva by 
vedlo k závažnému poškození chladicího systému i servisní jednotky. 

• Je nezbytné používat vhodné ochranné prostředky, jako např. ochranné brýle a rukavice! 
Potřísnění chladivem může vést se slepotě či jinému fyzickému poranění obsluhy. 

• Vyvarujte se potřísnění kůže – chladivo může kvůli nízkému bodu varu (cca – 30 °C) způsobit 
omrzliny. 

• Vyvarujte se vdechování výparů chladiva. 

• Před začátkem připojování jednotky ke klimatizačnímu systému nebo externí nádrži se 
ujistěte, že jsou všechny ventily uzavřené. 

• Před odpojením jednotky se ujistěte, že fáze byla dokončena a všechny ventily jsou 
uzavřené. Zamezíte tak úniku chladiva do atmosféry. 

• Neměňte nastavení bezpečnostního ventilu a regulačního systému. 

• Nepoužívejte externí nádrže nebo skladovací kontejnery neschválených typů nebo které 
nepasují na bezpečnostní ventily. 

• Nenechávejte jednotku připojenou ke zdroji napájení, pokud ji nebudete bezprostředně 
používat. Pokud jednotka nebude používána delší dobu, vypněte napájecí zdroj. 

• Veškeré pružné hadice mohou obsahovat chladivo pod vysokým tlakem. 

• Pružné hadice odpojujte jen s největší opatrností. 

• Servisní jednotku a klimatizační systémy v automobilech, které obsahují chladivo, nelze 
testovat s použitím stlačeného vzduchu. Některé směsi vzduchu a chladiva jsou při vyšších 
tlacích hořlavé. Tyto směsi jsou potenciálně nebezpečné a existuje nebezpečí požáru nebo 
exploze a následného poranění osob nebo vzniku hmotných škod. 

• Další lékařské a bezpečnostní informace lze získat od výrobců použitých maziv nebo 
chladiv. 

• Pamatujte, že jednotka musí být neustále pod dohledem. 

• Je zakázáno jednotku používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

• V blízkosti jednotky nekuřte. 
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5.1.1 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. 
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5.2 Zásady manipulace s chladivy 

• Chladivo: Chladicí kapalina výhradně typu, pro který byla jednotka navržena (podívejte se 
na identifikační štítek umístěný vedle hlavního vypínače jednotky). 

• Klimatizace: Klimatizační systém v automobilu. 

• Jednotka: Zařízení ALASKA START HFO / BUS pro regeneraci, recyklaci, vyčerpávání a plnění 
klimatizace. 

• Obsluha: Kvalifikovaná osoba schopná pracovat s jednotkou 

• Externí nádrž: Nová lahev s chladivem bez možnosti doplnění, která slouží pro doplňování 
vnitřní nádrže. 

• Vnitřní nádrž: Nádrž pro uskladnění chladiva. 

• Fáze: Provedení jednotlivé funkce. 

• Cyklus: Provedení jednotlivé fáze v sekvenci. 

• Regenerace: Odstranění chladiva za jakýchkoliv podmínek a jeho uložení v kontejneru 
mimo klimatizační systém, bez nutnosti podstupování analýz nebo jakéhokoliv typu úpravy. 

• Recyklace: Redukce kontaminantů v použitém chladivu odlučováním oleje, odstraněním 
nekondenzovatelných plynů a jednoduchým nebo vícenásobným průchodem přes 
elementy, které umožní snížení vlhkosti, kyselosti a obsahu částic. 

• Likvidace: Odstranění chladiva za účelem uskladnění a následného zničení nebo přepravy 
do specializovaného zařízení k likvidaci. 

• Vakuum: Fáze, v níž jsou nekondenzovatelné plyny a vlhkost odčerpávány z klimatizačního 
systému výlučně pomocí vakuové vývěvy. 

• Vstřikování oleje: Doplnění oleje do klimatizačního systému za účelem zachování správného 
množství specifikovaného výrobcem. 

• Vstřikování UV aditiva: Doplnění UV aditiva do klimatizačního systému pro účely detekce 
jakékoliv netěsnosti v tomto systému. 

• Plnění: Fáze, v níž je chladivo doplňováno do klimatizačního systému v množství 
specifikovaném uživatelem. 

• Proplachování: Fáze čištění klimatizačního systému od kontaminantů metodou cirkulace 
chladiva. 

• Dusíkový test netěsnosti: plnění klimatizace dusíkem za účelem detekce netěsnosti 
poklesem tlaku 

• Nekondenzovatelné plyny: Vzduch nahromaděný během fáze odpařování chladiva, 
extrahovaný z klimatizačních systémů nebo nádrži. 
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5.2.1 Bezpečnostní opatření pro skladování chladiva 

S chladivem je při vyprazdňování ze systému potřeba manipulovat velmi opatrně tak, aby bylo úplně 
odstraněno nebo minimalizováno nebezpečí smíchání různých chladiv. 
Jednotka byla specificky navržena pro práci s jediným konkrétním typem chladiva. Příslušný typ 
chladiva je uveden na identifikačním štítku. 

Lahve, používané pro skladování chladiva, musejí být vyhrazeny pro jednotlivá chladiva tak, aby 
nemohlo dojít ke smíchání různých typů chladiva. 
Lahve nesmějí být znečištěny olejem nebo jinými kontaminanty a musejí být zřetelně označeny tak, 
aby bylo zřejmé, která chladiva obsahují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Stav chladiva a systému 

Historie a stáří systému mohou hrát významnou roli při rozhodování, zda chladivo recyklovat či 
nikoliv. 

Postupy instalace a údržby prováděné v průběhu životního cyklu systému mají na kvalitu chladiva 
zásadní vliv. 

Systémy, které nebyly čištěny nebo řádně vyčerpávány, mohou v chladivu i v oleji obsahovat velké 
množství kontaminantů. Pokud je historie systému neznámá, musí být odčerpané chladivo před 
dalším naplněním do systému minimálně zrecyklováno. 

Pokud si obsluha není jista, do jaké míry je chladivo kontaminováno, lze provést počáteční kontrolu 
s použitím speciální sady pro měření kyselosti a vlhkosti. 

 

5.2.3 Recyklační kapacita 

Je potřeba pravidelně měnit filtrační systémy recyklační jednotky (kap. HLÁŠENÍ), aby zůstala 
zachována účinnost recyklační jednotky. 

Nicméně i když všechny faktory naznačují, že recyklace chladiva není nutná, měla by být i tak 
provedena. 

 

5.2.4  Obecné předpoklady 

Před opětovným plněním chladiva do systému je potřeba tento systém odčerpat a vyčistit. 

Aby bylo skutečně jisté, že systém neobsahuje žádné kontaminanty, je potřeba před naplněním 
chladiva provést všechny postupy popsané v této příručce. 

Pravidelně čistěte jednotku a provádějte její údržbu, zejména pokud bylo použito silně znečištěné 
chladivo: je extrémně důležité, aby se kontaminace z předcházejícího servisu nedostala do 
následných operací. 

LAHEV 
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5.3 Bezpečnostní prvky 

 
Jednotka ALASKA START HFO / BUS je opatřena následujícími bezpečnostními prvky: 

• Bezpečnostní tlakový spínač: Zastaví kompresor v případě příliš vysokého tlaku. 

•  Pojistný ventil. 

 

 
Je zakázáno manipulovat s výše uvedenými bezpečnostními prvky. 

 
 

5.4 Pracovní prostředí 

 
• Pracovní prostředí musí splňovat požadavky místní legislativy. 

• Jednotka musí být provozována v otevřeném nebo dobře odvětrávaném prostředí 
(výměna vzduchu alespoň 4x za hodinu). 

 

• Jednotka byla zkonstruována pro provoz v maximální nadmořské výšce 1000 m nad mořem, 
teplotním rozsahu od +5 °C do + 50 °C a v prostředí s maximální vlhkostí 50 % při teplotě +40 
°C. 

 

• Zařízení musí být používáno v dobře osvětleném místě (průměrná hodnota osvětlení pro 
mechanické a montážní pracoviště (pro přesnou práci) je 500 – 750 - 1000 luxů). 

 

• Zařízení musí být používáno mimo dosah otevřeného ohně, jisker a horkých povrchů. 
Chladivo při vysokých teplotách degraduje a uvolňuje toxické a chemické látky, škodlivé 
jak pro obsluhu, tak pro prostředí. 

