
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Elektroniczny Wykrywacz Nieszczelności Z Lampą Uv 

gazy HFC(bez 1234yf) 

Instrukcja obsługi 

007950013850 

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


ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI 

 

FUNKCJE BLOKU KLAWISZY ORAZ CZĘŚCI 

ZAKŁADANIE BATERII 

Uchwyć wykrywacz poziomo za rączkę. Aby otworzyć wnękę na baterię, odkręć wkręt na wierzchu 

pokrywki i zdejmij pokrywkę. Załóż do wnęki dwie baterie typu „C” biegunem dodatnim (+) do góry. 

Załóż z powrotem pokrywkę wnęki. 

TEST BATERII 

Załączenie wykrywacza automatycznie uruchamia test baterii. Stan baterii jest wyświetlany na 

diodowym wyświetlaczu.  

 

LAMPA ULTRAFIOLETOWA/NIEBIESKA 

Źródło światła ultrafioletowego/niebieskiego pozwala na wykrywanie miejsca nieszczelności w 

instalacjach z zastosowaniem barwnika UV. Lampę ultrafioletową załącza się naciskając przycisk UV 

Light. Lampa będzie świecić niezależnie od tego, czy wykrywacz jest załączony czy wyłączony! 

ZAKŁADAJ SPECJALNE OKULARY OCHRONNE CHRONIĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM 

ULTRAFIOLETOWYM! 

  WAŻNE  ZASADY DO PRZESTRZEGANIA W WYKRYWANIU NIESZCZELNOŚCI:  

A. Przed przystąpieniem do wykrywania nieszczelności upewnij się, czy instalacja 
klimatyzacji/chłodząca jest wyłączona. W instalacji musi być wystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego. Aby detekcja nieszczelności była skuteczna, w wyłączonej instalacji musi panować 
minimalne ciśnienie manometryczne wynoszące 3 bar w temperaturze 15°C.  

B. Aby zapewnić jak najlepsze wyniki detekcji, czujką trzymaną w odległości około 5 mm od 
powierzchni należy poruszać w obszarze wykrytej nieszczelności z prędkością około 25-50 mm na 
sekundę. Zwiększająca się częstotliwość alarmu będzie oznaczać wykrytą nieszczelność. Aby 
upewnić się co do miejsca wykrycia nieszczelności, należy przedmuchać strumieniem powietrza 
wokół spodziewanego miejsca nieszczelności, skierować czujkę w miejsce, gdzie powietrze jest 
czyste, wyzerować ją, a następnie powtórzyć kontrolę nieszczelności. 

C. W przypadku kontroli nieszczelności prowadzonych w miejscach, gdzie powietrze jest 
zanieczyszczone lub zawiera znaczny procent wilgotności, wskazania przyrządu (sygnały 
alarmowe) mogą być obarczone błędem. Aby zapewnić w takich miejscach jak najlepsze wyniki 
detekcji, należy przed przystąpieniem do kontroli pozwolić, aby wykrywacz „dostosował się” do 
warunków otoczenia. Poprzez naciśnięcie przycisku zerowania uzyska się dostosowanie 
wykrywacza do warunków otoczenia. 



WYMIANA KOŃCÓWKI CZUJKI  

Końcówka czujki zachowuje swoje pełne możliwości detekcyjne przez około 20 godzin. W miarę 

zużywania się końcówki, w pewnym momencie stanie się konieczna jej wymiana. Oznakami zużycia 

wymagającego wymiany będą błędne i nieregularne alarmy w czystym powietrzu. Przed 

zdecydowaniem się na wymianę końcówki sprawdź, czy nie jest zabrudzona smarem, zawilgocona, 

zapylona lub brudna. Do wyczyszczenia końcówki posłuż się sprężonym powietrzem lub alkoholem. 

Pamiętaj, aby przed użyciem końcówka była całkowicie sucha.      

 WYMIANA LAMPY ULTRAFIOLETOWEJ/NIEBIE3SKIEJ    

Aby wyjąc lampę, wyciągnij diodę świecącą z oprawki. Aby założyć diodę, wciśnij ją do oprawki 

dłuższym wyprowadzeniem na zewnątrz.  

LOKALIZACJA USTEREK    

Gdy wykrywacz zaczyna wyświetlać błędne lub nieregularne sygnały alarmowe, należy skontrolować 

końcówkę czujki lub baterię i ewentualnie wymienić (odnośnie procedury wymiany baterii – patrz 

tekst na początku tej ulotki). 

GWARANCJA   

Na niniejszy wyrób udzielana jest jednoroczna gwarancja począwszy od daty zakupu u 

autoryzowanego przedstawiciela. Gwarancyjna naprawa lub wymiana części jest bezpłatna, za 

okazaniem dowodu zakupu. Nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym uszkodzenia spowodowane 

manipulowaniem w wykrywaczu lub nieprawidłowym użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje baterii, 

końcówek czujek, lampek diodowych oraz innych materiałów podlegających normalnemu zużyciu. 

