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1 WSTĘP 

 

Gratulujemy wyboru! Urządzenie, które Państwo zakW GÓRĘ ili jest bezpośrednim wynikiem naszych 

doświadczeń w branży i zapewni Państwu długą i efektywną eksploatację. 

Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane, aby zapewnić długotrwały, wysoki poziom 

niezawodności, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla operatorów. 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. starannie dobrała wszystkie materiały 

i komponenty (w połączeniu z zastosowaniem znacznego marginesu bezpieczeństwa), co wraz 

z procedurą zarządzania w oparciu o ciągłe kontrole, od momentu wprowadzenia produktu do 

firmy, przez magazynowanie i stosowania w warsztacie, zapewnia brak uszkodzeń, zniszczenie lub 

nieprawidłowego działania. 

Dodatkową gwarancję zapewniają rygorystyczne fabryczne testy i badania, którym poddawane 

jest urządzenie. 

Użytkownik jest zatem odpowiedzialny jedynie za zapewnienie właściwego stosowania urządzenia 

zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji 

Istotne jest, że to aby urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej 

instrukcji. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za 

urazy osób, zwierząt i/lub uszkodzenia przedmiotów, na skutek niewłaściwego użytkowania, 

niezgodnego z przedstawionym w niniejszej instrukcji obsługi. 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. zastrzega sobie prawo do zmiany 

parametrów technicznych i wyglądu produktu bez W GÓRĘ rzedniego powiadomienia. 

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w środowiskach komercyjnych i lekkich 

zastosowaniach przemysłowych. 

Celem tego podręcznika jest dostarczenie użytkownikowi wszystkich informacji niezbędnych do 

korzystania z urządzenia, od momentu zakW GÓRĘ u, aż do jego utylizacji.  

Podręcznik niniejszy może zawierać błędy w druku. 

Podręcznik został opracowany w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia dla personelu 

przydzielonego do użytkowania i konserwacji urządzenia. Jednakże w przypadku szczególnych 

potrzeb lub wniosków w zakresie pomocy technicznej lub części zamiennych, prosimy o kontakt 

z działem obsługi klienta. 
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2 GWARANCJA: 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. zapewnia usługi najwyższej jakości zarówno 

jeśli chodzi o surowce jak i procedury techniczne stosowane w produkcji wyposażenia. 

 

1. Sprawdź przy odbiorze czy cały pakiet jest nienaruszony. Roszczenia z tytułu uszkodzeń 

w transporcie muszą być zgłoszone do Przewoźnika ciągu 8 dni od daty odbioru towarów.  

2. Produkt Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. objęty jest gwarancją, jeśli jest 

używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji dołączonej do 

urządzenia. 

3. Interwencje w ramach gwarancji, którą objęte są produkty Magneti Marelli After Market Parts 

and Services S.p.a. są wykonywane przez oficjalnych Dystrybutorów Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a. lub wyspecjalizowany personel W GÓRĘ oważniony 

przez Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.; koszty transportu obciążają Klienta.  

4. W przypadku każdego kontaktu z Dystrybutorami Magneti Marelli After Market Parts and 

Services S.p.a. lub bezpośrednio z Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., należy 

zawsze podać model i numer seryjny urządzenia, które są wpisane na karcie identyfikacyjnej.   

5. Udzielana przez  

6. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.  gwarancja na produkt 

obejmuje ewentualne wady materiałów stosowanych do jego budowy $$ i obowiązuje przez 

okres 12 miesięcy od daty produkcji$$: podzespoły, które zostaną uznane za wadliwe 

podlegają bezpłatnej wymianie. Dalsze rozszerzenia warunków gwarancji oferowane mogą 

być przez Dystrybutora  

7. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. wyłącznie na jego odpowiedzialność. 

8. Wymiana części w okresie gwarancyjnym, nie powoduje przedłużenia ważności samej 

gwarancji, a tylko gwarancji na  części wadliwe, które zostaną objęte gwarancją 3 miesięczną.  

9. Zalecamy, aby zachować oryginalne opakowanie. 

10. Operacje kalibracji czujnika ciśnienia, jak również przetwornika siły, wymiany szybkozłączek 

lub zewnętrznych paneli z tworzyw sztucznych, czyszczenie elektrozaworów i wymianę 

uszczelek przewodów napełniania wysokiego/niskiego ciśnienia (HP/LP) należy traktować jako 

procedury instalacji lub konserwacji zwykłych. 

 

Gwarancja nie obejmuje:  

 Elementów narażonych na zwykłe zużycie wyposażenia, jak na przykład: kabel zasilający 

i gniazda, zewnętrzne płyty z tworzyw sztucznych, naklejki, zewnętrzne węże 

napełniania HP/LP, szybkozłączki HP/LP i wszystkich składników podlegających zwykłemu 

zużyciu. 

 Szkody spowodowane przez zaniedbania, niewłaściwe utrzymanie, transport, 

przechowywanie, niewłaściwe stosowanie. 

 Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spowodowane przez zastosowanie tego urządzenia do 

wyposażenia klimatyzacyjnego w którym wcześniej zastosowano substancje 

zapobiegające wyciekom z układów klimatyzacji, płyny do płukania lub zawierające 

substancje smarne lub chłodnicze nie nadają się do określonego zastosowania lub 

do zastosowania uniwersalnego barwnika innego niż sugerowany przez 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

3 OPIS URZĄDZENIA 

3.1 Przeznaczenie 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT jest automatycznym urządzeniem przeznaczonym do użytku wyłącznie 

do konserwacji układów klimatyzacyjnych w samochodach. 

Odzysk, recykling, próżnia, wtrysk oleju, wtrysk UV, napełnianie układu, płukanie i próby szczelności 

azotem, to funkcje, które CLIMA-TECH PLUS / HD NEXT jest w stanie wykonywać w sposób 

całkowicie bezpieczny i zapewniając najwyższy poziom wydajności w swojej kategorii. 

 

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi operacji utylizacji! (Patrz rozdz. 4.2.1 

Słownik terminów) 

 

 

3.2 Identyfikacja urządzenia i jego składników 

CLIMA-TECH PLUS / HD NEXT składa się z szeregu komponentów wewnętrznych i zewnętrznych, jak 

pokazano w poniższych fotografiach. 
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Pozycja OPIS 

1 UKŁAD LOGICZNY 

2 KARTA PAMIĘCI (OPCJA) 

3 ZAWÓR NISKOCIŚNIENIOWY 

4 ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY 

5 NIEBIESKI WĄŻ ELASTYCZNY 3000 

6 CZERWONY WĄŻ ELASTYCZNY 3000 

7 SZYBKOZŁĄCZKA LP 

8 SZYBKOZŁĄCZKA HP 

9 ZAWÓR PŁUKANIA 

10 MANOMETR HP D80 

11 MANOMETR LP D80 

12. CZUJNIK CIŚNIENIOWY -1/20 BAR 

13 DESTYLATOR KPL 

14 SEPARATOR OLEJU 

15 FILTR 

16 SPRĘŻARKA 

17 POMPA PRÓŻNIOWA 

18 OGNIWO OBCIĄŻNIKOWE 60 KG  

19 ZBIORNIK WTRYSKU OLEJU 

20 ZBIORNIK ODPROWADZANIA OLEJU  

21 POJEMNIK WTRYSKU UV 

22 ZAWÓR ROZPRĘŻNY 

23 ZŁĄCZKA LP AZOTU 

24 ZŁĄCZKA PŁUKANIA HP 

25 WĄŻ GUMOWY 

26 WĄŻ GUMOWY 

27 SKRAPLACZ WENTYLATORA 

28 PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA HP 

29 FILTR MECHANICZNY 

30 ZAWÓR AZOTU 

31 ZAWÓR ZWROTNY M/F  

32 ZAWÓR ZWROTNY 

33 ZAWÓR SPUSTOWY GAZÓW 

NIEKONDENSUJĄCYCH 

34 POJEMNIK WEWNĘTRZNY 

35 PIERŚCIEŃ SPUSTU  

GAZU NIEKONDENSUJĄCEGO 

42 PRZEŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 

43 PANEL GÓRNY 

44 PANEL STEROWANIA 

45 PANEL DOLNY 

46 KÓŁKO TYLNE 

47 OBRACAJĄCE SIĘ KOŁO Z HAMULCEM 

48 FILTR / ZAWÓR SPRĘŻARKI 

50 ZESPÓŁ ZAWORÓW 

53 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

60 MIERNIK CIŚNIENIA POJEMNIKA 

WEWNĘTRZNEGO  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W DÓŁ Wprowadzanie parametrów programowania, malejąco / 

wizualizacja czujnika ciśnienia 

W GÓRĘ Wprowadzanie parametrów programowania, rosnąco / 

wizualizacja liczników 

ENTER Potwierdzenie funkcji lub 

menu 

 STOP/BACK 

(STOP/WSTECZ) 
Wybierz funkcję lub menu (Escape lub Wstecz) 

Led S Lampka zasilania 

Led  

STOP/BACK 

(STOP/WSTECZ) 

Lampka zmiany funkcji 

Led A Wskaźnik fazy recyklingu 

Led B Wskaźnik fazy próżni 

Led C Wskaźnik fazy wtrysku oleju 

Led D Wskaźnik fazy wtrysku UV 

Led E Wskaźnik fazy napełniania 
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3.3  Charakterystyka techniczna 

3.3.1 Główne charakterystyki 

Czynnik chłodniczy:       R134a lub R1234yf 

         sprawdzić na tabliczce znamionowej 

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego:    Dokładność +/- 10 g 

Elektroniczny wakuometr:        ≤ 2% 

Wskaźniki LP i HP:         Kl. 1.6 

PLUS NEXT Pojemność zbiornika wewnętrznego:      12,4 L 

HD NEXT Pojemność zbiornika wewnętrznego:       27,2 L 

Maksymalna ilość przechowywanego czynnika chłodniczego:   10 kg 

Maksymalna ilość przechowywanego czynnika chłodniczego w wersji HD: 25 kg 

Pojemność sprężarki:         14cm3 

Natężenie przepływu pompy próżniowej:     6 m3/h - 3,5 CFM  

           (stóp3/min) - 100 l/min 

Natężenie przepływu pompy próżniowej w wersji HD:   13m3/h - 3,5 CFM  

           (stóp3/min) - 226 l/min 

Stacja filtrowania:        2 połączone filtry 

Wymiary:         1170x698x703 mm 

Waga:          95 kg 

Waga wersji HD:        105 kg 

3.3.2 Zasilanie i zużycie prądu 

Napięcie zasilania:      230 V 50/60 Hz 

Moc:        770 W 

3.3.3 Poziom hałasu 

Poziomu hałasu urządzenia został zmierzony z pozycji operatora (z przodu). 

