
ELPRO FREDDO

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO KLIMATYZACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI



● Uwagi wstępne

Niniejsza stacja odzysku czynnika i napełniania samochodowych układów klimatyzacyjnych przeznaczona

jest do profesjonalnego użytkowania w warsztatach i powinna być obsługiwana wyłącznie przez

wykwalifikowany personel wyszkolony z zasad chłodnictwa oraz mający świadomość niebezpieczeństwa

wiążącego się z korzystaniem z urządzenia z substancjami o bardzo niskich temperaturach wrzenia

znajdującego się pod ciśnieniem (przy 1,013 barach, temp. wrzenia dla the R134a to -26,1 C°, dla 1234yf

-29,4 C°).

Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz bezwzględne przestrzeganie

informacji w niej zawartych, zwracając szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa. Nie ponosimy

odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzenia, użytkowaniem go

do innych celów niż podano w niniejszej instrukcji obsługi, niewłaściwą eksploatacją czy uszkodzeniami

wynikającymi z działania czynników zewnętrznych.

Aby uniknąć wycieków oleju oraz uszkodzenia sprężarki, urządzenie należy stawiać zawsze w pozycji

pionowej.

✔ Przed pierwszym uruchomieniem stacji serwisowania klimatyzacji dokładnie zapoznaj się z

instrukcją obsługi,

✔ Postępuj zgodnie z informacjami i instrukcjami producenta czynnika chłodniczego,

✔ Przestrzegaj obowiązujących w zakładzie zaleceń z zakresu serwisowania klimatyzacji pojazdów,

✔ Stosuj odpowiedni czynnik chłodniczy R134a podany na tabliczce znamionowej (R-134a dla

Fast20X/Ecos20X oraz HFO-1234YF dla Fast 20XYF),

✔ Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia,

✔ Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria,

✔ Używaj tylko autoryzowanych odczynników i materiałów eksploatacyjnych (zwróć się o poradę do

autoryzowanego dystrybutora),

✔ Przed każdym uruchomieniem urządzenia zawsze sprawdzaj, czy węże zasilające i szybkozłącza nie

zostały uszkodzone, ani czy nie przeciekają,

✔ Przed odłączeniem szybkozłączy opróżnij węże z czynnika chłodniczego,

✔ Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru; po zakończeniu pracy z urządzeniem wyłączaj

je przy pomocy głównego wyłącznika,

✔ Stosuj osobiste wyposażenie ochronne (rękawice i okulary ochronne),

✔ Unikaj wdychania oparów czynnika chłodniczego,

✔ Unikaj kontaktu ciała z czynnikiem chłodniczym, ryzyko odmrożeń,

✔ Nigdy nie wypuszczaj czynnika chłodniczego do atmosfery,

✔ Nie używaj urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem (na przykład w pomieszczeniach

ładowania baterii),

✔ Nie pal podczas pracy z urządzeniem,



✔ Podczas eksploatacji stawiaj urządzenie na poziomym i równym podłożu,

✔ Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub źródeł ciepła; w wysokich temperaturach czynnik

chłodniczy może wytworzyć trujące dla układu oddechowego substancje,

✔ Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych i mokrych ani w czasie deszczu,

✔ Używaj w miejscach o dobrej przewiewności

✔ Podczas wykonywania prac konserwacyjnych odłączaj urządzenie od prądu elektrycznego,

✔ Unikaj odłączania wężów przyłączeniowych, o ile nie jest to konieczne; w takich przypadkach

zawsze przeprowadzaj fazę wytwarzania próżni przed ich ponownym użyciem,

✔ Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i uprawniony

personel,

✔ Pod żadnym pozorem nie naruszaj urządzeń zabezpieczających, w które wyposażone jest

urządzenie, np. zaworu nadciśnienia zbiornika wewnętrznego,

✔ Nie napełniaj przewodów urządzenia ani układu klimatyzacyjnego pojazdu sprężonym powietrzem

(mieszanka sprężonego powietrza z czynnikiem chłodniczym grozi zapaleniem lub wybuchem).

Wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania stacji napełniania nie

zostaną objęte gwarancją. Materiały eksploatacyjne takie jak uszczelnienia do węży serwisowych i

szybkozłącza, bezpieczniki jak również szkody powstałe w trakcie transportu urządzenia, nie są częścią
gwarancji.

Ostrzeżenia użyte w instrukcji

A) Nosić okulary ochronne podczas napełniania czynnika chłodniczego

B) Nosić rękawice ochronne podczas napełniania czynnika chłodniczego

C) Chronić urządzenie przed wilgocią
D) Uważnie czytać instrukcję obsługi

E) Uwaga!

F) Możliwość porażenia prądem elektrycznym! Odłącz urządzenie od zasilania przed naprawą

Urządzenia zabezpieczające

A) Zawór nadciśnieniowy zbiornika wewnętrznego: uwalnia ciśnienie, gdy w zbiorniku przekroczone

zostanie ciśnienie 18 bar.



Złomowanie

- Zespołu nie należy usuwać w całości do zmieszanych odpadów stałych, ale należy go rozłożyć na części

(segregacja odpadów).

- Zwróć się do określonych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (AEE), zgodnie z

odpowiednim rozporządzeniem CEE RAEE 2002/95/WE, 2002/96/EC2003/108/WE.

- Pompa próżniowa i pojemniki po nowym i zużytym oleju zawierają olej mineralny i syntetyczny. Dlatego

należy przestrzegać specjalnych przepisów dotyczących złomowania. Tę samą procedurę należy

zastosować dla pozostałości gazu chłodniczego w butli magazynowej. Także olej wylotowy spuszczony z

pompy jest odpadem specjalnym i należy go zbierać zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami.

INSTALACJA

Instalacja I przygotowanie do użycia

Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia

Sprawdź nienaruszalność opakowania, aby wykluczyć uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Sprawdź
kompletność wyposażenia oraz odpowiednich akcesoriów. Wszelkie niezgodności, jeśli wystąpią, należy

niezwłocznie wskazać i odnotować w dokumentach transportowych.

Akcesoria dostarczane  z urządzeniem

przewody HP i LP 1,8 m

szybkozłączki HP i LP

kabel zasilający

hak kalibracyjny (blokada wagi)





Odblokowywanie wagi

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć hak kalibracyjny przykręcony do ogniwa

obciążnikowego zbiornika (u dołu urządzenia). Zaleca się regularne sprawdzanie funkcjonowania ogniwa

np. poprzez zaczepienie do butli ciężarka o znanej masie w celu sprawdzenia zgodności z wagą
pokazywaną na wyświetlaczu

1) zablokowana waga na czas transportu – wkręcony hak kalibracyjny

2) otwór do kalibracji waga

3) mocowanie wagi

Sprawdzenie stanu oleju w pompie próżniowej
Sprawdź stan oleju hydraulicznego w pompie próżniowej i w razie potrzeby uzupełnij do odpowiedniego poziomu
(mniej więcej do połowy „oczka kontrolnego”)



Podłączenie przewodów

Podłącz węże zasilające do urządzenia (wąż wysokiego ciśnienia = CZERWONY, wąż niskiego ciśnienia = NIEBIESKI).
Upewnij się, że szybkozłącza znajdują się w pozycji zamkniętej „CLOSED” (przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara –zobacz zdj. )
Przeprowadź jedno- lub dwuminutową fazę próżniową, a następnie test szczelności w warunkach próżni. Powyższa
procedura zapobiega pozostawaniu resztek powietrza w wężach oraz kontroluje ewentualne nieszczelności (zobacz
odpowiednie zalecenia w instrukcji). Fazę wytwarzania próżni z następującym po niej testem szczelności należy
powtórzyć za każdym razem, gdy istnieje możliwość, że przewody zostały zanieczyszczone powietrzem.
Sprawdź czy ustawienia dotyczące długości węży są poprawne (wybierz „OPCJE I USTAWIENIA” a następnie
„DŁUGOŚĆ WĘŻY” i w razie potrzeby zmodyfikuj za pomocą przycisków „UP” w górę i „DOWN” w dół

