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I OSTRZEŻENIA

Przed korzystaniem z maszyny należy założyć rękawiczki oraz okulary ochronne by chronić skórę 

oraz oczy przed ewentualnym działaniem czynnika chłodniczego.

 Nie używać urządzenia w pobliżu ognia oraz iskier

 Nie wystawiać urządzenia na słońce oraz deszcz

 Nie dopuszczać do kontaktu z korodującymi cieczami i gazami

 Należy utrzymywać dobrą wentylację w pomieszczeniu 

 Należy zapoznać się z instrukcją obsługi

II INFORMACJE OGÓLNE

 Tylko dla czynnika R134a (sprawdź typ czynnika przed włączeniem maszyny)

 Realna pojemność  butli czynnika chłodniczego powinna wynosić  80% jej wydajności, aby 

zapobiec poważnemu wypadkowi na skutek przeładowania

 Upewnij  się,  że zawory niskiego i  wysokiego ciśnienia są  zamknięte  przed podłączeniem 

stacji  do układu klimatyzacji  samochodowej;  nie przybliżaj  węża do urządzeń  wirujących 

oraz grzewczych w aucie tj. wentylator oraz chłodnica

 Sprawdź pompę próżniową przed użytkowaniem

 Początkowy czas procesu odzyskiwania powinien być krótszy niż 10 minut w ciągu godziny, 

ponieważ kompresor może ulec uszkodzeniu

 Podczas pracy stacji należy trzymać urządzenie z dala od dzieci oraz ludzi z niedostatecznym 

doświadczeniem (do użytku ekspertów)

 Nie demontować urządzenia bez zgody dystrybutora

 Urządzenie zawsze musi znajdować się w pozycji pionowej

 Procesu ładowania nie  można zacząć,  jeśli  butla  będzie zawierać  mniej  niż  1kg czynnika 

chłodniczego

 Należy zakręcać  zawory niskiego i wysokiego ciśnienia za każdym razem, jak kończy się 



pracę z urządzeniem 

 Zakres ilości czynnika w trakcie pracy urządzenia 1-10 kg; napełnienie jest możliwe tylko 

wówczas, kiedy w maszynie będzie więcej niż 1kg czynnika

 Układ w pojeździe musi być szczelny; gdy w układzie jest nieszczelność zbyt niski poziom 

próżni  uniemożliwi  napełnienie  układu  (szczelność  dotyczy  również  połączenia:  pojazd  - 

urządzenie)

III PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj czynnika chłodniczego  R-134a

Zasilanie AC 220V/50Hz

Cyfrowa precyzja skali odważania 0.2%（FS）
Prędkość wykonania próżni 60L/min

Max. próżnia  5×101 Pa

Pojemność butli 14kg

Prędkość odzysku 250g/min

Prędkość napełniania 800g/min

Waga netto 73Kg

Wymiary (mm) 1150*452*466

IV FUNKCJE

● Odzyskiwanie czynnika chłodniczego

● Odzysk starego oleju z układu

● Opróżnianie układu klimatyzacyjnego

● Napełnianie czynnikiem chłodniczym 

● Napełnianie układu olejem

V PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

• podłącz urządzenie do sieci 230V (zasilanie w dolnej tylnej części maszyny)

• zawory NC i WC na panelu powinny być zamknięte

• włącz przełącznik na panelu głównym

• przykręć przewody WC (czerwony) do złączki High Pressure oraz NC (niebieski) do złączki 

Low Pressure (przyłącza na tylnej części urządzenia)



• przykręć adaptery (szybkozłączki) analogicznie (czerwony – czerwony, niebieski – niebieski)

• adapter w pozycji odkręconej jest zamknięty 

• po  zapięciu  na  zaworze  w  pojeździe  należy  wkręcić  zawory,  co  spowoduje  otwarcie 

przepływu

• po zakończeniu cyklu odkręcamy adaptery, a następnie je wypinamy

• należy sprawdzić, czy wszystkie złączki są dobrze dokręcone

VI PANEL KONTROLNY I KLAWIATURA:

                               

1 “Menu”

 Służy do wejścia do menu
2 “Start/stop”

Uruchomienie lub zatrzymanie procesu
3 “Funkcje”

 Ustawienia i kalibracja

PRZYCISK SERWISOWY WYŁĄCZNIE 

DO UŻYTKU SERWISANTA

Wskaźnik niskiego 
ciśnienia

 Zawór niskiego ciśnienia   
Zawór wysokiego ciśnienia

  Włącznik

Wskaźnik wysokiego 
ciśnienia

Wyświetlacz i klawiatura



4 “▲” Zwiększenie parametrów
5 “▼” Zmniejszenie parametrów

VII OPIS URZĄDZENIA   

                             

VIII PODSTAWOWE OPERACJE

ODZYSK – INFORMACJE OGÓLNE

 Otwórz zawór spustowy oleju po każdym procesie odzyskania, by wylać odpady

 W celu dokładnego odzyskania czynnika ustaw wagę trochę wyżej niż poziom realny

 W momencie restartu procesu po jego zatrzymaniu ważne jest zwrócić uwagę na manometr: 

nie należy zaczynać procesu, jeśli ciśnienie jest wyższe niż 1.5Mpa; zaczynać odzyskiwanie 

tylko w momencie, gdy ciśnienie jest niższe niż 1.3Mpa. Należy odczekać 5 min i ponowić, 

jeśli urządzenie nie będzie chciało zastartować

   Zawór ładowania oleju

  Zawór spuszczania oleju 

Zawór  niskiego 
ciśnienia

Zawór wysokiego 
ciśnienia



 Należy opróżnić węże w celu ochrony przed powietrzem i wilgocią

ODZYSK – PRZEBIEG PROCESU

 Operacja odzysku służy również do napełniania urządzenia czynnikiem chłodniczym

 Po włączeniu urządzenia wyświetlacz powinien wskazywać wagę netto czynnika

WAGA

XX.XX KG

 Upewnij się, że zaworki niskiego i wysokiego ciśnienia są zakręcone; podłącz węże niskiego i 

wysokiego ciśnienia  do klimatyzacji  w pojeździe;  obserwuj niskie  i  wysokie ciśnienie na 

manometrze (jeśli ciśnienie jest mniejsze niż 150Kpa proces się nie zacznie)

