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Αγαπητέ ιδιοκτήτη συνεργείου,  
 
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία από τις συσκευές μας για το συνεργείο σας.  
Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και θα σας βοηθήσει σημαντικά 
στην εργασία σας.  
 
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να εξοικειωθείτε απόλυτα με τις οδηγίες χρήσης.  
Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να φυλάσσονται σε προσβάσιμο σημείο, για να ανατρέχετε σε 
αυτές όποτε χρειάζεται.  
 
Το ACM3000 είναι μία ηλεκτρονική μονάδα για ανάκτηση, ανακύκλωση, εκκένωση και 
πλήρωση συστημάτων κλιματισμού με ψυκτικό R134a.  
 
Το απλό και αξιόπιστο σύστημα σύνδεσης της μονάδας εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια σε 
όλες τις διαδικασίες εργασίας: Ανάκτηση και ανακύκλωση ψυκτικού, εκκένωση και έλεγχος 
διαρροών, προσθήκη λιπαντικού λαδιού, πλήρωση του συστήματος κλιματισμού και έλεγχος 
της πίεσης λειτουργίας.  
 
Το αυτόματο σύστημα ελέγχου μέσω μιας ηλεκτρονικής ζυγαριάς εξασφαλίζει πλήρωση 
ακριβείας και επιτήρηση της χωρητικότητας του δοχείου ψυκτικού, για να αποφεύγεται η 
υπερπλήρωση του συστήματος και/ή του δοχείου.  
 
Η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα κλιματισμού ρυθμίζεται από τον χειριστή με τα 
πλήκτρα λειτουργίας ή επιλέγεται από την εσωτερική βάση δεδομένων της μονάδας.  
Το ψυκτικό διαχωρίζεται από το λιπαντικό λάδι με τη βοήθεια ενός διαχωριστή, ο οποίος είναι 
κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  
 
• Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του εγχειριδίου, είτε στο σύνολό του είτε τμημάτων του, κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του κατασκευαστή. 
• Τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι 

δεσμευτικά. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε τροποποίηση που 
θεωρεί απαραίτητη, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενες προειδοποιήσεις ή 
αντικαταστάσεις. 

• Όλα τα εμπορικά σήματα, οι ονομασίες προϊόντων και τα κατατεθέντα σήματα αποτελούν 
ιδιοκτησία των εκάστοτε κατόχων. 
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LOW Κύκλωμα μέτρησης βαλβίδας χαμηλής πίεσης  
HIGH Κύκλωμα μέτρησης βαλβίδας υψηλής πίεσης  
V1 Βαλβίδα εύκαμπτου σωλήνα στην πλευρά χαμηλής πίεσης δεξαμενής  
V2 Βαλβίδα εύκαμπτου σωλήνα στην πλευρά υψηλής πίεσης δεξαμενής  
V3 Βαλβίδα χαμηλής πίεσης δεξαμενής  
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9 Δοχείο εξόδου λαδιού  
10 Εναλλάκτης θερμότητας  
P1 Μετατροπέας πίεσης  
P2 Διακόπτης υψηλής πίεσης  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ  
 
Απόσυρση μονάδας  
 

 
 
• Η μονάδα δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ανάλογα ειδικά 

απόβλητα.  
 
• Η επαναχρησιμοποίηση ή η σωστή ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία.  
 
• Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE 2002/96/EC, υπάρχουν κατάλληλα σημεία 

απόρριψης για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.  
 
• Οι δημόσιες αρχές και οι κατασκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

επιδιώκουν την απλοποίηση των διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέσω της οργάνωσης των ενεργειών συλλογής και 
της χρήσης κατάλληλων μέσων προγραμματισμού.  

 
• Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τις ανεπίτρεπτες μεθόδους απόρριψης των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  
 
Απόρριψη μπαταριών  
 

 

 

• Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά. Οι 
μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.  

 
• Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά! 

 
  
 
 
 
  



8 
 

1.0 – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ACM3000  
 
Η προηγμένη τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την κατασκευή του 
ACM3000 εξασφαλίζει τον εξαιρετικά απλό χειρισμό και την αξιόπιστη λειτουργία της 
μονάδας.  
Αυτό σημαίνει ότι ο χειριστής δεν εκτίθεται σε κανενός είδους κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες και η μονάδα 
χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Αυτή η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από προσωπικό με ανάλογη εκπαίδευση και 
εκτενείς γνώσεις για τις βασικές αρχές της ψύξης, των συστημάτων ψύξης και των ψυκτικών 
μέσων καθώς και των ενδεχόμενων ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τη μονάδα που 
είναι υπό πίεση.  
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση της μονάδας, κάθε χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.  
 
 
1.1 – Ασφαλής λειτουργία  
 
• Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας, όπως γυαλιά και γάντια, γιατί η 

επαφή με το ψυκτικό μπορεί να προκαλέσει τύφλωση καθώς και άλλους τραυματισμούς 
στον χειριστή. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα σύμβολα:  

 

 

 
 
Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας.  
 
