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1 INLEIDING
Deze unit is ontworpen en gebouwd om langdurig gebruik te verzekeren, betrouwbaarheid op
hoog niveau met maximale veiligheid voor de gebruiker. TEXA heeft strenge tests uitgevoerd
en de beste materialen en componenten geselecteerd (gecombineerd met veiligheids
standaarden). Bovendien, het productie management garandeerd een produkt vrij van schade
of gebreken.
Een latere, definitieve garantie is verzekerd d.m.v. een strenge fabrieks test en inspectie
uitgevoerd op de unit.
De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de unit in
overeenstemming met de instructies uit deze handleiding.
Het is essentieel om de unit te gebruiken volgens de opgegeven specificaties in deze
handleiding, TEXA S.p.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan
personen, dieren en/of objecten veroorzaakt door onjuist gebruik, anders dan geillustreerd in
deze gebruikers handleiding.
TEXA S.p.A. heeft het recht technische en esthetische wijzigingen aan het product uit te
voeren zonder dit vooraf te melden.
Deze unit is ontworpen voor commerciele omgevingen en licht industrie.
De bedoeling van deze handleiding is:
A) De gebruiker te voorzien van alle nodige informatie met betrekking tot het gebruik van
de unit vanaf aankoop tot afvoer van diezelfde unit.
B) Om maximale support te verlenen aan personeel met betrekking tot het gebruik en
onderhoud van de unit. Voor speciale benodigdheden of verzoeken of reserve
onderdelen, neem contact op met uw leverancier of importeur.
Deze handleiding kan print fouten bevatten.

© copyright en database rechten 2005-2006. Dit materiaal is beveiligd door
copyright en database rechten. Alle rechten zijn voorbehouden onder nationaal recht
en internationale conventies.
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2 BESCHRIJVING VAN DE UNIT
2.1 Gebruik
Konfort 650 is een automatisch unit, voornamelijk bedoeld voor gebruik in automotive airconditioning onderhoud en service.
Leeghalen, recyclen, vacumeren, olie injectie, UV injectie, vullen zijn functies welke de Konfort
650 kan uitvoeren onder hoge veiligheids condities en uitvoering op hoog niveau.
Het is verboden om de unit te gebruiken voor afvoer doeleinden.

2.2 Identificatie van de Unit en de Componenten
De Konfort 650 weergegeven in de volgende afbeelding
De componenten kunnen worden geidentificeerd aan de hand van de nummers in de tabel.
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Pos.
1
2
3
4
5
6
8
9
22
23
24
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Ond..
LD SNELKOPPELING
HD SNELKOPPELING
BLAUWE SERVICE SLANG 3000 mm
RODE SERVICE SLANG 3000 mm
D80 DRUKMETER LAAG
D80 DRUKMETER HOOG
LD KRAAN COMPLEET
HD KRAAN COMPLEET
100 cc UV BEKER
250 cc OLIE BEKER
250 cc AFGETAPTE OLIE BEKER
DISPLAY
TOETSENBORD
PRINTER (OPTIONEEL)
ACHTER WIEL 250 mm.
ZWENKWIEL MET REM.
HOOFDSCHAKELAAR.
VOEDINGS SNOER
KENTEKENPLAAT
PRINTER PAPIER
TANKADAPTER 1/4
AFDICHTRING TANKADAPTER
ADAPTER HD VOOR BIJVULLEN CILINDER
KOPEREN FLARE RING VOOR HD ADAPTER
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P/N
42044002
42044004
42703002
42703004
74350116
74350118
?
?
74350694
74350692
74350690
74350126
7324016
81001010*1
44018602
44019360
38320210
1260414
N/A
81M00058
74350036
42046320
74350038
42046300
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2.3 Bedienings paneel en display
De Konfort 610 is uitgevoerd met een micro controller welke alle functies aanstuurd.
Op het bedieningspaneel kunnen alle functies, of een complete cyclus, worden ingegeven.
Alle instructies, de functie parameters en de meldingen worden weeregeven in het
alphanumerieke display(4 x 20).
Als toevoeging, 5 functie LED’s informeren de gebruiker over de staat van de gebruikte
functie:
Functie in bedrijf: De LED knippert.
Functie afgerond: De LED brand continue.
De LED’s Stop, Enter, Op/Neer geven de geactiveerde toetsen aan.
LD METER

DISPLAY 4 x 20

HD METER

OP/NEER

STOP

ENTER

PRINTER
(OPTIONEEL)

RECYCLEN

K650_Rev.04_NL
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2.4 Printer (Optioneel)

2.4.1

Printer beschrijving.

De printer is uitgevoerd met twee toetsen en een groene LED:
►

Papier voeding

II

On line / Off line.

De groene LED geeft de staat van de printer weer:
Continue:
Knipperen:
Off:

Printer in line.
Printer niet in line of geen papier.

Druk op II . Als het probleem blijft optreden, neem contact op met uw leverancier.

PAPIER VOEDING

ON/OFF LINE.

GROENE LED

2.4.2

Papier.

Papier breedte:
Max. papier dikte (µ):

58 mm.
80

NOTA: Gebruik alleen papier rollen die aan de specificaties voldoen. Gebruik geen alleen
papier welke niet aan de binnenrol is vast gelijmd. De printer kan dan niet het einde van de rol
detecteren.
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2.4.1
2.4.2 Printer melding
Als er een printer is geinstalleerd op de unit, aan het begin van de cyclus instelling, het Display
geeft:

Voertuiggegevens
Kenteken/Chassisnr.
■
Met behulp van het toetsenbord kunnen de voertuig gegevens worden ingegeven. Druk op
Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

Voertuiggegevens
Klant:
■
Met behulp van het toetsenbord kunnen de klantgegevens worden ingegeven. Druk Enter om
te bevestigen.
OPMERKING: Het is mogelijk om kleine of hoofdletter te kiezen.
NEER.
Als het display de cursor (

Druk tegelijkertijd op OP-

■ ) geeft, betekent het hoofdletter

Als het display de cursor ( ─ ) geeft, betekent het kleine letter.

Printerstoring!
Check.
ENTER Doorgaan.
Controleer het papier of de groene led. ( Hfdstk. 2.4.1).
Druk op Enter om door te gaan.
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2.4.3 Printer rapport
Het is mogelijk om de data van de eerste 5 lijnen te veranderen.
Zie instructies Hfdstk. 8.6.
MODIFICEERBARE
LIJNEN

AUTO/KLANT DATA

START TIJD

RECOVERY FASE

VACUMEER FASE

OLIE INJECTIE FASE

UV TRACER FASE

VUL FASE

EIND TIJD
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2.5 Technische Specificaties
2.5.1 Basis Specificaties
Koudemiddel:

R134a

Electronische weegschaal:

Range +/- 5 g

Electronische Olie/UV weegschalen (3):

Nauwkeurigheid +/- 1 cc (0,87 g.)

Electronische vacuum meter:

Kl. 1.0

LD HD Meters:

D. 80 mm Kl. 1.0

Cilinder inhoud:

24,5 Liter

Filter station (2):

Gecomb. filters (Hoge-vochtigheid & zuur cap.)

Afmetingen:

1190x610x640 mm

Gewicht:

105 Kg

Voedings spanning:

230 V / 50 Hz

Vermogen:

770 W

2.5.2 Geluids niveau
De unit geluids niveau is geanalyseerd van de gebruikers positie
Gemeten niveau:

52.0 dB (A)

Afstand van de microfoon vanaf de grond:

1.50 m

Afstand van de microfoon tot aan de unit:

1.00 m

Technische Data van de gebruikte instrumenten.
(voldoen aan de IEC 651 groep 1 regels).
Precision integrating geluids meter.
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3 VEILIGHEID
De geavanceerde technologie meegenomen in het ontwerp en productie van de Konfort 610,
maken deze unit extreem simpel en betrouwbaar in de uitvoering van alle procedures.
Hierdoor wordt de gebruiker niet blootgesteld aan enige risico’s, mits de veiligheids regels
hieronder beschreven, worden opgevolgd met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de
unit.

