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2 ÚVOD
Gratulujeme Vám k nákupu! Zakoupené zařízení je přímým výsledkem našich zkušeností, které jsou 
zárukou jeho dlouholeté výkonné práce.

Zařízení bylo navrženo a sestrojeno tak, aby byla zaručena co nejdelší doba jeho maximální výkonnosti 
při zachování maximální bezpečnosti obsluhujících osob. Firma Magneti Marelli After Market Parts and 
Service pečlivě volila všechny součástky a komponenty (a vysoké bezpečnostní ukazatele) a zavedla 
způsob řízení, jehož podstatou je nepřetržitá kontrola, jejímž cílem je vyloučit poškození, snížení kvality 
nebo závady v celém výrobním řetězci: od dopravení výrobku do firmy přes jeho skladování a využití 
v dílně.

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

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

Využívání tohoto zařízení pouze k účelům popsaným v příručce má klíčový význam. Magneti Marelli 
After Market Parts and Service nenese odpovědnost za jakákoli zranění osob, zvířat a/nebo poškození 
předmětů vyplývající z nesprávného používání, které je v rozporu s touto příručkou k obsluze.

Firma Magneti Marelli After Market Parts and Service si vyhrazuje právo na provádění změn technických 
parametrů a vnějšího vzhledu výrobku bez předchozího upozornění.

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

Úkolem této příručky je poskytnout uživateli všechny informace nezbytné k obsluze zařízení od okamžiku 
jeho nákupu do ukončení doby upotřebitelnosti.

Příručka může obsahovat tiskové chyby.

Příručka byla vypracována tak, aby osobám, které se zabývají obsluhou a údržbou zařízení, poskytla 
maximální technickou podporu. Pokud budete potřebovat podrobnější informace, týkající se technické 
podpory nebo náhradních dílů, kontaktujte prosím Oddělení zákaznické obsluhy.

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

Viale Aldo Borletti, 61/63
20011 Corbetta (MI)
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3 ZÁRUKA

Datum vstupu v platnost a trvání
Firma Magneti Marelli After Market Parts and Service poskytuje na vyráběná klimatizační zařízení pro 
plnění a diagnostiku ALASKA PREMIUM/HFO záruku 12 (dvanáct) měsíců, počínaje dnem nákupu 
uvedeném v prodejní dokumentaci Magneti Marelli.
Veškeré úkony prováděné na zařízení nemají za následek jakoukoli změnu doby platnosti samotné 
záruky. 

Opravy 
Záruka se vztahuje na bezplatné opravy nebo výměnu komponentů, které se dle hodnocení firmy 
Magneti Marelli ukázaly být vadné z důvodu chyb vzniklých během výrobního procesu nebo které 
vykazují materiálové vady. Záruka nezakládá právo na výměnu celého zařízení.

Záruční opravy musí být provedeny v servisní opravně určené firmou Magneti Marelli. Je bezpodmínečně 
zakázáno provádět opravy v podniku zákazníka.

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

Záruční pokyny
Podle záručních ustanovení musí Kupující po podání reklamace dopravit klimatizační zařízení pro plnění 
a diagnostiku ALASKA PREMIUM/HFOna vlastní náklady do servisní opravny určené firmou Magneti 
Marelli.
Klimatizační zařízení pro plnění a diagnostiku ALASKA PREMIUM/HFO musí být přepravováno 
v odpovídajícím balení, aby nedošlo k žádnému poškození během přepravy.
Firma Magneti Marelli nenese odpovědnost za poškození, ke kterým došlo během přepravy.
Společně s výrobkem, na který se vztahuje záruka, je třeba také zaslat prodejní doklad.
Opravená součástka bude doručena na náklady odběratele.

Výluky ze záruky
Záruka se nevztahuje na případy snížení kvality nebo poškození klimatizačního zařízení pro plnění 
a diagnostiku ALASKA PREMIUM/HFO v důsledku provozu v jiných podmínkách než podmínky stanovené 
výrobcem.
Záruka se dále nevztahuje na následující případy poškození způsobeného:

•	 Během přepravy použitím nevhodného obalu. 
•	 Nesprávným provozováním výrobku. 
•	 Bouřkou s blesky, povodní, požárem. 
•	 Nesprávnou instalací nebo údržbou.
•	 Mechanickým poškozením.
•	 Konfigurací zařízení v neautorizovaných servisech.
•	 Opravami a/nebo změnami provedenými v neautorizovaných servisech.
•	 Poškození způsobená příliš násilným jednáním nebo vlhkostí, prachem, proudovým rázem nebo 

jinými netypickými jevy.
•	 Používáním zařízení v nevhodném pracovním prostředí.
•	 Poškození obrazovky.
•	 Veškeré další podmínky, které nespadají do rozsahu přímé odpovědnosti firmy Magneti Marelli.

V případě, že se na doručený výrobek nevztahuje záruka, Zákazník bude o této skutečnosti 
uvědoměn a bude informován o možnosti objednání opravy, jejíž náklady bude muset uhradit v plné 
výši. Pokud bude požadavek záruční opravy uznán za bezdůvodný, Zákazník bude muset uhradit 
náklady firmy Magneti Marelli vynaložené v rámci procesu hledání příčin závady.
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4 POPIS ZAŘÍZENÍ
4.1 Používání v souladu s určením

ALASKA PREMIUM/HFO je automatické zařízení, určené výhradně k provozu v automobilových 
klimatizačních zařízeních.
Zařízení ALASKA PREMIUM/HFO zahrnuje funkci zpětného získání, recyklace, vyprázdnění, vstřik oleje, 
vstřik UV barviva, naplnění a propláchnutí systému. Zařízení pracuje při zachování nejvyšší možné 
úrovně bezpečnosti a účinnosti ve své kategorii. 

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

4.2 Popis zařízení a jeho komponentů
Zařízení ALASKA PREMIUM/HFO se skládá z řady komponentů, které jsou znázorněny na následujících 
obrázcích. 
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č. POPIS č. POPIS
1 ZÁKLADNÍ DESKA 27 KONDENZÁTOR VENTILÁTORU 
2 USB PORT 28 BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ VYSOKÉHO TLAKU
4 SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 29 MECHANICKÝ FILTR
5 NÍZKOTLAKÁ PLNICÍ HADICE 3 m 30 ZPĚTNÝ VENTIL
6 VYSOKOTLAKÁ PLNICÍ HADICE 3 m 31 ZPĚTNÝ VENTIL
7 NÍZKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 32 VÝPUSTNÝ VENTIL BEZ KONDENZACE
8 VYSOKOTLAKÁ RYCHLOSPOJKA 34 VNITŘNÍ NÁDRŽ 
9 SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 35 VENTIL PLYNOVÉ LÁHVE NA STRANĚ VYPAŘOVÁNÍ

10 VYSOKOTLAKÝ MANOMETR D80 36 VENTIL PLYNOVÉ LÁHVE NA STRANĚ KAPALINY 
11 NÍZKOTLAKÝ MANOMETR D80 37 VÝPUSTNÝ VENTIL PLYNU NEKONDENZUJÍCÍHO PLYNU
12 ČIDLO TLAKU – 1/10 BARU 38 GUMOVÁ HADICE 
13 DESTILÁTOR 39 GUMOVÁ HADICE
14 SEPARÁTOR OLEJE 40 TISKÁRNA 
15 FILTR 41 TLAČÍTKO POSUVU PAPÍRU
16 KOMPRESOR 42 HLAVNÍ VYPÍNAČ 
17 VAKUOVÁ PUMPA 43 HORNÍ PANEL
18 SILOVÝ SNÍMAČ 60 kg 44 OVLÁDACÍ PANEL
19 SILOVÝ SNÍMAČ 15 kg 45 DOLNÍ PANEL
20 NÁDRŽ NA OLEJ SE VSTŘIKOVAČEM PAG 46 ZADNÍ KOLO
21 VYPOUŠTĚCÍ NÁDRŽ NA OLEJ 47 ROTUJÍCÍ KOLO S BRZDOU
22 EXPANZNÍ VENTIL 49 ČIDLO TLAKU – 1/10 BARU
23 ZPĚTNÝ VENTIL 50 SOUPRAVA VENTILU
24 NÁDRŽ NA UV BARVIVO PAG 53 BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
25 NÁDRŽ NA OLEJ SE VSTŘIKOVAČEM POE
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Klávesa Základní funkce 
Enter Potvrzení
Stop Opuštění/návrat
NAHORU Volba – změna obrazovky 
DOLŮ Volba – změna obrazovky
C Mazání
0-9 Blok alfanumerických kláves
DIODA ENTER Kontrolka provozu
DIODA STOP Kontrolka provozu
DIODA NAHORU/
DOLŮ Kontrolka provozu

DIODA A Ukazatel fáze regenerace/recyklace 
DIODA B Ukazatel fáze odsávání 
DIODA C1 Ukazatel fáze vstřiku oleje
DIODA C2 Ukazatel fáze vstřiku UV
DIODA D Ukazatel fáze plnění
ČIŠTĚNÍ Ruční otevření odvodu nekondenzujícího plynu
INFO Zobrazení hodnot naměřených čidly ve skutečném čase
ECO/SPEED Volba režimu regenerace

•	 Režim ECO umožňuje důkladnou regeneraci
•	 Režim SPEED umožňuje rychlejší regeneraci

HB Zespol grzejnik 
USB 

•	 Umožňuje poslat do zařízení soubory s aktualizací firemního software, 
databáze s počtem vozidel, jazyk zobrazení hlášení.