 

• Vyvarujte se vdechování chladiva a oleje ze systému. Expozice může vést k podráždění očí 
a dýchacího ústrojí. 
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6 POUŽITÍ 

6.1 Vybalení a kontrola součástí 

Vybalte jednotku. 
Zkontrolujte, že zásilka obsahuje všechny součásti příslušenství: 

• Příručka s pokyny 
• 2 konektory pro lahve  
• Napájecí kabel 
• Ochranné pomůcky (rukavice, brýle) 

 
6.2 Manipulace a skladování jednotky 

 
Odstraňte jednotku ze spodní palety, která je součástí obalu. 
Jednotka se posouvá pomocí 4 kol. Dvě přední kola jsou opatřena brzdou. 
 

Ačkoliv nejtěžší součásti byly pokládány na základnu, aby těžiště bylo co nejníže, není možné 
úplně zamezit riziku překlopení. 

 
 
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. 
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6.3 Příprava na použití 

Po přesunutí jednotky do blízkosti klimatizačního systému, u něhož má být proveden servis, se ujistěte, že 
jednotka stojí rovně na všech 4 kolech na vodorovném povrchu a zamkl se zvlàstnìmi brzdami – to je 
důležité pro správnou funkci vah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jednotka musí být připojena k síťovému napájení, které odpovídá hodnotám uvedeným na 
identifikačním štítku (který se nachází vedle HLAVNÍHO vypínače). Zejména musí souhlasit napětí, 
frekvence a upotřebitelný výkon. 
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6.4 Spuštění 

Umístěte jednotku na vodorovnou plochu s prázdnými nádržemi na olej a uv  
Připojte jednotku k napájecí síti a přepněte HLAVNÍ vypínač (42) do polohy Zapnuto (I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při prvním zapnutí jednotky je důležité vybrat z dostupných možností jazyk; navrhovanou možností je 
italština. 
 
SELECT LANGUAGE 
     Czech 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou možnost. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Jednotka pak automaticky provede kalibrací snímače tlaku. 
 
Vakuum aktivní 
             XX 

 
Jednotka provede fázi vakua. 
 
Kalibrace OK! 
 

 
Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
 
Snizit vnitrni 
nàdobu 
 
Enter-Ok  

 
Viz odstavec 6.2 Manipulace a skladování jednotky 
Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Pln ění int. Nádrže  
 
 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji odstavec. 6.6 Fáze plnění vnitřní nádrže 
 

�Pokud je při spuštění zjištěn na 
paměťové kartě (volitelná) nový 
software, bude automaticky 
provedena aktualizace. 

42 
42 
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Na displeji se na pár sekund objeví název jednotky a verze nainstalovaného softwar 
a oleje aktivní režim (viz kapitola 12.3Kit POE "hybrid"). 
 
Alaska Start 
 
SW xx xx xx xx 

 
Olej aktivní režim 
PAG 
 
Enter OK 

 
Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
 
Na displeji se pak zobrazí dostupné zdroje (pohotovost): 
 
Dostupne mnozstvi 
Chladivo g    xxxx 
 
Enter-OK 

 
 
 
 
 

6.5 Vypnutí 

 
Chcete-li jednotku vypnout, přepněte hlavní vypínač (42) do polohy VYPNUTO (0). 
 

� Pokud jste dříve vybrali režim 
aktivní POE oleje "hybrid", na 
displeji se zobrazí příslušné hlášení. 
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6.6 Fáze plnění vnitřní nádrže 

 
PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NÍZE UVEDENÉ POKYNY PRO ZAMEZENÍ ÚNIKU CHLADIVA DO 
ATMOSFÉRY 

 
Existují dva typy zdrojových nádrží: s ponornou trubicí a bez ponorné trubice: 

• S ponornou trubicí, 
• Bez ponorné trubice. 

Aby mohl probíhat přesun kapalného chladiva, musejí být nádrže s ponornou trubicí neustále 
v poloze nastojato. Pro tento typ nádrže používejte zapojení typu L (kapaliny). 
Nádrže bez ponorné trubice mají pouze jeden ventil. Aby tedy mohl probíhat přesun kapalného 
chladiva, musejí být otočeny vzhůru nohama. 

Typy nádrží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovládacím panelu otevřete vysokotlaký ventil (HP). 
V režimu pohotovosti stiskněte klávesu ENTER. 
 
vlozte SPZ vozu    □ 
Preskocit data     □ 
Ostatni menù       ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku Ostatni menù. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Pln ění int. nádrže ■ 
Servis             □ 
Tisk               □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Nabídka Tisk se zobrazí pouze tehdy, pokud je přítomná tiskárna. 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku Plnění vnitřní nádrže. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
 
Pripoj HP hadici 
k externi nadrzi. 
Otevri ventil nadrze 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 

S ponornou trubicí Bez ponorné trubice 
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Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Zadej mnozstvi 
mnozstvi a potvr 
g           XXXXX 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ zadejte množství, které má být naplněno do nádrže. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Start recyklace 
 
 
Stop-Exit 

 
Probíhá recyklace 
regenerované množství 
g            XXXXX 
Stop-Exit 

 
Mnozstvi OK 
Uzavri ventil 
externi nadrze. 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Cekejte ! Probiha 
odsati z HP/LP hadic 
 
Enter-OK 

 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí režim pohotovosti. 

�Maximální množství chladiva, které 

lze skladovat ve vnitřní nádrži, je 10 kg (25kg 
HD). Vezměte v úvahu, že po zobrazení 
hlášení „Close the external tank valve“ 
(Uzavřete ventil externí nádrže) může 
jednotka stále regenerovat téměř 1 kg. 
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6.7 Vypouštění nekondenzovatelných plynů  

 
Je nainstalován vypouštěcí ventil pro nekondenzovatelné plyny (33), který umožňuje plynulé 
odčerpání nekondenzovatelných plynů z vnitřní nádrže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivuje se automaticky, kdykoliv se v nádrži na nekondenzovatelné složky 
objeví nekondenzovatelné plyny a jejich tlak překročí nastavenou hodnotu. 
 
Účelem vypouštěcí ventil pro nekondenzovatelné plyny (33) je umožnit plynulé odčerpání 
nekondenzovatelných plynů nacházejících se ve vnitřní nádrži, jakmile jejich tlak přesáhne 
nastavenou hodnotu. 
 
 

35 

33 

35 
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7 HLÁŠENÍ 

7.1 Poruchy/chybová hlášení 
Odčerpávání šasi. 
Čekejte, prosím. 
Špatná ventilace 
Otá čky xxxx 

 
Toto hlášení se objevuje pouze u verze pro typ R-1234yf. Průtok vzduchu šasi není dostatečný. 
Dokud nebude ventilace obnovena, nelze jednotku používat.  
Kontaktujte příslušného distributora. 
 
Pozor ! 
Prekrocen tlak 
v int. tlak. nadobe. 
Stop-Exit 

 
Přetlak ve vnitřní nádrži. Počkejte přibližně 30 minut a pak znovu spusťte funkci 
regenerace/recyklace. 
Pokud problém přetrvává, volejte oddělení služeb zákazníkům. 
 
Nadrz vyjmuta 
kalibrace vahy 
chladiva chybna 
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. 
 
Pozor ! 
int. tlakova nadobe 
je plna 
Stop-Exit 
 

Absolutní maximální povolená hmotnost chladiva ve vnitřní nádrži.  
Tato hodnota nesmí být za žádných okolností překročena. 
 
Pozor ! 
Prekrocen tlak 
v A/C systemu! 
Stop-Exit 

 
Objeví se při spuštění vakuové fáze, pokud je v klimatizačním systému detekován tlak. Jednotka 
provede fázi recyklace. 
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System A/C netesny. 
Pokracovat? 
mBar         XXX 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Klimatizační systém netěsní. Toto hlášení se objeví, pokud dojde ke zvýšení tlaku detekovaného 
v průběhu kontroly těsnosti. 
Opravte klimatizační systém. Stisknutím tlačítka ENTER přejděte na další fázi. 
Stiskněte tlačítko STOP/BACKpro návrat do pohotovostního režimu. 
 
Nedostate čný podtlak 
pokra čovat? 
mBar         XXX 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
• Objeví se po uplynutí intervalu 10 minut pro vakuum, pokud tlak v klimatizačním systému neklesl 

pod hodnotu 100 mBar. 
 
Stisknutím tlačítka ENTER přejděte na fázi vakua. 
Stiskněte tlačítko STOP/BACKpro návrat do pohotovostního režimu. 
 
Pozor! 
Nedostate čný podtlak 
 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Přetlak v průběhu fáze kontroly tlaku na začátku fází vstřikování oleje a vstřikování UV aditiva. Tato 
fáze probíhá pouze v klimatizačním systému, který je pod tlakem. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
Stiskněte tlačítko STOP/BACKpro návrat do pohotovostního režimu. 
 
Nedostatek chladiva 
Provest plneni int. 
tlakove nadrze ? 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Příliš nízká hladina chladiva ve vnitřní nádrži. Stisknutím klávesy ENTER aktivujte fázi regenerace 
z externí nádrže. Stisknutím klávesy STOP/BACKzobrazte následující krok. 
 