3.1 Regels voor de veiligheid
Deze unit is bedoeld om alleen gebruikt te worden door hiervoor opgeleid personeel.
Deze gebruikers dienen kennis te hebben van de basis principes van koudemiddel,
koudemiddel systemen, en de eventuele gevaren welke kunnen optreden bij processen
onder hoge druk.
Het is verboden om de veiligheids kleppen en instellingen van de unit te veranderen.
Het is verboden om externe cilinders of andere opslag cilinders te gebruiken welke
geen type goedkeuring hebben.
Het is verboden de unit te gebruiken in de omgeving van vuur of in extreem hete
omgeving. Bij hoge temperaturen, valt het koudemiddel uiteen, en ontstaan giftige en
chemische substanties welke gevaarlijk zijn voor gebruiker en omgeving.
Het is verplicht om deze handleiding aandachtig door te lezen.
Het is verplicht om te aller tijden de unit in de gaten te houden.
Het is verplicht om alleen R134a te gebruiken. Mixen met andere types koudemiddel
zullen de eigenschappen ernstig beschadigen, evenals de unit zelf.
Het is verplicht om preventieve middelen te gebruiken, zoals handschoenen en
veiligheids bril - contact met koudemiddel kan blindheid of andere verwondingen
toebrengen aan de gebruiker.
Voorkom het inademen van koudemiddel dampen.
Voorkom contact met de huid – het lage kookpunt (ongeveer. –30 °C) kan
brandwonden veroorzaken.
Voorkom het aan laten van de voeding wanneer de unit niet in gebruik is, mits de unit
direct gebruikt wordt. Koppel de voedingskabel van het apparaat af, wanneer de unit
voor langere tijd niet wordt gebruikt.
Opmerking: Zorg ervoor dat alle kranen en koppelingen dicht zijn, alvorens deze aan
te sluiten op het systeem of externe cilinder.
Opmerking: Zorg ervoor dat een gekozen functie volledig is afgelopen, alvorens de
koppelingen of kranen af te koppelen. Dit voorkomt dat er koudemiddel in de atmosfeer
terecht komt.
Opmerking: Alle flexibele slangen kunnen koudemiddel onder hoge druk bevatten.
Opmerking: Zorg ervoor dat de service (snel) koppeling is afgesloten ( linksom
draaien), alvorens deze op het systeem aan te sluiten.
Opmerking: De service unit en A/C systemen in voertuigen met R134a mogen niet
worden getest met samengeperste lucht. Sommige mengsels van lucht en 134a hebben
bewezen brandbaar te zijn bij hoge drukken. Deze mengsels zijn potentieel giftig en er
is een risico van vuur en explosies welke schade kunnen veroorzaken aan omgeving en
personen. Veiligheidsbladen van koudemiddel en olien kunnen worden opgevraagd bij
uw leverancier.
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3.2 Richtlijnen voor het gebruik van koudemiddelen
3.2.1 Terminologie
Koudemiddel: Koudemiddel vloeistof (Bijv. R134a ).
A/C Systeem: Air-conditioning systeem in voertuig
Unit: Konfort 650.
Externe cilinder: Nieuw koudemiddel R134a welke gebruikt wordt om de interne
cilinder te vullen.
Interne cilinder : Koudemiddel opvang cilinder.
Fase: Uitvoering van een bepaalde functie (Bijv. Vacuum)
Cyclus: Uitvoering van meerdere fases.
Verwijderen koudemiddel: Het verwijderen van koudemiddel en de opslag hiervan in
een cilinder buiten het A/C systeem.
Recyclen: Het terugbrengen van vervuilde substanties in gebruikte koudemiddelen
d.m.v. olie afscheiding, het verwijderen van niet condensaten en hun enkele of
meerdere passages door elementen welke de vochtigheid, zuurgraad en deeltjes
verminderen.
Afvoer/ Verwerking: Het verwijderen van koudemiddel voor opslag om deze later af
te voeren naar een verwerkings bedrijf.
Vacuum: Fase waarin niet condensaten en vocht worden verwijderd, uitsluitend door
het gebruik van een vacuum pomp.
Olie injectie: Het toebrengen van olie in een A/C systeem voor het gebruik of het
bereiken van de juiste hoeveelheid olie opgegeven door de fabrikant.
UV injectie: Het toebrengen van UV additief in het A/C systeem om later een lekkage
in het systeem op te sporen met behulp van een UV lamp.
Vullen: Fase waarin koudemiddel in een A/C systeem wordt toegebracht volgens de
specificaties van de fabrikant.
Niet condenseerbare gassen: Opeen gehoopte lucht, welke tijdens het uitdamp
proces van het koudemiddel zijn mee verwijderd uit het A/C systeem of cilinder.
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3.2.2 Voorzorgsmaatregelen voor de opslag van koudemiddel
Het te verwijderen koudemiddel uit een systeem moet met grote zorg worden behandeld om
zo de mogelijkheid van gemengde koudemiddellen te voorkomen of minimaliseren.
De unit is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van R134a.
De cilinder welke gebruikt wordt voor de opslag van koudemiddel moet worden toegewezen
aan een specifiek koudemiddel om mengsels van koudemiddel te voorkomen.
De cilinder moet vrij zijn van olie en andere vervuilingen, en moet worden voorzien van een
opschrift om het soort koudemiddel te kunnen identificeren.

3.2.3 Condities van het koudemiddel en het Systeem
De leeftijd en de historie van een systeem kunnen belangrijke factoren zijn bij het besluit om
het koudemiddel in een systeem te recyclen.
Installatie en onderhoud procedures van de uitgevoerde service hebben een aanzienlijk effect
op de eigenschappen van het koudemiddel
Systemen welke niet op de juiste wijze zijn gereinigd of gevacumeerd, kunnen in hoge mate
vervuild koudemiddel of olie bevatten.
Als de historie van een systeem onbekend is, moet op zijn minst het verwijderde koudemiddel
worden gerecycled, voordat het weer aan het systeem wordt toegebracht.
Wanneer gebruikers niet zeker zijn van de zuiverheid van het koudemiddel, kunnen
voorbereidende test worden uitgevoerd, met behulp van analyse apparatuur.
3.2.4 Recycle Capaciteit
De filters van de recycle unit moeten regelmatig worden vervangen om zo de effectiviteit van
de unit te kunnen behouden.
3.2.5 Algemene opmerkingen
Voordat een systeem opnieuw wordt gevuld, zal het systeem eerst gevacumeerd en gereinigd
moeten worden.
Om er zeker van te zijn dat het systeem vrij is van vervuilingen, voordat het hervuld wordt,
dienen alle procedures in deze handleidingen worden opgevolgd.
Reinig en onderhoud de unit regelmatig, speciaal wanneer vervuild koudemiddel wordt
gebruikt: het is zeer belangrijk dat vervuilde koudemiddelen niet worden meegenomen in
opeenvolgende cycli.
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3.3 Veiligheidsmiddelen
Konfort 650 is uitgerust met de volgende veiligheidsmiddelen:
Veiligheids drukschakelaar: Stopt de compressor bij een te hoge druk.
Overduk beveiliging.
Hoofdschakelaar: Maakt het mogelijk om de voedings spanning af te sluiten
Het is verboden om bovenstaande veiligheidsmiddelen uit te schakelen of te
omzeilen.

