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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Η μονάδα που αγοράσατε απορρέει άμεσα από την εμπειρία μας 

από τον τομέα των συστημάτων κλιματισμού και αποτελεί εγγύηση μακρόχρονης και αποδοτικής 

λειτουργίας. 

Η μονάδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εγγυηθεί ταυτόχρονα μεγάλη αξιοπιστία 

λειτουργίας και μέγιστη ασφάλεια για τους χειριστές· γι΄ αυτό, η Magneti Marelli After Market Parts 

and Services S.p.a πραγματοποίησε (μαζί με την υιοθέτηση υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας) ακριβή 

επιλογή υλικών και εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας μια διαδικασία διαχείρισης η οποία, από την 

είσοδο των υλικών στο χώρο αποθήκευσης ως τη δοκιμαστική χρήση της μονάδας, μέσω συνεχών 

ελέγχων, εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ζημίες, βλάβες ή δυσλειτουργίες. 

Επίσης, η τελική εγγύηση διασφαλίζεται από το πλήθος δοκιμών στις οποίες υποβάλλεται η μονάδα 

στο εργοστάσιο. 

Έτσι, το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να πραγματοποιεί κατάλληλη χρήση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό και επομένως υποχρεωτικό η μονάδα να χρησιμοποιείται σύμφωνα με 

τους όρους και τους στόχους χρήσης που προβλέπονται σε αυτό το εγχειρίδιο· η Magneti Marelli 

After Market Parts and Services S.p.a ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενους προσωπικούς 

τραυματισμούς, τραυματισμούς ζώων ή/ και ζημίες σε υλικά αγαθά που οφείλονται σε χρήση άλλη 

από εκείνη που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. 

Η Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει 

τροποποιήσεις τεχνικής και αισθητικής φύσεως στο προϊόν της, χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Η χρήση της μονάδας προβλέπεται για εμπορικά περιβάλλοντα και για περιβάλλοντα ελαφριάς 

βιομηχανίας. 

Αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου είναι να παράσχει στο χρήστη όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τη χρήση της μονάδας, από τη στιγμή της αγοράς ως τη διάθεσή της. 

Το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη. 

Το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε για να εγγυηθεί τη μέγιστη υποστήριξη στο προσωπικό που απασχολείται 

στη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας· για οποιαδήποτε όμως ειδική ανάγκη, καθώς και για 

αιτήματα τεχνικής υποστήριξης ή για παραγγελίες ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. 

 

 

 

 

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

Service Network 

 

Viale Aldo Borletti, 61/63 

20011 Corbetta (MI) 

Τηλεφωνικό κέντρο 199.151.153 

Fax.+39 02.97227500 

e-mail: callcenter@magnetimarelli.com 
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3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a εγγυάται την καλή ποιότητα τόσο των 

χρησιμοποιούμενων υλικών όσο και των κατασκευαστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα 

προϊόντα της. 

 

1. Κατά την παραλαβή του προϊόντος, ελέγξτε αν η συσκευασία είναι πλήρης. Εάν 

παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημία μεταφοράς, πρέπει να το δηλώσετε εντός 8 ημερών από 

την παραλαβή του εμπορεύματος. 

2. Το προϊόν της Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a εμπίπτει στους όρους 

της εγγύησης εφόσον χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο 

εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν. 

3. Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση των προϊόντων της Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a πραγματοποιούνται από την Ricambisti Magneti Marelli 

After Market Parts and Services S.p.a ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Magneti 

Marelli After Market Parts and Services S.p.a· οι δαπάνες μεταφοράς επιβαρύνουν τον 

Πελάτη. 

4. Κατά οποιαδήποτε επικοινωνία με την Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a, 

είναι απαραίτητο να αναφέρετε πάντοτε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό, τα οποία 

αναγράφονται στην ειδική επιγραφή ταυτότητας. 

5. Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση της Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a 

για προβλήματα και ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής, με διάρκεια 12 μήνες από 

την ημερομηνία κατασκευής· τα εξαρτήματα που θεωρούνται ελαττωματικά εκ κατασκευής 

θα αντικατασταθούν δωρεάν.  

6. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης δεν παρατείνει την 

περίοδο ισχύος της εν λόγω εγγύησης, αλλά μόνο εκείνης που καλύπτει το ελαττωματικό 

εξάρτημα, το οποίο θα καλύπτεται για 3 επιπλέον μήνες. 

7. Συνίσταται να φυλάσσεται η αρχική συσκευασία. 

8. Οι εργασίες ρύθμισης του αισθητήρα πίεσης και των θαλάμων φορτίου, αντικατάστασης 

των ταχυσυνδέσμων και των εξωτερικών πλαστικών πλαισίων, καθαρισμού των 

ηλεκτροβαλβίδων και αντικατάστασης των ελαστικών ενθεμάτων συγκράτησης των 

ελαστικών σωλήνων θεωρούνται εργασίες εγκατάστασης ή τακτικής συντήρησης που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν και απευθείας από τον τελικό πελάτη με την υποστήριξη της 

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

 

Από την εγγύηση αποκλείονται: 

 Τα μέρη που είναι εκτεθειμένα σε φθορά, όπως: καλώδια τροφοδοσίας και φις, 

εξωτερικά πλαστικά πλαίσια, αυτοκόλλητα, εξωτερικοί σωλήνες τροφοδοσίας, 

ταχυσύνδεσμοι, τροχοί και εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φθορά. 

 Οι ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια, ανεπαρκή συντήρηση, μεταφορά, 

αποθήκευση, μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος. 

 Δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που οφείλονται σε χρήση του σε κυκλώματα A/C 

όπου εφαρμόζονται μη ενδεδειγμένα στεγανωτικά συστήματα, υγρά ροής ή 

λιπαντικά και φρέον ή/ και σε χρήση υγρού ιχνηθέτησης διαφορετικού από εκείνο 

που προτείνει η Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

4.1 Αντικείμενο χρήσης 

Η ALASKA START είναι μια αυτόματη μονάδα με αποκλειστικό σκοπό τη συντήρηση εγκαταστάσεων 

ρύθμισης υγρασίας και κλιματισμού αυτοκινήτων. 

Η ALASKA START μπορεί να πραγματοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια και ακολουθώντας τα ανώτατα 

στάνταρ της κατηγορίας, τις παρακάτω ενέργειες: ανάκτηση, ανακύκλωση, υποπίεση, εισαγωγή 

λαδιού, εισαγωγή προσθέτου UV και πλήρωσης εγκατάστασης. 

 

Η μονάδα δεν σχεδιάστηκε για εργασίες διάθεσης! (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Γλωσσάρι 

όρων) 

 

 

4.2 Περιγραφή της μονάδας και των εξαρτημάτων της 

Η ALASKA START αποτελείται από μια σειρά εσωτερικών και από μια σειρά εξωτερικών εξαρτημάτων, 

τα οποία εμφανίζονται στις φωτογραφίες των επόμενων σελίδων. 
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ΘΕΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1  ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

2  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ 

3  ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

4  ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

5  ΜΠΛΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 3000 

6  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 3000 

7  ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LP (ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

8  ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗP (ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

10  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ HP D80 

11  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ LP D80 

12  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ –1/20 BAR 

13  ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ KPL 

14  ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ 

15  ΦΙΛΤΡΟ 

16  ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  

17  ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ  

18  ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 60 Kg 

19  ΔΟΧΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 

20  ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ 

21  ΔΟΧΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ UV 

22  ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

25  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

26  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

27  ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ 

28  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HP 

29  ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

31  ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ M/F (ΑΡΣΕΝΙΚΟ/ 

ΘΗΛΥΚΟ)  

32  ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

33  ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΜΗ 

ΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

34  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ 

42  ΔΙΠΟΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

43  ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ 

44  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

45  ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟ 

46  ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ 

47  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 

50  ΟΜΑΔΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  

53  ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Πλήκτρο DOWN (κάτω) Φθίνουσα ρύθμιση των παραμέτρων προγραμματισμού/ 

απεικόνισης του αισθητήρα πίεσης 

Πλήκτρο UP (επάνω) Αύξουσα ρύθμιση των παραμέτρων προγραμματισμού/ 

απεικόνισης των μετρητών 

Πλήκτρο ENTER 

(καταχώρισης) 
Επιβεβαίωση λειτουργίας ή μενού  

Πλήκτρο STOP/BACK 

(διακοπή/ πίσω) 
Επιλογή λειτουργίας ή μενού. (Escape ή Back) 

Ενδεικτική λυχνία S Λυχνία εποπτείας λειτουργίας. 

Ενδεικτική λυχνία 

STOP/BACK 
Λυχνία εποπτείας αλλαγής λειτουργίας. 

Ενδεικτική λυχνία A Επισήμανση φάσης ανακύκλωσης. 

Ενδεικτική λυχνία B Επισήμανση φάσης υποπίεσης. 

Ενδεικτική λυχνία C Επισήμανση φάσης εισαγωγής λαδιού. 

Ενδεικτική λυχνία D Επισήμανση φάσης εισαγωγής UV. 

Ενδεικτική λυχνία E Επισήμανση φάσης πλήρωσης εγκατάστασης. 

 

 

Επάνω 

ENTER 

Κάτω 

Λυχνία A 

Λυχνία B 

Λυχνία C 

Λυχνία D 

STOP/BACK 

Λυχνία STOP/BACK 

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 

16 x 2 

Λυχνία ENTER 

Λυχνία E 

2 
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4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

4.3.1 Κύρια χαρακτηριστικά 

Ψυγείο:        R134a 

Ηλεκτρονικός ζυγός ψυγείου:     Ακρίβεια +/-10 g 

Ηλεκτρονικό μανόμετρο κενού:    ≤ 2 % 

Μανόμετρα LP HP:      Kl. 1.6 

Χωρητικότητα εσωτερικού δοχείου:    12,4 L 

Μέγιστη ποσότητα R134a :     10 Kg 

Κυλινδρισμός συμπιεστή:     9cc 

Παροχή αντλίας:      4,2 m3/h 2.5 CFM – 70 l/min 

Σταθμός φίλτρου:      2 συνδυασμένα φίλτρα 

Διαστάσεις:       1170x698x703 mm 

Βάρος:        90 Kg 

 

4.3.2 Ισχύς και κατανάλωση 

Τάση τροφοδοσίας :      230 V  50/60 Hz 

Ισχύς:        770 W 

4.3.3 Ηχητικές εκπομπές 

Το επίπεδο θορύβου της μονάδας υπολογίστηκε σε σχέση με τη θέση του χειριστή (εμπρός). 

Υπολογισμένα στοιχεία:     53.5 dB (A) 

Απόσταση μικροφώνου από το έδαφος:   1.40 m 

Απόσταση μικροφώνου από τη μονάδα:   1.00 m 

4.3.4 Τεχνικά στοιχεία των χρησιμοποιούμενων οργάνων  

(σύμφωνα με τις διατάξεις IEC 651 ομάδα1). 

Ενσωματωμένος μετρητής στάθμης ήχου ακριβείας B.&.K. 

Προπολωμένο μικρόφωνο με πυκνωτή. 

Βαθμονομητής ακουστικού επιπέδου. 
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5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό και την παραγωγή του ALASKA 

START το καθιστά μια εξαιρετικά απλή και αξιόπιστη μονάδα για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών 

της. 

Έτσι ο χειριστής, ακολουθώντας τους γενικούς κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται, και όχι μόνο, 

με κατάλληλη χρήση της μονάδας και σωστή συντήρησή της, δεν διατρέχει απολύτως κανένα 

κίνδυνο. 

 

5.1 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

 Η εν λόγω μονάδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες εξειδικευμένους χειριστές, οι 

οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψύξης, των ψυκτικών συστημάτων, των 

ψυκτικών μέσων και τις ενδεχόμενες ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν τα συστήματα υπό 

πίεση. 