 
 
Μην χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο τη μονάδα σε περίπτωση βροχής ή 
υψηλής υγρασίας.  
 
Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.  
 
 
Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας. 

 
• Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, γιατί η χαμηλή θερμοκρασία βρασμού (περίπου -30 °C) 

μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.  
• Μην εισπνέετε ατμούς αερίου ψυκτικού.  
• Προτού συνδέσετε τη μονάδα ACM3000 σε ένα σύστημα κλιματισμού ή σε ένα εξωτερικό 

δοχείο, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές.  
• Προτού αποσυνδέσετε τη μονάδα ACM3000, βεβαιωθείτε ότι η φάση έχει ολοκληρωθεί και 

όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η διαφυγή του ψυκτικού 
στην ατμόσφαιρα.  

• Μην τροποποιείτε τις ρυθμίσεις της βαλβίδας ασφαλείας ή του συστήματος ελέγχου.  
• Χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικά δοχεία ή άλλα δοχεία αποθήκευσης που διαθέτουν βαλβίδες 

ασφαλείας και είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.  
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα άμεσα ή πριν από μεγάλες περιόδους 

ακινητοποίησης ή πριν από εργασίες συντήρησης, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος.  
• Κατά τη συντήρηση της μονάδας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στους εύκαμπτους 

σωλήνες μπορεί να υπάρχει ψυκτικό υπό πίεση.  
• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εκρήξιμο περιβάλλον.  
 
Οι ειδικές εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.  
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• Για τον έλεγχο της στεγανότητας και της πίεσης στις μονάδες HCF-134a ή στο σύστημα 
κλιματισμού του οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας. 
Ορισμένα μείγματα αέρα/HCF-134a είναι εύφλεκτα υπό υψηλή πίεση. Αυτά τα μείγματα 
ενδεχομένως να είναι πολύ επικίνδυνα γιατί μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή εκρήξεις και, 
κατά συνέπεια, τραυματισμούς ή ζημιές.  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την προστασία ατόμων και 
αντικειμένων παρέχει ο κατασκευαστής του ψυκτικού.  
 
 
1.2 – Διατάξεις ασφαλείας  
 
Το ACM3000 διαθέτει τις παρακάτω διατάξεις ασφάλειας:  
• Βαλβίδες υπερπίεσης.  
• Εκτός από τη βαλβίδα υπερπίεσης, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη μέγιστης 

πίεσης, ο οποίος απενεργοποιεί το συμπιεστή σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Στις διατάξεις ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω 
απαγορεύονται κάθε είδους τροποποιήσεις.  

 
 
1.3 – Χώρος εργασίας  
 
• Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Φροντίστε να εργάζεστε μακριά από φλόγες και υπέρθερμες 
επιφάνειες. Η επίδραση υψηλής θερμοκρασίας προκαλεί 
αποσύνθεση του ψυκτικού, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση 
τοξικών και διαβρωτικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για τον 
χειριστή και το περιβάλλον. 

 
• Για την απρόσκοπτη λειτουργία της, η μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. 

Το δοχείο δεν πρέπει να τραντάζεται, ακόμα και σε μικρές μετατοπίσεις της μονάδας.  
• Ποτέ δεν πρέπει να στάζει νερό από τη μονάδα ACM3000.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Κατά τη λειτουργία της μονάδας, προσέξτε ώστε να μην διαφεύγει 
ψυκτικό στο περιβάλλον.  
Αυτή η προφύλαξη, εκτός από την εναρμόνιση με τους διεθνείς 
κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι αναγκαία 
για να αποφεύγεται η ύπαρξη ψυκτικού στον χώρο εργασίας που 
δυσχεραίνει τον εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών. 

 
• Φροντίστε να εργάζεστε σε χώρο με ικανοποιητικό φωτισμό.  
• Μην εισπνέετε τους ατμούς ψυκτικού και λαδιών των συστημάτων κλιματισμού. Η έκθεση 

μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος. Για να 
απομακρύνετε το ψυκτικό R134a από το σύστημα κλιματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις 
ειδικές μονάδες ανακύκλωσης ψυκτικού R134a. Σε περίπτωση ακούσιας διαρροής ψυκτικού 
στην ατμόσφαιρα, αερίστε καλά τον χώρο εργασίας προτού συνεχίσετε την εργασία.  

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Η έκθεση στον ήλιο 
μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές θερμοκρασίες και δυσλειτουργία. Οι αναφερόμενες 
θερμοκρασίες λειτουργίας αφορούν στη λειτουργία της μονάδας όταν δεν εκτίθεται 
απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.  
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2.0 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 
Η μονάδα ACM3000 είναι κατάλληλη για χρήση σε όλα τα συστήματα κλιματισμού επιβατικών 
και επαγγελματικών οχημάτων καθώς και φορτηγών, στα οποία χρησιμοποιείται ψυκτικό 
R134a.  
 
