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• Odczytywanie informacji o pojemności chłodziw samochodowych oraz oleju w ponad 1000 modeli i marek pojazdów. 
• Funkcja automatycznego rozgrzewania.  
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii.  
• Duży wyświetlacz elektroniczny pokazujący informacje o ciśnieniu i temperaturach. 
• Gumowa osłona ochronna zwiększająca trwałość produktu. 
• Wytrzymały hak, który można złożyć do środka na czas przechowywania urządzenia.  
• Możliwość aktualizowania oprogramowania za pomocą złącza USB i z płyty CD. 

SPECYFIKACJE 
• Chłodziwo: R134a 
• Wyświetlacz z poziomem ciśnienia i podciśnienia: Segment niski – Funty na cal  

kwadratowy/Cale słupa rtęci, bar, MPa, kg/cm2 
Segment wysoki – Funty na cal kwadratowy, bar, MPa, kg/cm2 

• Wyświetlacz z poziomem temperatury: Od -40 do 200°F (od -4 do 93°C) 
• Czas reakcji: 250 ms 
• Połączenie: 1/2” ACME lub 1/4” FLARE 
• Temperatura robocza: Od 32 do 122°C (od 0 do 45°C) 
• Zasilanie: bateria 9 VDC 
• Żywotność baterii: 50-60 godzin ciągłego użytkowania 
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Specjalna ikona na wyświetlaczu LCD 

OSTRZEŻENIA 

 
• Założyć gogle ochronne/Założyć rękawice 
• Nie wolno uwalniać chłodziwa do atmosfery.  
• W przypadku kontaktu chłodziwa z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i uzyskać pomoc lekarską.  
• Przechowywać w suchym miejscu. Nie dopuścić do wniknięcia wilgoci do wnętrza urządzenia.  
• WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŁADOWAŃ STATYCZNYCH: W niektórych częściach świata klimat 

sprzyja przewodzeniu nagromadzonej statycznej energii elektrycznej (ESD). Zakupiona przez Państwa 
elektroniczna oprawa zaworowa została zaprojektowana w celu eliminacji niszczących skutków wyładowań 
elektrostatycznych. W ekstremalnych przypadkach skutki wyładowań elektrostatycznych będą wyraźnie 
widoczne, gdy oprawa zaworowa przestanie reagować lub wyłączenie urządzenia będzie niemożliwe. 
Wyładowania zdarzają się rzadko, ale najlepszym rozwiązaniem będzie odłączenie baterii, odczekanie 1 
minuty i ponowne podłączenie baterii. Po włączeniu urządzenie zresetuje się automatycznie i zacznie działać 
normalnie.  

INSTALACJA BATERII  
Zdjąć pokrywę przedziału baterii. Sprawdzić, czy bateria została zamocowana z 
prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. Ponownie założyć pokrywę przedziału 
baterii.  
Uwaga: Po wymianie baterii odczekać 15-20 sekund przed podłączeniem 
baterii do zatrzasków.  
 

REGULACJA CIŚNIENIA ZGODNIE Z WYSOKOŚCIĄ TERENU 
Wyregulowanie oprawy w odniesieniu do wysokości terenu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania precyzyjnych 
odczytów. Opisane poniżej kroki pozwolą na skonfigurowanie urządzenia zgodnie z wysokością terenu w miejscu pracy 
i odczytami barometrycznymi.  
1. Nacisnąć przycisk POWER, żeby włączyć urządzenie.  
2. Odczekać 10-15 sekund, aby rozgrzać urządzenie i ustabilizować odczyty. (Na ekranie pojawią się znaki i 

odczyt jednostek miary ). Po rozgrzaniu urządzenia na ekranie pozostaną wyłącznie odczyty 
ciśnienia i temperatury.  

3. Oprawę zaworową należy wyregulować zgodnie z wysokością terenu w miejscu pracy i odczytami ciśnienia 
barometrycznego, ponieważ urządzenie umożliwia odczytywanie poziomu nadciśnienia. Nacisnąć i przytrzymać przez 
6-8 sekund jednocześnie przyciski UNIT i ENTER, a następnie je puścić. Odczyty ciśnienia zostaną całkowicie 
wyzerowane.  

