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Introductie
Deze machine werkt met druk zoals staat omschreven in de CE-verklaring van overeenstemmingen.
De apparatuur is geleverd conform de essentiële veiligheidsvoorwaarden volgens de annexure 1
van richtlijn 97/23/CE (PED). Het werk met betrekking tot reparaties, modificaties, en/of het
vervangen van onder druk staande onderdelen maken veilig gebruik van deze apparatuur zeer
riskant. Alle reparaties moeten worden goedgekeurd door de fabrikant.
Deze handleiding bevat zeer belangrijke informatie die van
toepassing is op de veiligheid van de gebruiker. Lees deze
handleiding door, voordat er veranderingen worden aangebracht
aan de machine.
De fabrikant heeft het recht om de handleiding en de machine te wijzigen zonder dat deze dit hoeft
aan te kondigen. Wij raden daarom aan om regelmatig te controleren op updates. Deze handleiding
wordt met de machine meegestuurd in geval van verkoop of andere overdracht.
Als reparatie, modificaties of het veranderen van onderdelen niet formeel is geaccepteerd en erkend
door de fabrikant wordt de overeenstemming met richtlijn97/23/CE tenietgedaan en dat maakt deze
apparatuur tot een aanzienlijk risico. Als blijkt dat deze taken, zoals hierboven staan beschreven, niet
worden uitgevoerd, accepteert de fabrikant geen enkele directe aansprakelijkheid.
Het hardsolderen van onderdelen wat bijdraagt aan het versterken hiervan zijn uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel die adequaat werken. De goedkeuring van de manier van werken en het
personeel wordt toevertrouwd aan een bevoegde externe partij voor categorie II - en III
drukapparatuur. Elk werk aan deze machine wat te maken heeft met hardsolderen moet voldoen aan
de voorschriften van annexure 1 van richtlijn 97/23/CE, of er moet contact opgenomen worden met
de fabrikant voor relevante informatie.
- De apparatuur, inclusief veiligheidsaccessoires is nagekeken en getest. Het testen en
nakijken van de accessoires is dus niet noodzakelijk voordat de machine wordt gestart.
- De apparatuur moet worden onderworpen aan een routine-inspectie en een controle
volgens de voorschriften en de wettelijke norm.
Voor de machine in kwestie wordt verklaard dat een bevoegde instantie hun deel van de controle
heeft uitgevoerd volgens annexure 1 van punt 3.2.3 van richtlijn 97/23/CE, evenals het controleren
van de veiligheidsaccessoires en de bedieningsorganen conform de comma d) van artikel 5 van het
ministerieel besluit 329 van 01/12/2004.
Lijst met belangrijke onderdelen in termen van PED veiligheid DIR 97/23/CE
Condensor, koelmiddel opslagfles, luchtdichte compressor, drukschakelaar, distributeur,
luchtontvochtingsfilter, druksensor en veiligheidskleppen.

Verzorging van de handleiding
Deze handleiding moet altijd bij de machine blijven en beschermd worden tegen vocht en extreme
hitte. Zorg ervoor dat deze handleiding niet wordt beschadigd.
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Garantievoorwaarden
Dit product heeft 1 jaar garantie tegen elk gebrek in materialen en/of constructie. De garantietijd
begint bij de datum van levering. De garantie bestaat uit gratis vervanging of herstel van defecte
onderdelen die beschouwd worden als dezelfde als die van de fabrikant.
Verwijzingen naar het serienummer van de machine moeten worden opgenomen in de aanvraag
voor nieuwe onderdelen. Als het serienummer niet beschikbaar is neem dan contact op met de
fabrikant met een geldig bewijs van aankoop ( een factuur of andere geldige fiscale documenten. De
garantie geldt niet voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage, verkeerde of onjuiste
installatie of verschijnselen waaruit blijkt dat de machine niet goed is gebruikt. De fabrikant
garandeert de perfecte geschiktheid van de materialen die gebruikt zijn op basis van de
samenstelling en de mechanische sterkte/weerstand.
De garantie heeft geen betrekking op storingen die zijn toe te schrijven aan schade die opgelopen is
tijdens de verzending, het magazijnbeheer, als het is veroorzaakt door accessoires die niet aan de
specificaties van de fabrikant voldoen of het knoeien met of repareren van de machine door
onbevoegd personeel. Het is van groot belang dat de kisten met de machine zorgvuldig worden
gecontroleerd bij de levering in aanwezigheid van de expediteur. Wij raden het uitvoeren van
inspectie aan, omdat schade aan de kisten niet altijd meteen zichtbaar zijn dankzij de
schokdempende capaciteit van het hedendaagse composiet verpakkingsmateriaal. De integriteit van
het materiaal sluit niet uit dat er beschadiging aan de goederen wordt voorkomen, ondanks de
zorgvuldigheid waarmee de fabrikant het product verpakt.
Nota: wat het bovenstaande betreft, de fabrikant herinnert de klant dat volgens internationale,
nationale, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen de goederen verzonden worden op eigen
risico, tenzij dit anders is aangegeven tijdens de bestelfase, de goederen zijn onverzekerd verzonden.
De fabrikant wijst daarom alle verantwoordelijkheden af als het gaat om vorderingen tot
schadevergoeding als gevolg van verzending, laden, lossen en uitpakken. Een product dat voor
garantie gerepareerd moet worden. Moet worden verzonden naar de fabrikant op
verantwoordelijkheid en rekening van de klant. Om schade tijdens het verzenden te voorkomen
moet altijd de originele verpakking van de fabrikant worden gebruikt. De fabrikant wijst alle
verantwoordelijkheid af als het gaat om schade aan goederen waarop reparatie/recycling wordt
uitgevoerd als er wordt beweerd dat er sprake is van slechte behandeling door de exploitant of van
het niet naleven van de basisnormen voor de veiligheidsregels die zijn uitgezet in de handleiding. De
garantie zal automatisch vervallen aan het eind van de periode van 12 maanden of als er een van de
volgende dingen gebeurd:
- Niet uitvoeren van onderhoud, onjuist onderhoud.
- Het gebruik van ongeschikte smeermiddelen en/of merkstoffen.
- Ongeschikt of onjuist gebruik.
- Reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel of het gebruik van niet originele
onderdelen.
- Schade veroorzaakt door schokken, brand of eventuele andere toevallige gebeurtenissen.
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Algemene informatie
De identificatiegegevens van de machine zijn afgedrukt op het plaatje aan de achterkant van de
machine (zie figuren 1 en 2).
Algemene afmetingen:
Hoogte:
Diepte:
Temperatuur tijdens werking