Ο μικροεπεξεργαστής της μονάδας ACM3000 επιτρέπει τη διαχείριση όλων των λειτουργιών 
μέσω μιας ηλεκτρονικής ζυγαριάς, μιας οθόνης LCD που εμφανίζει τις τιμές μέτρησης - σε 
βάρος ή λεπτά - και τα μηνύματα βοήθειας για τους διάφορους επιλεγμένους κύκλους 
λειτουργίας, καθώς και μιας κονσόλας χειρισμού με πληκτρολόγιο.  
 
Με τη σύνδεση της μονάδας ACM3000 στο σύστημα κλιματισμού είναι δυνατή η ανάκτηση και 
την ανακύκλωση του ψυκτικού, το οποίο διοχετεύεται ξανά στο σύστημα κλιματισμού μετά την 
ενδελεχή εκκένωσή του.  
 
Η ποσότητα του λαδιού που έχει αφαιρεθεί από το σύστημα κλιματισμού κατά την ανάκτηση, 
μπορεί να υπολογιστεί και στη συνέχεια να προστεθεί ξανά στο σύστημα.  
Η μονάδα διαθέτει μία αντλία υψηλού κενού μιας βαθμίδας και ένα σετ μέτρησης πίεσης 
(μανόμετρα) για συνεχή παρακολούθηση των ενεργών διαδικασιών.  
Ο έλεγχος στεγανότητας του συστήματος κλιματισμού πραγματοποιείται από τα μανόμετρα 
που διαθέτει η μονάδα.  
 
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ειδικές συνδέσεις, οι οποίες εμποδίζουν τον κίνδυνο 
επιμόλυνσης από συστήματα όπου χρησιμοποιείται ψυκτικό R12.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Η μονάδα δεν επιτρέπεται να μετασκευαστεί για χρήση σε συστήματα 
κλιματισμού με ψυκτικό R12. 
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3.0 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 
11. Πληκτρολόγιο 
 
12. Μανόμετρο χαμηλής πίεσης  
 
13. Μανόμετρο υψηλής πίεσης 
 
14. Μανόμετρο εσωτερικού δοχείου 
 
15. Βαλβίδα υψηλής πίεσης 
 
16. Βαλβίδα χαμηλής πίεσης  
 
17. Εκτυπωτής (προαιρετικά)  
 
18. Γενικός διακόπτης τροφοδοσίας 
 
19. Θύρα για ενημερώσεις του λογισμικού  
 
20. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης χαμηλής πίεσης 
 
21. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης υψηλής πίεσης  
 
22. Δοχείο για ψεκασμό λαδιού  
 
23. Δοχείο για αποστράγγιση λαδιού  
 
 
3.1 – Πληκτρολόγιο  
 
24. LED λειτουργίας ΠΛΗΡΩΣΗΣ  
 
25. LED λειτουργίας ΚΕΝΟΥ  
 
26. LED λειτουργίας ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ  
 
27. Πλήκτρο λειτουργίας ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
 
28. Πλήκτρο λειτουργίας ΚΕΝΟΥ  
 
29. Πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
30. Πλήκτρο λειτουργίας ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
31. Πλήκτρο STOP  
 
32. Πλήκτρο ENTER  
 
33. Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα κάτω  
 
34. Πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα προς τα πάνω  
 
35. Οθόνη  
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4.0 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 
Εδώ περιγράφονται τα βήματα εργασίας που πρέπει να διενεργηθούν πριν από τη λειτουργία 
της μονάδας.  
 
 
4.1 – Αφαίρεση συσκευασίας και έλεγχος εξαρτημάτων  
 
• Αφαιρέστε τη συσκευασία της μονάδας.  
• Ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα συνοδευτικά στοιχεία και εξαρτήματα:  

√ Οδηγίες λειτουργίας  
√ 2 σύνδεσμοι δοχείου  
√ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τη βαλβίδα ασφαλείας δοχείου  

 
 
4.2 – Μεταφορά και αποθήκευση μονάδας  
 
Αφαιρέστε τη μονάδα από την παλέτα της συσκευασίας.  
Η μονάδα κινείται πάνω σε τέσσερις ρόδες. Οι δύο μπροστινές ρόδες διαθέτουν φρένα.  
Σε περίπτωση ανώμαλου εδάφους, μπορείτε να μετακινήσετε τη μονάδα ACM3000 γέρνοντάς 
την και ισορροπώντας τη στους δύο πίσω τροχούς.  
Αν και τα πιο βαριά εξαρτήματα έχουν προσαρτηθεί στο κάτω τμήμα της μονάδας έτσι ώστε 
το κέντρο βάρους να είναι χαμηλά, ο κίνδυνος ανατροπής της μονάδας δεν αποκλείεται.  
 
