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1 INTRODUCERE 

 

Vă felicităm pentru alegerea făcută! Unitatea pe care aţi achiziţionat-o este rezultatul direct al 

experienţei noastre în acest sector şi vă va asigura o utilizare eficientă pe termen lung. 

Unitatea a fost proiectată şi fabricată pentru a asigura o fiabilitate de funcţionare de înalt nivel, de 

lungă durată, cu siguranţă maximă pentru operatori. Magneti Marelli After Market Parts and 

Services S.p.a a selectat cu atenţie toate materialele şi componentele (îmbinate cu adoptarea 

unor marje generoase de siguranţă), împreună cu o procedură de administrare, bazată pe 

verificări continue, care, de la introducerea produsului în companie, până la depozitare şi utilizarea 

în atelier, vor asigura lipsa daunelor, a deteriorărilor sau a defecţiunilor. 

O garanţie suplimentară este asigurată de testele şi inspecţiile stricte din fabrică, la care este 

supusă unitatea. 

Prin urmare, utilizatorul are doar responsabilitatea de a asigura o utilizare corespunzătoare a 

unităţii, în conformitate cu instrucţiunile prezentate în acest manual. 

Este esenţial ca această unitate să fie utilizată în conformitate cu domeniul de utilizare specificat în 

acest manual. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a nu poate fi considerată 

responsabilă pentru niciun fel de daune aduse persoanelor, animalelor şi/sau obiectelor, cauzate 

de utilizarea necorespunzătoare, diferită de cea prezentată în acest manual de instrucţiuni. 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a îşi rezervă dreptul de a modifica 

caracteristicile tehnice şi aspectul produsului fără notificare prealabilă. 

Unitatea este concepută pentru utilizare în mediul comercial şi în industria usoara. 

Scopul acestui manual este să furnizeze utilizatorului toate informaţiile necesare pentru a utiliza 

unitatea, din momentul achiziţionării până în momentul eliminării acesteia.  

Acest manual poate conţine erori de tipărire. 

Manualul a fost conceput astfel încât să asigure un nivel maxim de asistenţă pentru personalul 

desemnat să utilizeze şi să întreţină unitatea. Cu toate acestea, pentru orice necesităţi sau cereri 

speciale referitoare la asistenţă tehnică sau piese de schimb, contactaţi departamentul nostru de 

Asistenţă Clienţi. 
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2 GARANŢIE 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a asigură cel mai înalt nivel de calitate atât în 

ceea ce priveşte materiile prime, cât şi procedurile tehnice utilizate la fabricarea echipamentelor 

sale. 

 

1. Verificaţi integritatea întregului ambalaj la recepţia bunurilor. Solicitările de daune în timpul 

transportului trebuie să fie notificate companiei de expediţie în termen de 8 zile de la data 

recepţiei bunurilor.  

2. Produsul Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a se află în garanţie dacă a fost 

utilizat şi păstrat conform specificaţiilor din manualul de utilizare furnizat împreună cu unitatea. 

3. Intervenţiile în garanţie asupra produselor Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

sunt realizate de distribuitorii oficiali Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. sau 

de personal specializat, autorizat de Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.; 

cheltuielile de transport cad în sarcina clientului. 

4. Pentru orice fel de contact cu distribuitorii Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

sau direct cu Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., trebuie să menţionaţi 

întotdeauna modelul şi seria echipamentului, care sunt menţionate pe fişa de identificare.   

5. Produsul este garantat de Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. pentru 

eventualele defecte ale materialelor utilizate la fabricarea sa, pe o perioadă de 12 luni de la 

data fabricării: componentele care vor fi considerate defecte vor fi înlocuite gratuit. Prelungirile 

ulterioare ale termenelor de garanţie oferite de distribuitorul Magneti Marelli After Market Parts 

and Services S.p.a vor fi acordate exclusiv pe răspunderea acestuia. 

6. Înlocuirea componentelor în timpul perioadei de garanţie nu prelungeşte valabilitatea 

acesteia, ci numai garanţia componentei defecte, care va fi acoperită pe o perioadă de 3 luni.  

7. Vă sugerăm să păstraţi ambalajul original. 

8. Operaţiunea de calibrare a senzorului de presiune, precum şi a celulelor de încărcare, 

înlocuirea cuplajelor rapide sau a panourilor exterioare din plastic, curăţarea electrovalvelor şi 

înlocuirea garniturilor pentru furtunurile de umplere HP/LP trebuie să fie considerate drept 

proceduri de instalare sau de întreţinere ordinară. 

 

Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri:  

 Componente supuse uzurii ordinare a echipamentului, cum ar fi de exemplu: cabluri 

electrice şi ştechere, panouri exterioare din plastic, autocolante, furtunuri exterioare de 

încărcare HP/LP, cuplaje rapide HP/LP şi toate componentele supuse de obicei uzurii 

ordinare. 

 Daune cauzate de neglijenţă, întreţinere, transport, depozitare necorespunzătoare, utilizare 

incorectă. 

 Anomalii la funcţionare cauzate de utilizarea aceleiaşi unităţi pe echipamente de aer 

condiţionat tratate anterior cu „substanţe antiscurgere pentru sisteme de aer condiţionat”, 

lichide de curăţare sau care conţin lubrifianţi sau agenţi de refrigerare neadecvaţi utilizării 

specifice sau utilizării de coloranţi universali diferiţi de tipul recomandat de Magneti Marelli 

After Market Parts and Services S.p.a. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 DESCRIEREA UNITĂŢII 

3.1 Domeniu de utilizare 

CLIMA-TECH MOBILE este o unitate automată concepută exclusiv pentru utilizarea în operaţiunile 

de întreţinere a sistemelor de aer condiţionat de la automobile. 

Recuperarea, reciclarea, vidul, injecţie de ulei, injecţia UV, umplerea sistemului, spălarea şi testarea 

scurgerilor cu nitrogen sunt funcţii pe care CLIMA-TECH MOBILE le poate efectua în deplină 

siguranţă şi oferim o performanţă de top în categoria sa. 

 

Unitatea nu este concepută să gestioneze operaţiuni de eliminare! (consultaţi Cap. 

4.2.1 Glosar de termeni) 

 

 

3.2 Identificarea unităţii şi a componentelor sale 

Unitatea CLIMA-TECH MOBILE este formată dintr-o serie de componente interne şi externe, conform 

ilustraţiilor din următoarele fotografii. 
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ARTIC

OL 
DESCRIERE 

1 PLACĂ LOGICĂ 

2 CARTELĂ DE MEMORIE (OPŢIONAL) 

3 SUPAPĂ DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

4 SUPAPĂ DE PRESIUNE RIDICATĂ 

5 FURTUN ALBASTRU FLEXIBIL 3000 

6 FURTUN ROŞU FLEXIBIL 3000 

7 CONECTOR RAPID LP 

8 CONECTOR RAPID HP 

9 SUPAPĂ DE SPĂLARE 

10 INDICATOR HP D80 

11 INDICATOR LP D80 

12 SENZOR DE PRESIUNE –1/20 BARI 

13 DISTILATOR KPL 

14 SEPARATOR DE ULEI 

15 FILTRU 

16 COMPRESOR 

17 POMPĂ DE VID 

18 CELULĂ DE ÎNCĂRCARE 60 kg  

19 RECIPIENT INJECŢIE ULEI 

20 RECIPIENT SCURGERE ULEI 

21 RECIPIENT INJECŢIE UV 

22 SUPAPĂ DE EXPANSIUNE 

23 CUPLAJ LP NITROGEN 

24 CUPLAJ HP SPĂLARE 

25 FURTUN CAUCIUC 

26 FURTUN CAUCIUC 

27 CONDENSATOR VENTILATOR 

28 COMUTATOR DE PRESIUNE DE 

SIGURANŢĂ HP 

29 FILTRU MECANIC 

30 SUPAPĂ DE NITROGEN 

31 SUPAPĂ DE VERIFICARE T/M  

32 SUPAPĂ DE VERIFICARE 

33 SUPAPĂ DE DESCĂRCARE 

NECONDENSABILE 

34 RECIPIENT INTERN 

35 INEL DESCĂRCARE NECONDENSABIL 

42 COMUTATOR POLI DUBLI 

43 PANOU SUPERIOR 

44 PANOU DE COMANDĂ 

45 PANOU INFERIOR 

46 ROATĂ SPATE 

47 ROATĂ PIVOTANTĂ CU FRÂNĂ 

48 SUPAPĂ FILTRU/COMPRESOR 

50 SET SUPAPE 

53 SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ 

60 MANOMETRU PRESIUNE RECIPIENT 

INTERN 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOS Introducere parametrii de programare, ordine descrescătoare 

/ vizualizare senzor de presiune 

SUS Introducere parametrii de programare, ordine crescătoare / 

vizualizare contoare 

ENTER Funcţie confirmare sau meniu 

 STOP/BACK Selectaţi funcţia sau meniul (Escape sau Înapoi) 

Led S Lumină pilot PORNIRE 

Led 

STOP/BACK 
Lumină pilot modificare funcţie 

Led A Indicator de fază reciclare 

Led B Indicator de fază vid 

Led C Indicator de fază injecţie de ulei 

Led D Indicator de fază injecţie UV 

Led E Indicator de fază umplere 

 

  

AFIŞAJ ALFANUMERIC  

16 x 2 
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u

s 

ENTER 
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Led STOP/BACK 

Led ENTER 

Led E 
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3.3  Caracteristici tehnice 

3.3.1 Caracteristici principale 

Agent de refrigerare:       R134a 

Scale electronice pentru agentul de refrigerare:  Precizie +/- 10 g 

Indicator electronic de vid:     ≤ 2 % 

Indicatoare LP şi HP:      Kl. 1,6 

Capacitate recipient intern:                   12,4 l 

Cantitate maximă de agent de refrigerare  

ce poate fi stocat:      10 kg 

Capacitate compresor cubic:    9 cc 

Debit pompă vid:      4.2 m3/h - 2,5 CFM - 70 l/min 

Staţie filtrare:       2 filtre combinate 

Dimensiuni:       900x650x575 mm 

Greutate:       70 kg 

 

3.3.2 Putere şi consum 

Tensiune de alimentare:     230 V  50/60 Hz 

Putere:        770 W 

3.3.3 Niveluri de zgomot 

Nivelurile de zgomot ale unităţii au fost măsurate din poziţia operatorului (faţă). 