PRZEDZIAŁ BATERII 



UWAGA: W niektórych przypadkach po odłączeniu urządzenia od źródła zadawania ciśnienia lub podciśnienia 
odczyty ciśnienia mogą nie być całkowicie wyzerowane. Naciśnij i przytrzymaj przez 6-8 sekund jednocześnie 
przyciski UNIT i ENTER, a następnie je puść. Odczyty ciśnienia zostaną całkowicie wyzerowane.  

OSTRZEŻENIE! Zabrania się podejmowania próby wyzerowania odczytów przez naciśnięcie 
przycisku ENTER, gdy oprawa zaworowa została podłączona do źródła zadawania ciśnienia lub 
podciśnienia, a na ekranie pokazują się faktyczne odczyty. W przeciwnym razie odczyty mogą zostać  
zaburzone.  

KONFIGURACJA PODSTAWOWA 
Poniżej znajduje się lista ustawień, które zostały fabrycznie zaprogramowane w urządzeniu. 

• Ciśnienie: Funty na cal kwadratowy/Cale słupa rtęci 
• Temperatura: °F 

Poniższa procedura umożliwia zmianę konfiguracji fabrycznej: 
• Nacisnąć przycisk POWER, żeby włączyć urządzenie. Odczekać 10-15 sekund, aby rozgrzać urządzenie i 

ustabilizować odczyty. (Na ekranie pojawią się wszystkie znaki i licznik jednostek miary  ). Po 
rozgrzaniu urządzenia na ekranie pojawią się odczyty ciśnienia i temperatury.  

• Nacisnąć przycisk UNITS, aby wybrać pożądane ciśnienie/temperaturę. Przejść przez następujące jednostki: funty na 
cal kwadratowy (PSI), kg/cm2, bar, MPa oraz ˚F. Kontynuować przewijanie, aż pojawią się ˚C.  

KONFIGURACJA INFORMACJI O PRODUCENCIE/MODELU/ROKU DLA POJEMNOŚCI CHŁODZIWA I OLEJU 
• Nacisnąć przycisk VEHICLE ▲lub VEHICLE ▼, aby przejść pomiędzy poszczególnymi producentami. Naciśnięcie 

VEHICLE ▲ umożliwia przeglądanie w porządku alfabetycznym, natomiast VEHICLE ▼ w odwróconym porządku 
alfabetycznym. 

Producenci obejmują: Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, 
Daewoo, Daihatsu, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, Geo, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, 
Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercury, Mini, Mitsubishi, Mercedes Benz, Nissan, Oldsmobile, Opel-
Vauxhall, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Saturn, Scion, Seat, Skoda, Smart, 
Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkwagen i Volvo. 

• Po znalezieniu odpowiedniego producenta nacisnąć ENTER. 
• Nacisnąć przycisk VEHICLE ▲, aby przejść pomiędzy poszczególnymi modelami/latami. Nacisnąć i przytrzymać 

przycisk VEHICLE ▲lub ▼, aby przewijać szybciej (naciśnij ▼, aby powrócić do modelu/roku, który został 
przegapiony w czasie przyspieszonego przewijania.) 

• Naciśnięcie przycisku UNITS umożliwia zmianę jednostek miary po znalezieniu pożądanego modelu/roku. Przejść 
pomiędzy dostępnymi opcjami: LBS/OZ (funty/uncje), LBS/ML (funty/mililitry), KG/OZ (kilogramy/uncje) lub KG/ML 
(kilogramy/mililitry).  

• Po znalezieniu odpowiedniego modelu, roku i jednostki miary nacisnąćENTER. 
• Na górze ekranu LCD pojawią się miary pojemności chłodziwa i oleju.  
• Ponownie nacisnąć ENTER, aby rozpocząć odczytywanie.  

ZALECENIA PRZEZ ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA 
1. Zamknąć oba zawory na manometrze obracając pokrętła „High” i „Low” w prawo.  
2. Podłączyć złączki rurowe „High” i „Low” do końcówki wewnętrznej w wężu czerwonym i niebieskim. W przypadku 
stosowania złączek rurowych ręcznych przed podłączeniem do układu obrócić pokrętło w lewo i otworzyć trzpień 
pomiarowy (rys. A). 
4. Podłączyć wąż czerwony do portu „High” a wąż niebieski do portu „Low” na manometrze.  