Ext. nádrž prázdná 
nebo ventil uzav řen 
Zkontroluj. 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Objevuje se na začátku fáze plnění vnitřní nádrže, pokud není v systému žádný tlak, nebo během 
fáze, kdy nebylo dosaženo nastavené hladiny chladiva. 
 
Vyprázdnit nádobu 
pouziteho oleje ! 
 
Enter-Ok Stop-Exit   
 
Hlášení se objeví na začátku fáze recyklace nebo během fáze vypouštění oleje. 
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Prekrocen cas 
odsavani. 
pokra čovat? 
Enter-Ok Stop-Exit  
 
Uplynul maximální přípustný čas pro fázi regenerace/recyklace. Zkontrolujte hodnoty tlaku na 
měřičích. Pokud je v systému tlak, může být chyba v jednotce (volejte oddělení služeb zákazníkům). 
Pokud v systému není tlak, může být netěsnost buď v klimatizačním systému, nebo v solenoidových 
ventilech. Stisknutím tlačítka ENTER přejděte na fázi recyklace/regenerace. Stiskněte tlačítko 
STOP/BACKpro návrat do pohotovostního režimu. 
 
Prekrocen cas 
odsavani. 
 
Enter-OK 

 
Otoc koleckem HP 
rychlospojky proti 
smeru hod. rucicek 
Enter-OK 

 
Zapni system 
klimatizace. 
 
Enter-OK 

 
otevrit ventil 
LP 
 
Enter-OK 

 
Objevuje se během fáze plnění, pokud nebylo dosaženo nastaveného množství za maximální 
plánovaný časový interval za předpokladu, že byl vybrán klimatizační systém HP-LP (vysokotlaký-
nízkotlaký). 
Zbývající množství chladiva bude nasáto kompresorem klimatizačního systému – řiďte se pokyny na 
displeji. Řiďte se pokyny a pak stisknutím tlačítka ENTER spusťte pokračování fáze plnění. Stiskněte 
tlačítko STOP/BACKpro návrat do pohotovostního režimu. 
 
Prekrocen cas 
odsavani. 
pokra čovat? 
Enter-OK 

 
Objevuje se během fáze plnění, pokud nebylo dosaženo nastaveného množství za maximální 
plánovaný časový interval za předpokladu, že byl vybrán klimatizační systém HP (vysokotlaký). 
Stisknutím klávesy ENTER aktivujte pokračování fáze plnění. Stiskněte tlačítko STOP/BACKpro návrat 
do pohotovostního režimu. 
 
Prekrocen cas 
odsavani. 
 
Enter-OK 

 
Stiskněte tlačítko ENTER pro pokračování. 
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Zapni system 
klimatizace. 
 
Enter-OK 

 
Objevuje se během fáze plnění, pokud nebylo dosaženo nastaveného množství za maximální 
plánovaný časový interval za předpokladu, že byl vybrán klimatizační systém LP (nízkotlaký). 
Zbývající množství chladiva bude nasáto kompresorem klimatizačního systému – řiďte se pokyny na 
displeji. 
 
Pametova karta 
Nenalezena 
Vlozit pam. Kartu 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Objeví se během fáze zálohování dat z desky na paměťovou kartu nebo naopak, pokud logická 
deska nerozezná USB zařízení. Zkontrolujte přítomnost paměťové karty nebo její kompatibilitu. 
 
Plneni 
Nazpet 
Nenalezeno 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Objeví se během fáze obnovení dat z paměťové karty na logickou desku, pokud deska nenalezne 
zálohový soubor k načtení. Zkontrolujte přítomnost souboru, správného souboru, paměťové karty. 
 

7.2 Funkční hlášení  

 
Olej aktivní režim 
PAG 
 
Enter OK 

 
Udává, že jednotka je nastavena na vstřikování oleje PAG. Přítomnost oleje a nádrží “PAG”. 
Stiskněte ENTER, na displeji se zobrazí stav stand-by. 
 
Olej aktivní režim 
POE “Hybrid” 
 
 
Enter OK 

 
Udává, že jednotka je nastavena na vstřikování oleje POE. Přítomnost oleje a nádrží “POE”.  
Stiskněte ENTER, na displeji se zobrazí stav stand-by. 
 
Vyměnit recykla ční  
filtr a  
olej ve vakuové pump ě. 
Enter-Ok 

 
Objeví se při spuštění, pokud jednotka vyžaduje plánovanou údržbu. 
Po výměně součástí resetujte příslušná počítadla. 
Viz odstavec 11.4.2 vynulovat pocitadlo 
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Potvrdit start 
vybraných fází? 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Po stisknutí tlačítka ENTER jednotka realizuje fáze nebo naprogramovaný cyklus. 
 
Proces dokon čen 
 
 
Enter-OK 

 
Po stisknutí tlačítka ENTER se na displeji zobrazí pohotovostní režim. 
 
Je k dispozici 
nova verze 
databaze. 
Enter-OK 

 
Objevuje se jeden rok po první aktivaci jednotky, je-li přítomna paměťová karta. 
Stiskněte tlačítko ENTER. 
 
Kontaktuje 
svého 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 
Pokra čovat? 
Enter-Ok  
 
Tiskárna není v síti (LED tiskárny bliká). Možnou příčinou je nedostatečně zavřený kryt tiskárny nebo 
nedostatek papíru. 
Stisknutím tlačítka ENTER přejděte na další fázi. Po stisknutí tlačítka STOP/ZPĚTK se na displeji zobrazí 
pohotovostní režim. 
Pokud došel papír, zvedněte kryt tiskárny, aby nedošlo ke spálení tiskové hlavy. 
 

 
Používejte výhradně papír Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 
Zobrazení tohoto hlášení je doprovázeno akustickým signálem. 
Pro jeho vypnutí stiskněte klávesu ZADAT. 
 

� Toto hlášení se objevuje 

pouze tehdy, je-li připojena 
tiskárna (volitelná). 
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8 POPIS FUNKCE 

Pokud je jednotka v pohotovostním režimu, zobrazuje se na displeji dostupné chladivo. 
 

8.1 Funkční modality 

Pokud byl proveden automatický program nebo fáze plnění, jednotka si pamatuje nastavené 
hodnoty týkající se servisu prováděného na klimatizačním systému na základě čísla štítku. Pokud 
pak bude zadáno číslo štítku, které je již zavedeno v paměti jednotky, lze si prohlédnout 
předcházející servisní data a zopakovat stejný servis. 
 
Jednotka může pracovat v následujících režimech: 
 

• Automatický program: 
Je možné vybírat dříve uložené uživatelské modely nebo nastavit množství chladiva pro 
plnění. Automatický program vypočítá podle nastaveného množství chladiva dobu 
podtlaku. 

 
• Uživatelský program: 

Uživatel si může vybrat, kterou fázi chce provést. 
 

Po vybrání upřednostňovaného programu se řiďte pokyny zobrazenými na displeji. 
 

8.1.1 Funkce paměťové karty (volitelné) 

S paměťovou kartou z automatického programu můžete i vybrat konkrétní model vozu z databáze. 
Navíc je k dispozici diagnostický systém a umožňuje provést kontrolu funkčnosti klimatizačního 
systému, která naznačí možné příčiny neuspokojivých výsledků. 
 

8.2 Modality programování 

 
• Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte požadovaný program. 

 
• Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte výběr. 

 
• Stisknutím tlačítka STOP/BACKpřerušte provádění funkce a vraťte se zpět do pohotovostního 

režimu. 
Stisknutím tlačítka STOP/BACKse vraťte zpět k předcházejícímu třídění během nastavení. 
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8.3 Úpravy 

 
Během fáze zadávání čísla štítku se zobrazením znaků na displeji přepíná stisknutí tlačítka ENTER na 
následující zobrazení. 
Stisknutí tlačítka NAHORU zahájí posouvání z písmene A; posuv probíhá po jednotlivých znacích ve 
směru hodinových ručiček. 
Stisknutí tlačítka DOLŮ zahájí posouvání z čísla 9; posuv probíhá po jednotlivých znacích ve směru 
hodinových ručiček. 
Stisknutí tlačítka ENTER přesune kurzor na další znak. 
Stisknutí tlačítka STOP/BACKvrátí kurzor na předcházející znak. 
Stisknutí tlačítka ENTER na 3 sekundy potvrdí zadané údaje. 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mezera A B C D E F G H I J K L 
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9 PROGRAMY 

Připojte nízko- a vysokotlaké konektoryLP-HP (nebo jediný konektor) ke klimatizačnímu systému. 
Otevřete konektory (nebo jediný konektor) otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. 
Měřiče LP-HP (nízký-vysoký tlak) (nebo jediný tlakoměr) indikuje tlak ve dvou větvích klimatizačního 
systému. 
 
