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OSTRZEŻENIA 

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa eksploatacja spowoduje zanieczyszczenie maszyny! 

OSTROŻNIE: Przed przystąpieniem do spuszczania, odłączenia lub demontażu należy 

rozładować ciśnienie! 

WAŻNE: Zaleca się przestrzeganie fabrycznych procedur regeneracji i 

ładowania. 

Posługiwanie się urządzeniem Recycle Guard 

Urządzenie Recycle Guard służy do usuwania szczeliwa, barwników, środków smarnych 

oraz innych zanieczyszczeń z czynnika chłodniczego podczas cyklu regeneracji, zanim 

czynnik chłodniczy zostanie wpuszczony do maszyny regenerującej. Urządzenie Recycle 

Guard może pracować z czynnikiem chłodniczym w stanie gazowym lub ciekłym. Jednak 

nadmierna ilość czynnika chłodniczego wprowadzonego do urządzenia Recycle Guard w 

stanie ciekłym zwiększy czas regeneracji. 

 

Optymalne wyniki uzyskuje się wtedy, gdy czynnik chłodniczy jest regenerowany ze stanu 

gazowego. Dlatego zaleca się podłączanie urządzenia Recycle Guard do tych króćców w 

samochodzie, które pozwalają na przepływ czynnika chłodniczego w stanie gazowym, takich 

jak króćce po stronie niskiego ciśnienia i (lub) po stronie wysokiego ciśnienia gazu. Przed 

uruchomieniem regeneracji po stronie niskiego ciśnienia należy sprawdzić, czy króciec po 

stronie niskiego ciśnienia został zamknięty albo ręcznie albo w programie komputerowym. 

 

 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK 

URZĄDZENIA! 

WAŻNE: Układ filtracyjny urządzenia Recycle Guard™ należy wymieniać po 30 

godzinach operacji regeneracji/ładowania albo, gdy następuje wyraźne 

spowolnienie prędkości regeneracji w Twojej maszynie do obsługi instalacji 

klimatyzacji. Zakupu kompletu części zamiennych układu filtracyjnego można 

dokonać u lokalnego dystrybutora. 

 

Przy pracy z czynnikami chłodniczymi zawsze załóż okulary i 

rękawice ochronne! 



Manometry zewnętrzne 

Podłączenie urządzeń 

1. Zamocuj będącą na wyposażeniu klamrę do urządzenia Recycle Guard 

przy pomocy dwóch wkrętów (urządzenie Recycle Guard MUSI być 

zainstalowane lub używane PIONOWO) (patrz rys. 1.) 

2. Odłącz środkowy wąż od zblokowanego zestawu manometrów przy 

wewnętrznym króćcu maszyny do regeneracji 

3. Podłącz środkowy wąż (patrz rys. 2.) od zewnętrznego zestawu 

manometrów do złączki wlotowej urządzenia Recycle Guard (złączka na 

wierzchu urządzenia Recycle Guard™) 

4. Podłącz dodatkowy wąż zasilający czynnika chłodniczego (niebędący 

na wyposażeniu) przy pomocy złączek obejmowych ½" Acme x ½" 

Acme do najwyżej położonego zaworu na wierzchu urządzenia Recycle 

Guard (patrz rys. 3.) 

5. Zamocuj drugi koniec węża dodatkowego do urządzenia do 

regeneracji 

Regeneracja 

1. Przekręć pokrętło sterowania W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu (dociągaj wyłącznie ręką)  (patrz 

rys. 4.) 

2. Otwórz zawory ciśnieniowe zblokowanych manometrów 

3. Odnośnie czynności regeneracji w Twojej maszynie R/R/R – patrz 

odpowiednia instrukcja użytkowania 

4. Po wykonaniu regeneracji, umieść zbiorniczek o pojemności około 100 

ml pod urządzeniem Recycle Guard™ 

5. Otwórz kurek spustowy urządzenia Recycle Guard aby usunąć wszelkie 

ilości szczeliwa, oleju i barwnika (patrz rys. 5.) 