Rejestrowane pomiary:    53,5 dB (A) 

Odległość mikrofonu od ziemi:   1,40 m 

Odległość mikrofon od urządzenia:   1,00 m 

3.3.4 Dane techniczne dotyczące zastosowanych przyrządów  

(Zgodnie z wymaganiami IEC 651 grW GÓRĘ a 1). 

Precyzyjny całkujący miernik hałasu B & K. 

Wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy. 

Miernik poziomu .akustycznego 

 

  



 

 

 

4 Bezpieczeństwo 

Zaawansowana technologia zastosowana przy projektowaniu i produkcji CLIMA-TECH PLUS/HD 

NEXT sprawia, że urządzenie to jest bardzo proste i zapewnia rzetelne wykonanie wszystkich 

operacji. 

Użytkownik nie jest więc narażony na ryzyko, pod warunkiem, że ogólne zasady bezpieczeństwa 

podane poniżej są przestrzegane i że urządzenie jest właściwie wykorzystywane i utrzymywane. 

 

4.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

 Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko przez profesjonalnie przeszkolonych 

operatorów. Tacy operatorzy muszą posiadać znajomość chłodnictwa, systemów 

chłodniczych, czynników chłodniczych oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą 

wywoływać urządzenia pracujące pod wysokim ciśnieniem. 

 W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia, użytkownik musi 

uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. 

 Należy sprawdzić, czy typ czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacyjnym jest taki sam 

jak przewidziany dla jednostki.  

 Stosować tylko typ czynnika chłodzącego przewidziany dla tego urządzenia, patrz tabliczka 

identyfikacyjna znajdująca się w pobliżu wyłącznika głównego urządzenia. Mieszanie 

z innymi typami czynników chłodzących poważnie uszkodzi układ chłodzenia i klimatyzacji, 

a także urządzenie serwisowe. 

 Wymagane jest stosowanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego takiego okulary 

i rękawiczki – dotknięcie czynnika chłodzącego może spowodować utratę wzroku i inne 

urazy fizyczne operatora. 

 Unikać kontaktu ze skórą – niska temperatura wrzenia czynnika chłodzącego (około - 30 °C) 

może powodować odmrożenia. 

 Unikać wdychania oparów czynników chłodniczych. 

 Sprawdzić, czy wszystkie zawory są zamknięte przed dokonaniem połączeń między 

urządzeniem, a układem klimatyzacji lub zbiornikiem zewnętrznym. 

 W GÓRĘ ewnić się, że faza została zakończona i że wszystkie zawory są zamknięte przed 

odłączeniem urządzenia. Pozwoli to uniknąć uwolnienia czynnika chłodniczego do 

atmosfery. 

 Nie należy zmieniać ustawień zaworu bezpieczeństwa lub systemu sterowania. 

 Nie stosować zewnętrznych zbiorników lub pojemników zasobnikowych, które nie zostały 

homologowane, lub które nie są wyposażone w zawory bezpieczeństwa. 

 Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania, chyba że będzie ono 

natychmiast wykorzystywane. Odłączyć zasilanie w energię elektryczną, jeśli urządzenie ma 

być wyłączone z użytkowania na dłuższy okres. 

 Wszystkie przewody elastyczne mogą zawierać czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem. 

 Odłączać przewody elastyczne z dużą ostrożnością. 

 Urządzenie do serwisowania i układy klimatyzacji w pojazdach zawierające czynniki 

chłodnicze nie powinny być sprawdzane przy pomocy sprężonego powietrza. Niektóre 

mieszanki powietrza i czynnika chłodniczego okazały się łatwopalne w warunkach 

wysokiego ciśnienia. Mieszanki te są potencjalnie niebezpieczne i istnieje ryzyko pożaru 

i eksplozji, które mogą spowodować szkody na mieniu i uszkodzenie ciała. 

 Dodatkowe informacje medyczne i dotyczące bezpieczeństwa można uzyskać od 

producenta zastosowanych środków smarnych i czynników chłodniczych. 

 Proszę pamiętać, że urządzenie musi być nadzorowane przez cały czas. 



 

 

 

 Urządzenie nie może być używane w środowiskach zagrożonych wybuchem. 

 Nie palić tytoniu w pobliżu urządzenia 

  



 

 

 

4.2 Wytyczne w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi 

4.2.1 Słownik terminów 

 Czynnik chłodniczy: Płyn chłodniczy wyłącznie zgodny z typem, dla którego urządzenie 

zostało zaprojektowane (sprawdzić na tabliczce znamionowej znajdującej się w pobliżu 

głównego wyłącznika urządzenia). 

 Układ klimatyzacyjny: Układ klimatyzacji w pojeździe. 

 Urządzenie: CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT urządzenia do odzysku, recyklingu, opróżniania 

i napełniania układu klimatyzacji. 

 Operator: wykwalifikowana osoba potrafiąca używać urządzenia 

 Zbiornik zewnętrzny: Nowa, jednorazowa butla czynnika chłodniczego, używana do 

wypełnienia pojemnika wewnętrznego. 

 Pojemnik wewnętrzny: Zbiornik czynnika chłodniczego. 

 Faza: Wykonanie poszczególnych funkcji. 

 Cykl: Wykonanie każdego etapu w sekwencji. 

 Odzyskiwanie: Usuwanie czynnika chłodniczego w każdych warunkach i jego 

przechowywanie w pojemniku na zewnątrz układu klimatyzacyjnego, bez konieczności 

przeprowadzania jakiejkolwiek analizy lub oczyszczania. 

 Recykling: Redukcja substancji zanieczyszczających w stosowanych czynnikach 

chłodniczych poprzez oddzielenie oleju, usuwanie gazów nie skraplających się i jednego 

lub wielu przejść przez elementy, które umożliwiają zmniejszenie wilgotności, kwasowości 

i ilości cząsteczek. 

 Utylizacja: Usuwanie czynnika chłodzącego do składowania, w celu późniejszego 

zniszczenia lub przekazania do zakładów utylizacji. 

 Próżnia Fazy, w której nie ulegające skropleniu gazy i wilgoć są usuwane z układy 

klimatyzacyjnego wyłącznie za pomocą pompy próżniowej. 

 Wtrysk oleju: Wprowadzenie oleju do układu klimatyzacyjnego w celu utrzymania 

prawidłowej ilości określonej przez producenta. 

 Wtrysku dodatku UV: Wprowadzenie dodatku UV do układu klimatyzacyjnego w celu 

wykrycia nieszczelności układu. 

 Napełnienie: Faza, w której czynnik chłodniczy jest wprowadzany do układu 

klimatyzacyjnego, w ilości określonej przez producenta. 

 Płukanie: Faza czyszczenia układu klimatyzacyjnego z wszelkich zanieczyszczeń przez obieg 

czynnika chłodniczego. 

 Próba szczelności z azotem: napełnianie układu klimatyzacyjnego azotem w celu wykrycia 

przecieków do spadków ciśnienia 

 Gazy nieskraplające się: Powietrze nagromadzone podczas fazy odparowania czynnika 

chłodniczego, pochodzące z układów klimatyzacyjnych lub zbiorników. 

 

 

  



 

 

 

4.2.2 Środki ostrożności w składowaniu czynnika chłodniczego 

Z czynnikiem chłodniczym do usunięcia z systemu należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć lub 

zminimalizować możliwość mieszania różnych czynników. 

Urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania tylko jednego rodzaju czynnika chłodzącego, patrz 

tabliczka znamionowa. 

Butle używane do przechowywania czynników chłodniczych muszą być przypisane do konkretnych 

czynników chłodniczych w celu uniknięcia mieszania czynników chłodniczych różnych typów. 

Butle muszą być wolne od oleju i innych zanieczyszczeń i muszą być wyraźnie oznaczone w celu 

zidentyfikowania czynników chłodniczych, które zawierają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Stan czynnika chłodniczego i układu 

Historia i wiek układu mogą być istotnymi czynnikami w podejmowaniu decyzji, czy czynnik 

chłodniczy nadaje się do recyklingu. 

Procedury instalacji i konserwacji przeprowadzanych w trakcie użytkowania systemu mają 

znaczący wpływ na jakość czynnika chłodniczego. 

Systemy, które nie zostały oczyszczone lub odpowiednio opróżnione mogą wykazywać wysoki 

poziom zanieczyszczenia czynnika chłodniczego i oleju. Jeśli historia systemu jest nieznana, usunięty 

czynnik chłodniczy musi być przynajmniej poddany recyklingowi przed ponownym 

wprowadzeniem do systemu. 

Kiedy operatorzy nie są pewni poziomu zanieczyszczenia czynnika chłodniczego, można 

wykonać kontrolę wstępną przy użyciu specjalnych zestawów do pomiaru kwasowości 

i wilgotności. 

 

4.2.4 Zdatność do recyklingu 

Systemy filtrów układu recyklingu należy wymieniać regularnie (rozdz. KOMUNIKATY) w celu 

utrzymania sprawności zespołu recyklingu.  

Jednakże, nawet jeśli wszystkie czynniki wskazują, że recykling czynnika chłodniczego nie jest 

konieczny, należy go mimo wszystko przeprowadzić. 

 

4.2.5  Uwagi ogólne 

Przed ponownym wprowadzeniem czynnika chłodniczego do systemu, musi on zostać opróżniony 

i oczyszczony. 

