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2 ÖNSÖZ 

 

Tercihinizden dolayı Sizi tebrik ediyoruz! Satın almış olduğunuz ünite sektördeki tecrübemizin bir ürünü 

olup, Size uzun süreli ve etkin bir işlevselliği garanti edecektir.  

Bahse konu ünite, operatörlerin azami güvenliğini sağlayarak uzun vadeli işletme güvenirliliğini temin 

etmek amacı ile projelendirilmiş ve üretilmiştir; bu amaçla Magneti Marelli After Market Parts and 

Services S.p.a., yüksek emniyet katsayılarının yanı sıra, malzeme ve bileşenlerde dikkatli seçimler 

gerçekleştirmiş, depoya giriş ile imalathanede kullanılması arasında geçen sürede hasarları, 

bozulmaları ve arızaları bertaraf eden, sürekli kontrollere dayalı bir işletme modeli geliştirmiştir.  

Ünitenin fabrika ortamında tabi tutulduğu katı testler, ilave ve nihai bir garanti teşkil etmektedir.  

Kullanıcıya düşen tek yükümlülük, işbu kılavuzda yer alan talimatlara uygun, yerinde bir kullanımı 

temin etmektir.  

Bu bağlamda, ünitenin işbu kılavuzda belirtilmiş olan usuller ve amaçlar çerçevesinde kullanılması, 

temel öneme haiz bir zorunluluktur; ünitenin işbu kullanım kılavuzunda yer alan usuller ve amaçlar 

dışında kullanılması sonucunda insanların, hayvanların ve/veya eşyaların uğrayabileceği 

zararlardan, Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.  

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., herhangi bir ön bildirimde bulunmadan, 

üründe teknik ve estetik içerikli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. 

İşbu ünite, ticari ortamlarda ve hafif sanayide kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

İşbu kılavuzun amacı, satın alınmasından bertaraf edilene kadar ünitenin kullanılmasına dair gerekli 

tüm bilgileri kullanıcıya sunabilmektedir.  

İşbu kılavuz, baskı hataları ihtiva edebilir.  

Kılavuz, ünitenin kullanımından ve bakımından sorumlu personele azami desteği temin etmek amacı 

ile projelendirilmiştir. Öte yandan, teknik destek, yedek parça ihtiyacı veya diğer her tülü teknik 

içerikli talepleriniz için, Destek Hizmetleri birimimiz ile temasa geçebilirsiniz.  

 

 

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

Service Network 

 

Viale Aldo Borletti, 61/63 

20011 Corbetta (MI) 

Call Center 199.151.153 

Fax.+39 02.97227500 

e-mail: callcenter@magnetimarelli.com 
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3 GARANTİ 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., ürünlerinin imalatında kullanılan teknikler ile 

malzemelerin kalitesini garanti eder. 

 

1. Ürünün teslim alınması sırasında, ambalajın bütünlüğünü kontrol ediniz. Nakliye sırasında 

meydana gelmesi muhtemel hasarlar ile ilgili şikayetler, malın teslim alındığı tarihten 

itibaren 8 gün içinde yapılmalıdır. 

2. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. ürünü, beraberinde gelen kullanım 

kılavuzunda belirtilen usuller çerçevesinde kullanılması ve bakımının gerçekleştirilmesi 

halinde garanti şartlarına tabidir.  

3. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. ürünlerinin garanti dahilindeki 

tamiratları, Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. Yetkili Satıcıları veya 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. tarafından yetkilendirilmiş personel 

tarafından gerçekleştirilir; nakliye masrafları Müşteriye aittir. 

4. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. Yetkili Satıcıları veya Magneti Marelli 

After Market Parts and Services S.p.a. ile gerçekleştirilecek olan yazışmalarda, ürünün kimlik 

plakasının üzerinde yer alan model ile seri numarası daima belirtilmelidir.  

5. Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. ürününü, her türlü malzeme ve imalat 

hatalarına karşın, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti kapsamında sunar; 

fabrika hatası barındıran bileşenler bedelsiz olarak değiştirilir. Yetkili satıcının garanti 

süresine sağlayacağı olası uzatımların yükümlülüğü ve sorumluluğu, yetkili satıcının 

kendisine aittir.  

6. Bileşenlerin garanti süresi dahilinde değiştirilmesi, garanti süresini uzatmaz; değiştirilen 

bileşen ile sınırlı kalmak kaydı ile 3 aylık garanti süresi tanınır.  

7. Orijinal ambalajın muhafaza edilmesi tavsiye olunur. 

8. Basınç sensoruna ait kalibrasyon işlemleri, yükleme hücrelerine ait kalibrasyon işlemleri, hızlı 

bağlantıların değiştirilmesi, harici plastik panellerin değiştirilmesi, elektro valfların 

temizlenmesi ile kauçuk hortumların sızdırmaz contaların değiştirilmesi, kurulum veya 

olağan bakım faaliyetleri olarak nitelendirilmelidir.  

 

Garanti kapsamına girmeyen hususlar: 

 Besleme kabloları ile prizler, harici plastik paneller, yapıştırıcılar, harici besleme 

hortumları, hızlı bağlantılar, tekerlekler ve olağan aşınmaya tabi bileşenler gibi 

aşınmaya tabi parçalar. 

 İhmal, uygun olmayan bakım, nakliye, depolama, ürünün usulüne uygun şekilde 

kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar. 

 “Delik kapatıcı” sistemler veya akışkanlığı temin edici sıvılar ile işlem görmüş, uygun 

olmayan yağlayıcı ve soğutucu sıvılar ihtiva eden ve/veya Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.a. tarafından tavsiye edilen boyalı sıvının haricindeki 

ürünlerin kullanıldığı klima tesisatları ile kullanılan teçhizatta meydana gelen arızalar. 
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4 ÜNİTENİN TANIMI 

4.1 Kullanım amacı 

ALASKA START, motorlu araçlarda bulunan havalandırma ve klima tesisatların bakımına mahsus 

otomatik bir ünitedir.  

Boşaltma, geri dönüşüm, vakum, yağ enjeksiyonu, UV katkı maddesi enjeksiyonu ve tesisat dolumu, 

ALASKA STARTnın tam bir güvenlik ve ait olduğu kategori itibari ile en üst düzeydeki performansla 

gerçekleştirebileceği işlemlerdir.  

 

Ünite, bertaraf etme işlemlerine imkan tanıma amacı ile projelendirilmemiştir! (bakınız 

Terim Sözlüğü başlıklı bölüm) 

 

 

4.2 Ünite ve bileşenleri 

İşbu sayfalarda yer alan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere ALASKA START, bir dizi harici ve iç 

bileşenden oluşmaktadır. 
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NO. KODU AÇIKLAMA 

1  ANA KART  

2  HAFIZA KARTI (OPSİYONEL) 

3  DÜŞÜK BASINÇ MUSLUĞU 

4  YÜKSEK BASINÇ MUSLUĞU 

5  MAVİ BESLEME HORTUMU2200 

6  KIRMIZI BESLEME HORTUMU2200 

7  LP (DÜŞÜK BASINÇ) HIZLI BAĞLANTISI 

8  HP (YÜKSEK BASINÇ) HIZLI BAĞLANTISI 

10  MANOMETRE HP D80 

11  MANOMETRE LP D80 

12  BASINÇ SENSORU –1/20 BAR 

13  İMBİK KPL 

14  YAĞ AYIRICISI 

15  FİLTRE 

16  KOMPRESÖR  

17  VAKUM POMPASI  

18  YÜKLEME HÜCRESİ 60 Kg 

19  YAĞ ENJEKSİYON TANKI 

20  YAĞ TAHLİYE TANKI 

21  UV ENJEKSİYON TANKI 

22  GENLEŞME VALFI 

25  KAUÇUK HORTUM 

26  KAUÇUK HORTUM 

27  HAVALANDIRMALI KONDANSATÖR 

28  EMNİYET DEBİ ÖLÇER HP 

29  MEKANİK FİLTRE 

31  ÇEK VALF M/F 

32  ÇEK VALF 

33  YOĞUNLAŞMAYAN MADDE TAHLİYE VALFI 

34  İÇ TANK 

42  ÇİFT KUTUPLU ŞALTER 

43  ÜST PANEL 

44  KUMANDA PANELİ 

45  ALT PANEL 

46  ARKA TEKER 

47  FRENLİ DÖNER TEKERLEK 

50  VALF GRUBU  

53  EMNİYET VALFI 
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DOWN tuşu Programlama parametrelerine ait değerlerin düşürülmesi / 

basınç sensorunun görüntülenmesi 

UP tuşu Programlama parametrelerine ait değerlerin arttırılması / 

sayaçların görüntülenmesi 

ENTER tuşu İşlem veya menü seçimi teyidi  

STOP/BACK 

tuşu 
İşlem veya menü seçimi (Escape veya Back) 

Led S Çalışma ışığı. 

Led 

STOP/BACK 
İşlem değişimi ışığı. 

Led A Geri dönüşüm safhası ışığı. 

Led B Vakum safhası ışığı. 

Led C Yağ enjeksiyonu safhası ışığı. 

Led D UV enjeksiyonu safhası ışığı. 

Led E Tesisat dolum safhası ışığı. 

 

 

ALFANÜMERİK GÖSTERGE  

16 x 2 

Up 

ENTER 

Down 

Led A 

Led B 

Led C 

Led D 

STOP/BACK 

Led STOP/BACK 

Led ENTER 

Led E 
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4.3 Teknik özellikler 

4.3.1 Ana özellikler 

Soğutucu:      R134a 

Soğutucu elektronik terazisi:    Hassasiyet +/-10 gr. 