3.4 Aflaten Niet Condenseerbare Gassen
In de unit is een klep gemonteerd welke het geleidelijk afvoeren van Niet Condenseerbare
gassen regelt, vanuit de cilinder.
OPMERKING: Vanwege de hoge temperatuur of druk, kan de afvoer van NCG’s enig
geluid met zich mee brengen
Benader de niet condenseerbare gassen klep NOOIT. Gevaar voor aflaten gassen
onder hoge druk

3.5 De werkomgeving
De unit moet worden geplaatst in een open omgeving, of in een omgeving met goede
ventilatie (Ten minste 4 luchtverversingen per uur ).
De unit is ontworpen voor gebruik op een miximale hoogte van 1000m boven zee
niveau, binnen een temperatuur bereik van +5 en +40°C en met een maximale
luchtvochtigheid van 50% bij +40°C.
Gebruik de unit in goed verlichte ruimtes (De gemiddelde waarde van werkverlichting
bij mechanische en assemblage werkplaatsen is 500-750-1000 lux).
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3.6 Milieubeschermende maatregelen
Dit product kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van
personen indien het niet op de juiste wijze wordt vernietigd.
Om die reden geven wij u de volgende informatie om het vrijkomen van deze stoffen te
voorkomen en gebruik van de natuurlijke grondstoffen te verbeteren.
Elektrisch en elektronisch gereedschap dient niet via de normale
afvalverwijdering vernietigd te worden maar moet apart worden
verzameld voor een juiste behandeling.
Het hiernaast aangegeven symbool van een afvalcontainer met kruis,
hetgeen u ook op het product aantreft, herinnert u aan de noodzaak om
dit product aan het einde van zijn levenscyclus op een juiste wijze te
vernietigen.
Op deze wijze is het mogelijk te voorkomen dat een ondoelmatige
behandeling van de stoffen in dit product of een onjuist gebruik of een
onjuist gebruik van onderdelen daaruit schadelijk kan zijn voor het milieu
of de gezondheid.
Bovendien helpt dit om vele van de materialen gebruikt in dit product
terug te winnen, te hergebruiken of te recyclen.
Voor dit doel hebben de fabrikanten en distributeurs van elektrisch en elektronisch
gereedschap een systeem in het leven geroepen om deze producten op een juiste wijze te
verzamelen en behandelen.
Neem contact op met uw leverancier aan het einde van de levenscyclus van dit product om
informatie te verkrijgen omtrent het innemen van uw product.
Wanneer u dit product koopt, zal uw distributeur u informeren over de mogelijkheid om zonder
kosten, aan het einde van de levenscyclus, een ander stuk gereedschap te retourneren,
tenminste indien het om een soortgelijk apparaat gaat dat dezelfde functies vervult als het
geleverde gereedschap.
Het vernietigen of verwijderen van dit product op iedere andere wijze als hierboven
omschreven, is strafbaar conform de internationale afspraken in het land waarin dit product
werd vernietigd.
Wij adviseren tevens om ook andere maatregelen ter bescherming van het milieu te nemen
zoals hergebruik van verpakkingsmaterialen en het gescheiden verzamelen van gebruikte
batterijen (indien in het product aanwezig).
Met uw hulp is het mogelijk de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen, nodig om elektrisch en
elektronisch gereedschap te vervaardigen, te verminderen, de afvalbergen te verkleinen en de
kwaliteit van het leven te verbeteren door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu
te voorkomen.

K650_Rev.04_NL

UNICORN BV

18/58

4

GEBRUIK

4.1
Uitpakken en Controleren van de Componenten
Het toestel uit de verpakking halen.
Controleer om er zeker van te zijn dat alle accessoire componenten aanwezig zijn:
1 olie opvangfles
2 tank adapters
Gebruikers Handleiding
4.2

Hanteren en Opslaan van het Toestel

Het toestel is uitgerust met vier wielen; de voorste wielen zijn uitgerust met remmen.
Op een ongelijkmatige ondergrond, kan het toestel worden verplaatst door het scheef te houden en
het gewicht op de twee achterwielen te laten balanceren.
Ondanks het feit dat de zwaarste componenten n de basis verzameld zijn om het centrum van de
zwaartekracht te verlagen, is het niet mogelijk geweest om de risico'svan omvallenvolledig te
elimineren.
4.3

Voorbereiding voor Gebruik

Wanneer het toestel eenmaal dichtbij de air conditioning geplaatst is die een onderhoudsbeurt
moet ondergaan, moet het op alle vier wielen rusten op een horizontaal oppervlak om de juiste
werking van de schaal te verzekeren.
Het moet dan worden aangesloten op het elektriciteitsnet zoals aangegeven op de identiteitslabe
van het toestel, speciaal met betrekking tot de voltage, frequentie en toepasselijke stroom. Dit labe
zit naast de hoofdschakelaar.
4.4

Vergrendelen/Ontgrendelen koelmiddel schaal

Het Konfort station is uitgerust met een vergrendelsysteem op de elektronische schaal van het
koelmiddel.
Wanneer u een nieuw toestel uitpakt, is het nodig om voor gebruik de schaal te
ontgrendelen.
De schaal moet ook worden vergrendeld wanneer het toestel in de werkplaats wordt verplaatst
met het intere vat gevuld met koelmiddel..
Ga verder zoals beschreven in de volgende illustraties:

Vergrendeling

Ontgrendelen

vergrendelen/ontgrendelen
Koelmiddelsysteem
Elektronische schaal
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Gebruik een moersleutel met
een 8 mm hexagonaal gat.
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3.7 Start-up
Draai de hoofdschakelaar op ON, positie I
Wanneer de unit is aangezet, geeft het display het volgende weer, voor een paar seconden.

Wachten!

Aan het einde schakelt de unit over op stand-by mode

KONFORT 650
Koudemiddel
DD/MM/YY

g.XXXXX
HH:MM:SS

DATUM

TIJD

LET OP: Wanneer de Olie/UV bekers leeg zijn, moet de aangegeven waarde ong. 30 cc zijn(dit
om een goed proces te verzekeren). Wanneer het verschil hoger is dan 15 cc, voer dan de
Olie/UV weegschaal reset uit. (Hfdstk.. 4.12).

OPMERKING: Als, in Stand-by mode, op INFO wordt, het Display geeft:

F
D
N
I

W
B
.
T

v
v
x
U

er: K650_010701
er:08 TR v 1_09
xxxxx
GG/MM/AA
K ES PT FR DE DK

Serie nummer

Firmware code

Activeer datum

Beschikbare talen (ISO code)

De gegeven data identificeert de equipment versie.

3.8 Stoppen
Draai de hoofdschakelaar naar de OFF positie (0) om de unit te stoppen.
Stop niet door de stekker van de voeding eruit te trekken.
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3.9 Noodstop
Gebruik de hoofdschakelaar voor een noodstop. Draai de hoofdschakelaar naar de OFF positie
(0)

3.10 Stoppen voor langdurige periode
De unit moet worden weggezet op een veilige plaats, losgekoppelt van de netspanning,
beveiligd tegen extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
Zorg ervoor dat de kranen van de interne cilinder gesloten zijn.

3.11 Afvoer/ verwerking
Wanneer de unit niet meer wordt gebruikt, en moet worden afgevoerd, dienen de volgende
procedures worden uitgevoerd.
Zorg ervoor dat alle koudemiddel, R134a, uit de unit wordt verwijderd, en dat de
interne cilinder volledig leeg is.
Breng de unit naar een hiervoor bestemd verwerkings bedrijf.

3.12 Gerecycled materiaal afvoer
De opgeslagen koudemiddelen, welke niet kunnen worden herbruikt, moeten worden
aangeleverd bij een koudemiddelen leverancier
De afgetapte vloeistoffen moeten worden aangeleverd bij een olie verwerkings bedrijf.
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3.13 Meldingen
De volgende meldingen verschijnen in geval van een alarm of verzoek tot onderhoud.
Bij de melding van een alarm of fout klinkt er een buzzer.

LET OP!
Max. druk in het
intern reservoir
Deze melding verschijnt als er gedurende de recycle fase een te hoge druk ontstaat in de
interne cilinder, door hoge temperaturen, of wanneer deze overvult raakt. Wacht 30 min. en,
als het probleem blijft, neem contact op met uw leverancier.
Druk 3 seconden op ENTER, om de melding te verlaten.