1070 mm
670 mm
11/49⁰C

Breedte:
Gewicht:
temperatuur tijdens opslag

620 mm
110 Kg
-25/49⁰C

Zoals elk ander apparatuur met bewegende delen, produceert deze machine onvermijdelijk lawaai.
De machine is zo gebouwd dat het geluid van de machine niet meer is dan 70 dB (A).
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Recycling
Het symbool aan de rechterkant geeft aan dat, in overeenstemming met met richtlijn 2002/96/CE,
De machine niet als gewoon huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet
Geleverd worden aan een gespecialiseerd centrum voor scheiding en verwijdering van
AEEA (afval elektrische en elektronische apparatuur) Of wordt teruggegeven
aan de fabrikant in geval van aankoop van een nieuwe machine. Huidige wetgeving
voorziet in zware sancties in het geval van verwijdering van AEEA in het milieu.
Als dit wel in het milieu wordt achtergelaten kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Dit kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Verwijdering batterij
De machine maakt gebruik van een elektronicakaart met een nikkelmetaal (NiMH) batterij (ref.: 1, zie
figuur 11). Als de batterij is ontladen, moet deze worden verwijderd door een deskundig persoon die
opgeleid is in machinesloop.
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Veiligheidsregels
De machine moet worden gebruikt door gekwalificeerd personeel en kan alleen gebruikt worden na
het lezen van deze handleiding waarin hieronder de fundamentele veiligheidsvoorschriften worden
gesteld:
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Stel de machine niet bloot aan direct zonlicht en regen.
- Alleen gebruiken in ruimtes met een ventilatie die elke 24 het gehele luchtvolume vervangt.
- Voordat u een taak uitvoert moet u de installatiehandleiding en de onderhoudhandleiding
goed doornemen, bepaal het type koelmiddel die gebruikt wordt in het airco systeem.
- Verboden te roken in buurt van de machine tijdens gebruik.
Deze apparatuur is geclassificeerd als: Groep II, categorie 3g II B T3 en moet gebruikt worden in
ruimten geclassificeerd als zone 2. De omgevingsvoorwaarden voor het gebruik van de apparatuur
zijn als volgt:
- De tempratuur tussen de -20 en +60 ⁰C
- De druk tussen de 80 kPa (0,8 Bar) en de 110 kPa (1,10 Bar)
- Lucht met een normaal zuurstofgehalte (over het algemeen 21%)
De apparatuur mag niet worden gebruikt op plaatsen waar sprake is van explosie – en brandgevaar.
Geclassificeerd als de volgende zones:
- Zone 0-20 / 1-21 / 22
- Maximum temperaturen T4, T5 en T6
Wanneer de machine niet in gebruik is en ergens moet worden opgeslagen is dit de beste plek:
1. ruimtes met een ventilatie die elke 24 het gehele luchtvolume in de ruimte vervangt.
2. Er moet geen enkele voor van ontstekingsgevaar zijn zoals warmtebronnen, open vuur,
vonken van mechanische oorsprong (bijvoorbeeld door slijpen), elektrisch materiaal
(stopcontacten moeten meer dan 900 mm van de vloer af zitten), verdwaalde elektrische
stromen, kathode corrosie(controleer of het elektrische systeem voldoet aan de relevante
wetten), statische energie(controleer of het elektrische systeem goed geaard is) en bliksem.
-

Gebruik de machine uit de buurt van warmtebronnen, open vuren en/of vonken.
Zorg ervoor dat, als u de motor van de auto uit zet, de contactsleutel in de volledig uit positie
staat.
Sluit alle kleppen van de machine voordat deze wordt bevestigd op het A/C systeem van het
voertuig.
Als de machine is aangesloten zorg er dan voor dat ROOD is verbonden met de hoge druk tak
van het A/C systeem
Als de machine is aangesloten zorg er dan voor dat BLAUW is verbonden met de lage druk
tak van het A/C systeem
Hou de verbindingspijpen uit de buurt van bewegende of roterende onderdelen (ventilator,
dynamo etc.)
Hou de verbindingspijpen uit de buurt van zeer warme elementen (de uitlaat, radiator etc.)
Vul het A/C systeem altijd met de door de fabrikant opgegeven hoeveelheid vloeistof. Zorg
ervoor dat deze hoeveelheden nooit groter zijn.
Controleer het oliepeil voorafgaand aan elke bewerking.
Hou altijd de olie op de juiste hoeveelheid
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-

Controleer,Voordat u de machine op het elektriciteitsnet aansluit, of het voltage en de
frequentie overeenkomen met hetgeen wat op het CE plaatje staat.
De gasfles moet ten minste voor 80% gevuld zijn om de drukkamer te kunnen verlaten en zo
eventuele stijgingen van druk te absorberen.
- Raak nooit de kranen op de binnenste fles aan
- De olie die uit het A/C systeem en de vacuümpomp wordt gehaald dient op een
verantwoordelijke manier weggegooid te worden.
- Verander de filters op de vastgestelde tijdstippen met alleen door de fabrikant aangeraden
filters
- Alleen gebruik maken van olie die is aangeraden door de fabrikant
- Verwar nooit de olie van het A/C systeem met de olie van de vacuümpomp
Het niet naleven van deze veiligheidsregels zorgt ervoor dat de garantie wordt afgewezen.

Voorzorgsmaatregelen voor het handelen
en werken met R134A vloeistoffen
Koelmiddel breidt zich uit tot gasvormige staat in standaard omgevingsomstandigheden. Omdat ze
verzonden moeten worden, worden ze gecomprimeerd in geschikte flessen. Wij raden daarom aan
om kennis te nemen van de algemene voorzorgsmaatregelen voor behandeling van onder druk
staande containers. In het geval van R134A stellen wij de volgende speciale voorzorgsmaatregelen.
Vermijd inademen van sterk geconcentreerde dampen, zelfs als het voor een korte periode is,
aangezien dergelijke dampen kunnen leiden tot verlies van bewustzijn en zelfs de dood. R134A is niet
ontvlambaar, maar als de damp wordt blootgesteld aan open vuur of gloeiende oppervlakten kan het
thermische decompositie ondergaan en worden er giftige stoffen gevormd. De bijtende en
penetrante geur van deze decompositie is voldoende om te weten dat deze stof aanwezig is. Wij
raden daarom aan om het gebruik van R134A te vermijden als men in de buurt is van open vuren
en/of gloeiende oppervlakken. Er bestaat geen bewijs van risico’s dat absorptie door de huid slecht
kan zijn. Maar aangezien de vloeistof een laag kookpunt heeft is het raadzaam om beschermende
kleding aan te doen zodat er geen stralen van de vloeistof of gas in contact kunnen komen met de
huid. Ook raden wij het dragen van een veiligheidsbril aan, aangezien het koelmiddel/gas kan leiden
tot oogbeschadiging. Bovendien raden wij aan om te voorkomen dat R134A wordt verspreid
aangezien dit een vloeistof is die bijdraagt aan de opwarming van de planeet met een Global
Warming Potentieel (GWP) van 1300.
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Regels voor het werken met R1234yf
vloeistoffen
Onder bepaalde omstandigheden kunnen vloeistoffen een gas worden. Koelmiddel breidt zich uit tot
gasvormige staat in standaard omgevingsomstandigheden. Omdat ze verzonden moeten worden,
worden ze gecomprimeerd in geschikte flessen. Wij raden daarom aan om kennis te nemen van de
algemene regels voor behandeling van drukvaten.
In het geval van R134yf stellen wij de volgende speciale regels:
- Vermijd inademen van sterk geconcentreerde dampen, zelfs als het voor een korte periode
is, aangezien dergelijke dampen kunnen leiden tot verlies van bewustzijn en zelfs de dood.
- R134yf is niet ontvlambaar, maar als de damp wordt blootgesteld aan open vuur of
gloeiende oppervlakten kan het thermische decompositie ondergaan en worden er giftige
stoffen gevormd. De bijtende en penetrante geur van deze decompositie is voldoende om te
weten dat deze stof aanwezig is.
- Er bestaat geen bewijs van risico’s dat absorptie door de huid slecht kan zijn. Maar
aangezien de vloeistof een laag kookpunt heeft is het raadzaam om beschermende kleding
aan te doen zodat er geen stralen van de vloeistof of gas in contact kunnen komen met de
huid. En dan specifiek de ogen, aangezien het ervoor kan zorgen dat de vloeistof in je ogen
kan gaan stollen.
- Bovendien raden wij aan om te voorkomen dat R134yf wordt verspreid aangezien dit een
vloeistof is die bijdraagt aan de opwarming van de planeet met een Global Warming
Potentieel (GWP) van 4.
ELK GEBRUIK DAT VERSCHILT VAN HETGEEN WAT HIERBOVEN BESCHREVEN IS, WORDT NIET
TOEGESTAAN DOOR DE FABRIKANT.
Gebruik wat niet wordt toegestaan
Deze machine kan niet worden gebruikt voor niet overwogen taken. Andere doeleinden dan
bedoeld zijn(zoals staat omschreven in de gebruiksvoorwaarden) worden ook niet toegestaan.
Het volgende is verboden:
1. Gebruik van de machine met een constructieve configuratie die afwijkt van hetgeen wat
wordt aangeraden door de fabrikant.
2. Gebruik van de machine op plaatsen waar explosie en/of vuurgevaar ( de machine is
gecertificeerd met de voorwaarden van de ATEX richtlijn 94/9/CE
3. Toevoegen van andere systemen of apparatuur die niet afkomstig zijn van de fabrikant
4. Gebruik van de machine zonder bescherming van de omtrek en/of vaste en mobiele
veiligheidskappen. als er dingen worden verwijderd of dat er geknoeid is met de machine
5. De machine verbinden met energiebronnen die niet van de fabrikant afkomstig zijn
6. Het gebruik van de commerciële apparaten voor een ander doel dan die van de fabrikant
Acties die niet zijn toegestaan door de exploitant
De exploitant die zich bezig houdt met de werking, toezicht en onderhoud van de machine moet niet:
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1. De machine gebruiken als zij niet zijn opgeleid en vooraf geïnformeerd door de wet van
veiligheid op de werkplaats (richtlijn 89/391/CEE) en de daaropvolgende amendementen en
aanvullingen
2. Niet werkt zoals staat omschreven in de gebruiksaanwijzing
3. Toestaan van niet geautoriseerde mensen om de machine te benaderen en/of te gebruiken.
4. Knoeien met de bewegende delen en de vaste beschermkappen die zorgen voor
bescherming, waardoor ook andere mensen risico’s lopen
5. Verwijderen of wijzigen van de veiligheidsignalering (zoals waarschuwingspictogrammen,
waarschuwingssignalen etc.) op de machine
6. Gebruik van de machine zonder dat eerst het gedrag, operationele en onderhoudsinformatie
in de gebruikershandleiding is doorgenomen
7. De manoeuvrerende toetsen op de elektromechanische besturingselementen, pneumatische
besturingselementen en de deuren van de behuizing voor elektrische en elektronische
materialen(elektrische panelen) achterlaten
8. de volgende bewerkingen uitvoeren, omdat deze risico’s vormen:
- De mechanische, pneumatische of de elektrische onderdelen op de computer aanpassen als
de machine aan staat
De mechanische, pneumatische of de elektrische onderdelen op de computer verwijderen
als de machine aan staat
- de beschermende apparaten voor mechanische, pneumatische of elektrische onderdelen op
de computer verwijderen als de machine aan staat
- Toestaan dat de machine kan werken als de elektrische panelen open staan
Deze toepassingen, die niet kunnen worden vermeden door de constructie, moeten niet worden
toegestaan.