Elektronik vakum ölçer:    ≤ 2 % 

LP HP Manometre:     Kl. 1.6 

Tech iç tank kapasitesi:    12,4 L 

Azami R134a miktarı:     10 Kg 

Kompresör hacmi:     9cc 

Pompa debisi:      4,2 m3/h 2.5 CFM – 70 l/dakika 

Filtreleme istasyonu:     2 adet kombine filtre 

Boyutlar:      1170x698x703 mm 

Ağırlık:       90 Kg 

 

4.3.2 Güç ve sarfiyat 

Besleme gerilimi:     230 V  50/60 Hz 

Güç:       770 W 

4.3.3 Gürültü emisyonu 

Ünitenin gürültü seviyesi, operatörün bulunduğu konum (önde) itibari ile ölçülmüştür. 

Tespit edilen veriler:     53.5 dB (A) 

Mikrofonun yerden uzaklığı:    1.40 m 

Mikrofonun üniteden uzaklığı:    1.00 m 

4.3.4 Kullanılan cihazların teknik verileri  

(IEC 651 Grup 1 şartlarına uygun). 

B.&K. Hassas entegre fonometre 

Ön polarize kondansatörlü mikrofon. 

Akustik seviye kalibratörü. 
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5 GÜVENLİK 

Projelendirme ve üretim safhasında kullanılan ileri teknoloji, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde 

ALASKA START’nın son derece basit ve güvenir bir ünite olmasını sağlamaktadır.  

Kılavuzun ileriki bölümlerinde belirtilen genel güvenlik kurallarına uyan, üniteyi amacı çerçevesinde 

kullanan ve düzgün şekilde bakımı gerçekleştiren kullanıcı, herhangi bir riske maruz kalmamaktadır. 

 

5.1 Genel güvenlik kuralları 

 İşbu ünite, soğutmanın temel unsurlarını bilen, soğutma sistemlerini, soğutma sıvılarını ve basınç 

altındaki teçhizatların yol açabileceği olası zararları bilen eğitimli operatörlerin kullanımına 

mahsustur.  

 Ünitenin doğru ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için işbu kılavuzun operatör tarafından 

dikkatlice okunması şarttır.  

 Sadece R134a soğutucu sıvısını kullanınız. Diğer soğutucu türleri ile karıştırılması sonucunda, 

havalandırma ve klima tesisatları ile servis teçhizatlarında ciddi hasarlar meydana gelebilir.  

 Gözlük ve eldiven gibi uygun vasfa sahip koruyucu araçlarının kullanılması tavsiye olunur; 

soğutucu sıvı ile temas, operatörde körlüğe ve diğer fiziksel hasarlara sebep olabilir. 

 Deri ile temastan kaçınınız; yaklaşık – 30 °C olan düşük kaynama sıcaklığı, soğuk ısırmalarına 

sebep olabilir. 

 Soğutucu sıvılara ait buharı solumaktan kaçınınız. 

 Üniteyi bir klima tesisatına veya bir dış tanka bağlamdan önce, valfların tümünün kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

 Ünitenin bağlantılarını sökmeden önce, safhanın tamamlandığından ve tüm valfların kapalı 

olduğundan emin olunuz; bu şekilde soğutucu sıvının atmosfere karışması engellenmiş olacaktır. 

 Emniyet valfları ile kontrol sistemlerinin kalibrasyonlarında değişiklik yapmayınız. 

 Tescilli olmayan veya emniyet valfları bulunmayan dış tankları veya diğer depolama araçlarını 

asla kullanmayınız. 

 Hemen kullanılmayacaksa üniteyi açık bırakmayınız; ünitenin uzun süre boyunca kullanılmaması 

durumunda, elektriğini kesiniz. 

 Hortumların tümü basınçlı soğutucu sıvı ihtiva edebilir. 

 Esnek hortumları sökerken azami dikkati sergileyiniz. 

 R134a ihtiva eden servis teçhizatları ile araçların klima sistemleri, basınçlı hava kullanılarak test 

edilmemelidir. Bazı hava ve HCF 134a karışımları, yüksek basınç altında yanıcı olabileceklerini 

ortaya koymuştur. Bahse konu karışımları potansiyel açıdan tehlikeli olup, can ve malda hasara 

yol açabilecek yangın ve patlama riski ihtiva etmektedir.  

 Güvenlik ve sağlık konuları ile ilgili ilave bilgi, yağlayıcı ve soğutucu maddelerin üreticilerinden 

temin edilebilir.  

 Ünite hiç bir zaman yalnız bırakılmamalıdır. 

 Ünite, patlama riski bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. 
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5.2 Kullanılmış soğutucu sıvılarla gerçekleştirilecek olan işlemler 

5.2.1 Terimler sözlüğü 

 Soğutucu sıvı: ünitenin özellikle projelendirilmiş olduğu soğutucu özelliğe sahip madde (örnek: 

R134a). 

 Klima tesisatı: motorlu aracın havalandırma ve klima tesisatı. 

 Ünite: Klima sisteminin boşaltılması, dolumu, geri kazanılması ve geri dönüşümünde kullanılan 

ALASKA STARTteçhizatı. 

 Dış tank: iç tankın dolumu için kullanılan, yeni, tekrar dolumu mümkün olmayan, soğutucu 

sıvı(örnek: R134a) ihtiva eden tüp. 

 İç tank: soğutucu sıvının depolandığı tank. 

 Safha: beher işlemin gerçekleştirilmesi. 

 Döngü: beher safhanın sıra ile gerçekleştirilmesi. 

 Boşaltma: bilumum halde bulunan soğutucu sıvının, analize tabi tutma veya herhangi bir 

işlemden geçirme zorunluluğu bulunmadan, bir teçhizattan boşaltılması ve klima tesisatının 

dışında bulunan bir tanka depolanması. 

 Geri dönüşüm: Yağın ayrıştırılması, yoğunlaşamayan maddelerin uzaklaştırılması, nem, asidite ve 

parçacıkların azalışını sağlayacak bileşenlerden bir veya birden fazla sefer geçirilmesi sureti ile 

kullanılmış olan soğutucu sıvıların arındırılması. 

 Bertaraf etme: imha edilmesi veya bertaraf etme merkezlerine sevkiyatı amacı ile soğutucu 

sıvının boşaltılması. 

 Vakum: yoğunlaşamayan maddelerin ve nemin bir klima sisteminden boşaltılması (bu işlem 

sadece vakum pompası ile yapılabilmektedir. 

 Yağ enjeksiyonu: üretici tarafından öngörülen miktarın tekrar tesis edilebilmesi amacı ile bir 

klima tesisatına yağ doldurulması. 

 UV katkı maddesi enjeksiyonu: klima tesisatındaki olası sızıntıların tespit edilmesi amacı ile UV 

katkı maddesinin bir klima sistemine doldurulması. 

 Dolum: soğutucu sıvının, üretici tarafından öngörülen miktarda klima tesisatına doldurulması. 

 Yoğunlaşmayan gazlar: klima tesisatlarından veya tanklardan tahliye edilen ve soğutucu sıvıda 

buhar halinde bulunan hava. 
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5.2.2 Soğutucu sıvının depolanmasında dikkat edilecek hususlar 

Bir tesisattan boşaltılacak olan soğutucu sıvı, farklı sıvıların karışmasını engellemek amacı ile dikkatli 

bir şekilde işlenmelidir.  

Ünite, R134a tipi soğutucu sıvı için bilhassa tasarlanmıştır. 

Farklı türdeki sıvıların karışmasını engellemek amacı ile, soğutucu sıvıların depolanması için kullanılan 

tüpler, beher sıvı için ayrı ayrı tahsis edilmiş olmalıdır. 

Tüpler yağ ve sair kirletici maddelerden arı olmalı, ihtiva ettikleri soğutucu sıvının açıkça anlaşılması 

için açıkça işaretlenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Soğutucu sıvı ile sistemin şartları 

Tesisatın geçmişi ile yaşı, ihtiva etmiş olduğu soğutucunun geri dönüştürülmesi veya 

dönüştürülmemesi açısından son derece önemli olabilir.  

Tesisatın kurulumu ve ömrü boyunca tabi tutulduğu bakımlar, soğutucu sıvının kalitesi üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir.  

Temizlenmeyen veya tam manası ile tahliye edilmeyen sistemler, soğutucu sıvı ile yağın yüksek 

seviyede kirlilik ihtiva etmelerine yol açabilir; tesisatın geçmişi bilinmiyorsa içinden tahliye edilecek 

olan soğutucu sıvı, tekrar doldurulmadan önce geri dönüşüm işlemine tabi tutulmalıdır. 

Personelin soğutucu sıvının kirlilik derecesi hakkında emin olmadığı durumlarda, asidite ve nem 

ölçümüne yönelik özel kitler ile ön kontroller gerçekleştirilmelidir.  

 

5.2.4 Geri dönüşüm kapasitesi 

 

Geri dönüşüm ünitesinde bulunan filtreleme sistemleri, geri dönüşüm teçhizatlarının etkinliğini 

muhafaza edebilmek açısından düzenli olarak değiştirilmelidir (bölüm: MESAJLAR). 

Her halükarda, faktörlerin soğutucu sıvısının geri dönüşümüne gerek olmadığına işaret ettiği 

durumlarda dahi, geri dönüşüm işlemi yapılmalıdır. 

 

5.2.5 Genel 

 

Soğutucu sıvının tekrardan tesisata doldurulmasından önce, tesisatın temizlenmesi ve tahliye 

edilmesi şarttır. 

Soğutucu sıvının sisteme doldurulmasından önce, sistemin olası kirliliklerden arı olmasını temin etmek 

amacı ile, işbu kılavuzda yer alan tüm prosedürler uygulanmalıdır. 

Özellikle de son derece kirli oldukları tespit edilen soğutucu sıvılarla kullanılmış olan üniteler, düzenli 

olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır: bir önceki işlemden kaynaklanan kirlerin takip eden 

işlemlere aktarılmaması son derece önemlidir. 