Măsuri înregistrate:      53,5 dB (A) 

Distanţa microfonului faţă de sol:    1,40 m 

Distanţa microfonului faţă de unitate:   1 m 

3.3.4 Date tehnice privind instrumentele utilizate  

(conform cerinţelor din grupa 1 a standardului IEC 651). 

Aparat B&K de precizie, integrat, pentru măsurarea zgomotului 

Microfon condensator prepolarizat: 

Indicator nivel acustic. 

 

  



 

 

 

4 SIGURANŢĂ 

Tehnologia avansată adoptată la proiectarea şi fabricarea unităţii CLIMA-TECH MOBILE face ca 

ceastă unitate să fie extrem de simplă şi de fiabilă la utilizarea tuturor operaţiunilor. 

Prin urmare, utilizatorul nu este expus niciunui risc, cu condiţia să se respecte regulile generale de 

siguranţă indicate mai jos şi ca unitatea să fie utilizată şi întreţinută în mod corespunzător. 

 

4.1 Reguli generale de siguranţă 

 Această unitate este destinată utilizării exclusiv de către operatori instruiţi profesional. Aceşti 

operatori trebuie să cunoască procesul de refrigerare, sistemele de refrigerare, agenţii de 

refrigerare şi riscurile posibile pe care le pot cauza unităţile sub presiune. 

 Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare şi în siguranţă a unităţii, utilizatorul trebuie să 

citească cu atenţie acest manual. 

 Verificaţi că tipul de agent de refrigerare din sistemul A/C este identic cu cel specific 

unităţii.  

 Utilizaţi exclusiv tipul de agent de refrigerare specific unităţii; consultaţi plăcuţa de 

identificare amplasată lângă comutatorul principal al unităţii . Amestecarea cu alte tipuri 

de agent de refrigerare va deteriora grav sistemele de răcire şi de refrigerare, precum şi 

unitatea de service. 

 Trebuie să se poarte echipament corespunzător de protecţie, cum ar fi ochelarii şi mănuşile 

de protecţie - contactul cu agentul de refrigerare poate cauza orbirea şi alte vătămări 

fizice asupra operatorului. 

 Evitaţi contactul cu pielea - punctul scăzut de fierbere al agentului de refrigerare (aprox. -

30 °C) poate cauza arsuri. 

 Evitaţi inhalarea vaporilor proveniţi de la agenţii de refrigerare. 

 Asiguraţi-vă că toate supapele sunt închise înainte de a efectua conexiunile dinte unitate şi 

sistemul A/C sau rezervorul extern. 

 Asiguraţi-vă că faza a fost terminată şi că toate supapele sun închise înainte de a 

deconecta unitatea. Acest lucru va împiedica eliberarea agentului de refrigerare în 

atmosferă. 

 Nu modificaţi supapa de siguranţă sau setările sistemului de control. 

 Nu utilizaţi rezervoare externe sau recipiente de depozitare care nu au fost aprobate sau 

care nu sunt adecvate pentru supapele de siguranţă. 

 Nu lăsaţi unitatea conectată la sursa de alimentare decât dacă aceasta va fi utilizată 

imediat. Decuplaţi alimentarea cu energie dacă unitatea nu va funcţiona pe o perioadă 

îndelungată. 

 Toate furtunurile flexibile pot conţine agent de refrigerare la presiune ridicată. 

 Deconectaţi furtunurile flexibile cu foarte mare atenţie. 

 Unitatea de service şi sistemele A/C de la vehicule care conţin agenţi de refrigerare nu 

trebuie să fie testate cu aer comprimat. Unele amestecuri de aer şi agent de refrigerare s-

au dovedit a fi combustibile la niveluri ridicate de presiune. Aceste amestecuri au potenţial 

de risc şi există riscul de incendiu şi explozii, ce pot cauza daune asupra obiectelor şi 

vătămări corporale. 

 Se pot obţine informaţii medicale şi de siguranţă suplimentare de la producătorii 

lubrifianţilor şi ai agenţilor de refrigerare utilizaţi. 

 Reţineţi că unitatea trebuie să fie supravegheată întotdeauna.  

 Unitatea nu trebuie să fie utilizată în medii potenţial explozive. 

 Nu fumaţi în apropierea unităţii 

 



 

 

 

4.2 Instrucţiuni de manipulare a agenţilor de refrigerare 

4.2.1 Glosar de termeni 

 Agent de refrigerare: Un lichid de refrigerare exclusiv de tipul pentru care a fost proiectată 

unitatea (verificaţi pe plăcuţa de identificare amplasată lângă comutatorul principal al 

unităţii). 

 Sistem A/C: Sistemul de aer condiţionat al vehiculului. 

 Unitate: Echipament CLIMA-TECH MOBILE pentru recuperarea, reciclarea, vidul şi umplerea 

sistemului A/C. 

 Operator: persoană calificată, capabilă să utilizeze unitatea. 

 Rezervor extern: Cilindru nou, care nu poate fi reumplut pentru agentul de refrigerare, 

utilizat pentru a umple recipientul intern. 

 Recipient intern: Rezervor de depozitare agent de refrigerare. 

 Fază: Executarea unei funcţii individuale. 

 Ciclu: Executarea fiecărei funcţii individuale succesiv. 

 Recuperare: Eliminarea agentului de refrigerare în orice stare şi stocarea sa într-un recipient 

din exteriorul sistemului A/C, fără a fi nevoie de niciun fel de analiză sau tratament. 

 Reciclare: O reducere a substanţelor contaminante din agenţii de refrigerare uzaţi prin 

separarea uleiului, eliminarea gazelor necondensabile şi a trecerii lor unice sau multiple prin 

elemente care permit reducerea nivelului de umiditate, aciditate şi de particule. 

 Eliminare: Eliminarea agentului de refrigerare în recipientele de depozitare, în vederea 

distrugerii ulterioare sau a transferării la centrele de eliminare. 

 Vid: Fază în care gazele necondensabile şi umezeala sunt evacuate din sistemul A/C doar 

prin intermediul unei pompe de vid. 

 Injecţie de ulei: Introducerea de ulei într-un sistem A/C, cu scopul de a menţine cantitatea 

corectă specificată de producător. 

 Injecţie de aditiv UV: Introducerea aditivului UV într-un sistem A/C, pentru a depista 

scurgerile din acesta. 

 Umplere: Fază în care agentul de refrigerare este introdus în sistemul A/C în cantitatea 

specificată de producător. 

 Spălare: Faza de curăţare a sistemului A/C de agenţi de contaminare, prin circularea 

agentului de refrigerare. 

 Test de scurgeri cu nitrogen : umplerea sistemului A/C cu nitrogen pentru a depista 

scurgerile la scăderea presiunii 

 Gaze necondensabile: Aerul acumulat în timpul fazei de evaporare a agentului de 

refrigerare, extras din sistemele sau rezervoarele A/C. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Măsuri de precauţie pentru depozitarea agenţilor de refrigerare 

Agentul de refrigerare ce va fi eliminat dintr-un sistem trebuie să fie manipulat cu atenţie pentru a 

împiedica sau a reduce la minimum posibilitatea de amestecare a unor agenţi diferiţi de refrigerare. 

Unitatea este special concepută pentru a trata exclusiv un tip de agent de refrigerare; verificaţi-l 

pe plăcuţa de identificare . 

Cilindrii utilizaţi pentru depozitarea agenţilor de refrigerare trebuie să fie alocaţi unor agenţi de 

refrigerare specifici, pentru a evita amestecarea diferitelor tipuri de agenţi de refrigerare. 



 

 

 

Cilindrii utilizaţi trebuie să fie lipsiţi de ulei şi alţi contaminanţi şi trebuie să fie clar marcaţi pentru a 

identifica agenţii de refrigerare pe care îi conţin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Starea agentului de refrigerare şi a sistemului 

Istoricul şi vârsta unui sistem pot fi factori importanţi în decizia de a recicla sau nu agentului de 

refrigerare. 

