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Warunki niniejszych postanowień gwarancyjnych mają zastosowanie do wszystkich 

produktów sprzedawanych przez Mastercool Inc, z wyjątkiem filtrów, które są 

uważane za "materiały eksploatacyjne" i jako takie nie są objęte postanowieniami 

niniejszej gwarancji. Wszelkie zrzeczenie, zmiana lub modyfikacja niniejszych 

warunków musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i podpisana przez 

członka kierownictwa Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH I 

OGRANICZONYCH NINIEJSZYM PARAGRAFEM, MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 

SP. Z O.O., INC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH CZY 

DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY 

LUB CO DO PRZYDATNOŚCI TOWARÓW DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA LUB CELU, ZAŚ WSZELKIE GWARANCJE PRZEDSTAWIONE W 

NINIEJSZYM PARAGRAFIE ZASTĘPUJĄ TAKIE GWARANCJE CO DO PRZYDATNOŚCI 

DO SPRZEDAŻY LUB CO DO PRZYDATNOŚCI TOWARÓW DO JAKIEGOKOLWIEK 

SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU.  

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. gwarantuje, z zastrzeżeniem warunków 

wymienionych poniżej, że towar będzie wolny od wad projektowych, 

materiałowych i wykonawczych przez okres (1) jednego roku od dnia, w którym 

towary zostały wysyłane do nabywcy. 

  



Strona 11 Podręcznik - numer części:Podręcznik Plik:
 Data zmiany: 

5-06-4900-62-1 MN-A-0201Wer.A 17.01.2011 

 

WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. 

W KAŻDYM PRZYPADKU OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, 

WEDLE WYŁĄCZNEGO UZNANIA MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O., 

WAD KTÓRE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE TEGO OKRESU (1) JEDNEGO ROKU. 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NIE MA OBOWIĄZKU NAPRAWY 

LUB WYMIANY, CHYBA ŻE OTRZYMA PISEMNE ZAWIADOMIENIE O RZEKOMEJ 

USTERCE W OKRESIE (1) JEDNEGO ROKU, A WADLIWE TOWARY ZOSTANĄ 

BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCONE PRZEZ NABYWCĘ NA JEGO KOSZT DO MAGNETI 

MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NA ADRES: ONE ASPEN DRIVE, RANDOLPH, NJ 

07869, USA., A WADA WYSTĄPIŁA W OKOLICZNOŚCIACH PRAWIDŁOWEGO 

UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z WSZELKIMI INSTRUKCJAMI ORAZ PODRĘCZNIKAMI 

PRZEKAZANYM NABYWCY. MASTERCOOL INC DOSTARCZY NAPRAWIONE LUB 

NOWE TOWARY DO NABYWCY NA SWÓJ KOSZT. MASTERCOOL INC W ŻADNYM 

WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB 

SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z WAD LUB 

ZASTOSOWANIA TOWARÓW LUB Z WTÓRNYCH LUB UBOCZNYCH SZKÓD, 

WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO 

CZY INNYCH, USZKODZENIA CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH CZY 

JAKICHKOLWIEK STRAT FINANSOWYCH.  

Nabywca ponosi będzie odpowiedzialność za upewnienie się, że towary działają 

prawidłowo w każdej chwili i nie będzie stosować żadnych towarów, które nie 

działają prawidłowo. Kupujący, zgadza się zatem zwolnić Mastercool Inc z 

odpowiedzialności odnośnie przed wszelkich strat i roszczeń względem każdej 

osoby lub mienia spowodowanych w jakikolwiek sposób towarami lub 

zastosowaniem towarów, w tym wszelkie koszty i honoraria adwokackie związane 

z wszystkim pozwami, postępowaniami lub inne wydatki. 