 
4.3 – Προετοιμασία για χρήση  
 
Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ACM3000, μπορείτε να τη ρυθμίσετε για να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες σας.  
Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητες στα στάνταρ μοντέλα.  
Για να ρυθμίσετε τη μονάδα service κλιματιστικού, ενεργήστε ως εξής:  
 
• Ενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ 

(ημερομηνία και ώρα).  
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και ΚΑΤΩ (33) για 

μερικά δευτερόλεπτα.  
• Εμφανίζεται ένα μενού με τις λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να διατρέξετε το 

μενού.  
• Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να την 

προσπελάσετε.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 
• Επιλέξτε τη λειτουργία GLOSSA και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32).  
• Εμφανίζεται ο κατάλογος με τις διαθέσιμες γλώσσες στη μνήμη της μονάδας.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να διατρέξετε το 

μενού και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το κύριο μενού.  
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
 
• Επιλέξτε τη λειτουργία HMERA/ORA και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και ο κέρσορας βρίσκεται 

απευθείας στην ημερομηνία.  
• Καταχωρήστε την ημερομηνία και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ENTER (32) 

για μερικά δευτερόλεπτα.  
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• Ο κέρσορας τίθεται στην ώρα.  
• Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ENTER (32) για 

μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το κύριο μενού.  
 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 
• Επιλέξτε τη λειτουργία MONADA METRHSHS και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32).  
• Εμφανίζεται ο κατάλογος με τις διαθέσιμες μονάδες μέτρησης στη μνήμη της μονάδας.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να διατρέξετε το 

μενού και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα 
μέτρησης.  

• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το κύριο μενού.  
 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ  
 
• Επιλέξτε τη λειτουργία ANTITHESH και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32).  
• Πατήστε το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να διατρέξετε το μενού 

και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ρυθμίσετε την αντίθεση οθόνης.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το κύριο μενού.  
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για ενημέρωση της βάσης δεδομένων των κατασκευαστών 
οχημάτων.  
 
• Τοποθετήστε το κλειδί ενημέρωσης στην μπροστινή πλευρά της κάρτας.  
• Επιλέξτε τη λειτουργία ENHMEPOSH APXEION και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32).  
• Στο τέλος της διαδικασίας εκτελείται αυτόματη επαναφορά της κάρτας.  
• Αφαιρέστε το κλειδί.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα service κλιματιστικού κατά την ενημέρωση.  
 
 
4.4 – Πλήρωση δοχείου  
 
Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα και μετά την προσαρμογή των ρυθμίσεών της, θα πρέπει 
να γεμίσετε την εσωτερική δεξαμενή με ψυκτικό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  
 
• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα service σε μία εξωτερική δεξαμενή που είναι γεμάτη με 

ψυκτικό (χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους συνδέσμους).  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Υπάρχουν δύο τύποι δεξαμενών: Με έξοδο υγρού και χωρίς έξοδο υγρού.  
Τα δοχεία με έξοδο υγρού πρέπει να παραμένουν σε όρθια θέση για τη μεταφορά του υγρού 
ψυκτικού. Συνδέστε αυτόν τον τύπο δοχείου στη βαλβίδα σύνδεσης ΥΓΡΟ (LIQUID).  
Τα δοχεία χωρίς έξοδο υγρού συνήθως διαθέτουν μόνο μία βαλβίδα και θα πρέπει να τα 
γείρετε για τη μεταφορά του υγρού ψυκτικού.  
 
• Ανοίξτε τη βαλβίδα στην εξωτερική δεξαμενή και τη βαλβίδα στον εύκαμπτο σωλήνα service.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και ΚΑΤΩ (33) για 

μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
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• Στην οθόνη εμφανίζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα της δεξαμενής.  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να συνεχίσετε.  
• Ρυθμίστε την ποσότητα ψυκτικού που θέλετε να προσθέσετε (συνιστάται να προσθέτετε 

περίπου 4 κιλά).  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.  
• Η μονάδα σταματά αυτόματα τη διαδικασία μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.  
• Κλείστε τη βαλβίδα στο εξωτερικό δοχείο.  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και εκκενώστε τους 

εύκαμπτους σωλήνες και τον διαχωριστή-αποστακτήρα.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Η ποσότητα του ανακτημένου ψυκτικού συνήθως είναι μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη 
ποσότητα, γιατί εκκενώνονται επίσης οι εύκαμπτοι σωλήνες και ο διαχωριστής.  
 
• Η λειτουργία σταματά αυτόματα όταν στο σύστημα δεν υπάρχει πλέον πίεση.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
 
 
5.0 – ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 
Στη συνέχεια περιγράφονται οι λειτουργίες της μονάδας.  
 
 
5.1 – Βάση δεδομένων  
 
Για τα δεδομένα πλήρωσης ανατρέξτε απευθείας στην εσωτερική βάση δεδομένων της 
μονάδας.  
Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 
προβληθούν στην οθόνη ή να εκτυπωθούν (σε μονάδες με εκτυπωτή).  
 