Procedurile de instalare şi întreţinere efectuate pe parcursul duratei de viaţă a sistemului au un 

efect semnificativ asupra calităţii agentului de refrigerare. 

Sistemele care nu au fost curăţate sau evacuate corespunzător pot conţine niveluri ridicare de 

contaminare în agentul de refrigerare şi în ulei. Dacă nu se cunoaşte istoricul sistemului, agentul de 

refrigerare eliminat trebuie să fie cel puţin reciclat înainte de a fi reintrodus în sistem. 

Atunci când operatorii nu sunt siguri de nivelul de contaminare a agentului de refrigerare, 

verificările preliminare pot fi efectuate folosind kituri speciale pentru măsurarea acidităţii şi a 

umidităţii. 

 

4.2.4 Capacitate de reciclare 

Sistemele de filtrare ale unităţii de reciclare trebuie să fie înlocuite periodic (Cap. MESAJE) pentru a 

menţine eficienţa unităţii de reciclare. 

Cu toate acestea, chiar dacă toţi factorii indică faptul că reciclarea agentului de refrigerare nu 

este necesară, reciclarea trebuie să fie efectuată oricum. 

 

4.2.5  Consideraţii generale 

Înainte de reintroducerea agentului de refrigerare în sistem, sistemul propriu-zis trebuie să fie 

evacuat şi curăţat. 

Pentru a asigura faptul că sistemul este lipsit de agenţi de contaminare, toate procedurile descrise 

în acest manual trebuie să fie respectate înainte de a introduce agentul de refrigerare. 

Curăţaţi şi întreţineţi unităţile periodic, în special atunci când s-a utilizat agent de refrigerare foarte 

contaminat: este extrem de important să nu se transfere contaminarea de la operaţiunea 

anterioară de service la operaţiunile ulterioare. 

 

4.3 Dispozitive de siguranţă 

 

Unitatea CLIMA-TECH MOBILE este prevăzută cu următoarele dispozitive de siguranţă: 

 Comutator de presiune de siguranţă: Opreşte compresorul în cazul unei presiuni excesive. 

  Supapă de siguranţă. 

 

 

Nu se permite modificare dispozitivelor de siguranţă menţionate mai sus. 

 

CILINDRU 



 

 

 

 

4.4 Mediul de lucru 

 

 Mediul de lucru trebuie să respecte legile naţionale. 

 Unitatea trebuie să fie utilizată într-un spaţiu deschis sau bine ventilat (cel puţin 4 schimburi 

de aer pe oră). 

 

 Unitatea a fost proiectată pentru a fi utilizată la o altitudine maximă de 1.000 m deasupra 

nivelului mării, într-un interval de temperatură de +5 °C - + 50°C şi la o umiditate maximă de 

50% la +40 °C. 

 

 Lucraţi într-un mediu bine iluminat (valoarea medie de iluminare pentru lucrul în atelierele 

mecanice şi de asamblare (pentru lucrările de precizie) este de 500 – 750 - 1.000 lux). 

 

 Lucraţi la o distanţă suficientă de instalaţii de iluminat, scântei libere şi suprafeţe fierbinţi. La 

temperaturi ridicate, agentul de refrigerare se descompune, eliberând substanţe toxice şi 

chimice care sunt nocive pentru operatori şi mediu. 

 

 Evitaţi inhalarea agenţilor de refrigerare şi a uleiurilor din sisteme. Expunerea poate cauza 

iritaţia ochilor şi a căilor respiratorii. 

  



 

 

 

5 UTILIZARE 

5.1 Despachetarea şi verificarea componentelor 

Îndepărtaţi ambalajul unităţii. 

Verificaţi să fie prezente toate componentele accesorii: 

 Manualul de instrucţiuni 

 Banca de date privind sistemele A/C 

 2 conectori de cilindri  

 Cablu de alimentare 

 Kit de siguranţă (mănuşi, ochelari) 

 

5.2 Manipularea şi depozitarea unităţii 

 

Îndepărtaţi unitatea de pe paletul de susţinere al ambalajului. 

Unitatea se deplasează pe patru roţi. Cele două roţi din faţă au frâne. 

 

Deşi componentele cele mai grele au fost asamblate pe bază pentru a coborî centrul 

de greutate, nu s-a putut elimina complet riscul de răsturnare. 

 
5.3 Pregătirea în vederea utilizării 

După ce unitatea a fost deplasată aproape de sistemul de aer condiţionat asupra căruia se vor 

efectua operaţiuni de service, asiguraţi-vă că acesta se sprijină cu cele patru roţi pe o suprafaţă plană, 

orizontală, pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a scalelor. 

 

 
 

 

Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare care este conformă cu informaţiile 

menţionate pe plăcuţa de identificare (amplasată lângă comutatorul ON/OFF «Pornit/Oprit»), în special 

în ceea ce priveşte tensiunea, frecvenţa şi puterea aplicabilă. 

 

 

 
  



 

 

 

 

5.4 Pornirea 

Amplasaţi unitatea într-o poziţie orizontală, cu recipientele de ulei şi UV goale  

Conectaţi unitatea la sursa de alimentare, deplasaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit») (42) la 

poziţia ON (I) (Pornit). 

 

                         
 

Atunci când se porneşte unitatea pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba din cele disponibile; 

limba propusă este limba italiană. 

 
SELECT LANGUAGE 

   Italiano 

 

Apăsaţi UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta limba necesară. Confirmaţi cu ENTER. 

După aceea, unitatea efectuează în mod automat calibrarea senzorului de presiune. 

 
Vacuum in progress 

             XX 

 

Unitatea efectuează o fază de vid. 

 
Calibration ok! 

 

 

Apăsaţi ENTER pentru confirmare. 

Afişajul prezintă timp de câteva secunde numele unităţii şi versiunea instalată de software. 

 
CLIMA TECH P/HD NEXT 

SW xx xx xx xx 

 

 

Afişajul va prezenta apoi resursele disponibile (stand by): 

 

 
Available refrigerant 

g                xxx 

 

 

5.5 Oprirea 

 

Pentru a opri unitatea, deplasaţi comutatorul principal (42) la poziţia OFF (0) (Oprit). 

 

5.6 Faza de umplere a rezervorului intern 

 

42 

Nu introduceţi sau 

nu scoateţi cartela de 

memorie atunci când 

unitatea este pornită. 

 

 

Dacă la pornire se 

detectează un 

software nou în cartela 

de memorie (opţional), 

actualizarea este 

efectuată în mod 

automat. 



 

 

 

RESPECTAŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE MAI JOS PENTRU A PREVENI ELIBERAREA DE 

AGENT DE REFRIGERARE ÎN ATMOSFERĂ 

 

Există două tipuri de rezervor sursă: cu furtun submersibil şi fără furtun submersibil. 

 Cu furtun submersibil, 

 Fără furtun submersibil. 

Rezervoarele cu furtun submersibil trebuie să rămână în poziţie verticală pentru a transfera agentul 

de refrigerare lichid. Utilizaţi conexiunea L (lichid) pentru acest tip de rezervor. 

Rezervoarele fără tub submersibil au doar o singură supapă. Prin urmare, acestea trebuie să fie 

răsturnate cu susul în jos pentru a transfera agentul de refrigerare lichid. 

Tipuri de rezervor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschideţi supapa HP de pe panoul de comandă. 

Apăsaţi tasta ENTER în modul stand-by. 

 
Set plate number    □ 

Other menus         ■ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta Other menus (Alte meniuri). Confirmaţi cu 

tasta ENTER. 

 
Int. tank filling ■ 

Service           □ 

 
Print             □ 

Diagnosis         □ 

 

Meniurile Print (Tipărire) şi Diagnosis (Diagnosticare) sunt vizualizate numai dacă există pe cartela 

de memorie şi/sau pe imprimantă. 

Apăsaţi tastele UP (Sus)– DOWN (Jos) pentru a selecta Int tank filling (Umplere rezervor int.). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Connect HP hose to 

the external tank 

 

Urmaţi instrucţiunile prezentate pe afişaj. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

  

Rezervor cu 

furtun submersibil 

Rezervor fără 

furtun submersibil 



 

 

 

Open the tank valve 

 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Enter the required 

g            XXXXX 

 

Introduceţi cantitatea de încărcat în interiorul rezervorului cu ajutorul tastelor UP – DOWN (Sus-Jos). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Recycling start 

 

 
Recycl. in progress recovered quantity 

g                XXXXX 

 
Internal tank  

filling completed 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Close the external 

tank valve 

 

Respectaţi instrucţiunile prezentate pe afişaj. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Wait!Refrigerant 

Recovery from hoses 

 
Process completed 

 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. Afişajul prezintă modul stand-by. 

  

Cantitatea maximă 

de agent de refrigerare 

ce poate fi depozitată 

în interiorul recipientului 

intern este 10 kg (25 kg 

HD). Consideraţi că 

după mesajul „Close 

the external tank valve” 

(Închideţi supapa 

rezervorului extern) 

unitatea poate 

recupera totuşi 

aproape 1 kg. 