6. Po tej czynności zamknij kurek spustowy 

7. Spuszczone ilości szczeliwa, oleju i barwnika należy utylizować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi 

Wytwarzanie podciśnienia i ładowanie 



1. Przekręć pokrętło sterowania W KIERUNKU PRZECIWNYM DO 

RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu((dociągaj wyłącznie ręką), 

aby umożliwić dostanie się czynnika chłodniczego do obwodu 

filtracyjnego obejściowego (patrz rys. 6.) Odnośnie czynności 

regeneracji w Twojej maszynie R/R/R – patrz odpowiednia instrukcja 

użytkowania 

2. Odnośnie czynności wytwarzania próżni i ładowania w Twojej maszynie 

R/R/R – patrz odpowiednia instrukcja użytkowania. 

 

 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK 

URZĄDZENIA! 

 



 

 

            Zawory odcinające W URZĄDZENIU DO REGENERACJI 

Podłączenie urządzeń 

6. Zamocuj będącą na wyposażeniu klamrę do urządzenia Recycle Guard przy 

pomocy dwóch wkrętów (urządzenie Recycle Guard MUSI być zainstalowane lub 

używane PIONOWO) (patrz rys. 1.) 

7. Odłącz niebieski wąż (po stronie niskiego ciśnienia) od maszyny do regeneracji 

(patrz rys. 2.) 

8. Zamocuj niebieski wąż (po stronie niskiego ciśnienia) do złączki wlotowej 

(środkowej) urządzenia Recycle Guard (patrz rys. 3) 

9. Podłącz dodatkowy wąż zasilający czynnika chłodniczego (niebędący na 

wyposażeniu) przy pomocy złączek obejmowych ½" Acme x ½" Acme do 

pozostałego (najwyżej położonej) złączki na wierzchu urządzenia Recycle Guard 

(patrz rys. 4.) 

10. Zamocuj drugi koniec węża dodatkowego do króćca po stronie niskiego 

ciśnienia urządzenia do regeneracji 

 

Regeneracja 

8. Podłącz wąż obsługowy po stronie wysokiego ciśnienia od urządzenia do 

regeneracji do samochodu. 

9. Podłącz wąż obsługowy po stronie niskiego ciśnienia od urządzenia Recycle 

Guard do samochodu 

10. Zamknij zawór sterujący po stronie wysokiego ciśnienia w urządzeniu do 

regeneracji (patrz rys. 5). 

11. Przekręć pokrętło sterowania urządzenia Recycle Guard W KIERUNKU 

ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu  (patrz rys. 6.) 

12. Wykonaj normalne czynności związane z regeneracją zgodne z instrukcją 

użytkowania Twojego urządzenia. 

13. Po wykonaniu regeneracji, umieść zbiorniczek o pojemności około 100 ml pod 

urządzeniem Recycle Guard™ 

14. Otwórz kurek spustowy urządzenia Recycle Guard, aby usunąć wszelkie ilości 

szczeliwa, oleju i barwnika (patrz rys. 8.) 

15. Po tej czynności zamknij kurek spustowy 



16. Spuszczone ilości szczeliwa, oleju i barwnika należy utylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi 

 

Wytwarzanie podciśnienia i ładowanie 

3. Przekręć pokrętło sterowania W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu (dociągaj wyłącznie ręką), aby umożliwić 

dostanie się czynnika chłodniczego do obwodu filtracyjnego obejściowego (patrz 

rys. 7.) 

4. Otwórz zawór sterujący po stronie wysokiego ciśnienia w urządzeniu do 

regeneracji (patrz rys. 9). 

5. Wykonaj normalne czynności wytwarzania próżni i ładowania. 

6. Odnośnie czynności wytwarzania próżni i ładowania w Twojej maszynie R/R/R – 

patrz odpowiednia instrukcja użytkowania 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK 

URZĄDZENIA! 



Zawory odcinające W WĘŻACH 

OBSŁUGOWYCH 

Podłączenie urządzeń 

1. Zamocuj będącą na wyposażeniu klamrę do 

urządzenia Recycle Guard przy pomocy dwóch 

wkrętów (urządzenie Recycle Guard MUSI być 

zainstalowane lub używane PIONOWO) (patrz rys. 

1.) 