S režimem pohotovosti na displeji stiskněte tlačítko ENTER. 
 
 
vlozte SPZ vozu    □ 
Preskocit data     □ 
Ostatni menù       ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku požadovanou nabídku. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
 
Číslo štítku 
 
 

Pokud nechcete zadávat číslo štítku, stiskněte tlačítko ENTER. 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ zadejte číslo štítku. Viz odstavec 8.3 Editace stránky. 
Potvrďte číslo štítku stisknutím tlačítka ENTER na 3 sekundy. 
 

9.1 Identifikace vytvořených služeb 

 
V případě, že jednotka identifikuje službu, která byla provedena dříve, ve spojení se stejným číslem 
štítku zadaným uživatelem, zobrazí se na displeji následující informace: 
 
SPZ/RZ 
Opakuj akci.       ■ 
Predchozi ser.data □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
• Zvolte položku PROVÉST JAKO PŘEDCHÁZEJÍCÍ a stisknutím tlačítka ENTER potvrďte zahájení 

servisu. 
 
• Zvolte položku DATA Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO SERVISU a stisknutím tlačítka ENTER zobrazte 

zaznamenaná data. 
 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ můžete zobrazovat následující informace: 

 
� Doplňované množství 
� Doba podtlaku 
� Doba testování netěsnosti 
� Nárůst tlaku během testování netěsnosti 
� Vstřikovaný olej? Ano/Ne 
� Vstřikované UV? Ano/Ne 
� Množství regenerovaného chladiva  

 
 
 

� Software je často aktualizován a 

mohou se vyskytnout odlišnosti, které 
nejsou popsány v této příručce. 
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Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte servis. Viz odstavec 10 Programová START cyklů. 
Stisknutím tlačítka STOP/BACKznovu naprogramujte servis. 
Pokud servis není nalezen v paměti jednotky ve spojení se stejným číslem štítku, nebo pokud zvolíte 
množnost opakovaného programování servisu, zobrazí se na displeji následující informace: 
 
HP/LP rychlospojky   ■ 
jen HP rychlospojku  □ 
jen LP rychlospojku  □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Viz odstavec: 

• 9.2 Automatický program 
• Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. 
 
 

9.2 Automatický program  

Po provedení úkonů popsaných v odstavci 9 PROGRAMY se na displeji objeví toto zobrazení: 
 
Automatický program ■ 
Uživatelský program □ 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
mnozstvi plneni  ■ 
Hledej model     □ 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
mnozstvi plneni 
g         XXXX 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ zadejte správnou hodnotu pro chladivo a potvrďte ji pomocí 
tlačítka ENTER. 
 
Ref. množství g   XXXXX 
Doba podtlaku    XX:XX 

 
Doba podtlaku se vypočítává na základě množství plněného chladiva. 
 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ otevřete programování fází vstřikování oleje – UV. 
Viz odstavec 9.4 Fáze programování vstřikování oleje-UV. 
 
Stiskněte tlačítko pro další fázi ENTER. 

���� Pokud je vstřikování 
UV aktivní, ověřte vizuálně 
přítomnost UV v příslušné 
nádrži před potvrzením 
provedení služby anebo 
funkci deaktivujte, viz 
odstavec “Jiné nabídky”. 
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Olej ISO  46  ■ 
         100  □ 
         150  □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte typ požadovaného oleje. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Stisknutí tlačítka ENTER spustí automatický cyklus se zadanými daty a manuální vstřikování oleje-UV. 
 
 
 
 

9.2.1 Vyhledávání modelu (databáze) 

 
Zvolením položky Vyhledávání modelů otevřete databázi vozidel. 
 
mnozstvi plneni  □ 
Hledej model     ■ 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Uživatelské modely 
> Alfa Romeo < 
 Audi. 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku požadovanou značku nebo otevřete sekci 
Uživatelské modely. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Aby bylo možné definovat přesné množství pro doplnění, je pří výběru požadované značky 
potřeba opakovat stejný úkon pro všechna požadovaná pole v aplikaci. 
 
Ref. množství g   XXXXX 
Doba podtlaku    XX:XX 

 
Doba podtlaku se vypočítává na základě množství plněného chladiva. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Olej ISO  46  ■ 
         100  □ 
         150  □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte typ požadovaného oleje. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Stisknutí tlačítka ENTER spustí automatický cyklus se zadanými daty a manuální vstřikování oleje-UV. 
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9.2.2 Uživatelské modely 

 
>Uživatelské modely< 
 Alfa Romeo  
 Audi. 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ vyberte možnost Uživatelské modely. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
 
> Uživatelský model 1 <  
  Uživatelský model 2 
Enter-Ok Stop-Exit  
 

 
Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ vyberte požadovaný uživatelský model. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Pokud plánování modelu již proběhlo, zobrazí se na displeji uložená data: 
 
Ref. množství g   XXXXX 
Doba podtlaku    XX:XX 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ otevřete programování fází vstřikování oleje – UV. 
Viz odstavec 9.4 Fáze programování vstřikování oleje-UV. 
Stisknutí tlačítka ENTER spustí automatický cyklus se zadanými daty a manuální vstřikování oleje-UV. 
 
Dříve zadaná data lze upravit stisknutím tlačítka ENTER na 3 sekundy během třídění dat. 
 
Pokud chcete nastavit parametry pro nový uživatelský model, přesuňte kurzor na volný uživatelský 
model a stiskněte tlačítko ENTER. 
Na displeji se zobrazí tyto informace: 
 
Mod.:x 
Ref. množství g   700 
Doba podtlaku    20 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Kurzor bliká na názvu modelu 
Zadejte název uživatelského modelu pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. 
Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Úpravy. 
Potvrďte název modelu stisknutím tlačítka ENTER. 
 
Kurzor bude blikat na množství chladiva, které lze upravit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. 
Po nastavení množství chladiva potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
Kurzor bude blikat na době podtlaku, kterou lze upravit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. 
Po nastavení doby podtlaku potvrďte tlačítkem ENTER. 
Kurzor bude znovu blikat na názvu modelu, pokud jsou ůdaje správné, 
stiskněte ENTER na 3 sekundy. 
 
Dojde k návratu na zobrazení s výběrem uživatelských modelů. 
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9.3 Uživatelský program 

 
Po provedení úkonů popsaných v odstavci 9 PROGRAMY  se na displeji objeví toto zobrazení: 
 
Automatický program □  
Uživatelský program ■  
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Recyklace?   Ano 
             Ne 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
V případě výběru varianty Ne displej navrhne možnost fáze vakua. 
V případě výběru varianty Ano se na displeji objeví zobrazení: 
 
Doba testu zvyseneho 
Tlaku min          1 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Na displeji se objeví návrh regulace růstu tlaku 1 minutu před dokončením fáze regenerace chladiva. 
Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
 
 (Vakuovani?  Ano 
              Ne 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
V případě výběru varianty Ne displej navrhne možnost fáze plnění. 
V případě výběru varianty Ano se na displeji objeví zobrazení: 
 
Doba vakuovani  20 
Test tesnosti 
Cas        min  20 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Na displeji se objeví návrh 20 minut pro fázi vakua. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek 
NAHORU – DOLŮ.  Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Na displeji se objeví návrh 4 minut pro kontrolu netěsnosti na konci časového intervalu pro vakuum. 
Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
vstriknut olej-UV?  Ano 
                    Ne 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
V případě výběru varianty Ne displej navrhne možnost fáze plnění. 
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V případě výběru varianty Ano se na displeji objeví zobrazení: 
 
olej-UV automatik. □ 
olej-UV manualne   ■ 
olej-UV pozvolne   □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Pokud je zvolena možnost Olej -UV automatik., přistoupí se k propramování fáze vstřikování oleje-UV 
automatik. Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Automatik vstřikování oleje – 
UV. 
 
Pokud je zvolena možnost Olej -UV pozvolne, přistoupí se k programování časované fáze vstřikování 
oleje-UV. Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Časové vstřikování oleje - UV. 
 