•	 Umožňuje import/export následujících souborů ze zařízení:
1. Záložních souborů z kalibrace čidla, operačních parametrů, modelů 

uživatele. 
2. Historie provedených operací.
3. Výtisku poslední operace ve formátu A4. 
4. Měsíční zprávy o regeneraci nebo plnění chladiva. 
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4.3 Technická charakteristika
4.3.1 Základní charakteristika

Chladivo: R134a nebo R1234yf – zkontrolovat na identifikačním štítku zařízení 
Elektronická váha na chladivo: Přesnost +/- 1 g
Elektronická váha na olej: Přesnost +/- 1 g
Odbočka elektronického vakuometru nízkého tlaku:  Tř. 1.0
Elektronický vakuometr stálého poměru:  Tř. 1.0
Vakuometry nízkého/vysokého tlaku: Tř. 1.6
Objem vnitřní nádrže:
 Wersja R134a 12.5 l
 Wersja R1234yf 27.2 l
Maximální obsah chladiva:
 Wersja R134a 10 kg
 Wersja R1234yf 25 kg
Součinitel průtoku vakuovou pumpou: 6 m3/h 3,5 CFM – 100 l/min
Výsledný podtlak ve vakuové pumpě: 5 Pa – 0,05 mbar
Objem kompresoru: 9 cm3

Filtrační soustava:  2 filtry ve spojené soustavě 
Rozměry:  1170x698x703mm
Hmotnost:  95 kg

4.3.2 Napájení a příkon

Napájecí napětí: 230 V 50/60 Hz
Výkon: 770 W

4.3.3 Emise hluku

Hladiny emise hluku vydávaného zařízením byly měřeny z místa obsluhy (zepředu).
Naměřené hodnoty: 53,5 dB (A)
Vzdálenost mikrofonu od země: 1,40 m
Vzdálenost mikrofonu od zařízení: 1,00 m

4.3.4 Technické údaje týkající se měřicích přístrojů

(shodné s požadavky IEC 651 skupina 1).
Přesný integrující zvukoměr B & K. 
Kondenzátorový mikrofon s předběžnou polarizací.
Kalibrátor zvukové hladiny.
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5 BEZPEČNOST
Při navrhování a výrobě zařízení ALASKA PREMIUM/HFO byla použita pokročilá technologie, která 
zaručuje maximální jednoduchost a spolehlivost zařízení během provádění libovolného úkonu.
Operátor zařízení není vystaven žádnému nebezpečí, pokud dodržuje níže uvedené bezpečnostní 
pokyny, a pokud je obsluha a údržba zařízení prováděna správně.

5.1 Všeobecná bezpečnostní pravidla

•	 Zařízení smí obsluhovat pouze profesionálně vyškolený personál. Operátoři musí mít vědomosti z 
oboru regenerace, chladicí soustavy, chladiv a potenciálních rizik, která vytvářejí zařízení pracující 
pod vysokým tlakem.

•	 Uživatel je povinen se podrobně seznámit s obsahem této příručky za účelem zajištění bezpečného 
a správného provozu zařízení.

•	 Je nutné zkontrolovat, zda druh chladiva v klimatizaci je stejný jako druh chladiva v zařízení.
•	 Používat pouze takové chladivo, které je určeno pro dané zařízení – viz výrobní štítek umístěný vedle 

hlavního vypínače. Smíchání různých druhů chladiva má za následek vážné poškození chladicího 
a klimatizačního systému a servisního zařízení.

•	 Je nutné BEZPODMÍNEČNĚ používat vhodné ochranné vybavení, např. ochranné brýle a rukavice. 
Kontakt s chladivem může způsobit slepotu a jiná tělesná zranění. Zabránit kontaktu s kůží – nízká 
teplota varu chladiva (cca –30°C) může způsobit omrzliny.

•	 Vyvarovat se vdechování výparů chladiva.
•	 Před připojením zařízení a klimatizačního systému nebo vnějšího zásobníku je třeba se ujistit, zda byly 

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

ventily uzavřeny. Zabrání se tak úniku chladiva do ovzduší.
•	 Je zakázáno měnit konfiguraci bezpečnostního ventilu nebo ovládacího systému.
•	 Nepoužívat vnější zásobníky nebo jiné nádrže, které nemají homologaci nebo nebyly vybaveny 

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

li delší přestávku, odpojte zařízení od napájení.
•	 Všechny pružné hadice mohou obsahovat chladivo pod vysokým tlakem.
•	 Opatrně odpojovat všechny pružné hadice.
•	 Nekontrolujte servisní vybavení a automobilové klimatizační systémy obsahující chladivo pomocí 

stlačeného vzduchu. Bylo prokázáno, že některé směsi vzduchu a chladiva mohou pod vysokým 
tlakem vybuchnout. Takové směsi jsou potenciálně nebezpečné, což je spojeno s nebezpečím 
požáru a výbuchu, které mohou způsobit majetkovou škodu a vystavit personál vážnému nebezpečí. 
Výrobci maziv a chladiv používaných v zařízení mohou poskytnout další informace týkající se 
zdravotních otázek a bezpečnosti. Pamatujte prosím na to, že zařízení musí vždy pracovat pod 
dozorem.

•	 Nepoužívat zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.
•	 Zákaz kouření v blízkosti zařízení.
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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.

5.2 Pokyny pro práci s chladivy

5.2.1 Definice pojmů

•	 Chladivo: Chladicí kapalina určená pouze pro daný typ zařízení (zkontrolovat výrobní štítek).
•	 UV barvivo: Kapalina, která detekuje netěsnosti v klimatizačních systémech.
•	 Klimatizační systém (A/C): Klimatizační systém instalovaný ve vozidle.
•	 Zařízení: ALASKA PREMIUM/HFOje zařízení, které slouží k regeneraci, recyklaci, vyprazdňování a 

plnění klimatizačních systémů.
•	 Operátor: Kvalifikovaná osoba, která byla pověřena obsluhou zařízení.
•	 Vnější zásobník: Nová láhev s chladivem (např. R134a – není určena k opětovnému naplnění), 

která slouží k plnění vnitřní nádrže.
•	 Vnitřní nádrž: Nádrž, ve které se nachází chladivo.
•	 Fáze: Provedení celé procedury související s danou funkcí.
•	 Cyklus: Provedení každé jednotlivé fáze v jedné posloupnosti.
•	 Zpětné získání: Odstranění chladiva v libovolném skupenství a jeho uskladnění v nádrži mimo 

klimatizační systém bez provedení analýzy nebo jakéhokoli zpracování.
•	 Recyklace: Redukce znečišťujících látek používaných v chladivech separací oleje, odstranění 

složek, které nekondenzují, a jedna nebo několikanásobná filtrace pomocí filtrů snižujících vlhkost, 
kyselost a množství částic.

•	 Odsávání: Odstranění chladiva za účelem jeho uskladnění pro pozdější likvidaci nebo odvoz do 
zpracovatelských podniků.

•	 Vyprázdnění: Fáze, během které jsou z klimatizačního systému odstraněny nekondenzující složky, 
výhradně pomocí vakuové pumpy.

•	 Vstřik oleje: Plnění oleje do klimatizačního systému za účelem doplnění jeho množství v souladu s 
pokyny výrobce.

