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Identificator avertismente 

 AVERTISMENT FILTRU DE PROBE: Mini ID conține un filtru unic, conceput pentru a 

reduce semnificativ probabilitatea de contaminare a uleiului. Înlocuiți filtrul din alamă 

de ulei al instrumentului IMEDIAT DUPĂ DETECTAREA ULEIULUI ÎN FURTUNUL 

DE MOSTRĂ. Nerespectarea mentenanței corecte și a înlocuirii uleiului poate duce la 

o deteriorare gravă. 

 
 AVERTISMENT INTRARE MOSTRĂ: Instrumentul necesită racordarea furtunului de 

mostre furnizat la PARTEA INFERIOARĂ SAU CONECTORUL DE VAPORI ale 

cilindrilor de depozitare a agentului frigorific sau ale sistemelor de aer condiționat. NU 

încercați să introduceți în instrument lichid sau mostre foarte încărcate cu ulei. NU 

conectați futunul de mostre la portul PĂRȚII ÎNALTE sau LICHIDULUI! Mostrele cu 

conținut de lichid sau ulei pot cauza deteriorarea gravă a instrumentului, a cărei 

reparații nu pot fi acoperite de garanție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Precauții generale 

 ÎNTOTDEAUNA purtați protecție pentru ochi și piele atunci când lucrați cu agenți 
frigorifici. Scurgerile de vapori frigorifici prezintă pericol de îngheț. 
 

 ÎNTOTDEAUNA  stingeți compresorul înainte de a conecta instrumentul la sistemul de 
aer condiționat. 

 
 

 ÎNTOTDEAUNA  inspectați furtunul de mostră înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți furtunul 
dacă acesta este fisurat, zdrențuit, obturat sau murdar de ulei. 

 

 NU direcționați către piele vaporii agentului frigorific evacuat din furtun. 

 ATENȚIE – Nu desfășurați teste de presiune sau de scurgere R-1234yf ale 

echipamentelor de servisare și/sau pe sistemele de aer condiționat ale vehiculelor cu 

aer comprimat. Unele din aceste amestecuri de aer și R- 1234yf s-au dovedit a fi 

combustibile la presiuni ridicate. Aceste amestecuri, dacă sunt aprinse, pot provoca 

vătămări corporale sau daune materiale. Informații suplimentare privind sănătatea și 

siguranța pot fi obținute de la producătorii de refrigeranți. 

 

 NU deasamblați instrumentul. Nu există componente dervisabile pentru instrument și 
dezasamblarea va anula garanția 

 

ÎNTOTDEAUNA plasați analizorul pe o suprafață plană și rezistentă. 

Pentru a reduce riscul electrocutărilor, nu dezasamblați instrumentul; nu folosiți instrumentul 
în zone umede sau ude. 

 

 
 EVITAȚI inspirarea vaporilor sau aburului agentului frigorific. Expunerea poate irita ochii, 

nasul și gâtul. Dacă se produce descărcarea accidentală a sistemului, aerisiți imediat 

zona de lucru. Pentru a scoate R-1234yf din sistemul de A/C, folosiți echipamentul de 

servisare certificat pentru a îndeplini cerințele SAE J2843 sau SAE J2851. Informații 

suplimentare privind sănătatea și siguranța pot fi obținute de la producătorii de agenți 

frigorifici și lubrifianți. 

 NU utilizați alte ansambluri de furtun decât cele furnizate cu dispozitivul. Folosirea 

altor tipuri de furturnuri va introduce erori în analiza agentului frigorific și în calibrarea 

instrumentului. 

 ÎNTOTDEAUNA verificați dacă agentul frigorific testat din Partea Inferioară nu conține sau nu 

va emite cantități mari de ulei sau lichid. 

 ATENȚIE – Trebuie operat de personalul autorizat. 
 

 
 NU ADMITEȚI NICIODATĂ niciun fel de mostre în instrument la presiuni mai mari de 300 

psig. 

 NU OBSTRUCȚIONAȚI NICIODATĂ orificiile de intrare aer, de evacuare a mostrelor sau de 
ventilație ale instrumentului în timpul folosirii 

 ATENȚIE – Acest identificator nu poate funcționa în atmosfere inflamabile. 
 



 



BINE AȚI VENIT 
Vă mulțumim pentru achiziționarea analizorului de răcire MINI  ID  
R1234yf. 