Pokud je zvolena možnost Manuální olej-UV, objeví se na displeji tyto možnosti: 
 
Faze plneni 
Zadej mnozstvi 
g             700 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zadejte množství chladiva pro doplnění. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Potvrdit start  
vybraných fází? 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 

9.4 Fáze programování vstřikování oleje-UV 

 

9.4.1 Automatik vstřikování oleje – UV 

 
olej-UV automatik. ■ 
olej-UV manualne   □ 
olej-UV pozvolne   □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte vstřikování Časovaný olej-UV. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
 
Olej ISO  46  ■ 
         100  □ 
         150  □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte typ požadovaného oleje. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Po fázi vakua jednotka vstřikuje čerstvý olej v množství použitého oleje plus 10g. 
 
vstriknuti UV  Ano 
pozvolne?      Ne 
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Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
V případě výběru varianty Ne displej navrhne následující fázi. 
V případě výběru varianty Ano se na displeji objeví doporučení: 
 
Mnozstvi UV  g 5 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zadejte množství vstřikovaného UV. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
Displej navrhuje následující fázi. 
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9.4.2 Manuální vstřikování olej - UV 

 
olej-UV automatik. □ 
olej-UV manualne   ■ 
olej-UV pozvolne   □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku Manuální olej-UV. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Po fázi vakua se jednotka zastaví, aby mohlo proběhnout manuální vstřikování oleje – UV. 
 

9.4.3 Časové vstřikování oleje – UV 

 
olej-UV automatik. □ 
olej-UV manualne   □ 
olej-UV pozvolne   ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte vstřikování Časovaný olej-UV. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
 
Olej ISO  46  ■ 
         100  □ 
         150  □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte typ oleje ISO. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Mnozstvi olej  g 10 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zadejte množství vstřikovaného oleje. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
 
vstriknuti UV  Ano 
pozvolne?      Ne 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte výběr. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
V případě výběru varianty Ne displej navrhne následující fázi. 
V případě výběru varianty Ano se na displeji objeví doporučení: 
 
Mnozstvi UV  g 5 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zadejte množství vstřikovaného UV. Potvrďte volbu tlačítkem 
ENTER. 
Displej navrhuje následující fázi. 
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           Výstraha: Vizuálně zkontrolujte, že množství oleje a UV v nádržích je dostatečné pro 

provedení požadovaného procesu vstřikování. 
 

� Časované vstřikování bude provedeno s přesností +/- 15 g (při pokojové teplotě mezi 20 a 30°). 
 
V případě časovaného vstřikování je v průběhu fáze vakua stále možné upravit množství 
vstřikovaného oleje. 
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko ENTER; na displeji se zobrazí předcházející nastavené množství 
vstřikovaného oleje. Pomocí tlačítek NAHORU – DOLŮ naprogramujte množství oleje, které má být 
vstřikováno do klimatizačního systému.  
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Na displeji se zobrazí zbývající čas pro fázi vakua. 
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10 SPUŠTĚNÍ NAPROGRAMOVANÝCH CYKLŮ 

V závislosti na zvoleném typu klimatizačního systému na ovládacím panelu otevřete buď LP 
(nízkotlaký) a HP (vysokotlaký) ventil, nebo jediný ventil. 
 

10.1 Fáze regenerace/recyklace 

 
Start recyklace 
 
 
Stop-Exit 

 
Na displeji se na pár sekund objeví následující hlášení. 
 
Probiha odsavani 
odsate mnozstvi 
g            XXXXX 
Stop-Exit 

 
Pokud jednotka zjistí, že je klimatizační systém prázdný, funkce bude automaticky zastavena. 
Bude spuštěna kontrola růstu tlaku v klimatizačním systému 
 
Kontrola zvyseni 
tlaku 
         s XXX 
Stop-Exit 

 
Zkonroluj mnozstvi 
pouziteho oleje ! 
 
Mnostvi       g. 

 
Jednotka vypouští extrahovaný olej do nádrže na vypuštěný olej (21). 
 
Čekejte, prosím 
 
 
Stop-Exit 

 
Odsavani dokonceno. 
odsate mnozstvi 
         g.  xxxx 
 

 
Fáze regenerace/recyklace je nyní dokončena. 

�Pokud tlak v klimatizačním systému 
narůstá, automaticky znovu začne fáze 
regenerace. 
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10.2  Fáze vakua 

 
Probiha vakuovani 
 
Čas         XX:XX 
Stop-Exit 

 
Jakmile čas uplyne, bude spuštěna kontrola netěsnosti v klimatizačním systému. 
 
Probiha test 
tesnosti.   Sec XXX 
mbar...xxx 
Stop-Exit 

 
Na displeji se na pár sekund objeví následující údaje. 
 
Odsavani dokonceno 
 
mBar         XXX 

 
Pokud byl zvolen parametr Časované vstřikování olej-UV a LP (nízkotlaká) a HP (vysokotlaká) 
hadice, zobrazí se na konci fáze vakua na displeji tyto informace: 
 
zavrit  ventil 
LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Pokud nebude stisknuto tlačítko ENTER, na konci fáze vakua bude jednotka zastavena a hlášení se 
objeví znovu. 
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10.3  Vstřikování oleje-UV 

 

10.3.1 Automatik vstřikování oleje – UV 

 
vstriknuti Olej 
 
pokracujici 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje v průběhu vstřikování oleje. 
 
vstriknuti Olej 
 
dokonceno. 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje na konci vstřikování oleje. Jednotka automaticky přepne na následující 
fázi. 
 
vstriknuti UV 
 
pokracujici 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje v průběhu vstřikování UV. 
 
vstriknuti UV 
 
dokonceno. 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se objeví na konci vstřikování UV. 
Jednotka automaticky přejde na fázi plnění. 
 
 
 

10.3.2 Časové vstřikování oleje – UV 

 
vstriknuti Olej 
pozvolne 
pokracujici 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje v průběhu vstřikování oleje. 
 
vstriknuti Olej 
pozvolne 
dokonceno. 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje na konci vstřikování oleje. Jednotka automaticky přepne na následující 
fázi. 
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vstriknuti UV 
pozvolne 
pokracujici 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se zobrazuje v průběhu vstřikování UV. 
 
vstriknuti UV 
pozvolne 
dokonceno. 
Stop-Exit 

 
Toto hlášení se objeví na konci vstřikování UV. 
Jednotka automaticky přejde na fázi plnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.3 Manuální vstřikování olej - UV 

 
vstriknuti oleje 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Vizuálně zkontrolujte, že množství oleje v nádrži pro vstřikování oleje je dostatečné pro provedení 
požadovaného procesu vstřikování. 
Stisknutím a podržením tlačítka ENTER aktivujte vstřikování oleje. 
Pro ukončení vstřikování oleje pusťte tlačítko ENTER a stiskněte tlačítko STOP/ZPĚT. 
Stisknutím tlačítka STOP/BACKvstřikování oleje přeskočíte. 
Jednotka přejde na manuální vstřikování UV. 
 
vstriknuti UV 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Vizuálně zkontrolujte, že množství UV v nádrži pro vstřikování UV je dostatečné pro provedení 
požadovaného procesu vstřikování. 
Stisknutím a podržením tlačítka ENTER aktivujte vstřikování UV. 
Pro ukončení vstřikování UV pusťte tlačítko ENTER a stiskněte tlačítko STOP/ZPĚT. 
Pokud nechcete provést plnění UV, stiskněte tlačítko STOP/ZPĚT. 
Jednotka automaticky přejde na fázi plnění chladiva. 
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10.4 Fáze plnění 

 
Jednotka se před fází zastaví pouze tehdy, pokud byly vybrány LP (nízkotlaká) a HP (vysokotlaká) 
hadice a parametr Manuální vstřikování oleje-UV. Na displeji se zobrazí následující hlášení: 
 
Zavrit ventil 
LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny a pak stiskněte tlačítko ENTER. 
 
Probíhá pln ění 
Mnostvi    g.xxx 
 
Stop-Exit 

 
V průběhu fáze plnění budou zobrazena data. 
 
Fáze pln ění 
 
Mnostvi    g.xxx 
 

 
 
Proces dokon čen 
 
Enter-OK 

 
Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
 
Diagnostika A/C   Ano 
                  Ne 
 
Enter-OK 

 
Zvolením možnosti Ano otevřete diagnostiku klimatizačního systému. Viz odstavec 11.2 Diagnostika. 
 
P.S. I bez nainstalované diagnostiky doporučujeme zkontrolovat funkci klimatizačního systému. 
Zavřete ventily LP – HP (nízkotlaký – vysokotlaký). Nastartujte motor a nechte jej běžen přibližně na 
1500/2000 otáčkách. Spusťte klimatizační systém. Snižte teplotu klimatizace na minimum a zvyšte 
rychlost ventilace na maximum. Počkejte, dokud se klimatizační systém nestabilizuje. Zkontrolujte 
tlak na tlakoměrech a teplotu u centrálního větráku. Vypněte klimatizační systém a vypněte motor. 
 

�Při práci se zařízením, 
které má pouze nízkotlaký 
port (LP) probíhá fáze 
plnění přerušovaně.  