•	 Vstřik UV barviva: Vstřikování UV barviva do klimatizačního systému za účelem odhalení 
potenciálních netěsností v systému.

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

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

•	 Nekondenzující plyny: Vzduch nahromaděný během fáze odpařování chladiva, odstraňovaný z 
klimatizačních systémů nebo nádrží.
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5.2.2 Bezpečnostní opatření během skladování chladiva

S chladivem, které má být odstraněno ze systému, je třeba manipulovat s maximální opatrností, aby se 
zabránilo nebo na minimum snížila možnost smíchání různých druhů chladiv. 
Zařízení bylo navrženo zejména za účelem regenerace pouze jednoho druhu chladiva (zkontrolovat 
výrobní štítek zařízení).
Láhve určené pro uskladnění chladiv je třeba přiřadit k jednotlivým druhům chladiv, aby se zabránilo 
jejich smíchání.
Láhve nesmí být znečištěné olejem ani jinými nečistotami a musí být výrazně označeny, aby bylo 
možné snadno zjistit, jaké chladivo je v nich uloženo.

5.2.3 Stav chladiva a systému

Historie a stáří daného systému mohou být důležitými faktory, které pomohou při stanovení nutnosti 
podrobení chladiva recyklaci.
Na kvalitu chladiva mají značný vliv procedury instalace a údržby, prováděné během provozu zařízení.
Systémy, které nebyly čištěny nebo správně vyprázdněny, mohou vykazovat vysokou míru znečištění 
chladiva a oleje. Jestliže neznáme historii daného systému, odsáté chladivo je třeba přinejmenším 
recyklovat, než bude opět přečerpáno do systému.
Pokud si operátor není jistý mírou znečištění chladiva, existuje možnost provedení předběžných zkoušek 
s pomocí speciálních souprav pro měření kyselosti a vlhkosti.

5.2.4 Účinnost recyklace

Aby byla zaručena účinnost recyklačního zařízení, soupravy filtrů v recyklačním zařízení je třeba 
pravidelně vyměňovat (viz kapitola HLÁŠENÍ).
Recyklaci je třeba provádět také tehdy, když všechno nasvědčuje tomu, že dané chladivo ji nevyžaduje.
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5.2.5 Obecné podmínky

Před opětovným plněním chladiva je třeba systém vyprázdnit a vyčistit. 
Před plněním chladiva je nezbytné provést všechny procedury popsané v příručce, aby bylo zajištěno, 
že systém neobsahuje nečistoty.
Zařízení je nutné pravidelně čistit a udržovat, zejména tehdy, pokud bylo použito velmi znečištěné 
chladivo: klíčový význam má zajištění, aby nečistoty pocházející z předcházející údržby nebyly 
přeneseny do dalších fází.

5.3 Bezpečnostní zařízení

Zařízení ALASKA PREMIUM/HFO je vybaveno tímto bezpečnostním zařízením:

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

Jakákoli manipulace s výše uvedenými bezpečnostními zařízeními je zakázána.

5.4 Pracovní prostředí

•	 Pracovní prostředí zařízení musí odpovídat národním předpisům.
•	 Zařízení je třeba používat v otevřeném nebo dobře větraném prostředí (alespoň 4 výměny vzduchu 

za hodinu).
•	 Zařízení bylo sestrojeno pro práci v maximální nadmořské výšce 1000 m, v rozsahu teplot od +5°C 

do +40°C a v maximální vlhkosti 50% při +50°C.
•	 Zařízení je třeba provozovat na dobře osvětleném místě (průměrná hodnota osvětlení při práci 

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

•	 Zařízení musí pracovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů jiskření nebo otevřeného ohně a horkých 
povrchů. Chladivo se ve vysoké teplotě rozkládá a uvolňuje toxické chemické látky, nebezpečné 
pro operátory a životní prostředí.

•	 Zabránit vdechování výparů chladiva a olejů, které se nacházejí v klimatizaci. Vystavení působení 
těchto výparů může podráždit oči a dýchací cesty.
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6 UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Vybalení a kontrola komponentů

Odstranit obal ze zařízení. 
Zkontrolovat, zda zařízení obsahuje všechny komponenty:
•	 Harmonogram prvního spuštění 
•	 Příručka
•	 Dvě (2) přípojky k láhvi
•	 Obtok vysokého a nízkého tlaku
•	 Napájecí kabel
•	 Ochranná souprava (rukavice, čepice a brýle)
•	 Klíč na šrouby s šestihranným otvorem 6 mm

6.2 Transport a skladování stroje

Sejmout zařízení z podstavce obalu. 
Zařízení se pohybuje pomocí čtyř koleček. Dvě přední kolečka jsou vybavena brzdami. 

 Nepodařilo se úplně vyloučit nebezpečí převrhnutí zařízení, i když byly nejtěžší komponenty 
umístěny v základně, což umožnilo snížit těžiště. 

Pokud bude zařízení převáženo na velké vzdálenosti nebo po nerovném povrchu, je třeba vnitřní nádrž 
umístit v bezpečné poloze určené pro přepravu. 
Před uvedením zařízení do provozu umístěte vnitřní nádrž do provozní polohy.

•	 Bezpečnostní poloha pro přepravní účely. Dotáhnout podpěrné šrouby až do konce. Nedotahovat 
šrouby násilím, pokud se šroub nechce dál otáčet. 

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

Šrouby povolovat 
střídavě tak, aby 
byla vnitřní nádrž 
umístěna ve svislé 
poloze.
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6.3 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Jednotku umístěte do blízkosti příslušného klimatizačního zařízení, postavte ji na vodorovnou plochu na 
všechna čtyři kolečka a tyto zablokujte pomocí brzd, aby byla zajištěna správná funkce váhy.

Je nutné jednotku připojit k elektrické síti v souladu s údaji uvedenými na jejím identifikačním štítku umístěném 
v blízkosti hlavního vypínače, s dodržením především uvedeného napětí, frekvence a použitelného výkonu.

6.4  INSTALACE A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
 

  Viz schéma prvního spuštění umístěné na jednotce.

Umístěte jednotku s prázdnými olejovými nádobami na vodorovnou plochu.
Připojte jednotku k elektrické síti a otočte hlavním vypínačem (42) do polohy ON (l).

Při prvním spuštění je nutno vložit do jednotky údaje, které budou vyžadovány na displeji.
Zvolte jazyk z uvedených možností, výchozím jazykem je italština.
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Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného jazyka. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Vložení údajů
Společnost
Magneti Marelli
Enter-Ok Stop-Exit  

Viz kapitola 10.2.3 Vlastní nastavení záhlaví lístku 
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Sklopte vnitřní nádrž a potvrďte tlačítkem ENTER.
Viz kapitola 6.2 Manipulace a skladování jednotky
Bude požadováno naplnění vnitřní nádrže.

Viz kapitola 6.6 Fáze plnění vnitřní nádrže

Po naplnění vnitřní nádrže displej zobrazí dostupné zdroje (pohotovostní režim).

6.5 Vypnutí jednotky

Pro vypnutí jednotky otočte hlavním vypínačem (42) do polohy OFF (0). 
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6.6  FÁZE PLNĚNÍ VNITŘNÍ NÁDRŽE

JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY, ABY NEDOŠLO K UVOLNĚNÍ 
CHLADIVA DO ATMOSFÉRY.
PŘED ZAHÁJENÍM PŘEPOUŠTĚNÍ ZKONTROLUJTE, ZDA TYP CHLADIVA UVEDENÝ NA ZDROJOVÉ 
LÁHVI ODPOVÍDÁ TYPU UVEDENÉMU NA IDENTIFIKAČNÍM ŠTÍTKU JEDNOTKY.

Existují dva typy zdrojových nádrží: s nasávací trubičkou a bez nasávací trubičky.
Nádrže s nasávací trubičkou musí být při plnění tekutého chladiva ve svislé poloze. Pro tento druh 
nádrže je určena spojka L (kapalina).
Nádrže bez nasávací trubičky jsou vybaveny pouze jedním ventilem. Znamená to, že při plnění tekutého 
chladiva musí být otočeny dnem vzhůru.