L
I
v
W

E
n
o
a

T OP!
tern reservoir
l!
chten!

Deze melding verschijnt gedurende de recycle fase. Verminder de hoeveelheid koudemiddel in
de interne cilinder.
Druk 3 seconden op ENTER, om de melding te verlaten.

DRAINED OIL
EMPTYING.

BOTTLE

Deze melding verschijnt aan het begin van de recycling phase als de inhoud van de afgetapte
olie beker hoger is dan 80cc, of tijdens de afgetapte olie phase wanneer de waarde hoger is
dan 150 cc.
Verwijder de olie beker en leeg deze. Monteer de beker weer. Druk op Enter om te
bevestigen.

LET OP !
NOG DRUK AANWEZIG
IN HET A/C SYSTEEM
Deze melding verschijnt aan het begin of tijdens het vacumeren als er een overdruk wordt
geconstateerd in het A/C systeem.
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Lekkage A/C-systeem!
ENTER Doorgaan.
mB. xxx
Deze melding verschijnt gedurende de lektest fase, wanneer de druk oploopt.
Druk op Enter om door te gaan. Druk op Stop om terug te gaan.

Niet genoeg vacuum !
ENTER Doorgaan.
mB. xxx
Deze melding verschijnt na 5 min-vacumeer tijd als de druk in het A/C system niet beneden de
50 mB komt.
Druk op Enter om door te gaan. Druk op Stop om terug te gaan.

LET OP!
Niet genoeg vacuum
voor Olie/UV vulling
Deze melding verschijnt aan het begin of gedurende de Olie/UV toevoeging injectie fase.
Er is niet voldoende vacuum om te kunnen injecteren.
Druk op STOP om terug te gaan.

Voeg olie
de beker.

toe

aan

Onvoldoende olie aanwezig in de beker om geselecteerde fase te kunnen uitvoeren.
Voeg olie toe aan de beker , druk op Enter om te bevestigen.

Voeg UV
beker.

toe

aan

de

Onvoldoende UV additief in de beker om geselecteerde fase te kunnen uitvoeren.
Voeg UV additief toe aan de beker, druk op Enter om te bevstigen.
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Hoeveelheid te groot
Intern reservoir
bijvullen!
Onvoldoende koudemiddel interne cilinder om geselecteerde fase te kunnen uitvoeren.
Voer “Vullen interne cilinder” fase uit (Hoofdstuk. 4.11).

Het interne filter
vervangen!
ENTER Doorgaan.
Deze melding verschijnt bij het aanzetten van de unit, wanneer er onderhoud moet worden
uitgevoerd. Druk 3 sec. op ENTER om terug te gaan. (Chap. 7.1).

De vacuumpomp-olie
verversen!
ENTER Doorgaan.
Deze melding verschijnt bij het aanzetten van de unit, wanneer er onderhoud moet worden
uitgevoerd. Druk 3 sec. op ENTER om terug te gaan. (Chap. 7.1).
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3.14 Vullen interne cilinder
VOER DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG UIT OM TE VOORKOMEN DAT
ER KOUDEMIDDEL IN DE ATMOSFEER TERECHT KOMT.
HET IS ZEER BELANGRIJK OM HET AAN TE ZUIGEN KOUDEMIDDEL “VLOEIBAAR” AAN
TE VOEREN. VOLG DE INSTRUCTIES, BETREFFENDE DE BIJ U AANWEZIGE
KOUDEMIDDEL AANVOER CILINDER.
Wanneer de unit voor het eerst wordt opgestart, kan de melding verschijnen dat er te weinig
koudemiddel in de interne cilinder aanwezig is.
Voor een goede werking van de unit, is het belangrijk om NIET minder dan 4kg
koudemiddel in de interne cilinder te hebben.
Wanneer de unit op stand-by staat druk op OP of NEER
Het display geeft:

D
H
O
D

A
a
v
D

T
n
e
/

A
d
r
M

B
m
i
M

A
a
g
/

SE
tig menu
e menu's
◄
YY
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER om een Ander menu te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

S
I
S
D

e
n
e
D

l
t
r
/

ecteer
. cil.
vice.
MM/YY

een menu
vullen

◄

HH:MM:SS

Druk op OP of NEER om Vullen interne cilinder te selecteren. Druk op Enter om te
bevestigen.
Het Display geeft:

H
o
O
D

D-sl
p ex
pen
D/MM

a
t
c
/

n
e
i
Y

g aansl
rne cil
linderv
Y
HH

u
i
e
:

i
n
n
M

t
d
t
M

e
e
i
:

n
r
el
SS

Sluit met behulp van de tank adapters de unit op de nieuwe fles koudemiddel aan, sluit de
rode slang op de nieuwe fles aan.
Cilinder met vloeistof uitgang: Deze cilinder heeft meestal twee aansluitingen. Deze cilinder
moet rechtop blijven staan om vloeibaar koudemiddel te kunnen geven. Sluit de rode slang
aan op de aansluiting met de tekst LIQUID.
Cilinder zonder vloeistof uitgang: Deze cilinder heeft maar een aansluiting. Deze cilinder
moet op zijn kop worden gezet om vloeibaar koudemiddel te kunnen geven. Volg de instructies.
Druk op Enter om te bevestigen.
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Het display geeft:

Gewenste hoeveelheid
ingeven en bevestig
g. xxxxX
Volg de instructies. Druk op Enter om te bevestigen. Minimale ingave is 1000g.
Opmerking: Het is aan te bevelen om 5000g onder de maximale interne cilinder capaciteit te
blijven. Hierdoor voorkomt men dat er geen koudemiddel meer kan worden verwijderd.

I
D
H
■

n
r
o
■

t
u
e
■

.cil.wordt gevuld
k
mB. xxxX
veelh.
g. xxxX
■■■■■■■
RUNNING LINE

Het Display geeft de druk aan tijdens verwijderen en de gevulde hoev. in de interne cilinder.
De “Running line” informeert de gebruiker dat de fase in uitvoering is.
OPMERKING: Het is niet mogelijk om deze fase te stoppen
Wanneer het display geeft:

Vulhoeveelh. bereikt
Sluit het ventiel
van de ext. cilinder
Volg de instructies ! Druk op Enter om te bevestigen.
De fase gaat verder.

Vulhoeveelh. bereikt
Sluit het ventiel
van de ext. cilinder
Retour-olie
afgelaten!
Tijd

wordt
Sec.xxx

De unit is nu bezig met het aftappen van meegekomen olie ( 20 Sec.).
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Aan het eind, het display geeft:

Wachten!
Serviceslangen
worden leeggehaald!

Bijvullen interne
cilinder compleet!
g. XXXX

K
P
U
D

oude
AG O
V Ad
D/MM

m
i
d
/

iddel
l
itive
YY

g
c
c
HH

.
c
c
:

X
.
.
M

X
X
X
M

X
X
X
:

X
X
X
S

X
X
X
S

Verwijder de rode slang van de externe cilinder
Sluit de LP/HP kranen.
De unit is klaar voor gebruik.

3.15 Olie/UV weegschaal
Wanneer de unit in stand-by mode staat, druk op OP of NEER
Het Display geeft:

D
H
O
D

A
a
v
D

T
n
e
/

A
d
r
M

B
m
i
M

A
a
g
/

SE
tig menu
e menu‘s
◄
YY
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER Druk op ENTER om te bevestigen
Het Display geeft:

S
I
S
D

e
n
E
D

l
t
R
/

ecteer
. Cil.
VICE.
MM/YY

een menu
vullen
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER Olie/UV weegschaal reset te selecteren.
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Selecteer een menU
OIL/UV SCALE RESET
DD/MM/YY

◄

HH:MM:SS

Druk op Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

Verwijder Olie/UV
bekers
ENTER Doorgaan
Voer de instructies uit ( Zie onder ). Druk op Enter om te bevestigen.

Het Display geeft:

Kalibratie

OK!