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και ΚΑΤΩ (33) για 

μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία BASH DEDOMENON και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Επιλέξτε τη λειτουργία EU. BASH DEDOMENON και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER 

(32).  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τον 

Κατασκευαστή του οχήματος και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε το 

Μοντέλο του οχήματος και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Μετά από αυτές τις ενέργειες, στην οθόνη εμφανίζονται δύο πιθανές επιλογές. Πατήστε το 

πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε μία από αυτές και 
επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

 
√ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα και να τα 

χρησιμοποιήσετε στο service.  
Στη συνέχεια, το πρόγραμμα εμφανίζει ξανά τη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ. Με αυτή την επιλογή, η 
τιμή του ψυκτικού φορτώνεται για την επόμενη διαδικασία πλήρωσης και, σε μονάδες με 
εκτυπωτή, τα δεδομένα του οχήματος (κατασκευαστής και μοντέλο) εκτυπώνονται.  

 
√ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη. Για να διατρέξετε τις 

πληροφορίες για το όχημα πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ 
(33).  

 
√ Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για εκτύπωση αυτών των πληροφοριών (μόνο σε 

μονάδες με εκτυπωτή).  
 

• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στο μενού BASH DEDOMENON.  
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5.2 – Ανάκτηση ψυκτικού  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Κατά την εργασία με ψυκτικό πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και 
γάντια προστασίας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, διαβάστε και 
τηρήστε τις προειδοποιήσεις στην αρχή αυτών των οδηγιών.  

 
Για να ανακτήσετε το ψυκτικό που υπάρχει στο σύστημα κλιματισμού, ενεργήστε ως εξής:  
 
• Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες χαμηλής πίεσης T1 και υψηλής πίεσης T2 στο σύστημα 

κλιματισμού.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες στους ταχυσυνδέσμους των εύκαμπτων σωλήνων T1 και T2.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗ (27). Στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη ποσότητα 

ψυκτικού που μπορεί να ανακτηθεί.  
• Η λειτουργία δεν ξεκινά εάν δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, 

εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη για ενημέρωση του χειριστή.  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Η λειτουργία 

αυτοκαθαρισμού ξεκινά.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η σωστή ζύγιση του ανακτημένου 
ψυκτικού.  
Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού, πατώντας και κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗ για μερικά δευτερόλεπτα.  
 
• Όταν η λειτουργία αυτοκαθαρισμού ολοκληρωθεί, ξεκινά η ανάκτηση του ψυκτικού.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Η λειτουργία σταματά αυτόματα εάν η πίεση στο εσωτερικό του συστήματος μειωθεί κάτω 
από 1 bar.  
 
• Στο τέλος της ανάκτησης εκτελείται αυτόματη αποστράγγιση του λαδιού και έλεγχος των 

τιμών πίεσης.  
• Όταν λήξει ο χρόνος αναμονής:  

√ Η λειτουργία ξεκινά πάλι αυτόματα, μόλις η πίεση αυξηθεί ξανά.  
√ Στην οθόνη εμφανίζεται η ποσότητα του ανακτημένου ψυκτικού, εάν η τιμή πίεσης δεν έχει 

αλλάξει.  
• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο ΣΤΟΠ (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Στις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή (προαιρετικός εξοπλισμός), μετά την προβολή των 
δεδομένων ενεργήστε ως εξής:  

√ Καταχωρήστε την τιμή του ανακτημένου λαδιού με το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ 
(34) ή ΚΑΤΩ (33) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για εκτύπωση.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για έξοδο.  

 
 
5.3 – Δημιουργία κενού  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Εάν η αντλία κενού έχει υπερβεί τις 50 ώρες λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 
ALLAXTE LADI. Διενεργήστε τη συντήρηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στη σχετική ενότητα.  
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• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο ΚΕΝΟ (28).  
• Η λειτουργία δεν ξεκινά εάν υπάρχει πίεση στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, 

εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη για ενημέρωση του χειριστή.  
• Καταχωρήστε τον επιθυμητό χρόνο εκκένωσης με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ 

(34) ή ΚΑΤΩ (33).  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε τη διαδικασία.  
• Στο τέλος του χρόνου εκκένωσης, ξεκινά ο χρόνος ελέγχου των τιμών πίεσης. Όταν λήξει 

αυτό το χρονικό διάστημα, εκτελείται έλεγχος του συστήματος για διαρροές και το 
αποτέλεσμα του ελέγχου εμφανίζεται στην οθόνη.  

• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Στις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή (προαιρετικός εξοπλισμός), μετά την προβολή του 
αποτελέσματος του ελέγχου μπορείτε να συνεχίσετε ως εξής:  

• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για εκτύπωση.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για έξοδο.  

 
 5.4 – Ψεκασμός λαδιού και πλήρωση συστήματος κλιματισμού  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται να διενεργηθεί μόνο σε σύστημα 
κλιματισμού που είναι υπό κενό (μετά τη λειτουργία εκκένωσης του 
συστήματος). Όταν ολοκληρωθεί ο ψεκασμός λαδιού, ακολουθεί η 
λειτουργία πλήρωσης. 
Η πλήρωση με λάδι πρέπει να εκτελείται μόνο από την πλευρά 
υψηλής πίεσης. Αν το σύστημα κλιματισμού διαθέτει μόνο σύνδεση 
χαμηλής πίεσης (LOW), θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 
λεπτά προτού ενεργοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού μετά την 
πλήρωση.  