Mini ID este cel mai economic identificator de agent frigorific vreodată proiectat pentru analiza 

purității agentului frigorific gazos pentru vehicule R-1234yf. Dispune de multe caracterisitici pe 

care le poate oferi utilizatorului, care vor fi descrise în prezentul manual. Recomandăm ca tot 

personalul care folosește acest instrument să citească manualul utilizatorului pentru a se 

familiariza cu funcționarea corespunzătoare a acestuia. 

Pentru informații suplimentare privind aplicarea, operarea sau piesele de schimb, rugăm să 

contactați Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. – Departamentul Relații cu Clienții. Dacă aveți întrebări sau 

comentarii, dorim să le auzim de la dumneavoastră. 
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1DESCRIERE PRODUS 

1.1 Generalități 

Identificatorul T-Line Mini ID de agent frigorific va furniza un mijloc simplu și precis pentru a 

determina dacă agentul frigorific R-1234yf în sistemele de aer condiționat pentru vehicule ar 

o puritate adecvată. Instrumentul folosește tehnologie non-dispersivă în 

infraroșuhidrocarburilor și aerului. 

Puritatea agentului frigorific este determinată automat pentru agentul frigorific R-1234yf de 

către instrument – pentru a elimina eroarea umană. 

 
Instrumentul este livrat complet cu un furtun de probă R-1234yf, un cablu de alimentare 12 

VDC și cu toate instalațiile sanitare necesare, adăpostite într-un instrument robust și portabil. 

T-Line Mini ID este un instrument economic conceput pentru a furniza indicația “PASS” 

(corect) sau “FAIL” (incorect) pentru R-1234yf Purity. Produsul va indica totodată dacă în 

sistem este prezentă o cantitate excesivă de gaz non-condensabil (aer). Excesul de ”aer” va 

duce la o răcire deficientă și poate fi ușor corectat pur și simplu prin recuperarea agentului 

frigorific, evacuarea sistemului și reîncărcarea vehiculului. Mini ID folosește o simplă pompă 

manuală pentru a curăța agentul frigorific din celula de probă pentru a calibra instrumen tul. 

LED-urile oferă utilizatorilor indicatori de statut ușor de înțeles. LED-urile intermitente 

necesită acțiunea utilizatorului, în timp ce LED-urile cu lumină continuă indică că dispozitivul 

îndeplinește o sarcină. 

 
Filtrul unic de alamă, situat între Cuplaj și Furtunul de probă, oferă o protecție excelentă 

împotriva contaminării cu ulei, prinzând uleiul în cuplaj și împiedicându-l să intre în 

instrument. Dacă instrumentul în continuare furnizează continuu mesaje de aer excesiv, 

aceasta indică faptul că filtrul a fost compromis de ulei și trebuie schimbat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2COMPONENTELE PRODUSULUI 

Modul de bază Cuplaj cu filtru 
 

Recipient de calibrare      Cleme de fixare pe acumulator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

AVERTISMENT: Asigurați-vă că vehiculul este oprit și lăsați-l să se 
odihnească timp de 3 minute. 

 

1) Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare situat în partea de jos a 
instrumentului. 

2) Conectați clemele de alimentare la sursa de baterie 12 VDC. Asigurați-vă că 

polaritatea este cea adecvată. 

3) Luminile vor fi secvente, apăsați “NEXT” (următorul) pentru a începe “WARM UP” 
(încălzirea). 

4) După aproximativ 90 secunde, lampa “CALIBRATING” (calibrare) va lumina 
intermitent. 

5) Strângeți complet recipientul de calibrare de 5 ori și apăsați “NEXT”. 

6) Lumina de calibrare “CALIBRATING’ va lumina pentru aproximativ 60 secunde. 

7) Când lampa de Analiză începe să lumineze intermitent, conectați furtunul la 

portul de servisare din partea inferioară și apăsați “NEXT” (următorul). 

8) Lumina de analiză va fi aprinsă pentru aproximativ 45 secunde în timp ce testul 

este în progres. 

9) Lumina “PASS”/”FAIL” va furniza apoi rezultatele testului (Vezi rezultatele testului) 

10) Deconectați furtunul de probă de la vehicul, apăsați butonul “NEXT” (următorul) și 

strângeți recipientul de calibrare de 5 ori. Scoateți alimentarea și puneți dispozitivul în 

locul de păstrare. 