Aby mieć pewność, że system jest wolny od czynników zanieczyszczających, przed 

wprowadzeniem czynnika chłodniczego, należy wykonać wszystkie procedury opisane w niniejszej 

instrukcji. 

Regularne czyszczenie i konserwacja zespołów, zwłaszcza w przypadku stosowania silnie 

zanieczyszczonego czynnika chłodniczego: niezwykle ważne jest, aby zanieczyszczenia 

z poprzednich operacji serwisowych nie były przekazywane do kolejnych operacji. 

 

BUTLA 



 

 

 

4.3 Urządzenia zabezpieczające 

 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT jest wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające: 

 Presostat bezpieczeństwa: Zatrzymuje sprężarkę w przypadku nadmiernego ciśnienia. 

  Zawór bezpieczeństwa. 

 

 

Nie jest dopuszczalna ingerencja w wyżej wymienione urządzenia 

bezpieczeństwa. 

 

 

4.4 Środowisko pracy 

 

 Środowisko pracy musi być zgodne z przepisami prawa krajowego. 

 Urządzenie musi być używane w środowisku otwartym lub z dobrą wentylacją (co najmniej 

4 wymiany powietrza na godzinę). 

 

 Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku na maksymalnej wysokości 1000 m npm, 

w temperaturze od +5°C do +50°C i maksymalnej wilgotności 50% przy +40°C. 

 

 Pracować w środowisku dobrze oświetlonym (średnia wartość oświetlenia do pracy 

w warsztatach mechanicznych i montażu (do prac precyzyjnych) wynosi 500 - 750 - 1000 

luksów). 

 

 Pracować z dala od otwartego ognia, iskier i gorących powierzchni. W wysokiej 

temperaturze czynnik rozkłada się, uwalniając toksyczne substancje chemiczne, które są 

szkodliwe dla operatorów i środowiska. 

 

 Unikać wdychania czynników chłodniczych i olejów w systemach. Narażenie może 

powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych. 

  



 

 

 

5 ZASTOSOWANIE 

5.1 Rozpakowanie i sprawdzenie elementów 

Usuń opakowanie urządzenia. 

Sprawdź, czy wszystkie elementy dodatkowe są obecne: 

 Instrukcja obsługi 

 Bank danych systemów klimatyzacyjnych 

 2 króćce cylindrów  

 Kabel zasilający 

 Apteczka pierwszej pomocy (rękawice, okulary) 

 

5.2 Postępowanie z urządzeniem i jego przechowywanie: 

 

Zdejmij urządzenie z palety stanowiącej podstawę opakowania. 

Urządzenie jest przemieszczane na czterech kołach. Dwa przednie koła mają hamulce. 

 

Chociaż najcięższe elementy zostały dołączone do podstawy w celu obniżenia środka 

ciężkości, nie udało się całkowicie wyeliminować ryzyka przewrócenia. 

 
5.3 Przygotowanie do pracy 

Kiedy urządzenie zostanie przeniesione w pobliże układu klimatyzacyjnego, który ma być serwisowany, 

W GÓRĘ ewnij się, że spoczywa na wszystkich czterech kołach na płaskiej, poziomej powierzchni, w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie musi być podłączone do głównego zasilania, które odpowiada wskazaniom na tabliczce 

znamionowej (znajdującej się obok wyłącznika ON/OFF), zwłaszcza w odniesieniu do napięcia, 

częstotliwości i odpowiedniej mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 328 

 

R 134a 

II 

 II kat. 

Mod A1 

B 328 

 

R 1234yf 

I 

 



 

 

 

 

5.4 Uruchomienie 

Umieścić urządzenie w pozycji poziomej względem pojemników na olej i uv  

Podłączyć urządzenie do źródła zasilania, przesunąć wyłącznik ON/OFF (42) w położenie ON (I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, konieczne jest dokonanie wyboru jednego spośród 

dostępnych języków; proponowany jest język włoski. 

 
WYBÓR JĘZYKA 

 Włoski 

 

Naciskać W GÓRĘ  i W DÓŁ, aby wybrać żądany język. Potwierdzić przy pomocy ENTER. 

Następnie urządzenie wykonuje automatycznie kalibrację czujnika ciśnienia. 

 
Próżnia w toku 

 XX 

 

Urządzenie wykonuje fazę próżni. 

 
Kalibracja OK! 

 

 

Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić. 

Wyświetlacz pokazuje przez kilka sekund nazwę urządzenia i wersję zainstalowanego 

oprogramowania. 

 
CLIMA TECH P/HD NEXT 

SW xx xx xx xx 

 

 

Na wyświetlaczu pojawią się następnie dostępne zasoby (stan gotowości): 

 

 
Dostępny czynnik chłodzący 

g xxx 

 

 

5.5 Wyłączanie 

 

Aby wyłączyć urządzenie, przesuń główny wyłącznik (42) w położenie OFF (0). 

 

  

42 

 Nie należy 

wkładać ani wyjmować 

karty pamięci kiedy 

urządzenie jest 

włączone. 

 

 

Jeśli przy 

uruchomieniu zostanie 

wykryte na karcie 

pamięci 

(opcjonalnej) nowe 

oprogramowanie, 

aktualizacja odbywa 

się automatycznie. 



 

 

 

5.6 Faza napełniania zbiornika wewnętrznego 

 

Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, aby zapobiec uwolnieniu czynnika 

chłodniczego do atmosfery 

 

Istnieją dwa rodzaje zbiorników źródłowych: z rurką zanurzeniową i bez niej: 

 Z rurką zanurzeniową, 

 Bez rurki zanurzeniowej. 

Zbiorniki z rurką zanurzeniową muszą pozostawać w pozycji pionowej, aby móc przenieść ciekły 

czynnik chłodniczy. Użyj przyłącza L (płyn) dla tego typu zbiornika. 

Zbiorniki bez rurki zanurzeniowej mają tylko jeden zawór. Muszą one zatem zostać obrócone do 

góry nogami, aby przenieść ciekły czynnik chłodniczy.  

Rodzaje zbiornika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otworzyć zawór HP (wysokiego ciśnienia) na panelu sterowania. 

Nacisnąć klawisz ENTER w trybie gotowości. 

 
Ustaw numer rejestracyjny □ 

Inne menu ■ 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ  i W DÓŁ, aby wybrać Inne menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Napełnianie zbiornika wew. ■ 

Serwis □ 

 
Drukuj □ 

Diagnoza □ 

 

Menu Drukuj i Diagnoza wizualizowane są tylko wtedy, gdy są obecne na tej samej karcie pamięci 

i/lub drukarce. 

Nacisnąć klawisze W GÓRĘ  - W DÓŁ , aby wybrać Napełnianie zbiornika wew.. Potwierdzić przy 

pomocy klawisza ENTER. 

 
Podłączyć wąż HP do 

zewnętrznego zbiornika 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 

  

Zbiornik z rurką 

zanurzeniową 

Zbiornik bez rurki 

zanurzeniowej 



 

 

 

Otworzyć zawór zbiornika 

 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Wprowadź wymagane 

g XXXXX 

 

Wprowadź ilość ładunku wewnątrz zbiornika przy pomocy klawiszy W GÓRĘ  - W DÓŁ . 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Start recyklingu 

 

 
Recykl. w toku - odzyskana ilość 

g XXXXX 

 
Zbiornik wewnętrzny  

napełnianie zakończone 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Zamknięcie zewnętrznego 

zaworu zbiornika 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Czekaj! Czynnik chłodniczy 

jest odzyskiwany z węży 

 
Proces zakończony 

 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. Wyświetlacz pokazuje tryb gotowości. 

  

Maksymalna ilość 

czynnika chłodniczego 

przechowana w 

pojemniku 

wewnętrznym jest, to 10 

kg(25 kg HD). Proszę 

pamiętać, że po 

wyświetleniu 

komunikatu "Zamknij 

zewnętrzny zawór 

zbiornika" urządzenie 

może jeszcze odzyskać 

prawie 1 kg. 



 

 

 

5.7 Odwadnianie gazów nie podlegających skropleniu  

 

Zawór spustowy gazu nie podlegającego kondensacji  (33) jest zainstalowany, aby umożliwić 

stopniowe opróżnianie niekondensujących gazów w zbiorniku wewnętrznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działa automatycznie gdy nie podlegające kondensacji gazy obecne są wewnątrz zbiornika 

gazów niekondensujących i ich ciśnienie przewyższa ciśnienie ustawione. 

 

Zawór spustowy gazu niekondensującego (33) ma za zadanie umożliwienie stopniowego 

opróżniania gazów niekondensujących obecnych w zbiorniku wewnętrznym po przekroczeniu 

przez nie ustawionego ciśnienia. 

 

 

  

33 zawór 

upustowy 

 zawór spustowy 

gazu 

35 

33 



 

 

 

6 Komunikaty 

6.1 Komunikaty o awariach/błędach 

Opróżnianie obudowy. 

Proszę czekać. 

Niedostateczna wentylacja 

obr./min. xxxx 

 

Ten komunikat pojawia się tylko w wersji R-1234yf. Przepływu powietrza w obudowie 

niewystarczający. Urządzenie nie może być stosowane do chwili przywrócenia poprawnej 

wentylacji. 

Skontaktować się z dystrybutorem. 

 
Ostrzeżenie! Nadciśn. 

w zbiorniku wewnętrznym 

 

Nadciśnienie w pojemniku wewnętrznym. Poczekać około 30 minut, a następnie ponownie 

uruchomić funkcję odzysku/recyklingu. Skontaktuj sie z Obsługa Klienta, jeśli problem nie ustąpi. 
 

Ostrzeżenie! Wewnętrzny 

zbiornik wypełniony! 

 

Został osiągnięty absolutnie maksymalny dopuszczalny poziom masy czynnika chłodniczego 

w pojemniku wewnętrznym. Wartość ta nie powinna być przekraczana w żadnych okolicznościach. 
 

Ostrzeżenie! Ciśnienie 

wewnątrz układu klimatyzacji 

 

Pojawia się na początku fazy próżni, jeżeli w układzie klimatyzacyjnym wykryto ciśnienie. Układ 

wykonuje fazę recyklingu. 