 Απαιτείται προσεκτική ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου εκ μέρους του χειριστή, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση της μονάδας. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο φρέον R134a. Η ανάμιξη με άλλους τύπους φρέον προκαλεί σοβαρές ζημίες 

στα κυκλώματα κλιματισμού και ψύξης και στον υπόλοιπο εξοπλισμό σέρβις. 

 Συνίσταται να φορούν οι χειριστές επαρκή μέσα προστασίας, όπως γυαλιά και γάντια, καθώς η 

επαφή με το φρέον μπορεί να επιφέρει τύφλωση και άλλες σωματικές ζημίες στο χειριστή. 

 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία ζέσης (περίπου – 30 °C) μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα λόγω ψύξης. 

 Αποφύγετε την εισπνοή υδρατμών των φρέον. 

 Προτού πραγματοποιήσετε συνδέσεις μεταξύ της μονάδας και ενός συστήματος κλιματισμού ή 

μιας εξωτερικής φιάλης, ελέγξτε αν είναι κλειστές όλες οι βαλβίδες. 

 Προτού αποσυνδέσετε τη μονάδα, ελέγξτε αν η φάση έχει ολοκληρωθεί και αν είναι κλειστές όλες 

οι βαλβίδες, καθώς έτσι αποφεύγεται η διάχυση του φρέον στην ατμόσφαιρα. 

 Μην τροποποιείτε τη ρύθμιση των βαλβίδων ασφαλείας και των συστημάτων ελέγχου. 

 Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικές φιάλες ή άλλα δοχεία αποθήκευσης τα οποία δεν είναι 

εγκεκριμένου τύπου ή τα οποία δεν διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας. 

 Μην αφήνετε ενεργοποιημένη τη μονάδα αν δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί άμεσα, διακόψτε 

την ηλεκτρική παροχή πριν από κάθε μακριά περίοδο αδράνειας της μονάδας. 

 Όλα τα εύκαμπτα στοιχεία μπορούν να περιέχουν φρέον υπό πίεση. 

 Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες με εξαιρετική προσοχή. 

 Ο εξοπλισμός σέρβις και τα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων που περιέχουν R134a δεν 

πρέπει να συνδέονται με πεπιεσμένο αέρα. Κάποια μίγματα αέρα και HCF 134a έχει αποδειχθεί ότι 

είναι εύφλεκτα σε υψηλές πιέσεις. Τα μίγματα αυτά είναι ενδεχομένως επικίνδυνα και αποτελούν 

κινδύνους πυρκαγιάς και εκρήξεων που μπορούν να προκαλέσουν προσωπικές βλάβες και υλικές 

ζημιές. 

 Περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας μπορούν να ληφθούν από τους 

παραγωγούς των λιπαντικών και ψυκτικών υγρών. 

 Υπενθυμίζεται ότι η μονάδα πρέπει πάντοτε να φυλάσσεται. 

 Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον. 
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5.2 Κατευθυντήρια γραμμή για το χειρισμό των χρησιμοποιούμενων φρέον 

5.2.1 Γλωσσάρι όρων 

 Φρέον: φρέον μέσο αποκλειστικά του τύπο για τον οποίο έχει εγκατασταθεί η μονάδα (παρ. 

R134a). 

 Σύστημα κλιματισμού: κύκλωμα εξαερισμού ή κλιματισμού του αυτοκινήτου. 

 Μονάδα: εξοπλισμός ALASKA START για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την υποπίεση, την 

πλήρωση του συστήματος κλιματισμού. 

 Εξωτερική φιάλη: καινούρια φιάλη φρέον μιας χρήσεως (παρ. R134a), η οποία χρησιμοποιείται 

για την πλήρωση του εσωτερικού δοχείου. 

 Εσωτερικό δοχείο: φιάλη για τη φύλαξη του φρέον. 

 Φάση: εκτέλεση της μονής φάσης. 

 Κύκλος: εκτέλεση που ακολουθεί κάθε μεμονωμένη φάση. 

 Ανάκτηση:  αφαίρεση του φρέον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες από τη διάταξη ελέγχου και 

αποθήκευσή του σε δοχείο εκτός του κυκλώματος κλιματισμού, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

γίνει ανάλυση και επεξεργασία του. 

 Ανακύκλωση: μείωση των ρύπων από τα χρησιμοποιημένα φρέον με διαχωρισμό του λαδιού, 

αφαίρεση των συμπυκνωμάτων και μονή ή πολλαπλή διήθηση μέσω στοιχείων που καθιστούν 

δυνατή την μείωση της υγρασίας, της οξύτητας και των στερεών σωματιδίων. 

 Διάθεση: οριστική αφαίρεση του φρέον από το κύκλωμα, με στόχο την μετέπειτα καταστροφή ή 

διάθεσή του σε κέντρα απόρριψης. 

 Εκκένωση: φάση υποπίεσης των μη συμπυκνούμενων αερίων και της υγρασίας από ένα 

σύστημα κλιματισμού, μέσω αντλίας υποπίεσης. 

 Εισαγωγή λαδιού: εισαγωγή λαδιού στο εσωτερικό ενός συστήματος κλιματισμού, προκειμένου 

να συμπληρωθεί η σωστή ποσότητα που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 Έγχυση προσθέτου UV: εισαγωγή προσθέτου UV στο εσωτερικό ενός συστήματος κλιματισμού, 

προκειμένου να αποκατασταθούν ενδεχόμενες απώλειες από το σύστημα κλιματισμού. 

 Φόρτωση: φάση εισαγωγής φρέον εντός συστήματος κλιματισμού, στο βαθμό που 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 Μη συμπυκνούμενα αέρια: αέρια που συσσωρεύονται στη φάση εξάτμισης του φρέον, τα 

οποία εξάγονται από τα συστήματα κλιματισμού ή από τις φιάλες. 
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5.2.2 Προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του φρέον 

Το φρέον που πρέπει να αφαιρεθεί από ένα κύκλωμα πρέπει να υπόκειται προσεκτική μεταχείριση, 

προκειμένου να αποτραπεί ή να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο ανάμιξης διαφορετικών φρέον. 

Η μονάδα προορίζεται ειδικά για την επεξεργασία του φρέον R134a. 

Οι φιάλες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των φρέον πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για έκαστο διαφορετικό φρέον, προκειμένου να αποτρέπεται η ανάμιξη των 

διαφορετικών φρέον. 

Οι φιάλες πρέπει να μην έχουν λάδι και άλλους ρύπους και πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη σήμανση, 

ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει ο χρήστης ποιο φρέον περιέχεται σε κάθε φιάλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Συνθήκες του φρέον και του συστήματος 

Το ιστορικό της εγκατάστασης και η παλαιότητά της μπορούν να είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για 

να ληφθεί η απόφαση αν είναι απαραίτητη η ανακύκλωση του φρέον σε ένα σύστημα. 

Οι διαδικασίες εγκατάστασης και οι συντηρήσεις που εκτελούνται κατά τον κύκλο ζωής της 

εγκατάστασης επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του φρέον. 

Τα συστήματα που δεν έχουν υποστεί καθαρισμό ή που δεν έχουν εκκενωθεί όπως ενδείκνυται 

ενδέχεται να έχουν υψηλά επίπεδα μόλυνσης στο φρέον και στο λάδι· αν δεν έχει καταγραφεί το 

ιστορικό της εγκατάστασης, το αναπληρούμενο φρέον πρέπει τουλάχιστον να ανακυκλώνεται 

προτού επανεισαχθεί στο κύκλωμα. 

Όταν το προσωπικό αμφιβάλλει για το επίπεδο μόλυνσης του φρέον, μπορούν να 

πραγματοποιούνται προκαταρκτικοί έλεγχοι με κατάλληλα κιτ, για τη μέτρηση της οξύτητας και της 

υγρασίας. 

 

5.2.4 Δυνατότητες ανακύκλωσης 

 

Τα συστήματα διήθησης της μονάδας ανακύκλωσης πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά (ενότητα 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση της αποδοτικότητας των συστημάτων 

ανακύκλωσης. 

Εντούτοις, ακόμα κι αν όλοι οι παράγοντες υποδεικνύουν ότι δεν είναι απαραίτητη η ανακύκλωση του 

φρέον, πρέπει εν πάση περιπτώσει να πραγματοποιείται. 

 

5.2.5 Γενικά  

 

Προτού επαναπληρώσετε το κύκλωμα με φρέον, πρέπει να καθαρίσετε και να εκκενώσετε το ίδιο το 

κύκλωμα. 

ΦΙΑΛΗ 
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Πρέπει έτσι να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο 

χρήσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν περιέχει ρύπους προτού εισαχθεί το φρέον 

στο σύστημα. 

Να καθαρίζετε και να συντηρείτε τακτικά τις μονάδες, ειδικά αφού έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτές πολύ 

μολυσμένο φρέον: είναι πολύ σημαντικό η μόλυνση που προέρχεται από την προηγούμενη 

διεργασία να μην μεταφερθεί στις επόμενες. 

 

5.3 Μηχανισμοί ασφαλείας 

 

Το ALASKA START διαθέτει τους παρακάτω μηχανισμούς ασφαλείας: 

 

 Πιεζοδιακόπτη ασφαλείας: παρεμβαίνει σταματώντας το συμπιεστή σε περίπτωση 

υπερβολικής πίεσης. 

 

 Βαλβίδες υπερπίεσης. 

 

 

Δεν είναι αποδεκτή κανενός είδους φθορά των προαναφερθέντων μηχανισμών 

ασφαλείας. 

 

 

5.4 Περιβάλλον λειτουργίας 

 

 Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί σε ανοιχτά ή καλά εξαεριζόμενα περιβάλλοντα (τουλάχιστον 4 

αλλαγές την ώρα). 

 

 Η μονάδα είναι κατάλληλη για εργασία σε μέγιστο υψόμετρο 1000m πάνω από τη στάθμη της 

θάλασσας, με περιοχή τιμών θερμοκρασίας από +5 °C ως +40 °C και με μέγιστο επίπεδο 

υγρασίας 50% σε +40 °C. 

 

 Να εργάζεστε σε επαρκώς φωτιζόμενους χώρους (η μέση τιμή φωτισμού λειτουργίας για τα 

μηχανικά εργαστήρια και για τη συναρμολόγηση (πάγκοι για λεπτές εργασίες) είναι της τάξης 

των 500-750-1000 lux). 

 

 Να εργάζεστε σε απόσταση από ελεύθερες φλόγες και καυτές επιφάνειες· οι υψηλές 

θερμοκρασίες προκαλούν διάσπαση του φρέον, απελευθερώνοντας τοξικές και επιθετικές 

ουσίες, επιβλαβείς τόσο για το χειριστή όσο και για το περιβάλλον. 

 

 Αποφύγετε την εισπνοή των φρέον και των λαδιών του κυκλώματος. Η έκθεση σε αυτά μπορεί 

να ερεθίσει τα μάτια και τις αναπνευστικές οδούς. 
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6 ΧΡΗΣΗ 

6.1 Αποσυσκευασία και έλεγχος των εξαρτημάτων 

Αφαιρέστε τη συσκευασία της μονάδας. 

Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα: 

 Εγχειρίδιο χρήσης 

 Βάση δεδομένων κυκλωμάτων κλιματιστικών 

 Αρ. 2 συνδέσεις φιάλης για R134a 

 Καλώδιο τροφοδοσίας 

 Κιτ προστασίας (γάντια, προστατευτικά γυαλιά) 

 

6.2 Μετακίνηση και αποθήκευση της μονάδας 

Βγάλτε τη μονάδα από το βάθρο βάσης της συσκευασίας. 

Η μονάδα μετακινείται μέσω των τεσσάρων ροδών· οι δύο εμπρός διαθέτουν φρένα. 

 

Παρότι τα πιο βαριά εξαρτήματα της μονάδας έχουν εγκατασταθεί χαμηλά, προκειμένου 

να χαμηλώσει το κέντρο βάρους, δεν στάθηκε δυνατόν να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος 

ανατροπής. 