Plaats opnieuw de Olie/UV bekers.
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4 CYCLI
OPMERKING: Volg de instructies op het display.
Wanneer de unit in stand-by staat druk op OP or NEER.
Het display geeft:

D
H
O
D

A
a
v
D

T
n
e
/

A
d
r
M

B
m
i
M

A
a
g
/

SE
◄
tig menu
e menu's
YY
HH:MM:SS

Het is nu mogelijk om op twee manieren door te gaan:
Database: De Konfort 650 Database bevat het grootste gedeelte van auto’s op de
hedendaagse markt.
Het is voldoende om het juiste model te selecteren en te bevestigen.
De unit voert alle fases in volgorde op.
Opmerking: De vacumeer tijd wordt automatisch gecalculeerd door de unit.
Opmerking: De unit injecteert 10 cc Olie en UV.
Handmatig Menu: Met dit menu kunnen de afzonderlijke fases een voor een worden
uitgevoerd.
De werk volgorde is als volgt:
Verwijder/Recycling Fase.
Vacumeer Fase.
Olie Injectie.
UV Injectie.
Vul Fase.
Opmerking: Om olie of UV te kunnen injecteren, moet de vacumeer fase worden uitgevoerd.
Als de olie of UV is geselecteerd, moet de vul fase worden uitgevoerd.
Opmerking: Als de vul fase is geselecteerd, moet het soort A/C systeem worden
geselecteerd:
Er zijn drie selecties mogelijk:
LP/HP Port:
HP Port:
LP Port:

De unit vult het A/C systeem over beide LP/HP service aansluitingen.
De unit vult het A/C systeem over de HP service aansluiting.
De unit vult het A/C systeem over de LP service aansluiting.
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4.1 Database
ATTENTIE: HET GEBRUIK VAN DE DATABASE HANGT SAMEN MET EEN CORRECTE
VOERTUIG IDENTIFICATIE EN/OF TOT HET GEINSTALLEERDE A/C SYSTEM WELKE
GESERVICED MOET WORDEN.
DE GERAPPORTEERDE DATA IS GERELATEERD AAN HET ORIGINELE A/C SYSTEM (
O.E.M.) EN NIET AAN SYSTEMEN WELKE ZIJN GERETROFIT.
VOOR NIET ORIGINELE A/C SYSTEMEN, RAADPLEEG DE FABRIKANT VAN HET A/C
SYSTEEM
TEXA S.P.A. KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE
SCHADE, WELKE ZIJN VEROORZAAKT DOOR ONJUIST GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
UIT DE DATABASE OF BIJ EEN KEUZE VAN HET VERKEERDE VOERTUIG M.B.T.
REPARATIE OF IDENTIFICATIE.
Sluit de LP/HP koppelingen (of een enkele koppeling) aan op het A/C systeem.
Draai de koppelingen rechtsom open. De LP/HP meters laten de drukken in het A/C system
zien.
Wanneer de unit in stand-by mode staat, druk op OP of NEER.
Het display geeft:

D
H
O
D

A
a
v
D

T
n
e
/

A
d
r
M

B
m
i
M
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a
g
/
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◄
tig menu
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YY
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Druk op OP of NEER om Database te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

A
A
B
C

L
U
M
H

FA ROMEO
DI
W
RYSLER

◄

Druk op OP of NEER om het merk te selecteren.
Voor een snellere selectie, druk op de toets welke correspondeert met de eerste letter van het
gewenste merk. (BV: druk op "6" om de merken te selecteren welke beginnen met een"M").
Druk op Enter om te bevestigen.
(EX: AUDI) Het display geeft:

A
A
A
A

6
6
6
6

2,0/3,0
V8 Allroad

-

◄

-

Druk op OP of NEER om het voertuig model te selecteren (EX: A6 2,0/3,0).
Druk op Enter om te bevestigen.
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DE
PIJL
BETEKENT
TOEGEVOEGDE
VERSIES
VAN HET ZELFDE MODEL

(EX: AUDI A6 2,0/3,0) Het display geeft:

A
2
C
C

6 2,0/3,0 001-04
omp. Zexel
ond - 18mm
EVT. OPMERKINGEN

GESELECTEERDE MODEL
BOUWJAAR OF VOERTUIG
NUMMER (VIN)

g.

575

COMPRESSOR MODEL

R134a VUL WAARDE

Door op OP of NEER te drukken is het mogelijk om verschillende versies van het
geselecteerde voertuig te kiezen.
Het Display geeft de data weer om het te servicen model met enige zekerheid te kunnen
identificeren.
In detail:
BOUWJAAR OF VOERTUIG NUMMER (VIN): gebruikelijk wordt het bouwjaar weergegeven,
anders het voertuig nummer.(VIN or V).
COMPRESSOR: sommige voertuigen hebben verschillende vulwaarden met betrekking to de
compressor
EVENTUELE OPMERKINGEN: In dit veld kunnen opmerkingen verschijnen m.b.t. de
condensor, de motor, het land van produktie, etc. Zie de tabel hieronder.

Cond - 16mm
Cond - 18mm
Cond - 20mm
Cond – Awg
Cond – Showa
Cond – Plat
Cond – Rond
Eng./Mot. EW
Eng./Mot. XU
Eng./Mot.20V
Eng./Mot.4Cy
Eng./Mot.6Cy
Eng./Mot.D4D
F3P 670/674
F4R
GA16DE
N7Q
QG16DE
Japanese
UK
RHD
LHD
New valve
Old valve
Rear AC

K650_Rev.04_NL

16 mm. condensor.
18 mm. condensor.
20 mm. condensor.
Awg condensor.
Showa condensor.
Platte pijp condensor.
Ronde pijp condensor.
Motor EW
Motor XU
Motor 20V
Motor 4 cyl.
Motor 6 cyl.
Motor D4D
Motor F3P 670/674
Motor F4R
Motor GA16DE
Motor N7Q
Motor QG16DE
Japans fabrikaat.
UK fabrikaat.
Right hand drive.
Left hand drive.
Nieuw type expansie ventiel.
Oud type expansie ventiel.
Met A/C achter.
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Wanneer “INFO” wordt ingedrukt, het Display geeft:
(EX: AUDI A6 2,0/3,0)

PAG ISO 46
G052 154 A2

PAG OLIE DATA

ALS BESCHIKBAAR, CODE
VAN DE FABRIKANT

Bij elk beschikbaar geval, gebruik de originele data.
Druk op Enter om te bevestigen. Druk op Stop om terug te gaan naar vorig veld.

Waarschuwing ! Controleer de Olie en UV hoeveelheid. De Olie en UV tracer moet
boven het laagste punt van de standpijp staan.
Minimum hoeveelheid: 25 cc.
Het Display geeft:

A/C Recycling:
LD Aansluiting
HD Aansluiting
Kies de gewenste aansluiting om via deze het A/C systeem leeg te halen.
Druk op OP of NEER om de gewenste selectie te selecteren.
Druk op Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

Olie injectie
Manueel
Automatisch

phase
◄

Twee selecties zijn mogelijk:
Manueel: Aan het eind van de Lek Test fase, is het mogelijk om de gewenste hoeveelheid te
injecteren.
Automatisch: De unit injecteert geselecteerde hoeveelheid.
Selectie: Automatische Olie fase.
Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

UV

injectie

phase

Druk op Enter om te bevestigen.
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Het display geeft

UV

hoeveelh.

cc.

10

Waarschuwing ! Controleer de UV hoeveelheid. Minimum hoeveelheid: 10 cc. Hoger
dan de ingegeven hoeveelheid.
Druk op Enter om de geselecteerde waarde te bevestigen.
Het Display geeft:

A
L
H
L

/C Vu
P/HP
P aan
P aan

l
a
s
s

m
a
l
l

e
n
u
u

t
s
i
i

h
l
t
t

o
u
i
i

d
i
n
n

e:
ting
g
g

◄

Druk op OP of NEER om de gewenste selectie te selecteren.
Druk op Enter om te bevestigen.