�Pokud tlak ve vnitřní nádrži 
není dostatečný pro 
dokončení fáze plnění, bude 
proveden proces doplnění 
zbývajícího množství pomocí 
sacího portu na kompresoru 
klimatizačního systému. 
Viz odstavec 7 HLÁŠENÍ. 
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Zvolena možnost Ne, objeví se na displeji tyto informace: 
 
Odpojte HP/LP hadice  
Od systemu A/C 
 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Ponechte jednotku izolovanou od klimatizačního systému. 
Otevřete LP (nízkotlaký) a HP (vysokotlaký) ventil. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Čekejte! Probiha  
Odsati z HP/LP hadic 
 
STOP-Exit 

 
Jednotka provede regeneraci z hadic. 
 
Zavřete ventil 
HP LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny a pak stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí režim pohotovosti. 
 
 

11 JINÉ NABÍDKY  

S režimem pohotovosti na displeji stiskněte tlačítko ENTER. 
 
vlozte SPZ vozu    □ 
Preskocit data     □ 
Ostatni menù       ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku Jiné nabídky. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Pln ění int. nádrže ■ 
Servis             □ 
Tisk               □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Diagnostika A/C     □ 
analyzàtor plynù    □ 
Back up/restore     □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Nabídka Tisk se zobrazí pouze tehdy, pokud je přítomná tiskárna. 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 

11.1 Plnění vnitřní nádrže 

 
Viz odstavec 6.6 Fáze plnění vnitřní nádrže. 
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11.2 Diagnostika 

 
je jednotka je k dispozici diagnostický systém a umožňuje provést kontrolu funkčnosti klimatizačního 
systému, která naznačí možné příčiny neuspokojivých výsledků. 
 
Příslušná funkce diagnostiky klimatizace je k dispozici na konci fáze plnění, nebo ji lze aktivovat 
z části Jiné nabídky. 
 
Zavřete ventil 
HP LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Následující informace se zobrazí na displeji pouze tehdy, pokud byla diagnostika otevřena z části 
Jiné nabídky. 
 
Odpojit HP/LP hadice 
od systemu A/C 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Zapni system 
klimatizace. 
 
Enter-Ok 

 
Aby byla diagnostika provedena správně, nastartujte motor a udržujte jej přibližně na 1500/2000 
otáčkách. 
Snižte teplotu klimatizace na minimum a zvyšte rychlost ventilace na maximum. 
Nechte klimatizační systém běžet 10 minut 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Zkontrolujte níže uvedené hodnoty: 
 

• T.E externí teplota, (°C) 
• T.I vnitřní teplota u hlavního malého otvoru klimatizace, (°C) 
• P.HP tlak detekovaný tlakoměrem pro vysoký tlak, (bar) 
• P.LP tlak detekovaný tlakoměrem pro nízký tlak, (bar) 

 
Diagnostika A/C  
P.HP:__._ P.LP:__._ 
T.I.:__._ T.E.:__._ 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Zadejte požadované hodnoty pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Po zadání data potvrďte tlačítkem 
ENTER. Jakmile jsou zadány všechny hodnoty, potvrďte je stisknutím tlačítka ENTER na 3 sekundy. 
 
Jednotka zpracuje data. V případě, že data nejsou logická nebo funkce není uspokojivá, budou 
na displeji zobrazeny různé situace, které mohou v klimatizačním systému nastat. 
Pro jeden případ je vyhrazena vždy samostatná obrazovka. 
 
Příklad diagnostické obrazovky: 

�Symboly na diagnostické 
obrazovce: 
-(V.) pouze pro proměnlivý 
(variable) objemový 
kompresor. 
-(F.) pouze pro pevný 
(fixed ) objemový 
kompresor. 
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Možné p ří činy: 
Oto čená hadice 
kompresoru  
Enter-OK 

 
Hlášení se posouvá a zobrazuje jednu z možných příčin. 
Další příčiny zobrazíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. 
Stiskněte klávesu ENTER pro pokračování. 
 

11.2.1 Vyprazdňování hadic 

 
Odpojit HP/LP hadice 
od systemu A/C 
 
ENTER-OK 

 
Ponechte jednotku izolovanou od klimatizačního systému. 
Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Otevrit ventily 
HP i LP 
 
Enter OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Čekejte! Probiha 
odsati z HP/LP hadic 
 
Stop-Exit 

 
Jednotka regeneruje chladivo nebo výpary chladiva, které se stále nacházejí uvnitř plnicích hadic. 
Na displeji se zobrazí tyto informace:  
 
Zavřete ventil 
HP LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Jednotka zobrazuje režim pohotovosti. 
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11.2.2 Sání chladiva přes klimatizační systém 

 
Při vybrání diagnostiky v části Jiné nabídky provede jednotka na konci diagnostické fáze proces, 
který umožní klimatizačnímu systému regenerovat chladivo nacházející se v hadicích pro plnění. 
 
Odpojit HP hadice 
od systemu A/C 
 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Otevrit ventily 
HP i LP 
 
Enter OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Počkejte, dokud klimatizační systém nezregeneruje chladivo nacházející se ve vysoko-/nízkotlaké 
(HP/LP) hadici. Jakmile tlak detekovaný tlakoměrem přestane klesat, stiskněte klávesu ENTER. 
 
Vypnout 
A/C systém 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Odpojit LP hadice 
od systemu A/C 
 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
Čekejte! Probiha 
odsati z HP/LP hadic 
 
Stop-Exit 

 
Jednotka regeneruje chladivo nebo výpary, které se stále nacházejí v hadicích. 
Na displeji se zobrazí tyto informace: 
 
Zavřete ventil 
HP LP 
 
Enter-OK 

 
Řiďte se pokyny. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Na displeji se zobrazí režim pohotovosti. 
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11.3 TISKÁRNA 

 
Tato nabídka se zobrazuje v části Jiné nabídky pouze tehdy, je-li nainstalovaná tiskárna (tiskárna 
ALASKA START HFO). 
Systém ALASKA START HFO / BUS s tiskárnou vytiskne štítek, který obsahuje informace o provedených 
fázích servisu; jsou k dispozici i funkce definované níže: 
 
Opakovat tisk       ■ 
Přizp ůsobit data    □ 
 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 

11.3.1 Opakování servisního protokolu 

 
Položka Opakovat tisk slouží k vytisknutí kopie servisního protokolu z posledního provedeného 
servisu. 
 

11.3.2 Přizpůsobení záhlaví servisního protokolu 

 
Pro přizpůsobení záhlaví servisního protokolu slouží položka Přizpůsobit data. 
Záhlaví je tvořeno 5 řádky a 20 znaky. 
 
Opakovat tisk    □ 
Přizp ůsobit data ■ 
 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou nabídku. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
Na displeji se zobrazí tyto informace: 
 
Vložte údaje o 
spole čnosti 
Magneti Marelli 
ENTER-OK STOP-EXIT 

 
V jednu chvíli můžete měnit jeden řádek. Řádek, který chcete upravovat, vyberte pomocí tlačítek 
NAHORU a DOLŮ. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. Na prvním znaku vybraného řádku se objeví 
kurzor. 
Zadejte nové záhlaví pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. 
Viz odstavec 8.3 Úpravy. 
Stisknutí tlačítka ENTER na 3 sekundy potvrdí vložený řádek. 
Pokračujte popsaným postupem. 
Po dokončení všech řádků opusťte sekci stisknutím tlačítka STOP/ZPĚT. 
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11.4 Servis 

 
Zadejte heslo 
     XX 
 
 

 
Zadejte požadovaný kód pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 

11.4.1 Nastavení jazyka 

 
Zadejte heslo 03. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 
SELECT LANGUAGE 
    Czech 
 
Enter-OK Stop.Exit 

 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte položku požadovaný jazyk. Potvrďte volbu tlačítkem ENTER. 
 

11.4.2 Reset počítadel 

 
Zadejte heslo 05. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER. 
 
Odsate množství 
        g.xxxx 
Vynulovani citace? 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
Na obrazovce se zobrazí 

 
Podrz klavesu Enter 
3 vteriny 
  
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Stiskněte ENTER a podržte tlačítko po dobu 3 sekundy. 
 
Vynulovani OK ! 
 
 
Enter-Ok 

 
Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 
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11.5 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 
 
 

11.6 Záložní kopie/obnovení 

Objeví se pouze tehdy, pokud je přítomná  paměťová karta. 
Zadejte heslo 10. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER. 
 
Přenos kalibraci  
model ů uživatele a  
parametr ů? 
Enter-Ok Stop-Exit  

 
Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Přenos z > do  
Zákl. deska>p.karta  ■ 
p.karta> Zákl. deska □ 
Enter-Ok Stop-Exit  

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

11.7 Export historie operací 

 
Bckup  
prob ěhlé servisy? 
 
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 
 

���� Název vytvořeného 
souboru tvoří výrobní číslo 
zařízení s příponou „.bck” 
(např. AP000000.bck). 