Jeżeli długość przewodów ustawiona jest na „0” (zero), urządzenie nie obliczy gazu pozostającego w przewodach na
końcu cyklu pracy, a poprowadzi użytkownika zamiast tego do odebrania resztek gazu w układzie klimatyzacyjnym
pojazdu.
(w przypadku testu ciśnienia, niepoprzedzonego standardowym cyklem pracy, urządzenie odzyskuje resztki gazu z
pojazdu domyślnie, niezależnie od powyższego ustawienia)

Ze względów bezpieczeństwa wewnętrzna butla gazowa dostarczana z urządzeniem jest pusta. Z tego względu
konieczne jest napełnienie butli czynnikiem chłodniczym, w ilości nie mniejszej niż 2 kg, oraz nie większej niż
osiemdziesiąt procent maksymalnej nominalnej pojemności zbiornika (procent ten może różnić się w zależności od
lokalnych wymogów bezpieczeństwa). Butlę zewnętrzną przy napełnianiu należy odwrócić do góry nogami. Aby
napełnić zbiornik wewnętrzny, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Aby
połączyć się z butlą zewnętrzna należy użyć przewodu wysokiego ciśnienia (HP) i złączki HP. Należy również użyć
specjalnej redukcji aby podpiąć złączkę do buli – zobacz zdj. poniżej.

Podłączenie do zasilania

Podłącz urządzenie do właściwego zasilania zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzenia.

Ustawienie na równej powierzchni
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia prawidłowych wyników pomiarów wagi, podczas pracy
urządzenie musi być ustawione na poziomym i równym podłożu.



OPIS URZĄDZENIA

Sprawdzenia wstępne
Podłącz kabel zasilający do sieci zasilania elektrycznego (220V prąd zmienny jednofazowy) i naciśnij główny
wyłącznik.
- Sprawdź dostosowanie czynnika chłodniczego do układu klimatyzacyjnego: R134a

- Sprawdź poziomy oleju (w pompie próżniowej i zbiorniku świeżego oleju).

- Po włączeniu urządzenia sprawdź poziom czynnika chłodniczego w zbiorniku wewnętrznym i w razie potrzeby
uzupełnij jego poziom

Re.: Description Note



Legenda

1 manometr wysokiego ciśnienia sprawdza i diagnozuje układ klimatyzacyjny

1a manometr Ciśnienie w zbiorniku z czynnikiem
chłodniczym

2 manometr niskiego ciśnienia sprawdza i diagnozuje układ klimatyzacyjny
oraz kontroluje pompę próżniową

3 drukarka termiczna (OPCJONALNA) drukuje raport dotyczący
wykonanych cyklów

4 wyświetlacz graficzny obrazuje pracę urządzenia

5 przyciski Przyciski kontrolne

6 przycisk „dół” umożliwia przeglądanie menu oraz
zmniejsza wartość poszczególnych
parametrów

7
przycisk „góra”

umożliwia przeglądanie menu oraz
zwiększa wartość poszczególnych
parametrów

8
przycisk „EXIT”

umożliwia przerwanie danej operacji,
wyjście i powrót do poprzedniego menu

9
przycisk „ENTER”

umożliwia wybieranie i zatwierdzanie
różnych funkcji oraz wejście do
poszczególnych menu

10 Port USB

11 Schowek na przewody Do przechowywania instrukcji lub
przewodów, kiedy nie są używane

12 Zbiorniczki na świeży/zużyty  olej zbiornik do świeżego i zużytego oleju

13

14

zawory HP/LP

główny włącznik

Umożliwiają zamykanie /otwieranie  linii HP
/ LP

15 tabliczka identyfikacyjna pokazuje dane urządzenia

16 dostęp do zaworów bezpieczeństwa umożliwia dostęp do zaworu
bezpieczeństwa i zaworu gazów
nieskraplajacych