 

 

 

5.7 Drenarea gazelor necondensabile  

 

Supapa de drenare a gazelor necondensabile (33) este instalată pentru a permite evacuarea 

treptată a gazelor necondensabile din rezervorul intern. 

 
 

 

 

 

Aceasta funcţionează automat atunci când există gaze necondensabile în interiorul  

rezervorului de gaze necondensabile şi presiunea lor depăşeşte presiunea setată. 

 

Scopul supapei de evacuare a gazelor necondensabile (33) este de a permite evacuarea 

treptată a gazelor necondensabile existente în interiorul rezervorului după ce depăşesc presiunea 

setată. 

 

 

  

33 Supapă 

evacuare 

 gaze 

necondensabile 



 

 

 

6 MESAJE 

6.1 Mesaje de defecţiune/eroare 

Chassis evacuation. 

Please wait. 

Poor Ventilation 

RPM xxxx 

 
Acest mesaj apare numai la versiunea R-1234yf . Debit de aer şasiu insuficient. Unitatea nu poate fi utilizată 

până când nu se reface ventilaţia. 

Contactaţi distribuitorul. 

 
Warning! Over-press. 

in internal tank 

 
Suprapresiune în recipientul intern. Aşteptaţi circa 30 de minute şi apoi executaţi din nou funcţia de 

recuperare/reciclare. Apelaţi departamentul de Asistenţă Clienţi dacă problema persistă. 
 

Warning! Internal 

tank filled! 

 
Se atinge greutatea absolută maxim permisă a agentului de refrigerare în recipientul intern. Această valoare 

nu trebuie să fie niciodată depăşită sub nicio formă. 
 

Warning! Pressure 

inside the A/C 

 
Apare la începutul fazei de vid dacă există presiune în sistemul A/C. Unitatea efectuează o fază de reciclare. 

 
A/C system leakage continue? 

mBar         XXX 

 
Sistemul A/C nu este etanş. Acest mesaj apare dacă survine o creştere de presiune în timpul verificării 

scurgerilor.  Reparaţi sistemul A/C. Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua cu faza următoare. 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni în modul stand-by. 
 

Insufficient vacuum continue? 

mBar            XXX 

 
 Apare după o perioadă de vid de 10 minute dacă presiunea din sistemul A/C nu a scăzut sub 100 mBar. 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua faza de vid. 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni în modul stand-by. 

 
Warning! 

Insufficient vacuum 

 
Supresiunea în timpul fazei de verificare a presiunii de la începutul fazelor de injecţie cu ulei sau cu aditiv UV.  

Această fază este efectuată numai pe sistemele A/C aflate în vid la momentul respectiv. Apăsaţi ENTER 

pentru confirmare. Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni în modul stand-by. 

 
Insufficient refrigerant 

quantity 

 
Cantitate prea mică de agent de refrigerare în rezervorul intern. Apăsaţi ENTER pentru a efectua o fază de 

recuperare din rezervorul extern. Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a vizualiza pasul următor. 

 
External tank empty 

or valve closed! 

 

Apare la începutul fazei de umplere a rezervorului intern dacă nu există presiune sau în timpul fazei 

dacă nu s-a atins cantitatea setată de agent de refrigerare. 



 

 

 

 
Exceeding recycling 

time continue? 

 

Timpul maxim permis pentru faza de recuperare/reciclare a fost atins. Verificaţi valorile presiunii pe 

manometre. Dacă există presiune, este posibil să existe o defecţiune pe unitate (apelaţi 

departamentul de Asistenţă Clienţi). Dacă nu există presiune, poate exista o scurgere în sistemul 

A/C sau în electrovalve. Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua faza de recuperare/reciclare. 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni în modul stand-by. 

 
Exceeding filling 

time continue? 

 
Close HP 

valve 

 
Start A/C system 

 

 
Open LP 

valve 

 

Apare în timpul fazei de umplere dacă nu s-a atins cantitatea setată în timpul maxim planificat şi 

dacă s-a selectat un sistem A/C HP-LP. 

Cantitatea rămasă de agent de refrigerare este aspirată de compresorul sistemului A/C urmând 

instrucţiunile prezentate pe afişaj. Urmaţi instrucţiuni şi apoi apăsaţi tasta ENTER pentru a continua 

faza de umplere. Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni în modul stand-by. 

 
Exceeding filling 

time continue? 

 

Apare în timpul fazei de umplere dacă nu s-a atins cantitatea setată în timpul maxim planificat şi 

dacă s-a selectat doar un sistem A/C HP. 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua cu faza de umplere. Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) 

pentru a reveni în modul stand-by. 

 
Exceeding filling 

time continue? 

 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua. 

 
Start A/C system 

 

 

Apare în timpul fazei de umplere dacă nu s-a atins cantitatea setată în timpul maxim planificat şi 

dacă s-a selectat doar un sistem A/C LP. 

Cantitatea rămasă de agent de refrigerare este aspirată de compresorul sistemului A/C urmând 

instrucţiunile prezentate pe afişaj. 

  



 

 

 

6.2 Mesajele funcţiilor  

 
Replace dryer 

filter continue? 

 
Replace vacuum pump 

oil continue? 

 

Apare la pornire dacă unitatea necesită întreţinere programată. 

Resetaţi contoarele aferente de lucru după înlocuirea componentelor. 

Consultaţi paragraful 10.4.2 Resetarea contoarelor. 

 
Sensor pressure 

autocalibration? 

 

Apare la pornire. Apăsaţi tasta ENTER, unitatea va efectua o calibrare automată a senzorului de 

presiune. 

 
Confirm start 

selected phases? 

 

Apăsaţi tasta ENTER, unitatea va efectua fazele sau ciclul programat. 

 
Process completed 

 

 

Apăsaţi tasta ENTER, afişajul va prezenta modul stand-by. 

 
Available new 

data base version  

 

Apare la un an după prima activare a unităţii dacă există o cartelă de memorie. 

Apăsaţi tasta ENTER . 

 
Please contact  

your dealer 

 

Apăsaţi tasta ENTER, afişajul va prezenta modul stand-by. Consultaţi paragraful 12.3 Înlocuirea 

cartelei de memorie. 

Prin introducerea unei cartele de memorie cu o versiune nouă pentru baza de date, mesajul 

dispare în mod automat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Printer not available 

continue? 

 Acest mesaj apare numai 

dacă există o imprimantă 

(opţional). 



 

 

 

 

 

Nu există o imprimantă pe linie (LED-ul pentru imprimantă luminează intermitent). Cauzele posibile 

sunt capacul imprimantei neînchis sau lipsa hârtiei. 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua cu faza următoare. Apăsaţi tasta STOP/BACK, afişajul va 

prezenta modul stand-by. 

Dacă s-a terminat hârtia, ridicaţi capacul imprimantei pentru a preveni arderea capului de listare. 

 

 

 

Utilizaţi exclusiv hârtie furnizată de Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. 

Apariţia unuia din aceste mesaje este însoţită de o sonerie. 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a o opri. 

 

  



 

 

 

7 DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII 

Cu unitatea în modul stand-by, afişajul prezintă agentul de refrigerare disponibil. 

 

7.1 Moduri de funcţionare 

Unitatea memorează valorile setate privind serviciile efectuate pe instalaţiile A/C pe baza 

numărului plăcuţei dacă s-a efectuat un program automat sau o fază de umplere; setând un 

număr de plăcuţă deja existent în memoria unităţii, se pot vizualiza datele anterioare de service şi 

se poate repeta aceeaș i operaţiune de service. 

 

Unitatea poate funcţiona, de asemenea, în următoarele cazuri: 

 

 Program automat: 

Este posibilă selectarea unui model de utilizato salvat anterior sau setarea cantităţii de 

încărcare cu agent de refrigerare. Programul automat calculează timpul de vid potrivit 

cantităţii setate de agent de refrigerare. 

 

 Program utilizator: 

utilizatorul poate selecta ce faze doreşte să efectueze. 

 

După selectarea programului preferat, urmaţi instrucţiunile prezentate pe afişaj. 

 

7.1.1 Funcţiile cartelei de memorie (opţional) 

Cu cartela de memorie, din programul automat, puteţi selecta, de asemenea, un model specific 

de automobil din baza de date; în plus, există un sistem de diagnosticare, care poate verifica 

performanţele parametrilor sistemelor A/C, indicând cauzele posibile ale rezultatelor 

nesatisfăcătoare. 

 

7.2 Modalitate de programare 

 

 Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (JOS) pentru a selecta programul dorit. 

 

 Apăsaţi tasta ENTER pentru a confirma selecţia. 

 

 Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a întrerupe executarea funcţiei şi a reveni în 

modul stand-by. 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a reveni la ecranul anterior în timpul setărilor. 

 

  



 

 

 

7.3 Editarea 

 

În timpul fazei de introducere a numărului plăcuţei, apăsarea pe tasta ENTER face trecerea la 

ecranul următor. 

Apăsarea tastei UP (Sus) determină pornirea de la litera A, urmată de celelalte caractere în sens 

orar. 