 

TÜP 
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5.3 Emniyet düzenekleri 

 

ALASKA START, aşağıda belirtilmiş olan emniyet düzenekleri ile donatılmıştır: 

 

 Emniyet debi ölçeri: aşırı basınç durumlarında devreye girerek kompresörü durdurur. 

 

 Aşırı basınç valfları. 

 

 

Yukarıda bahsi geçen emniyet düzeneklerinde herhangi bir değişikliğe izin 

verilmemektedir.  

 

 

5.4 Çalışma mekanı 

 

 Ünite açık ve düzgün havalandırmaya sahip (saatte asgari 4 devridaim) mekanlarda 

kullanılmalıdır. 

 

 Ünite azami 1000 m’lik bir rakımda kullanılmaya uygundur; sıcaklık aralığı +5 °C / +40 °C olup, 

azami nem +40 °C’de %50’dir.  

 

 Yeterli seviyede ışıklandırılan ortamlarda çalışınız (mekanik ve montaj atölyeleri için ortalama 

ışıklandırma seviyesi (ince işlem tezgahları) 500-750-1000 lux’tur). 

 

 Açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak yerleri tercih ediniz; yüksek sıcaklıklarda soğutucu 

sıvı ayrışmakta, operatör ve çevre için zararlı olan zehirli ve tehlikeli maddeleri ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

 Tesisatlarda bulunan soğutucu sıvılar ile yağları teneffüs etmekten kaçınınız. Temas edilmesi 

durumunda gözlerde ve solunum yollarında tahrişlere sebebiyetler verebilir.  
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6 HİZMETE ALMA 

6.1 Ambalajın açılması ve bileşenlerin kontrol edilmesi 

Ünitenin ambalajını çıkarınız. 

Aksesuar bileşenlerin tümünün bulunduğunu kontrol ediniz: 

 Kullanım kılavuzu 

 Klima tesisatları veri bankası 

 R134a tüpü için 2 adet rakor 

 Besleme kablosu 

 Güvenlik kiti (eldivenler, gözlükler) 

 

6.2 Ünitenin nakledilmesi ve depolanması 

Üniteyi, ambalajın alt kısmında bulunan paletten alınız. 

Ünite, kendisine ait dört adet tekerlek vasıtası ile hareket etmektedir; önde bulunan iki tekerlek 

frenler ile donatılmıştır. 

 

Ağırlık merkezinin mümkün mertebe yere yaklaştırılması amacı ile ünitenin en ağır 

bileşenlerinin alt kısma monte edilmesine rağmen, devrilme riskinin tamamen giderilmesi 

mümkün olamamıştır. 

 

6.3 Kullanıma hazırlık 

Servis hizmeti verilecek olan klima tesisatına yaklaştırıldığında ünite, terazinin kusursuz şekilde 

çalışabilmesine imkan vermesi için düz bir satıh ve dört tekeri üzerine oturtulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünite, ana şalterin yanında yer alan ve kimlik bilgilerinin yer aldığı plakanın üzerinde belirtilen 

özelliklere sahip bir elektrik tesisatına bağlanmalıdır. Özellikle de gerilim, frekans ve tatbik edilebilir 

güç değerlerine dikkat edilmelidir. 
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Çalıştırma ve ilk kurulum 

Üniteyi düz bir satıh üzerinde, yağ ve UV tankları boş olduğu halde konumlandırınız. 

Üniteyi elektrik şebekesine bağlayınız, ana şalteri (42) ON (I) konumuna getiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk çalıştırmada, mevcut olanlar arasından çalışma dilinin seçilmesi gerekmektedir; ilk açılışta seçili 

olan lisan İtalyancadır. 

 
SELECT LANGUAGE 

...Turkish 

 

Tercih edilen lisanı seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile seçimi onaylayınız. 

Ünite, otomatik olarak basınç sensorunu kalibre edecektir. 

 
Vakum devam 

         XX 

 

Ünite bir vakum safhasını gerçekleştirir 

 
Kalibrasyon ok 

 

 

ENTER ile onaylayınız. 

Ünitenin adı ile kurulu bulunan yazılımın sürümü, birkaç saniye boyunca ekranda görüntülenir. 

 
Alaska Start 

SW  xx xx xx xx 

 

 

 

Akabinde, mevcut soğutucu sıvı  

miktarı (stand-by) görüntülenir: 

 
Soğutucu gaz kullanılabilir 

gr.                    xxx 

 

 

6.4 Durdurma 
 

Üniteyi durdurmak için ana şalteri (42) OFF (0) konumuna getirin. 

 

 

 
 

Ünite açıkken hafıza 

kartını çıkartmayınız 

veya takmayınız 

 İlk çalıştırmada ünite, 

hafıza kartında (opsiyonel) 

yeni bir yazılım sürümünün 

bulunup bulunmadığını 

kontrol eder ve bulunması 

halinde otomatik olarak 

anakarta yükler. 

42 
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6.5 İç tankın doldurulması 

 

SOĞUTUCU SIVININ ATMOSFERE YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACI İLE AŞAĞIDA YER ALAN 

TALİMATLARI HARFİYEN TAKİP EDİNİZ 

 

İki tür kaynak tank bulunmaktadır: 

 şamandıralı, 

 şamandırasız. 

Şamandıralı tanklar, soğutucu sıvıyı nakledebilmek için dik konumda muhafaza edilmelidir; bu tür 

tanklar L (sıvı) rakoruna bağlantı yapılmalıdır. 

Şamandırasız tankların tek bir valfı bulunmaktadır; soğutucu sıvıyı transfer edebilmeleri için baş 

aşağıya çevrilmeleri gerekmektedir.  

Tank  türleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumanda paneli üzerinde yer alan HP valfını açınız. 

Bekleme (stand-by) konumundayken ENTER tuşuna basınız. 

 
Plakayl ayarla   □ 

Diger Menüler    ■ 

 

Diğer menüleri seçmek için UP – DOWN yapınız. ENTER ile seçimi onaylayınız. 

 
Tank dolumu      ■ 

Servis           □ 

 
Yazdir           □ 

Diagnos          □ 

 

Basım ve Diyagnoz menüleri, sadece ünitenin yazıcı ve hafıza kartı ile donatılmış olduğu durumlarda 

görüntülenir. 

UP – DOWN basarak Iç tank dolumunu seçiniz. ENTER ile onaylayınız. 

 
HP Hortumunu 

Dis tanka bağlayınız 

 

 

Belirtilen talimatları takip ediniz. ENTER ile onaylayınız. 

Şamandıralı hazne Şamandırasız hazne 
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Tank vanisini açınız 

 

 

Belirtilen talimatları takip ediniz. ENTER ile onaylayınız. 

 
Miktari girin 

g              XXXXX 

 

UP – DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile tanka doldurulacak miktarı giriniz. 

ENTER ile onaylayınız. 

 
Geri dönüşüm başlat 

 

 
dolum sürüyor 

gr.             XXXXX 

 
İç tank 

gr.             XXXXX 

 

ENTER ile onaylayınız. 

 
Dış tank 

vanasını kapatınız 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER ile onaylayınız. 

 
Bekle! Hortumlardan 

gaz dönüşümü 

 
İşlem tamamlandı 

 

 

ENTER ile onaylayınız. Ünite, bekleme modunu görüntüleyecektir. 

Iç haznede 

depolanabilecek olan 

azami R134a miktarı 10 kg. 

“Harici tüp vanasını 

kapatın” uyarısından sonra 

ünitenin 1 kg ve ötesi 

miktarda sıvı alabileceğini 

göz önünde 

bulundurunuz. 
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6.6 Yoğunlaşmayan gazların dolumu 

 

Yoğunlaşmayan gazların tahliyesine ait valf (33), iç tankde bulunan yoğunlaşamayan gazların 

kademeleri olarak tahliye edilebilmesi için düşünülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu valf, yoğunlaşmayan gazların tankda oluşması ve basınçlarının kalibrasyon değerini aşması 

halinde, sistem tarafından otomatik olarak devreye girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoğunlaşmayan gazların tahliyesine ait valfın (33) amacı, kalibrasyon değerini aşmış olan ve iç 

tankde oluşan yoğunlaşmayan gazların kademeli olarak tahliye edilmesidir.  

 

 

33 Yoğunlaşmayan 

gaz tahliye valfı 

53  
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7 MESAJLAR 

7.1 Anormallik / hata mesajları 

UYARI!Dahili tankta  

aşırı basınç. 

 

İç tankta aşırı basınç. Yaklaşık olarak 30 dakika bekleyiniz, akabinde boşaltma / geri dönüşüm 

işlemini tekrar aktif hale getiriniz. Sorunun devam etmesi halinde, teknik servise haber veriniz. 

 
UYARI!Dahili tank 

Doldu! 

 

İç tankın mutlak azami soğutucu sıvı ağırlığına ulaşılmıştır. Her halükarda bahse konu değer 

aşılmamalıdır. 

 
UYARI!A/C sisteminde 

Basınç 

 

Klima tesisatında basınç bulunması halinde, vakum safhasının başlangıcında görüntülenir. Ünite, 

otomatik olarak bir geri dönüşüm safhası gerçekleştirir. 

 
A/C sistem sızıntı devam? 

mBar        XXX  

 

Klima tesisatında kaçak mevcut. Bu mesaj, kaçak kontrolü sırasında basınç değerinin artması 

halinde görüntülenir. 

Klima sistemini tamir ediniz. Bir sonraki safhaya geçebilmek amacı ile ENTER tuşuna basınız. 

Bekleme moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
Yetersiz vakum devam? 

mBar        XXX  

 

 Klima tesisatındaki basınç değerinin 100 mBar’ın altına düşmemesi halinde, 10 dakikalık bir 

vakum süresi sonunda görüntülenir. 