17 kratka pompy próżniowej umożliwia wentylację i sprawdzenie pompy
próżniowej

18

19

Zbiornik na nowy olej

Zbiornik na zużyty olej



20 zawór nadciśnieniowy automatycznie redukuje ciśnienie po
przekroczeniu maksymalnego
dopuszczalnego ciśnienia. Pozwala ręcznie
uwolnić gazy nieskraplające się jeśli
występują

MENU GŁÓWNE I GŁÓWNE CYKLE PRACY

Po włączeniu urządzenia następuje wyświetlenie wersji zainstalowanego oprogramowania, następnie

urządzenie przeprowadza test automatyczny aby sprawdzić ewentualne nieszczelności w maszynie i jeśli zajdzie taka

potrzeba przerwać proces.

Urządzenie następnie przeprowadza szereg testów sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie

urządzenia:

- test odzysku czynnika

- test odzysku oleju

- test próżni

Następnie zostaje wyświetlona “Strona główna”

1. poziom czynnika wewnątrz butli

2. ilość czynnika wewnątrz butli

3. aktualna data i godzina

4. temperatura i (teoretyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika

Za pomocą przycisków “góra” , “dół” istnieje możliwość wybrania odpowiedniego programu/funkcji.





BAZA DANYCH – aby wybrać model samochodu z wewnętrznej bazy danych

- tryb MANUALNY – aby ręcznie wybrać parametry pracy lub tez wykonać kolejne operacje krok po

kroku

- AKCESORIA – aby wybrać jeden z programów, jak np. płukanie czynnikiem, lub test szczelności z

użyciem azotu

- USTAWIENIA – należy wybrać aby ustawić podstawowe parametry - data, czas, jezyk itp.

- WYDRUK – aby wydrukować dane przechowywane w pamięci urządzenia lub dane dotyczące

ostatniej operacji



UWAGA:

Jeżeli (teoretyczna) wartość ciśnienia gazu (zobacz punkt c powyżej) obliczona na bazie temperatury zmierzonej za
pomocą czujnika, jest znacznie wyższa od rzeczywistego ciśnienia gazu w zbiorniku (które można odczytać na
manometrze zbiornika, patrz wyżej pkt. 3), czynnik chłodniczy miesza się z gazami nieskraplającymi się. Gazy te
uwalniane są automatycznie przez urządzenie poprzez zawór zwalniający podczas fazy wytwarzania próżni. Można
także uwolnić gazy, pociągając za pierścień na zaworze nadciśnienia do momentu, w którym teoretyczne i
rzeczywiste wartości ciśnienia wykażą zgodność. 11 Fast-20x/ Ecos-20x/ Fast-20xYF sw 4.x.x – wer. 1.3

Uwaga: Sytuacja odwrotna, w której wartość ciśnienia na manometrze jest mniejsza od skalkulowanej, świadczy o

zbyt małej ilości gazu w zbiorniku.

WEWNĘTRZNA BAZA DANYCH

Wybieranie modelu pojazdu za pomocą wewnętrznej bazy danych



● TRYBY PRACY

Automatyczny cykl pracy, z automatycznie lub ręcznie ustawianymi parametrami

UWAGA: ZAWSZE noś rękawice i okulary ochronne podczas pracy z ukł. klimatyzacji

Cykl pracy można przeprowadzić na 3 sposoby:

A) AUTOMATYCZNY – wszystkie fazy pracy w cyklu automatycznym

B) MANUALNY – poszczególne etapy pracy wykonywane krok po kroku

C) PÓŁAUTOMATYCZNY

We wszystkich przypadkach, nie ma potrzeby ustawiać cyklu odzysku.

Próżnia, czas testu próżni i ilość czynnika mogą zostać wprowadzone z bazy danych lub tez mogą zostać
określone przez użytkownika.