 

6.3 Προετοιμασία χρήσης 

Μόλις η μονάδα έρθει κοντά στο κύκλωμα κλιματισμού που πρόκειται να υποστηρίξει, στερεώνεται 

στις τέσσερις ρόδες της και σε ένα οριζόντιο επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 

λειτουργία του ζυγού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να συνδεθεί με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της πλακέτας αναγνώρισης της μονάδας, η οποία βρίσκεται δίπλα στο γενικό διακόπτη, 

ειδικότερα όσον αφορά την ισχύουσα τάση, συχνότητα και ισχύ. 

 

 

          Μοντέλο    228 Τροφοδοσία 

       Ισχύς 

   230V 

50-60HZ 

 0.77Kw 

Σειριακός αριθμός  Θερμοκρασία  

λειτουργίας 

+5/+50oC 

           Υγρό R134a    Ελεγκτής      02 

          Πίεση 20 bar       Έτος  
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6.4 Έναρξη λειτουργίας και πρώτη εγκατάσταση 

Τοποθετήστε τη μονάδα σε ένα οριζόντιο επίπεδο με άδειους τους περιέκτες λαδιού και UV. 

Συνδέστε τη μονάδα με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, πιέστε το γενικό διακόπτη (42) στη θέση 

ενεργοποίησης ON (l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την πρώτη φορά που την ενεργοποιείτε πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα από τις διαθέσιμες γλώσσες· 

προτεινόμενη γλώσσα είναι η ιταλική. 

 
SELECT LANGUAGE (επιλέξτε γλώσσα) 

   Italiano (ιταλικά) 

 

Πατήστε UP – DOWN  (επάνω-κάτω) για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα. Επιβεβαιώστε με το 

ENTER. 

Στη συνέχεια, η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματα μια ρύθμιση του αισθητήρα πίεσης. 

 
Λειτουργία υποπίεσης (LEITOYRGIA YPOPIESHS) 

           XX 

 

Η μονάδα πραγματοποιεί φάση υποπίεσης 

 
Ρύθμιση ΟΚ! (RYTHMISH ok!) 

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Στην οθόνη εμφανίζονται για μερικά λεπτά το όνομα της μονάδας και η εγκατεστημένη έκδοση του 

λογισμικού. 

 
Alaska start 

SW  xx xx xx xx 

 

 

Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται η διαθέσιμη ποσότητα  

φρέον (σε εφεδρεία): 

 
Διαθέσιμο φρέον (DIATHESIMO FREON) 

g                    xxx 

 

 

6.5 Απενεργοποίηση 
 

Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πιέστε το γενικό διακόπτη (42) στη θέση απενεργοποίησης OFF 

(0). 

 

 

 
 

Αν υπάρχει κάρτα 

μνήμης, μην την 

αφαιρείτε ούτε και να 

την τοποθετείτε με 

ενεργοποιημένη τη 

μονάδα 

 Κατά την πρώτη 

ενεργοποίηση η μονάδα 

ελέγχει την κάρτα μνήμης 

(παρέχεται προαιρετικά) για 

παρουσία νέου λογισμικού 

και ενδεχομένως το εγκαθιστά 

αυτόματα στο πλαίσιο 

ηλεκτρονικών ελέγχων. 

42 
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6.6 Φάση πλήρωσης του εσωτερικού δοχείου 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 

Υπάρχουν δύο τύποι πηγαίων φιαλών: 

 με σωλήνα αναρρόφησης, 

 χωρίς σωλήνα αναρρόφησης. 

Οι φιάλες με σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να παραμένουν σε όρθια θέση, για να είναι δυνατή η 

μεταφορά του υγρού φρέον, για αυτό τον τύπο φιάλης απαιτείται σύνδεση με το σύνδεσμο L (liquido 

- υγρού). 

Οι φιάλες χωρίς σωλήνα αναρρόφησης έχουν μόνο μια βαλβίδα, πρέπει λοιπόν να γυρίσουν 

ανάποδα για να μεταφερθεί το υγρό φρέον. 

Τύποι φιάλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίξτε τη βαλβίδα HP στον πίνακα εντολών. 

Στην κατάσταση ετοιμότητας, πατήστε το ENTER. 

 
Εισάγετε αριθμό πινακίδας (EISAG. No PINAKIDAS)  □ 

Επιλογές μενού (EPILOGES MENU)         ■ 

 

Πατήστε UP – DOWN  (επάνω-κάτω) για να επιλέξετε Επιλογές μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Γέμισμα εσωτερικής φιάλης (GEMISMA FIALHS) ■ 

SERVICE              □ 

 
Εκτύπωση (EKTYPOSH)                □ 

Διαγνωστικά (DIAGNOSH)              □ 

 

Τα μενού Εκτύπωση και Διαγνωστικά εμφανίζονται μόνο αν στη μονάδα υπάρχουν η κάρτα μνήμης 

ή/ και ο εκτυπωτής. 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε Γέμισμα φιάλης. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Συνδέστε το HP  

στην εξωτερική φιάλη (SYNDESTE TO HP STHN EXOTERIKH FIALH) 

 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Φιάλη με σωλήνα αναρρόφησης Φιάλη χωρίς σωλήνα αναρρόφησης 
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Ανοίχτε βαλβίδα φιάλης (ANOIXTE THN BALBIDA) 

 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εισάγετε ποσότητα (EISAGETE POSOTHTA) 

g              XXXXX 

 

Καθορίστε την ποσότητα που θα φορτωθεί εντός του δοχείου με τα πλήκτρα UP – DOWN. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Έναρξη ανακύκλωσης 

 

 
Πλήρωση σε εξέλιξη (PLHROSH FIALHS)  

g              XXXXX 

 
Το γέμισμα της φιάλης 

ολοκληρώθηκε  

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Κλείστε τη βαλβίδα 

της εξωτερικής φιάλης (KLEISTE TH BALBIDA THS EXOTERIKHS FIALHS) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Περιμένετε! Ανάκτηση  

φρέον από σωλήνες (PERIMENETE! ANAKTHSH FREON APO SOLHNES) 

 
Διαδικασία τέλος (DIADIKASIA TELOS) 

 

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER, η μονάδα εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. 

Η μέγιστη ποσότητα 

R134a που μπορεί να 

αποθηκευτεί στο 

εσωτερικό δοχείο είναι 10 

Kg . Λαμβάνεται υπόψη ότι 

μετά από το σήμα “Κλείστε 

τη βαλβίδα της εξωτερικής 

φιάλης” η μονάδα μπορεί 

να  ανακτήσει ακόμα ως 

τουλάχιστον 1 Kg. 
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6.7 Απελευθέρωση μη συμπυκνούμενων αερίων 

 

Η βαλβίδα απελευθέρωσης μη συμπυκνούμενων αερίων (33) εγκαταστάθηκε για να εξασφαλίσει τη 

σταδιακή εκκαθάριση της εσωτερικής φιάλης από τα μη συμπυκνούμενα αέρια που περιέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιείται αυτόματα, αφού δώσει εντολή το σύστημα, κάθε που εντός της φιάλης υπάρχουν 

μη συμπυκνούμενα αέρια, τα οποία ασκούν πίεση που υπερβαίνει την πίεση ρύθμισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βαλβίδα απελευθέρωσης μη συμπυκνούμενων αερίων (33) υπάρχει για την σταδιακή εκκαθάριση 

της εσωτερικής φιάλης από τα μη συμπυκνούμενα αέρια που περιέχει, όταν αυτά φτάσουν σε πίεση 

που να υπερβαίνει την πίεση ρύθμισης. 

 

 

33 Βαλβίδα απελευθέρωσης μη 

συμπυκνούμενων αερίων 

53  
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7 ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

7.1 Μηνύματα μη φυσιολογικής λειτουργίας/ σφαλμάτων 

Προσοχή! Υψηλή  

πίεση εσωτερικής φιάλης (PROSOXH! YPSHLH PIESH ESOTERIKHS FIALHS) 

 

Εσωτερικό δοχείο υπό υπερβολική πίεση. Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά 

τη λειτουργία ανάκτησης/ανακύκλωσης. Σε περίπτωση που το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με 

το τμήμα εξυπηρέτησης. 

 
Προσοχή! Εσωτερική 

φιάλη γεμάτη (PROSOXH! ESOTERIKH FIALH GEMATH)  

 

Επετεύχθη το απόλυτο μέγιστο βάρος που μπορεί να ασκήσει το φρέον στο εσωτερικό δοχείο. Η τιμή 

αυτή δεν πρέπει να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση. 

 
Προσοχή! Πίεση στο  

κύκλωμα (PROSOXH! PIESH STO KYKLOMA) 

 

Εμφανίζεται στην αρχή της φάσης υποπίεσης αν επαληθευτεί η παρουσία πίεσης στο κύκλωμα 

κλιματισμού. Η αυτόματη μονάδα εκτελεί μια φάση ανακύκλωσης. 

 
Διαρροή κυκλώματος κλιματισμού συνέχεια; (DIARROH KYKLOMATOS A/C SYNEXEIA?) 

mBar        XXX 

 

Το κύκλωμα κλιματισμού δεν είναι στεγανό. Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται αν κατά τον έλεγχο διαρροών 

επαληθευτεί αύξηση της τιμής πίεσης. 

Εκτελέστε επισκευή του συστήματος κλιματισμού. Πατήστε το ENTER για να προχωρήσετε στην 

επόμενη φάση. 

Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Ανεπαρκής υποπίεση συνέχεια; (ANEPARKHS YPOPIESH SYNEXEIA?) 

mBar        XXX  

 

 Εμφανίζεται μετά από χρόνο υποπίεσης 10 λεπτών, αν η πίεση του κυκλώματος κλιματισμού 

δεν κατεβεί κάτω από τα 100 mBar. 

 

Πατήστε το ENTER για να συνεχίσει η φάση υποπίεσης. 

Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Προσοχή! 

Ανεπαρκής υποπίεση (PROSOXH! ANEPARKHS YPOPIESH) 

 

Υπερβολική πίεση στη φάση ελέγχου της πίεσης στην έναρξη της φάσης εισαγωγής λαδιού και UV. Η 

φάση αυτή εκτελείται αποκλειστικά σε συστήματα κλιματισμού σε υποπίεση. Πατήστε το ENTER για να 

μεταβείτε στην επόμενη φάση. Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση 

ετοιμότητας. 

 
Ανεπαρκής ποσότητα 

φρέον αποκαταστήστε! (ANEPARKHS POSOTHTA FREON - APOKATASTHSTE!)  

 

Ελλιπής ποσότητα φρέον στο εσωτερικό δοχείο. Πατήστε το ENTER για να πραγματοποιήσετε 

πλήρωση από την εξωτερική φιάλη. Πατήστε το ENTER για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. 
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Εξωτερική φιάλη άδεια ή  
βαλβίδα κλειστή! (EXOTERIKH FIALH ADEIA H BALBIDA KLEISTH!)  

 

Εμφανίζεται στην αρχή της φάσης πλήρωσης της εσωτερικής φιάλης αν λείπει πίεση ή ακόμα και 

κατά τη διάρκεια της φάσης, αν δεν επιτεύχθηκε η υποχρεωτική ποσότητα φρέον.  

 
Υπερβολικός χρόνος ανάκτησης 

συνέχεια; (YPERBOLIKOS XRONOS ANAKTHSHS SYNEXEIA?) 

 

Φτάσατε στο μέγιστο αποδεκτό χρόνο της φάσης ανάκτησης/ ανακύκλωσης. Ελέγξτε τις τιμές πίεσης 

στα μανόμετρα. Σε περίπτωση ύπαρξης πίεσης είναι δυνατό η μονάδα να παρουσιάζει βλάβη 

(καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό 199.151.153). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πίεση είναι 

δυνατό είτε να μην παρουσιάζει διαρροή το σύστημα κλιματισμού είτε να μην παρουσιάζουν 

διαρροή οι ηλεκτροβαλβίδες της μονάδας. Πατήστε το ENTER για να συνεχίσει η φάση ανάκτησης/ 

ανακύκλωσης. Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Υπερβολικός χρόνος πλήρωσης 

συνέχεια; (YPERBOLIKOS XRONOS PLHROSHS SYNEXEIA?)  