 

Vakum safhasına devam etmek için ENTER tuşuna basınız. 

Bekleme moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
DİKKAT! 

Yetersiz vakum  

 

Yağ ve UV enjeksiyon safhasının başında gerçekleştirilen basınç kontrolü safhasına aşırı basınç 

tespiti. Bahse konu enjeksiyon safhası, sadece basınç düşmesi yaşanan klima tesisatlarında 

gerçekleştirilebilmektedir. Bir sonraki safhaya geçmek için ENTER tuşuna basınız. Bekleme moduna 

dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
Yetersiz 

Soğutucu miktarı  

 

İç tanktaki soğutucu sıvı miktarı düşük. Harici depodan dolum yapmak için ENTER tuşuna basınız. 

Sonraki ekrana ulaşmak için STOP/BACK tuşuna basınız. 
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harici tank boş 

veya valf kapalı  

 

Basınç eksikliği halinde iç tankın dolum safhasının başında veya, girilen soğutucu sıvı miktarına 

ulaşılmaması halinde dolum safhası esnasında görüntülenir.  

 
dönüşüm zamanı aşımı 

devam?  

 

Boşaltma / geri dönüşüm safhası için kabul edilebilen azami süreye ulaşıldı. Manometrelerden 

basınç değerlerini kontrol ediniz. Basınç bulunması halinde, ünitenin arızalı olması olasıdır (teknik 

servise haber veriniz). Basınç bulunmaması halinde, klima sisteminde veya ünitenin elektro 

valflarında kaçak olması olasılık dahilindedir. Boşaltma / geri dönüşüm safhasına geçmek için ENTER 

tuşuna basınız. Bekleme moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
dolum zamanı aşımı 

devam?  

 
HP valfini kapat 

 

 
Kontrol için 

 

 
LP valfini aç 

 

 

HP-LP klima tesisatı türü seçildiğinde ve dolum safhası sırasında, öngörülen azami süre sonunda 

girilen miktara ulaşılmaması halinde görüntülenir. 

Ekranda görüntülenen talimatları takip ederek, bakiye soğutucu sıvı miktarının klima sisteminin 

kompresörü tarafından emilmesini sağlayınız. Dolum safhasına devam etmek için, talimatları takip 

ederek ENTER tuşuna basınız. Bekleme moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
dolum zamanı aşımı 

devam?  

 

Sadece HP klima tesisatı türü seçildiğinde ve dolum safhası sırasında, öngörülen azami süre sonunda 

girilen miktara ulaşılmaması halinde görüntülenir. Dolum safhasına devam etmek için ENTER tuşuna 

basınız. Bekleme moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 
dolum zamanı aşımı 

devam?  

 

Devam etmek için ENTER tuşuna basınız. 

 
Başla A/C sistem 

 

 

Sadece LP klima tesisatı türü seçildiğinde ve dolum safhası sırasında, öngörülen azami süre sonunda 

girilen miktara ulaşılmaması halinde görüntülenir.. 

Ekranda görüntülenen talimatları takip ederek, bakiye soğutucu sıvı miktarının klima sisteminin 

kompresörü tarafından emilmesini sağlayınız. 
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7.2 İşlem mesajları 

Kurutucu filtreyi 

değiştir devam?  

 
vakum pompa yağı 

değiştir devam?  

 

Ünitenin programlı bakıma ihtiyaç duyulması halinde, çalıştırma anında görüntülenir. 

Bileşenleri değiştirdikten sonra, ilgili faaliyet sayaçlarını sıfırlayınız.  

Bakınız paragraf 11.4.2 Sayaçların sıfırlanması. 

 
Sensör basıncı  

oto kalibrasyon? 

 

Çalıştırma sırasında görüntülenir. ENTER tuşuna basıldığında ünite, sensorun kalibrasyonunu otomatik 

olarak gerçekleştirir. 

 
Seçili aşamaları  

programı seç 

 

ENTER tuşuna basınız; ünite, programlanan safhaları veya döngüyü gerçekleştirecektir. 

 
İşlem tamamlandı. 

 

 

ENTER tuşuna basınız; bekleme modu görüntülenecektir. 

 
yeni veri bankası. 

kullanılabilir 

 

Hafıza kartının kurulu bulunması halinde, bir yıllık kullanım sonunda ve çalıştırma sırasında 

görüntülenir. 

ENTER tuşuna basınız. 

 
Lütfen satıcı. 

firmayı arayınız 

 

ENTER tuşuna basınız; bekleme modu görüntülenecektir. Bakınız paragraf 13.3 Hafıza kartının 

değiştirilmesi. 

Veri tabanının yeni sürümünü ihtiva eden bir hafıza kartının yerleştirilmesi ile bu mesaj, otomatik 

olarak silinecektir.  
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Yazdırma mümkün. 

değil devam? 

 

 

Yazıcı devre dışı (yanıp sönen yazıcı ikaz ışığı). Olası nedenler arasında, yazıcı kapağının açık olması 

veya kağıt bulunmaması sayılabilir. Bir sonraki safhaya geçmek için ENTER tuşuna basınız. Bekleme 

moduna dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

Kağıdın bitmesi halinde, yazıcı kafasının yanmasını engellemek amacı ile yazıcı kapağını açınız. 

 

Sadece Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. kağıdı kullanınız. 

Bahsi geçen mesajların görüntülenmesi ile sesli bir ikaz devreye girer. Çıkış için ENTER 

tuşuna basınız. 

 

 Bu mesaj, opsiyonel olan 

yazıcının bulunması halinde 

görüntülenir. 
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8 ÇALIŞMA ŞEKLİNE DAİR AÇIKLAMALAR 

Ünite bekleme modundayken ekranda, mevcut kullanılabilir soğutucu sıvı miktarı görüntülenir. 

 

8.1 Çalışma usulleri 

Otomatik program veya dolum safhası gerçekleştirildiğinde ünite, araçlarda gerçekleştirilen işlemleri 

plaka sayılarına göre hafızaya kaydeder. Hafızada kayıtlı bir plaka sayısı ile karşılaşılması halinde, 

kayıtlı verilerin görüntülenmesine veya işlemin tekrar edilmesine imkan tanınır. 

 

Ünite, aşağıda sıralanan durumlarda da işlem yapabilmektedir: 

 

 Otomatik program: 

önceden kaydedilmiş kullanıcı şablonları arasından seçim yapmak veya doldurulacak 

soğutucu sıvı miktarını girmek mümkündür. Otomatik program, girilen soğutucu sıvı miktarına 

bağlı olarak vakum süresini hesaplar. 

 

 Kullanıcı programı: 

kullanıcı, gerçekleştirmek istediği safhaları seçebilir. 

 

Arzu edilen programı seçtikten sonra, ekranda görüntülenen talimatları takip ediniz. 

 

8.1.1 Hafıza kartı (opsiyonel) 

 

Hafıza kartı mevcut ise, otomatik programlama 

 modunda aracın modelini veri tabanından seçmek mümkün olmaktadır; bunun yanı sıra ünite, 

klima tesisatının performansını değerlendirebilen bir diyagnoz sistemine sahip olup, performansın 

yetersiz olduğu durumlarda buna sebep olan en olası nedenler hakkında fikir verebilmektedir.  

 

8.2 Programlama modu 

 

 Arzu edilen menüyü seçmek için UP ve DOWN tuşlarına basınız. 

 

 Seçimi onaylamak için ENTER tuşuna basınız. 

 

 Yürütülmekte işlemi yarıda kesmek ve bekleme konumuna dönmek için STOP/BACK tuşuna 

basınız. 

      Önceki ekrana dönmek için, STOP/BACK tuşuna basınız. 
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8.3 Düzenleme (editing) modu 

 

Plaka sayısının girilmesi safhası sırasında, ekranda herhangi bir karakter yokken ENTER tuşuna 

basılması halinde, bir sonraki ekrana geçilir.  

UP tuşuna basarak ve A harfinden başlayarak, karakterlerin tamamı saat yönünde taranır. 

DOWN tuşuna basarak ve 9 sayısından başlayarak, karakterlerin tamamı saat yönün tersinde taranır. 

ENTER tuşuna basarak, bir sonraki haneye geçilir. 

STOP/BACK tuşuna basarak, bir önceki haneye dönülür. 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basmak sureti ile, girilen veri teyit edilir. 
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9 PROGRAMLAR 

LP-HP bağlantılarını (veya tek bağlantıyı), klima sistemine bağlayınız. 

Vanaları saat yönünde çevirmek sureti ile bağlantıları (veya tek bağlantıyı) açınız. 

LP-HP manometreleri (veya tek manometre), klima sisteminin iki kolunda mevcut olan basıncı 

gösterecektir.  

 

Ekran bekleme modunu görüntülerken, ENTER tuşuna basınız. 

 

 

 
Plakayı ayarla    ■ 

Diger Menüler     □ 

 

 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP ve DOWN tuşlarına basınız. Teyit için ENTER tuşuna basınız. 

 
Plaka numarası 

 

 

Plaka sayısı girilmeyecekse ENTER tuşuna basınız. 

Aracın plaka sayısını, UP-DOWN tuşlarını kullanarak giriniz. Bakınız paragraf 8.3 Düzenleme (editing) 

modu. 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basmak sureti ile aracın plaka sayısını onaylayınız. 

 

9.1 Gerçekleştirilen hizmetlerin görüntülenmesi 

 

Aynı plaka sayısı için önceden gerçekleştirilen bir işleme ait kaydın hafızada yer alması halinde, 

aşağıda belirtilen ekran görüntülenecektir. 

 
Tekrar deneyiniz    ■ 

Önceki serv. Bilg.  □ 

 

 ÖNCEKİ İŞLEM İLE AYNI modunu seçiniz ve ENTER tuşu ile işlemi başlatınız. 