Waarschuwing!
De werkgever(of veiligheidsmanager) is verplicht om ervoor te zorgen dat
deze machine niet op een onjuiste manier wordt gebruikt en dat als dit niet zo
is de gezondheid van de werknemers in gevaar kan komen. De exploitant is
verplicht om de werkgever (of veiligheidsmanager) in te lichten als er gevaar is
van oneigenlijk gebruik. De exploitant is verantwoordelijk voor het gebruik
van de machine.
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Hoge precisie technologie
De hoge precisie technologie is gebaseerd op de door de fabrikant opgebouwde ervaringen en
studies gericht op de naleving van de meest recente en zeer strikte SAE J-2788 normen voor precisie
in het herstellen en bijvullen van de R134yf koelmiddel in het A/C systeem en de gerecyclede
koelmiddelzuiverheid. SAE (Society of Automotive Engineers) is een gezaghebbende Amerikaans
normalisatie-instituut die de wereldwijde vermindering van atmosferische emissies van R134yf gas
als doel heeft gesteld.
Deze relatieve normen zijn ontwikkeld om strengere grenswaarden op de hoeveelheid gas te stellen.
De SAE J-2788 zijn sinds 1 januari 2008 van kracht gegaan in Amerika. In Europa is de fabrikant de
enige die deze richtlijnen uitvoert.
Hoge precisietechnologie specificaties(op basis van SAE J-2788 normen):
1. Stations moeten 95% van het gas dat is opgenomen in het A/C systeem herstellen(los
verkrijgbare machines zijn op dit moment in staat een maximum van 75% tot 80% te
herstellen
2. Stations moeten gas herstellen met een tolerantie van 14 gram (1/2 oz). De testresultaten
wijzen uit dat de tolerantie op dit moment soms zelfs meer dan 50 gram is.
95% van het gas bijvullen betekend:
1. Verhoging van de kwantiteit van gas met 20% met betrekking tot een standaard
herstelstation die niet is uitgerust met hoge precisie technologie
2. De winstgevendheid en de productiviteit verhogen bij elke herstelsessie
3. Sneller rendement op investeringen
Betere tolerantie betekend:
1. De nieuwe A/C systemen zijn steeds compacter en hebben minder koelmiddel nodig. Het is
daarom essentieel dat de toleranties van de autofabrikant worden gerespecteerd aangezien
de efficiëntie van het systeem strikt is gekoppeld aan de hoeveelheid gas die het systeem
hersteld.
2. Het vermijden van klachten op basis van het bijvullen van de verkeerde hoeveelheid
koelmiddel
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Beginselen van de werking
In een enkele reeks van operaties staat de machine het vervangen van de koelmiddelfen (R134a of
R1234yf) zonder het risico dat de vloeistof in het milieu terechtkomt. Ook is het toegestaan om het
A/C systeem te reinigen op vochtigheid en de neerslag in de olie.
De machine is uitgerust met een ingebouwde verdamper/separator die olie en andere
verontreinigingen verwijdert uit de koelmiddel van het A/C systeem en verzamelt ze in een container
De vloeistof is dan gefilterd en perfect gerecycled terug naar de fles die geïnstalleerd is op de
computer.

De machine staat ook het uitvoeren van bepaalde operaties en zegeltesten toe op het A/C
systeem.

Installatie
14
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De machine wordt volledig gemonteerd en getest aangeleverd. Verwijzend naar figuur 4, verwijder
de bescherming onder de koelmiddel schalen als volgt:

Schaal van R134a koelmiddel
-

Draai de moer los[2a].

-

Schaf 2 maat 10 sleutels aan.

Draai de schroef helemaal los[1a].
Houd de schroef [1a], de moer [2a] en de gekartelde ring [4a] voor mogelijk toekomstig gebruik.
NOTITIE: In het geval van verplaatsen van de apparatuur, moet de schaal van de koelmiddel fles als
volgt worden vergrendeld:

Draai de moe[2a] bijna helemaal op de schroef[1a]
Doe het gekartelde ringetje op de schroef
Draai de schroef[1a] slechts een paar keer op de draad bus
Zet de machine aan
Draai de schroef[1a] aan totdat het display ZERO beschikbaarheid aangeeft
Draai de moer[2a] met behulp van een tweede sleutel goed aan om de schroef[1a] te blokkeren
Controleer dat de schroef[1a] goed vastzit, indien nodig moet de vergrendelingprocedure worden
herhaald vanaf het begin.

Schaal van R1234yf koelmiddel
-

Draai de moer los[2b].

-

Schaf 2 maat 10 sleutels aan.

Draai de schroef helemaal los[1b].
Houd de schroef [1a], de moer [2b] en de gekartelde ring [4b] voor mogelijk toekomstig gebruik.
NOTITIE: In het geval van verplaatsen van de apparatuur, moet de schaal van de koelmiddel fles als
volgt worden vergrendeld:

Draai de moe[2b] bijna helemaal op de schroef[1b]
Doe het gekartelde ringetje op de schroef
Draai de schroef[1b] slechts een paar keer op de draad bus
Zet de machine aan
Draai de schroef[1b] aan totdat het display ZERO beschikbaarheid aangeeft
Draai de moer[2b] met behulp van een tweede sleutel goed aan om de schroef[1b] te blokkeren
Controleer dat de schroef[1b] goed vastzit, indien nodig moet de vergrendelingprocedure worden
herhaald vanaf het begin.