2. Odłącz niebieski wąż (po stronie niskiego 

ciśnienia) od maszyny do regeneracji (patrz rys. 2.) 

3. Zamocuj niebieski wąż (po stronie niskiego 

ciśnienia) do złączki wlotowej (środkowej) 

urządzenia Recycle Guard (patrz rys. 3) 

4. Podłącz dodatkowy wąż zasilający czynnika 

chłodniczego (niebędący na wyposażeniu) przy 

pomocy złączek obejmowych ½" Acme x ½" Acme 

do pozostałego (najwyżej położonej) złączki na 

wierzchu urządzenia Recycle Guard (patrz rys. 4.) 

5. Zamocuj drugi koniec węża dodatkowego do 

króćca po stronie niskiego ciśnienia urządzenia do 

regeneracji 

Regeneracja 

1. Podłącz wąż obsługowy po stronie wysokiego 

ciśnienia od urządzenia do regeneracji do 

samochodu. 

2. Podłącz wąż obsługowy po stronie niskiego 

ciśnienia od urządzenia Recycle Guard do 

samochodu 

3. Aby wykonać regenerację, zamknij zawór 

odcinający po stronie wysokiego ciśnienia na 

czerwonym wężu obsługowym (patrz rys. 5). 

4. Przekręć pokrętło sterowania urządzenia Recycle 

Guard W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu  (patrz rys. 7.) 



5. Wykonaj normalne czynności związane z 

regeneracją zgodne z instrukcją użytkowania 

Twojego urządzenia. 

6. Po wykonaniu regeneracji, umieść zbiorniczek o 

pojemności około 100 ml pod urządzeniem 

Recycle Guard™ 

7. Otwórz kurek spustowy urządzenia Recycle 

Guard, aby usunąć wszelkie ilości szczeliwa, oleju 

i barwnika (patrz rys. 6.) 

8. Po tej czynności zamknij kurek spustowy 

9. Spuszczone ilości szczeliwa, oleju i barwnika 

należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lokalnymi i krajowymi 

Wytwarzanie podciśnienia i ładowanie 

1. Po wykonaniu regeneracji przekręć pokrętło 

sterowania w urządzeniu Recycle Guard W 

KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu (patrz rys. 8.) 

2. Otwórz zawór odcinający po stronie wysokiego 

ciśnienia na wężu obsługowym (patrz rys. 9). 

7. Odnośnie czynności wytwarzania próżni i 

ładowania w Twojej maszynie R/R/R – patrz 

odpowiednia instrukcja użytkowania 

 

 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI 

NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK  

URZĄDZENIA! 



 

 

 

Brak zaworów odcinających 

Podłączenie urządzeń 

11. Zamocuj będącą na wyposażeniu klamrę do urządzenia Recycle Guard przy 

pomocy dwóch wkrętów (urządzenie Recycle Guard MUSI być zainstalowane lub 

używane PIONOWO) (patrz rys. 1.) 

12. Odłącz niebieski wąż (po stronie niskiego ciśnienia) od maszyny do regeneracji 

(patrz rys. 2.) 

13. Zamocuj niebieski wąż (po stronie niskiego ciśnienia) do złączki wlotowej 

(środkowej) urządzenia Recycle Guard (patrz rys. 3) 

14. Podłącz dodatkowy wąż zasilający czynnika chłodniczego (niebędący na 

wyposażeniu) przy pomocy złączek obejmowych ½" Acme x ½" Acme do 

pozostałej (najwyżej położonej) złączki na wierzchu urządzenia Recycle Guard 

(patrz rys. 4.) 

15. Zamocuj drugi koniec węża dodatkowego do króćca po stronie niskiego 

ciśnienia urządzenia do regeneracji 

 

Regeneracja 

17. Podłącz wąż po stronie wysokiego ciśnienia do samochodu. 

18. Pozostaw ODŁĄCZONY wąż po stronie wysokiego ciśnienia (patrz rys. 5). 

19. Przekręć pokrętło sterowania urządzenia Recycle Guard W KIERUNKU 

ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu  (patrz rys. 7.) 

20. Wykonaj normalne czynności związane z regeneracją zgodne z instrukcją 

użytkowania Twojego urządzenia. 