4REZULTATELE TESTULUI 

1) După încheierea Analizei, lumina “PASS” (corect) sau “FAIL” (incorect) se va aprinde 
intermitent. 

a) “PASS” (corect) indică faptul că agentul frigorific testat este de 95% sau mai mare 

R-1234yf ași este adecvat pentru recuperare. 

b) “FAIL” (incorect) indică faptul că agentul frigorific testat este mai puțin de 95% R-

1234yf și că nu poate fi recuperat fără un echipament special. 

c) Lumina „EXCESS AIR” (aer în exces) se va aprinde împreună cu “PASS” (corect) 

sau “FAIL” (incorect) dacă instrumentul constată că o cantitate semnificativă de aer 

este prezentă. (Vezi Ajutor/Rezolvare probleme) 
 
 
 
 



5AJUTOR/REZOLVARE PROBLEME 

5.1 Unitatea nu pornește 

Verificați tensiunea și polaritatea sursei de alimentare. Asigurați-vă că fișa de alimentare este 

complet introdusă în priza de alimentare a unității. 

 
5.2 Excess Air/Fail 

Mini ID este echipat cu un filtru unic situat între cuplaj și furtun. Acesta este un filtru de unică 

folosință, conceput pentru a prinde uleiul și etanșeizant – pentru a preveni deteriorarea 

unității. Scoateți și inspectați filtrul pentru ulei etc. și înlocuiți-l dacă este necesar. Scoateți tot 

uleiul din cuplaj, folosind aerul comprimat și o cârpă uscată. Filtru de înlocuire P/N 6-02-

6001-53-1 
 

Mini ID este echopat cu coduri de eroare interne pentru asistență în rezolvarea problemelor . Când 
indicatorul “FAULT” (eroare) este luminat, codul este determinat prin numărarea numărului de flash-
uri. 

▪ Code 3 = Eroare de calibrare 

▪ Code 4 = Eroare de temperatură 

▪ Code 5 = Eroare de compensare a calibrării 

 
Dacă apare unul dintre aceste coduri, întreprindeți următoarea acțiune înainte de a vă 

contacta cu reprezentantul service-ului Magneti Marelli. 

 
1. Deconectați alimentarea de la instrument și verificați dacă sursa de alimentare este 

între 12 și 15 VDC. 

2. Așezați unitatea într-o zonă de climatizare controlată între 15°C și 27°C. 

3. Strângeți complet recipientul de calibrare de 10 ori. 

4. Permiteți unității să rămână în încăperea cu climatizare timp de 30 minute. 

5. Reconectați unitatea și retestați. 

 
Dacă acești pași nu reușesc să readucă unitatea la o stare de bună funcționare, contactați-
vă cu: 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXE 

5.3 Specificații 
 

AGENT FRIGORIFIC 
DETECTAT: 

 

R-1234yf 

PURITATE PASS/FAIL 
(corectă/incorectă): 

95% 

PUTERE: 12 VDC 

SURSE DE PROBE: Vapori ai agentului frigorific fără ulei 

PRESIUNE MINIMĂ DE 
INTRARE: 

1.38 Bar (20 Psig) 

PRESIUNE MAXIMĂ DE 
INTRARE: 

20.70 Bar (300 Psig) 

TEMPERATURĂ 
OPERAȚIONALĂ: 

50-113
o
F   (10-45

o
C) 

APROBĂRI UL, CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 ANEXA E – Garanție 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. garantează, sub rezerva termenilor enumerați mai jos, 

că bunurile vor fi lipsite de defecte de design, de materiale și de fabricare pentru o perioadă 

de (1) un an de la data la care bunurile sunt expediate către cumpărător. 

RĂSPUNDEREA MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. PENTRU TOATE 

OBIECTIVELE VA FI DE A REPARA SAU ÎNLOCUI, LA OPȚIUNEA MAGNETI MARELLI 

AFTERMARKET SP. Z O.O. , DEFECTELE CE APAR ÎN DECURSUL PERIOADEI DE UN 

(1) AN.  MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NU VA AVEA OBLIGAȚIA DE 

REPARARE SAU ÎNLOCUIRE, EXCEPȚIE FĂCÂND SITUAȚIA ÎN CARE MAGNETI 

MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. A PRIMIT O NOTIFICARE ÎN SCRIS DESPRE 

PRESUPUSUL DEFECT ÎN PERIOADA DE UN (1) AN, IAR BUNURILE SUNT IMEDIAT 

RETURNATE DE CĂTRE CUMPĂRATOR, PE CHELTUIALA LOR, LA MAGNETI 

MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. LA: 456 CREAMERY WAY, EXTON, PA 19341 

USA, ȘI CĂ DEFECTUL ARE LOC ÎN ACORD CU TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI 

MANUALELE OFERITE CUMPĂRĂTORULUI. MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. 