 

 ÖNCEKİ İŞLEM VERİLERİ modunu seçiniz ve hafızadaki verileri görüntülemek için ENTER tuşuna 

basınız. 

 

Ekranda beliren verileri taramak için UP – DOWN tuşlarını kullanınız: 

 

 Doldurulan miktar 

 Vakum süresi 

 Kaçak kontrol süresi 

 Nihai vakum  

 Yağ enjeksiyonu? EVET/HAYIR 

 UV enjeksiyonu? EVET/HAYIR 

 Geri kazanılan miktar 

 

 

 

Servis işlemini başlatmak için ENTER tuşuna basınız. Bakınız bölüm 10 PROGRAMLANAN DÖNGÜLERİN 

BAŞLATILMASI. 

 Yazılımlar sıkça güncellemeye tabi 

tutulduklarından, işbu kılavuzda yer almayan çalışma 

usullerine rastlamak mümkündür. 

 Bazı ekran 

bilgilendirmelerinde, 

kayan mesajlar 

kullanılmaktadır. İşbu 

kılavuzda, menülere ait 

mesajlar bir bütün 

olarak aktarılmaktadır. 
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Gerçekleştirilecek olan işlemi tekrar programlamak için, STOP/BACK tuşuna basınız. 

Aynı plaka sayısı için hafızada herhangi bir kaydın bulunmaması veya hafızada bulunan işlemin 

baştan programlanması istenildiğinde, aşağıda yer alan ekran görüntülenecektir.  

 
HP/LP konn.      ■ 

yalnız HP □  LP  □ 

 

Seçim yapmak için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER ile onaylayınız. Başvurulacak olan ilgili 

paragraflar: 

  9.2 Otomatik program (hafıza kartsız), 

  9.3 Otomatik program (hafıza kartlı), 

  9.4 Kullanıcı programı. 

 

9.2 Otomatik program (hafıza kartsız) 

 

9.Programlar paragrafında belirtilen işlemler tamamlanınca, sonraki ekrana geçiş yapılır. 

 
Otomatik program   ■ 

Kullanıcı programı □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Dolum gramajını girin  ■ 

İşlem yapılan araç     □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Dolum gramajını girin 

gr.             XXXXX 

 

UP-DOWN tuşlarını kullanarak arzu edilen dolum miktarını giriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız.  

 
Gaz miktar gr.XXXXX 

Vakum zam     XX:XX 

 

Görüntülenen vakum süresi, girilen soğutucu sıvı miktarına göre hesaplanmıştır. 

 

Yağ – UV enjeksiyon safhalarının programlanmasına geçmek için UP veya DOWN tuşuna basınız. 

Bakınız paragraf 9.5 Yağ – UV enjeksiyon safhasının programlanması. 

 

ENTER tuşuna basmak sureti ile, girilen dolum miktarına ait verilere dayalı otomatik döngü ile 

varsayılan Elle UV yağı enjeksiyonu işlemi başlatılır. 
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9.2.1 Kullanıcı şablonları 

 
Dolum gramajını girin  □ 

Kullanıcı modelleri    ■ 

 

Kullanıcı şablonlarını seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
> Kullan. Mod.1 < 

  Kullan. Mod.2 

 

Arzu edilen kullanıcı şablonunu seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Seçilen şablonun zaten girilmiş olması halinde, kaydedilen veriler görüntülenir: 

 
Gaz miktar gr.  XXXXX 

Vakum zam       XX:XX 

 

Yağ – UV enjeksiyonu safhalarının programlanmasına erişmek amacı ile UP veya DOWN tuşlarını 

kullanınız. Bakınız paragraf 9.5 Yağ – UV enjeksiyon safhasının programlanması. 

ENTER tuşuna basmak sureti ile, girilen dolum miktarına ait verilere dayalı otomatik döngü ile 

varsayılan Elle UV yağı enjeksiyonu işlemi başlatılır. 

 

Verilen görüntülendiği ekrandayken ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basılması halinde, önceden 

girilen verilerin değiştirilmesi mümkün olacaktır. 

 

Yeni bir kullanıcı şablonuna dair verileri girmek amacı ile, boş bir şablonun üzerine geliniz ve ENTER 

tuşuna basınız. 

Aşağıda yer alan ekran belirecektir: 

 
Kullanci Modelleri: 

Kullan. Mod.1 

 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basınız. Ekranda görüntülenecek olan bilgiler: 

 
Gaz miktar gr.  700 

Vakum zam        20 

 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basınız. Ekranda görüntülenecek olan bilgiler: 

 
Kullanci Modelleri: 

 

 

UP ve DOWN tuşlarını kullanarak kullanıcı şablonunun adını giriniz. 

Bakınız paragraf 8.3 Düzenleme (editing) modu. 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basmak sureti ile şablonun adını onaylayınız. 

Veri giriş ekranına geçilir. 

 
Isim: 

Gaz miktar gr.  700 

 

UP – DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile talep edilen veriyi giriniz. ENTER tuşuna basarak onaylayınız. 
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İsim: 

Vakum zam.   XX:XX 

 

UP – DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile talep edilen verileri giriniz. ENTER tuşuna basarak onaylayınız. 

Girilen veriler ekranda görüntülenecektir.  

 
Gaz miktar gr. 700 

Vakum zam.      20 

 

Girilen verileri kaydetmek için ENTER tuşuna basınız. 

Kullanıcı şablonlarının seçildiği ekrana dönülür. 

 

9.3 Otomatik program (hafıza kartlı) 

9.Programlar paragrafında belirtilen işlemler tamamlanınca, sonraki ekrana geçiş yapılır. 

 
Otomatik program     ■ 

Kullanıcı programı   □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Gerekli miktarı gir ■ 

Model ara           □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Dolum gramajını girin 

gr.              XXXX  

 

UP-DOWN tuşlarını kullanarak arzu edilen dolum miktarını giriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Gaz miktar gr.  XXXXX 

Vakum zam       XX:XX 

 

Görüntülenen vakum süresi, girilen soğutucu sıvı miktarına göre hesaplanmıştır. 

Yağ – UV enjeksiyon safhalarının programlanmasına geçmek için UP veya DOWN tuşuna basınız. 

Bakınız paragraf 9.5 Yağ – UV enjeksiyon safhasının programlanması. 

ENTER tuşuna basmak sureti ile, girilen dolum miktarına ait verilere dayalı otomatik döngü ile 

varsayılan Elle UV yağı enjeksiyonu işlemi başlatılır. 

 

9.3.1 Şablon arama (Veri tabanı) 

 

Araç veri tabanına ulaşmak için, Şablon arama seçeneğini kullanınız. 

 
Dolum gramajını girin □ 

Model ara             ■ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Kullanci Modelleri: 
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> Alfa Romeo     < 

 

UP – DOWN tuşlarını kullanarak arzu edilen markayı seçiniz veya Kullanıcı şablonlarına erişiniz. ENTER 

tuşu ile onaylayınız. 

Arzu edilen markanın seçilmesi halinde aynı işlemler, dolumu yapılacak miktarı belirlemek amacı ile 

talep edilen alanların tümü için tekrar edilmelidir. 

 
Gaz miktar gr.  XXXXX 

Vakum zam       XX:XX 

 

Görüntülenen vakum süresi, girilen soğutucu sıvı miktarına göre hesaplanmıştır. 

Yağ – UV enjeksiyon safhalarının programlanmasına geçmek için UP veya DOWN tuşuna basınız. 

Bakınız paragraf 9.5 Yağ – UV enjeksiyon safhasının programlanması. 

ENTER tuşuna basmak sureti ile, girilen dolum miktarına ait verilere dayalı otomatik döngü ile 

varsayılan Elle UV yağı enjeksiyonu işlemi başlatılır. 

 
> Kullanıcı modelleri < 

 Alfa Romeo      

 

Kullanıcı şablonlarını seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Bakınız paragraf 9.2.1 Kullanıcı şablonları. 

 

9.4 Kullanıcı programı 

 

9.Programlar paragrafında belirtilen işlemler tamamlanınca, sonraki ekrana geçiş yapılır. 

 
Otomatik program       □ 

Kullanıcı programı     ■ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Geri dönüşüm? E 

              H 

 

Seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

HAYIR seçilmesi halinde ekranda vakum safhası görüntülenir. 

EVET seçilmesi halinde ekranda, aşağıda belirtilen veriler görüntülenir: 

 
Basınç artışı test zamanı 

dak.        1 

 

Soğutucu sıvı boşaltma safhasının nihai olarak sonlandırılmasından önceki basınç artışı kontrol 

süresinin varsayılan değeri 1 dakikadır. 

Arzu edilen değeri UP – DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Vakum: ?  E 

          H 

 

Seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

HAYIR seçilmesi halinde ekranda dolum safhası görüntülenir. 

EVET seçilmesi halinde ekranda, aşağıda belirtilen veriler görüntülenir: 
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Vakum zam.    

dak.       20 

 

Vakum süresine ait varsayılan değer 20 dakikadır. Arzu edilen değeri UP – DOWN tuşlarını kullanmak 

sureti ile giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Kaçak testi zamanı 

dak.             4 

 

Vakum süresinin dolmasından sonraki kaçak kontrol süresine ait varsayılan değer 4 dakikadır. 

Arzu edilen değeri UP – DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Yağ-Uv injection?     E 

                      H 

 

Seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

HAYIR seçilmesi halinde ekranda dolum safhası görüntülenir. 

EVET seçilmesi halinde ekranda, aşağıda belirtilen veriler görüntülenir: 

 
Elle UV yağı      ■ 

Zamanlı UV yağı   □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 

Zamanlı UV yağı seçeneği ile zamanlı UV yağı enjeksiyon safhasının programlanmasına geçilir. Bakınız 

paragraf 9.5.2 Zamanlı UV yağı enjeksiyonu. 