 
Κλείστε τη 

βαλβίδα HP (KLEISTE THN HP)  

 
Εκκινήστε  

το κύκλωμα κλιματισμού (EKKINHSTE KYKLOMA A/C)  

 
Ανοίξτε τη  

βαλβίδα LP (ANOIXTE TH BALBIDA LP) 

 

Εμφανίζονται κατά τη φάση πλήρωσης, αν δεν φτάσετε στην υποχρεωτική ποσότητα εντός του 

μέγιστου χρόνου που προβλέπεται στην περίπτωση επιλογής τύπου κυκλώματος κλιματισμού HP-LP. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης, η υπόλοιπη ποσότητα φρέον αναρροφάται από το 

συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πατήστε το ENTER για να 

προχωρήσετε στη φάση πλήρωσης. Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση 

ετοιμότητας. 

 
Υπερβολικός χρόνος πλήρωσης 

συνέχεια; (YPERBOLIKOS XRONOS PLHROSHS SYNEXEIA?) 

 

Εμφανίζεται κατά τη φάση πλήρωσης, αν δεν φτάσετε στην υποχρεωτική ποσότητα εντός του 

μέγιστου χρόνου που προβλέπεται στην περίπτωση επιλογής τύπου κυκλώματος κλιματισμού μόνο 

HP. Πατήστε το ENTER για να συνεχίσει η φάση πλήρωσης. Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε 

στην κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Υπερβολικός χρόνος πλήρωσης 

συνέχεια; (YPERBOLIKOS XRONOS PLHROSHS SYNEXEIA?) 

 

Πατήστε το ENTER για να προχωρήσετε. 

 
Εκκινήστε   

κύκλωμα κλιματισμού (EKKINHSTE KYKLOMA A/C) 

 

Εμφανίζονται κατά τη φάση πλήρωσης, αν δεν φτάσετε στην υποχρεωτική ποσότητα εντός του 

μέγιστου χρόνου που προβλέπεται στην περίπτωση επιλογής τύπου εγκατάστασης κλιματισμού μόνο 

LP. 

Ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης, η υπόλοιπη ποσότητα φρέον αναρροφάται από το 

συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού. 
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7.2 Μηνύματα λειτουργίας 
 
Αντικαταστήστε το φίλτρο  

ανακύκλωσης συνέχεια; (ANT/STE FILTRO ANAKYKL. SYNEXEIA?) 

 
Αντικατάσταση λαδιού 

αντλίας υποπίεσης συνέχεια; (ANT/SH LADI ANTLIAS KENOY SYNEXEIA?) 

 

Εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση αν η μονάδα έχει ανάγκη από προγραμματισμένη συντήρηση. 

Μετά από αντικατάσταση των εξαρτημάτων, μηδενίστε τους αντίστοιχους μετρητές εργασίας.  

Δείτε παράγραφο 11.4.2 Μηδενισμός μετρητών. 

 
Πραγματοποίηση αυτόματης   

ρύθμισης αισθητήρα; (AISTHITHRAS PIESHS AYTORITHMISH?) 

 

Εμφανίζεται στην ενεργοποίηση. Πατήστε το ENTER και η μονάδα θα πραγματοποιήσει αυτόματη 

ρύθμιση του αισθητήρα. 

 
Επιβεβαίωση εκκίνησης (EPIBEB. EKKINHSHS) 

επιλεγμένες φάσεις; (EPILEGMENES FASEIS?) 

 

Πατήστε το ENTER, η μονάδα εκτελεί την προγραμματισμένη φάση ή κύκλο. 

 
Διαδικασία τέλος (DIADIKASIA TELOS) 

 

 

Πατήστε το ENTER, η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Διαθέσιμη νέα  

έκδοση βάσης δεδομένων (DIATHESIMH NEA EKDOSH BASHS DEDOMENON) 

 

Εμφανίζεται κατά την εκκίνηση μετά από ένα έτος λειτουργίας του εξοπλισμού σε περίπτωση που 

εγκατασταθεί η κάρτα μνήμης. 

Πατήστε το ENTER. 

 
Επικοινωνήστε με τον  

προμηθευτή σας (EPIKOINONHSTE ME TON PROMHTHEFTH SAS) 

 

Πατήστε το ENTER, η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. Δείτε παράγραφο 13.3 

Αντικατάσταση κάρτας μνήμης. 

Αν εισάγετε μια κάρτα μνήμης με μια νέα έκδοση της βάσης δεδομένων, το μήνυμα θα ακυρωθεί 

αυτόματα. 
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Μη διαθέσιμος  

εκτυπωτής συνέχεια; (MH DIATHESIMOS EKTYPOTHS SYNEXEIA?) 

 

 

Ο εκτυπωτής δεν είναι σε σειρά (η ενδεικτική λυχνία του εκτυπωτή αναβοσβήνει). Πιθανές αιτίες είναι 

να είναι ανοιχτό το κάλυμμα του εκτυπωτή ή να μην έχει χαρτί. Πατήστε το ENTER για να μεταβείτε στην 

επόμενη φάση. Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας. 

Σε περίπτωση που εξαντλήθηκε το χαρτί, ανασηκώστε το κάλυμμα του εκτυπωτή για να μην καεί η 

κεφαλή του εκτυπωτή. 

 

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χαρτί της Magneti Marelli After Market Parts and Services 

S.p.a 

Μαζί με την απεικόνιση ενός εξ αυτών των μηνυμάτων, ενεργοποιείται και ένας 

επαναλαμβανόμενος ήχος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να βγείτε. 

 

 Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται 

μόνο αν υπάρχει ο προαιρετικά 

παρεχόμενος εκτυπωτής 
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8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Με τη μονάδα σε κατάσταση ετοιμότητας, στην οθόνη εμφανίζεται η διαθέσιμη ποσότητα φρέον. 

 

8.1 Διατάξεις λειτουργίας 

Η μονάδα απομνημονεύει τα δεδομένα των υπηρεσιών που παρέχονται στα οχήματα βάσει του 

αριθμού πινακίδας, αν πραγματοποιηθεί αυτόματο πρόγραμμα ή φάση πλήρωσης. Σε περίπτωση 

που εντοπιστεί αριθμός πινακίδας που υπάρχει ήδη στη μνήμη, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη 

να ανατρέξει στα αποθηκευμένα δεδομένα ή να επαναλάβει το σέρβις. 

 

Η μονάδα μπορεί να πραγματοποιήσει και τις παρακάτω ενέργειες: 

 

 Αυτόματο πρόγραμμα: 

είναι δυνατό να επιλεγούν μοντέλα χρήστη που είχαν αποθηκευτεί παλαιότερα ή να 

καθοριστεί η ποσότητα φρέον που πρέπει να φορτωθεί. Το αυτόματο πρόγραμμα υπολογίζει 

τον χρόνο κενού βάσει της καθοριζόμενης ποσότητας φρέον. 

 

 Χειροκίνητο πρόγραμμα: 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες φάσεις θέλει να εκτελέσει. 

 

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, ακολουθήστε τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη. 

 

8.1.1 Λειτουργικότητα κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 

 

Αν υπάρχει κάρτα μνήμης είναι δυνατό να επιλέξει από το αυτόματο πρόγραμμα το μοντέλο 

αυτοκινήτου μέσω βάσης δεδομένων· επιπλέον, η μονάδα διαθέτει ένα διαγνωστικό σύστημα το 

οποίο μπορεί να εκτιμήσει τις επιδόσεις του κυκλώματος κλιματισμού και να προτείνει ποια είναι τα 

πιθανότερα αίτια χαμηλής απόδοσης σε περίπτωση ανεπαρκών παροχών. 

 

8.2 Ρυθμίσεις προγραμματισμού 

 

 Πατήστε UP – DOWN  (επάνω-κάτω) για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

 

 Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την πραγματοποιηθείσα επιλογή. 

 

 Πατήστε το STOP/BACK για να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία και να επιστρέψετε στην 

κατάσταση ετοιμότητας. 

      Πατήστε το STOP/BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 
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8.3 Διατάξεις επεξεργασίας 

 

Κατά τη φάση εισαγωγής μιας πινακίδας, όταν στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένας χαρακτήρας, αν 

ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο ENTER περνά στην επόμενη οθόνη. 

Πατώντας το πλήκτρο UP αρχίζουν να αναδιπλώνονται οι χαρακτήρες από το γράμμα A 

δεξιόστροφα. 

Πατώντας το πλήκτρο DOWN αρχίζουν να αναδιπλώνονται οι χαρακτήρες από τον αριθμό 9 

αριστερόστροφα. 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER ο χρήστης προχωρά στο επόμενο ψηφίο. 

Πατώντας το πλήκτρο STOP/BACK επιστρέφει στο προηγούμενο ψηφίο. 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER για 3 δευτερόλεπτα επιβεβαιώνεται η καταχωρημένη ημερομηνία. 
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9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνδέστε τις υποδοχές LP-HP (ή τη μοναδική υποδοχή) με το σύστημα κλιματισμού. 

Ανοίξτε τις υποδοχές ( ή τη μοναδική υποδοχή) περιστρέφοντας τις λαβές δεξιόστροφα. 

Τα μανόμετρα LP-HP (ή το μοναδικό μανόμετρο) υποδεικνύουν την πίεση των δύο κλάδων του 

συστήματος κλιματισμού. 

 

Πατήστε το ENTER, η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. 

 

 

 

 

 
Εισάγετε αριθμό πινακίδας  ■ (EISAG. no PINAKIDAS) 

Επιλογές μενού             □ (EPILOGES MENU) 

 

 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Πινακίδα οχήματος (PINAKIDA OXHMATOS) 

 

 

Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε την πινακίδα, πατήστε ENTER. 

Καταχωρίστε την πινακίδα του οχήματος με τα πλήκτρα UP – DOWN. Δείτε παράγραφο 8.3 Διατάξεις 

επεξεργασίας. 

Επιβεβαιώστε την πινακίδα του οχήματος πατώντας το ENTER για 3 δευτερόλεπτα. 

 

9.1 Αναγνώριση προηγούμενων υπηρεσιών 

 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί στη μνήμη της μονάδας ότι είχε πραγματοποιηθεί κάποια εργασία 

συντήρησης για τον ίδιο αριθμό πινακίδας, προτείνεται η παρακάτω οθόνη. 

 
Ενεργήστε όπως προηγουμένως (OPOS PROHGOYMENOS)    ■ 

Στοιχεία προηγούμενου σέρβις (STOIXEIA OPOS PRIN)  □ 

 

 Επιλέξτε Όπως προηγουμένως και επιλέξτε με το ENTER για να ξεκινήσει το σέρβις. 

 

 Επιλέξτε Στοιχεία όπως πριν και επιβεβαιώστε με το ENTER για να προβάλλετε τα αποθηκευμένα 

στοιχεία. 

 

Πατήστε UP – DOWN για να διατρέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη: 

 

 Ποσότητα πλήρωσης 

 Χρόνος υποπίεσης 

 Χρόνος ελέγχου διαρροών 

 Τελική υποπίεση  

 Εισαγωγή λαδιού; ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Εισαγωγή UV; ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Ανακτημένη ποσότητα 

 

 

 

 Τα λογισμικά υπόκεινται σε συχνές ανανεώσεις 

και είναι δυνατό να σημειωθούν διαφορές λειτουργίας 

που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

 Σε ορισμένες προβολές 

της οθόνης χρησιμοποιούνται 

συντομεύσεις των μηνυμάτων· 

στις περιγραφές των μενού 

στο παρόν εγχειρίδιο 

αναφέρεται το πλήρες 

μήνυμα. 
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Επιβεβαιώστε με το ENTER για να ξεκινήσει το σέρβις. Δείτε ενότητα 10 ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ. 

