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 TECHNEWS
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Dotyczy: Procedura przedłużania przewodów w stacjach do obsługi 

klimatyzacji  Alaska Start HFO/ Alaska Bus. 
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Dotychczasowa zmiana parametru długości przewodów w stacjach Magneti Marelli 

polegała na zmianie jednego parametru tj. 25 g na każdy dodany metr. W serii Alaska w 

modelach Alaska Start HFO i Alaska Bus poszerzono o kolejny parametr przedstawiony 

na zdjęciach poniżej. Tech News przedstawia krok po kroku jak należy przeprowadzić 

procedurę. 

W przypadku stacji Alaska Start HFO występują standardowe przewody o długości 3 m, 

w stacji Alaska Bus zastosowano przewody o długości 5 m. Zaleca się nie przekraczać 

łącznej długości 6 m.  
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1. Włączamy urządzenie włącznikiem znajdującym się na tylnej obudowie stacji. 
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2. Po włączeniu stacja przechodzi w tryb przygotowania do obsługi układu 

klimatyzacji w pojeździe. Stacja jest gotowa do pracy po wyświetleniu wartości 

wagi czynnika chłodniczego wewnątrz butli. Zatwierdzamy przyciskiem ‘’Enter’’ 

po prawej stronie panelu (przycisk z palcem wskazującym), wybieramy ‘’Inne 

menu’’ jak na zdjęciu powyżej, zatwierdzamy przyciskiem ‘’Enter”. 
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3. Po wejściu w ‘’Inne menu’’ wybieramy opcję ‘’Serwis’’ , zatwierdzamy 

przyciskiem ‘’Enter’’ (przycisk z palcem wskazującym). 
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4. Przyciski strzałka  ‘’góra’’ lub ‘’dół’’ wpisujemy hasło serwisowe numer ‘’9’’  

Odpowiedzialne za parametr korekcji przewodów urządzenia. Zatwierdź 

przyciskiem ‘’Enter’’ (przycisk z palcem wskazującym). 

 

http://www.magnetimarelli-checkstar.it/


 
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland 

Phone +48 664 095 718 

 

magnetimarelli-checkstar.pl 

 
 

 

5. Wchodząc w parametr korekcji parametrów przewodów, wyświetlą się dwa 

parametry:  

 Correction parameter LP-PORT 

 Prestop charge  

Parametr ,, Correction parameter LP-PORT’’ zmieniamy zatwierdzając 

przyciskiem ‘’Enter’’ (przycisk z palcem wskazującym). 

Zmieniając ten parametr dodajemy  7 g. na każdy dokładany metr przewodu 

‘’strzałka do góry”, np. dodajemy 1m przewodu zmieniamy na 27 g. Po dodaniu 

odpowiedniej korekcji zatwierdzamy ‘’Enter’’ i przechodzimy ‘’strzałką w dół’’  

do drugiego parametru pkt. 6 .  
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6. Parametr ‘’Prestop charge’’ zmieniamy tak samo jak ‘’ Correction parameter LP-

PORT’’ zatwierdzając przyciskiem ‘’Enter”. W tym przypadku zmieniamy co 25 g. 

na każdy dodany metr ‘’strzałką do góry” , zatwierdź ‘’Enter”. Np. ustawiony jest 

parametr 80 g. dodajemy 1 m przewodu zmieniamy na 105 g. 

Uwaga: Przedstawione zdjęcia są poglądowymi, Stacja Alaska Start HFO lub Alaska 

Bus będą miały różne parametry początkowe ze względu na różniące się długości 

parametrów. 
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W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z serwisem Magneti Marelli 

Aftermarket. 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Marek Tabaszewski 

marek.tabaszewski@ magnetimarelli.com 

Tel. +48 664 095 718 

Krystian Marczewski 

krystian.marczewski@magnetimarelli.com 

Tel. +48 668 686 120 
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