Jeśli wybrano tryb półautomatyczny urządzenie wyświetli
“—“ obok ikony napełnianie olejem. Urządzenie przerwie
pracę  po cyklu próżni/cyklu testu próżni co umożliwi użytkownikowi
sprawdzenie ilości odzyskanego oleju i pozwoli zgodnie z tym
ustawić  odpowiednią ilość świeżego oleju.

Przykład po prawej stronie pokazuje: 25 min próżni, 2
minuty  testu próżni, napełnianie olejem w trybie półautomatycznym,
wtłoczenie 630 g czynnika .

Kiedy ustawione zostaną wszystkie parametry, należy wybrać START i wcisnąć ENTER

Pod koniec  całego cyklu , urządzenie wyświetli komunikat
Aby odłączyć przewody w celu odzyskania pozostałości czynnika



Wciśnij ENTER aby odzyskać resztki czynnika z przewodów.

Następnie należy zamknąć zawory
I odłączyć od układu klimatyzacji

Po wciśnięciu  ENTER, urządzenie wyświetla raport

Wciskając  kolejny raz ENTER można wydrukować raport

Wciśniecie EXIT kończy cykl a urządzenie powraca do menu początkowego

B) Aby wykonać wszystkie etapy w trybie  MANUALNYM :

Wybierz CYKL  AUTOMATYCZNY/RĘCZNY
TRYB USTAWIEŃ (rys.po prawej)

UWAGA: wybierając START i wciskając
ENTER urządzenie w poszczególnych etapach
uwzględnieni wprowadzone  parametry

Aby przejść po kolei każdy proces, wybierz strzałkami GÓRA/DÓŁ i wybierz ten który planujesz wykonać, wciśnij
ENTER i zmień ustawienia ( jeśli jest taka potrzeba) tymi samymi strzałkami.



ODZYSK:   natychmiastowy odzysk czynnika
z pojazdu,  po którym następuje odzysk oleju.
Wciśnij ENTER aby rozpocząć TYLKO cykl odzysku.

UWAGA: Po odzysku czynnika urządzenie
Wyświetla faze odzysku oleju.
Zawsze czekaj na zakończenie  etapu odzysku oleju

PRÓŻNIA: wciśnij ENTER aby zmienić ustawienia
cyklu próżni

Zmień ustawienia za pomocą przycisków GORA/DOL
Wciśnij ENTER aby rozpocząć  cykl

TEST PRÓŻNI: wciśnij ENTER aby zmienić
ustawienia  i wcisnij ENTER aby rozpocząć
cykl

Zmień ustawienia za pomocą przycisków GORA/DOL

WTRYSK OLEJU: wciśnij ENTER aby wybrać
Ustawienia wtrysku oleju i wybierz odpowiednią
ilość  za pomocą przycisków GORA/DOL.
Wciśnij ENTER aby rozpocząć operacje, lub EXIT
Żeby wyjść



NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA: wciśnij ENTER aby zmienić
ustawienia

użyj strzałek GÓRA/DOŁ aby zmienić ilość,
ENTER aby rozpocząć wtłaczanie czynnika
UWAGA: wtłaczanie musi być poprzedzone
przez proces próżni ( kiedy uruchamia się
pas grzewczy, dzięki czemu  podnosi się  ciśnienie w butli)

Wciśnij ponownie ENTER aby wydrukować raport lub wciśnij EXIT aby zakończyć cykl i powrócić do menu
głównego

AKCESORIA

Wybierz AKCESORIA z menu
i wciśnij ENTER aby wyświetlić listę dostępnych
funkcji

Wybierz „ciśnienie w zbiorniku” i wciśnij
ENTER aby odczytać wewnętrzne ciśnienie
W butli na wyświetlaczu. Zamknij zawory i wciśnij
ENTER. Na końcu wciśnij ponownie
ENTER aby wrócić do poprzedniego Menu