Πατήστε STOP/BACK για να προγραμματίσετε ξανά το σέρβις που θέλετε να εκτελέσετε. 

Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί στη μνήμη της μονάδας ότι είχε πραγματοποιηθεί κανένα σέρβις για 

τον ίδιο αριθμό πινακίδας, ή αν θέλετε να προγραμματίσετε ξανά το αποθηκευμένο σέρβις, 

προτείνεται η παρακάτω οθόνη. 

 
Σύνδεση HP/LP (SYNDESH HP/LP) ■ 

μόνο HP □  LP  □ (ΜΟΝΟ HP □  LP  □) 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε. Επιβεβαιώστε με το ENTER. Δείτε παράγραφο: 

  Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., 

  Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., 

  Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. 

 

9.2 Αυτόματο πρόγραμμα (χωρίς κάρτα μνήμης) 

 

Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι ενέργειες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 9.Προγράμματα. 

 
Αυτόματο πρόγραμμα     ■ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) 

Χειροκίνητο πρόγραμμα  □ (ΧΕΙROKINHTO) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εισάγετε ποσότητα πλήρωσης ■ (POSOTHTA PLHROSHS) 

Χειροκίνητα προγράμματα    □ (ΧΕΙROKINHTΑ) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εισάγετε ποσότητα πλήρωσης ■ (EISAGETE POSOTHTA PLHROSHS) 

g                XXXXX 

 

Καθορίστε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα UP – DOWN και επιβεβαιώστε με το ENTER.  

 
Ποσότητα φρέον g  XXXXX (POSOTHTA FREON g) 

Χρόνος υποπίεσης XX:XX (XRONOS KENOY) 

 

Ο χρόνος υποπίεσης που εμφανίζεται υπολογίζεται αναλόγως της ποσότητας φρέον που εισήχθη. 

 

Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για πρόσβαση στον προγραμματισμό της φάσης εισαγωγής 

λαδιού – UV. Δείτε παράγραφο 9.5 Προγραμματισμός φάσης εισαγωγής λαδιού-UV. 

 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER ξεκινά ο αυτόματος κύκλος με τα στοιχεία που αφορούν την ποσότητα 

που εισήχθη και με προεπιλεγμένη τη μη αυτόματη εισαγωγή λαδιού-UV. 
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9.2.1 Χειροκίνητα προγράμματα 

 
Εισάγετε τιμή πλήρωσης   □ (EISAGETE ΤΙΜΗ PLHROSHS) 

Χειροκίνητα προγράμματα  ■ (ΧΕΙROKINHTΑ) 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε Χειροκίνητα προγράμματα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
> Χειρ. Πρόγραμμα 1 < (XEIROKINHTO 1) 

  Χειρ. Πρόγραμμα 2 (XEIROKINHTO 2) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό χειροκίνητο πρόγραμμα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν το επιλεχθέν πρόγραμμα είχε ήδη καθοριστεί, εμφανίζονται τα αποθηκευμένα στοιχεία: 

 
Ποσότητα φρέον g  XXXXX (POSOTHTA FREON g) 

Χρόνος υποπίεσης  ΧX:XX (XRONOS KENOY) 

 

Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για πρόσβαση στον προγραμματισμό της φάσης εισαγωγής 

λαδιού – UV. Δείτε παράγραφο 9.5 Προγραμματισμός φάσης εισαγωγής λαδιού-UV. 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER ξεκινά ο αυτόματος κύκλος με τα στοιχεία που εισήχθησαν και με 

προεπιλεγμένη τη μη αυτόματη εισαγωγή λαδιού-UV. 

 

Πατώντας το ENTER για 3 δευτερόλεπτα κατά την εμφάνιση των στοιχείων, είναι δυνατή η 

τροποποίηση των στοιχείων που είχαν εισαχθεί προηγουμένως. 

 

Για να καθορίσετε τα στοιχεία ενός νέου χειροκίνητου προγράμματος, πηγαίνετε σε ένα ελεύθερο 

χειροκίνητο πρόγραμμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

 
Χειροκίνητο πρόγραμμα: (ΧΕΙROKINHTΟ) 

Χειρ. Πρόγραμμα 1 (XEIROKINHTO 1) 

 

Πατήστε το ENTER επί 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Ποσότητα φρέον g     700 (POSOTHTA FREON g     700) 

Χρόνος υποπίεσης    20 (XRONOS KENOY     20) 

 

Πατήστε το ENTER επί 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Χειροκίνητο πρόγραμμα: (ΧΕΙROKINHTΟ) 

 

 

Εισάγετε την ονομασία του χειροκίνητου προγράμματος με τα πλήκτρα UP και DOWN. 

Δείτε παράγραφο 8.3 Διατάξεις επεξεργασίας. 

Επιβεβαιώστε την ονομασία του προγράμματος πατώντας το ENTER για 3 δευτερόλεπτα. 

Μεταβαίνετε στην επόμενη οθόνη καταχώρισης δεδομένων. 

 
Ονομασία  

Ποσότητα φρέον g     700 (POSOTHTA FREON g     700) 

 

Καταχωρίστε τα απαιτούμενα στοιχεία με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 
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Ονομασία  

Χρόνος υποπίεσης  ΧX:XX (XRONOS KENOY) 

 

Καταχωρίστε τα απαιτούμενα στοιχεία με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Στην οθόνη εμφανίζονται τα καταχωρημένα στοιχεία.  

 
Ποσότητα φρέον g  700 (POSOTHTA FREON g     700) 

Χρόνος υποπίεση    20 (XRONOS KENOY     20) 

 

Πατήστε το ENTER για να αποθηκεύσετε τα καταχωρημένα στοιχεία. 

Επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής των χειροκίνητων προγραμμάτων. 

 

9.3 Αυτόματο πρόγραμμα (με κάρτα μνήμης) 

Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι ενέργειες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 9.Προγράμματα. 

 
Αυτόματο πρόγραμμα     ■ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) 

Χειροκίνητο πρόγραμμα  □ (ΧΕΙROKINHTO) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εισαγωγή ποσότητας πλήρωσης ■ (POSOTHTA PLHROSHS) 

Επιλέξτε όχημα              □ (EPILEXTE OXHMA) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εισάγετε ποσότητα πλήρωσης ■ (EISAGETE POSOTHTA PLHROSHS) 

g                 XXXX  

 

Καταχωρίστε την ποσότητα φρέον που πρέπει να φορτωθεί με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε 

με το ENTER. 

 
Ποσότητα φρέον g  XXXXX (POSOTHTA FREON g) 

Χρόνος υποπίεσης  ΧX:XX (XRONOS KENOY) 

 

Ο χρόνος υποπίεσης που εμφανίζεται υπολογίζεται αναλόγως της ποσότητας φρέον που εισήχθη. 

Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για πρόσβαση στον προγραμματισμό της φάσης εισαγωγής 

λαδιού – UV. Δείτε παράγραφο 9.5 Προγραμματισμός φάσης εισαγωγής λαδιού-UV. 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER ξεκινά ο αυτόματος κύκλος με τα στοιχεία που αφορούν την ποσότητα 

που εισήχθη και με προεπιλεγμένη τη μη αυτόματη εισαγωγή λαδιού-UV. 

 

9.3.1 Αναζήτηση προγράμματος (βάση δεδομένων) 

 

Επιλέξτε την υπηρεσία Αναζήτηση προγράμματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων των οχημάτων. 

 
Εισαγωγή ποσότητας πλήρωσης □ (POSOTHTA PLHROSHS) 

Επιλέξτε όχημα              ■ (EPILEXTE OXHMA) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 
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  Χειροκίνητα προγράμματα (ΧΕΙROKINHTΑ) 

> Alfa Romeo     < 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε την επιθυμητή μάρκα ή για πρόσβαση στα Χειροκίνητα 

προγράμματα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Επιλέγοντας την επιθυμητή μάρκα πρέπει να επαναλάβετε τις ίδιες ενέργειες για όλα τα απαιτούμενα 

πεδία, προκειμένου να καθοριστεί η ποσότητα που πρέπει να φορτωθεί. 

 
Ποσότητα φρέον g  XXXXX (POSOTHTA FREON g) 

Χρόνος υποπίεσης  ΧX:XX (XRONOS KENOY) 

 

Ο χρόνος υποπίεσης που εμφανίζεται υπολογίζεται αναλόγως της ποσότητας φρέον. 

Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN για πρόσβαση στον προγραμματισμό της φάσης εισαγωγής 

λαδιού – UV. Δείτε παράγραφο 9.5 Προγραμματισμός φάσης εισαγωγής λαδιού-UV. 

Πατώντας το πλήκτρο ENTER ξεκινά ο αυτόματος κύκλος με τα στοιχεία που αφορούν το επιλεχθέν 

όχημα και με προεπιλεγμένη τη μη αυτόματη εισαγωγή λαδιού-UV. 

 
> Χειροκίνητα προγράμματα < (ΧΕΙROKINHTΑ) 

 Alfa Romeo      

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε Χειροκίνητα προγράμματα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Δείτε παράγραφο 9.2.1 Χειροκίνητα προγράμματα. 

 

9.4 Χειροκίνητο πρόγραμμα 

 

Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι ενέργειες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 9.Προγράμματα. 

 
Αυτόματο πρόγραμμα      □ (AYTOMATO) 

Χειροκίνητο πρόγραμμα   ■ (ΧΕΙROKINHTO) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Ανάκτηση; (ANAKTHSH FREON?)    ΝΑΙ 

              ΟΧΙ 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν επιλέξετε ΟΧΙ, η οθόνη προτείνει τη φάση υποπίεσης. 

Αν επιλέξετε ΝΑΙ, στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Χρόνος ελέγχου αύξησης πίεσης (XRONOS ELEGXOY AFKSHSH PIESHS) 

min        1 

 

Η Οθόνη προτείνει εκ προεπιλογής 1 λεπτό για τον έλεγχο αύξησης της πίεσης πριν από τον οριστικό 

τερματισμό της φάσης ανάκτησης φρέον. 

Καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα UP – DOWN. Πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. 

 
Φάση υποπίεσης; (FASH YPOPIESHS?)  ΝΑΙ 

        ΟΧΙ 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν επιλέξετε ΟΧΙ, η οθόνη προτείνει τη φάση πλήρωσης. 

Αν επιλέξετε ΝΑΙ, στην οθόνη εμφανίζεται: 
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Χρόνος υποπίεσης (XRONOS YPOPIESHS) 

min          20 

 

Η οθόνη προτείνει διάρκεια 20 λεπτά για τη φάση υποπίεσης, καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή με τα 

πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Χρόνος ελέγχου διαρροών (XRONOS TEST DIAROHS) 

λεπτά        4 

 

Η οθόνη προτείνει εκ προεπιλογής 4 λεπτά για τον έλεγχο διαρροών στο τέλος του χρόνου 

υποπίεσης. 

Καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα UP – DOWN. Πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. 

 
Εισαγωγή λαδιού-UV; (EISAGOGH LADI UV?)    ΝΑΙ 

                      ΟΧΙ 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν επιλέξετε ΟΧΙ, η οθόνη προτείνει τη φάση πλήρωσης. 

Αν επιλέξετε ΝΑΙ, στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Λάδι-UV Χειροκίνητα ■ (LADI-UV XEIROKINHTA) 

Λάδι-UV Ρυθμιζόμενο □ (LADI-UV RYTHMIZOMENO) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 

Αν επιλέξετε Λάδι-UV Ρυθμιζόμενο αποκτάτε πρόσβαση στον προγραμματισμό της ρυθμιζόμενης 

φάσης εισαγωγής λαδιού-UV. Δείτε παράγραφο Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

Ρυθμιζόμενη εισαγωγή λαδιού-UV. 