Wszelkie opisy towarów zawarte w jakichkolwiek dokumentach, których dotyczą 

postanowienia niniejszej gwarancji, łącznie z wszelkimi ofertami lub zamówieniami 

zakupowymi odnoszącymi się do towarów dostarczanych do nabywcy, mają 

wyłącznie na celu identyfikację towarów, i wszelkie takie opisy, jak również 

wszelkie próbki lub modele, które mogą być przedstawiane lub widziane przez 

nabywcę w dowolnym momencie, nie zostały stanowią podstawy transakcji i 

składają się na żadną wyrażoną gwarancję tego, iż towary zgodne będą z takim 

opisem czy takimi próbkami lub modelami. 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE TOWARY 

WOLNE SĄ OD UZASADNIONYCH ROSZCZEŃ STRON TRZECICH Z TYTUŁU 



 

NARUSZENIA PATENTU LUB INNYCH INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I WYKLUCZA 

JAKĄKOLWIEK GWARANCJĘ Z TYTUŁU TAKICH NARUSZEŃ.  

Obowiązkiem nabywcy jest uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich 

zaleceń przekazanych mu instrukcji obsługi lub w innych miejscach. Jeśli nabywca 

lub pracownicy nabywcy, nie przestrzega takich instrukcji, to rzekoma wada nie 

będzie uznana za powstałą w warunkach prawidłowego użytkowania. 

W Mini ID wykorzystuje się jednorazowy filtr, którego nie można czyścić. 

Pamiętaj, aby mieć dostępne zapasowe filtry, ponieważ przyrząd nie może 

pracować z zanieczyszczonym filtrem. 

P/N 6-01-6001-23-1 

Kiedy jest właściwie wykorzystywany, filtr ten chroni przyrząd przed 

zanieczyszczeniem olejem i szczeliwem. 

 

Specyfikacje 

Wykryty czynnik chłodniczy: 

Próba czystości: 

Zasilanie: 

Źródło próbki: 

Minimalne ciśnienie wejściowe: Maksymalne ciśnienie wejściowe: Temperatura 

pracy:  

Zatwierdzenia (w przygotowaniu):  

Nr części zamiennego filtra oleju 

R134a 

95% 

12-15 V DC przy 1 A  

Bezolejowy czynnik chłodniczy  

1,38 bar (20 psi) 

20,70 bar (300 psi)  

10 ° - 45 ° C  
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Urządzenie nie włącza się - Sprawdź napięcie i polaryzację zasilania. Upewnij się, 

że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda zasilania. 

Nadmiar powietrza / awaria -Mini ID jest wyposażony w unikalny filtr znajdujący 

się pomiędzy łącznikiem a wężem. Jest to jednorazowy filtr zaprojektowany do 

oddzielania oleju i szczeliwa, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Wyjąć i 

sprawdzić filtr pod kątem oleju itp. i w razie potrzeby wymienić. Usunąć olej ze 

złączki sprężonym powietrzem i suchą szmatką. Nr części filtra zamiennego 6-01-

6001-23-1 

Mini ID wyposażony jest w wewnętrzne kody błędów do pomocy przy 

rozwiązywaniu problemów. Kiedy świeci się komunikat "BŁĄD", kod jest określany 

przez liczbę błysków. 

Kod 3 = Błąd kalibracji 

Kod 4 = Błąd temperatury 

Kod 5 = Błąd kompensacji kalibracji 

Jeżeli pojawi jeden z tych kodów należy podjąć następujące działania przed 

kontaktem z przedstawicielem serwisu Mastercool. 

1. Odłączyć zasilanie od urządzenia i sprawdzić czy źródło zasilania zawiera się 

pomiędzy 12 a 15 VDC. 

2. Umieścić urządzenie w obszarze o kontrolowanym klimacie w temperaturze 

pomiędzy 15 °C a 27 °C. 

3. Ścisnąć całkowicie zbiornik kalibracyjny 10 razy. 

4. Pozostawić urządzenie w pomieszczeniu o kontrolowanym klimacie przez 30 

minut. 