 
Nieszczelność układu klimatyzacyjnego, kontynuować? 

mBar XXX 

 

Układ klimatyzacyjny nie jest uszczelniony. Ten komunikat pojawia się, jeśli podczas sprawdzania 

szczelności 

występuje wzrost wartości ciśnienia.  Napraw układ klimatyzacyjny. Naciśnij klawisz ENTER, aby 

przejść do następnej fazy. 

Naciśnij STOP/POWRÓT, aby powrócić do trybu gotowości. 
 

Zbyt niskie podciśnienie, kontynuować? 

mBar XXX 

 

 Pojawia się po 10 minutach fazy próżni, jeśli ciśnienie w układzie klimatyzacyjnym nie spadła 

poniżej 100 mBar. 

 

Naciśnij  

klawisz ENTER, aby kontynuować fazę próżni. 

Naciśnij STOP/POWRÓT, aby powrócić do trybu gotowości. 

 
Ostrzeżenie! 

Zbyt niskie podciśnienie 

 

Nadciśnienie w fazie sprawdzania ciśnienia na początku fazy wtrysku oleju lub dodatku UV. Faza ta 

przeprowadzana jest tylko w 

układach klimatyzacyjnych, które są w danej chwili w podciśnieniu. Nacisnąć ENTER, aby 

potwierdzić. Nacisnąć STOP/POWRÓT, aby powrócić do trybu gotowości. 

 
Za mała ilość czynnika 



 

 

 

chłodniczego 

 

 

Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego wewnątrz zbiornika wewnętrznego. Nacisnąć ENTER aby 

rozpocząć fazę odzyskiwania ze zbiornika zewnętrznego. Nacisnąć STOP/POWRÓT, aby pokazać 

następny krok. 

 
Zewnętrzny zbiornik pusty 

lub zawór zamknięty! 

 

Pojawia się na początku fazy napełniania zbiornika wewnętrznego, jeśli nie ma ciśnienia lub 

w trakcie fazy, jeśli nastawiona ilość czynnika chłodniczego nie została osiągnięta. 

 
Przekroczenie czasu 

recyklingu, kontynuować? 

 

Maksymalny dozwolony czas do osiągnięcia fazy odzysku/recyklingu. Sprawdź wartości ciśnienia na 

wskaźnikach. Jeśli występuje ciśnienie, powodem nie może być błąd urządzenia (skontaktować się 

z Obsługą Klienta). Jeśli ciśnienie jest obecne, mógł wystąpić wyciek z układu klimatyzacyjnego lub 

zaworów elektromagnetycznych. Nacisnąć  

klawisz  ENTER, aby kontynuować fazę odzysku/recyklingu. Nacisnąć STOP/POWRÓT, aby powrócić 

do trybu gotowości. 

 
Przekroczenie czasu 

napełniania, kontynuować? 

 
Zamknij zawór  

HP 

 

 
Uruchomić układ klimatyzacyjny 

 

 
Otworzyć LP 

zawór 

 

Pojawia się podczas fazy napełniania, jeśli ustalona ilość zestaw nie została osiągnięta w 

maksymalnym planowanym  

czasie jeżeli został wybrany układ klimatyzacyjny HP-LP. 

Pozostała ilość czynnika chłodniczego jest zasysana przez sprężarkę z układu klimatyzacyjnego 

zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Zgodnie z instrukcją, nacisnąć następnie ENTER, aby 

kontynuować fazę napełniania. Nacisnąć STOP/POWRÓT, aby powrócić do trybu gotowości. 

 
Przekroczenie czasu 

napełniania, kontynuować? 

 

Pojawia się podczas fazy napełniania, jeśli ustalona ilość nie została osiągnięta w maksymalnym 

planowanym czasie, jeśli wybrany został tylko układ klimatyzacyjny HP. 

Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować fazę napełniania. Nacisnąć STOP/POWRÓT, aby powrócić 

do trybu gotowości. 

 
Przekroczenie czasu 

napełniania, kontynuować? 

 

Nacisnąć klawisz ENTER , aby kontynuować. 

 
Uruchomić układ klimatyzacyjny 

 

 



 

 

 

Pojawia się podczas fazy napełniania, jeśli ustalona ilość nie została osiągnięta w maksymalnym 

planowanym czasie, jeśli wybrany został tylko układ klimatyzacyjny LP. 

Pozostała ilość czynnika chłodniczego jest zasysana przez sprężarkę z układu klimatyzacyjnego 

zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. 

 

6.2 Komunikaty funkcjonalne  

 
Wymienić filtr 

suszarki, kontynuować? 

 
Wymień olej pompy 

próżniowej, kontynuować? 

 

Pojawiają się przy rozruchu, jeśli urządzenie wymaga konserwacji zaprogramowane. 

Zresetować odpowiednie liczniki pracy po wymianie części. 

Patrz pkt 10.4.2 Resetowanie liczników. 

 
Autokalibracja 

czujnika ciśnienia? 

 

Pojawia się przy rozruchu. Nacisnąć klawisz ENTER; urządzenie wykonuje 

autokalibrację czujnika ciśnienia. 

 
Potwierdź rozpoczęcie 

wybranej fazy? 

 

Nacisnąć klawisz ENTER; urządzenie wykonuje fazy lub zaprogramowany cykl. 

 
Proces zakończony 

 

 

 Nacisnąć klawisz ENTER; na wyświetlaczu pojawi się w tryb gotowości. 

 
Dostępna nowa 

wersja bazy danych  

 

Pojawia się po upływie jednego roku od pierwszego uruchomienia urządzenia, jeśli karta pamięci 

jest obecna. 

Nacisnąć klawisz ENTER. 

 
Prosimy o kontakt  

ze sprzedawcą 

 

Nacisnąć klawisz ENTER; na wyświetlaczu pojawi się w tryb gotowości. Patrz pkt 13.3 Zamienna karta 

pamięci. 

Po umieszczeniu karty pamięci z nową wersją bazy danych, komunikat zniknie automatycznie. 

  

 Ten komunikat pojawia 

się tylko wtedy, gdy obecna 

jest drukarka (opcja). 



 

 

 

 
Drukarka nie jest dostępna, 

kontynuować? 

 

 

Drukarka nie jest włączona (dioda drukarki miga). Możliwe przyczyny to niezamknięta pokrywa 

drukarki lub brak papieru. 

Nacisnąć klawisz ENTER, aby przejść do następnej fazy. Nacisnąć klawisz STOP/WSTECZ; na 

wyświetlaczu pojawi się w tryb gotowości. 

Jeżeli papier się skończył, podnieś pokrywę drukarki, aby zapobiec spaleniu się głowicy drukującej. 

 

 

 

Należy używać tylko papieru Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.. 

Pojawieniu się jednego z tych komunikatów towarzyszy sygnał dźwiękowy. 

Naciśnij przycisk ENTER aby wyjść. 

 

  



 

 

 

7 OPIS PRACY 

Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, wyświetlacz pokazuje dostępny czynnik chłodniczy. 

 

7.1 Tryby pracy 

Urządzenie zapamiętuje ustawione wartości dotyczące usług wykonywanych na instalacjach 

klimatyzacyjnych na podstawie numerów rejestracyjnych, jeżeli został wykonany program 

automatyczny lub faza napełniania; ustawienie numerów rejestracyjnych istniejących już w 

pamięci urządzenia, możliwe jest podglądnięcie poprzednich danych serwisowych i powtórzenie 

tych samych usług. 

 

Urządzenie może działać także w następujących przypadkach: 

 

 Program automatyczny: 

Możliwe jest wybranie modeli użytkownika, zapisanych wcześniej lub ustawienie ilości 

czynnika chłodniczego. Automatyczny program oblicza czas próżni według ustawionej 

ilości czynnika. 

 

 Program użytkownika: 

Użytkownik może wybrać, którą fazę chce wykonać. 

 

Po wybraniu preferowanego programu, postępuj zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. 

 

7.1.1 Funkcje karty pamięci (opcja) 

Mając kartę pamięci, przy pomocy automatycznego programu można również wybrać konkretny 

model samochodu z bazy danych; ponadto system diagnostyczny jest włączony i jest w stanie 

sprawdzić wydajność układów klimatyzacji wskazując możliwe przyczyny niezadowalających 

wyników. 

 

7.2 Tryb programowania 

 

 Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądany program. 

 

 Nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić wybór. 

 

 Nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT, aby przerwać wykonywanie funkcji i wrócić do trybu 

gotowości. 

Nacisnąć przycisk STOP/POWRÓT, aby wrócić do poprzedniego ekranu w ustawieniach. 

 

  



 

 

 

7.3 Edycja 

 

W fazie wprowadzania numeru rejestracyjnego, przy wyświetlaniu na każdego znaku, nacisnąć 

klawisz ENTER aby przejść do następnego. 

Naciśnięcie klawisza W GÓRĘ, począwszy od litery A przełącza się znaki w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara. 

Naciśnięcie klawisza W DÓŁ, począwszy od cyfry 9 przełącza się znaki w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara . 

Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje przejście do następnej cyfry. 

Naciśnięcie klawisza STOP/POWRÓT powoduje powrót do poprzedniej cyfry. 

Naciśnięcie klawisza ENTER przez 3 sekundy powoduje potwierdzenie wprowadzonych danych. 
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8 Programy 

Podłącz złącza LP-HP (lub pojedyncze złącze) do układu klimatyzacyjnego. 

Otwórz złącza (lub pojedyncze złącze), obracając pokrętło w prawo. 

Manometry LP-HP (lub pojedynczy manometr) wskazują ciśnienie w dwóch odgałęzień układu 

klimatyzacyjnego. 

 

Nacisnąć klawisz ENTER, gdy wyświetlacz jest w trybie gotowości. 

 

 

 
Ustaw numer rejestracyjny ■ 

Inne menu □ 

 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Numer rejestracyjny 

 

 

Jeśli nie chcemy wstawiać numeru rejestracyjnego nacisnąć klawisz ENTER. 

Wstawić numer rejestracyjny przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ. Patrz pkt 7.3 Edycja. 