���� Název vytvořeného 
souboru tvoří výrobní číslo 
zařízení s příponou „.hst” 
(např. AP000000.hst). 
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11.8 Export údajů o VST/VÝS chladiva 

 
Backup predchozi  
Chladiva prij/vyd 
 
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 
 
 

11.9 Kalibrace vah chladiva 

 
Zadejte heslo 
     XX 
 
 

 
Zadejte heslo 01. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER. 
 
Vybrat vahu 
Chladivo         ■ 
Pouzity olej     □ 
ENTER-OK STOP-EXIT ↕ 

 
 
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou váhu. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
  -- Chladivo -- 
odebrana lahev ? 
 
ENTER-OK STOP-EXIT  

 

S odebranou lahví nebo se zcela prázdnou nádrží 
oleje stiskněte ENTER. 
Jednotka požádá o několik sekund čekání 
 
  -- Chladivo -- 
 odebrana lahev? 
 
 Cekejte prosim ! 

 
  -- Chladivo --  
Vloz zavazi. 
 
STOP-EXIT  

 

 

���� Název vytvořeného 
souboru tvoří výrobní číslo 
zařízení s příponou „.rio” 
(např. AP000000.rio). 
 

����V případě kalibrace 
siloměru oleje se na 
displeji zobrazí PRÁZDNÁ 
NÁDRŽ? 
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���� V případě chybné kalibrace se na displeji zobrazí 
CHYBA KALIBRACE. POSTUP OPAKUJTE NEBO VYMĚŇTE 
VÁHU. 
 

DŮLEŽITÉ: 
 
Před výměnou siloměru načtěte výchozí parametry, kód 49 
a překalibrujte siloměr a tlakový snímač. 

 

Položte dodané závaží o hmotnosti 1,5 kg,  nebo nějakou větší hmotnost, např. 10 kg, na podpěru 
siloměru. Jednotka požádá o několik minut čekání 
 
  -- Chladivo --  
Vloz zavazi    
 
Cekejte prosim ! 

 
  -- Chladivo --  
Vloz zavazi    
 
ENTER-OK STOP-EXIT  

 
Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
  -- Chladivo -- 
Zadejte hodnotu 
kal.zavazi!  g..XXXXX 
ENTER-OK STOP-EXIT  

 

Nastavte hodnotu hmotnosti závaží. Potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
  
Kalibrace OK! 
 
ENTER-OK  

 

Stiskněte tlačítko ENTER. 

Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvote následující váhu. 

Stiskněte tlačítko STOP pro výstup z nabídky kalibrace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����V případě kalibrace 
siloměru oleje vložte závaží 
do nádrže, alespoň 200 g, 
nebo použijte dodané 
závaží. 
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12 Další funkce 

 
12.1 Dusíkový test netěsnosti (N2) 

 
Jednotka ALASKA START HFO / BUS dokáže otestovat klimatizační systém pomocí dusíku (N2). 
 
Funkce vyžaduje naplnění/vypuštění N2 do/ze systému. 
 

Používejte výhradně čistý dusík. Nepoužívejte stlačený vzduch ani jiné technické plyny, viz 
odstavec Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Obecné zásady bezpečnosti 
Max. testovací tlak 15 barů. 
 

 
Proveďte regeneraci a odčerpejte klimatizační systém, připojte přívod dusíku k přívodu/odtoku N2 
do/ze systému a tento k samčímu konektoru pro nízký tlak (23) na zadní straně jednotky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připojte nízko- a vysokotlaké konektory (LP-HP, 7-8) ke klimatizačnímu systému. 
Otevřete konektory otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. 
Měřiče LP-HP (nízký-vysoký tlak) indikuje tlak ve dvou větvích klimatizačního systému. 
Přepněte dusíkový ventil (30) na N2. 
Otevřete pomalu plnicí/vypouštěcí ventil N2, dokud nebude klimatizační systém naplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

30 
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Zavřete napouštěcí/vypouštěcí N2 ventil na zařízení. 
Zavřete ventil na skupině pro redukci tlaku na dusíkové nádrži a zavřete přívod dusíku. 
 
Prověřte možné netěsnosti – sledujte pokles tlaku na tlakoměru pro nízký tlak (11) v čase (5’ – 10’ 
v závislosti na velikosti klimatizačního systému). 
Pomocí dusíku s indikačním plynem (helium) lze zjistit jakoukoliv netěsnost. 
 
Na konci testu otevřete napouštěcí/vypouštěcí N2 ventil a vypusťte dusík z klimatizačního systému. 
Zavřete napouštěcí/vypouštěcí N2 ventil. 
Přepněte dusíkový ventil (30) do polohy Provoz. 
Provádějte 1 minutu fázi vakua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PŘÍRUČKA PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 

ALASKA START HFO / BUS 
 

 

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Česky   Str. 54/63 

 
12.2 Proplachování 

 
Jednotka ALASKA START HFO / BUS dokáže realizovat fázi proplachování a vyčistit tak jednotlivé  
součásti klimatizačního systému. 
Pro připojení proplachované části klimatizačního systému používejte doporučenou sadu pro 
proplachování (viz pokyny pro sadu pro proplachování). 
 
Připojte přívodní hadici k samčímu vysokotlakému konektoru (24) na zadní straně jednotky. 
Otevřete ventil (9) a vypusťte chladivo. Proveďte fázi manuální regenerace, viz odstavec 9.4 
Uživatelský program 
 
Na konci fáze proplachování zavřete ventil (9) a počkejte na automatické zastavení fáze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Propláchnutí je 
doporučeno provést 
v následujících případech: 
Výměna kompresoru 
v klimatizačním systému. 
• Vlhkost nebo částice 
v klimatizačním systému. 
• V případě pochybností 
o čištění klimatizačního 
systému.  
 

�Aby fáze proplachování 
mohla proběhnout 
správně, připojte 
proplachovanou část tak, 
aby mohlo chladivo 
protékat v opačném směru 
oproti normálními toku. 
Plnění se provádí před 
vysokotlaký konektor (24), 
regenerace přes nízkotlaký 
(7) 

24 

 9 
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12.3 . Kit POE “Hybrid” 

12.3.1 Aktivace kit POE “Hybrid” 

Jednotku lze také provádět služby na elektromobily či hybridní typ kompresor s elektrickým a ne 
tažením. Tyto A / C systémy obsahují olej POE typu příliš vysoký odpor dielektrika. 
 

 
Olej POE kontaminace těchto systémů A / C s více oleje vede ke snížení její odolnost 
vytvářet nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro obsluhu. 
Provoz na takových systémech pouze v případě, odborně vyškolených a provádět 
svědomitě podle pokynů v této kapitole. 

 
 
Pro aktivaci tèto funkce “Hybrid” V režimu pohotovosti stiskněte klávesu ENTER. 
 
vlozte SPZ vozu    □ 
Preskocit data     □ 
Ostatni menù       ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
Pln ění int. nádrže □ 
Servis             □ 
Tisk               □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
PAG > POE “Hybrid” ■ 
POE “Hybrid” > PAG □ 
Gasanalyzer        □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Nabídka Tisk se zobrazí pouze tehdy, pokud se na jednotce nachází tiskárna. 
Stiskněte tlačítko UP - DOWN zvolte PAG> POE "Hybrid". Potvrďte klávesou ENTER. 
 
Odstrante nontejnery 
Ctvercovy tvar PAG 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
Otevrit ventily 
LP e HP 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
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Zavreni ventilu 
dusik (0) 
 
Enter-Ok Stop-Exit 
 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 (dusík ventil je umístěn na zadní straně přístroje) 
 
Nainstalovat myti 
Mechanismus trubky 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
Sroub matice HP 
Spojeni Flux 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 (HP ventil je umístěn na zadní straně přístroje) 
 
 
Otocte ventil 
Mechanismus OIL 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
 
otevrit 
ventily Flux (1) 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 (flux ventil je umístěn na zadní straně přístroje) 
 
Cistèni probihà 
 

 
Jednotka provádí první mycí cyklus, na konci se ozve pípnutí. 
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Otocte ventil 
Mechanismus HP/LP 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER 
 
Otocte ventil 
Dusik  WORK 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 (dusík ventil je umístěn na zadní straně přístroje) 
 
Cistèni probihà 
 

 
Jednotka podle pracího cyklu, na konci se ozve pípnutí 
 
Zavreni ventilu 
Flux (0) 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
 (Flux ventil je umístěn na zadní straně přístroje) 
Kompletní přístroj pro chladivo zůstává v prací obvodu. 
 