 

Αν επιλέξετε Λάδι-UV Χειροκίνητα, η οθόνη προτείνει: 

 
Εισάγετε ποσότητα πλήρωσης ■ (EISAGETE POSOTHTA PLHROSHS) 

g                   700 

 

Καθορίστε την ποσότητα φρέον που πρέπει να φορτωθεί με τα πλήκτρα UP – DOWN. 

Πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. 

 
Επιβεβαίωση εκκίνησης (EPIBEB. EKKINHSHS) 

επιλεγμένες φάσεις; (EPILEGMENES FASEIS?) 

 

Πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. 

 

9.5 Προγραμματισμός φάσης εισαγωγής λαδιού-UV 

 

9.5.1 Χειροκίνητη εισαγωγή λαδιού-UV 

 
Λάδι-UV Χειροκίνητα   ■ (LADI-UV XEIROKINHTA) 

Λάδι-UV Ρυθμιζόμενο   □ (LADI-UV RYTHMIZOMENO) 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε Λάδι-UV Χειροκίνητα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Η μονάδα θα σταματήσει μετά από τη φάση υποπίεσης για να πραγματοποιήσει χειροκίνητα την 

εισαγωγή λαδιού και UV. 
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9.5.2 Ρυθμιζόμενη εισαγωγή λαδιού-UV 

 
Λάδι-UV Χειροκίνητα □ (LADI-UV XEIROKINHTA) 

Λάδι-UV Ρυθμιζόμενο ■ (LADI-UV RYTHMIZOMENO) 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε Λάδι-UV Ρυθμιζόμενο. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Iso Λαδιού: (ISO LADIOY) 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο λαδιού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Ποσότητα εισαγωγής λαδιού (POSOTHTA EISAGOGHS LADIOY) 

g             10 

 

Καθορίστε την ποσότητα λαδιού που πρέπει να εγχυθεί με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με 

το ENTER. 

 
Εισαγωγή UV  ΝΑΙ (EISAGOGH UV NAI) 

ρυθμιζόμενη; (RYTHMIZOMENH?) ΟΧΙ 

 

Πατήστε UP – DOWN  για να επιλέξετε. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν επιλέξετε ΟΧΙ περνάτε στην επόμενη φάση. 

Αν επιλέξετε ΝΑΙ, η οθόνη προτείνει: 

 
Ποσότητα εισαγωγής UV (POSOTHTA EISAGOGHS UV) 

g             10 

 

Καθορίστε την ποσότητα UV που πρέπει να εγχυθεί με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με το 

ENTER. 

Περνάτε στην επόμενη φάση. 

 

Προσοχή επιβεβαιώστε οπτικά ότι η ποσότητα λαδιού και UV στα αντίστοιχα δοχεία είναι 

επαρκής για να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη εισαγωγή. 

 

Η ρυθμιζόμενη εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί με ακρίβεια +/- 15 g (σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από 20 ως 30 °C) 

 

Σε περίπτωση ρυθμιζόμενης εισαγωγής, κατά την εκτέλεση της φάσης υποπίεσης θα είναι ακόμα 

δυνατό να τροποποιηθεί η ποσότητα λαδιού προς εισαγωγή. 

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ENTER, στην οθόνη εμφανίζεται η ποσότητα προς εισαγωγή 

που είχε καθοριστεί προηγουμένως. Με τα πλήκτρα UP – DOWN προγραμματίστε την ποσότητα 

λαδιού που επιθυμείτε να εγχύσετε στο κύκλωμα κλιματισμού. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER. 

Η οθόνη εμφανίζει το χρόνο που απομένει από τη φάση υποπίεσης. 
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10 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 

Ανοίξτε τις βαλβίδες LP και HP στον πίνακα χειρισμού, ή τη μοναδική βαλβίδα λειτουργίας του τύπου 

του επιλεγμένου συστήματος κλιματισμού. 

 

10.1 Εκτέλεση φάσης ανάκτησης/ ανακύκλωσης 

 
Έναρξη ανάκτησης (ARXIZEI ANAKTISH) 

 

 

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα. 

 
Λειτουργία ανάκτησης ανακτημένη ποσότητα (LEITOYRGIA ANAKTISHS ANAKTIMENH 

POSOTHTA) 

g         XXXXX 

 

Όταν η μονάδα υποδείξει ότι το κύκλωμα κλιματισμού έχει εκκενωθεί, ολοκληρώνει αυτόματα τη 

λειτουργία της. 

Ξεκινά ένας χρόνος ελέγχου αύξησης πίεσης εντός του συστήματος κλιματισμού. 

 
Τεστ αύξησης πίεσης (TEST AYKSHSHS PIESHS) 

s               XXX 

 
Άδειασμα λαδιού  

σε εξέλιξη (ADEIASMA LADIOY SE LEITOYRGIA) 

 

Η μονάδα αδειάζει το λάδι που αφαιρέθηκε από το δοχείο αδειάσματος λαδιού (21). 

 
Καθαρισμός σε εξέλιξη (PERIMENETE) 

 

 
Τέλος ανάκτησης (TELOS ANAKTISHS) 

g           XXXXX  

 

Έτσι, ολοκληρώθηκε η φάση ανάκτησης/ ανακύκλωσης. 

 

10.2 Εκτέλεση φάσης υποπίεσης. 

 
Λειτουργία υποπίεσης (LEITOYRGIA YPOPIESHS) 

Χρόνος    xx:xx (XRONOS) 

 

Με το πέρας του χρόνου ξεκινά ο έλεγχος για ενδεχόμενες διαρροές του κυκλώματος κλιματισμού. 

 
Έλεγχος διαρροών (ELEGXOY DIAROHS) 

s  XXX  mBar XXX 

 

Τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα. 

 
Τέλος υποπίεσης (TELOS YPOPIESHS) 

mBar        XXX 

 

Αν η πίεση της εγκατάστασης αυξηθεί 

σημαντικά, η μονάδα συνεχίζει αυτόματα 

με τη φάση ανάκτησης/ ανακύκλωσης. 



 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ALASKA START 
 

 

Man-uso-Alaska-START-gre-00 G Σελ. 33 από 47 

 

Αν είχε επιλεγεί η ρυθμιζόμενη εισαγωγή λαδιού-UV και οι δίοδοι πλήρωσης LP και HP, τα τελευταία 

λεπτά της φάσης υποπίεσης εμφανίζεται στην οθόνη: 

 
Κλείστε τη 

βαλβίδα χαμηλής πίεσης (KLEISTE TH BALBIDA LP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο ENTER, στο τέλος της φάσης υποπίεσης η μονάδα σταματά 

εμφανίζοντας ξανά το μήνυμα. 

 

10.3 Εκτέλεση φάσης εισαγωγής λαδιού-UV  

 

10.3.1 Φάση ρυθμισμένης εισαγωγής λαδιού -UV  

 
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή λαδιού  

σε εξέλιξη (LEITOYRGIA EISAGOGHS LADIOY) 

 

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται κατά την εισαγωγή λαδιού. 

 
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή λαδιού 

Ολοκληρώθηκε (EISAGOGH LADIOY OLOKLHROTHIKE) 

 

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο τέλος της εισαγωγής λαδιού, και πραγματοποιείται αυτόματη 

μετάβαση στην επόμενη φάση. 

 
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή UV  

σε εξέλιξη (LEITOYRGIA EISAGOGHS UV) 

 

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται κατά την εισαγωγή UV. 

 
Ρυθμιζόμενη εισαγωγή UV 

Ολοκληρώθηκε (EISAGOGH UV TELEIOSE) 

 

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο τέλος της εισαγωγής UV. 

Η μονάδα περνά αυτόματα στη φάση πλήρωσης. 

 

10.3.2 Φάση χειροκίνητης εισαγωγής λαδιού -UV  

 
Εισαγωγή λαδιού (EISAGOGH LADIOY) 

 

 

Επαληθεύστε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο. 

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για να πραγματοποιήσετε την εισαγωγή λαδιού. 

Στο τέλος της εισαγωγής, απελευθερώστε το ENTER και πατήστε το πλήκτρο STOP/BACK. 

Αν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή λαδιού, πατήστε το πλήκτρο STOP/BACK. 

Η μονάδα θα μεταβεί στη φάση χειροκίνητης εισαγωγής UV. 

 
Εισαγωγή UV (EISAGETE UV) 

 

 

Επαληθεύστε τη στάθμη πρόσθετου UV στο δοχείο. 

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για να πραγματοποιήσετε την εισαγωγή UV. 
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Στο τέλος της εισαγωγής, απελευθερώστε το ENTER και πατήστε το πλήκτρο STOP/BACK. 

Αν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή UV, πατήστε το πλήκτρο STOP/BACK. 

Η μονάδα περνά στη φάση πλήρωσης. 

 

10.4 Εκτέλεση φάσης πλήρωσης. 

 

Η μονάδα κλείνει προτού πραγματοποιήσει την πλήρωση μόνο σε περίπτωση που επιλεγεί η 

πλήρωση μέσω LP και HP και η χειροκίνητη εισαγωγή λαδιού-UV, εμφανίζοντας στην οθόνη τα 

παρακάτω μηνύματα: 

 
Κλείστε τη 

βαλβίδα χαμηλής πίεσης (KLEISTE TH BALBIDA LP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Φόρτωση σε εξέλιξη (EISAGOGH FREON SE LEITOYRGIA) 

g        XXXXX 

 

Τα στοιχεία εμφανίζονται κατά την πλήρωση του φρέον. 

 
Η πλήρωση ολοκληρώθηκε (FASH EISAGOGHS FREON TELOS) 

g        XXXXX 

 
Διαδικασία τέλος (DIADIKASIA TELOS) 

 

 

Πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. 

 

 

Αν υπάρχει κάρτα μνήμης, μετά από τη φάση πλήρωσης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο 

διαγνωστικό έλεγχο του κυκλώματος κλιματισμού μέσω της παρακάτω οθόνης: 

 
Διαγνωστικός έλεγχος κυκλώματος; (DIAGNOSH SYSTHMATOS A/C?) ΝΑΙ 

                   ΟΧΙ 

 

Αν επιλέξετε ΝΑΙ θα αποκτήσετε πρόσβαση στον διαγνωστικό έλεγχο του κυκλώματος κλιματισμού. 

Δείτε την παράγραφο 11.2 Διαγνωστικά. 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμη και χωρίς να έχει εγκατασταθεί η λειτουργία διαγνωστικού ελέγχου, συνίσταται 

πάντοτε να πραγματοποιείται έλεγχος των επιδόσεων του κυκλώματος κλιματισμού. Κλείστε τις 

βαλβίδες LP – HP. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και διατηρήστε την ταχύτητα του κινητήρα στις 

1500/2000 στροφές. Ξεκινήστε την λειτουργία κλιματισμού. Θέστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 

ελάχιστο και την ταχύτητα εξαερισμού στο μέγιστο. Σταθεροποιήστε το σύστημα. Ελέγξτε την πίεση 

στα μανόμετρα και τη θερμοκρασία στην έξοδο του κεντρικού ακροστομίου. 

Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού και τον κινητήρα. 

Αν η πίεση του εσωτερικού 

περιέκτη δεν επαρκεί για την 

ολοκλήρωση της 

αναπλήρωσης, ενεργοποιείται 

η λειτουργία αναρρόφησης 

φρέον μέσω του συμπιεστή του 

συστήματος κλιματισμού.  

Δείτε κεφάλαιο 7 ΜΗΝΥΜΑΤΑ. 

Σε εγκαταστάσεις 

που διαθέτουν μόνο 

υποδοχή LP, η 

αναπλήρωση 

πραγματοποιείται 

διακοπτόμενα. 
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Αν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης ή αν επιλέξετε ΟΧΙ, στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Αποσυνδέστε τους σωλήνες 

από το κύκλωμα κλιματισμού (APOSYNDESTE TA HP/LP APO TO A/C) 

 

Απομονώστε τη μονάδα από το κύκλωμα κλιματισμού. 