PODŁĄCZANIE DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOSTYKI SYSTEMU 
Prawidłowe zdiagnozowanie problemów w układzie klimatyzacji wymaga najpierw sprawdzenia ogólnej wydajności 
układu. Obejmuje to sprawdzenie ciśnienia w układzie i przepływu chłodziwa. Do sprawdzenia ciśnienia w układzie 
służy zespół manometru.  
 
  



UWAGA: Sprawdzić, czy zamknięto zawory ręczne na zespole manometru. W czasie pracy z chłodziwem należy 
bezwzględnie nosić rękawice i gogle ochronne.  
1. Zdjąć zaślepki zabezpieczające z portów układu. Sprawdzić, czy w portach nie ma wycieku.  
2. Podłączyć wąż serwisowy (niebieski) ciśnienia niskiego (Low) do strony ssawnej sprężarki. Podłączyć wąż 

serwisowy (czerwony) ciśnienia wysokiego (High) do strony wypływowej sprężarki. Sprawdzić, czy złączki rurowe 
zostały prawidłowo zatrzaśnięte.  

3. W przypadku stosowania złączek rurowych ręcznych obrócić pokrętło w prawo, aby przesunąć trzpień 
pomiarowy w dół złączki rurowej i otworzyć zawory w portach, co umożliwi przepływ chłodziwa.  

 

ZŁĄCZKA RUROWA RĘCZNA (Rys. A). 
Obrócić pokrętło do końca w lewo, aby cofnąć trzpień pomiarowy 
i podłączyć złączkę do układu. Podnieść tuleję i umieść port serwisowy 
wewnątrz złączki rurowej, a następnie zwolnij tuleję, aby zablokować 
złączkę po podłączeniu do układu. Obrócić pokrętło do końca w prawo 
(otwierając port serwisowy) i uruchom przepływ chłodziwa.  

 

 
WAŻNE UWAGI 
Układ otwarty lub taki, w którym wykryto nietypowo niskie ciśnienie chłodziwa będące wynikiem wycieku, należy 
całkowicie opróżnić, stosując recykling i głęboką próżnię.  

Przed ponownym załadowaniem opróżniony układ należy naprawić, skontrolować na obecność wycieków i ponownie 
opróżnić. Stosować wyłącznie zawór po stronie wysokiego ciśnienia (High) w zespole manometru, jeżeli załadowujemy 
ciecz lub stronę z wysokim ciśnieniem. Sprawdzić, czy zawór po stronie niskiego ciśnienia (Low) został zamknięty. Po 
załadowaniu sprawdzić układ poprzez włączenie silnika i uruchomienie układu klimatyzacji przy obu zamkniętych 
zaworach (na manometrze). Po zakończeniu próby rozłączyć złączki rurowe od układu i zastosować automat do 
odzyskiwania/recyklingu, aby usunąć z węży wszelkie pozostałości chłodziwa.  

 

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE DLA UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH  
• Niski poziom ciśnienia po stronie niskiej i wysokiej. Zazwyczaj oznacza to niski poziom załadowania.  
• Ciśnienie po stronie niskiej jest niskie, natomiast po stronie wysokiej jest wysokie. Zwykle oznacza to jakiś rodzaj 

blokady w układzie. (Np. rozprężenie zaworu lub otworu w przewodzie) 
• Ciśnienie po stronie niskiej jest wysokie, natomiast po stronie wysokiej jest niskie. W połączeniu ze zmiennymi 

odczytami ciśnienia wskazuje to na wadliwie działające zawory membranowe w sprężarce. 
• Wysoki poziom ciśnienia po stronie niskiej i wysokiej. Zwykle wskazuje to na przeładowanie układu.  
  

TULEJA 

Parownik Skraplacz 

Sprężarka 

Odbieralnik 

Niskie ciś. 

Wysokie ciś. 

Połóżenie portów serwisowych niskiego i wysokiego ciśnienia może się zmieniać. 