Apăsarea tastei DOWN (Jos) determină pornirea de la cifra 9, urmată de celelalte caractere în sens 

antiorar. 

prin apăsarea tastei ENTER se trece la următoarea cifră. 

Prin apăsarea tastei STOP/BACK (Stop/Înapoi) se revine la cifra anterioară. 

Prin apăsarea tastei ENTER timp de 3 secunde se confirmă data introdusă. 
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8 PROGRAME 

Conectaţi conectorii LP-HP (sau conectorii individuali) la sistemul A/C. 

Deschideţi conectorii (sau conectorul individual) rotind butonul în sens orar. 

Manometrele LP-HP (sau manometrul individual) indică presiunea în cele două ramuri ale sistemului 

A/C. 

 

Apăsaţi tasta ENTER cu afişajul în modul stand-by. 

 

 

 
Set plate number  ■ 

Other menus       □ 

 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (JOS) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Plate number 

 

 

Dacă nu doriţi să introduceţi numărul plăcuţei, apăsaţi tasta ENTER. 

Introduceţi numărul plăcuţei cu tastele UP – DOWN (Sus-Jos). Consultaţi paragraful 7.3 Editarea. 

Confirmaţi numărul plăcuţei apăsând tasta ENTER timp de 3 secunde. 

 

8.1 Recunoaşterea operaţiunilor de service efectuate 

 

În cazul în care unitatea detectează că s-a efectuat anterior o operaţiuni de service pentru acelaşi 

număr de plăcuţă introdus de utilizator, afişajul prezintă următoarele informaţii. 

 
Perform as prev.    ■ 

Prev. service data  □ 

 

 Selectaţi PERFORM AS PREVIOUS (Efectuare ca anteriorul) şi apăsaţi tasta ENTER pentru a 

confirma pornirea operaţiunii de service. 

 

 Selectaţi DATA PREVIOUS SERVICE (Date service anterior) şi apăsaţi tasta ENTER pentru a 

vizualiza datele înregistrate. 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a defila prin informaţiile următoare: 

 

 Cantitate completată 

 Timp vid 

 Timp testare scurgere 

 Creştere presiune în timpul testării scurgerilor 

 Ulei injectat? Da/Nu 

 UV injectat? Da/Nu 

 Cantitate recuperată agent de refrigerare  

 

 

 

Apăsaţi ENTER pentru a confirma operaţiunea de service. Consultaţi paragraful 9 PORNIREA 

CICLURILOR PROGRAMATE. 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a programa din nou operaţiunea de service. 

Dacă nu se regăseşte vreo operaţiune de service în memoria unităţii pentru acelaşi număr de 

plăcuţă sau dacă alegeţi să programaţi din nou operaţiunea de service, afişajul indică: 

 
HP/LP couplers ■ 

 Software-ul este actualizat frecvent, este posibilă 

detectarea unor diferenţe nedescrise în acest manual. 

 În unele vizualizări 

de pe afişaj se 

utilizează nişte mesaje 

derulante, iar mesajele 

meniurilor prezentate 

în acest manual sunt 

afişate la dimensiune 

completă. 



 

 

 

      HP   LP  □ 

 

Apăsaţi UP - DOWN (Sus-Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu ENTER. Consultaţi paragraful: 

 8.2 program automat (fără cartelă de memorie), 

 8.3 Program automat (cu cartelă de memorie), 

 8.4 Program utilizator. 

 

8.2 program automat (fără cartelă de memorie) 

 

Aveţi acces la următorul ecran după ce aţi efectuat operaţiunile prezentate la paragraful 8 

PROGRAME. 

 
Automatic program  ■ 

User program       □ 

 

Apăsaţi UP - DOWN (Sus-Jos) pentru selectare. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Enter filling value ■ 

User models         □ 

 

Apăsaţi UP - DOWN (Sus-Jos) pentru selectare. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Enter the quantity 

g            XXXX 

 

Introduceţi valoarea corectă a agentului de refrigerare cu tasta UP – DOWN (Sus-Jos) şi confirmaţi 

cu tasta ENTER. 

 
Refr. q.ty g   XXXXX 

Vacuum time    XX:XX 

 

Timpul de vid este calculat în comparaţie cu cantitatea completată de agent de refrigerare. 

Apăsaţi tastele UP (Sus) sau DOWN (JOS) pentru a accesa programarea fazelor de injecţie cu ulei-

UV. 

Consultaţi paragraful 8.5 Programarea fazei de injecţie de ulei-UV. 

Prin apăsarea tastei ENTER, ciclul automat porneşte cu datele introduse şi cu injecţia manuală de 

ulei-UV. 

 

 

  



 

 

 

8.2.1 Modele utilizator 

 
Enter the filling value □ 

Users models            ■ 

 

Apăsaţi UP - DOWN (Sus-Jos) pentru a selecta User models(Modele utilizator). Confirmaţi cu tasta 

ENTER. 

 
> User Model 1 < 

  User Model 2 

 

Apăsaţi UP - DOWN (Sus-Jos) pentru a selecta modelul de utilizator dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Dacă modelul selectat a fost deja planificat, afişajul indică datele salvate: 

 
Refr. q.ty g   XXXXX 

Vacuum time    XX:XX 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) sau DOWN (JOS) pentru a accesa programarea fazelor de injecţie cu ulei-

UV. 

Consultaţi paragraful 8.5 Programarea fazei de injecţie de ulei-UV. 

Prin apăsarea tastei ENTER, ciclul automat porneşte cu datele introduse şi cu injecţia manuală de 

ulei-UV. 

 

Datele introduse anterior pot fi modificate prin apăsarea tastei ENTER timp de 3 secunde în timpul 

evaluării datelor. 

 

Pentru a seta datele unui nou model de utilizator, comutaţi la un model de utilizator liber şi apăsaţi 

tasta ENTER. 

Afişajul indică: 

 
Modele utilizator 

User Mod. 1 

 

Apăsaţi tasta Enter timp de 3 secunde , afişajul indică: 

 
Refr. q.ty g   700 

Vacuum time     20 

 

Apăsaţi tasta Enter timp de 3 secunde , afişajul indică: 

 
Model utilizator: 

 

 

Introduceţi numele modelului de utilizator cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). 

Consultaţi paragraful 7.3 Editarea. 

Confirmaţi numele modelului apăsând tasta ENTER timp de 3 secunde. 

Afişajul indică: 

 
Name 

Refr. q.ty g   700 

 

Introduceţi valoarea corectă cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

  



 

 

 

Name 

Vacuum time     20 

 

Introduceţi valoarea corectă cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul prezintă datele introduse. 

 
Refr. q.ty g   700 

Vacuum time     20 

 

Apăsaţi ENTER pentru a salva datele introduse. 

Reveniţi la ecranul care vă prezintă variantele de modele de utilizator. 

 

8.3 Program automat (cu cartelă de memorie) 

După ce aţi efectuat operaţiune menţionată în paragraful 8 PROGRAME, afişajul indică: 

 
Automatic program  ■ 

User program       □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Enter the filling value ■ 

Users models            □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Enter the quantity 

g            XXXX 

 

Introduceţi valoarea corectă a agentului de refrigerare cu tasta UP – DOWN (Sus-Jos) şi confirmaţi 

cu tasta ENTER. 

 
Refr. q.ty g   XXXXX 

Vacuum time    XX:XX 

 

Timpul de vid este calculat în comparaţie cu cantitatea introdusă de agent de refrigerare. 

Apăsaţi tastele UP (Sus) sau DOWN (Jos) pentru a accesa programarea fazelor de injecţie cu ulei-

UV. 

Consultaţi paragraful 8.5 Programarea fazei de injecţie de ulei-UV. 

Prin apăsarea tastei ENTER, ciclul automat porneşte cu datele introduse şi cu injecţia manuală de 

ulei-UV. 

 

8.3.1 Căutare model (bază de date) 

 

Selectaţi Search models (Căutare modele) pentru a avea acces la baza de date a vehiculelor. 

 

 
Enter required q.ty  □ 

Search models        ■ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
User Models 

> Alfa Romeo < 

 



 

 

 

Apăsaţi tasta UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta marca dorită sau pentru a accesa User 

models (modele utilizator). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

După selectarea mărcii dorite, trebuie să repetaţi aceeaşi operaţiune pentru toate câmpurile 

obligatorii ale aplicaţiei, pentru a identifica cantitatea exactă de umplere. 

 
Refr. q.ty g   XXXXX 

Vacuum time    XX:XX 

 

Timpul de vid este calculat în comparaţie cu cantitatea introdusă de agent de refrigerare. 

Apăsaţi tastele UP (Sus) sau DOWN (Jos) pentru a accesa programarea fazelor de injecţie cu ulei-

UV. 

Consultaţi paragraful 8.5 Programarea fazei de injecţie de ulei-UV. 

Prin apăsarea tastei ENTER, ciclul automat porneşte cu datele introduse şi cu injecţia manuală de 

ulei-UV. 

 
> User Models < 

  Alfa Romeo  

 

Apăsaţi tasta UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta User models (Modele utilizator). Confirmaţi cu 

ENTER. 