Typy nádrží

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko UP–DOWN pro výběr položky MENU. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Připojte hadici HP k externí láhvi a otevřete ventil láhve.
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Zadejte požadované množství a potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Maximální množství 
chladiva, které lze 
uskladnit ve vnitřní 
nádrži, je uvedeno ve 
článku Technické vla-
stnosti. Je nutno vzít 
v úvahu, že po upo-
zornění „Požadované 
množství dosaženo, 
uzavřete ventil externí 
láhve“ by jednotka 
mohla pojmout ještě 
další 1 kg či více.
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Vyčkejte

Probíhá plnění

Požadované množství dosaženo.
Uzavřete ventil externí láhve a potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Vyčkejte, než se vyprázdní přepouštěcí hadice.

Operace dokončena, odpojte externí láhev.
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER, jednotka zobrazí pohotovostní režim.
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7 HLÁŠENÍ
7.1 Chybová/poruchová hlášení

Nedostatečná ventilace jednotky.

Hlášení dostupné pouze ve verzi R-1234yf. Systém větrání pro vyprazdňování šasi není dostatečný. 
Jednotku nelze používat, dokud nebude obnoveno správné větrání. Kontaktujte Vašeho distributora.

Příliš vysoký tlak ve vnitřní nádrži.

Přetlak ve vnitřní nádrži. Vyčkejte cca 30 minut a poté aktivujte funkci odvodu nekondenzovatelných 
plynů. Pokud problém přetrvává, zavolejte technický servis.

Zvednutá láhev nebo 
kalibrace váhy
Ref. chybná.
Stop-Exit

Pokus o provedení rekuperace/recyklace či plnění vnitřní nádrže s lahví v bezpečnostní poloze určené 
pro přepravu. Umístěte vnitřní nádrž do pracovní polohy. 
Hlášení se může zobrazit i v případě chybné kalibrace váhy chladiva. 

Pozor!
Vnitřní nádrž
je plná.
Stop-Exit

Bylo dosaženo maximální povolené hmotnosti chladiva ve vnitřní nádrži. Tuto hodnotu nelze v žádném 
případě překročit.

Pozor!
Tlak
v zařízení.
Start recyklace

Zobrazí se na začátku fáze vakuování, pokud je zjištěn tlak v A/C systému.
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Pozor!
Vysoký tlak
v zařízení.
Stop-Exit

Zobrazí se během fáze vakuování, pokud je zjištěn tlak v A/C systému.

Únik v A/C systému
Pokračovat?
          mbar.
Enter-Ok Stop-Exit

A/C systém netěsní. Toto upozornění se zobrazí tehdy, pokud během kontroly úniků dojde k nárůstu 
hodnoty tlaku. 
Opravte A/C systém. Stiskněte tlačítko ENTER a pokračujte v následující fázi.

Nedostatečné vyprázdnění.
Pokračovat?
          mbar.
Enter-Ok Stop-Exit     

•	 Zobrazí se po uplynutí 10min. vakuování, pokud tlak v A/C systému neklesne pod 100 mbar.
•	 Zobrazí se po uplynutí doby vakuování, pokud tlak v A/C systému neklesne pod 70 mbar.

Pozor!
Nedostatečné vyprázdnění.

Enter-Ok Stop-Exit     

Přetlak ve fázi kontroly tlaku na začátku fáze vstřikování oleje či vstřikování UV barviva. Tato fáze se 
provádí výhradně na A/C systémech pracujících v podtlaku.

Malé množství chladiva ve vnitřní nádrži

Nepatrné množství chladiva ve vnitřní nádrži, nutno doplnit plyn.

Nedostatečné množství oleje

Množství oleje není dostatečné pro provedení dané fáze.
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Prázdná externí láhev či uzavřený ventil

Zobrazí se na začátku fáze plnění vnitřní nádrže, pokud tlak není dostatečný, nebo během této fáze, 
pokud nebylo dosaženo nastaveného množství chladiva.

Vyprázdnit nádrž rekuperovaného oleje

Zobrazí se na začátku fáze recyklace či během fáze vypouštění oleje.

Doba recyklace
je příliš dlouhá.
Pokračovat?
Enter-Ok Stop-Exit

Bylo dosaženo maximální přípustné délky trvání fáze rekuperace/recyklace. Zkontrolujte hodnoty tlaku 
na manometrech. Pokud je v jednotce tlak, jednotka může být vadná. (Zavolejte technický servis.) 
Pokud v jednotce tlak není, pravděpodobně netěsní A/C systém či elektrické ventily jednotky. Stiskněte 
tlačítko ENTER a pokračujte ve fázi rekuperace/recyklace.
 
Doba napouštění
je příliš dlouhá.

Enter-Ok

Otočit objímkou
plnicí přípojky HP 
proti směru hodinových ručiček.
Enter-Ok

Spustit A/C systém

Zobrazí se během fáze napouštění, pokud nastaveného množství nebylo dosaženo v maximální 
stanovené době v případě, že byl zvolen typ A/C systému HP-LP.
Postupujte podle instrukcí zobrazených na displeji a zbývající množství chladiva bude odsáto 
kompresorem A/C systému.
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Doba napouštění
je příliš dlouhá.
Pokračovat?
Enter-Ok Stop-Exit

Pokračovat ve fázi 
plnění
vnitřní nádrže
Enter-Ok

Zobrazí se během fáze napouštění, pokud nastaveného množství nebylo dosaženo v maximální 
stanovené době v případě, že byl zvolen typ A/C systému pouze HP.

Doba napouštění
je příliš dlouhá.

Enter-Ok

Stiskněte tlačítko ENTER  a pokračujte ve fázi napouštění.

Spustit A/C systém

Zobrazí se během fáze napouštění, pokud nastaveného množství nebylo dosaženo v maximální 
stanovené době v případě, že byl zvolen typ A/C systému pouze LP.
Postupujte podle instrukcí zobrazených na displeji a zbývající množství chladiva bude odsáto 
kompresorem A/C systému.



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
ALASKA PREMIUM / PREMIUM HFO

Man-uso alaska-Premium/PremiumHFO-01  cesky     Pag. 23 di 53

7.2 PROVOZNÍ HLÁŠENÍ
Vyměnit recyklační filtr a olej čerpadla.

Zobrazí se po zapnutí, pokud jednotka vyžaduje plánovanou údržbu.
Po provedení výměny dílců vynulujte počítadlo pracovních hodin.

Potvrdit zahájení zvolených fází?

Stiskněte tlačítko ENTER a jednotka provede naprogramované fáze či cykly.

Fáze dokončeny

Stiskněte tlačítko ENTER a displej zobrazí pohotovostní režim.

Nyní je dostupná
nová verze
databáze.
Enter-Ok

Kontaktujte Vašeho
distributora.
Enter-Ok

Zobrazí se po uplynutí jednoho roku od aktivace jednotky. Stiskněte tlačítko ENTER a displej zobrazí 
pohotovostní režim.
Vložte paměťovou kartu s novou verzí databáze do USB portu a zapněte jednotku. Zadejte heslo pro 
přístup k aktualizaci databáze.

Tiskárna není dostupná, pokračovat?

Tiskárna není k dispozici (bliká led kontrolka tiskárny). Možné příčiny mohou být nezavřený kryt tiskárny 
či chybějící papír. 
Pokud došel papír, zvedněte kryt tiskárny, aby se nespálila tisková hlava. Používejte pouze papír 
Magneti Marelli.
Současně se zobrazením jedné z těchto zpráv dojde k aktivaci bzučáku.
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8 POPIS FUNKCÍ
Když je jednotka v pohotovostním režimu, displej zobrazuje dostupné zdroje:

Pro aktivaci jednotlivých režimů konzultujte článek 10.12 Servisní menu.

Pro deaktivaci vstřikování UV barviva konzultujte článek 10 „Další menu“.

8.1 PROVOZNÍ REŽIMY

Jednotka ukládá údaje o provedených servisních zásazích na vozidlech na základě registrační značky, 
pokud je spuštěn automatický program či fáze napouštění. Při zjištění registrační značky, která se již 
nalézá v paměti, bude možno porovnat uložené údaje či zopakovat servis.

Jednotku lze provozovat i v následujících režimech:

•	 Automatický program: lze zvolit model vozidla z databáze či pouze zadat množství chladiva, 
které má být napuštěno. Při automatickém programu je doba vakuování vypočítána na základě 
množství chladiva k napuštění, množství vstřikovaného oleje je shodná s množstvím odčerpaného 
oleje plus 10 g a množství vstřikované detekční kapaliny je 5 g.

•	 Uživatelský program: uživatel si může sám zvolit, jaké fáze chce provést.