 Odkręć zaworki wysokiego i niskiego ciśnienia na panelu kontrolnym, a następnie wciśnij 

przycisk “Menu” (wartość domyślna wagi zostanie wyświetlona)

ODZYSK

XX.XX KG

 Za  pomocą  przycisków  “▲”  oraz  “▼”  można  ustawić  parametry  zgodnie  z  naszymi 

wymaganiami

 Wciśnij  przycisk  “Start/stop”  aby  zacząć  proces.  Domyślnie  wyświetli  się  maksymalna 

wartość, jaka zmieści się do urządzenia i można ją zmniejszyć lub pozostawić bez zmian

 Urządzenie  powinno  się  zatrzymać  automatycznie  i  zasygnalizować  moment  ukończenia 

odzyskiwania; następnie trzeba wrócić do głównego menu

 Jeśli ciśnienie jest za niskie, proces odzyskiwania nie rozpocznie się

ODZYSK

ZA NISKIE CIŚNIENIE

 Jeśli  ciśnienie  oraz  waga  czynnika  chłodniczego  osiągną  wstępnie  ustaloną  wartość 

bezpieczną,  system  automatycznie  się  zatrzyma  i  zasygnalizuje  zakończenie  poprzez 

zaświecenie się wskaźnika wysokiego ciśnienia

 Bezpieczna wartość ciśnienia wynosi 1.7MPa, zaś bezpieczna wartość wagi wynosi 14 kg 



ODZYSK

ZA DUŻE CIŚNIENIE

 Jeśli system zasygnalizuje “Za duże ciśnienie” przed ważeniem i wartość ciśnienia osiągnie 

poziom ochronny oznacza to, że ochrona działa bez zarzutów; proces odzyskiwania może być 

zrestartowany tylko wtedy, gdy ciśnienie w butli jest niższe niż 1.25Mpa

ODZYSK – ODZYSKIWANIE OLEJU

Po zakończeniu odzysku czynnika wyświetli się komunikat “Spust oleju” i wówczas należy podjąć 

reakcję: odkręcić zawór spustowy oleju i ewentualnie spuścić zużyty olej. Odzysk zużytego oleju trwa 

2-3 min; w tym czasie należy obserwować zbiornik zużytego oleju: jeśli proces odzyskiwania sam się 

nie zakończy, to i proces spuszczania oleju też się nie załączy automatycznie; należy zakończyć za 

pomocą „Start/stop”.

PRÓŻNIA – OPERACJA WYKONANIA PRÓŻNI W UKŁADZIE

W przypadku kontynuacji cyklu po odzysku oleju urządzenie przejdzie do funkcji “Próżni”  

 Włącz zasilanie

WAGA

XX.XX KG

 Wciśnij przycisk „Menu” dwukrotnie

 Podłącz węże wysokiego i niskiego ciśnienia do klimatyzacji pojazdu, a następnie sprawdź 

niskie i wysokie ciśnienie

PRÓŻNIA

XX.XX MIN

 Proces  opróżniania  nie  rozpocznie  się,  jeśli  ciśnienie  jest  wyższe  niż  250Kpa;  wówczas 

należy powtórzyć procedurę odzysku

PRÓŻNIA

ZA DUŻE CIŚNIENIE



 Wyświetlacz na panelu kontrolnym pokazuje czas, który można modyfikować wciskając “▲” 

lub “▼”

 Wciśnij  przycisk  “Start/stop”  by  zatrzymać  proces; dane  powinny  być  zachowane 

automatycznie do następnej zmiany

 System powróci do głównego menu, jeśli proces opróżniania się zakończy

NAPEŁNIENIE UKŁADU CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM ORAZ OLEJEM

W przypadku kontynuacji cyklu funkcja ta automatycznie wyświetli się po funkcji “Próżni”

 Upewnij się, że pojemność czynnika chłodniczego oraz oleju jest zgodna z wymogami

 Jeśli chcesz dodać oleju, otwórz zawór olejowy po opróżnieniu układu i sprawdź poziom

 Zamknij zawór, gdy odpowiednia ilość  oleju dostanie się  do systemu, a następnie naciśnij 

„Start/stop”

 Po zakończonym procesie uzupełniania oleju wyświetli się napis:

ŁADOWANIE

XX.XX KG

 Proces nie będzie działał, jeśli czynnika w butli jest mniej niż 1 kg

ŁADOWANIE

ZA MAŁO GAZU

 Zmodyfikuj poziom napełniania i wciśnij “Start/stop”, by rozpocząć proces

 Proces się zatrzyma po zakończeniu napełniania

Uwaga:  zamknij  ręcznie  zawory  niskiego  i  wysokiego  ciśnienia  zaraz  po  sprawdzeniu 

poprawności obu ciśnień. W innym przypadku wynik będzie niewłaściwy.