Consultaţi paragraful 8.2.1 Modele utilizator. 

 

8.4 Program utilizator 

 

Accesaţi ecranul următor după ce aţi efectuat operaţiunea menţionată în paragraful 8.Programe, 

afişajul indică: 

 
Automatic program  □ 

User program       ■ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Recycling?   Yes 

             No 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Dacă se selectează opţiunea NO (Nu), ecranul propune faza de vid. 

Dacă se selectează Yes (Da), afişajul indică: 

 
Pressure increase test time 

min              1 

 

Afişajul propune 1 minut pentru controlarea creşterii presiunii înainte de a termina definitiv faza de 

recuperare a agentului de refrigerare. Setaţi valoarea dorită cu tastele UP – DOWN (Sus - Jos). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Vacuum?       Yes 

              No 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Dacă se selectează opţiunea NO (Nu), ecranul propune faza de vid. 

Dacă se selectează Yes (Da), afişajul indică: 

 
Timp vid 

min              20 

 



 

 

 

Afişajul propune 20 de minute pentru faza de vid; setaţi valoarea dorită cu tastele UP – DOWN (Sus-

Jos). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Timp testare scurgere 

min              4 

 

Afişajul propune 4 minute pentru controlarea scurgerilor la sfârşitul fazei de vid. 

Setaţi valoarea dorită cu tastele UP – DOWN (Sus - Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Oil-UV injection?   Yes 

                    No 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Dacă se selectează opţiunea NO (Nu), ecranul propune faza de vid. 

Dacă se selectează Yes (Da), afişajul indică: 

 
Manual Oil-UV  ■ 

Timed Oil-Uv   □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

Dacă se selectează opţiunea „Timed Oil – Uv” (Injecţie ulei-Uv cronometrată), afişajul propune 

programarea fazei de injecţie cronometrată de ulei-UV. 

Consultaţi paragraful 8.5.2 Injecţia cronometrară de ulei-UV. 

 

Dacă se selectează opţiunea Manual Oil-Uv (Injecţie ulei-Uv manuală), afişajul propune: 

 
Enter the filling value 

g                 700 

 

Setaţi cantitatea agentului de refrigerare de umplut cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi 

cu tasta ENTER. 

 
Confirm start 

selected phases? 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

 

8.5 Programarea fazei de injecţie de ulei-UV 

 

8.5.1 Injecţia manuală de ulei-UV 

 
Manual Oil-UV  ■ 

Timed Oil-Uv   □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta Manual Oil-UV (Injecţie ulei-UV manuală). 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

După faza de vid, unitatea se va opri pentru a efectua injecţia manuală de ulei-UV. 

 

 

8.5.2 Injecţia cronometrară de ulei-UV 

 
Manual Oil-UV  □ 

Timed Oil-Uv   ■ 

 



 

 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta Timed Oil-UV (Injecţie ulei-UV 

cronometrată). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
ISO Oil: 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta tipul de ulei ISO. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Oil injection quantity 

g                 10 

 

Setaţi cantitatea de ulei de injectat cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
UV timed        Yes 

injection?      No 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru selectare. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Dacă se selectează opţiunea NO (Nu), afişajul propune următoarea fază. 

Dacă se selectează Yes (Da), afişajul propune: 

 
UV injection q.ty 

g                 10 

 

Setaţi cantitatea de ulei de injectat cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul propune faza următoare. 

 

           Avertisment: inspectaţi vizual dacă în recipiente se află o cantitate suficiente de ulei şi UV 

pentru a efectua procedura de injecţie necesară. 

 

 Injecţia cronometrată va fi efectuată cu o precizie de +/- 15 g (la temperatura camerei în 

intervalul 20-30°). 

 

În cazul injecţiei cronometrate, modificarea cantităţii de ulei de injectat va fi în continuare posibilă 

în timpul efectuării fazei de vid. 

Apăsaţi tasta ENTER timp de 3 secunde; afişajul indică cantitatea setată anterior pentru uleiul de 

injectat. Apăsaţi tastele UP - DOWN (Sus-Jos) pentru a programa cantitatea de ulei de injectat în 

sistemul A/C.  

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul indică timpul rămas pentru faza de vid. 

 

 

9 PORNIREA CICLURILOR PROGRAMATE 

Deschideţi supapele LP şi HP de pe panoul de comandă sau supapa individuală, în funcţie de tipul 

de sistem A/C selectat. 

 

9.1 Faza de recuperare/reciclare 

 
Recycling start 

 

 

Acest mesaj apare pe afişaj timp de câteva secunde. 

 
Recycl. in progress recovered quantity 

g                XXXXX 

 

Atunci când unitatea detectată că sistemul A/C este gol, funcţia se opreşte în mod automat. 

Se porneşte o verificare a creşterii de presiune în interiorul sistemului A/C 



 

 

 

 
Pressure increase test 

s                  XXX 

 
Drained oil 

in progress 

 

Unitatea drenează uleiul extras în recipientul de drenare a uleiului (21). 

 
Please wait 

 

 
Recycling completed 

g                XXXXX 

 

Faza de recuperare/reciclare este acum terminată. 

 

 

9.2  Faza de vid 

 
Vacuum in progress 

Time         XX:XX 

 

Când timpul a expirat, porneşte verificarea eventualelor scurgeri din sistemul A/C. 

 
Leak test 

s   XXX  mBar XXX 

 

Datele sunt prezentate pe afişaj timp de câteva secunde. 

 
Vacuum completed 

mBar         XXX 

 

 

Dacă se selectează timed Oil - UV injection (injecţie ulei-UV cronometrată) şi se aleg furtunurile LP şi 

HP, la sfârşitul fazei de vid, afişajul indică: 

 
Close LP  

valve 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER . 

Dacă nu se apasă tasta ENTER, la sfârşitul fazei de vid, unitatea se opreşte şi mesajul apare din nou. 

 

9.3  Injecţie de ulei-UV 

 

9.3.1 Injecţie cronometrară de ulei-UV 

 
Oil injection  

in progress 

 

Acest mesaj apare în timpul injecţiei de ulei. 

 
Oil injection 

completed 

 

Acest mesaj apare la sfârşitul injecţiei de ulei, iar unitatea continuă automat cu faza următoare. 

 

Dacă presiunea creşte în sistemul A/C, 

faza de recuperare porneşte din nou în 

mod automat. 



 

 

 

UV timed injection 

in progress 

 

Acest mesaj apare în timpul injecţiei de UV. 

 
UV timed injection 

completed 

 

Acest mesaj apare la sfârşitul injecţiei de UV. 

Unitatea continuă automat cu faza de încărcare. 

 

9.3.2 Injecţia manuală de ulei-UV 

 
Oil inject 

 

 

Inspectaţi vizual dacă există suficient ulei în recipientul de ulei pentru a efectua procedura de 

injecţie necesară. 

Ţineţi apăsată tasta ENTER pentru a efectua injecţia de ulei. 

Pentru a termina injecţia de ulei, eliberaţi tasta ENTER şi apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi). 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru a omite injecţia de ulei. 

Unitatea continuă cu injecţia manuală de UV. 

 
UV injection 

 

 

Inspectaţi vizual dacă există suficient aditiv UV în recipientul de injecţie UV pentru a efectua 

procedura de injecţie necesară. 

Ţineţi apăsată tasta ENTER pentru a efectua injecţia de UV. 

Pentru a termina injecţia de UV, eliberaţi tasta ENTER şi apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi). 

Apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) dacă nu doriţi să efectuaţi umplerea cu UV. 

Unitatea continuă automat cu faza de încărcare a agentului de refrigerare. 

 

9.4 Faza de încărcare 

 

Unitatea se opreşte înainte de a efectua faza de încărcare numai dacă s-au ales furtunurile LP şi HP 

şi Oil – UV manual injection (Injecţie ulei-Uv manuală); afişajul indică următoarele mesaje: 

 
Close LP 

valve  

 

Urmaţi instrucţiunile şi apoi apăsaţi tasta ENTER. 

 
Filling phase in progress 

g            XXXX 

 

Datele sunt prezentate în timpul fazei de încărcare. 

 
Filling phase completed 

g                XXXXX 

 
Process completed 

 

 

Apăsaţi ENTER pentru confirmare. 

 

 

Pentru lucrul exclusiv pe 

instalaţii cu pot LP, faza de 

umplere se efectuează 

intermitent.  

Dacă presiunea 

rezervorului intern nu este 

suficientă pentru a finaliza 

faza de umplere, se 

efectuează o procedură de 

umplere a cantităţii rămase 

cu portul de aspiraţie din 

compresorul sistemului A/C. 

Consultaţi paragraful 6 

MESAJE. 



 

 

 

Dacă există o cartelă de memorie, după faza de încărcare se poate accesa diagnosticarea 

sistemului A/C din următorul ecran: 

 
A/C system    Yes 

diagnosis?    No 

 

Dacă se selectează Yes (Da), veţi accesa diagnosticarea sistemului A/C. Consultaţi secţiunea 10.2 

Diagnosticare. 