Ανοίξτε τις βαλβίδες LP και HP στον πίνακα εντολών. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Περιμένετε!Ανάκτηση 

φρέον από τους σωλήνες (PERIMENETE!ANAKTHSH FREON APO SOLHNES) 

 

Η μονάδα πραγματοποιεί ανάκτηση του φρέον από τους σωλήνες. 

 
Κλείστε τις 

βαλβίδες LP και HP (KLEISTE TIS BALBIDES LP KAI HP) 

 

Εκτελέστε τις υποδεικνυόμενες εργασίες και επιβεβαιώστε με ENTER. Μεταβαίνετε στην οθόνη 

ετοιμότητας. 
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11 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ 

Με την οθόνη να εμφανίζει κατάσταση ετοιμότητας, πατήστε το ENTER. 

 
Εισάγετε αριθμό πινακίδας □  (EISAG. No PINAKIDAS)  

Επιλογές μενού            ■ (EPILOGES MENU) 

 

Πατήστε UP – DOWN  (επάνω-κάτω) για να επιλέξετε Επιλογές μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Γέμισμα φιάλης ■ (GEMISMA FIALIS) 

Service        □ (SERVICE) 

 
Εκτύπωση (EKTYPOSH)     □ 

Διαγνωστικά (DIAGNOSH)  □ 

 

Τα μενού Εκτύπωση και Διαγνωστικά εμφανίζονται μόνο αν στη μονάδα υπάρχουν η κάρτα μνήμης 

ή/ και ο εκτυπωτής. 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 

11.1 Γέμισμα φιάλης 

 

Δείτε παράγραφο Φάση γεμίσματος εσωτερικού δοχείου. 

 

11.2  Διαγνωστικά 

 

Με παρούσα την κάρτα μνήμης, η μονάδα διαθέτει ένα διαγνωστικό σύστημα ικανό να αξιολογήσει 

τις επιδόσεις του συστήματος κλιματισμού και να προτείνει τα πιθανότερα αίτια ελαττωματικών 

επιδόσεων σε περίπτωση ανεπαρκών παροχών. 

 

Η λειτουργία διάγνωσης είναι διαθέσιμη τόσο στο τέλος της φάσης πλήρωσης με μια οθόνη 

επιλογής, όσο και από τις επιλογές μενού. 

 
Κλείστε τις βαλβίδες 

LP και HP (KLEISTE TIS BALBIDES LP ΚΑΙ HP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα μόνο αν υπάρχει πρόσβαση στα διαγνωστικά από τις 

επιλογές μενού. 

 
Συνδέστε τους σωλήνες 

στο κύκλωμα κλιματισμού (SYNDESTE HP/LP STO KYKLOMA A/C) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Εκκινήστε το κύκλωμα  

κλιματισμού για έλεγχο (EKINHSTE TO A/C GIA NA GINEI ELEGXOS) 

 

Για να πραγματοποιήσετε σωστά το διαγνωστικό έλεγχο, διατηρήστε την ταχύτητα του κινητήρα στις 

1500/2000 στροφές. 

Θέστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο ελάχιστο και την ταχύτητα εξαερισμού στο μέγιστο. 

Σταθεροποιήστε το σύστημα για 10 λεπτά. 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 
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Παρακολουθήστε τις παρακάτω τιμές: 

 

 Θ.Εξωτ. Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου σε °C. 

 Θ.Εσωτ. Θερμοκρασία στο κεντρικό ακροστόμιο σε °C. 

 Πίεση HP Πίεση που δείχνει το μανόμετρο HP, σε bar. 

 Πίεση LP Πίεση που δείχνει το μανόμετρο LP, σε bar. 

 
Πίεση HP (P.HP): bar __._  

Πίεση LP (P.LP): bar __._ 

 
Θ.Εσωτ. (T.Int.): °C __._  

Θ.Εξωτ. (T.Est.): °C __._ 

 

Καταχωρίστε τις απαιτούμενες τιμές με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με ENTER μετά από κάθε 

εισαγωγή στοιχείων. 

Όταν καταχωρίσετε όλες τις τιμές, επιβεβαιώστε πατώντας το ENTER για 3 δευτερόλεπτα. 

 

Η μονάδα επεξεργάζεται τα καταχωρημένα στοιχεία. Αν οι τιμές που διαπιστώνονται δεν είναι 

αξιόπιστες ή αν οι επιδόσεις του συστήματος δεν είναι επαρκείς, η οθόνη εμφανίζει μια λίστα με τις 

πιθανές εξακριβώσιμες καταστάσεις του συστήματος κλιματισμού. Οι διάφορες περιπτώσεις 

διαχωρίζονται σε κάθε μεμονωμένη οθόνη. 

 

Ενδεικτική οθόνη: 

 
Πιθανές αιτίες (PITHANES AITIES): 

Αναστροφή σωλήνων στο συμπιεστή ↕ (SOLHNES SYMPIESTH ANESTRAMENES) 
 

Το μήνυμα περνά εμφανίζοντας ένα από τα πιθανά αίτια. 

Πατήστε το UP – DOWN για να εμφανιστούν οι επόμενες περιπτώσεις. 

Πατήστε το ENTER για να προχωρήσετε. 

 

11.2.1 Άδειασμα σωλήνων πλήρωσης 

 
Αποσυνδέστε τους σωλήνες 

από το κύκλωμα κλιματισμού (APOSYNDESTE TA HP/LP APO TO A/C) 

 

Απομονώστε τη μονάδα από το σύστημα κλιματισμού. 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Ανοίξτε τις  

βαλβίδες LP και HP (ANOIKSTE TIS  BALBIDES LP/HP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Περιμένετε!Ανάκτηση 

φρέον από τους σωλήνες (PERIMENETE!ANAKTHSH FREON APO SOLHNES) 

 

Η μονάδα ανακτά το φρέον ή υπάρχουν ακόμα ατμοί του φρέον στους σωλήνες πλήρωσης. 

Στο τέλος, η οθόνη εμφανίζει: 

 
Κλείστε τις 

βαλβίδες LP και HP (KLEISTE TIS BALBIDES LP/HP) 

 

Υπόμνημα 

διαγνωστικών μηνυμάτων: 

-(V) πιθανό αίτιο μόνο για 

συμπιεστές μεταβλητού 

κυλινδρισμού. 

-(F) πιθανό αίτιο μόνο για 

συμπιεστές σταθερού 

κυλινδρισμού. 
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Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. 

 

11.2.2 Αναρρόφηση φρέον μέσω συστήματος κλιματισμού 

 

Σε περίπτωση που ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιηθεί από τις επιλογές μενού, με το πέρας του 

εν λόγω ελέγχου, η μονάδα ενεργοποιεί τη διαδικασία μέσω της οποίας είναι δυνατή η ανάκτηση 

μεγάλου μέρους του φρέον που είχε αφαιρεθεί από το σύστημα κλιματισμού. 

 
Αποσυνδέστε το σωλήνα 

ΗΡ από το κύκλωμα κλιματισμού (APOSYNDESTE TO HP APO TO A/C) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Ανοίξτε τις  

βαλβίδες LP και HP (ANOIKSTE TIS BALBIDES LP KAI HP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Περιμένετε να ανακτήσει ο συμπιεστής του συστήματος κλιματισμού το φρέον που εμπεριέχεται 

στους σωλήνες πλήρωσης. Όταν η πίεση στα μανόμετρα σταματήσει να μειώνεται, πατήστε το 

ENTER. 

 
Απενεργοποιήστε  

το κύκλωμα κλιματισμού (KLEISTE TO A/C) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Αποσυνδέστε το σωλήνα LP  

από το κύκλωμα κλιματισμού (APOSYNDESTE ΤΟ LP APO TO A/C) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Περιμένετε!Ανάκτηση 

φρέον από τους σωλήνες (PERIMENETE!ANAKTHSH FREON APO SOLHNES) 

 

Η μονάδα ανακτά το φρέον ή υπάρχουν ακόμα ατμοί του φρέον στους σωλήνες πλήρωσης. 

Στο τέλος, η οθόνη εμφανίζει: 

 
Κλείστε τις 

βαλβίδες LP και HP (KLEISTE TIS BALBIDES LP KAI HP) 

 

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση ετοιμότητας. 
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11.3 Εκτύπωση 

 

Το μενού αυτό εμφανίζεται από τις επιλογές μενού μόνο αν έχει εγκατασταθεί εκτυπωτής (προαιρετικό 

κιτ εκτυπωτή για το ALASKA START (κωδικός 007950014100). 

Το ALASKA START με εκτυπωτή αναφέρει σε ένα δελτίο τα στοιχεία που αφορούν τις φάσεις που 

πραγματοποιήθηκα, και είναι επίσης δυνατό να εκμεταλλευτείτε τις παρακάτω λειτουργίες. 

 
Επανάληψη εκτύπωσης ■ (EPANALIP.EKTYPOSHS) 

Ρύθμιση δεδομένων   □ (RITHMISH DEDOMENON) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 

11.3.1 Επανάληψη εκτύπωσης 

 

Επιλέξτε Επανάληψη εκτύπωσης για να εκτυπώσετε αντίγραφο του δελτίου του τελευταίου 

πραγματοποιηθέντος σέρβις. 

 

11.3.2 Ρύθμιση εγγραφής δελτίου 

 

Επιλέξτε Ρύθμιση δεδομένων για να τροποποιηθεί η εγγραφή του δελτίου. 

Η εγγραφή αποτελείται από 5 γραμμές με 20 χαρακτήρες. 

 
Επανάληψη εκτύπωσης □ (ENALAPHPSH EKTYPOSHS) 

Ρύθμιση δεδομένων   ■ (RYTHMISH DEDOMENON) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 
Εισ. στοιχείων εταιρείας (STOIXEIA ETAIPIAS) 

Magneti Marelli  

 

Είναι δυνατό να τροποποιείται μια γραμμή κάθε φορά, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να 

τροποποιήσετε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Επιβεβαιώστε με το ENTER. Ο δρομέας τοποθετείται στο 

πρώτο γράμμα της επιλεχθείσας γραμμής. 

Εισάγετε την νέα εγγραφή του δελτίου με τα πλήκτρα UP – DOWN. 

Δείτε παράγραφο 8.3 Διατάξεις επεξεργασίας.  

Επιβεβαιώστε τη γραμμή που εισάγατε πατώντας το ENTER για 3 δευτερόλεπτα. 

Προχωρήστε όπως περιγράφηκε παραπάνω και με τις υπόλοιπες γραμμές. 

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις γραμμές, πατήστε STOP/BACK για να εξέλθετε. 
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11.4 Service 

 
Εισαγ. κωδικό service (EISAGETE KODIKO) 

          XX 

 

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό με τα πλήκτρα UP – DOWN. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 

11.4.1 Επιλογή γλώσσας 

 

Εισάγετε τον κωδικό 03. Επιβεβαιώστε με ENTER. 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 

    ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 

11.4.2 Μηδενισμός μετρητών 

 

Εισάγετε τον κωδικό 05. Επιβεβαιώστε με ENTER. 

 
Μετρ. φρέον           ■ (METRHTHS FREON) 

Μετρ. χρόνου αντλίας  □ (METRHTHS YPOPIESHS) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το μετρητή που πρέπει να μηδενιστεί. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

Εάν επιλεγεί να μηδενιστεί ο μετρητής φρέον, στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Μηδενισμός συνόλου ανακτηθέντος φρέον; 

g               XXXXX  

 

Εάν επιλεγεί να μηδενιστεί ο μετρητής χρόνου εργασίας αντλίας υποπίεσης λαδιού, στην οθόνη 

εμφανίζεται: 

 
Μηδενισμός συνολικού χρόνου αντλίας; (XRONOS LEIT. ANTLIAS MHDENISMOS?) 

min           XXXXXX  

 

Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώσετε με ENTER. 