Potwierdzić numer rejestracyjny naciskając ENTER przez 3 sekundy. 

 

8.1 Wykrywanie wykonanego serwisowania 

 

W przypadku, gdy urządzenie wykryje, że serwis został wykonany wcześniej w odniesieniu do 

numeru rejestracyjnego wprowadzonego przez użytkownika, na wyświetlaczu pojawią się 

następujące informacje. 

 
Wykonaj jak poprz. ■ 

Dane poprz. serwisu □ 

 

 Wybrać Wykonaj jak poprz. i nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić rozpoczęcia 

serwisowania. 

 

 Wybrać Dane poprz. serwisu i nacisnąć ENTER, aby przejrzeć zapisane dane. 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ aby przewijać następujące informacje: 

 

 Ilość napełnienia 

 Czas próżni 

 Czas próby szczelności 

 Wzrost ciśnienia podczas próby szczelności 

 Wtrysk oleju? Tak/Nie 

 Wtrysk UV? Tak/Nie 

 Ilość odzyskanego czynnika chłodniczego  

 

 

 

Nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić serwisowanie. Patrz pkt 9 

START ZAPROGRAMOWANYCH CYKLI. 

Nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT w celu ponownego wykonania serwisowania. 

Jeśli serwisowanie nie zostanie odnalezione w pamięci urządzenia dla danego numeru 

rejestracyjnego, lub jeśli wybrano ponowne zaprogramowanie serwisu, wyświetlacz pokazuje: 

 

 Oprogramowanie jest aktualizowane często, więc 

mogą wystąpić pewne różnice nie opisane w niniejszej 

instrukcji. 

 Na niektórych 

wizualizacjach na 

wyświetlaczu są 

używane komunikaty 

slajdów, a w 

pozycjach menu w 

niniejszej instrukcji 

komunikaty te są 

przedstawiane w 

ujęciu poszerzonym. 



 

 

 

łączniki HP/LP ■ 

 HP LP □ 

 

Naciśnij W GÓRĘ - W DÓŁ w celu dokonania wyboru. Potwierdzić przy pomocy ENTER. Patrz pkt.: 

 8.2 Program Automatyczny (bez karty pamięci), 

 8.3 Program Automatyczny (z kartą pamięci), 

 8.4 Program użytkownika. 

 

8.2 Program Automatyczny (bez karty pamięci) 

 

Dostęp do następującego ekranu można uzyskać po wykonaniu operacji opisanych w pkt 8 

Programy. 

 
Program automatyczny ■ 

Program użytkownika □ 

 

Nacisnąć W GÓRĘ - W DÓŁ w celu dokonania wyboru. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Wpisz wartość napełniania ■ 

Modele użytkownika □ 

 

Nacisnąć W GÓRĘ - W DÓŁ w celu dokonania wyboru. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Wprowadzić ilość 

g XXXXX 

 

Wprowadzić właściwą wartość czynnika chłodniczego przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ i 

potwierdzić klawiszem ENTER . 

 
Il. czynnika g XXXXX 

Czas próżni XX:XX 

 

Czas próżni jest obliczany w stosunku do ilości czynnika chłodniczego. 

Naciskać klawisz W GÓRĘ lub W DÓŁ aby uzyskać dostęp do programowania faz wtrysku oleju - UV. 

Patrz pkt 8.5 Programowanie fazy wtrysku oleju-UV. 

Po naciśnięciu klawisza ENTER cykl automatyczny rozpoczyna się wprowadzając dane i poprzez 

ręczny wtrysk oleju-UV. 

 

 

  



 

 

 

8.2.1 Modele użytkownika 

 
Wpisz wartość napełniania □ 

Modele użytkowników ■ 

 

Naciskać W GÓRĘ - W DÓŁ, aby wybrać modele użytkownika. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
> Model użytkownika 1 < 

 Model użytkownika 2 

 

Naciskać W GÓRĘ - W DÓŁ, aby wybrać żądany model użytkownika. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Jeśli wybrany model został już zaplanowany, wyświetlacz pokazuje zapisane dane: 

 
Il. czynnika g XXXXX 

Czas próżni XX:XX 

 

Naciskać klawisz W GÓRĘ lub W DÓŁ aby uzyskać dostęp do programowania faz wtrysku oleju - UV. 

Patrz pkt 8.5 Programowanie fazy wtrysku oleju-UV. 

Po naciśnięciu klawisza ENTER cykl automatyczny rozpoczyna się wprowadzając dane i poprzez 

ręczny wtrysk oleju-UV. 

 

Wpisane wcześniej dane mogą być modyfikowane poprzez naciśnięcie ENTER przez 3 sekundy 

podczas wyświetlania danych. 

 

Aby ustawić dane nowego modelu użytkownika, przejść do pustego miejsca na model 

użytkownika i nacisnąć klawisz ENTER. 

Na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Modele użytkownika 

User Mod. 1 

 

Nacisnąć Enter przez 3 sekundy; wyświetlacz pokazuje: 

 
Il. czynnika g 700 

Czas próżni 20 

 

Nacisnąć Enter przez 3 sekundy; wyświetlacz pokazuje: 

 
Modele użytkownika: 

 

 

Wstawić nazwę modelu użytkownika przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. 

Patrz pkt 7.3 Edycja. 

Potwierdzić nazwę modelu naciskając ENTER przez 3 sekundy. 

Na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Nazwa 

Il. czynnika g 700 

 

Wstawić właściwą wartość przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

  



 

 

 

Nazwa 

Czas próżni 20 

 

Wstawić właściwą wartość przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Wyświetlacz pokazuje wstawiane dane. 

 
Il. czynnika g 700 

Czas próżni 20 

 

Nacisnąć klawisz ENTER, aby zapisać wstawiane dane. 

Wrócić do ekranu, który pokazuje wybór modeli użytkownika. 

 

8.3 Program Automatyczny (z kartą pamięci) 

Po wykonaniu operacji opisanych w pkcie 8 Programy, wyświetlacz pokazuje: 

 
Program automatyczny ■ 

Program użytkownika □ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Wpisać wartość napełniania ■ 

Modele użytkownika □ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Wprowadzić ilość 

g XXXXX 

 

Wprowadzić właściwą wartość czynnika chłodniczego przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ i 

potwierdzić klawiszem ENTER . 

 
Il. czynnika g XXXXX 

Czas próżni XX:XX 

 

Czas próżni jest obliczany w stosunku do ilości wprowadzonego czynnika chłodniczego. 

Naciskać klawisze W GÓRĘ lub W DÓŁ aby uzyskać dostęp do programowania faz wtrysku oleju - 

UV. 

Patrz pkt 8.5 Programowanie fazy wtrysku oleju-UV. 

Naciśnięcie klawisza ENTER rozpoczyna cykl automatyczny poprzez wprowadzenie danych i ręczny 

wtrysk oleju-UV. 

 

8.3.1 Szukaj modelu (baza danych) 

 

Wybierz Szukaj model, aby uzyskać dostęp do bazy danych pojazdów. 

 

 
Wprowadź wymaganą ilość □ 

Szukaj modeli ■ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Modele użytkownika 

> Alfa Romeo < 

 



 

 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądaną markę lub uzyskać dostęp do modeli 

użytkownika. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Wybierając żądaną markę należy powtórzyć tę samą czynność dla wszystkich wymaganych pól 

aplikacji, w celu określenia dokładnej ilości czynnika. 

 
Il. czynnika g XXXXX 

Czas próżni XX:XX 

 

Czas próżni jest obliczany w stosunku do ilości wprowadzonego czynnika chłodniczego. 

Naciskać klawisze W GÓRĘ lub W DÓŁ aby uzyskać dostęp do programowania faz wtrysku oleju - 

UV. 

Patrz pkt 8.5 Programowanie fazy wtrysku oleju-UV. 

Naciśnięcie klawisza ENTER rozpoczyna cykl automatyczny poprzez wprowadzenie danych i ręczny 

wtrysk oleju-UV. 

 
> Modele użytkownika < 

 Alfa Romeo  

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać modele użytkownika. Potwierdzić przy 

pomocy ENTER. 

Patrz pkt 8.2.1 Modele użytkownika. 

 

8.4 Program użytkownika 

 

Dostęp do następującego ekranu można uzyskać po wykonaniu operacji opisanych w pkcie 8 

PROGRAMY; wyświetlacz pokazuje: 

 
Program automatyczny □ 

Program użytkownika ■ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Recykling? Tak 

 Nie 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dokonać wyboru. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Jeśli wybrano opcję NIE wyświetlacz proponuje fazę próżni.  

Jeśli wybrano Tak, na wyświetlaczu pojawi się: 

 
Czas próby wzrostu ciśnienia 

min 1 

 

Wyświetlacz proponuje 1-minutową kontrolę wzrostu ciśnienia przed ostatecznym zakończeniem fazy 

odzysku czynnika chłodniczego. Ustawić żądaną wartość przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Podciśnienie? Tak 

 Nie 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dokonać wyboru. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Jeśli wybrano opcję NIE wyświetlacz proponuje fazę napełniania.  

Jeśli wybrano Tak, na wyświetlaczu pojawi się: 

 
Czas próżni 

min 20 

 



 

 

 

Wyświetlacz proponuje 20 minut fazy próżni; ustawić żądaną wartość przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - 

W DÓŁ. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Czas próby szczelności 

min 4 

 

Wyświetlacz proponuje 4 minuty kontroli szczelności na koniec czasu próżni. 

Ustawić żądaną wartość przy pomocy klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Wtrysk oleju-UV:  Tak 

 Nie 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dokonać wyboru. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Jeśli wybrano opcję NIE wyświetlacz proponuje fazę napełniania.  

Jeśli wybrano Tak, na wyświetlaczu pojawi się: 

 
Ręcznie olej-UV ■ 

Czasowo olej-UV □ 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dokonać wyboru. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 

Jeśli wybrano Czasowo olej-UV, wyświetlacz proponuje fazę programowania wtrysku czasowego 

olej-UV. 

Patrz pkt 8.5.2 Czasowy wtrysk oleju-UV. 