Vypousteni 
Oleje proud 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
etapy dokon čena 
 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Potvrďte tlačítkem ENTER 
 
Odstranit myci 
Mechanismus trubky 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER 
 
Instalace kontejneru 
Kulaty tvar POE 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER. l 'jednotka zobrazuje stav 
pohotovosti 
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12.3.2 Disattivazione kit POE “Hybrid” 

 
Pro deaktivovat tèto funkce “Hybrid” V režimu pohotovosti stiskněte klávesu ENTER. 
 
 
vlozte SPZ vozu    □ 
Preskocit data     □ 
Ostatni menù       ■ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Pro výběr požadovaného menu použijte UP a DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 
 
Pln ění int. nádrže □ 
Servis             □ 
Tisk               □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
PAG > POE “Hybrid” □ 
POE “Hybrid” > PAG ■ 
Gasanalyzer        □ 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Nabídka Tisk a diagnostika se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou na paměťové kartě a / nebo 
tiskárnu. 
Stiskněte tlačítko UP - DOWN zvolte POE "Hybrid">POE. Potvrďte klávesou ENTER. 
 
Odstrante nontejnery 
Kulaty tvar POE 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Postupujte podle následujících pokynů. Potvrďte tlačítkem ENTER 
 
Instalace kontejneru 
Ctvercovy tvar PAG 
 
Enter-Ok Stop-Exit 

 
Potvrďte tlačítkem ENTER. l 'jednotka zobrazuje stav pohotovosti 
 
 



 

PŘÍRUČKA PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 

ALASKA START HFO / BUS 
 

 

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Česky   Str. 59/63 

 
 

13  ODSTAVENÍ NA DELŠÍ DOBU 

Jednotka musí být uložena na bezpečném místě, odpojená od napájení a chráněná před 
vysokými teplotami, vlhkostí a nebezpečím srážky s jinými objekty, které by mohly vést k jejímu 
poškození. 
Ujistěte se, že jsou ventily na vnitřní nádrži uzavřeny. 
Pokud chcete uvést jednotku do provozu, proveďte proces aktivace po otevření ventilů na vnitřní 
nádrži. 

 

14  ÚDRŽBA 

Jednotka ALASKA START HFO / BUS je extrémně spolehlivá a byla sestavena ze špičkových součástí 
za použití nejmodernějších technologií. 
Proto jsou nároky na údržbu minimální a intervaly mezi jednotlivými servisy velmi dlouhé. Jednotlivé 
úkony pravidelné údržby jsou sledovány na počítadlech. Jakmile je na počítadle dosaženo 
předepsaného počtu, zobrazí se následující zobrazení: 
 
vyměnit filtr  
pro recyklaci a  
olej ve vakuové pump ě 
Enter-Ok 

 
Filtr je nutné vyměnit a vynulovat příslušné počítadlo, pokud bylo dosaženo maximálního množství 
chladiva ve filtru odlučovače vody – viz bod  11.4.2 Reset počítadel  
 
Bylo dosaženo maximální množství chladiva pro filtr vysoušeče. Doporučujeme vyměnit filtr a 
resetovat počítadlo. 
Pro veškeré úkony (s výjimkou níže uvedených), údržbu a nákup náhradních dílů, prosím, 
kontaktujte servisní centrum autorizované společností Magneti Marelli After Market Parts and 
Services S.p.a. 
(Tel. 199.151.153) 
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14.1 Výměna oleje ve vakuové vývěvě (kód 007935090600) 

 
Aby mohl být zajištěn vysoký výkon jednotky, je potřeba často měnit olej ve vakuové vývěvě. 
Jakmile je potřeba olej ve vakuové vývěvě vyměnit, zobrazí se hlášení uvedené v bodě A.  
Výměna oleje se provádí následovně: 
 

NEZASAHUJTE do částí jednotky, které nejsou specificky jmenovány v tomto odstavci. 

 
 
Požadované nářadí: 
č. 1 Křížový šroubovák 
č. 2 Šestihranný klíč (12 mm) 
 

1. Odpojte jednotku od napájení. 
2. Odstraňte 4 šrouby, které upevňují spodní panel k jednotce a odstraňte panel. 
3. Pod vypouštěcí šroub (63) umístěte nádobku, povolte vypouštěcí šroub a nechte olej vytéct 

z vakuové vývěvy. 
4. Jakmile je vývěva vypuštěna, našroubujte vypouštěcí šroub (63) a otevřete horní krytku (61). 
5. Doplňte do vývěvy olej – nalijte olej horním otvorem (61) tak, aby hladina dosáhla úrovně 

poloviny inspekčního průhledu (62). 
6. Po naplnění čerpadla zavřete horní krytku (61). 
7. Resetujte počítadlo. Viz odstavec 11.4.2 Reset počítadel 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 
 

62 Inspekční průhled  

Warning! 
Nebezpečí 
popálení  

Neotvírejte! 
Nebezpečí úrazu 
elektrickým 
proudem  

61 Horní krytka  

63 Vypouštěcí šroub  
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14.2 Výměna filtru (kód  007950013050) 

 
Jakmile již filtr vysoušeče není schopen pohlcovat vlhkost z recyklovaného chladiva, je potřeba jej 
vyměnit. 
Pokud filtr potřebuje výměnu, objeví se na displeji hlášení uvedené v bodě B. 
Výměna filtru se provádí následovně: 
 

NEZASAHUJTE do částí jednotky, které nejsou specificky jmenovány v tomto 
odstavci. 

 

Potřebné nářadí: 
č.1 Křížový šroubovák 
č.2 Šestihranný klíč (19 mm + 17 mm) 
 

1. Odstraňte 4 šrouby, které upevňují spodní panel k jednotce, a odstraňte panel. 
2. Proveďte fázi regenerace a na konci této fáze ihned uzavřete ventil (48), aby se zamezilo 

úniku plynu. 
3. Odpojte jednotku od napájení. 
4. Pomocí šestihranných klíčů odšroubujte 2 matice, které přidržují filtr (15). 
5. Uřízněte opěrný pásek. 
6. Osaďte nový filtr. Věnujte pozornost poloze o-kroužků a směru šipky. 
7. Pomocí šestihranných klíčů utáhněte 2 matice, které přidržují filtr (15). 
8. Namontujte nový pásek. 
9. Otevřete ventil (48) 
10. Resetujte počítadlo. Viz odstavec 11.4.2 Reset počítadel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Filtr 

MATI
CE 

48 Ventil 
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15  LIKVIDACE 

15.1 Ekologická likvidace 

 
Tento produkt může obsahovat látky, které jsou v případě nesprávné likvidace nebezpečné pro 
životní prostředí a mohou způsobit i zranění obsluhy.  

Poskytneme vám všechny informace, které vám pomohou zamezit úniku 
nebezpečných látek a současně optimalizovat využití přírodních zdrojů. 
Elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidována s normálním 
komunálním odpadem, ale musejí být odeslána k řádné likvidaci do 
specializovaného zařízení.  
Symbol přeškrtnuté popelnice, zobrazený na zařízení i na této stránce 
upozorňuje, že je na konci životnosti potřeba provést řádnou likvidaci. 
Takto lze zamezit tomu, aby nesprávné zacházení s látkami obsaženými v těchto 
produktech a nesprávné použití jejich součástí mělo za následek poškození 
životního prostředí nebo zdraví osob.  

Navíc můžete přispět k regeneraci, recyklaci nebo rekultivaci mnoha surovin obsažených v těchto 
zařízeních.  
Výrobci a distributoři elektrických zařízení k tomuto účelu zřizují sběrná místa pro recyklaci takových 
zařízení.  
Po uplynutí životnosti produktu, prosím, kontaktujte distributora a ověřte možnosti likvidace. 
V okamžiku nákupu jednotky vás distributor informuje o možnosti - bezplatného - vrácení jiného 
zařízení: nezbytnou podmínkou je, aby takové zařízení mělo typově stejné použití (v tomto případě 
jednotka pro údržbu klimatizačního zařízení) a aby dokázalo vykonávat stejné provozní funkce jako 
dříve zakoupený produkt.  
Jiný způsob likvidace, než je popsaný v tomto dokumentu, podléhá sankcím stanoveným místními 
zákony v zemi, v níž je likvidace provedena.  
Doporučujeme provést další opatření na ochranu životního prostředí: recyklace vnitřního a vnějšího 
obalu zařízení.  
Vaše aktivní spolupráce nám umožní snížit množství přírodních zdrojů spotřebovaných při výrobě 
elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat vypouštění do prostředí a zlepšit životní 
standard tím, že zamezíme kontaminaci životního prostředí nebezpečnými látkami. 

 
15.2 Likvidace recyklovaných materiálů 

 
Chladivo vypuštěné ze systému, které nelze znovu použít, musí být předáno dodavatelům plynu 
k řádné likvidaci. 
 
Maziva extrahovaná ze systému musejí být předána do sběrných míst pro použitý olej. 
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16 PROCESNÍ DIAGRAM 

 