 

Elle UV yağı seçilmesi halinde ekranda görüntülenen bilgiler: 

 
Dolum değerini gir 

gr.            700 

 

Dolumu yapılacak soğutucu sıvı miktarını UP – DOWN tuşlarını kullanarak giriniz. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Seçili aşamaları 

startla onayla? 

 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 

9.5 Yağ – UV enjeksiyon safhasının programlanması 

 

9.5.1 Elle UV Yağ enjeksiyonu 

 
Elle UV Yağı         ■ 

Zamanlı UV Yağı      □ 

 

Elle UV Yağ için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Yağ ve UV’nin elle dolumun yapılması için ünite, vakum safhasının sonunda duracaktır. 
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9.5.2 Zamanlı UV yağı enjeksiyonu 

 
Elle UV Yağı      □ 

Zamanlı UV Yağı   ■ 

 

Zamanlı UV yağı için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
YAĞ ISO : 

46 ■ 100 □ 150 □ 

 

Arzu edilen yağ türünü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Yağ enjeksiyon miktarı 

gr             10 

 

Enjekte edilecek yağ miktarını girmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
zamanlı UV basımı EVET 

zamanlı? HAYIR 

 

Seçim yapmak için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

HAYIR seçeneği ile bir sonraki safhaya geçilir. 

EVET seçeneği ile ekranda görüntülenen bilgiler: 

 
basım miktarı UV 

gr.             10 

 

Enjekte edilecek UV miktarını girmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Sonraki safhaya geçilir. 

 

İlgili tanklarda yer alan yağ ve UV miktarlarının, talep edilen enjeksiyonları karşılayabilecek 

seviyede olmasına dikkat ediniz. 

 

Zamanlı enjeksiyondaki hassasiyet +/- 15 gr’dır (çevre sıcaklığı 20 ila 30 °C arasında) 

 

Zamanlı enjeksiyon söz konusu olması halinde, vakum safhasının yürütülmesi sırasında enjekte 

edilecek yağ miktarının değiştirilmesi mümkündür 

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basınız. Ekran, önceden girilmiş olan enjekte edilecek yağ miktarını 

görüntüleyecektir. UP – DOWN tuşlarını kullanarak klima tesisatına enjekte edilecek yağ miktarını 

programlayın. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Gösterge, vakum safhasında kalan süreyi görüntüleyecektir. 



 

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 

ALASKA START 
                

 

Man-uso-Alaska-Start-tur-01 T Pag.32/48 

 

10 PROGRAMLANAN DÖNGÜLERİN BAŞLATILMASI 

Seçilmiş olan klima sistemine bağlı olarak, Kumanda paneli üzerinde bulunan LP ve HP vanalarını 

veya tek vanayı açınız. 

 

10.1 Boşaltma / geri dönüşüm döngüsü 

Geri Dönüşüm başlat 

 

 

Bu mesaj, birkaç saniye boyunca görüntülenir. 

 
Gaz çekme çalışıyor geri alınmış miktar 

gr.         XXXXX 

 

Klima tesisatının boş olduğunu tespit etmesi halinde ünite, işlemi otomatik olarak sonlandırır. 

Klima sistemindeki basınç artışı kontrol süresi başlar. 

 
Basıncı arttır test 

sn.              XXX 

 
Yağ boşaltma  

sürüyor 

 

Ünite, tahliye etmiş olduğu yağı, boşaltılan yağ tankında toplar (21). 

 
Bekleyiniz! 

 

 
Gaz çekme tamamlandı 

gr.           XXXXX  

 

Boşaltma / geri dönüşüm safhası bu şekilde sonlandırılmış olur. 

 

10.2 Vakum safhası 

 
Vakum çalışıyor 

Zam       xx:xx 

 

Süre dolduğunda, klima tesisatındaki olası sızıntılara dair kontrol süreci başlar. 

 
Kaçak testi 

sn. XXX  mBar XXX 

 

Veriler, birkaç saniye boyunca görüntülenir. 

 
Vakum tamamlandı 

mBar        XXX 

 

tesisattaki basıncın önemli seviyede 

artış sergilemesi halinde ünite, boşaltma / 

geri dönüşüm safhasını otomatik olarak 

tekrar edecektir. 
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Zamanlı UV yağı enjeksiyonu ile LP ve HP dolum kollarının seçilmiş olması halinde, vakum safhasının 

son dakikalarında, aşağıda belirtilen bilgiler ekranda görüntülenecektir: 

 
LP valfini 

kapat 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

ENTER tuşuna basılmaması halinde, vakum sürecinin sonunda makine duracak ve mesaj tekrar 

görüntülenecektir. 

 

10.3 Yağ – UV enjeksiyonu safhası  

 

10.3.1 Zamanlı UV Yağı enjeksiyon safhası 

 
Yağ enjeksiyonu 

çalışıyor 

 

Bu mesaj, yağ enjeksiyonu sırasında görüntülenir. 

 
Yağ enjeksiyonu 

tamamlandi 

 

Bu mesaj, yağ enjeksiyonu safhasının sonunda görüntülenir; otomatik olarak bir sonraki aşamaya 

geçilir. 

 
Zamanlı UV basımı 

sürüyor 

 

Bu mesaj, UV enjeksiyonu sırasında görüntülenir. 

 
Zamanlı UV basımı 

bitti 

 

Bu mesaj, yağ enjeksiyonu safhasının sonunda görüntülenir. 

Ünite, otomatik olarak dolum safhasına geçecektir. 

 

10.3.2 Elle UV Yağı enjeksiyon safhası 

 
Yağ basimi 

 

 

Bardaktaki yağ seviyesini kontrol ediniz. 

Yağ enjeksiyonunu gerçekleştirmek için, ENTER tuşunu basılı tutunuz. 

Enjeksiyon sonra erdiğinde ENTER tuşunu bırakınız ve STOP/BACK tuşuna basınız. 

Yağ enjeksiyonu gerçekleştirilmeyecekse, STOP/BACK tuşuna basınız. 

Ünite, elle UV enjeksiyonu safhasına geçecektir. 

 
UV basimi 

 

 

Bardaktaki UV katkı maddesi seviyesini kontrol ediniz. 

Yağ enjeksiyonunu gerçekleştirmek için, ENTER tuşunu basılı tutunuz. 
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Enjeksiyon sonra erdiğinde ENTER tuşunu bırakınız ve STOP/BACK tuşuna basınız. 

Yağ enjeksiyonu gerçekleştirilmeyecekse, STOP/BACK tuşuna basınız. 

Ünite, dolum safhasına geçecektir. 

 

 

10.4 Dolum safhası 

 

Elle UV yağı enjeksiyonu ile LP ve HP dolum kollarının seçilmiş olması halinde ünite, dolum safhasına 

geçmeden duracaktır ve aşağıda yer alan mesajlar ekranda görüntülenecektir: 

 
LP valfini kapat 

 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
dolum aşaması sürüyor 

gr.      XXXXX 

 

Veriler, soğutucu sıvının dolumu sırasında görüntülenir. 

 
dolum aşaması tamamlandı 

gr.      XXXXX 

 
İşlem tamamlandı 

 

 

Onaylamak için ENTER tuşunu kullanınız. 

 

 

Hafıza kartının bulunması halinde, dolum safhasını müteakiben klima tesisatının  diyagnozunu içeren 

ve aşağıda belirtilen ekrana ulaşılabilir: 

 
A/C sistem ?       E 

                   H 

 

EVET seçeneği ile klima tesisatının diyagnozuna erişilir. Bakınız paragraf Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

 

 

 

Dikkat: Diyagnoz işlevinin bulunmadığı durumlarda dahi, klima tesisatının performansının kontrol 

edilmesi tavsiye edilmektedir. LP - HP vanalarını kapatınız. Motoru çalıştırınız ve dakikada 1500/2000 

devri muhafaza ediniz. Klimayı çalıştırınız. Sıcaklığı en düşük seviyeye, fan hızını azami seviyeye 

getiriniz.  Sistemin dengeye gelmesini sağlayınız. Manometrelerin kaydettiği basınçları ve orta 

difüzörün çıkışındaki hava sıcaklığını kontrol ediniz. 

Klima tesisatını ve motorunu kapatınız. 

Iç hazne basıncının dolum 

işlemini tamamlayabilecek 

seviyede olmaması halinde, 

soğutucu sıvının klima 

tesisatındaki kompresör 

vasıtası ile dolumu safhasına 

geçilir. 

Bakınız bölüm 7 MESAJLAR. 
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Hafıza kartının bulunmadığı durumlarda veya HAYIR seçilmesi halinde ekranda görüntülenecek 

mesaj: 

 
HP/LP Hortumlarını  

A/C sisteminden sök 

 

Üniteyi klima tesisatından yalıtınız. 

Kumanda paneli üzerinde bulunan LP ve HP vanalarını açınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Bekle! Hortumlardan  

gaz dönüşümü 

 

Ünite, borularda bulunan soğutucu sıvıyı toplar. 

 
LP ve HP’yi 

kapat 

 

Belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız. Bekleme modu ekranına geçiş yapılır. 
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11 DİĞER MENÜLER 

Ekran bekleme konumuna işaret ederken ENTER tuşuna basınız. 

 
Plakayı ayarla   □ 

Diger Menüler    ■ 

 

Diğer menüleri seçmek için UP - DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Tank dolumu     ■ 

Servis          □ 

 
Yazdır          □ 

Diyagnoz        □ 

 

Basım ve Diyagnoz menüleri, ünitede hafıza kartı ve/veya yazıcının bulunması halinde mevcuttur. 

Aruz edilen menüyü seçmek için seçmek için UP - DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile 

onaylayınız. 

 

11.1 İç tankın doldurulması 

 

Bakınız paragraf 6.5 İç tankın doldurulması. 