 

KARTA CIŚNIENIA/TEMPERATURY R134a 

Temperatura otoczenia (˚F) Manometr po stronie niskiej Manometr po stronie wysokiej 

65˚ 25-35 psi 135-155 psi 

70˚ 35-40 psi 145-160 psi 

75˚ 35-45 psi 150-170 psi 

80˚ 40-50 psi 175-210 psi 

85˚ 45-55 psi 225-250 psi 

90˚ 45-55 psi 250-270 psi 

95˚ 50-55 psi 275-300 psi 

100˚ 50-55 psi 315-325 psi 

105˚ 50-55 psi 340-345 psi 

 
ŁADOWANIE CHŁODZIWA 
A. Sprawdzić, czy dokładnie zamknięto oba zawory na manometrze. 
B. Uruchomić samochód i układ klimatyzacji (będzie to pomocne przy ładowaniu chłodziwa).  
C. Podłączyć przeciwny koniec żółtego węża do zasilania chłodziwa. (Stosować się do zaleceń producenta 

chłodziwa w odniesieniu do odpowiedniego dawkowania) 
D. Otwierać powoli zawór manometru po stronie niskiej (niebieskiej), aż do uzyskania ciśnienia na poziomie 40 psi. 

W czasie ponownego ładowania nie przekraczać poziomu 40 psi. Przekroczenie tej wartości może uszkodzić 
sprężarkę.  

E. Po zakończeniu ładowania zamknąć zawór po stronie niskiej (niebieskiej). 

OPRÓŻNIANIE UKŁADU ZA POMOCĄ POMPY PRÓŻNIOWEJ I PRÓBA SZCZELNOŚCI 
A. Sprawdzić, czy w układzie klimatyzacji nie pozostało chłodziwo.  
B. Podłączyć złączki niebieską i czerwoną do układu klimatyzacyjnego.  
C. Podłączyć wąż żółty do pompy próżniowej i uruchomić pompę. 
D. Otworzyć zawór manometru po stronie niskiej (niebieskiej). 
E. Otworzyć zawór manometru po stronie wysokiej (czerwonej). 

*Uruchomić pompę próżniową na 20 minut po opróżnieniu układu do uzyskania odczytu na manometrze na poziomie 
29 cali słupa rtęci. 

F. Zamknąć zawory po stronie niskiej i wysokiej manometru.  
G. Odczekać, aż układ się ustabilizuje i sprawdzić manometry na obecność podciśnienia.  

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ELEKTRONICZNEJ OPRAWY ZAWOROWEJ R134a 
A. Kompletny zespół rdzenia z pokrętłem (2 sztuki) 
B. Kompletny zespół uszczelki tłoka z O-ringami (2 sztuki) 
C. O-ringi uszczelki tłoka 
D. O-ring rdzenia  
E. Rdzeń, nakrętka i O-ring rdzenia  
F. Pokrętło do strony niskiej (niebieskie) 
G. Pokrętło do strony wysokiej (czerwone) 
H. Ręczna złączka rurowa po stronie niskiej – kompletna  
I. Ręczna złączka rurowa po stronie wysokiej – kompletna  
J. O-ring po stronie niskiej  

K. O-ring po stronie wysokiej  
L. Uszczelka do zespołu węża 
M. O-ring do złącza wewnętrznego  
N. Uszczelka dla 1/4“ FL 
O. O-ring do zaworu odcinającego (1/2” ACME) 
P. O-ring do zaworu odcinającego (1/4” FL-F) 
Q. Opcjonalne złącze USB i płyta CD do 
uaktualniania oprogramowania  



 

DIAGNOSTYKA: 
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: 

W prawym dolnym rogu ekranu LCD pojawi się specjalna ikona sygnalizująca konieczność wymiany baterii.  
Czarny ekran: 

Sprawdzić baterię i jej biegunowość. 

GWARANCJA 
Niniejsza gwarancja produktowa jest ważne przez rok (1) i obejmuje wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie 
dotyczy awarii spowodowanych nadużywaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub stopniowym zużywaniem się produktu.  
Gwarancja nabiera ważności w dniu zakupu urządzenia i może być używana wyłącznie przez oryginalnego 
użytkownika. Gwarancja nabiera ważności po przesłaniu na adres 1 Aspen Drive, Randolph, NJ 07869 kopii faktury 
wraz z dowodem rejestracji pojazdu.  
Dalsze informacje serwisowe są dostępne pod numerem (973) 252-9119. 
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