SAMOOCZYSZCZANIE :płukanie
wewnętrzne z wykorzystaniem
czynnika chłodniczego

Wybierz SAMOOCZYSZCZANIE. Czynnik chłodniczy przepływa przez oddzielacz oleju oraz filtr-osuszacz, oczyszczając
przewody z oleju i nadmiernego zawilgocenia.
By przeprowadzić oczyszczanie, wybierz opcję „Samoczyszczanie”, ustawiając długość cyklu na minimum 15 min.
Gdy poziom czynnika chłodniczego dostępnego w butli wewnętrznej obniży się do zbyt niskiego poziomu, urządzenie
wskaże niedobór gazu, przez co konieczne będzie doładowanie butli. W tym celu dokonaj zakupu butli z czynnikiem
R134a u dostawcy gazu technicznego, a następnie podłącz butlę zewnętrzną do przewodu wysokiego ciśnienia
(czerwony). Wybierz opcje Doładowanie wewnętrznego zbiornika i ustaw ilość czynnika pobieranego ze
zbiornika zewnętrznego, a następnie wciśnij ENTER.



Urządzenie przeprowadza odzysk gazu oraz doładowanie zbiornika wewnętrznego, sygnalizując koniec procesu za
pomocą przerywanych sygnałów dźwiękowych. Stopniowe zwiększanie się ilości gazu można śledzić na
wyświetlaczu.



Doładowanie wewnętrznego
zbiornika gazu

Użyj tej funkcji, aby naładować lub uzupełnić poziom w zbiorniku wewnętrznym.
Następuje zapytanie o dane wejściowe i jest to ilość czynnika chłodniczego do załadowania. Należy pamiętać, że w
zależności od długości przewodu, zostanie załadowana większa ilość czynnika chłodniczego. Dla długości 3 m ostateczne
uzupełnienie poziomu będzie wyższe o około 300/400 gramów w stosunku do ustawionej wartości (proszę nie ustawiać
nigdy maksymalnej pojemności zbiornika, tylko ok 300/400 g mniej)

TEST WAGI: test wagi urządzenia

Wszystkie modele urządzenia są wyposażone w wewnętrzną wagę do dokładnego pomiaru odzyskanego i naładowanego
czynnika chłodniczego. W zależności od modelu dostępna jest dodatkowa waga, aby uzyskać wartość upuszczonego i
uzupełnionego oleju.
Są dostępne dwie procedury, które pozwalają przetestować wagę poprzez sprawdzenie ciężaru próbki.

Umieść próbkę co najmniej 100 g zawieszoną na dostarczonym haczyku.
Umieść masę próbną wewnątrz pustej butli z olejem, aby przetestować wagę oleju.
Zmierzona różnica jest pokazywana na wyświetlaczu.

WYDRUK: wydruk raportu odzyskanego i wtłoczonego czynnika i oleju w danym okresie

Po wydruku urządzenie zapyta czy zresetować liczniki



USTAWIENIA

Wybierz  menu USTAWIENIA  na stronie głównej. Wciśnij ENTER I wybierz odpowiednią opcję:

“Data/czas” aby ustawić właściwą datę i czas, wciśnij ENTER, zmień wartości za pomocą strzałek GORA/DOŁ

Ustaw język  za pomocą strzałek GORA/Dół I wciśnij ENTER

Ustaw pożądaną jasność/kontrast  wyświetlacza iI wciśnij ENTER

Ustaw długość przewodów  (domyślnie 3000 cm). UWAGA: Jeżeli długość przewodów ustawiona jest na „0” (zero)
na końcu cyklu pracy, pozostałości czynnika trafią do układu klimatyzacyjnego pojazdu, a nie zostaną odzyskane przez
stację

Ustaw lepkość wtryskiwanego oleju w przypadku kiedy urządzenie nie posiada wagi oleju



Wciśnij ENTER aby wyświetlić informację o wersji oprogramowania , całkowite i częściowe wartości odzyskanego i
wtłoczonego oleju i czynnika.

