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Handleiding Robin Air 34701

Aircoservice:
-Terugwinnen koudemiddelen
-Onderhoud

Stay cool!
www.innovam.nl/airco
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Handleiding Robin Air 34701

Vacumeren:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Robin Air

Open beide afsluiters op de koudemiddelcilinder
Open de rode en blauwe afsluiter op het bedieningspaneel
Stel met de cijfertoetsen de vacumeertijd in.
Bevestig na het ingeven van de seconden en minuten met de ENTER
Druk op VACUÜM om het vacumeren te starten
Met HOLD/CONT. kunt u onderbreken en/of herstarten
Als de vacumeertijd om is, schakelt de pomp automatisch uit en verschijnt CPL
in het display. Druk nu op SHIFT/RESET

Sluit de afsluiters op het bedieningspaneel
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Vullen:
1
2
3
4
5
6
7

Robin Air
Open de rode afsluiter op het bedieningspaneel
Druk op CHG
Stel met de cijfertoetsen de hoeveelheid in (kg.) Bevestig dit met ENTER
Druk op CHG om het vullen te starten.
Met HOLD/CONT. kan het vullen onderbreken en/of herstart worden.
Als het vullen voltooid is, komt er de melding CPL in het display
Druk op SHIFT/RESET en sluit de afsluiters op het bedieningspaneel

Als het vullen te langzaam gaat, geeft het station een geluidssignaal. Gan dan als volgt te
werk:
1
2
3
4
5

Sluit de rode afsluiter
Zet de airco van het voertuig aan
Open langzaam de blauwe afsluiter en zorg dat het resterende koudemiddel in
dampvorm wordt aangezogen. Overleg dit met de trainer.
Als het vullen voltooid is, komt er de melding CPL in het display
Druk op SHIFT/RESET en sluit de afsluiters op het bedieningspaneel
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Terugwinnen:
1
2

Robin Air

Open alleen de lagedrukafsluiter, zodat er minder olie uit het systeem komt.
Open beide afsluiters om zoveel mogelijk olie uit het systeem te halen.
Druk op RECOVER om het leeghalen te starten.
Met HOLD/CONT kunt u onderbreken en herstarten

Het kan even duren voordat het terugwinnen daadwerkelijk begint, eerst worden de interne
leidingen geledigd. Dit is zichtbaar door de mededeling CL-L op het display
Het display geeft automatisch aan hoeveel koudemiddel is teruggewonnen.
Als het terugwinnen is voltooid, volgt de melding CPL in het display.
De bedoeling hiervan is kijken of de druk nog oploopt.
3

4
5

Als de druk weer gestegen is, moet u op HOLD/CONT. drukken, om het
terugwinnen weer te starten.
Het ledigen is voltooid als de druk nauwelijks meer stijgt.
Druk op SHIFT/RESET en sluit de afsluiters op het bedieningspaneel
Sluit de afsluiters op de koudemiddelcilinder
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Handmatige bediening:

Robin Air

Om de automatische functies te verlaten, drukt u tegelijkertijd op SHIFT/RESET en
ENTER. Het display zal nu leeg zijn.
Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen onder meer de volgende functies activeren:

[1] Vacumeren. Stoppen[SHIFT/RESET]
[6] Gewicht op de weegschaal. Terug: [SHIFT/RESET]
[SHIFT/RESET] en [RECYCLE]: Dit start de procedure voor recyclen
Stoppen:[SHIFT/RESET]
Meldingen: Robin Air
CHECK REFRIGERANT
CAL
CH-F
HI-P
FULL
VACUUM
U-H
CL-L
CH-P
CPL
OIL
FIL
SCAL
99LB
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Koudemiddel op
Kalibreren van de weegschaal
Filter moet worden vervangen
De druk in het systeem is hoger dan 25 Bar
De voorraadcilinder is vol
De vaccuumpomp blijft doorlopen
Hoge druk naar de vaccuumpomp
Inwendige leidingen worden geledigd
De af te zuigen druk is minder dan 2 Bar
Het proces is afgerond
Verversen van de vaccuumpompolie
Filter wordt verwisseld
Probleem met de weegschaal
(de koudemiddelfles weegt meer dan 40 kg of er is een defect)
Het station kan niet meer koudemiddel uit een systeem halen
dan 99 pound; Druk op [RESET]
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