5. Ponownie podłączyć urządzenie i powtórzyć próbę. 

Jeśli te czynności nie doprowadzą do przywrócenia dobrej pracy urządzenia, 

skontaktować się z: 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

One Aspen Drive Randolph, NJ 07869 Telefon: (973) 252-9119 / Faks: (973) 252-

2455



 

Dla własnego bezpieczeństwa: 

PRZECZYTAJ TEN PODRĘCZNIK W CAŁOŚCI W PRZED PRÓBAMI INSTALACJI I 

OBSŁUGI! Próba uruchomienia Mini ID bez pełnego zrozumienia jego możliwości i 

funkcji może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 

Zawsze stosuj ochrony oczu nosić i przestrzegaj odpowiednich procedur 

bezpieczeństwa podczas pracy z gazami pod ciśnieniem. 

Ostrzeżenia 

Ostrzeżenie dotyczące filtra do próbek: Mini ID zawiera unikalny filtr 

zaprojektowany tak, aby znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo 

zanieczyszczenia oleju. Wymieniać filtr oleju przyrządu, NATYCHMIAST PO 

WYKRYCIU OLEJU W WĘŻU PRÓBKI. Nieprzestrzeganie konieczności 

odpowiedniego utrzymania i wymiany filtra oleju może spowodować poważne 

uszkodzenia. 

Ostrzeżenie dotyczące wprowadzania próbki: Urządzenie wymaga podłączenia 

dostarczonego węża próbki do CZĘŚCI DOLNEJ LUB ZŁĄCZA PAROWEGO butli do 

składowania czynnika chłodniczego lub do samochodowego układu klimatyzacji. 

NIE należy próbować wprowadzać płynu lub próbki z dużą zawartością oleju do 

urządzenia. NIE podłączać węża próbek do STRONY GÓRNEJ lub złącza CIECZY! 

Próbki płynne lub z dużą zawartością oleju mogą spowodować poważne 

uszkodzenia urządzenia, które nie będą objęte naprawą gwarancyjną. 

Ogólne ostrzeżenia 

• Zawsze sprawdzić wąż próbki przed każdym użyciem. Wymienić wąż jeżeli 

wydaje się pęknięty, postrzępiony, zatkany lub zanieczyszczony olejem. 

• Zawsze wyłączać silnik samochodowy lub sprężarkę przed podłączeniem 

urządzenia do układu klimatyzacji. 

• Zawsze stosować ochrony oczu i skóry podczas pracy z czynnikami 

chłodniczymi. Wydostające się opary czynnika stanowią niebezpieczeństwo 

zamrożenia. 

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować 

 przy 

rządu; nie stosować w miejscach mokrych i wilgotnych. 



 

 

• NIE kierować oparów czynnika chłodniczego wydostających się z  węży w 

kierunku skóry. 

• NIE demontować urządzenia. Wewnątrz  nie ma naprawialnych elemen- 

rów, a demontaż powoduje utratę gwarancji. 

• Zawsze umieścić identyfikator na płaskiej i wytrzymałej powierzchni. 

• NIE wykorzystywać żadnego innego węża inne niż dostarczone z 

 przy- 

rządem. Korzystanie z innych typów węży wprowadzi błędy do analizy czynnika 

chłodniczego i kalibracji przyrządów. 

• Zawsze upewnić się, że czynnik chłodniczy do badania nie zawiera lub nie 

emituje dużych zanieczyszczeń olejem lub płynami. 

• NIGDY nie podawać do przyrządu żadnej próbki pod ciśnieniem powyżej 300 

psi. 

• NIE wykorzystywać łącznika znajdującego się na końcówce serwisowej  

węża do próbki R134a do żadnego innego zastosowania niż z tym przyrządem. 

Dołączona 

złączka jest zmodyfikowaną wersją,  nie zawierającą 

zaworu zwrotnego i nie nadaje się do żadnego innego zastosowania z czynnikiem 

chłodniczym. 

• NIGDY nie utrudniać dopływu powietrza, wylotu próbki ani nie blokować 

otworów wentylacyjnych obudowy przyrządu w trakcie użytkowania. 