Po zvolení požadovaného programu se řiďte instrukcemi zobrazenými na displeji.

8.2 REŽIM PROGRAMOVÁNÍ

•	 Stiskněte tlačítko UP a DOWN pro volbu požadovaného menu.

•	 Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení výběru.

•	 Stiskněte tlačítko STOP pro přerušení probíhající funkce a návrat do pohotovostního režimu.
Stiskněte tlačítko STOP pro návrat na předchozí obrazovku.
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9 PROGRAMY
Připojte přípojky HP-LP (nebo samostatnou přípojku) k A/C systému.
Otevřete přípojky (nebo samostatnou přípojku) otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček.
Manometry HP-LP (nebo samostatný manometr) ukazují tlak v obou větvích A/C systému.

V pohotovostním režimu zobrazeném na displeji stiskněte tlačítko ENTER.

Vozidlo/Zakaznik   ■
Preskocit data     □

ENTER-OK STOP-EXIT ↕

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Je možné zadat následující údaje týkající se vozidla a jeho majitele:

•	 Č. pracovního příkazu
•	 Registrační značka
•	 VIN
•	 Značka
•	 Model
•	 Zdvihový objem
•	 Najeté kilometry
•	 Jméno 
•	 Příjmení 
•	 Telefon

Pokud bude v paměti jednotky zjištěn předchozí servisní zásah pro danou registrační značku, bude 
navržena následující obrazovka.

SPZ/RZ
Opakuj akci         ■
Predchozi ser. data □

ENTER-OK STOP-EXIT ↕

•	 Zvolte PROVÉST STEJNÝ SERVIS JAKO PŘEDCHOZÍ a potvrďte tlačítkem ENTER pro zahájení servisu.

U softwaru dochází k 
častým aktualizacím, 
proto se lze setkat s 
různými odlišnostmi u 
funkcí popsaných v 
tomto manuálu.
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•	 Zvolte ÚDAJE O PŘEDCHOZÍM SERVISU a potvrďte tlačítkem ENTER pro zobrazení uložených 
údajů.
Stiskněte tlačítko UP –DOWN pro prohlížení údajů zobrazených na displeji:

	 Množství k napuštění
	 Doba vakuování
	 Doba kontroly úniků
	 Zvýšení tlaku během doby testování úniků
	 Množství vstřikovaného oleje
	 Množství vstřikovaného UV barviva 
	 Množství rekuperovaného chladiva
	 Množství rekuperovaného oleje

Potvrďte tlačítkem ENTER pro zahájení servisu.
Stiskněte tlačítko STOP pro opuštění menu.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro další volbu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Viz rovněž článek 10.9 Aktivace obsluhy.
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9.1 AUTOMATICKÝ PROGRAM

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu.
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavte požadovanou hodnotu napouštění a potvrďte tlačítkem ENTER pro zahájení automatického 
servisu.
Stiskněte tlačítko DOWN pro vyhledání požadovaného modelu vozidla.
 

9.1.1 Vyhledání modelu (Databáze)

Zvolte položku VYHLEDÁNÍ MODELU pro přístup do databáze vozidel.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Modely uživatele
>První značka       <
 Druhá značka
Enter-Ok Stop-Exit 

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadované značky. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Opakujte stejné kroky pro všechna pole vyžadovaná za účelem stanovení množství k napuštění.
Potvrďte tlačítkem ENTER pro zahájení servisu.

9.1.2 Modely uživatele

Je možno vytvořit si rovněž vlastní databázi složenou maximálně z 20 položek.
>Modely uživatele    <
 První značka
 Druhá značka
 Enter-Ok Stop-Exit 

Stiskněte tlačítko UP–DOWN a zvolte MODELY UŽIVATELE. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

>První model uživatele<
 Druhý model...
Enter-Ok Stop-Exit 

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného modelu uživatele. Potvrďte tlačítkem ENTER pro 
zahájení servisu.

Pokud je vstřikování UV barviva 
aktivováno, zkontrolujte vizuálně 
přítomnost detekční UV kapaliny 
v příslušné nádrži před potvrzením 
zahájení servisu, nebo deaktivujte 
funkci viz paragraf „Další menu“.
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Pro nastavení údajů o modelu uživatele najeďte na volné pole modelu uživatele a stiskněte jakékoliv 
tlačítko na alfanumerické klávesnici.

Mod.:
Ref. množství   gxxx
Vyprázdnění:     xx
Enter-Ok Stop-Exit

Zadejte požadované údaje (název modelu uživatele, množství k napuštění,
doba vakuování), potvrďte tlačítkem ENTER po zadání každého údaje.
Potvrďte tlačítkem ENTER pro uložení nastaveného modelu uživatele.

Průběh fáze rekuperace/recyklace

Jednotka zahájí cyklus čištěním vlastního vnitřního okruhu. 

Po dokončení vnitřního čištění zahájí rekuperaci chladiva z A/C systému.

Když jednotka zjistí, že je A/C systém prázdný, ukončí automaticky tuto funkci.
Dojde k zahájení fáze kontroly zvyšování tlaku uvnitř A/C systému.

Jednotka vypustí odčerpaný olej do vypouštěcí nádoby na olej (21).

Pro větší přesnost čtení údajů o rekuperovaném množs-
tví otevřete přípojky (nebo samostatnou přípojku) 
otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček 
během zobrazení tohoto hlášení, nikdy ne dříve.

Pokud dojde k výraznému 
zvýšení tlaku, jednotka 
automaticky zahájí fázi 
rekuperace/recyklace.
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Fáze rekuperace/recyklace je takto dokončena.
Jednotka přejde automaticky na následující fázi.

Během fáze rekuperace/recyklace dochází rovněž k rekuperaci případných nekondenzovatelných 
plynů přítomných v A/C systému. 
Přítomnost nadměrného množství nekondenzovatelných plynů vede ke znečištění chladiva 
uskladněného ve vnitřní nádrži.

Jednotka je proto vybavena funkcí, která automaticky kontroluje přítomnost nekondenzovatelných 
plynů a případně je uvolňuje přes slinutý filtr. 

Funkci může vyvolat rovněž obsluha, viz článek 10 DALŠÍ MENU.

Průběh fáze vakuování

Jednotka provede fázi vakuování.

Po uplynutí dané doby je zahájena kontrola případných úniků v A/C systému.

Údaje se zobrazí na pár vteřin na displeji.

Jednotka přejde automaticky na následující fázi.

• P1 označuje tlak v 
A/C systému po uplynutí 
doby vakuování.
• P2 označuje tlak 
během kontroly úniků.
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 Průběh fáze vstřikování oleje

Jednotka provede fázi vstřikování oleje.

Údaje se zobrazí na pár vteřin na displeji.

Jednotka přejde automaticky na následující fázi.

Průběh fáze vstřikování UV barviva

Jednotka provede fázi vstřikování UV barviva.

Údaje se zobrazí na pár vteřin na displeji.

Jednotka přejde automaticky na následující fázi.

Během fáze vstřikování oleje v auto-
matickém režimu, i v případě aktiva-
ce druhé nádoby na olej, je vstřikov-
án pouze olej do nádoby 1.

Pokud je vstřikování UV barviva 
aktivováno, zkontrolujte vizuálně 
přítomnost detekční UV kapaliny 
v příslušné nádrži před potvrzením 
zahájení servisu, nebo deaktivujte 
funkci viz paragraf „Další menu“. 
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Průběh fáze napouštění

Jednotka provede fázi napouštění.

Údaje se zobrazí na pár vteřin na displeji.

Cyklus je následně dokončen a nyní je třeba ověřit výkon A/C systému.
Viz článek 10.7 Diagnostika.

Pokud jsou zařízení vybavena pouze 
přípojkou LP, napouštění bude 
probíhat přerušovaně.

Pokud tlak ve vnitřní nádrži není 
dostatečný pro dokončení 
plnění, dojde k aktivaci funkce 
odsávání chladiva pomocí 
kompresoru A/C systému.
Viz kapitola o hlášeních.
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9.2 UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Připojte přípojky HP-LP (nebo samostatnou přípojku) k A/C systému.
Otevřete přípojky (nebo samostatnou přípojku) otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček.
Manometry HP-LP (nebo samostatný manometr) ukazují tlak v obou větvích A/C systému.

V pohotovostním režimu zobrazeném na displeji stiskněte tlačítko ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte NO (0), displej nabídne fázi vakuování.