UPRASZA SIĘ, ABY PRZED ODESŁANIEM WYKRYWACZA WYMIENIĆ LUB WYCZYŚCIĆ 

KOŃCÓWKĘ CZUJKI ORAZ SPRAWDZIĆ BATERIE. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne 

gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie domniemane gwarancje zbytu 

oraz przydatności do określonego celu. 

Odnośnie uzyskania dodatkowej pomocy technicznej, dzwoń  888-825-6989 (USA) 

 

DOBRA/ZIELONA 

SŁABA/ŻÓŁTA 

WYMIEŃ/CZERWONA 

 

1. Do załączania i wyłączania wykrywacza 
2. Do zerowania poziomu czułości wg poziomu odniesienia 
3. Do zwiększenia czułości 
4. Do zmniejszenia czułości 
5. Do załączania i wyłączania sygnału alarmowego 
 



6. Do załączania i wyłączania ultrafioletu/światła niebieskiego 
7. Końcówka czujki 
8. Światło ultrafiole- 
      -towe/niebieskie 

Aby stwierdzić, na jak długo bateria jeszcze wystarczy, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk 

ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) 

PRACA 

1. POZIOMY CZUŁOŚCI 

Wykrywacz INSPECTORTM posiada sześć poziomów czułości (1-6). Na najwyższym poziomie 

czułości wykrywacz potrafi wykryć nieszczelność wynoszącą poniżej 3 gram na rok. W momencie 

załączenia, wykrywacz ustawi się na domyślnym poziomie czułości 5 (poziom 5 jest zalecaną 

nastawą czułości w momencie rozpoczynania wykrywania). Aby zobaczyć poziom czułości na 

wyświetlaczu diodowym, naciśnij  albo strzałkę UP (do góry) albo DOWN (w dół). Diodowy 

wyświetlacz zaświeci się na około 2 sekund (po jednej diodzie świecącej na każdy poziom czułości). 

Świecenie się jednej diody oznacza najniższą nastawę czułości, a sześciu – najwyższą.      

Nastawiona 

niska 

czułość 

 

Nastawiona 

wysoka 

czułość 

 

Poziom czułości można zwiększyć przy pomocy strzałki skierowanej do góry, a zmniejszyć przy 

pomocy strzałki skierowanej w dół. Naciśnięcie i trzymanie wciśniętej strzałki spowoduje zmienianie 

się nastawy trwające do momentu zwolnienia nacisku na przycisk strzałki. 

2. POZIOMY DETEKCJI 

Wykrywacz INSPECTORTM posiada piętnaście poziomów czułości. W miarę zbliżania urządzenia 

do źródła nieszczelności w kierunku rosnącego stężenia środka chłodniczego, zwiększy się 

prędkość alarmu dźwiękowego a wyświetlacz diodowy będzie wyświetlał wykrytą sytuację poprzez 

zmianę gamy kolorów: czerwonego, żółtego i zielonego. Ilość świecących diod w każdym kolorze 

będzie oznaczać 5 poziomów detekcji w każdym zakresie koloru.   

Niskie poziomy detekcji 



 

Średnie poziomy detekcji 

 

Wysokie poziomy detekcji 

 

 

Poziom detekcji będzie zmieniał się zależnie od nastawionego poziomu czułości. Ta sama 

nieszczelność będzie wyświetlana jako wysoka przy wyższych nastawach czułości i jako niższa przy 

nastawach niższych. 

3. FUNKCJA ZEROWANIA (RESET) 

Funkcja zerowania ma przede wszystkim na celu jak najlepsze zlokalizowanie źródła nieszczelności. 

Gdy urządzenie wykryje nieszczelność i zacznie wytwarzać sygnał alarmowy o pełnym natężeniu, 

naciśnij przycisk zerowania. Zerowanie spowoduje ignorowanie wszelkich nieszczelności o tym 

poziomie odniesienia i wykryje tylko ewentualne nieszczelności o wyższym stężeniu. 

 

CZĘŚĆ  

LAMPKA LED 

KOŃC. CZUJKI 

NR CZĘŚCI 

53512-B 

55100-SEN 

 

KONSTRUKCJA UZYSKAŁA CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ MET LABORATORIES INC. 

I SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY SAE J1627, POZ. R134a, R12 ORAZ R22 

OSTRZEŻENIE! 

 Instalacje pod ciśnieniem mogą mieć nieszczelności 

 Używajcie osłon ochronnych (użytkownik i osoby będące w pobliżu) 

 NIE WDYCHAĆ oparów czynnika chłodniczego! 
 



 Ostrożnie na ruchome części urządzeń! 

 Nieszczelności w instalacjach pod ciśnieniem oraz wdychanie oparów czynnika chłodniczego mogą 
być przyczyną obrażeń 

 Używajcie okularów ochronnych (użytkownik i osoby będące w pobliżu) 

 

PODLEGA OCHRONIE PATENTOWEJ 

Wyprodukowano w USA 
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