De machine
15
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Basisonderdelen
Zie figuren 4,5,6 en 7
1) R134a compressor
2) Handvat
3) Bedieningspaneel
4)Gereedschapsplateau
5)Seriële poort
6) USB poort
7) LAN poort
8) Achterwiel
9) Hoofdschakelaar
10) Aansluiting voor elektriciteit
11) Hoofdzekering
12) Ventilator
13) Voorwiel
14) Verdeelstuk
15) R134a merkstof
16) Nieuwe olie R134a
17) Nieuwe olie R1234yf
18) R1234yf merkstof
19) Gebruikte olie
20) vacuümpomp
21)R1234yf compressor
22) R134a verwarmer
23) R134a koelmiddeltank
24) R1234yf koelmiddeltank
25) R1234yf verwarmer
26) R1234yf droogfilter
27) R134a droogfilter

Bediening en bedieningssystemen
Zie figuur 8
A1) R134a hogedrukklep
A2) R134a lagedrukklep
A3) Display Touch screen
A4) Printer
A5) R1234yf hogedrukklep
A6) R1234yf lagedrukklep

Functietoetsen
16
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Alarmen
17
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HOGE DRUK ALARM: Het alarm geeft aan dat de druk van de vloeistof in het circuit te hoog is (20 bar
of hoger) De handeling wordt automatisch gestopt.
VOLLE FLES ALARM: Het alarm geeft aan dat de fles voor meer dan 80% van de maximum capaciteit(
10 kilogram) is gevuld. De handeling wordt automatisch gestopt (om dit alarm de stoppen moet u 1
of meerdere A/C systemen laden, voordat u koelmiddel gaat bijvullen.
LEGE FLES ALARM: Het alarm geeft aan dat de hoeveelheid koelmiddel in de fles laag is.
SERVICE ALARM: Het alarm geeft aan dat de totale herstelde koelmiddel 100 kilogram of meer
bedraagt. Deactiveren van het alarm kan door de filters en de olie in de vacuümpomp te vervangen.
Een code voor het annuleren van het alarm wordt geleverd met de extra filters.
LUCHTREINIGING ALARM: Het alarm geeft aan dat er lucht in de fles zit als de machine aangezet
wordt. Om dit alarm te deactiveren moet u de lucht uit de fles zuiveren.
ONVOLDOENDE GAS ALARM: Het alarm geeft aan dat het opladen hoger is ingesteld dan het verschil
tussen beschikbaarheid en minimum van de fles.
GESTOPTE VENTILATOR ALARM: Het alarm geeft aan dat de ventilator niet meer werkt.

Voorbereidende handelingen
18
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-

-

-

Controleer of de hoofdschakelaar (ref. 9 fig. 5) op O is ingesteld. Sluit de machine aan op
elektrische voeding en zet de machine aan.
Controleer of de condensor ventilator aan staat.
Controleer dat de olie niveau indicator(ref. 20 fig. 6) van de olie in de vacuümpomp ten
minste halfvol aangeeft. Als dit niveau lager is, voeg dan olie toe zoals staat beschreven in de
sectie onderhoud.
Controleer of de nieuwe olie- en merkstof containers niet leeg zijn. Indien nodig vervangen
zoals staat beschreven in de sectie onderhoud.
Controleer dat het oliepeil in de container meer is dan 400 cc. Eventueel leeg te maken zoals
wordt beschreven in de sectie onderhoud.
Controleer op het scherm van de machine dat er ongeveer 3 kilogram aan koelmiddel in
beide tanks zit. Mocht dit niet het geval zijn moet u de aan-boord fles vullen uit een externe
fles passende koelmiddel. Volg deze procedure zoals wordt beschreven in sectie fles vullen.
Bij het opstarten controleert de machine de aanwezigheid van niet condenserend gas in de
interne fles. Als dit het geval is wordt het LUCHTREINIGING ALARM gedurende enkele
seconden weergeven:

Selecteer LUCHTREINIGING HANDLEIDING in het menu EXTRA:

Druk op START om het niet condenserende gas te ontladen.
NOTITIE: Als de machine de volledige procedure heeft voltooid, verminderd het risico van
terugkeerstromen. Terugkeerstromen kunnen leiden tot een overmaat van niet
condenserend gas.

Type koelmiddel kiezen
19

E-S-T Service & onderhoud
Zet de machine aan, informatie over de sw-versie wordt gedurende enkele seconden weergeven.
Dan verschijnt het volgende scherm:

Kies het type koelmiddel voor het onderhoud. Als de koelmiddel die geselecteerd is verschilt van
diegene die in de vorige service is gebruikt, en herstel niet werd voltooid, dan wordt het volgende
bericht weergeven:

Druk op START om de koelmiddel van in de machine te herstellen.
NOTITIE: Deze bewerking is nodig om te voorkomen dat kruisverontreiniging van twee verschillende
koelmiddelfen ontstaat.
Tot slot wordt het hoofdmenu getoond:

NOTITIE: In deze handleiding zal, tijdens de beschrijving, voor het gemak naar een enkele koelmiddel
(R134a) verwijzen. Tenzij anders staat aangegeven is de procedure voor R1234yf hetzelfde.

Automatische procedure
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In de automatische modus worden alle bewerkingen automatisch uitgevoerd: Herstellen, recyclen,
wegvoering van olie, vacuüm, nieuwe olie re-integratie en opladen. De waarden voor de hoeveelheid
herstelde gas, hoeveelheid teruggevorderde olie, vacuüm tijd, hoeveelheid gere-integreerde olie en
hoeveelheid gas dat in het systeem wordt gebracht, wordt automatisch afgedrukt aan het eind van
elke bewerking.
Sluit de slangen aan op het A/C systeem met de quick-connect koppelingen. Denk eraan dat blauw
aan de lage druk kant moet worden aangesloten en rood aan de hogedruk kant. Als het A/C systeem
is uitgerust met een enkele quick-connect koppeling voor hoge of lage druk, verbind dan alleen de
relatieve slang.
Controleer dat de hoge en lage druk kranen gesloten zijn. Start de motor van het voertuig en zet de
air conditioner aan. Laat beide voor zo’n 5 tot 10 minuten met de passagier compartiment ventilator
op volle snelheid. Schakel nu de motor van het voertuig weer uit.
Vanuit het HOOFDMENU:

Selecteer de AUTOMATISCHE PROCEDURE. Het volgende bericht verschijnt:

Druk op ENTER om verder te gaan. Nu verschijnt het volgende scherm:

Type het kentekennummer van het voertuig in en druk op Enter om te bevestigen of op BACK om
terug te keren.
NOTITIE: De numerieke toetsen omvatten een alfabet dat vergelijkbaar is met het overseinen van de
tekst; bijvoorbeeld: druk eenmaal op “2” om een “A” te krijgen. Druk tweemaal op “2” om een “B” te
krijgen en drie keer om een “C” te krijgen. Om een 2 te krijgen moet u 4 keer op “2” drukken.
Het AUTOMATISCHE PROCEDURE scherm wordt weergeven:
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Om de data te wijzigen moet u als volgt te werk gaan:

Wijzigen vacuümwaarde
Selecteer VACUUM, gebruik het toetsenbord om de nieuwe waardes van de vacuümtijd in te voeren.
Druk op OK om het te bevestigen.

Wijzigen Oliewaarde
Selecteer OIL, het volgende scherm zal te zien zijn:

1)
2)

Selecteer AUTOMATIC OIL Om dezelfde hoeveelheid olie te laten zien zoals opgehaald tijdens
het herstel.
Selecteer MANUAL OIL, gebruik dan het toetsenbord om het juiste volume aan olie in te
typen wat automatisch moet worden bijgevuld na het Vacuümpompen. Druk op OK om het
te bevestigen.

Wijzigen merkstofwaarde
Selecteer TRACER-DYE. Het volgende scherm wordt dan weergegeven:

1)
2)

Selecteer NO, om geen TRACER-DYE te injecteren
Selecteer MANUAL TRACER-DYE. Gebruik daarna het toetsenbord om het juiste volume aan
te geven wat moet worden bijgevuld na het vacuümpompen. Druk op OK om het te
bevestigen.
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Wijzigen gashoeveelheid
Selecteer FILLING. Het volgende scherm wordt weergegeven:

1) Selecteer MANUAL VALUE. Gebruik dan het toetsenbord om de hoeveelheid (in gram) koelmiddel
aan te geven wat moet worden bijgevuld in het A/C systeem. Druk op ENTER.
NOTITIE: Voor de meeste systemen is de hoeveelheid vloeistof aangegeven op een plaatje die in het
motorcompartiment van het voertuig zit. Als de hoeveelheid niet bekend is moet u het opzoeken in
een relevante handleiding.
2) Als dit geïnstalleerd is selecteer dan DATABASE. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Selecteer het merk van het voertuig waar u aan werkt(gebruik de pijltjestoetsen om de pagina te
veranderen als dat nodig is). Het volgende scherm wordt weergegeven( Met ABARTH als voorbeeld)

Selecteer het model van het voertuig waar u aan werkt ( als u de DATABASE geïnstalleerd wilt
hebben moet u contact opnemen met de verkoper van deze machine). Alle informatie over dit model
wordt weergegeven:

Druk op ENTER om dit te bevestigen, vul hierna alle waardes in.
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Starten automatische procedure
Selecteer AUTOMATIC PROCEDURE SCREEN en dit scherm wordt weergegeven:

Druk op ENTER om de waardes te bevestigen, druk nu op START om de procedure te starten. Het
volgende scherm wordt weergegeven:

De machine controleert of er lucht in de fles zit en als dat nodig is wordt het niet condenserende gas
gezuiverd. Het alarm zal continu klinken en een LUCHTREINIGING alarm wordt weergegeven.
De machine zal automatisch niet condenserende gassen verwijderen. Waardoor de machine de
procedure kan afmaken met een verminderd risico op terugkeerstromen, welke niet condenserende
gassen in het A/C systeem kan veroorzaken.
Na voltooiing van herstel zal de machine stoppen en ontladen, terwijl de gebruikte olie die gewonnen
is uit het A/C systeem tijdens de herstelfase automatisch wordt weergegeven. Het ontladen van de
olie duurt 4 minuten.
Indien eventuele resterende koelmiddel in het A/C systeem in druk zou moeten stijgen gedurende
deze fase, begint de machine automatisch met het herstellen van de koelmiddel.
Na deze fase gaat de machine automatisch over naar de vacuümfase voor de ingestelde tijd.
Na de eerste xy* minuten van deze fase zal de machine een test uitvoeren op lekken in het A/C
systeem(waarschuwing! Als vacuümtijd < xy* minuten, dan is deze test uitgesloten). Als er lekken zijn
gevonden, zal de machine automatisch stoppen en wordt het alarm A/C SYSTEEMLEK weergegeven.
Detectie van microlekken is niet gegarandeerd. Als de A/C systeemzegel goed is, blijft de machine in
de vacuümfase.
Na voltooiing van de vacuümfase, zal er automatisch nieuwe olie worden opgenomen: het volume zal
gelijk zijn aan het volume van de gebruikte olie, of aan het volume wat wordt ingesteld door de
exploitant.
Als de merkstoffunctie is geïnstalleerd, wordt de hoeveelheid merkstof wat door de exploitant is
ingesteld automatisch bijgevuld. Wanneer dit is voltooid, zal het systeem gaan laden met de vooraf
ingestelde hoeveelheid koelmiddel.
NOTITIE: De xy* waardes kunnen worden gewijzigd door naar AUTOMATIC LEAK TEST te gaan.
AUTOMATIC LEAK TEST staat onder het kopje CONFIGURATION menu. De standaardwaarde vanuit de
fabriek is 10 minuten.
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NOTITIE: Het is mogelijk dat het laden niet voltooid kan worden als gevolg van een druk evenwicht.
In dit geval moet u de kraan van de hoge druk sluiten (de lage druk kant moet open blijven) en zet
het A/C systeem aan. Wanneer het laden is afgerond wordt het volgende weergegeven:

NOTITIE: Zelfs als het A/C systeem leeg is kan deze test worden uitgevoerd. In dit geval begint de
machine met de vacuümfase. Wanneer u werkt met een A/C systeem met één hoge druk koppeling
moet u de hoeveelheid van het laden op ongeveer 100 gram boven de vereiste hoeveelheid instellen.
Aangezien het in dit geval onmogelijk is om de resterende koelmiddel te herstellen uit de slangen.
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Ondersteunende procedure
In de ondersteunende procedure modus kunnen alle bewerkingen afzonderlijk worden uitgevoerd
met de uitzondering van herstel/recyclefase, die automatisch wordt gevolgd door het ontladen van
de olie. De waarden voor de hoeveelheid hersteld gas, vacuümtijd, hoeveelheid gere-integreerde olie
en hoeveelheid gas in het systeem worden automatisch afgedrukt aan het eind van elke bewerking.
In het MAIN MENU:

Selecteer de ASSISTED PROCEDURE. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Herstel en recycling
Sluit de slangen aan op het A/C systeem met de “quick-connect” koppelingen. Denk eraan dat blauw
aan de lage druk kant moet worden aangesloten en rood aan de hogedruk kant.Als het A/C systeem
is uitgerust met een enkele quick-connect koppeling voor hoge of lage druk, verbind dan alleen de
relatieve slang. Controleer dat de hoge en lage druk kranen gesloten zijn. Start de motor van het
voertuig en zet de air conditioner aan. Laat beide voor zo’n 5 tot 10 minuten met de passagier
compartiment ventilator op volle snelheid. Schakel nu de motor van het voertuig weer uit.
Bij ASSISTED PROCEDURE, selecteer RECOVERY/RECYCLE, selecteer daarna weer op
RECOVERY/RECYCLE. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Type het kentekennummer van het voertuig in en druk op Enter om te bevestigen of op BACK om
terug te keren.

26

E-S-T Service & onderhoud
De machine controleert of er lucht in de fles zit en als dat nodig is wordt het niet condenserende gas
gezuiverd. Het alarm zal continu klinken en een LUCHTREINIGING alarm wordt weergegeven.
De machine zal automatisch niet condenserende gassen verwijderen. Waardoor de machine de
procedure kan afmaken met een verminderd risico op terugkeerstromen, welke niet condenserende
gassen in het A/C systeem kan veroorzaken.
Na voltooiing van herstel zal de machine stoppen en ontladen, terwijl de gebruikte olie die gewonnen
is uit het A/C systeem tijdens de herstelfase automatisch wordt weergegeven. Het ontladen van de
olie duurt 4 minuten.
Indien eventuele resterende koelmiddel in het A/C systeem in druk zou moeten stijgen gedurende
deze fase, begint de machine automatisch met het herstellen van de koelmiddel.

Legen van de slangen
Selecteer ASSISTED PROCEDURE, selecteer RECOVERY/RECYCLE, selecteer daarna EMPTYING HOSES;
de machine zal alle slangen herstellen van het koelmiddel.

Vacuüm
Gebruik de “quick-connect” koppelingen om de slangen aan het A/C systeem te koppelen. Denk
eraan dat blauw aan de lage druk kant moet worden aangesloten en rood aan de hogedruk kant.Als
het A/C systeem is uitgerust met een enkele quick-connect koppeling voor hoge of lage druk, verbind
dan alleen de relatieve slang.
Van de ASSISTED PROCEDURE, selecteer VACUUM, het volgende scherm wordt weergegeven:

Typ een nieuwe Vacuümtijd in of bevestig de vorige waarde. Druk op START om de vacuümfase te
starten

Na de eerste xy* minuten van deze fase zal de machine een test uitvoeren op lekken in het A/C
systeem(waarschuwing! Als vacuümtijd < xy* minuten, dan is deze test uitgesloten). Als er lekken zijn
gevonden, zal de machine automatisch stoppen en wordt het alarm A/C SYSTEEMLEK weergegeven.
Detectie van microlekken is niet gegarandeerd. Als de A/C systeemzegel goed is, blijft de machine in
de vacuümfase.
NOTITIE: De xy* waardes kunnen worden gewijzigd door naar AUTOMATIC LEAK TEST te gaan.
AUTOMATIC LEAK TEST staat onder het kopje CONFIGURATION menu. De standaardwaarde vanuit de
fabriek is 10 minuten.
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Nieuwe olie re-integratie
Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd na een vacuümfase en voor het laden.
Van de ASSISTED PROCEDURE, selecteer OIL. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Druk op ENTER om door te gaan. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Gebruik het toetsenbord om het olievolume wat gere-integreerd moet worden in of bevestig de
vorige waarde. Druk op START om de nieuwe olie te injecteren.