Displej nabídne jednu minutu pro kontrolu zvyšování tlaku před definitivním ukončením fáze rekuperace 
chladiva.
Nastavte požadovanou hodnotu. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte NO (0), displej nabídne fázi napouštění.

Displej nabídne 20 minut pro délku fáze vakuování. Nastavte požadovanou hodnotu.
Stiskněte tlačítko DOWN pro možnost změny doby kontroly úniků.

Displej nabídne 4 minuty pro kontrolu úniků na konci doby vakuování.
Nastavte požadované hodnoty. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

Doba vakuování:
• Minuty zadejte 2 číslice
• Hodiny a minuty zadejte 4 číslice
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Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte NO (0), displej nabídne fázi vstřikování UV barviva.

Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte manuální nastavení, jednotka si vyžádá absolutní hodnotu 
oleje ke vstřikování.

Pokud zvolíte automatické nastavení, jednotka si vyžádá doplnění takového množství oleje, jaké bylo 
vypuštěno během fáze rekuperace.

Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte NO (0), displej nabídne fázi napouštění.

Nastavte množství vstřikovaného UV barviva. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

Proveďte požadovaný výběr. Pokud zvolíte NO (0), displej přejde na následující fázi.

Nastavte množství chladiva k napuštění. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.
Displej nabídne možnost potvrzení provedení všech zvolených fází.

Provedení zvolených fází je stejné jako u automatického programu.
Viz článek 9.1 Automatický program.
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9.3 PROPLACHOVÁNÍ
Pro připojení k části zařízení, kterou hodláte propláchnout, použijte příslušnou proplachovací sadu (viz 
instrukce k proplachovací sadě).

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je zařízení vybaveno oběma přípojkami HP a LP.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko UP–DOWN pro výběr MENU’. 
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. 
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavit  
Počet cyklů
proplachování
           Počet

Nastavte požadovaný počet cyklů. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Nastavit dobu  
proplachování
na cyklus.
         min

Nastavte požadovanou dobu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Proplachování!
Cyklus č.
probíhá

Vyčkejte, probíhá proplachování.

Po dokončení proplachování stiskněte tlačítko ENTER a displej zobrazí pohotovostní režim.

Aby proplachování proběhlo 
správně, je nutné takové 
připojení k dané části zaříze-
ní, které umožní, aby chla-
divo proudilo v obráceném 
směru, než je řádný směr při 
běžném provozu A/C sy-
stému.
(Napouštění se provádí 
prostřednictvím přípojky HP a 
rekuperace prostřednictvím 
přípojky LP.) 
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10 DALŠÍ MENU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko UP–DOWN pro výběr MENU’. 
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

10.1 PLNĚNÍ VNITŘNÍ NÁDRŽE

Viz článek 6.6 Fáze plnění vnitřní nádrže.

Gas analyzer
Pokud je

nainstalován

Aktivace
Deaktivace UV

Aktivace
obsluhy

PAG/POE
Hybrid

Servis

Proplachování

Test A/C systému

Plnění vnitřní
nádrže

Back up\Restore

Možnosti tisku

Test úniků s N2
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10.2 TISK

Jednotka ALASKA PREMIUM/HFO vytiskne na lístek údaje týkající se provedených fází. Lze využít níže 
uvedených možností tisku.

Opokovat tisk      ■
Chladivo DO/VEN    □
Osobni data        □
Tisk na A4         □
ENTER-OK STOP-EXIT ↕

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

10.2.1 Opakovaný tisk lístku

Zvolte OPAKOVAT TISK LÍSTKU pro vytištění kopie dokladu z posledního provedeného servisu.

10.2.2 Výsledek výměny chladiva in/out

Zvolte CHLADIVO IN/OUT pro vytištění měsíčního hlášení uvádějícího množství chladiva na vstupu a 
výstupu z jednotky.

10.2.3 Nastavení vlastních údajů na lístku

Zvolte NASTAVIT VLASTNÍ ÚDAJE pro změnu záhlaví lístku.
Záhlaví se skládá z 5 řádek a 20 znaků.
Na displeji se objeví následující obrazovka:

Vložení údajů
Společnost
Magneti Marelli
Enter-Ok Stop-Exit  

Je možno změnit postupně vždy jen jednu řádku. Nastavte kurzor na první písmeno první řádky.
Pomocí tlačítekUP a DOWN  vyberte údaj, který hodláte editovat.
Změnu textu proveďte pomocí alfanumerické klávesnice.
Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení změn provedených v první řádce.
Displej nabídne zadání údajů do druhé řádky.
Pokračujte dle výše uvedeného postupu i u ostatních řádek.

10.3 TISK VE FORMÁTU A4

Exportovat údaje o posledním
servisu pro tisk
ve formátu A4?
Enter-Ok Stop-Exit 

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Bude vygenerován soubor „Last Job.hst“, který bude uložen na paměťovou kartu, pokud je k dispozici. 
Soubor lze importovat na PC a otevřít jej pomocí aplikace „Historical serv & A4 print out.xls“, kterou je 
možno stáhnout na stránkách http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it.
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10.4 BACK UP/RESTORE

Backup/REstore     ■
Backup servisu     □
Chladivo DO/VEN    □
ENTER-OK STOP-EXIT ↕

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Přenese nastavení uživatelských modelů a parametrů z logické karty na paměťovou kartu.

Přenese nastavení uživatelských modelů a parametrů z paměťové karty na logickou kartu.
Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

10.5 EXPORT HISTORIE SERVISŮ

Exportovat historii
provedených servisů?

Enter-Ok Stop-Exit 

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Bude vygenerován soubor .hst, který bude uložen na paměťovou kartu, pokud je k dispozici. Soubor 
.hst lze importovat na PC a otevřít jej pomocí aplikace „Historical serv & A4 print out.xls“, kterou je 
možno stáhnout na stránkách http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it.

10.6 EXPORT HISTORIE VÝMĚNY CHLADIVA IN/OUT

Exportovat historii
výměny chladiva IN/OUT?

Enter-Ok Stop-Exit 

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Bude vygenerován soubor .rio, který bude uložen na paměťovou kartu, pokud je k dispozici. Soubor .rio 
lze importovat na PC a otevřít jej pomocí aplikace „Refrigerant IN OUT.xls“, kterou je možno stáhnout 
na stránkách http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it.

Název vygenerovaného souboru je 
tvořen sériovým číslem jednotky a má 
příponu .bck (např.: H1234567.bck).

Název vygenerovaného souboru je 
tvořen sériovým číslem jednotky a má 
příponu .hst (např.: H1234567.hst).

Název vygenerovaného souboru je 
tvořen sériovým číslem jednotky a má 
příponu .rio (např.: H1234567.rio).
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10.7 DIAGNOSTIKA
Jednotka je vybavená diagnostickým systémem, který je schopen vyhodnotit výkon A/C systému a 
navrhnout nejpravděpodobnější příčiny malého výkonu v případě nedostatečných hodnot.

Funkce diagnostiky je dostupná na konci fáze napouštění a rovněž při volbě DALŠÍ MENU.
Pro správné provedení diagnostiky se řiďte níže popsaným postupem:

1. Připojte přípojky HP-LP k A/C systému.
2. Otevřete přípojky otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček.
3. Zapněte motor a udržujte otáčky motoru na hodnotě 1500/200 otáček.
4. Aktivujte A/C systém.
5. Nastavte regulaci teploty na minimum a rychlost ventilace na maximum.
6. Nechte systém stabilizovat po dobu 10 minut.
7. Zkontrolujte níže uvedené hodnoty:

•	 T.E. Vnější teplota, ve °C. 
•	 T.I. Teplota na centrálním ústí, ve °C.
•	 P. HP Tlak naměřený manometrem HP, v bar.
•	 P. LP Tlak naměřený manometrem LP, v bar.

8. Zadejte zjištěné hodnoty do šablony pro vstupní údaje pomocí alfanumerické klávesnice 
jednotky, viz níže.

Diagnostika zařízení 
P.HP:__._ P.LP:__._
T.I.:__._ T.E.:__._
ENTER-Ok STOP-Exit

Stiskněte tlačítko ENTER a jednotka zahájí zpracování vložených údajů. Pokud nejsou zjištěné hodnoty 
přijatelné nebo pokud výkon zařízení není dostatečný, displej zobrazí seznam možných situací, které 
mohly nastat v A/C systému. Jednotlivé případy jsou rozdělené do samostatných obrazovek.