• UWAGA - Ten identyfikator nie może być użytkowany w atmosferach 

łatwopalnych. 

• UWAGA - Obsługa przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty. 

• Unikać wdychania oparów lub mgły czynnika chłodniczego lub smarnego 

układu klimatyzacyjnego. Narażenia na ich działanie może podrażniać oczy, nos i 

gardło. Aby usunąć HFC-134a z układu klimatyzacyjnego, zastosować wyposażenie 

serwisowe zatwierdzone pod kątem spełniania wymagań normy SAE J2788. 

Dodatkowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa można uzyskać od 

producentów czynnika chłodniczego i środków smarnych. 



 

• UWAGA - Nie przeprowadzać prób ciśnieniowych lub prób szczelności 

wyposażenia serwisowego HFC-134a i/lub układów klimatyzacji pojazdów przy 

pomocy sprężonego powietrza. Niektóre mieszanki powietrza i HFC-134a są palne 

w warunkach podwyższonego ciśnienia. Mieszanki te, w razie zapłonu, mogą 

spowodować obrażenia lub szkody materialne. Dodatkowe informacje dotyczące 

zdrowia i bezpieczeństwa można uzyskać od producentów czynnika chłodniczego i 

środków smarnych. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

UWAGA: Należy pamiętać o wyłączeniu pojazdu i pozostawić go przez 3 minuty. 

1) Podłączyć przewód zasilania do gniazda zasilania znajdującego się na dole 

urządzenia. 

2) Podłączyć zaciski zasilania do akumulatora 12 V DC. Uważać na 

przestrzeganie właściwej biegunowości. 

3) Lampki zaświecą się kolejno, naciśnij "Dalej" aby rozpocząć 

"ROZGRZEWANIE". 

4) Po około 90 sekundach zacznie migać lampka "KALIBRACJA". 

5) Całkowicie ścisnąć pojemnik kalibracyjny 5 razy i nacisnąć przycisk "Dalej". 

6) Lampka "Kalibracja" będzie świecić przez około 60 sekund. 

7) Kiedy zaczyna migać lampka "Analiza", podłączyć wąż do dolnego złącza 

serwisowego pojazdu, a następnie nacisnąć przycisk "Dalej". 

8) lampka "Analiza" zaświeci przez około 45 sekund, podczas gdy badanie jest w 

toku. 

9) Lampka "PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO" pokaże wynik badań (patrz 

Wyniki badania) 

10) Odłączyć wąż próbny od pojazdu, nacisnąć przycisk "Dalej" i ścisnąć pojemnik 

kalibracyjny 5 razy. Wyłączyć zasilanie i odłożyć przyrząd w miejsce składowania. 

Wyniki badań 

1) Po zakończeniu analizy miga lampka "PRAWIDŁOWO" lub "NIEPRAWIDŁOWO". 

a) "PRAWIDŁOWO" wskazuje, że testowane czynnik chłodniczy zawiera 95% lub 

więcej R134a i nadaje się do odzysku. 



 

 

b) "NIEPRAWIDŁOWO" wskazuje, że testowany czynnik zawiera mniej niż 95% 

R134a i nie powinien być odzyskiwany bez specjalnego wyposażenia. 

c) Lampka "Nadmiar powietrza" zapala się w połączeniu z lampką 

"PRAWIDŁOWO" lub "NIEPRAWIDŁOWO", jeżeli przyrząd stwierdzi, że jest obecna 

znaczna ilość powietrza. (Pomoc / Rozwiązywanie problemów).

 

 

Łącznik z filtrem

 

Moduł bazowy 

I 

 

 

 

 

Mocowanie do akumulatora Pojemnik kalibracji



 

ZAPRASZAMY 

Dziękujemy za zakup analizatora czynnika chłodniczego MINI R134a ID. 