 
• Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες service είναι συνδεδεμένοι και οι βαλβίδες τους 

ανοιχτές.  
• Πατήστε το πλήκτρο ΠΛΗΡΩΣΗ (30).  
• Καταχωρήστε την ποσότητα του ψυκτικού που πρόκειται να συμπληρώσετε με το πλήκτρο 

μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) κι επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Εάν έχετε επιλέξει το όχημα από τη βάση δεδομένων, στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η 
ποσότητα του ψυκτικού που πρέπει να προστεθεί στο επιλεγμένο όχημα.  
 
• Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αίτημα για πλήρωση του λαδιού.  

√ Για να προσθέσετε λάδι, πατήστε το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ελέγξτε την ποσότητα που 
υπάρχει στο δοχείο λαδιού. Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ξεκινήσετε την 
πλήρωση λαδιού.  

√ Εάν δεν επιθυμείτε να προσθέσετε λάδι, πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να 
ξεκινήσετε την πλήρωση ψυκτικού.  

• Η μονάδα εκτελεί την πλήρωση ψυκτικού και στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζει στην 
οθόνη την ποσότητα ψυκτικού που έχει συμπληρωθεί.  

• Για να επαληθεύσετε τη λειτουργικότητα του συστήματος, θα πρέπει να ελέγξετε τις πιέσεις 
λειτουργίας.  

• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 
Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες στην κονσόλα χειρισμού είναι κλειστές, 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα 
και δυσλειτουργία της μονάδας. 
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• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Ελέγξτε τις τιμές πίεσης.  
• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Στις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή (προαιρετικός εξοπλισμός), μετά την προβολή του 
ψυκτικού που έχει συμπληρωθεί ενεργήστε ως εξής:  

√ Καταχωρήστε την τιμή του συμπληρωμένου λαδιού με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα 
ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για εκτύπωση.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για έξοδο.  

 
 
5.5 – Αποσύνδεση από το σύστημα κλιματισμού  
 
Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα από το σύστημα κλιματισμού του οχήματος, ακολουθήστε 
την παρακάτω διαδικασία:  
 
• Κλείστε τη βαλβίδα στον ταχυσύνδεσμο υψηλής πίεσης στο όχημα.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Βεβαιωθείτε ότι τα μανόμετρα δείχνουν μία πίεση περίπου 1-2 bar.  
• Κλείστε τη βαλβίδα στον ταχυσύνδεσμο χαμηλής πίεσης στο όχημα.  
• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από το σύστημα κλιματισμού.  
• Εκτελέστε τη λειτουργία ανάκτησης, για να απομακρύνετε τα κατάλοιπα ψυκτικού από τους 

εύκαμπτους σωλήνες.  
 
 
5.6 – Αυτόματη λειτουργία  
 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση, εκκένωση και πλήρωση του συστήματος 
κλιματισμού.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Σε οχήματα που διαθέτουν μόνο μία σύνδεση, η λειτουργία 
πλήρωσης πρέπει να εκτελείται χειροκίνητα με τη διαδικασία που 
συνιστά ο κατασκευαστής. 

 
Για να εκτελέσετε την αυτόματη λειτουργία:  
 
• Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες χαμηλής πίεσης T1 και υψηλής πίεσης T2 στο σύστημα 

κλιματισμού.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες στους ταχυσυνδέσμους των εύκαμπτων σωλήνων T1 και T2.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΑ (29).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να καταχωρήσετε το χρόνο δημιουργίας 

κενού.  
• Καταχωρήστε την τιμή και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).(ακολουθήστε τις 

οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 5.3).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να καταχωρήσετε την ποσότητα 

πλήρωσης ψυκτικού (ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 5.4) και 
επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

 
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Εάν έχετε επιλέξει το όχημα από τη βάση δεδομένων, στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η 
ποσότητα του ψυκτικού που πρέπει να προστεθεί στο επιλεγμένο όχημα.  
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• Η λειτουργία ξεκινά και εκτελείται αυτόματα, μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία εκκένωσης.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αίτημα για πλήρωση του λαδιού.  

√ Για να προσθέσετε λάδι, πατήστε το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ελέγξτε την ποσότητα που 
υπάρχει στο δοχείο λαδιού. • Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ξεκινήσετε την 
πλήρωση λαδιού.  

√ Εάν δεν επιθυμείτε να προσθέσετε λάδι, πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να 
ξεκινήσετε την πλήρωση ψυκτικού.  

 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Σε περίπτωση σφάλματος, η μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της και στην οθόνη εμφανίζεται 
το σχετικό μήνυμα σφάλματος.  
 