Příklad obrazovky:

Prohozené sací
a vypouštěcí potrubí
kompresoru.
ENTER-Ok           ↕

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro zobrazení následujících případů. Stiskněte tlačítko ENTER pro 
pokračování.

10.7.1 Vyprázdnění napouštěcích hadic.

   Odpojte jednotku od A/C systému.
   Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

    Jednotka rekuperuje chladivo nebo jeho výpary,
    které se nacházejí v napouštěcích hadicích.
    Po ukončení displej zobrazí pohotovostní režim.

Pro zjištění teplot T.I. a T.E. použijte hy-
grometr s teploměrem se dvojí hodno-
tou teploty. 

Legenda diagnostických obrazovek:
• (CV) možná příčina pouze u kompre-
sorů s variabilním zdvihovým objemem.
• (CF) možná příčina pouze u kompre-
sorů s pevným zdvihovým objemem.
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10.7.2 Odsávání chladiva prostřednictvím A/C systému

Pokud byla provedena diagnostika z přístupu do DALŠÍCH MENU, po dokončení diagnostiky jednotka 
aktivuje proces, kterým lze rekuperovat z A/C systému většinu z něj odčerpaného chladiva.

Odpojte hadici HP z A/C systému a potvrďte tlačítkem ENTER.

Spusťte A/C systém a potvrďte tlačítkem ENTER.

Vyčkejte, až kompresor A/C systému odčerpá chladivo přítomné v napouštěcích hadicích.
Jakmile tlak na manometrech přestane klesat, stiskněte tlačítko ENTER.

Stiskněte tlačítko ENTER a jednotka bude pokračovat ve vyprazdňování napouštěcích hadic. Viz 
článek 10.8.1.

10.8 TEST ÚNIKŮ POMOCÍ DUSÍKU N2

Jednotka umožňuje testování úniků z A/C systému pomocí dusíku N2.

Funkce vyžaduje použití zařízení pro napouštění/vypouštění N2, kód 007935090850.

  Používejte výhradně čistý dusík.
  Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch či jiné technické plyny. 
  Maximální zkušební tlak 15 bar.
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Po provedení rekuperace a vyprázdnění A/C systému připojte přívod dusíku k zařízení pro napouštění/
vypouštění N2, a to pak následně k přípojce samci LP (25) v zadní části jednotky.

Ujistit se, že jsou A/C
systém nebo část zařízení
prázdné.
Enter-Ok Stop-Exit  

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavit dobu 
stabilizace tlaku
            min
Enter-Ok Stop-Exit  

Nastavte požadovanou dobu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavit dobu pro 
ověření snížení
tlaku      min
Enter-Ok Stop-Exit  

Nastavte požadovanou dobu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nastavit snížení 
tlaku    N2
              mbar
Enter-Ok Stop-Exit  

Nastavte požadovanou povolenou hodnotu snížení tlaku. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Připojit A/C systém 
nebo část zařízení
k testování.        
Enter-Ok  

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER. Jednotka zahájí vakuování po dobu 1 minuty.

  Teprve po ukončení doby vakuování lze otevřít přívod dusíku.
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Řiďte se instrukcemi uvedenými na displeji. Po dokončení bude vytištěn lístek s výsledky testu.

10.9 UV BARVIVO ON/OFF

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
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10.10 AKTIVACE OBSLUHY

Tato funkce umožňuje „správci“ přidělit kód či heslo pracovníkům pověřeným používáním jednotky. 
Když je funkce aktivovaná, při programování jednotlivých cyklů či fází bude vždy požadováno heslo 
obsluhy.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Zadejte heslo 
správce
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enter-Ok 

Zadejte heslo správce.  Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

>Pracovník 1       <
>Pracovník 2       <
ENTER-OK Stop-Exit↕

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného pracovníka. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Pracovník:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smazat pracovníka
Stop-Exit 

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Zadejte jméno  
pracovníka
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enter-Ok Stop-Exit  

Zadejte heslo  
pracovníka
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enter-Ok Stop-Exit  

Pokud nebylo zadáno 
heslo správce, jednotka si 
vyžádá jeho zadání.
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10.11 AKTIVACE NÁDOBY POE (HYBRID)

Jednotka může provádět servis i u elektrických či hybridních vozidel s elektricky poháněným 
kompresorem, nikoli mechanicky poháněným. Tyto A/C systémy obsahují olej typu POE s vysokou 
dielektrickou rezistivitou.

  Kontaminace oleje POE těchto A/C systémů jiným druhem oleje znamená snížení jeho
  rezistivity s následným vznikem rizika úrazu pracovníka elektrickým proudem.
  Práce s těmito klimatizačními systémy vyžaduje profesionální přípravu a přísné
  dodržování procedury popsané v tomto bodě.

Nalijte olej POE (a případně UV barvivo na bázi POE) do příslušné nádoby.
Viz článek 4.2 Popis jednotky a jejích částí.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného menu. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Připojte přípojky HP a LP k dodanému přemostění HP-LP.

Otevřete přípojky otočením rukojetí ve směru
hodinových ručiček.
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Jednotka zahájí cyklus čištění vnitřních okruhů a po ukončení zobrazí pohotovostní režim.

10.12 DEAKTIVACE NÁDOBY POE (HYBRID)

Používejte tuto funkci pro obnovení používání jednotky s olejovými nádobami a nádobami na UV 
barvivo typu PAG.
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10.13 SERVISNÍ MENU

10.13.1 Datum a čas

Zadejte kód 8463. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP-DOWN, najeďte na hodnoty, které chcete editovat, nastavte správné hodnoty a 
potvrďte tlačítkem ENTER.

10.13.2 Volba jazyka

Zadejte kód 5264. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadovaného jazyka a potvrďte tlačítkem ENTER.
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10.13.3 Vynulování počítadla údržby

Zadejte kód 2668. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER. 

Celkem rekuperováno
              g.
Vynulovat počítadlo?
Enter-Ok Stop-Exit  

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.
Na displeji se zobrazí

Stiskněte ENTER
po dobu 3 sekund!

Enter-Ok Stop-Exit  

Počítadlo vynulované

Enter-Ok Stop-Exit  

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

10.13.4 Aktivace těsnicích nádob na olej

Zadejte kód 7846. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

10.13.5 Obnova standardních olejových nádob

Zadejte kód 7863. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
ALASKA PREMIUM / PREMIUM HFO

Man-uso alaska-Premium/PremiumHFO-01  cesky     Pag. 46 di 53

11  DLOUHODOBÁ ODSTÁVKA
Jednotku je nutno umístit na bezpečné místo, odpojit od elektrické sítě a chránit před vysokými 
teplotami, vlhkostí a kontaktem s jinými předměty, které by ji mohly poškodit.
Ujistěte se, že byly uzavřeny ventily na vnitřní nádrži.
Pro obnovení provozu se řiďte postupem pro aktivaci, ale nejprve znovu otevřete ventily vnitřní nádrže.

12  ÚDRŽBA sada pro řádnou údržbu

ALASKA PREMIUM/HFO je vysoce spolehlivá jednotka zhotovená z těch nejkvalitnějších komponentů 
pomocí nejmodernějších výrobních technologií.
Z tohoto důvodu jsou zákroky údržby redukovány na minimum a vyznačují se velmi nízkou frekvencí; 
každá pravidelná údržba je monitorována díky vlastnímu počítadlu. Jakmile počítadlo dosáhne mezní 
hodnoty, na displeji se objeví následující hlášení:

Jakmile bylo dosaženo maximálního množství chladiva u dehydratačního filtru, doporučujeme vyměnit 
filtr, olej ve vakuovém čerpadle a těsnicí gumičky hadic a vynulovat počítadlo za účelem řádné 
údržby, viz článek 10.14.3 Vynulování počítadla údržby.

Současně s řádnou údržbou je doporučeno provést kalibraci senzorů tlaku nulového bodu vah.
Pokud požadujete jakýkoliv servisní zákrok (kromě těch níže uvedených), údržbu či nákup náhradních 
dílů, doporučujeme Vám kontaktovat autorizované servisní středisko společnosti Magneti Marelli.

12.1  VÝMĚNA OLEJE VAKUOVÉHO ČERPADLA 

Olej vakuového čerpadla je nutno pravidelně měnit, aby bylo dosaženo co nejlepšího výkonu.
Pro jeho výměnu se řiďte následujícími pokyny:

Je zakázáno jakkoliv manipulovat s částmi jednotky, které nejsou podrobně 
vyspecifikovány v této kapitole.