 

11.2  Diyagnoz 

 

Hafıza kartı mevcut ise ünite, klima tesisatının performansını değerlendirebilen bir diyagnoz sistemine 

sahip olup, performansın yetersiz olduğu durumlarda buna sebep olan en olası nedenler hakkında 

fikir verebilmektedir. 

 

Diyagnoz işlevine, dolum safhasının sonunda görüntülenen seçmeli ekrandan veya Diğer 

menülerden erişilebilmektedir. 

 
LP ve HP’yi 

kapat 

 

Belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Aşağıda yer alan mesaj, ancak diyagnoz işlevine Diğer Menülerden erişilmesi halinde görüntülenir. 

 
HP/LP hortumlarını  

A/C sistemine bağla 

 

Belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Kontrol için 

A/C çalıştır 

 

Diyagnoz işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için, motorun devrini dakikada 1500/2000 

seviyesinde muhafaza ediniz. 

Sıcaklığı asgari, fan hızını azami seviyeye getiriniz. 

10 dakika bekleyerek sistemin dengeye ulaşmasına imkan tanıyınız. 

Belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız. 
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Aşağıda belirtilen değerleri okuyunuz: 

 

 T. E. Harici sıcaklık, °C. 

 T. I. Orta difüzör çıkışındaki sıcaklık, °C. 

 P. HP HP manometresinde okunan basınç, bar. 

 P. LP LP manometresinde okunan basınç, bar. 

 
P.HP: bar __._  

P.LP: bar __._ 

 
T.I.: °C __._  

T.E.: °C __._ 

 

Talep edilen değerleri, UP ve DOWN tuşlarını kullanarak giriniz. Girilen beher veriyi ENTER tuşu ile 

onaylayınız. 

Tüm veriler girildikten sonra, ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basarak işlemi onaylayınız. 

 

Ünite, girilen verileri işleyecektir. Verilerin uygulanabilir olmaması veya tesisata ait performansın 

yetersiz olması halinde, klima tesisatında bulunması muhtemel durumlara dair bir liste ekranda 

görüntülenilir. Beher durum, ayrı ekranlarda görüntülenir. 

 

Örnek: 

 
Muhtemel sebepler: 

Kompresör hortumları ters çevrilmiş 

 

Mesaj, olası nedenlerden bir tanesini görüntüleyerek ilerler. 

UP – DOWN tuşlarını kullanarak sonraki nedenleri görüntüleyiniz. 

Devam etmek için ENTER tuşuna basınız. 

 

11.2.1 Dolum hortumlarının boşaltılması 

 
HP/LP Hortumlarını 

A/C sisteminden sök 

 

Üniteyi klima tesisatından yalıtınız. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
LP/HP valvelerini 

açınız 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Bekle! Hortumlardan 

gaz dönüşümü 

 

Ünite, dolum hortumlarında kalan soğutucu sıvı veya buna ait buharı boşaltır. 

Tamamlandığında ekranda görüntülenen mesaj: 

 
LP ve HP yi 

kapat 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Ekran, bekleme modunu görüntüler. 

 

Tanı ekranlarına ait 

lejant: 

-(V) sadece değişken silindir 

hacmine sahip kompresörler 

için olası neden. 

-(F) sadece sabit silindir 

hacmine sahip kompresörler 

için olası neden. 
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11.2.2 Soğutucu sıvının klima tesisatı ile emilmesi 

 

Diğer menüler seçeneğinde yola çıkarak diyagnozun gerçekleştirilmiş olması durumunda, diyagnoz 

işleminin sonuçlanması ile ünite, boşaltılan soğutucu sıvının büyük bir kısmının klima tesisatınca geri 

alınmasına imkan tanıyan prosedürü çalıştırır. 

 
HP Hortumunu A/C 

sistemden sökünüz 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
LP/HP valvelerini 

açınız 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Klima tesisatına ait kompresörün, dolum hortumlarında bulunan soğutucu sıvıyı boşaltmasını 

bekleyiniz. Manometreler tarafından ölçülen basınç düşüşü sona erdiğinde, ENTER tuşuna basınız. 

 
A/C Klimayı 

kapatınız 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
LP valvini 

A/C sisteminden sök 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Bekle! Hortumlardan 

gaz dönüşümü 

 

Ünite, dolum hortumlarında kalan soğutucu sıvı veya buna ait buharı boşaltır. 

Tamamlandığında ekranda görüntülenen mesaj: 
LP ve HP yi 

kapat 

 

Talimatları takip ediniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Ekran, bekleme modunu görüntüler. 
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11.3 Basım 

 

Bu menü, ünitenin yazıcı ile donatılmış olması halinde, Diğer menüler seçeneğinin içinde 

görüntülenir (ALASKA STARTS için opsiyonel yazıcı kiti kodu: 007950014100). 

Yazıcı ile donatılmış olan ALASKA START, gerçekleştirilen safhalara ait verileri bir kağıda basar. Bunun 

yanı sıra, aşağıda belirtilen işlevlerden de faydalanmak mümkündür. 

 
Yazdırmayı tekrarla ■ 

Müşteri bilgisi     □ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 

11.3.1 Basılan fişin tekrar basılması 

 

Tekrar bas seçeneğini kullanarak, gerçekleştirilen son servis işlemlerine ait fişin bir sureti basılır. 

 

11.3.2 Fişte bulunan başlığın kişiselleştirilmesi 

 

Veri kişiselleştirme seçeneğini kullanarak, fişte yer alan başlığın değiştirilmesi mümkündür. 

Başlık kısmı, 20’şer karakterlik 5 satırdan oluşmaktadır. 

 
Yazdırmayı tekrarla □ 

Müşteri bilgisi     ■ 

 

Arzu edilen menüyü seçmek için UP – DOWN tuşlarını kullanınız. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Aşağıda yer alan bilgiler görüntülenir: 

 
Firma bilgisi gir 

Magnetı Marelli. 

 

Her seferinde tek bir satırda değişiklik yapılabilmektedir. UP ve DOWN tuşları ile değişiklik yapılacak 

satırı seçiniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. İmleç, seçilen satırın ilk karakteri üzerinde belirecektir. 

UP ve DOWN tuşlarını kullanmak sureti ile fişin yeni başlığını giriniz. 

Bakınız paragraf 8.3 Düzenleme (editing) modu.  

ENTER tuşuna 3 saniye süre ile basmak sureti ile değiştirilen satırı onaylayınız. 

Aynı işlemleri, kalan satırlar için de gerçekleştiriniz. 

Satırların tümü tamamlandığında, çıkış için STOP/BACK tuşuna basınız. 
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11.4 Servis 

 
Şifre giriniz 

          XX 

 

Arzu edilen kodu, UP ve DOWN tuşlarını kullanarak giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 

11.4.1 Lisan seçimi 

 

03 kodunu giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
SELECT LANGUAGE 

....Turkish 

Arzu edilen lisanı, UP ve DOWN tuşlarını kullanarak seçiniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 

11.4.2 Sayaçların sıfırlanması 

 

05 kodunu giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Soğutucu sayacı    ■ 

Vakum pompa sayacı □ 

 

Sıfırlanacak sayacı, UP ve DOWN tuşlarını kullanarak seçiniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Soğutucu sıvı sayacının sıfırlanması seçilmesi halinde ekranda, aşağıda yer alan mesaj görüntülenir: 

 
Soğutucu alındı Miktar sıfırla? 

Gr....................XXXXX 

 

Vakum pompası yağı çalışma süresi sayacının sıfırlanması seçilmesi halinde ekranda, aşağıda yer 

alan mesaj görüntülenir: 

 
Pompa çalışma zamanı sıfırla? 

dak.          XXXXXX  

 

Her iki seçenekte de ENTER tuşu ile onaylayınız. 

Ekranda görüntülenen hususlar: 

 
Premere ENTER 

3 sn. boyunca ! 

 
Sayaç sıfırlama OK! 

 

 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 
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11.4.3 Yedekleme  

 

Sadece hafıza katının mevcut olması halinde görüntülenir. 

10 kodunu giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız.  

 
Save calib-user 

mod.-perf. sevices? 

 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
karttan hafızaya   ■ 

hafızadan karta    □ 

 

Arzu edilen menüyü, UP ve DOWN tuşlarını kullanarak giriniz. ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Bilgileri kaydet ? 

 

 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
işlem sürüyor 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

Yedekleme işlemi sona erdiğinde ünite, bekleme konumunu görüntüleyecektir. 

 

Verilerin periyodik 

olarak hafıza kartına 

yedeklenmesi tavsiye edilir. 
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11.4.4 Soğutucu terazi kalibrasyonu 

 
Şifre giriniz 

        ____ 

 

01 kodunu giriniz. ENTER tuşuna basarak onaylayınız. 

 
Terazi boş mu ? 

 

 

Terazinin tabağında soğutucu sıvı tüpü yokken, ENTER 

tuşuna basınız. 

 
Örneği yerleştir 

Ağırlık 

 

Numune ağırlığı (asgari 10 kg), terazi tabağına 

yerleştiriniz. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Doğru değeri gir 

g.        XXXXX 

 

Numune ağırlığın değerini, UP ve DOWN tuşlar ile giriniz. 

ENTER tuşu ile onaylayınız. 

 
Kalibrasyon ok! 

 

 

ENTER tuşuna basınız. 

Ekranda görüntülenen ibareler: 

 
Tank dolumu       ■ 

Servis            □ 

 

Yeni bir servis kodu girmek için ENTER tuşuna, ana menüye dönmek için STOP/BACK tuşuna basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DİKKAT: 

Soğutucu sıvı çıkabileceğinden, emniyet 

vanasının hortumunu tanktan ayırmayınız. 

Kalibrasyon hatası durumunda ekranda, KALİBRASYON HATASI 

ibaresi görüntülenir. TEKRAR DENEYİNİZ VEYA TABAĞI DEĞİŞTİRİNİZ. 