• Για να επαληθεύσετε τη λειτουργικότητα του συστήματος, θα πρέπει να ελέγξετε τις πιέσεις 

λειτουργίας.  
• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες στην κονσόλα χειρισμού είναι κλειστές, 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα 
και δυσλειτουργία της μονάδας. 

 
• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Ελέγξτε τις τιμές πίεσης.  
• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Εκτελέστε τη διαδικασία αποσύνδεσης όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.5.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Στις μονάδες που διαθέτουν εκτυπωτή (προαιρετικός εξοπλισμός), μετά την προβολή των 
δεδομένων ενεργήστε ως εξής:  

√ Καταχωρήστε την τιμή του ανακτημένου λαδιού με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα 
ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

√ Καταχωρήστε την τιμή του συμπληρωμένου λαδιού με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα 
ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  

• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για εκτύπωση.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για έξοδο.  

 
 
5.7 – Λειτουργία ανακύκλωσης  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Κατά τη λειτουργία ανακύκλωσης, οι βαλβίδες υψηλής και χαμηλής 
πίεσης πρέπει να είναι κλειστές στη μονάδα. 

 
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και ΚΑΤΩ (33) για μερικά 

δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Η λειτουργία περιορίζεται αυτόματα στα 60 λεπτά.  
• Για να σταματήσετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο STOP (31).  
• Η λειτουργία σταματά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση του εσωτερικού 

κυκλώματος.  
 
5.8 – Ημιτελής πλήρωση  
 
• Κλείστε τη βαλβίδα του ταχυσυνδέσμου στην πλευρά υψηλής πίεσης στον εύκαμπτο 
σωλήνα service T2 στο σύστημα κλιματισμού.  
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• Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) για να ολοκληρώσετε την πλήρωση.  
• Αφήστε να αποστραγγιστούν τα κατάλοιπα ψυκτικού, μέχρι τα μανόμετρα να δείχνουν μία 

πίεση περίπου 1-2 bar.  
• Κλείστε τη βαλβίδα του ταχυσυνδέσμου στην πλευρά χαμηλής πίεσης στον εύκαμπτο 

σωλήνα service T1 στο σύστημα κλιματισμού.  
• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος και αποσυνδέστε τη μονάδα από το όχημα.  
• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες με μεγάλη προσοχή. Στους 
εύκαμπτους σωλήνες μπορεί να υπάρχει υγρό ψυκτικό υπό πίεση. 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες 
στην αρχή αυτού του εγχειριδίου.  
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6.0 – ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ  
 
6.1 – Μηνύματα συντήρησης  
 
ALLAXTE LADI 
Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού (βλ. ενότητα 7.1).  
 
ALLAXTE FILTRO 
Αντικατάσταση φίλτρου αφύγρανσης (βλ. ενότητα 7.3).  
 
 
6.2 – Μηνύματα σφάλματος  
 
YPSΗLH PIESH 
Στην έξοδο του συμπιεστή υπάρχει υπερβολικά υψηλή πίεση. Απενεργοποιήστε τη μονάδα 
και περιμένετε περίπου 30 λεπτά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, απευθυνθείτε 
στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του κατασκευαστή.  
 
SFALMA PROGRAMMATOS  
Υπάρχει σφάλμα στο λογισμικό, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του 
κατασκευαστή.  
 
DEXAMENH GEMATH 
Η στάθμη ψυκτικού στη δεξαμενή έχει φτάσει τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Εκτελέστε 
μερικές διαδικασίες πλήρωσης, για να μειώσετε την ποσότητα του ψυκτικού στο εσωτερικό 
της μονάδας.  
 
KALIMPRARISMA ZYG. 
Σφάλμα βαθμονόμησης της ζυγαριάς, εκτελέστε επαναφορά. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του κατασκευαστή.  
 
MEGALOS XRONOS ANAKT 
Ο χρόνος ανάκτησης υπερβαίνει το ρυθμισμένο όριο ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν διαρροές στο σύστημα κλιματισμού. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, απευθυνθείτε 
στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του κατασκευαστή.  
 
KYKLOMA ADEIO 
Στο σύστημα κλιματισμού δεν υπάρχει ψυκτικό.  
 
KYKLOMA GEMATO  
Στο σύστημα κλιματισμού υπάρχει ψυκτικό.  
 
ATELHS PLHROSH  
Υπερβολικός χρόνος πλήρωσης. Αυτό συμβαίνει όταν η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής 
αντιστοιχεί στην πίεση στο σύστημα κλιματισμού (βλ. ενότητα 5.8).  
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7.0 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
Το ACM3000 είναι μία εξαιρετικά αξιόπιστη μονάδα, η οποία έχει κατασκευαστεί με 
εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας και προηγμένη τεχνολογία.  
 
Για αυτούς τους λόγους, απαιτείται ελάχιστη συντήρηση και πολύ μικρή συχνότητα 
επεμβάσεων.  
 