Als HP/LP ventiel (of HP ventiel) wordt geselecteerd, Het display geeft

Open LP/HP Ventiel
ENTER Bevestigen.

!

Als LP ventiel wordt geselecteerd, Het display geeft

Open LP Ventiel
ENTER Bevestigen.

Voer de instructies uit. Druk op ENTER om te bevestigen.
(Druk op Stop om terug te gaan)
De unit voert de cyclus uit ( Zie Hfdstk 6.)
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4.2 Handmatig menu
Sluit de LP/HP koppelingen (of een enkele koppeling) op het A/C systeem aan.
Draai de koppelingen rechtsom open. De LP/HP meters laten de druk in het A/C systeem zien.
Wanneer de unit in stand-by mode staat, druk op OP of NEER.
Het display geeft:

C
H
O
D

o
a
v
D

d
n
e
/

e Programma
dmatig menu
◄
rige menu's
MM/YY
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER om Handmatig menu te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Wanneer het display geeft:

Recycling

phase

Door op OP of NEER te drukken, kunnen de fases worden geselecteerd.
Druk op Enter om de geselecteerde fase te bevestigen
De Led “Rec, Vac, Inj, Ref” geven de selectie van de fases aan.
Cyclus instellingen:

Recycling

phase

Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om deze functie over te slaan.
Wanneer op Enter worct gedrukt geeft het display weer:

Wachttijd
verhoging

op

drukmin.

1

Toegelaten waarde: 1÷15 min.
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A/C Recycling:
LD Aansluiting
HD Aansluiting
Kies de gewenste aansluiting om via deze het A/C systeem leeg te halen.
NOTE: Aan het einde van de recycling fase stopt de compressor, hierna start de “Druk
verhogings Test”. Als de druk meer dan 600 mb stijgt herstart de unit de Recovery/Recycling
fase. Druk op Enter om de geselecteerde waarde te bevestigen.
Het display geeft:

Vacumeer

phase

Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om deze functie over te slaan.
Wanneer op Enter worct gedrukt geeft het display weer:

Vacumeertijd min.
Vacuum lektest
min.

20
4

Druk op OP of NEER om de gewenste parameter te selecteren.
Vacumeer Tijd: Toegelaten waarde 1÷999 min.
Lek test Tijd: Toegelaten waarde 1÷99 min.
OPMERKING: Als de vacumeer tijd op “o”min wordt ingesteld zal de vacuum pomp continu
blijven draaien en zal het display de verstreken tijd aangeven. Druk op Stop om de vacumeer
tijd te stoppen. Het display zal de Lek Test uit gaan voeren. Druk hierna op “C” tijdens de
vacumeer tijd.
Druk op Enter om te bevestigen
Wanneer op Enter wordt gedrukt geeft het display weer:

Olie injectie
Manueel
Automatisch

phase
◄

Twee selecties zijn mogelijk:
Manueel: Aan het eind van de Lek Test fase, is het mogelijk om de gewenste hoeveelheid te
injecteren.
Automaticsh: De unit injecteert geselecteerde hoeveelheid.
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Selectie: Automatische Olie fase.
Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om de functie over te slaan.
Het display geeft:

Olie

Hoeveelh

cc.

10

Waarschuwing ! Controleer de olie hoeveelheid. Minimum hoeveelheid: 10 cc. Hoger
dan de ingegeven hoeveelheid.
Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om deze functie over te slaan.
Wanneer op Enter worct gedrukt geeft het display weer:

UV

injectie

phase

Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om de functie over te slaan.
Het display geeft

UV

hoeveelh.

cc.

10

Waarschuwing ! Controleer de UV hoeveelheid. Minimum hoeveelheid: 10 cc. Hoger
dan de ingegeven hoeveelheid.
Druk op Enter om te bevestigen.
Wanneer op Enter worct gedrukt geeft het display weer:

Vul

phase

Druk op Enter om te bevestigen of op Neer om de functie over te slaan.
Het display geeft:

Koudemiddel
hoeveelheid
K650_Rev.04_NL
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g.

700

Druk op Enter om de geselecteerde waarde te bevestigen.
Het display geeft:

A
L
H
L

/C Vu
D\HD
D aan
D aan

l
a
s
s

m
a
l
l

e
n
u
u

t
s
i
i

h
l
t
t

o
u
i
i

d
i
n
n

e:
ting
g
g

◄

Druk op OP of NEER om de geselecteerde waarde te bevestigen.
Druk op Enter om te bevestigen.
Als HD/LD ventiel (of HD ventiel) wordt geselecteerd, Het display geeft:

Open LD/HD Ventiel
ENTER Bevestigen.

!

Als LP ventiel wordt geselecteerd, Het display geeft

Open LD Ventiel
ENTER Bevestigen.

OPMERKING: Wanneer alleen de vul fase en HP ventiel wordt geselecteerd,
Het display geeft:

Open HD Ventiel
ENTER Bevestigen.

Druk op Enter om te bevestigen. (Druk op Stop om terug te gaan)
De unit voert de cyclus uit ( Zie Hfdstk 6.)
OPMERKING: Voer de instructies op het display uit.
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5 CYCLUS UITVOERING
5.1 Recycling fase
Het display geeft

Wachten!
■■■■■■■■■■
Zelf reiniging fase (15 Sec.) Hierna begint de unit met het leeghalen van het A/C systeem.

R
D
H
■

e
r
o
■

c
u
e
■

ycling phase
k
mB.
veelh.
g.
■■■■■■■

xxxx
xxxx

Het display geeft de druk en de hoeveelheid koudemiddel aan.
Aan het eind zal de unit de “Testen drukverhoging” geven.
Het display geeft:

Testen drukverhoging
wachten AUB! mB. xxx
SEC. xxx
■■■■■■■■■■
Als de druk meer dan 0,6 BAR oploopt zal de unit herstarten met de Recovery/Recycling fase.
Aan het eind tapt de unit de meegekomen olie af.
Het display geeft:

Retour-olie
afgelaten!
Tijd

wordt
Sec.xxx

Als de tijd verstreken is, Het display geeft

Leeghalen gereed!
Hoeveelheid leeggeh.
g. xxxx
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5.2 Vacumeer fase
Het display geeft:

Vacumeer
Tijd

phase
00:00:00
mB.xxxx
■■■■■■■■■■
OPMERKING: De weergegeven Druk is ABSOLUTE DRUK.
Wanneer de tijd verstreken is voert de unit de A/C lek test uit.
OPMERKING: Als de vacumeer tijd op “o”min wordt ingesteld zal de vacuum pomp continu
blijven draaien en zal het display de verstreken tijd aangeven.
Druk op Stop om de Lek Test uit te voeren.
Het display geeft:

Vacuum

lektest
Sec.xxxx
mB.xxxx

Wanneer de tijd verstreken is, het display geeft:

Vacumeren

gereed!
mB.xxxx

Als het HP ventiel wordt geselecteerd, het display geeft

Sluit

LP

Ventiel

!

Sluit de LD kraan (8) Druk op Enter om te bevestigen.
Zie Hfdstk. 6.3.
Als LP/HP ventiel of LP ventiel wordt geselecteerd, zie Hfdstk. 6.3.

K650_Rev.04_NL

UNICORN BV

39/58

5.3 Olie Injectie
Selectie: Automatische Olie fase.
Het Display geeft:

Olie

injectie

Hoeveelheid
■■■■■■■■■■

phase
cc.xxx

De unit injecteerd de geselecteerde olie hoeveelheid.
Selectie: Manuele Olie fase.
Het Display geeft:

O
D
v
E

l
r
o
N

i
u
o
T

e in
ck o
r ui
ER D

jecti
p Op/
tvoer
oorga

e phase
Neer
ing
an.

Druk op OP of NEER om Olie Injectie uit te voeren, druk hierna op Enter.

5.4 UV Injectie
Het Display geeft:

UV

injectie

Hoeveelheid
■■■■■■■■■■

phase
cc.xxx

De unit injecteerd de geselecteerde UV hoeveelheid.