 

ÖNEMLİ: 

 

Yük hücresini değiştirmeden önce varsayılan parametreleri yükleyiniz 
(kod 49) ve yük hücresi ile basınç sensorunu tekrar kalibre ediniz. 
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12 UZUN SÜRELER BOYUNCA KULLANILMAMASI 

Ünite elektrik şebekesinden ayrılmalı, emniyetli bir yerde, aşırı sıcaklıktan, nemden ve hasar 

meydana getirebilecek olan diğer cisimler ile çarpışma riskinden uzak bir şekilde muhafaza 

edilmelidir. 

Iç tank üzerinde bulunan vanaların kapalı olduklarından emin olun. 

Ünitenin tekrar hizmete alınması için, iç tank üzerinde bulunan vanaları açtıktan sonra, ilk çalıştırma 

prosedürünü uygulayınız. 

 

13  BAKIM 

ALASKA START, en ileri teknolojiler ile en kaliteli malzemeler kullanılması sureti ile üretilen, güvenirlilik 

derecesi son derece yüksek bir ünitedir. 

Bu sayede bakım müdahaleleri asgari seviyeye indirgenmiş olup, bakım aralıkları uzundur; beher 

periyodik bakım, bir dizi sayaç aracılığı ile takip edilmektedir. Bahse konu sayaç değerlerinin aşılması 

halinde, aşağıda belirtilen mesajlar ekranda belirmektedir: 

 

A) 
 
Vakum pompa yağı 

değiştir devam? 

 

Vakum pompası maksimum çalışma süresine ulaşılmıştır. Pompa yağının değiştirilmesi ve ilgili sayacın 

sıfırlanması tavsiye olunur. 

 

B) 
 
Kurutucu filtreyi 

değiştir devam? 

 

Su ayrıştırıcı filtre için öngörülen azami soğutucu sıvı miktarına ulaşılmıştır. Filtrenin değiştirilmesi ve ilgili 

sayacın sıfırlanması tavsiye edilir. 

Müdahaleler (Aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere), bakım işlemleri ve yedek parça temini için, 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. yetkili servislerine başvurulması tavsiye edilir. 
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13.1 Vakum pompa yağının değiştirilmesi (kod  007935090600) 

 

En üst düzey performansının temin edilebilmesi amacı ile, vakum pompa yağının sıkça değiştirilmesi 

tavsiye edilmektedir. 

Vakum pompa yağının değiştirilmesinin zamanı geldiğinde, A’da belirtilen mesaj ekranda 

belirecektir. 

Değişim işlemi için, aşağıda yer alan talimatları takip ediniz: 

 

Ünitenin, işbu bölümde açıkça ifade edilmeyen kısımlarına müdahale etmek yasaktır. 

 

 

Gerekli teçhizat: 

1 adet yıldız tornavida 

2 adet alyan anahtarı (12 mm) 

 

1. Üniteyi elektrik şebekesinden ayırınız. 

2. Alt paneli üniteye sabitleyen 4 adet vidayı gevşetiniz ve paneli sökünüz. 

3. Tapanın (63) altına bir bardak koyunuz; tapayı açınız ve vakum pompasında bulunan yağın 

tamamını boşaltınız. 

4. Pompa boşaldığında, tapayı (63) vidalayınız ve üst tapayı (61) açınız. 

5. Yağı üst açıklıktan (61) pompaya doldurunuz; pencerenin (62) yarısına ulaşılıncaya kadar 

işleme devam ediniz. 

6. Pompanın dolumu tamamlandıktan sonra, üst tapayı (61) kapatınız. 

7. Sayacı sıfırlayınız. Bakınız paragraf 11.4.2 Sayaçların sıfırlanması. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

62 Muayene penceresi 

Dikkat! Yanma 

riski 

Açmayınız! 

Elektrik akımı 

çarpması 

riski 

61 Üst tapa 

63 Alt tapa 
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13.2 Filtrenin değiştirilmesi (kod  007950013050) 

 

Su ayrıştırıcı filtre, geri dönüştürülen soğutucu sıvısında yer alan nemi tutma özelliğini yitirdiğinde 

değiştirilmelidir. 

Bahse konu filtrenin değiştirilmesi zamanı geldiğinde, B’da belirtilen mesaj ekranda belirecektir. 

Değişim işlemi için, aşağıda yer alan talimatları takip ediniz: 

 

 Ünitenin, işbu bölümde açıkça ifade edilmeyen kısımlarına müdahale etmek 

yasaktır. 

 

 

Gerekli teçhizat: 

1 adet yıldız tornavida 

2 adet alyan anahtarı (19 mm + 20 mm) 

 

1 Üniteyi elektrik şebekesinden ayırınız. 

2 Alt paneli üniteye sabitleyen 4 adet vidayı gevşetiniz ve paneli sökünüz. 

3 2 adet filtre bağlantı somununu (15), alyan anahtarları ile sökünüz. 

4 Destek bileziğini kesiniz  

5 Halka contaların konumuna ve okun istikametine dikkat ederek, yeni filtreyi takınız. 

6 2 adet filtre bağlantı somununu (15), alyan anahtarları ile sıkınız. 

7 Yeni bir bilezik takınız. 

8 Sayacı sıfırlayınız. Bakınız paragraf 11.4.2 Sayaçların sıfırlanması. 
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13.3 Hafıza kartının değiştirilmesi 
 

Bir adet hafıza kartı (opsiyonel) ile donatılmış olması halinde ünite, araç modellerine ait bir veri 

tabanı ihtiva etmektedir.  

Bahse konu veri tabanının her yıl güncellenmesi şarttır; hafıza kartının geçerlilik süresi dolduğunda 

ekran, aşağıda yer alan mesajı görüntüler: 

 
yeni veri bankası 

kullanılabilir 

 

ENTER tuşuna basınız. 

 
Lütfen satıcı 

firmayı arayınız 

 

ENTER tuşuna basınız. 

Hafıza kartının değiştirilmesi için, aşağıda sıralanan işlemleri gerçekleştiriniz: 

 

 Ünitenin, işbu bölümde açıkça ifade edilmeyen kısımlarına müdahale etmek 

yasaktır. 

 

 

Gerekli teçhizat: 

1 adet yıldız tornavida 

 

1. Üniteyi elektrik şebekesinden ayırınız. 

2. Üst paneli üniteye sabitleyen 4 adet vidayı gevşetiniz ve paneli sökünüz. 

3. Ana kart üzerinde bulunan hafıza kartını sökünüz. 

4. Yeni hafıza kartını, ana karta yerleştiriniz. 

5. Üst paneli yerine koyunuz ve vidalar aracılığı ile sabitleyiniz. 

6. Ünite tekrar çalıştırıldığında, güncellenen bilgileri hemen kullanıma hazır olacaktır. 
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14 BERTARAF ETME 

14.1 Çevreye ait bilgiler 
 

İşbu ünite, uygun şekilde bertaraf edilmediği taktirde çevre ve insan sağlığı açısından zararlı 

olabilecek maddeleri ihtiva edebilir.  

Bahse konu maddelerin etrafa yayılmasını engellemek ve doğal kaynakları daha verimli şekilde 

kullanmak adına faydalı olan bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Elektrik ve elektronik teçhizatlar olağan kentsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemeli, 

uygun işlemlere tabi tutulmaları amacı ile yarı bir şekilde toplanmalıdır. 

Ürünün üzerinde ve bu sayfada yer alan, üzerinde çarpı bulunan çöp bidonu işareti, 

kullanım ömrünü tamamlamış olan ürünün uygun şekilde bertaraf edilmesi zaruretini 

hatırlatmaya yöneliktir. 

Bu şekilde, bahse konu ürünlerde yer alan maddelerin uygusuz şekilde işlenmesinin 

veya hatalı şekilde kullanılmasının insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 

yol açması engellenebilmektedir. Bunun yanı sıra, bahse konu ürünlerde bulunan 

birçok malzemenin geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılmasına 

olanak tanınmaktadır. 

Bu amaçla elektrik ve elektronik teçhizatları üreticileri ile dağıtıcıları, bahse konu teçhizatların 

toplanması ve bertaraf edilmesi amacına yönelik özel sistemler organize etmektedir.  

Ürünün kullanım ömrü tamamlandığında, toplama usulleri ile ilgili bilgi almak üzere dağıtıcınıza 

başvurunuz. 

İşbu ürünü satın alırken dağıtıcınız, satın alınan ürünün muadili ve aynı işlevleri yürütmüş olması kaydı 

ile, kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan bir ürünü ücretsiz geri alma imkanı ile ilgili olarak sizi 

bilgilendirecektir.  

Ürünün yukarıda izah edilen usullerden farklı şekilde bertaraf edilmesi halinde, olayın gerçekleştiği 

Ülkede yürürlülükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaktır. 

Diğer çevre dostu tedbirlerin alınması da tavsiye edilmektedir: ürünün harici ve iç ambalajlarını geri 

dönüştürünüz. 

Değerli yardımlarınız sayesinde, elektrik ve elektronik teçhizatların imalatında kullanılan doğal 

kaynak miktarı azaltılabilir, ürünlerin bertaraf edilmesi amacı ile kullanılan alanlar asgariye indirilebilir, 

potansiyel olarak tehlikeli olan maddelerin çevreye salınması önlenerek, yaşam kalitesi artırılabilir.  

 

14.2 Geri dönüştürülen maddelerin bertaraf edilmesi 
 

Tesisatlardan boşaltılan ve tekrar kullanılmasına imkan bulunmayan soğutucu gazlar, bertaraf 

edilmeleri amacı ile soğutucu gaz tedarikçilerine teslim edilmelidir.  

 

Tesisatlardan boşaltılan yağlama maddeleri, yetkili toplama merkezlerine teslim edilmelidir. 
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15 AKIŞ ŞEMASI 

 