Merkstof re-integratie
Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd na een vacuümfase en voor het laden.
Van de ASSISTED PROCEDURE, selecteer TRACER. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Druk op ENTER om door te gaan. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Gebruik het toetsenbord om het merkstofvolume wat gere-integreerd moet worden in of bevestig de
vorige waarde. Druk op START om de nieuwe merkstof te injecteren.
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Gas bijvullen
Van de ASSISTED PROCEDURE, selecteer FILLING. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Stel de hoeveelheid vloeistof wat gere-integreerd moet worden als volgt in:
1) MANUAL OPERATION: gebruik het toetsenbord om het aantal gram koelmiddel wat
geladen moet worden in het A/C systeem in te stellen.
2)Als dit gedaan is selecteer DATABASE; het volgende scherm wordt weergegeven:

Selecteer het merk van het voertuig waar u aan werkt(gebruik de pijltjestoetsen om de pagina te
veranderen als dat nodig is). Het volgende scherm wordt weergegeven( Met ABARTH als voorbeeld)

Selecteer het model van het voertuig waar u aan werkt ( als u de DATABASE geïnstalleerd wilt
hebben moet u contact opnemen met de verkoper van deze machine). Alle informatie over dit model
wordt weergegeven:

Druk op enter om dit te bevestigen en vul de waardes in het FILLING veld in.
Druk op start om het vullen te starten. Het volgende scherm wordt weergegeven:
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NOTITIE: Het is mogelijk dat het laden niet voltooid kan worden als gevolg van een druk evenwicht.
In dit geval moet u de kraan van de hoge druk sluiten (de lage druk kant moet open blijven) en zet
het A/C systeem aan. Wanneer het laden is afgerond wordt het volgende weergegeven:

NOTITIE: Wanneer u werkt met een A/C systeem met één hoge druk koppeling moet u de
hoeveelheid van het laden op ongeveer 100 gram boven de vereiste hoeveelheid instellen. Aangezien
het in dit geval onmogelijk is om de resterende koelmiddel te herstellen uit de slangen.
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Installatie
Van het MAIN MENU:

Selecteer SETUP, het volgende scherm wordt weergegeven:
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Configuratie
Dit menu is om de instellingen van de machine te wijzigen. Van SETUP MENU, selecteer
CONFIGURATION. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Taal
Van de CONFIGURATION MENU, selecteer LANGUAGE:

NOTITIE: De huidige taal is zichtbaar doordat deze een donkere achtergrond heeft.
Gebruik de PIJLTJES toetsen om langs de beschikbare talen te gaan, selecteer de taal die je wilt, de
machine start opnieuw op en binnen een paar seconde zal het MAIN MENU verschijnen in de zojuist
gekozen taal.

Eenheid van de meting
Van de CONFIGURATION MENU, selecteer UNIT OF MEASURE:

NOTITIE: De huidige eenheid is zichtbaar doordat deze een donkere achtergrond heeft.
Verander de eenheid en druk dan op BACK om terug te keren naar het CONFIGURATION MENU.
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Opties
Van het CONFIGURATION MENU, selecteer OPTIONS en het volgende scherm wordt weergegeven:

Neem contact op met de technische service voor de code. Als je deze hebt ingevuld druk dan op
ENTER.

Datum en tijd
De machine houdt de datum en tijd zelf bij, zelfs als deze een jaar niet is gebruikt.
Van het CONFIGURATION MENU, selecteer DATE AND TIME:

Gebruik de PIJLTJES toetsen om de datum en de tijd aan te passen. Druk op ENTER om dit te
bevestigen of druk op BACK om terug te keren naar het CONFIGURATION MENU zonder dat de
wijzigingen zijn opgeslagen.

Configureren van instellen en afdrukken
Het printje kan worden gepersonaliseerd door de 4 lijnen in te vullen met de werkplaats details (bv.
Naam, adres, telefoonnummer en e-mail).
Van het CONFIGURATION MENU, selecteer CONF. SET & PRINT:

Gebruik het toetsenbord om de 4 lijnen in te vullen, druk daarna op back om terug te keren naar het
CONFIGURATION MENU.
De numerieke toetsen omvatten een alfabet dat vergelijkbaar is met het overseinen van de tekst;
bijvoorbeeld: druk eenmaal op “2” om een “A” te krijgen. Druk tweemaal op “2” om een “B” te
krijgen en drie keer om een “C” te krijgen. Om een 2 te krijgen moet u 4 keer op “2” drukken.
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Openen Operator N
Van het CONFIGURATION MENU, selecteer ENTER OPERATOR N:

Het is mogelijk om een alfabetische code van 10 symbolen in te vullen om het habilitatienummer van
de exploitant aan te duiden. Dit nummer zal ook verschijnen op de printjes.
Gebruik het toetsenbord om het nummer in te vullen. Druk daarna op BACK om terug te keren naar
het CONFIGURATION MENU.

Automatische lektest
Het is mogelijk om de intervallen tussen lektesten op het A/C systeem aan te passen.
Van het CONFIGURATION MENU, selecteer AUTOMATIC LEAK TEST:

Typ de tijd in voordat de lektest start, druk dan op BACK om terug te keren naar het CONFIGURATION
MENU.
NOTITIE: Een interval van minder dan 10 minuten kan niet worden ingesteld.
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Diensten
NOTITIE: het SERVICE MENU is alleen beschikbaar voor getrainde technici.
Dit menu maakt het mogelijk om sommige ondersteunende services te beheren.
Van het MAIN MENU, selecteer SERVICES. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Koelmiddel beheren
De machine houdt bij welke bewerkingen er gedaan moeten worden op gebied van koelmiddel:
Herstellen, systeem bijvullen en de binnenste fles vullen. Voor elke bewerking is een aantekening
gemaakt met datum, tijd, soort bewerking, hoeveelheden, werknemersnummer en de beschikbare
koelmiddel voor de binnenste fles. De machine kan maximaal 100 aantekeningen onthouden. Vanaf
de 90e aantekening verschijnt een bericht met hoeveel aantekeningen er nog gemaakt kunnen
worden.Van het SERVICE MENU, selecteer REFRIGERANT MANAGEMENT

Selecteer DELETE en druk dan op ENTER om alle aantekeningen te verwijderen.
Selecteer PRINT en druk dan op ENTER om de laatste 25 aantekeningen uit te printen.
NOTITIE: Als de machine is verbonden met een PC door middel van een USB kabel,kan het
GESTREF.TXT bestandje worden gedownload die alle aantekeningen bevat.

Wachtwoord
Van het SERVICE MENU, selecteer PASSWORD

Een viercijferig wachtwoord kan worden ingevoerd om de machine te beveiligen. Als het
wachtwoord eenmaal is ingevoerd is het alleen mogelijk het MAIN MENU te bereiken met het
wachtwoord. 0000 Als wachtwoord invullen zorgt ervoor dat de beveiliging wordt opgeheven.
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Totale waardes
Dit wordt gebruikt om de totale waarde van hersteld gas, service alarm meter, totale vacuüm
minuten, geïnjecteerde gas, hersteld gas in de fles met de “BOTTLE REFILLING FUNCTION” te
controleren.
Van het SERVICE MENU, selecteer COUNTERS. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Dit scherm laat de totale waardes zien voor: van hersteld gas, service alarm waardes, totale vacuüm
minuten( in minuten), geïnjecteerde gas, hersteld gas in de fles met de “BOTTLE REFILLING
FUNCTION”
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Opnieuw opstarten
Van het SETUP MENU, selecteer RESTART, de machine zal nu opnieuw opstarten waardoor de
gebruiker de koelmiddel kan vervangen.
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Informatie
Gegevens
Dit menu laat alle gegevens, die gelezen zijn door de machine, zien. Zet de machine aan, van het
MAIN MENU:

Selecteer INFO, het volgende scherm wordt weergegeven:

-

Beschikbaar gas: hoeveelheid beschikbaar koelmiddel in de opslagfles
Olie: totale hoeveelheid olie in alle oliecontainers
ACP: de druk in het externe A/C systeem
HP: de druk buiten de hogedruk kraan
BP: Druk in de koelmiddelfles
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Onderhoud
Zet de machine aan, van het MAIN MENU:

Selecteer MAINTENANCE, het volgende scherm wordt weergegeven:

Fles vullen
Deze bewerking moet worden uitgevoerd als de hoeveelheid beschikbare koelmiddel in de fles
minder dan 3 kilogram is en als het alarm voor een lege fles is weergegeven. Schaf een fles passende
koelmiddel aan (R134a of R1234yf) en verbind de koppeling van de vloeibare kant van de externe fles
met de hogedruk slang (als de externe fles niet wordt geleverd met een koppeling voor de vloeibare
kant, probeer dan de vloeistof te herstellen). Open de kraan van de externe fles. Hang de fles
ondersteboven om een hogere snelheid van levering te krijgen.
Van MAINTENANCE, selecteer BOTTLE FILLING, het volgende scherm wordt weergegeven:

Stel de hoeveelheid koelmiddel wat verzonden moet worden in(de hoeveelheid moet aan de limiet
voldoen die wordt voorgesteld door de machine). Druk op START om dit te bevestigen:

Druk op START
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Druk op START. De machine zal nu de fles vullen met de vooraf ingestelde hoeveelheid ~ 500g.
wanneer de minimale hoeveelheid van 500 gram is bereikt stopt de machine en geeft het volgende
bericht:

Draai de kraan van de fles dicht en druk op START, de machine zal automatisch stoppen nadat het
residu van de koelmiddel in de slangen is hersteld. Ontkoppel de externe fles en zet de machine uit.