5.5 Vul fase
Het Display geeft:

Vul

phase

koudemidd.

Hoeveelheid
■■■■■■■■■■

g.xxxxx

De unit vult de gewenste hoeveelheid:
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Hierna geeft het Display:

Vul phase koudemidd.
gereed!
Hoeveelheid
g.xxxxx
Hierna geeft het Display:

Sluit LP/HP
A/C-systeem

Ventiel
testen!

Start het A/C System. Controleer de LD/HD drukken en werking. Aan het einde, druk op Stop.
Het display geeft:

Ontkoppel de HP/LP
Serviceslangen van
het A/C systeem!
Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Open LP/HP Ventiel
ENTER Bevestigen.

!

Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Wachten!
Serviceslangen
worden leeggehaald!

Aan het einde, sluit LP/HP ventielen.
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6 ONDERHOUD
6.1 Standaard Onderhoud
Het standaard onderhoud van de unit is gelimiteerd tot periodiek gebruik welke op het display
worden weergegeven, wanneer toekomstige limieten worden bereikt, namelijk:
Filter vervangen: elke 150 kg. gerecoverd koudemiddel.
Vacuum-pomp olie vervangen: elke 90 draai uren

6.1.1 Filter vervangen
VOER DE VOLGENDE INSTRUCTIES AANDACHTIG UIT OM KOUDEMIDDEL VERLIES TE
VOORKOMEN.
Selecteer de recycling fase en volg de instructies op het display.
Na ongeveer een minuut, stop de fase en schakel de unit uit. Haal de voedings stekker uit het
stop contact.
Verwijder de 6 schroeven van de kap aan de achterzijde van de unit. Ontkoppel de twee
aansluitingen op het filter. Gebruik hiervoor twee steek sleutels om tordering van de koperen
leiding te voorkomen.
Plaats het nieuwe filter, smeer de o-ringen met olie en zorg dat de aansluitingen goed in
positie worden gebracht. De stromings pijl op het filter moet naar de bodem van de unit
wijzen. Sluit de leidingen weer op het filter aan.
Voer de Teller reset uit: “Koudemiddel_ uit A/C System” (Hoofdstk 7.3.1)

MOER

Stromings
richting

MOER

6.1.2 Vacuum-pomp olie vervangen
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Verwijder de 4 schroeven van de bak aan de voorzijde van de unit.
Verwijder de dop van de olie vul zijde van de pomp.
Plaats een opvangbeker onder de voorzijde van de pomp en verwijder de olie aflaat nippel.
Als de pomp leeg is, herplaats de nippel en vul de pomp met nieuwe vacuum pomp olie. Het
olie peil moet halverwege het glas staan.
Herplaats de bak aan de voorzijde
Voer de Teller reset uit: “ Vacuum pomp teller.” (Hfdstk 7.3.1)

Olie vul dop

Peil Glas

Olie aftap plug

6.2 Periodieke werkzaamheden
Om de juiste werking van de unit te kunnen garanderen, is het aan te bevelen om de
onderdelen, welke dagelijks worden gebruikt, te controleren op slijtage en gangbaarheid.
Controleer hiervoor regelmatig:
Service slangen : mogen geen inkepingen, blaasjes of scheurtjes bevatten.
Snelkoppelingen : mogen geen tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen en moeten op
de juiste manier op de slang aangesloten zijn.
Olie en UV bekers: Controleer leesbaarheid schaalverdeling en doorzichtigheid..
Wielen: Controleer of de remmen werken

6.3 Veiligheid werkzaamheden
Om de juiste werking van de unit te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de veiligheids
componenten periodiek te controleren. Aan te bevelen is om dit 24 maanden na het eerste
gebruik uit te laten voeren.
Deze werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd door een geauthoriseerde TEXA
dealer.
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7 SERVICE MENU
Met de unit op Stand-by mode (Chapter. 4.4), druk op OP of NEER.
Het Display geeft:

D
H
O
D

A
a
v
D

T
n
e
/

A
d
r
M

B
m
i
M

A
a
g
/

SE
tig menu
e menu's
◄
YY
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER om overige menu’s te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

S
I
S
D

e
n
e
D

l
t
r
/

ecteer
. cil.
vice.
MM/YY

een menu
vullen
◄
HH:MM:SS

Druk op OP of NEER om Service te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Het Display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Type de benodigde code in. Druk op Enter om te bevestigen.

7.1 Kalibratie
Het is aan te bevelen om, ten minste een maal per jaar , at least once per year, de weegschaal
en druk sensoren te laten kalibreren.
De kalibratie van deze twee componenten is essentieel, en hierdoor is de uitvoerbaarheid voor
de gebruiker vereenvoudigd door middel van een speciaal programma.
Olie/UV weegschaal kalibratie is noodzakelijk wanneer de load cell of printplaats is vervangen
of wanneer de weegschalen niet correct blijken te werken.
De Olie/UV reset is voldoende om een geode werking te verzekern (Zie Hfdst.. 4.12).
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Het Display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Toets Code “2358” in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Selecteer een menu
Weegschalen kalibr
Sensor kalibreren

◄

Selecteer het gewenste Menu.

7.1.1 Weegschaal Kalibratie
Wanneer weegschaal kalibratie wordt geselecteerd, het display geeft

Weegschaal kiezen
Koudemiddelweegsch.◄
Retour-olie weegsch.
Druk op OP of NEER om de weegschaal te selecteren

Weegschaal kiezen
UV-additief weegsch◄
Verse-olie weegsch.
Druk op OP of NEER om de weegschaal te selecteren
Druk op Enter om te bevestigen.
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Koudemiddel weegschaal

Koudemiddel
Weegschaal leeg

?

Sluit de cilinder kranen
Sluit de kranen in de cilinder slangen
Verwijder de verwarmingsband klemmen
Verwijder de bout van de beugel op het platform van de cilinder.
Verwijder de cilinder
Zorg ervoor dat de weegschaal vrij is.
Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft

Koudemiddel
Plaats kalibreergewicht op weegsch.
Plaats een geijkt gewicht op het platform van de weegschaal ( minimum 2 kg.)
Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Koudemiddel
Kalibreergewicht
ingeven !
g.
Toets het juiste gewicht in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Kalibratie

OK

!

Selecteer een menu
Weegschalen kalibr
Sensor kalibreren

◄

Programma einde. Druk op Stop om terug te gaan.
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Olie/UV weegschalen:
Om de Olie/UV weegschaal goed te kunnen beeindigen, is het nodig om een bekend gewicht te
hebben van 50 g tot 100 g.
LET OP: Voer deze kalibratie alleen uit wanneer U er zeker van bent een bekend gewicht te
hebben en wanneer U er zeker van bent dat U de kalibratie juist kunt uitvoeren.
Verwijder de Olie/UV bekers. (Zie A).

B

A

Selecteer weegschaal (Bijv. “Retour Olie”). Het display geeft:

R e t o u r - o l i e w e e g ssc h
Weegschaal leeg?

Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Retour-olie weegsch
Plaats kalibreergewicht op weegsch.
Plaats het bekende gewicht “op de load cell” (Zie B).
Druk op Enter om te bevestigen.
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Het display geeft:

Retour-olie weegsch
Kalibreergewicht
ingeven !
g. XXXX
Toets de waarde van het gewicht in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Kalibratie

OK

!

Voer dezelfde procedures uit voor de andere weegschalen.

7.1.2 Sensor kalibratie
Wanneer sensor kalibreren wordt geselecteerd, het display geeft

LP en HP koppelingen
van de serviceslang

Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Sluit

LP/HP

Ventiel

Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Wachten!
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De unit voert zelf de eerste kalibratie fase uit. Wacht tot het display geeft:

Open LP/HP Ventiel
ENTER Bevestigen.

!

Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

PRESSURE

VALUE

?

mb.1000
Voer de druk waarde in mb. Druk op Enter om te bevestigen.