Nezbytné nářadí:
1 šestihranný klíč 10 mm 
1 křížový šroubovák 

1. Odpojte jednotku od elektrické sítě.
2. Vyjměte vypouštěcí nádobu na olej (21), odstraňte 4 šrouby, které spojují spodní panel s 

jednotkou, a panel odstraňte.
3. Sejměte uzávěr (63) a umístěte pod otvor sběrnou nádobu oleje.
4. Pomocí šestihranného klíče 10 mm odšroubujte olejovou zátku (64) umístěnou pod inspekčním 

otvorem a nechte vytéct všechen olej nacházející se ve vakuovém čerpadle.
5. Jakmile je čerpadlo prázdné, zašroubujte zpět olejovou zátku (64), nasaďte uzávěr (63) a 

otevřete horní zátku (61).
6. Naplňte čerpadlo olejem skrz horní otvor (61) až do dosažení poloviny inspekčního otvoru (62).
7. Po naplnění čerpadla uzavřete horní otvor zátkou (61).
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12.2  VÝMĚNA FILTRU

Dehydratační filtr je nutno vyměnit, jakmile vyčerpal svoji schopnost zadržet vlhkost přítomnou v 
recyklovaném chladivu.
Pro jeho výměnu se řiďte následujícími pokyny:

Je zakázáno jakkoliv manipulovat s částmi jednotky, které nejsou podrobně 
vyspecifikovány v této kapitole.

Nezbytné nářadí:
1 křížový šroubovák 
2 šestihranné klíče (19 mm + 20 mm)

1 Proveďte fázi rekuperace a po jejím dokončení ihned 
uzavřete kohout (48), aby nedošlo k úniku výparů z chladiva.

2 Odpojte jednotku od elektrické sítě.
3 Vyjměte vypouštěcí nádobu na olej (21), odstraňte 4 šrouby, 

které spojují spodní panel s jednotkou, a panel odstraňte.
4 Odšroubujte 2 spojovací matice filtru (15) pomocí 

šestihranných klíčů.
5 Odřízněte pomocnou pásku. 
6 Nainstalujte nový filtr, přičemž věnujte pozornost na umístění 

O-kroužků a směru šipky.
7 Zašroubujte 2 spojovací matice filtru (15) pomocí 

šestihranných klíčů.
8 Nasaďte novou pásku.
9 Otevřete kohout (48).
10 Vynulujte počítadlo. Viz článek 10.14.3.

Matic

15 Filtr

48 Kohout

61 Horní uzávěr

Neotvírejte!
Riziko úrazu
elektrickým

proudem

Pozor!
Riziko

popálení

62 Inspekční otvor

63 Spodní uzávěr
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12.3 VÝMĚNA TĚSNICÍCH GUMIČEK HADIC
Je zakázáno jakkoliv manipulovat s částmi jednotky, které nejsou podrobně 
vyspecifikovány v této kapitole.

Je nutno pravidelně kontrolovat stav opotřebení gumového těsnění napouštěcích hadic (6) a (5) a v 
případě potřeby jej odstranit a nahradit novým těsněním, které naleznete v dodané sadě pro řádnou 
údržbu.

Před odpojením napouštěcích hadic proveďte fázi rekuperace/recyklace a ujistěte 
se, že manometry neukazují žádný tlak.

12.4 KALIBRACE SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ

Zadejte kód 7225. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu požadované váhy. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Snímač chladiva       Snímač oleje

Když je láhev zvednutá či olejová nádoba zcela vyprázdněná, stiskněte tlačítko ENTER.
Je nutno vyčkat několik vteřin pro stabilizaci závaží.
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Snímač chladiva       Snímač oleje

Položte dodané vzorové závaží o hmotnosti 1,5 kg či jiné známé závaží o hmotnosti např. 10 Kg na 
misku váhy. Je nutno vyčkat několik vteřin pro stabilizaci závaží.

Snímač chladiva       Snímač oleje

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Zadejte hodnotu vzorového závaží. Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko UP–DOWN pro volbu následující váhy.
Stiskněte tlačítko STOP pro opuštění menu kalibrace.

V případě kalibrace sním-
ače oleje či UV barviva 
vložte do nádoby vzorové 
závaží o hmotnosti alespoň 
200 g nebo použijte do-
dané vzorové závaží.

Pokud při kalibraci nastala 
chyba, na displeji se objeví 
hlášení CHYBA KALIBRACE. 
OPAKUJTE POSTUP, NEBO 
VYMĚŇTE VÁHU.

DŮLEŽITÉ:
Před výměnou snímače 
zatížení resetujte zaříze-
ní na výchozí hodnoty, 
zadejte heslo 7782 a 
zkalibrujte znovu snímače 
zatížení a snímač tlaku.
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12.5 KALIBRACE SNÍMAČŮ TLAKU

Zadejte heslo 7737 a potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Odpojte obě rychlopřípojky z napouštěcích hadic. 
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Nasaďte zpět obě rychlopřípojky na napouštěcí hadice.
Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Jednotka provede fázi vakuování.

Potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

POZOR:
Před odpojením 
rychlopřípojek se ujistěte, 
že manometry neukazují 
žádný tlak v napouštěcích 
hadicích. V opačném 
případě proveďte fázi 
rekuperace. 
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Zavřete kohout odvodu nekondenzovatelných plynů (37) a potvrďte pomocí tlačítka ENTER.

Otevřete kohout odvodu nekondenzovatelných plynů (37), potvrďte pomocí tlačítka ENTER a vyčkejte 
na dokončení operace.

Stiskněte tlačítko ENTER pro opuštění menu.
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13 LIKVIDACE ODPADŮ

13.1 Likvidace odpadů šetrná k životnímu prostředí

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto je důležitá 
jeho správná likvidace.
Níže jsou uvedeny všechny nezbytné informace, které pomohou zabránit úniku nebezpečných látek a 
umožní optimalizaci využívání přírodních zdrojů.
Elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do tradičního komunálního odpadu.
  Je třeba je odevzdat ve specializovaných sběrnách, které je předají dál k příslušnému
   zpracování. 
  Symbol přeškrtnuté popelnice vyobrazený na této stránce připomíná, že po ukončení 
  doby upotřebitelnosti je třeba výrobek odevzdat k dalšímu zpracování.
  Takto se zabrání nevhodnému zpracování látek obsažených v těchto výrobcích nebo
  nevhodnému použití jejich komponentů, což může mít nepříznivé následky pro životní
  prostředí a lidské zdraví.
  Díky tomu může každý osobně přispět ke zpětnému získání, zpracování a opětovnému
  využití mnoha surovin, které jsou součástí těchto zařízení.
Z tohoto důvodu výrobci a distributoři elektrických a elektronických zařízení zřídili zvláštní střediska, která 
se zabývají sběrem a recyklací těchto zařízení.
Po ukončení doby upotřebitelnosti daného zařízení se prosím obraťte na místního distributora, abyste 
získali informaci o takových sběrnách odpadu.
Při nákupu zařízení vás distributor bude informovat o možnosti bezplatného odevzdání jiných zařízení: 
nezbytnou podmínkou je to, aby tato zařízení byla stejného typu (v tomto případě musí jít o zařízení 
určená k údržbě klimatizačních systémů) a umožňovala provádění stejných pracovních funkcí, které 
obsahuje dříve zakoupené zařízení.
Pokus o likvidaci jiného zařízení než je popsáno v tomto návodu bude mít za následek uložení pokuty 
podle předpisů platných v zemi, kde má být likvidace provedena.
Doporučujeme také podniknutí dalších kroků, šetrných k životnímu prostředí, tedy zpracování vnějších 
a vnitřních obalů zařízení.
Děkujeme vám za aktivní účast na ochraně životního prostředí. Touto cestou je možné významně snížit 
množství přírodních zdrojů používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat 
počet míst, která se zabývají likvidací těchto zařízení, a současně zvýšit životní standard zabráněním 
uvolňování nebezpečných látek do životního prostředí.

 

13.2 Likvidace recyklovaných materiálů 

Chladiva zpětně získaná z klimatizačních systémů, která se nehodí k opětovnému použití, je třeba 
odevzdat dodavatelům plynu, kteří mají možnost provést jejich správnou likvidaci.

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