Lucht zuiveren
Van MAINTENANCE, selecteer AIR PURGE. Het volgende scherm wordt weergegeven:

Als de startknop te zien is dan zit er lucht in de fles. In dit geval moet je op START drukken: the
machine start met het ontladen van de lucht.
Druk op BACK om het proces te stoppen en terug te keren naar MAINTENANCE MENU.
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Vervangen van de droogfilters
Vervang de filters als de machine het service alarm geeft gedurende de eerste 10 seconde van een
bewerking na de aanwezigheid van vocht in het circuit. Voordat u begint, controleer dan of de
vervangende filters van hetzelfde type zijn als diegene die op de machine zitten.
Ga daarna verder als hieronder is beschreven(verwijzend naar fig.9):
1) Draag beschermende handschoenen en bril
2) Sluit de machine aan op de elektrische voeding
3) voer een herstelbewerking uit
4) ontkoppel de machine van de elektrische voeding
5) schrijf de releasecode op de nieuwe filters
6) Verwijder het gebruikte filter
a. R134a droogfilter
b. R1234yf droogfilter
7) Installeer het nieuwe filter
BELANGRIJK: Het vervangen van een filter moet zo snel mogelijk worden gedaan om
verontreiniging van het filter door vocht in de omgevende lucht te voorkomen.
NOTITIE: Als het mogelijk is, controleer de zegel op de koppelingen van de nieuwe filters,
gebruik makend van een elektrische lektester.
8)Verbind de machine weer met de elektrische voeding en zet de machine aan
9) Van MAINTENANCE, selecteer SERVICE ALARM

10) Vul de filtercode in om het alarm op te heffen. Als de filtercode niet beschikbaar is, neem
dan contact op met het Service Center.
11)Herstel ongeveer 500g gas om het circuit weer op te laden.
12) Zet de machine uit.
13) Ontkoppel de machine van de elektrische voeding.
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Kalibratie
N.B. Dit menu is speciaal voor gebruik door de technicus om de laatste tests uit te voeren. Het
betreft de drempelwaarde van de maximale veiligheid; de flesgegevens kan derhalve niet worden
gewijzigd, om welke reden dan ook. Bel het Service Center voor hulp.
Voer deze bewerking uit wanneer de gegeven waarden niet overeenkomen met de werkelijke
waarde.
WAARSCHUWING: De onderstaande bewerkingen moeten worden uitgevoerd met maximale
aandacht en zorg. Observeer altijd de volgende voorzorgsmaatregelen.
Plaats de gewichten altijd in het midden van de weegschaal.
Oefen geen druk uit op de olieschaal.
Herstel altijd het gas in de hoge- en lage druk slangen voordat u begint met de kalibratie van de
omvormers.
Om het kalibratie menu te krijgen moet u de volgende stappen uitvoeren:
1. Kies R134a gas

2. van MAINTENANCE, selecteer CALIBRATION

Het volgende scherm wordt dan weergegeven:

3. Typ de code 0791 in en druk op ENTER om dit te bevestigen.
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R134a gasfles schaal
Ontkoppel de machine van de elektrische voeding. Schaf een gewicht aan van 28 tot 32kg. Verwijder
het plastic van de achterste cover om toegang te krijgen tot de fles van de machine. Sluit de blauwe
en de rode kraan op de R134a gasfles. Schroef de moer(ref.3a fig.3) van de fles los. Scheid de
verwarmingsspoel (ref.22 fig.6) van de R134a fles( raak en/of ontkoppel de draden van de
verwarmingsspoel niet!)Verwijder de fles R134a (fig.6 ref.23) uit het huis, maar laat de weerstand
zitten. Stel de fles in op een hoogte van ten minste 40cm.
Van CALIBRATION, selecteer R134a BOTTLE SCALE.

Selecteer R134a BOTLE SCALE Calibration scale R134a is nu tezien.

Als de fles op de weegschaal staat, controleer dan dat de waarde in gewicht gelijk is aan 0.000,
anders moet u het gewicht selecteren en voeg de waarde in door middel van het toetsenbord. Druk
op ENT en Pes. Min. Om de referentiewaarde te bevestigen. De groene stip zal oplichten om de juiste
gegevens te bevestigen.

Plaats het referentiegewicht (ong. 30kg) in het midden van de weegschaal. Voeg de
waarde(“30.000”kg) in het gewicht vak (max.) om de referentiewaarde te bevestigen. De groene stip
zal oplichten als bevestiging van het invoeren van de juiste gegevens. Verwijder nu het gewicht van
de schaal en controleer de werking van de weegschaal met behulp van een bekend gewicht. Als dit
niet klopt begin dan opnieuw. De referentiewaarde van fles tare invoegen in het vak “Tare” [6.150g].
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N.B. Om de juiste waarde van de fles tare moet de fles leeg gewogen worden (de tare waarde kan
een paar gram verschillen afhankelijk van de positie van de buizen die zijn aangesloten op de fles),
maar omdat een lege fles niet altijd makkelijk wegen is wordt er vastgehouden aan een waarde van
6.150 gram. Dit doet geen afbreuk aan de juiste werking van de weegschaal. Het verplaatst alleen de
referentiewaarde naar 0.

Druk op EXIT totdat het programma opnieuw start om de gegevensinvoer te bevestigen.

Zet de machine uit en ontkoppel de machine van de netvoeding. Vervang de R134a fles op de
weegschaal en de verwarmingsspoel op de fles.(Notitie: de weerstand moet goed vastzitten aan de
fles) Vervang de plastic cover. Open de rode en blauwe kraan op de fles en vervang de voorste plastic
cover.

Algemene parameter
Van CALIBRATION, selecteer GENERAL PARAMETER

Selecteer min. Of max. (max=10kg; min=2kg) Gebruik het toetsenbord om de nieuwe waardes in te
vullen.
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Druk nu op EXIT totdat het programma herstart waardoor de wijzigingen worden bevestigd.

Olie schaal
Van CALIBRATION, selecteer OIL SCALE.

Leeg de oliecontainers (in geval van opvouwbare containers allemaal weggooien. Zet de lege
container terug, zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de schaal. Controleer of het vak met
min. Liter gelijk is aan ‘0’. Druk hierna op “ml min.” De groene stip zal gaan oplichten als bevestiging
van de juiste gegevens.
Vul de container nu met een bekend gewicht van nieuwe olie ( van 100 tot 2500cc gemeten op de
meter van de container) Zet de container terug, zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de
schaal (in geval van een opvouwbare container moet u een gewicht gebruiken van 100g, wat
overeenkomt met 104 ml). Zet de waarde van het volume in het vakje “liter max.” gebruik makend
van het toetsenbord. Druk nu op ml max. om te referentiewaarden te bevestigen. De groene stip zal
oplichten om de juiste gegevens te bevestigen.
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Controleer de werking van de weegschaal door er een bekend gewicht (100g(104ml)) te gebruiken.
Bevestig de tare waarde, die 0 moet zijn, anders moet je dit invoegen in het vakje bij tare gebruik
makend van het toetsenbord en druk op Ent om dit te bevestigen.

Druk nu op EXIT totdat het programma herstart waardoor de wijzigingen worden bevestigd.

Drukopnemer van de gasfles
Verwijder de voorste plastic kap van de machine om bij de fles te komen. Sluit de blauwe kraan en
schroef langzaam de blauwe slang van de fles eraf totdat de druk in de fles op 0 bar staat.
Van CALIBRATION, selecteer BOTTLE PRESSURE R134a.