Wachten!
■■■■■■■■■■
De unit voert zelf de laatste kalibratie fase uit..
Wacht tot het display geeft:

Kalibratie

OK

!

Selecteer een menu
Weegschalen kalibr
Sensor kalibreren

◄

Programma einde. Sluit de snelkoppelingen aan op juiste kleur.
Druk op Stop om terug te gaan.

K650_Rev.04_NL

UNICORN BV

49/58

7.2 Tellers
De unit heeft specifieke tellers voor elk uitgevoerde fase.
De tellers worden onderverdeeld in twee categorieen:
Reset:
Totaal:

Deze kunnen worden gereset na elk onderhoud.
Deze kunnen niet worden gereset. Deze laten alleen de historie van de unit zien.

7.2.1 Tellers reset
Het Display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Dial the Code “7373”. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Kies teller:
Teller Koudemiddel
Teller Vacuumpomp

◄

Selecteer de gewenste teller. Druk op Enter om te bevestigen.
Koudemiddel teller
Het display geeft:

Koudemiddel
Leeggehaald A/C.
Leeggeh. Ext.Cil.

Koudemiddel
Gevuld naar

A/C.

◄

◄

Druk op OP of NEER om de gewenste teller te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
OPMERKING: Deze instructie is hetzelfde voor alle tellers.
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Het display geeft:

Totaal Koudemiddel
g.
xxxxx
Reset ?
Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft

Houdt de ENTER toets
3 sec. ingedrukt!

Voer de instructies uit. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Reset

OK

!

Programma einde.
7.2.2 Tellers bekijken
Het is mogelijk om alle tellers te bekijken (Reset of Totaal).
Het display geeft

Wachtwoord

ingeven!

---Toets Code “2686” in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Kies teller:
Reset
Totaal

◄

Druk op OP of NEER om de gewenste teller te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
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Reset tellers. Het display geeft

Totaal

Pomptijd

DD/MM/YY

min.xxxxxx

Laatste reset datum

Huidige waarde.

Druk op OP of NEER om de andere tellers te bekijken
Druk op Stop om terug te gaan.
Totaal Tellers. Het display geeft

Totaal

Pomptijd

min.

xxxxxx

Druk op OP of NEER om de andere tellers te bekijken
Druk op Stop om terug te gaan.

7.3 Taal selectie
Het Display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Toets code “3428” in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

LANGUAGE

SELECTION

Nederlands

NL

Druk op OP of NEER om de gewenste taal te selecteren. Druk op Enter om te bevestigen.
Druk op Stop om terug te gaan.
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7.4 Tijd en datum instellen
Het Display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Toets de Code “2562”. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

CHANGE
CHANGE

TIME
DATE /

◄

Druk op OP of NEER om te selecteren TIME or DATE.
Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

CHANGE TIME
HOURS
MINUTES

XX
XX

◄

Druk op OP of NEER om UREN of MINUTEN te selecteren. Druk op Enter om te veranderen.
Toets de juiste waarde in. Druk op Enter om te bevestigen.
Druk op Stop to exit.

C
D
M
Y

H
A
O
E

ANGE
Y
NTH
AR

DATE
XX
XX
XX

◄

Druk op OP of NEER om DAG, MAAND of JAAR te selecteren. Druk op Enter om te
veranderen. Toets de juiste waarde in. Druk op Enter om te bevestigen.
Druk op Stop to exit.
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7.5 Service slangen lengte parameter
Deze unit is uitgerust met 3000 mm service slangen.
Wanneer het nodig is om de lengte van de slangen te veranderen, om zo de nauwkeurigheid
van het vullen te kunnen garanderen, is het mogelijk om deze te veranderen
Het display geeft

Wachtwoord

ingeven!

---Toets de code “8823” in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft:

Extra vulhoeveelheid
voor serviceslangen
g.
30
De waarde “30” garandeerd een nauwkeurigheid met 3000 mm service slangen.
OPMERKING: Voor elke meter service slang is het noodzakelijk om de waarde met 30 g te
verhogen.
Bijvoorbeeld:
Toegevoegde 2000 mm HD service slang. 2 x 30 + 30 = 90 g.
Toets de benodigde waarde in. Druk op Enter om te bevestigen.
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7.6 Gebruikers data modificate
OPMERKING: Alleen voor units uitgevoerd met printer
Het is mogelijk om op het service rapport de eerste 5 regels te veranderen
Het display geeft:

Wachtwoord

ingeven!

---Toets de code “8737” in. Druk op Enter om te bevestigen.
Het display geeft

Bedrijfsgegevens
1
TEXA

S.p.A.

REGEL NUMMER
TEKST (20 crt)

Druk op OP of NEER om de regel te selecteren (1 tot 5)
Druk op Enter om te bevestigen.
Toets de gewenste gegevens in d.m.v. het toetsenbord
Druk op OP of NEER om de positie te selecteren.
OPMERKING: Het is mogelijk om kleine of hoofdletter te kiezen.
NEER.

Druk tegelijkertijd op OP-

Als het display de cursor ( █ ) geeft, betekent het hoofdletter
Als het display de cursor ( ─ ) geeft, betekent het kleine letter.
Druk op Enter om de gemodificeerde regel te bevestigen.
Druk op OP of NEER om de gewenste regel te selecteren.
Aan het eind, druk op Stop om terug te gaan.
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8 FLOW DIAGRAM
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9 COMPONENTS

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
N/A

Description
LD Snelkoppeling
HD Snelkoppeling
LD SERVICE SLANG 3000 mm
HD SERVICE SLANG 3000 mm
D/80 Lage drukmeter
D/80 Hoge drukmeter
DRUK / VACUUM TRANSDUCER
LD KRAAN COMPLEET
HD KRAAN COMPLEET
VACUUM POMP
COMPLEET KLEPPENBLOK
LOAD CELL VOOR UV BEKER
LOAD CELL VOOR NIEUWE OLIE BEKER
LOAD CELL VOOR AFGETAPTE OLIE BEKER
LOAD CELL KOUDEMIDDEL WEEGSCHAAL
MECHANICSH VOORFILTER
FILTER DROGER
HOGE DRUK VEILIGHEIDS SCHAKELAAR
OLIE AFTAP / CONDENSOR MAGNEETVENTIELEN
COMPLETE RECOVERY GROEP
KOUDEMIDDEL CILINDER COMPLEET
100 cc UV-BEKER
250 cc OLIE BEKER
250 cc AFGETAPTE OLIE BEKER
500 mm SLANG MET KRAAN
600 mm SLANG MET KRAAN
6/4 PA11 SLANG
VEILIGHEIDS KLEP
AFBLAAS VENTIEL VOOR NCG
EXPANSIE VENTIEL
DISPLAY
PRINTPLAAT MET LCD
PRINTER (OPTIONEEL)
250 mm. WIEL ACHTER
ZWENKWIEL MET REM
HOOFDSCHAKELAAR
VOEDINGSSNOER
KENTEKENPLAAT
PRINTER PAPIER
TANKADAPTER TBV BIJVULLEN INTERNE CILINDER
PAPIEREN AFDICHTRING VOOR TANKADAPTER
ADAPTER HD RETRO VOOR TANKADAPTER
KOPEREN FLARE RING VOOR ADAPTER HD
OLIE VOOR VACUUM POMP (AV68) 500 ml

P/N
42044002
42044004
42703002
42703004
74350116
74350118
743501482
?
?
56120010
N/A
74350140
74350140
74350140
74350144
74350208
42801002
32P16002
N/A
74350098
74350224
74350694
74350692
74350690
42703012
42703014
4290606
42888106
42888102
42884102
74350126
7324016
81001010
44018602
44019360
38320210
1260414
N/A
81M00058
74350036
42046320
74350038
42046300
10100020

NEEM VOOR SPARE PARTS CONTACT OP MET EEN GEAUTHORISEERD TEXA DEALER
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