Στην οθόνη εμφανίζεται: 

 
Πατήστε το ENTER 

για 3 δευτερόλεπτα! (PATA TO ENTER GIA 3 sec!)  

 
Ο μετρητής μηδενίστηκε (MHDENISMOS OK) 

 

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 
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11.4.3 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας  

 

Εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει κάρτα μνήμης. 

Εισάγετε τον κωδικό 10. Επιβεβαιώστε με ENTER.  

 
Αποθήκευση ρύθμισης -χειρ. (APOTHIKEFSE RYTHMISH) 

προγράμματος-εκτελεσθεισών λειτουργιών; (YPHRES.XRHSTH OK?) 

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Από την κάρτα στη μνήμη ■ (APO KARTA SE MNHMH) 

Από τη μνήμη στην κάρτα □ (APO MNHMH SE KARTA) 

 

Πατήστε UP – DOWN για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Αποθήκευση δεδομένων; 

 

 

Επιβεβαιώστε με το ENTER. 

 
Αποθήκευση σε εξέλιξη (GINETAI APOTHIKEFSH) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Στο τέλος της αποθήκευσης, η μονάδα επιστρέφει στην οθόνη ετοιμότητας. 

 

 

Συνιστάται να 

δημιουργούνται τακτικά 

αντίγραφα ασφαλείας 

των στοιχείων από τον 

πίνακα στην κάρτα 

μνήμης. 
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12 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

Η μονάδα τοποθετείται σε ασφαλές χώρο, αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, προστατευμένη 

από υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και κίνδυνο σύγκρουσης με αντικείμενα που ενδέχεται να της 

επιφέρουν ζημίες. 

Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες της εσωτερικής φιάλης είναι κλειστές. 

Για να την θέσετε ξανά σε λειτουργία, ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης μόνο αφού 

ανοίξετε ξανά τις βαλβίδες της εσωτερικής φιάλης. 

 

13  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η ALASKA START είναι μια μονάδα υψηλής αξιοπιστίας κατασκευασμένη με εξαρτήματα της 

καλύτερης ποιότητας, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνικές παραγωγής. 

Για αυτούς τους λόγους, οι παρεμβάσεις συντήρησης είναι ελάχιστες και γίνονται πολύ αραιά· κάθε 

περιοδική παρέμβαση παρακολουθείται χάρη στους μετρητές. Μόλις οι εν λόγω μετρητές εντοπίσουν 

κάτι, στην οθόνη εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα: 

 

A) 
 
Αντικατάσταση λαδιού 

αντλίας υποπίεσης συνέχεια; (ANT/SH LADI ANTLIAS KENOY SYNEXEIA?) 

 

Έφτασε ο μέγιστος χρόνος εργασίας για την αντλία υποπίεσης. Συνιστάται να αντικατασταθεί το λάδι 

στην αντλία και να μηδενιστεί ο αντίστοιχος μετρητής. 

 

B) 
 
Αντικατάσταση φίλτρου  

ανακύκλωσης συνέχεια; (ANT/STE TO FILTRO ANAKYKL. SYNEXEIA?)  

 

Έφτασε η μέγιστη ποσότητα φρέον για το φίλτρο αφύγρανσης. Συνιστάται να αντικατασταθεί το 

φίλτρο και να μηδενιστεί ο αντίστοιχος μετρητής. 

Για τις παρεμβάσεις (εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη συνέχεια), τη συντήρηση και την αγορά 

ανταλλακτικών, συνιστάται να απευθυνθείτε στην Magneti Marelli After Market Parts and Services 

S.p.a. (τηλεφωνικό κέντρο 199.151.153) 
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13.1 Αντικατάσταση λαδιού αντλίας υποπίεσης (κωδ. 007935090600) 

 

Το λάδι της αντλίας υποπίεσης πρέπει να αλλάζει συχνά, για να είναι δυνατές οι βέλτιστες επιδόσεις. 

Όταν φτάσει η στιγμή αλλαγής του λαδιού της αντλίας, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που 

υποδεικνύεται στο σημείο A. 

Για την αντικατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στη συνέχεια: 

 

Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις σε εξαρτήματα της μονάδας που δεν υποδεικνύονται 

συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα. 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός: 

Αρ.°1 Σταυροκατσάβιδο 

Αρ.°2 Εξάγωνα κλειδιά (12 mm) 

 

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν το κάτω πλαίσιο στη μονάδα και αφαιρέστε το εν 

λόγω πλαίσιο. 

3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την τάπα (63), ανοίξτε την και αφήστε να τρέξει όλο το λάδι 

που περιείχε η αντλία υποπίεσης. 

4. Μόλις αδειάσει η αντλία, βιδώστε την τάπα (63) και ανοίξτε την επάνω τάπα (61). 

5. Γεμίστε ξανά την αντλία με το λάδι, χύνοντάς το από το επάνω άνοιγμα (61) μέχρι να φτάσει η 

στάθμη του στα μισά του παράθυρου (62). 

6. Μόλις γεμίσει η αντλία, κλείστε την επάνω τάπα (61). 

7. Μηδενίστε το μετρητή. Δείτε παράγραφο 11.4.2 Μηδενισμός μετρητών. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

62 Παράθυρο ελέγχου 

Προσοχή! 

Κίνδυνος 

πρόκλησης 

εγκαυμάτων 

Μην ανοίγετε! 

Κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας 

61 Επάνω τάπα 

63 Κάτω τάπα 
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13.2 Αντικατάσταση φίλτρου (κωδ. 007950013050) 

 

Το φίλτρο αφύγρανσης αντικαθίσταται όταν εξαντλήσει την ικανότητά του να συγκρατεί την υγρασία 

που υπάρχει στο ανακυκλωμένο φρέον. 

Όταν φτάσει η στιγμή αλλαγής του φίλτρου αφύγρανσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που 

υποδεικνύεται στο σημείο Β. 

Για την αντικατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στη συνέχεια: 

 

Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις σε εξαρτήματα της μονάδας που δεν 

υποδεικνύονται συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα. 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός: 

Αρ.°1 Σταυροκατσάβιδο 

Αρ.°2 Εξάγωνα κλειδιά (19 mm + 20 mm) 

 

1 Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

2 Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν το κάτω πλαίσιο στη μονάδα και αφαιρέστε το εν 

λόγω πλαίσιο. 

3 Ξεβιδώστε τα 2 παξιμάδια σύνδεσης με το φίλτρο (15) με τα εξάγωνα κλειδιά. 

4 Αφαιρέστε την ταινία στήριξης  

5 Εγκαταστήστε το καινούργιο φίλτρο, προσέχοντας τη θέση των δακτυλίων Ο και την 

κατεύθυνση του βέλους. 

6 Βιδώστε τα 2 παξιμάδια σύνδεσης με το φίλτρο (15) με τα εξάγωνα κλειδιά. 

7 Εγκαταστήστε μια καινούργια ταινία. 

8 Μηδενίστε το μετρητή. Δείτε παράγραφο 11.4.2 Μηδενισμός μετρητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Φίλτρο 

Παξιμάδια 
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13.3 Αντικατάσταση κάρτας μνήμης 
 

Αν υπάρχει η κάρτα μνήμης (προαιρετικά), η μονάδα διαθέτει μια βάση δεδομένων των μοντέλων 

αυτοκινήτων. 

Η εν λόγω βάση δεδομένων ενημερώνεται μια φορά το χρόνο, και η μονάδα, μόλις λήξει η κάρτα 

μνήμης, προτείνει το παρακάτω μήνυμα: 

 
Διαθέσιμη νέα  

έκδοση βάσης δεδομένων (DIATHESIMH NEA EKDOSH DEDOMENON) 

 

Πατήστε το ENTER. 

 
Επικοινωνήστε με τον  

προμηθευτή σας (EPIKOINONHSTE ME TON PROMHTHEFTH SAS) 

 

Πατήστε το ENTER. 

Για να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: 

 

Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις σε εξαρτήματα της μονάδας που δεν 

υποδεικνύονται συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα. 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός: 

Αρ.°1 Σταυροκατσάβιδο 

 

 

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

2. Αφαιρέστε τις  βίδες που στερεώνουν το επάνω πλαίσιο στη μονάδα και αφαιρέστε το. 

3. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης, η οποία βρίσκεται επάνω στον πίνακα ηλεκτρονικών ελέγχων. 

4. Εισάγετε την καινούργια κάρτα μνήμης στον πίνακα. 

5. Τοποθετήστε ξανά το επάνω πλαίσιο και στερεώστε το με τις βίδες. 

6. Με την επανεκκίνηση της μονάδας, τα ενημερωμένα στοιχεία θα είναι άμεσα διαθέσιμα. 
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14 ΔΙΑΘΕΣΗ 

14.1 Περιβαλλοντικές πληροφορίες 
 

Το προϊόν αυτό μπορεί να περιέχει ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και για την 

ανθρώπινη υγεία, αν δεν διατεθεί με κατάλληλο τρόπο. 

Γι’ αυτό, σας παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες, προκειμένου να αποφευχθεί η απελευθέρωση 

των εν λόγω ουσιών και για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των φυσικών πόρων. 

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα 

συνήθη αστικά απόβλητα, αλλά πρέπει να περισυλλέγεται ξεχωριστά, με στόχο την 

κατάλληλη μεταχείρισή του. 

Το σύμβολο του κάδου που φέρει διαγραφή, το οποίο βρίσκεται επάνω στο προϊόν 

και σε αυτή τη σελίδα, υπενθυμίζει την αναγκαιότητα κατάλληλης διάθεσης του 

προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. 

Έτσι είναι δυνατό να αποφευχθεί η μη ειδική μεταχείριση των ουσιών που περιέχουν 

τα εν λόγω προϊόντα, ή η μη ενδεδειγμένη χρήση μερών τους, που μπορεί να 

επιφέρουν επιζήμιες συνέπειες για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου. 

Επιπλέον, η πρακτική αυτή συμβάλλει στην ανάκτηση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 

πολλών από τα υλικά που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα. 

Με αυτό το στόχο, οι παραγωγοί και οι διανομείς ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

οργανώνουν κατάλληλα συστήματα συγκέντρωσης και διάθεσης των εν λόγω ειδών εξοπλισμού. 

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, απευθυνθείτε στο διανομέα σας για να αποκτήσετε 

πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες διατάξεις της συγκέντρωσης. 

Κατά την αγορά αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει μεταξύ άλλων τη 

δυνατότητα να δώσετε δωρεάν μια άλλη συσκευή στο τέλος του κύκλου ζωής της υπό την 

προϋπόθεση ότι πρόκειται για συσκευή αντίστοιχου τύπου, η οποία επιτελούσε τις ίδιες λειτουργίες με 

το προϊόν που αγοράζετε. 

Η διάθεση του προϊόντος κατά τρόπο διαφορετικό από τους παραπάνω μπορεί να επιφέρει τις 

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία της χώρας όπου διατίθεται το 

προϊόν. 

Συνιστάται επίσης να υιοθετήσετε επιπλέον πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον: ανακυκλώστε την 

εξωτερική και εσωτερική συσκευασία με την οποία παρέχεται το προϊόν. 

Με τη βοήθειά σας μπορεί να μειωθεί η ποσότητα φυσικών πόρων που χρησιμοποιείται για την 

υλοποίηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να ελαχιστοποιηθεί η χωματερών για τη 

διάθεση των προϊόντων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, χωρίς εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες να 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον. 

 

14.2 Διάθεση ανακυκλωμένων υλικών 
 

Το φρέον που ανακτάται από τα κυκλώματα, το οποίο δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ξανά, 

πρέπει να παραδίδεται στους προμηθευτές του αερίου για την απαραίτητη διάθεση. 

 

Τα λιπαντικά που εξάγονται από τα κυκλώματα πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα συλλογής 

χρησιμοποιημένων λαδιών. 
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15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

 

 

 

 