Druk op Pres. Min. Om de druk op 0 bar in te stellen.
Sluit een fles stikstof en een klasse 1 manometer aan op de rode slang van de fles. Verlaag de druk
tot deze rond de 15 tot 20 bar zit met behulp van de drukverminderaar. Controleer de waarde van de
referentiedruk met een klasse 1 manometer. Voer de afgelezen waarde in bij Press. max. Druk nu op
ENT en dan op Pres. Max. om de referentiewaarde te bevestigen. De groene stip zal oplichten om de
juiste gegevens te bevestigen.

Druk op EXIT totdat het programma opnieuw start om de gegevensinvoer te bevestigen.
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A/C Drukopnemer
WAARSCHUWING: Deze bewerking moet alleen worden uitgevoerd als de service slangen leeg zijn.
Wij raden een korte herstelfase aan voordat deze kalibratie wordt uitgevoerd.
Vanuit CALIBRATION, selecteer A/C PRESSURE

Ontkoppel de service slangen en open de EV21, EV1, EV2 en EV5 kleppen met behulp van de
commandotoetsen. Controleer dat beide manometers op 0 bar staan. Druk op Pres. Min. om de
referentiewaarde van de drukopnemer te bevestigen. De groene stip zal oplichten om de juiste
gegevens te bevestigen.

Sluit de kleppen weer en sluit een fles stikstof en een klasse 1 manometer aan op de service slangen.
Verlaag de druk tot deze rond de 15 tot 20 bar zit met behulp van de drukverminderaar. Open nu de
kleppen EV1, EV2 en EV5. Vul de waardes, die zijn afgelezen van de klasse 1 manometer, in bij het
Press. max. vakje en druk op ENT.

Druk op Pres. Max. om de referentiewaarde te bevestigen. De groene stip zal oplichten om de juiste
gegevens te bevestigen.
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Sluit de stikstoffles en open klep EV21 om de druk in de verdamper te ontladen. Ontkoppel nu de
stikstoffles en sluit alle kleppen.

Druk nu op EXIT totdat het programma herstart waardoor de wijzigingen worden bevestigd.

Temperatuur van de gasfles
Notitie: Voor de kalibratie van de temperatuursensor in de fles heeft u een digitale thermometer
nodig. Controleer of de temperatuursonde is losgekoppeld van de fles zodat deze in staat is om de
omgevingstemperatuur af te lezen.
Vanuit CALIBRATION, selecteer PROBE R134a

Controleer of de temperatuur die op het display staat ook de temperatuur is die afgelezen is op de
externe thermometer. Wijzig, indien nodig, de waardes van de machine in het vakje “off R134a”.

Druk nu op EXIT totdat het programma herstart waardoor de wijzigingen worden bevestigd.

Plaats de temperatuursonde terug op de fles.
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Vacuümpomp
Voer de bewerkingen hieronder op een routinebasis uit met het oog op een goede werking van de
vacuümpomp:
M1) Olie bijvullen
M2) Olie verversen
Als u olie bijvult of ververst, zorg er dan voor dat u de juiste olie gebruikt die door de fabrikant wordt
aanbevolen. Neem contact op met de verkoper over de juiste soort olie.

M.1) Olie bijvullen
Deze bewerking moet worden uitgevoerd als de hoeveelheid olie minder dan de helft van de
indicator(4)(verwijst naar figuur 10) is. NOTITIE: om de hoeveelheid olie goed te kunnen controleren
moet de pomp voor ten minste 1 minuut aan staan(een vacuümprocedure 1 minuut lang uitvoeren in
de slang). Zodat de olie stroomt. Controleer de hoeveelheid olie als de pomp is gestopt. Om de olie
bij te vullen moet u de volgende stappen 1 voor 1 uitvoeren. Ontkoppel de machine van het
energienet. Zoek de oliedop en schroef deze er helemaal af. De olie moet in het gat waar net de
oliedop in zat. Voeg per keer een beetje olie toe, wacht tot het niveau is gestegen voordat u er nog
wat bij doet. Vul de olie tot ongeveer een halve centimeter boven het rode teken op de indicator.
Draai nu de oliedop er weer goed op.

M.2) Olie verversen
De olie in de vacuümpomp moet elke 150 werkuren of na een vervanging van een koelmiddel filter
worden vervangen. Als de kleur van de olie verandert (als gevolg van absorptie van vocht) voordat de
150 werkuren zijn bereikt moet de olie ook worden vervangen. Voordat u begint met het verversen
van de olie moet u ervoor zorgen dat er een oliecontainer is met een capaciteit van minstens 500cc
om de gebruikte olie op de kunnen vangen, omdat de pomp ongeveer 500cc aan olie bevat. zorg er
voor dat u de juiste olie gebruikt die door de fabrikant wordt aanbevolen. Neem contact op met de
verkoper over de juiste soort olie.
1) Ontkoppel de machine van het energienet
2) Schroef de vuldop(2) helemaal los (zie figuur 10)
3) Schroef de afvoerdop(3) los
4) Zorg ervoor dat alle olie in de container stroomt (hoogte van <10cm)
5) Sluit de afvoerdop(3)
6) Giet nieuwe olie door de vulopening totdat het niveau stijgt tot het teken op de indicator(4)
7) Schroef de vuldop(2) weer vast.

Legen van de gebruikte oliecontainer
Deze bewerking moet worden uitgevoerd als het olieniveau boven de 400cc komt.
Procedure:
- Verwijder de container uit de kast zonder druk uit te oefenen op de schaal
- Schroef de container los terwijl u de dop op zijn plaats houdt. Gebruik een lege geschikte
container voor gebruikte olie om het op te vangen.
- Schroef de container weer vast en zet deze terug zonder dat u druk op de schaal uitoefent
NOTITIE: Om beschadigingen van de schaal te voorkomen moet u er geen druk op uitoefenen. Niet
van onderaf en niet van bovenaf.
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Vervangen olie/merkstof cartridge
Als de hoeveelheid olie/merkstof daalt tot een paar cc is het verstandig om dit te vervangen zodat u
een handige reserve heeft. Het accordeon type cartridge laat een eenvoudige, schone en
nauwkeurige injectie van nieuwe olie/merkstof in het A/C Systeem zien. Bovenal wordt een product
geïnjecteerd wat vrij is van onzuiverheden en niet worden onderworpen aan verontreinigingen, door
bijvoorbeeld vochtigheid wat kan leiden tot schade aan componenten van het A/C Systeem.
Het “male-female bayonet” systeem zorgt voor een goede koppeling tussen de cartridge en de
apparatuur wat de schade aan het milieu tot een minimum brengt.
De male koppeling is aan de cartridge gelast om de infiltratie van lucht te voorkomen en het product
in de originele staat te houden. Het maakt het ook onmogelijk om de koppeling los te schroeven en
de cartridge te hervullen.

Invoegen van de cartridge
Voeg de cartridge in de female koppelingshelft op de machine in en draai deze tegen de klok in(figuur
12) tot de twee pijlen(1 op male, 1 op female) op één lijn staan(figuur 13); een ‘klik’ wijst erop dat de
cartridge er juist in zit. Als de cartridge eenmaal goed zit, forceer deze dan niet door de cartridge
door te draaien.

Verwijdering van de cartridge
Pak de twee tabs op het male element en roteer deze met de klok mee(figuur 14) totdat de cartridge
vrijkomt van de koppeling; trek deze naar beneden om hem los te trekken van het female element.
ATTENTIE: Wij raden aan om de bovenstaande bewerking snel en zonder aarzeling uit te voeren om
te vermijden dat er lucht in de klep van het male element komt. Wij raden daarom aan om zo min
mogelijk druk uit te oefenen op de cartridge en het te comprimeren om zo te voorkomen dat er lucht
bijkomt. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
NOTITIE: Terwijl u de cartridge roteert, moet u dit iets comprimeren om de druk te verwijderen.
NOTITIE: De cartridge kan, wanneer nodig, verwijderd worden; Het is echter beter om deze zo min
mogelijk te verwijderen. De uitgepakte cartridge behoudt ze eigen conformiteit en is altijd klaar om
opnieuw te worden gebruikt.
NOTITIE: Het gebruik van merkstoffen die niet worden aangeraden door de fabrikant zorgt voor
verval van de garantie.

Vervangen printpapier
Gebruik alleen warmtegevoelig van het onderstaande type:
Breedte van het papier: 58mm
Maximale papierrol diameter: 40 mm
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