Mini ID jest najbardziej ekonomicznym identyfikatorem czynnika chłodniczego 

zbudowanym kiedykolwiek do analizy czystości samochodowego gazowego 

czynnika chłodniczego R134a. Posiada wiele funkcji, które zostaną opisane w 

niniejszej instrukcji. Zalecamy, aby wszyscy pracownicy, którzy korzystają z tego 

przyrządu przeczytali instrukcję aby zaznajomić się lepiej z jego prawidłowym 

działaniem. 

Celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zastosowania, eksploatacji lub 

części zamiennych, prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta Magneti Marelli 

Aftermarket Sp. z o.o. W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt. 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

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

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Niniejszy dokument jest chroniony na podstawie Prawa Międzynarodowego i jest 

wyłączną własnością Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. Dowolna część 

niniejszego dokumentu może być kopiowana lub w inny sposób reprodukowana, 

czy przechowywana w dowolnym elektronicznym systemie wyszukiwania 

informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Mastercool Inc jedynie w zakresie 

wyraźnie dozwolonym zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawa 

autorskiego 

Wprowadzenie i przegląd 

Zanieczyszczenie czynników chłodniczych w układach klimatyzacyjnego pojazdów 

może prowadzić do korozji części, podwyższonego ciśnienia głównego i awarii 

układów przy korzystaniu z nie podejrzewających niczego techników. Możliwość 

określenia przez techników rodzaju i czystości czynnika chłodniczego jest poważnie 

utrudniona przez obecność powietrza podczas próby wykorzystania zależności 

temperatura-ciśnienie. Opracowywanie różnych zastępczych czynników 

chłodniczych dodatkowo komplikuje zdolność technika identyfikacji czystości 

czynnika w oparciu o zależność temperatura-ciśnienie. W zastępcze mieszanki 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


 

      

czynnika mogą również doprowadzić do zagrożenia zapłonu dla techników i 

użytkownika końcowego układu klimatyzacyjnego pojazdu. 

Identyfikator czynnika chłodniczego Mini ID zapewnia, w łatwy i dokładny sposób, 

możliwość określenia czy czynnik chłodniczy R134a w samochodowych układach 

klimatyzacji ma odpowiednią czystość. Urządzenie wykorzystuje technologię 

nierozpraszającej podczerwieni (NDIR) w celu określenia stężeń wagowych 

czynnika chłodniczego typu R12, R134a, R22, jak również, węglowodorów i 

powietrza. Czystość czynnika dla czynnika chłodniczego R134a jest automatycznie 

określana przez przyrząd, aby wyeliminować błąd ludzki. 

Urządzenie jest dostarczane w komplecie z wężem do próbek R134a, przewodem 

zasilania 12 VDC oraz wszystkimi wymaganymi złączkami w jednym solidnym 

przyrządzie przenośnym. 

Mini ID jest ekonomicznym narzędziem służącym do określenia przy pomocy 

lampek "PRAWIDŁOWO" lub "NIEPRAWIDŁOWO" czystości R134a. Produktu 

wskazuje również jeśli w układzie znajduje się nadmierna ilość gazu 

niekondensującego (powietrze). Nadmiar "powietrza" powoduje niską wydajność 

chłodzenia i może być łatwo skorygowany poprzez odzyskanie czynnika 

chłodniczego, opróżnienie układu i ponowne napełnienie. Mini ID wykorzystuje 

prostą pompkę ręczną pozwalającą na oczyszczenie komórki próbki z czynnika w 

celu kalibracji urządzenia. Diody LED pokazują użytkownikowi status w łatwy do 

zrozumienia sposób. Migające diody LED wymagają działania użytkownika, podczas 

gdy świecące w sposób stały diody LED wskazują, że przyrząd wykonuje pracę. 

Wyjątkowy filtr z mosiądzu, położone pomiędzy łącznikiem a wężem próbki, 

zapewnia doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniem olejem poprzez 

zatrzymywanie oleju w łączniku i uniemożliwienie jego wprowadzenia do 

przyrządu. Jeśli przyrząd nieustannie wskazuje na nadmiar powietrza, wskazuje to 

na to, iż filtr został zanieczyszczony przez olej i musi zostać wymieniony. 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

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

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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