 

Jeśli wybrano Ręczne olej-UV, wyświetlacz proponuje: 

 
Wpisać wartość napełniania 

g 700 

 

Ustaw ilość czynnika chłodniczego do napełnienia przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Potwierdź rozpoczęcie 

wybranej fazy? 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 

8.5 Programowanie fazy wtrysku oleju-UV 

 

8.5.1 Ręczny wtrysk oleju-UV 

 
Ręcznie olej-UV ■ 

Czasowo olej-UV □ 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać Ręcznie olej-UV. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Po zakończeniu fazy próżni urządzenie zatrzyma się w celu ręcznego wtrysku oleju-UV. 

 

 

8.5.2 Czasowy wtrysk oleju-UV 

 
Ręcznie olej-UV □ 

Czasowo olej-UV ■ 

 



 

 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać wtrysk Czasowy olej-UV. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Olej ISO: 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

Naciskaj klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać typ oleju ISO. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Ilość wtrysku oleju 

g 10 

 

Ustaw ilość oleju do wtrysku przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
UV czasowy Tak 

wtrysk? Nie 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dokonać wyboru. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Jeśli wybrano opcję NIE, wyświetlacz proponuje następną fazę.  

Jeśli wybrano TAK, wyświetlaczu proponuje: 

 
Ilość wtrysku UV 

g 10 

 

Ustaw ilość UV do wtrysku przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Wyświetlacz zaproponować kolejną fazę. 

 

  Uwaga: sprawdzić wzrokowo, czy ilości oleju i UV w opakowaniach są wystarczające do 

 przeprowadzenia wymaganej procedury wtrysku. 

 

 Wtrysku czasowy będzie prowadzony z dokładnością +/- 15 g (w temperaturze pokojowej od 

20 do 30°). 

 

W przypadku wtrysku czasowego, zmiany ilości oleju do wtrysku będą nadal możliwe w czasie 

realizacji fazy próżni. 

Nacisnąć klawisz ENTER przez 3 sekundy; na wyświetlaczu pojawi się poprzednio ustawiona ilość 

oleju do wtrysku. Korzystając z klawiszy W GÓRĘ - W DÓŁ zaprogramować ilość oleju do wtrysku do 

układu klimatyzacyjnego.  

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do fazy próżni. 

  



 

 

 

9 START ZAPROGRAMOWANYCH CYKLI 

Otwórz zawory LP i HP na panelu sterowania lub jeden zawór, zgodnie z wybranym rodzajem 

układu klimatyzacyjnego. 

 

9.1 Faza odzysku/recyklingu 

 
Start recyklingu 

 

 

Ten komunikat pojawia się na wyświetlaczu przez kilka sekund. 

 
Recykl. w toku - odzyskana ilość 

g XXXXX 

 

Kiedy urządzenie wykryje, że układ klimatyzacyjny jest pusty, funkcja zatrzymuje się automatycznie. 

Uruchamiane jest sprawdzenie czy wystąpił wzrost ciśnienia wewnątrz układu klimatyzacyjnego 

 
Test wzrostu ciśnienia 

s XXX 

 
Zlewanie oleju 

w toku 

 

Urządzenie zlewa wydobyty olej do pojemnika spustu oleju (21). 

 
Proszę czekać 

 

 
Recykling zakończony 

g XXXXX 

 

Faza odzysku/recyklingu jest zakończona. 

 

9.2  Faza próżniowa 

 
Próżnia w toku 

Czas XX: XX 

 

Gdy czas minął, rozpoczyna się kontrola wszelkich przecieków w układzie klimatyzacyjnym. 

 
Próba szczelności 

s XXX mBar XXX 

 

Dane są wyświetlane na wyświetlaczu przez kilka sekund. 

 
Próżnia osiągnięta 

mBar XXX 

 

  

Jeżeli ciśnienie w układzie 

klimatyzacyjnym podnosi się, faza 

odzyskiwania rozpoczyna się 

automatycznie ponownie. 



 

 

 

Jeśli wybrano węże wtrysku czasowego oleju - UV oraz LP i HP, na koniec fazy próżni, na 

wyświetlaczu pojawia się: 

 
Zamknij   

zawór LP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Jeśli klawisz ENTER nie zostanie wciśnięty, pod koniec fazy próżni, urządzenie zatrzymuje się i 

komunikat pojawia się ponownie. 

 

9.3  Wtrysk oleju-UV  

 

9.3.1 Czasowy wtrysk oleju-UV 

 
Wtrysk oleju  

w toku 

 

Ten komunikat pojawia się podczas wtrysku oleju. 

 
Wtrysk oleju 

zakończony 

 

Ten komunikat pojawia się na końcu wtrysku oleju, urządzenie automatycznie przechodzi do 

następnej fazy. 

 
Czasowy wtrysk UV 

w toku 

 

Ten komunikat pojawia się podczas wtrysku UV. 

 
Wtrysk czasowy UV 

zakończony 

 

Ten komunikat pojawia się na końcu wtrysku UV. 

Urządzenie automatycznie przechodzi do fazy ładowania. 

 

9.3.2 Ręczny wtrysk oleju-UV 

 
Wtrysk oleju 

 

 

 Sprawdzić wzrokowo, czy ilość oleju w pojemniku wtrysku oleju jest wystarczająca do 

przeprowadzenia wymaganej procedury wtrysku. 

Naciśnij i przytrzymaj  

wciśnięty klawisz ENTER aby wykonać wtrysku oleju. 

Aby zakończyć wtrysku oleju, zwolnić klawisz ENTER i nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT. 

Nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT, aby pominąć wtrysk oleju. 

Urządzenie przechodzi do ręcznego wtrysku 

UV. 

 
Wtrysk UV 

 

 

 Sprawdzić wzrokowo, czy ilość UV w pojemniku wtrysku UV jest wystarczająca do przeprowadzenia 

wymaganej procedury wtrysku. 

Nacisnąć i przytrzymać klawisz ENTER aby wykonać wtrysk UV. 

Aby zakończyć wtrysku UV, zwolnić klawisz ENTER i nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT. 



 

 

 

Nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT jeśli nie chcesz wykonywać napełniania 

UV. 

Urządzenie automatycznie przechodzi do fazy ładowania czynnika chłodniczego. 

 

9.4 Faza ładowania 

 

Urządzenie zatrzymuje się przed wykonaniem fazy ładowania tylko wtedy, gdy zostały wybrane 

węże LP i HP i wtrysk ręczny olej-UV; wyświetlacz pokazuje następujące komunikaty: 

 
Zamknij 

zawór LP  

 

Postępować zgodnie z instrukcjami a następnie naciśnij klawisz ENTER. 

 
Faza napełniania w toku 

g XXXX 

 

Dane prezentowane są w trakcie fazy ładowania. 

 
Faza napełnienia zakończona 

g XXXXX 

 
Proces zakończony 

 

 

Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić. 

 

 

Jeśli karta pamięci jest obecna, po fazie ładowania, można uzyskać dostęp do diagnozowania 

układu klimatyzacyjnego przez następujący ekran: 

 
Układ klimatyzacyjny Tak 

- Diagnoza? Nie 

 

Jeśli wybrano Tak, uzyskuje się dostęp do diagnozy układu klimatyzacyjnego. Patrz punkt 10.2 

Diagnoza. 

 

 

 

 

P.S. Nawet bez zainstalowanej 

diagnozy proponujemy sprawdzić wydajność układu klimatyzacyjnego. Zamknąć zawory LP - HP. 

Uruchomić silnik i trzymać go na obrotach ok. 1500/2000 obr./min. Uruchomić układ klimatyzacyjny. 

Zmniejszyć temperaturę klimatyzacji do minimum i zwiększyć prędkość wentylatora na maksimum. 

Poczekać na ustabilizowanie się układu klimatyzacyjnego. Sprawdzić ciśnienie na manometrach i 

temperatury przy centralnym wentylatorze. Wyłączyć układ klimatyzacyjny i silnik. 

 

Przy pracy tylko na 

instalacjach złącz LP, faza 

napełniania odbywa się w 

sposób przerywany.  

Jeżeli ciśnienie w 

zbiorniku wewnętrznym nie 

wystarczy do zakończenia 

fazy napełniania, 

realizowana jest procedura 

dopełniania pozostałej ilości 

poprzez złącze ssania 

sprężarki układu 

klimatyzacyjnego. 

Zobacz punkt 6 

KOMUNIKATY. 



 

 

 

Jeśli karta pamięci nie jest obecna lub w razie wybrania, wyświetlacz pokazuje: 

 
Odłączyć węże 

HP/LP od układu klimatyzacyjnego  

 

Urządzenie należy odizolować od układu klimatyzacyjnego. 

Otworzyć zawory LP i HP. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Proszę czekać! Czynnik chłodniczy 

jest odzyskiwany z węży 

 

Urządzenie wykonuje odzyskiwanie z węży. 

 
Zamknąć  

zawory LP i HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetlacz pokazuje tryb 

gotowości. 

 

 

  



 

 

 

10 Inne menu  

Nacisnąć klawisz ENTER, gdy wyświetlacz jest w trybie gotowości. 

 
Ustaw numer rejestracyjny □ 

Inne menu ■ 

 

Naciskać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać Inne menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Napełnianie zbiornika wew. ■ 

Serwis □ 

 
Drukuj □ 

Diagnoza □ 

 

Menu Drukuj i Diagnoza pokazywane są tylko wtedy, gdy w urządzeniu są obecne karta pamięci 

i/lub drukarka. 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 

10.1 Napełnianie zbiorników wewnętrznych 

 

Patrz pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Faza napełniania zbiornika wewnętrznego. 

 

10.2 Diagnoza 

 

Jeśli urządzenie wyposażone jest w kartę pamięci , system diagnozy jest obecny i jest w stanie 

sprawdzić wydajność układów klimatyzacyjnych wskazując na możliwe przyczyny 

niezadowalających wyników. 

 

Odpowiednia funkcja diagnozy układu klimatyzacyjnego jest dostępne zarówno na koniec fazy 

napełniania jak i z Inne menu. 