21. Po wykonaniu regeneracji, umieść zbiorniczek o pojemności około 100 ml pod 

urządzeniem Recycle Guard™ 

22. Otwórz kurek spustowy urządzenia Recycle Guard, aby usunąć wszelkie ilości 

szczeliwa, oleju i barwnika (patrz rys. 6.) 

23. Po tej czynności zamknij kurek spustowy 

24. Spuszczone ilości szczeliwa, oleju i barwnika należy utylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi 



 

Wytwarzanie podciśnienia i ładowanie 

8. Przekręć pokrętło sterowania W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu (dociągaj wyłącznie ręką), aby umożliwić 

dostanie się czynnika chłodniczego do obwodu filtracyjnego obejściowego (patrz 

rys. 8.) 

9. PODŁĄCZ wąż obsługowy po stronie wysokiego ciśnienia do samochodu (patrz 

rys. 9). 

10. Odnośnie czynności wytwarzania próżni i ładowania w Twojej maszynie R/R/R – 

patrz odpowiednia instrukcja użytkowania 

 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK 

URZĄDZENIA! 

RÓWNOCZESNA regeneracja po stronie 

wysokiego i niskiego ciśnienia 

(2 urządzenia Recycle Guard) 

Podłączenie urządzeń 

6. Zamocuj będącą na wyposażeniu klamrę do 

urządzenia Recycle Guard przy pomocy dwóch 

wkrętów (urządzenie Recycle Guard MUSI być 

zainstalowane lub używane PIONOWO) (patrz rys. 

1.) 

7. Odłącz niebieski wąż (po stronie niskiego 

ciśnienia) i czerwony wąż (po stronie wsokiego 

ciśnienia) od maszyny do regeneracji (patrz rys. 2.) 

8. Zamocuj niebieski wąż (po stronie niskiego 

ciśnienia) i czerwony wąż (po stronie wsokiego 

ciśnienia)do złączki wlotowej (środkowej) każdego 

urządzenia Recycle Guard (patrz rys. 3) 

9. Podłącz dwa dodatkowe węże zasilające czynnika 

chłodniczego (niebędące na wyposażeniu) przy 

pomocy złączek obejmowych ½" Acme x ½" Acme 

do pozostałego (najwyżej położonej) złączki na 

wierzchu obydwu urządzeń Recycle Guard (patrz 



rys. 4.) 

10. Zamocuj obydwa końce węży dodatkowych do 

króćców po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia 

urządzenia do regeneracji 

 

Regeneracja 

10. Podłącz wąż obsługowy (po stronie niskiego 

ciśnienia) i wąż (po stronie wsokiego ciśnienia) do 

samochodu. 

11. Przekręć pokrętła sterowania urządzeń Recycle 

Guard W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM 

WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu  (patrz rys. 5.) 

12. Wykonaj normalne czynności związane z 

regeneracją zgodne z instrukcją użytkowania 

Twojego urządzenia. 

13. Po wykonaniu regeneracji, umieść zbiorniczek o 

pojemności około 100 ml pod urządzeniem 

Recycle Guard™ 

14. Otwórz kurki spustowe urządzeń Recycle Guard, 

aby usunąć wszelkie ilości szczeliwa, oleju i 

barwnika (patrz rys. 6.) 

15. Po tej czynności zamknij kurki spustowe 

16. Spuszczone ilości szczeliwa, oleju i barwnika 

należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lokalnymi i krajowymi 

 

Wytwarzanie podciśnienia i ładowanie 

1. Przekręć pokrętła sterowania w urządzeniach 

Recycle Guard W KIERUNKU PRZECIWNYM DO 

RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA do oporu 

(dociągaj wyłącznie ręką), aby umożliwić dostanie 

się czynnika chłodniczego do obwodu filtracyjnego 

obejściowego (patrz rys. 7.) 

2. Odnośnie czynności wytwarzania próżni i 



ładowania w Twojej maszynie R/R/R – patrz 

odpowiednia instrukcja użytkowania 

 

WAŻNE: PO KAŻDEJ REGENERACJI 

NALEŻY OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK  

URZĄDZENIA! 
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