 

 

 

 

P.S. Chiar şi fără diagnosticarea instalată, vă recomandăm să verificaţi performanţa sistemului A/C. 

Închideţi supapele LP – HP. Porniţi motorul şi menţineţi-l la 1.500/2000/min. Porniţi sistemul A/C. 

Reduceţi temperatura A/C la minim şi măriţi viteza de ventilare la maxim.  Aşteptaţi până când 

sistemul A/C se stabilizează. Verificaţi presiunea pe manometre şi temperatura pe suflanta 

principală. Opriţi sistemul A/C şi motorul. 

 

Dacă nu există o cartelă de memorie sau dacă se selectează No (Nu), afişajul indică: 

 
Disconnect HP/LP 

hoses from A/C 

 

Ţineţi unitatea izolată de sistemul A/C. 

Deschideţi supapele LP şi HP. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Wait! Refrigerant 

recovery from hoses 

 

Unitatea efectuează recuperarea din furtunuri. 

 
Close LP and HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile şi apoi apăsaţi ENTER. Afişajul indică modul stand-by. 

 

 

  



 

 

 

10 ALTE MENIURI  

Apăsaţi tasta ENTER cu afişajul în modul stand-by. 

 
Set plate number    □ 

Other menus         ■ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta Other menus (Alte meniuri). Confirmaţi cu 

tasta ENTER. 

 
Int.tank filling   ■ 

Service           □ 

 
Print             □ 

Diagnosis         □ 

 

Meniurile Print (Tipărire) şi Diagnosis (Diagnosticare) sunt afişate numai dacă în unitate există o 

cartelă de memorie şi/sau o imprimantă. 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

10.1 Umplerea rezervoarelor interne 

 

Consultaţi paragraful 5.6 Faza de umplere a rezervorului intern. 

 

10.2 Diagnosticarea 

 

La o unitate prevăzută cu cartelă de memorie , există un sistem de diagnosticare, care poate 

verifica performanţele parametrilor sistemelor A/C, indicând cauzele posibile ale rezultatelor 

nesatisfăcătoare. 

 

Funcţia corespunzătoare de diagnosticare A/C este disponibilă atât la sfârşitul fazei de umplere şi 

din Other menus (Alte meniuri). 

 
Close LP and HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul afişează următoarele numai dacă accesaţi diagnosticarea din Other menus (Alte meniuri). 

 
Connect HP/LP hoses 

to the A/C system 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Start A/C for 

checking 

 

Pentru a porni o diagnosticare în modul corect, porniţi motorul şi menţineţi-l la circa 

1.500/2000/min. 

Reduceţi temperatura A/C la minim şi măriţi viteza de ventilare la maxim.  

Lăsaţi sistemul A/C să funcţioneze timp de 10 minute 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 



 

 

 

Verificaţi valorile raportate mai jos: 

 

 T.E temperatură exterioară, ( C°) 

 T.I temperatură interioară pe micul orificiu principal al sistemului A/C, (C°) 

 P.HP presiune detectată de manometrul HP, (bar) 

 P.LP presiune detectată de manometrul LP, (bar) 

 
P.HP: bar __._  

P.LP: bar __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

 

Introduceţi valorile necesare cu ajutorul tastelor UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER 

după fiecare dată introdusă. După ce aţi introdus toate valorile, confirmaţi cu tasta ENTER timp de 

3 secunde. 

 

Unitatea prelucrează datele. În cazul unor date nerezonabile sau al unor performanţe 

nesatisfăcătoare, afişajul indică diferite situaţii ce pot surveni în sistemul A/C. 

Fiecare caz este indicat pe un ecran individual. 

 

Exemplu de ecran de diagnosticare: 

 
Probable causes: 

Compressor hoes reversed ↕ 
 

Mesajul se derulează afişând una din cauzele posibile. 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a afişa cazurile următoare. 

Apăsaţi tasta ENTER pentru a continua. 

10.2.1 Furtunurile se golesc 

 
Disconnect HP/LP 

Hoses from A/C 

 

Ţineţi unitatea izolată de sistemul A/C. 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Open LP/HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Wait!Refrigerant 

recovery from hoses 

 

Unitatea recuperează agentul de refrigerare sau vaporii de agent de refrigerare încă prezenţi în 

interiorul furtunurilor de încărcare. 

Afişajul indică:  

 
Close LP/HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Unitatea indică modul stand-by. 

 

10.2.2 Aspirarea agentului de refrigerare prin sistemul A/C 

 

Simboluri ecran de 

diagnosticare: 

-(V.) doar pentru 

compresor cu debit 

variabil. 

-(F.) doar pentru 

compresor cu debit fix. 



 

 

 

Selectând diagnosticarea din Other menus (Alte meniuri), la sfârşitul fazei de diagnosticare, 

unitatea efectuează procedura pentru a permite sistemului A/C să recupereze agentul de 

refrigerare prezent în interiorul furtunurilor de încărcare. 

 
Disconnect HP hose 

from A/C system 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Open LP/HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Aşteptaţi până când compresorul sistemului A/C recuperează agentul de refrigerare conţinut în 

furtunurile HP/LP. Atunci când presiunea detectată de manometre încetează să scadă, apăsaţi 

tasta ENTER. 

 
Switch off 

A/C system 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Disconnect LP hose 

from A/C system 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Wait! Refrigerant 

recovery from hoses 

 

Unitatea recuperează agentul de refrigerare sau vaporii încă prezenţi în interiorul furtunurilor. 

Afişajul indică: 

 
Close LP/HP 

valves 

 

Urmaţi instrucţiunile. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul indică modul stand-by. 

 

  



 

 

 

10.3 IMPRIMANTA 

 

Acest meniu este vizualizat în Other menu (Alte meniuri) numai dacă este instalată o imprimantă 

(kit de imprimantă CLIMA-TECH MOBILE cod 007950014100). 

CLIMA-TECH MOBILE cu imprimantă tipăreşte un cupon care raportează informaţii despre faza 

efectuată de service; funcţiile specificate mai jos sunt, de asemenea, disponibile: 

 
Repeat print        ■ 

Customize data      □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

10.3.1 Repetare raport service 

 

Selectaţi Repeat print (Repetare tipărire) pentru a tipări un exemplar al raportului ultimei operaţiuni 

de service efectuate. 

 

10.3.2 Personalizarea  titlului raportului de service 

 

Selectaţi Customize data (Personalizare date) pentru a modifica titlul raportului de service. 

Titlul se compune din 5 rânduri şi 20 de caractere. 

 
Repeat print        □ 

Customize data      ■ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

Afişajul indică următorul ecran: 

 
Enter company data 

Magneti Marelli 

 

Puteţi modifica câte un singur rând succesiv, selectaţi rândul ce va vi modificat cu tastele UP (Sus) 

şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. Cursorul este poziţionat pe prima literă a rândului 

selectat. 

Introduceţi titlul nou al tichetului cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). 

Consultaţi paragraful 7.3 Editarea. 

Prin apăsarea tastei ENTER timp de 3 secunde rândul introdus este confirmat. 

Procedaţi conform descrierii pentru cele rămase. 

După ce aţi terminat toate rândurile, apăsaţi tasta STOP/BACK (Stop/Înapoi) pentru ieşire. 

 

 

  



 

 

 

10.4 Service 

 
Enter password 

     XX 

 

Introduceţi codul dorit cu tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos). Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

10.4.1 Setarea limbii 

 

Introduceţi parola 03. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
SELECT LANGUAGE  

      Italiano 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta limba dorită. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

10.4.2 Resetarea contoarelor 

 

Introduceţi parola 05. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Refrigerant counter ■ 

Vacuum pump counter □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta contorul ce va fi resetat. Confirmaţi cu tasta 

ENTER. 

Selectând contorul agentului de refrigerare, afişajul indică: 

 
Refr. Recovered q.ty reset? 

g                XXXXX 

 

Selectând contorul pompei de vid, afişajul indică: 

 
Pump working time reset? 

min          XXXXXX 

 

În ambele cazuri, confirmaţi cu tasta ENTER.  

Afişajul indică: 

 
Press ENTER key 

For 3 seconds! 

 
Resetarea contoarelor 

 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 

  



 

 

 

10.4.3 Copierea de rezervă 

 

Opţiunea Back Up (Copiere de rezervă) este afişată numai dacă există o cartelă de memorie. 

Introduceţi parola 10. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Save calb.-user 

mod.-perf. services? 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
From board to memory  ■ 

From memory to board  □ 

 

Apăsaţi tastele UP (Sus) şi DOWN (Jos) pentru a selecta meniul dorit. Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Save data? 

 

 

Confirmaţi cu tasta ENTER. 

 
Save in progress 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Afişajul indică modul stand-by. 

 

  

Se recomandă 

efectuarea frecventă a 

copiei de rezervă de pe 

placa logică pe cartela de 

memorie. 



 

 

 

11  OPRIREA PE PERIOADE ÎNDELUNGATE 

Unitatea trebuie să fie depozitată într-un spaţiu sigur, trebuie să fie deconectată de la sursa de 

alimentare şi protejată de temperaturi ridicate, umiditate şi de riscul coliziunii cu alte obiecte ce ar 

putea să o deterioreze. 