Z O.O. VA LIVRA BUNURILE REPARATE SAU NOI CUMPĂRĂTORULUI PE COSTUL 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 

SP. Z O.O. NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE SAU DEFECT 

DIRECT SAU INDIRECT PROVENIND DIN DEFECTE SAU DIN FOLOSIREA BUNURILOR 

SAU DIN DEFECTE CONSECVENȚIALE SAU INCIDENTALE FIE PRIN CONTRACT, 

PREJUDICIU SAU ALTFEL, PENTRU VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DĂUNARE A 

PROPRIETĂȚII SAU ORICE ALTĂ PIERDERE FINANCIARĂ. 

Cumpărătorul este responsabil pentru a se asigura că bunurile funcționează corect tot timpul 

și că nu va folosi niciun fel de bunuri care nu funcționează corect. Prin urmare, cumpărătorul 

este de acord să exonereze Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. de la și împotriva tuturor 

tuturor pierderilor și revendicărilor către sau de către persoană sau proprietate, cauzate în 

orice mod de bunuri sau utilizare acestora, incluzând orice cheltuieli și taxe de avocat în 

legătură cu toate solicitările, cererile, procedurile sau alte cheltuieli. 

Orice descriere a bunurilor, conținută în orice documente de care sunt legate dispozițiile de 

garanției, inclusiv orice fel de cotații sau ordine de comandă referitoare la faptul că bunurile 

sunt trimise către cumpărător și că o astfel de descriere, la fel ca și orice probe sau model 

care probabil au fost expuse pentru sau au fost văzute de către cumpărător în orice moment, 

nu au fost făcute o parte din baza afacerii și nu au creat sau au ridicat la nicio garanție 

expresă că bunurile se vor supune unei astfel de eșantion sau model. 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NU GARANTEAZĂ CĂ BUNURILE 

SUNT EXONERATE DE SOLICITĂRILE CONFORM LEGII ALE ORICĂREI TERȚE 

PERSOANE PE CALEA DE ÎNCĂLCARE A BREVETULUI SAU ALTEI INFORMAȚII DE 

PROPRIETATE ȘI RESPINGE ORICE GARANȚIE ÎN POFIDA UNUI ASTFEL DE 

ÎNCĂLCATE. 

Este responsabilitatea cumpărătorului să citească cu atenție și să respecte toate 

instrucțiunile furnizate cumpărătorului în manualul utilizatorului sau oriunde altundeva. Dacă 

cumpărătorul sau angajații cumpărătorului nu au respectat instrucțiunile atunci presupusul 

defect nu va fi considerat drept apărut în condiții de utilizare corespunzătoare. 

 
Termenii acestor dispoziții ale garanției vor fi aplicate tuturor produselor vândute de 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., cu excepția filtrelor care sunt considerate 

„articole consumabile” și ca atare nu sunt acoperite de termenii acestor garanții. 

Renunțarea, alterarea sau modificarea termenilor acestor prevederi vor fi valabile 

decât în scris și semnate de către un ofiter executiv al Magneti Marelli Aftermarket Sp. 

z o.o. 
 

 



CU EXCEPȚIA CAZULUI SPECIFIC ȘI LIMITAT ÎN ACEST PARAGRAF, MAGNETI MARELLI 

AFTERMARKET SP. Z O.O. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, 

INCLUSIV GARANȚII PRIVIND VÂNDABILITATEA SAU ÎN VEDEREA VERIFICĂRII 

BUNURILOR PENTRU ORICE UTILIZARE SAU SCOP ȘI ORICE GARANȚII STABILITE ÎN 

ACEST PARAGRAF SUNT ÎN LOCUL UNOR ASTFEL DE GARANȚII IMPLICITE DE 

VÂNDABILITATE ȘI PENTRU UZ SAU OBIECTIVE PARTICULARE. 
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