Dostępne informacje, istotne  przy użytkowaniu urządzenia:

Oprogramowanie: używana wersja oprogramowania
Serwis: ostatni wykonany serwis
Zbiornik: pojemność wewnętrzna zbiornika
Przewody: odzysk pozostałości czynnika z przewodów
Odzyskany czynnik: całkowita ilość odzyskanego czynnika
Wtłoczony czynnik: całkowita ilość  wtłoczonego czynnika
Wtłoczony olej: całkowita ilość  wtłoczonego oleju
Pompa próżniowa: używanie trybu pompy próżniowej
S/N: nr seryjny urzadzenia

Konserwacja

Wymiany filtrów i oleju w pompie próżniowej powinien dokonywać wyszkolony personel. Aby zapewnić poprawność
wykonania prac konserwacyjnych zaleca się, aby były one przeprowadzane przez autoryzowane centrum serwisowe,
co pozwoli na zachowanie gwarancji urządzenia. Urządzenie rejestruje czynności serwisowe, aby monitorować czas
pracy filtrów i pompy, wersji oprogramowania zainstalowanej w urządzeniu. Te dane musza zostać zresetowane przez
odpowiedni serwis.

Wymiana filtra

• Nie zanieczyszczaj atmosfery czynnikiem chłodniczym.
• Usuń pozostałości gazu znajdujące się w wężach zasilających i filtrze
• Używaj tylko oryginalnych filtrów zamiennych

UWAGA! Filtry muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu, który wskazuje narysowana na nich

strzałka.



Wymiana oleju pompy próżniowej

1: Śruba spustowa
2: Wziernik
3: Wlot powietrza
4: Wlew oleju
5: Części montażowe
6: Tabliczka znamionowa pompy próżniowej

Sprawdź poziom oleju za pomocą wziernika (2). Poziom ten (gdy pompa nie pracuje) powinien sięgać połowy

wziernika.

- Aby wymienić olej usuń śrubę spustową (1) włącz pompę na kilka sekund (maks. 5-10

sekund!) i spuść olej do zbiornika. Zakręć z powrotem śrubę spustową i dodawaj nowy olej za pomocą
wlewu (4) aż do osiągnięcia normalnego poziomu (do połowy wziernika). Do pompy próżniowej używaj

wyłącznie specjalnego oleju hydraulicznego! Zamknij korek wlewu

(4) i włącz pompę w celu końcowego sprawdzenia.

- Dokonuj wymiany oleju w pompie po upływie 120 godzin roboczych lub przynajmniej raz do roku. Po

osiągnięciu maksymalnego czasu pracy, urządzenie wyświetli komunikat „WYMAGA SERWISU” nawołujący

do przeprowadzenia konserwacji urządzenia.

WAŻNE: opróżniony z pompy olej stanowi odpad specjalny i jako taki musi być zagospodarowany zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem pracy z pompą próżniową wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę
sieciową. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie maszyn, urządzeń elektrycznych niskiego

napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej)

Oksys srl Via Dell'Albereto 33/B - 50041 Calenzano (FI) (Włochy)

niniejszym oświadcza, że poniższe urządzenie:

stacja odzysku i napełniania układów klimatyzacyjnych

przystosowana do czynnika chłodniczego R134,

ELPRO FREDDO
została zaprojektowana, wyprodukowana i rozpowszechniona, w pełni spełniając niezbędne wymagania

określone w wymienionych poniżej dyrektywach europejskich dotyczących bezpieczeństwa maszyn,

urządzeń elektrycznych niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej:

DYREKTYWA W SPRAWIE MASZYN (2006/42/WE)

DYREKTYWA DOTYCZĄCA URZĄDZEŃ NISKIEGO NAPIĘCIA (2006/95/WE)

DYREKTYWA O KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (2004/108/WE)

Zgodność oświadcza się w odniesieniu do następujących norm zharmonizowanych:

EN 61010-1:2010; EN 62233 :2008

EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007;

EN 61326-1:2007

EN 61000-3-2 :2006/A1:2009/A2:2009; EN 61000-3-3:2008;

Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej RoHS

(2002/95/WE)

Calenzano, 26/05/2015