Asiguraţi-vă că supapele de pe rezervorul intern sunt închise. 

Pentru a pune unitatea în funcţiune, urmaţi procedura de activare numai după ce aţi redeschis 

supapele rezervorului intern. 

 

12  ÎNTREŢINERE 

Unitatea CLIMA-TECH MOBILE  este o unitate extrem de fiabilă, fabricată din componente de cea 

mai bună calitate şi folosind cele mai avansate tehnologii de producţie. 

Din aceste motive, întreţinerea este redusă la minimum, cu intervale lungi între operaţiunile de 

service. Fiecare operaţiune periodică de întreţinere este monitorizată de contoare. Atunci când 

aceste contoare ating valoarea prestabilită, se afişează următoarele mesaje: 

 

A) 
 
Replace vacuum pump 

oil continue? 

 

S-a atins numărul maxim de ore de lucru ale pompei de vid. Schimbaţi uleiul din pompă şi resetaţi 

contorul. 

 

B) 

 
Replace dryer 

Filter continue? 

 

S-a atins cantitatea maximă de agent de refrigerare pentru filtrul desicatorului. Recomandăm 

înlocuirea filtrului şi resetarea contorului. 

Pentru toate operaţiunile (cu excepţia celor descrise mai jos), pentru întreţinerea şi achiziţionarea 

pieselor de schimb, contactaţi un centru de service autorizat Magneti Marelli After Market Parts 

and Services S.p.a. . 

(Call Center 199.151.153) 

 

  



 

 

 

12.1 Schimbarea uleiului din pompa de vid (cod 007935090600) 

 

Uleiul din pompa de vid trebuie să fie înlocuit frecvent pentru a asigura o performanţă optimă a 

unităţii. 

Mesajul menţionat la punctul A va fi afişat atunci când uleiul pompei de vid necesită înlocuire.  

Pentru a înlocui uleiul, urmaţi aceste instrucţiuni: 

 

NU lucraţi pe componentele unităţii care nu sunt precizate specific în această 

secţiune. 

 

 

Echipament necesar: 

nr. 1 Şurubelniţă în cruce 

nr. 2 Cheie hexagonală (12 mm) 

 

1. Deconectaţi unitatea de la sursa de alimentare. 

2. Scoateţi cele 4 şuruburi care fixează panoul inferior pe unitate şi demontaţi panoul. 

3. Amplasaţi o cupă sub capac (63), deschideţi capacul şi lăsaţi uleiul din pompa de vid să se 

scurgă. 

4. După scurgerea completă a uleiului, înşurubaţi capacul (63) şi deschideţi capacul superior 

(61). 

5. umpleţi pompa cu ulei turnându-l prin orificiul superior (61) până când ajunge la jumătatea 

vizorului de inspectare (62). 

6. După umplerea pompei, închideţi capacul superior (61). 

7. Resetaţi contorul. Consultaţi paragraful 10.4.2 Resetarea contoarelor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

  

62 Vizor de inspectare  

Warning! 

Risc de arsuri  

Nu 

deschideţi! 

Risc de 

electrocutar

e  

61 Capac superior  

63 Capac  



 

 

 

12.2 Înlocuirea filtrului (cod  007950013050) 

 

Filtrul desicatorului trebuie să fie înlocuit atunci când acesta nu mai poate absorbi umiditatea 

existentă în agentul de refrigerare reciclat. 

Atunci când filtrul trebuie să fie înlocuit, mesajul indicat la punctul B apare pe afişaj. 

Pentru a modifica filtrul, urmaţi aceste instrucţiuni: 

 

NU lucraţi pe componentele unităţii care nu sunt precizate specific în această 

secţiune. 

 

Instrumente necesare: 

nr.1 Şurubelniţă în cruce 

2 Cheie hexagonală (19 mm + 20 mm) 

 

1. Scoateţi cele 4 şuruburi care fixează panoul inferior pe unitate şi demontaţi panoul. 

2. Efectuaţi o fază de recuperare, iar la sfârşitul acesteia închideţi imediat supapa (48) pentru 

a preîntâmpina scurgerile de gaz. 

3. Deconectaţi unitatea de la sursa de alimentare. 

4. Folosind cheile hexagonale, desfaceţi cele 2 piuliţe conectate la filtru (15). 

5. Tăiaţi banda de susţinere. 

6. Instalaţi filtrul nou, fiind atenţi la poziţia garniturilor inelare şi la direcţia săgeţii. 

7. Folosind cheile hexagonale, strângeţi cele 2 piuliţe conectate la filtru (15). 

8. Instalaţi o bandă nouă. 

9. Deschideţi supapa (48) 

10. Resetaţi contorul. Consultaţi paragraful 10.4.2 Resetarea contoarelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Filtru 
PIULIŢE 

48 supapă 



 

 

 

12.3 Înlocuirea cartelei de memorie  
 

Dacă există o cartelă de memorie (opţional), unitatea este prevăzută cu o bază de date de 

vehicule. 

Baza de date este actualizată o dată pe an, unitatea afişează următorul mesajul atunci când 

recipientul bazei de date din cartela de memorie expiră: 

 
Available new 

data base version  

 

Apăsaţi tasta ENTER. 

 
Please contact  

your dealer 

 

Apăsaţi tasta ENTER. 

Pentru a înlocui corect cartela de memorie, procedaţi după cum urmează: 

 

 NU lucraţi pe componentele unităţii care nu sunt precizate specific în această 

secţiune. 

 

 

 

Instrumente necesare: 

1 Şurubelniţă în cruce 

 

 

1. Deconectaţi unitatea de la sursa de alimentare. 

2. Scoateţi cele 4 şuruburi care fixează panoul superior pe unitate şi demontaţi panoul. 

3. Scoateţi cartela de memorie din placa logică. 

4. Introduceţi cartela de memorie nouă. 

5. Instalaţi panoul superior şi fixaţi-l cu şuruburi. 

6. Porniţi unitatea, noua baza de date va fi disponibilă automat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

13  ELIMINARE 

13.1 Prevederi ecologice de eliminare 

 

Acest produs poate conţine substanţe care pot fi periculoase pentru mediu şi pot cauza boli 

operatorilor dacă acest echipament nu a fost eliminat în mod corespunzător.  

Vă comunicăm toate informaţiile necesare pentru a evita eliberarea unor astfel 

de substanţe periculoase şi pentru a optimiza utilizarea resurselor naturale. 

Echipamentele electrice şi electronice nu trebuie să fie eliminate împreună cu 

gunoiul menajer şi trebuie să fie trimise la centre specializate de colectare pentru 

tratarea corespunzătoare.  

Simbolul tomberonului barat, amplasat pe echipament şi prezentat în această 

pagină vă reaminteşte să fiţi atenţi la eliminarea acestui produs la sfârşitul 

duratei sale de utilizare. 

În acest fel, se poate evita posibilitatea ca tratarea incorectă a substanţelor 

conţinute în aceste produse sau utilizarea improprie a componentelor acestora 

să cauzeze daune asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane.  

În plus, puteţi contribui personal la recuperarea, reciclarea şi reutilizarea multor materii prime 

conţinute în aceste echipamente.  

În acest scop, atât producătorii, cât şi distribuitorii de echipamente electrice şi electronice 

organizează centre adecvate de colectare pentru reciclarea acestora.  

La sfârşitul duratei de utilizare a produselor, contactaţi distribuitorul pentru a obţine informaţii 

despre modalităţile de colectare. 

În momentul achiziţionării unităţii, distribuitorul dumneavoastră vă va informa cu privire la 

oportunităţile de returnare - gratuită. a altui echipament uzat: cerinţa necesară este ca respectivul 

echipament să aibă acelaşi domeniu de utilizare (în acest caz, o unitate de întreţinere a 

echipamentelor A/C) şi să poată efectua aceleaşi funcţii operaţionale ca produsul achiziţionat 

anterior.  

O eliminare a produsului, diferită de instrucţiunile din acest document va fi supusă sancţiunilor 

prevăzute de legislaţiile naţionale din ţara în care se va elimina produsul.  

Vă recomandăm să adoptaţi măsuri suplimentare pentru protejarea mediului înconjurător: 

reciclarea ambalajului interior şi exterior al echipamentului.  

Datorită cooperării dumneavoastră active, putem reduce concret cantitatea de resurse naturale 

folosite la fabricarea echipamentelor electrice şi electronice, reducând la minimum utilizarea 

gropilor de gunoi pentru eliminarea produselor şi îmbunătăţind standardele de viaţă prin evitare 

eliberării substanţelor periculoase în mediul înconjurător. 

 

13.2 Eliminarea materialelor reciclate 

 

Agenţii de refrigerare recuperaţi din sisteme, ce nu pot fi reutilizaţi trebuie să fie livraţi furnizorilor de 

gaze pentru eliminarea corespunzătoare. 

 

Lubrifianţii extraşi din sisteme trebuie să fie livraţi centrelor de colectare a uleiurilor uzate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 DIAGRAMĂ DEBIT 
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