 
Zamknąć 

zawory LP i HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty tylko wtedy, gdy dostęp do 

diagnozy uzyskiwany jest z innych menu. 

 
Podłączyć węże HP/LP 

do układu klimatyzacyjnego 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Uruchomić klimatyzację 

do kontroli 

 

Aby przeprowadzić diagnozę we właściwy sposób należy uruchomić silnik i utrzymywać go ok. 

1500/2000 obr/min 

Zmniejszyć temperaturę klimatyzacji do minimum i zwiększyć prędkość wentylatora na maksimum. 

Pozwolić, aby układ klimatyzacyjny działał przez 10 minut 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 

Sprawdzić wartości podane poniżej: 

 



 

 

 

 T.E temperatura zewnętrzna, (C°) 

 T.I temperatura wewnętrzna wewnątrz głównego niewielkiego otworu klimatyzacji, (C°) 

 P.HP ciśnienie wykrywane przez manometr HP (bar) 

 P.LP ciśnienie wykryte przez manometr LP (bar) 

 
P.HP: bar __._  

P.LP: bar __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

 

Wstawić wymagane wartości przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić 

klawiszem ENTER po każdym wprowadzeniu danych. Gdy wszystkie wartości zostały wprowadzone, 

potwierdź naciśnięciem klawisza ENTER przez 3 sekundy. 

 

Urządzenie opracowuje dane. W przypadku braku prawidłowych danych lub niezadowalającej 

wydajności, wyświetlaczu pokazuje różne sytuacje, które mogą wystąpić w układzie 

klimatyzacyjnym. 

Każdy przypadek jest oznaczony na jednym ekranie. 

 

Przykład ekranu diagnozy: 

 
Możliwe przyczyny 

Odwrócone węże sprężarki↕ 
 

Komunikat przewija się pokazując jedną z możliwych przyczyn. 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ w celu przedstawienia kolejnych przypadków. 

Nacisnąć klawisz ENTER , aby kontynuować. 

10.2.1 Opróżnianie węży 

 
Odłączyć węże 

HP/LP od układu klimatyzacyjnego  

 

Urządzenie należy odizolować od układu klimatyzacyjnego. 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Otworzyć  

zawory LP/HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Czekaj! Czynnik chłodniczy 

jest odzyskiwany z węży 

 

Jednostka odzyskuje czynnik chłodniczy lub opary czynnika chłodniczego ciągle obecne 

wewnątrz przewodów ładowania. 

Na wyświetlaczu pojawia się:  

 

 
Zamknąć  

zawory LP/HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Urządzenie znajduje się w trybie gotowości. 

 

10.2.2 Zasysane czynnika chłodniczego przez układ klimatyzacyjny 

 

Symbole ekranów 

diagnozy: 

-(V.) tylko dla sprężarki o 

zmiennym skoku 

-(F.) tylko dla sprężarki o 

stałym skoku 



 

 

 

Wybierając diagnozę z Inne menu, na końcu fazy diagnostycznej, urządzenie wykonuje procedurę, 

która pozwala na odzyskiwanie  

z układu klimatyzacyjnego czynnika chłodzącego, znajdującego się wewnątrz przewodów 

ładowania. 

 
Odłączyć wąż HP 

od układu klimatyzacyjnego 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Otwarcie 

zaworów LP/HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Czekać, podczas gdy sprężarka układu klimatyzacyjnego odzyskuje czynnik chłodniczy zawarty w 

wężach HP/LP. Gdy ciśnienie wykryte manometrami przestaje spadać nacisnąć klawisz ENTER. 

 
Wyłączyć 

układ klimatyzacyjny:  

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Odłączyć wąż LP 

od układu klimatyzacyjnego 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Proszę czekać! Czynnik chłodniczy 

jest odzyskiwany z węży 

 

Urządzenie odzyskuje czynnik chłodniczy lub opary czynnika ciągle obecne wewnątrz przewodów. 

Na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Zamknąć 

zawory LP/HP 

 

Postępować zgodnie z instrukcjami. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

Wyświetlacz pokazuje tryb gotowości. 

 

  



 

 

 

10.3 Drukarka 

 

To menu jest wyświetlane w Inne menu  tylko wtedy, gdy drukarka jest zainstalowana (zestaw 

drukujący CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT kod 007950014100). 

CLIMA-TECH PLUS / HD NEXT z drukarką drukuje kW GÓRĘ on, który zawiera informacje dotyczące 

każdego etapu wykonywanego serwisowania; dostępne są również 

funkcje wymienione poniżej: 

 
Powtórz wydruk ■ 

Dostosuj dane □ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 

10.3.1 Powtórz raport serwisu 

 

Wybierz Powtórz wydruk wydrukować kopię raportu serwisowego z ostatnio wykonanego 

serwisowania. 

 

10.3.2 Personalizacja nagłówka raportu serwisowego 

 

Wybierz Dostosuj dane zmodyfikować nagłówek raportu serwisowego. 

Nagłówek składa się z 5 linii i 20 znaków. 

 
Powtórz wydruk□ 

Dostosuj dane □ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 

 
Wprowadź dane firmy 

Magneti Marelli 

 

Możesz zmienić jedną linię na raz, wybierając linię do zmiany przy pomocy klawiszy W GÓRĘ 

i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. Kursor znajduje się na pierwszej literze wybranego 

wiersza. 

Wstawić nowy nagłówek etykiety klawiszami W GÓRĘ i W DÓŁ. 

Patrz pkt 7.3 Edycja. 

Naciśnięcie klawisza ENTER przez 3 sekundy powoduje potwierdzenie wprowadzonej linii. 

Postępować zgodnie z opisem dla pozostałych. 

Kiedy wszystkie linie zostały zakończone, nacisnąć klawisz STOP/POWRÓT aby wyjść. 

 

 

  



 

 

 

10.4 Serwis 

 
Podaj hasło 

 XX 

 

Wpisać wybrany kod przy pomocy klawiszy W GÓRĘ i W DÓŁ. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 

10.4.1 Ustawianie języka 

 

Wprowadzić hasło 03. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
WYBÓR JĘZYKA  

 Włoski 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądany język. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 

10.4.2 Resetowanie liczników 

 

Wprowadzić hasło 05. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Licznik czynnika chłodniczego ■ 

Licznik pompy próżniowej □ 

 

Nacisnąć klawisze W GÓRĘ i w DÓŁ, aby zresetować licznik. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

Po wyborze licznika czynnika chłodniczego na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Reset odzyskanej ilości czynnika chłodniczego?  

g XXXXX 

 

Po wyborze licznika pompy próżniowej na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Reset czasu pracy pompy? 

min XXXXXX 

 

W obu przypadkach potwierdzić klawiszem ENTER.  

Na wyświetlaczu pojawia się: 

 
Naciśnij klawisz ENTER 

Przez 3 sekundy! 

 
Licznik zresetowany 

 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 

  



 

 

 

10.4.3 Kopia zapasowa 

 

Kopia zapasowa jest wyświetlana tylko wtedy jest obecna 

 karta pamięci. 

Wprowadzić hasło 10. Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Zapis calb.-user 

mod.-perf. serwisu? 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Z płytki na pamięć ■ 

Z pamięci na płytkę □ 

 

Naciskać klawisze W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać żądane menu. Potwierdzić przy pomocy 

klawisza ENTER. 

 
Zapisać dane? 

 

 

Potwierdzić przy pomocy klawisza ENTER. 

 
Zapis w toku 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Wyświetlacz pokazuje tryb gotowości. 

 

Zaleca się częste 

wykonywanie kopii 

zapasowej z płyty logiki na 

kartę pamięci. 



 

 

 

11 Dodatkowe funkcje 

 

11.1 Próba szczelności z azotem (N2) 

 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT  może wykonać test układu klimatyzacyjnego przy pomocy azotu (N2). 

 

Funkcja wymaga użycia urządzenia ładowania/rozładowania N2. 

 

Używać tylko czystego azotu. Nie używać sprężonego powietrza lub innych gazów 

technicznych, patrz punkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa 

Maksymalne ciśnienie próby 15 bar. 

 

 

Odzyskać czynnik, opróżnić układy klimatyzacyjne, podłączyć dopływ azotu urządzenia do 

ładowania/opróżniania N2, a to z kolei do męskiego złącza LP (23) w tylnej części urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączyć złącza LP-HP (8-7) układu klimatyzacyjnego. 

Otworzyć złącza obracając pokrętło w prawo. 

Manometry LP-HP wskazują ciśnienie w dwóch odgałęzień układu klimatyzacyjnego. 

Przekręcić zawór azotu (30) w pozycję N2. 

Otworzyć powoli zawór ładowania/rozładowania N2 do momentu napełnienia układu 

klimatyzacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

30 



 

 

 

Zamknąć zawór ładowania/opróżniania urządzenia N2. 

Zamknąć zawór grW GÓRĘ y reduktora ciśnienia zbiornika azotu, aby zatrzymać dopływ azotu. 

 

Zweryfikować ewentualne wycieki sprawdzając spadek ciśnienia manometru LP (11) w czasie (5' - 

10' w zależności od wielkości układu klimatyzacyjnego). 

Stosowanie azotu z gazem znakującym (hel) umożliwia wyszukiwanie wszelkich wycieków przy 

pomocy analizatora. 

 

Pod koniec badania, otworzyć zawór załadunku/rozładunku N2 urządzenia, aby opróżnić układ 

klimatyzacyjny z azotu. 

Zamknąć zawór ładowania/opróżniania N2 urządzenia. 

Przekręcić zawór azotu (30) w pozycję Praca. 

Wykonać 1 minutę fazy próżniowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

11.2 Płukanie 

 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT  jest w stanie wykonać etap płukania w celu wyczyszczenia jednego 

elementu  

lub części układu klimatyzacyjnego. 

Zastosować sugerowany zestaw do płukania do podłączenia urządzenia do części układu 

klimatyzacyjnego, która ma zostać przepłukana (patrz instrukcja zestawu do spłukiwania). 

 

Podłączyć wąż ładowania do męskiej złączki HP (24) z tyłu urządzenia. 

Otworzyć zawór (9) w celu uwolnienia czynnika chłodniczego. Wykonać ręczny etap odzyskiwania, 

patrz punkt 8.4 Program użytkownika. 

 

Aby zakończyć etap płukania, należy zamknąć zawór (9) i poczekać na automatyczne 

zatrzymanie fazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaleca się 

przeprowadzenie fazy 

płukania w następujących 

przypadkach: Wymiana 

sprężarki układu 

klimatyzacyjnego. 

 Wilgoć lub cząstki stałe 

w układzie 

klimatyzacyjnym. 

 W razie wątpliwości co 

do czyszczenia układu 

klimatyzacyjnego.  

 

Aby wykonać 

poprawnie fazę płukania, 

podłączyć część do 

płukania w sposób 

umożliwiający przepływ 

czynnika w odwrotny 

sposób w porównaniu do 

normalnego sposobu 

przepływu. Napełnianie 

odbywa się przez HP (24), 

odzyskiwanie przez LP (7) 

24 

9 



 

 

 

. 

 

12  ZATRZYMANIE NA DŁUŻSZY OKRES 

Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, odłączone od zasilania i zabezpieczone 

przed działaniem wysokich temperatur, wilgotności i ryzyka kolizji z innymi obiektami, które mogłyby 

ją uszkodzić. 

Upewnić się, że zawory w zbiorniku wewnętrznym są zamknięte. 

Aby włączyć urządzenie, wykonać procedurę aktywacji dopiero po ponownym otwarciu zaworów 

zbiornika wewnętrznego. 

 

13  Konserwacja 

CLIMA-TECH PLUS/HD NEXT jest niezwykle solidnym urządzeniem, zbudowanym z komponentów 

najwyższej jakości i przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii produkcji. 

Z tych powodów, konserwacja jest zredukowana do minimum, z długimi przerwami między 

obsługą. Każda okresowa operacja konserwacyjna jest monitorowany przez liczniki. Kiedy liczniki  

te osiągną wskazane wartości wyświetlane są komunikaty: 

 

A) 
 
Wymień olej pompy 

próżniowej, kontynuować? 

 

Maksymalny czas pracy pompy próżniowej został osiągnięty. Wymienić olej w pompie i wyzerować 

licznik. 

 

B) 

 
Wymienić filtr 

osuszacza, kontynuować? 

 

Maksymalna ilość czynnika chłodniczego dla filtra odwodnienia została osiągnięta. Zalecamy 

wymianą filtra i wyzerowanie licznika. 

W przypadku wszystkich operacji (z wyjątkiem opisanych poniżej), konserwacji i zakupu części 

zamiennych, prosimy o kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym Magneti Marelli After 

Market Parts i Usług S.p.a.. 

Infolinia (Call Center) 199.151.153 

 

  



 

 

 

13.1 Wymiana oleju w pompie próżniowej (kod 007935090600) 

 

Olej pompy próżniowej należy często wymieniać, aby zapewnić najlepsze osiągi urządzenia. 

Komunikat wymieniony w punkcie A będzie wyświetlany, gdy olej pompy próżniowej musi zostać 

wymieniony.  

Aby wymienić olej, wykonać następujące czynności: 

 

NIE pracować na częściach urządzenia, które nie są w szczególności wymienione w 

tej sekcji. 

 

 

Wymagane wyposażenie: 

1 Wkrętak krzyżakowy  

2 klucze  

sześciokątne (12 mm)  

 

1. Odłączyć urządzenie od zasilania. 

2. Wyjąć 4 śruby mocujące dolny panel do urządzenia i wyjąć panel. 

3. Umieścić zlewkę pod pokrywą (63), otworzyć pokrywę i pozwolić aby cały olej z pompy 

próżniowej wypłynął. 

4. Gdy pompa zostanie opróżniona, dokręcić śrubę pokrywy (63) i otworzyć górną pokrywę 

(61). 

5. Napełnić pompę olejem wlewając go do górnego otworu (61) aż do połowy wysokości 

wziernika (62). 

6. Gdy pompa zostanie wypełniona, zamknąć górną pokrywę (61). 

7. Wyzerować licznik. Patrz pkt 10.4.2 Resetowanie liczników. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

  

62 Szybka kontrolna  

Ostrzeżenie! 

Niebezpieczeńst

wo poparzenia  

Nie 

otwierać! 

Ryzyko 

porażenia 

prądem  

61 Górna pokrywa  

63 Korek 

63 Pokrywa  



 

 

 

13.2 Wymiana filtra (kod 007950013050) 

 

Filtr odwadniacza musi być wymieniony, gdy nie jest już w stanie wchłonąć wilgotności znajdującej 

się w odzyskanym czynniku chłodniczym. 

Gdy filtr wymaga wymiany, na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazany w pkt B . 

Aby zmienić filtr, wykonaj następujące czynności: 

 

NIE pracować na częściach urządzenia, które nie są w szczególności wymienione 

w tej sekcji. 

 

Wymagane narzędzia: 

1 Wkrętak krzyżakowy 

2 Klucze sześciokątne (19 mm + 20 mm) 

 

1. Wyjąć 4 śruby mocujące dolny panel do urządzenia i wyjąć panel. 

2. Wykonaj fazę odzyskiwania, a pod koniec tej fazy natychmiast zamknąć zawór (48), aby 

zapobiec wyciekom gazu. 

3. Odłączyć urządzenie od zasilania. 

4. Korzystając z kluczy sześciokątnych, odkręcić 2 nakrętki podłączone do filtra (15). 

5. Przeciąć pasek podpierający. 

6. Zainstalować nowy filtr, zwracając uwagę na położenie O-ringów i na kierunek strzałki. 

7. Korzystając z kluczy sześciokątnych, dokręcić 2 nakrętki podłączone do filtra (15). 

8. Zainstalować nową opaskę. 

9. Otworzyć zawór (48) 

10. Wyzerować licznik. Patrz pkt 10.4.2 Resetowanie liczników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Filtr NAKRĘTKI 

48 zawór 



 

 

 

13.3 Zamienna karta pamięci  
 

Jeśli karta pamięci jest obecna (opcja), urządzenie zawiera bazę danych pojazdów. 

Baza danych jest aktualizowana raz do roku; urządzenie pokazuje następujący komunikat, gdy 

baza danych na karcie pamięci traci ważność: 

 
Dostępna nowa 

wersja bazy danych  

 

Naciśnij klawisz ENTER. 

 
Prosimy o kontakt  

ze sprzedawcą 

 

Naciśnij klawisz ENTER. 

Aby prawidłowo wymienić kartę pamięci, należy wykonać następujące czynności: 

 

NIE pracować na częściach urządzenia, które nie są w szczególności wymienione 

w tej sekcji. 

 

 

 

Wymagane narzędzia: 

1 Wkrętak krzyżakowy 

 

 

1. Odłączyć urządzenie od zasilania. 

2. Wykręcić 4 śruby mocujące górny panel do urządzenia i wyjąć panel. 

3. Wyjąć kartę pamięci z modułu logiki. 

4. Włożyć nową kartę pamięci. 

5. Zainstalować górny panel i zamocować go za pomocą śrub. 

6. Włączyć urządzenie; nowa baza danych będzie dostępny automatycznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

14  UTYLIZACJA 

14.1 Utylizacja do środowiska 

 

Produkt może zawierać substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska i powodować 

choroby operatorów, jeżeli urządzenia nie zostaną zutylizowane w odpowiedni sposób.  

przekazujemy Państwu wszelkie niezbędne informacje pozwalające na 

uniknięcie uwalniania tych takich substancji niebezpiecznych i optymalizacji 

wykorzystania zasobów naturalnych. 

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do normalnych 

odpadów komunalnych, ale należy wysłać do specjalistycznych zakładów 

utylizacyjnych aby zapewnić odpowiednie przetworzenie.  

Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na sprzęcie i na tej stronie 

przypomina, iż należy pamiętać o utylizacji produktu po zakończeniu jego okresu 

użytkowania. 

W ten sposób możliwe jest uniknięcie że nieprawidłowego postępowania 

z substancjami zawartymi w tych produktach lub niewłaściwego wykorzystywania ich części, co 

może powodować szkodliwe skutki zarówno dla środowiska i ludzkiego zdrowia.  

Ponadto można przyczynić się do odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania wielu surowców 

zawartych w tych urządzeniach.  

Dlatego też zarówno producenci jak i dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

organizują specjalne ośrodki odbiorcze w celu recyklingu tychże urządzeń.  

Pod koniec okresu użytkowania produktu skontaktuj się z dystrybutorem, aby uzyskać informacje 

o warunkach ich odbioru. 

W momencie zakupu urządzenia, dystrybutor poinformuje o możliwości nieodpłatnego oddania 

innego sprzętu: sprzęt taki musi odznaczać się ma takim samym rodzajem zastosowania (w tym 

przypadku jest to urządzenie do konserwacji wyposażenia klimatyzacyjnego) i musi być w stanie 

spełniać te same funkcje co wcześniej zakupiony produkt.  

Usuwanie produktu niezgodnie z instrukcją zawartą w tym dokumencie podlega sankcjom 

przewidzianym przez prawo krajowe państwa, w którym produkt będzie utylizowany.  

Zalecamy podjęcie dalszych kroków korzystnych dla środowiska: recykling opakowania 

wewnętrznego i zewnętrznego wyposażenia.  

Dzięki Państwa aktywnej współpracy, możemy znacznie zmniejszyć ilość zasobów naturalnych 

wykorzystywanych w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, minimalizując 

zanieczyszczenia powodowane przez utylizację wyrobów i poprawiając standardy życia poprzez 

unikanie uwalniania substancji niebezpiecznych do środowiska. 

 

14.2 Utylizacja materiałów pochodzących z recyklingu 

 

Czynniki chłodnicze odzyskane z układów, które nie mogą być ponownie wykorzystane muszą 

zostać dostarczone do dostawców gazu w celu właściwej utylizacji. 

 

Środki smarne uzyskiwane z systemów muszą być dostarczone do punktów zbiórki 

przepracowanego oleju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 SCHEMAT PRZEPŁYWU 
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