Επιπρόσθετα, χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, όλες οι περιοδικές διαδικασίες 
συντήρησης σηματοδοτούνται την προβλεπόμενη χρονική στιγμή.  
 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ  Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού (50 ώρες).  
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Αντικατάσταση φίλτρου αφύγρανσης.  
 
 
7.1 – Αλλαγή λαδιού αντλίας κενού  
 
Το λάδι της αντλίας κενού πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά, για να εξασφαλίζεται η υψηλή 
απόδοση της μονάδας.  
Όταν απαιτείται αλλαγή του λαδιού, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALLAXTE LADI.  
Για να αλλάξετε το λάδι, ακολουθήστε με προσοχή τις εξής οδηγίες:  
 
• Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος.  
• Ανοίξτε την επάνω τάπα (36).  
• Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την τάπα (38), ανοίξτε την τάπα και αποστραγγίστε το 

λάδι της αντλίας κενού.  
• Όταν η αντλία αδειάσει, βιδώστε την τάπα (38).  
• Γεμίστε την αντλία με το λάδι που περιλαμβάνεται στον παρεχόμενο εξοπλισμό μέσω της 

άνω οπής. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στην αντλία από το τζάμι επιθεώρησης (37). Η στάθμη 
πρέπει να φτάνει στη μεσαία γραμμή του τζαμιού επιθεώρησης.  

• Όταν η αντλία γεμίσει, κλείστε την επάνω τάπα (36).  
 
 
 7.2 – Μηδενισμός μετρητή αντλίας κενού  
 
Μετά την αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού, μηδενίστε τον μετρητή.  
Για την επαναφορά του μετρητή, ακολουθήστε με προσοχή τις εξής οδηγίες:  
 
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

(29) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0000.  
• Καταχωρήστε τον κωδικό 5555 με το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) 

και επιβεβαιώστε κάθε τιμή με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Εφόσον καταχωρήσετε τον κωδικό 5555, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ENTER (32) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
 
Στην οθόνη εμφανίζεται μία τιμή που αντιστοιχεί στις ώρες λειτουργίας της αντλίας κενού.  
 
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ENTER (32).  
• Όταν εμφανιστεί η ένδειξη 0000 στην οθόνη, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο ENTER (32).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
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 7.3 – Αντικατάσταση φίλτρου αφύγρανσης  
 
Το φίλτρο αφύγρανσης της μονάδας έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
απομακρύνονται όλα τα κατάλοιπα οξέων και η υψηλή περιεκτικότητα νερού του ψυκτικού 
R134a. 
Όταν απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALLAXTE 
FILTRO.  
Για τη σωστή αντικατάσταση του φίλτρου, ακολουθήστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες.  
 
• Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος και πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο ΑΝΑΚΤΗΣΗ (27) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Ανοίξτε τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης στη μονάδα.  
• Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία αυτοκαθαρισμού.  
• Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει, μέχρι η πίεση στα μανόμετρα να μειωθεί κάτω από 1 

(ένα) bar.  
• Η λειτουργία σταματά αυτόματα.  
• Κλείστε τις βαλβίδες στη μονάδα.  
• Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος και αφαιρέστε το κάτω μπροστινό 

κάλυμμα.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Για την παρακάτω διαδικασία είναι αναγκαίο να ανοίξετε το κύκλωμα 
ψυκτικού της μονάδας. Φορέστε γυαλιά και γάντια προστασίας.  

 
• Αποσυνδέστε προσεκτικά το φίλτρο και αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Βεβαιωθείτε ότι οι παρεχόμενοι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι 
βρίσκονται στη σωστή θέση. 

 
• Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα.  
 
 
7.4 – Μηδενισμός μετρητή φίλτρου αφύγρανσης  
 
Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου αφύγρανσης, μηδενίστε τον μετρητή.  
Για την επαναφορά του μετρητή, ακολουθήστε με προσοχή τις εξής οδηγίες:  
 
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο κίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

(29) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0000.  
• Καταχωρήστε τον κωδικό 5555 με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ 

(33) και επιβεβαιώστε κάθε τιμή με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Εφόσον καταχωρήσετε τον κωδικό 5555, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ENTER (32) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
 
Στην οθόνη εμφανίζεται μία τιμή - σε κιλά ή λίβρες - που αντιστοιχεί στην ποσότητα του 
φιλτραρισμένου ψυκτικού.  
 
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ENTER (32).  
• Όταν εμφανιστεί η ένδειξη 0000 στην οθόνη, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο ENTER (32).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
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7.5 – Βαθμονόμηση ζυγαριάς ψυκτικού  
 
Απαιτούμενος εξοπλισμός:  
 

√ 2 βάρη βαθμονόμησης.  
 
Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και το δοχείο από τη βάση της ζυγαριάς.  
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:  
Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες του εσωτερικού δοχείου. Εάν 
θέλετε να τους αποσυνδέσετε, κλείστε τις βαλβίδες στους εύκαμπτους σωλήνες και στο 
δοχείο.  
 
• Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) και το πλήκτρο 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ (29) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0000.  
• Καταχωρήστε τον κωδικό 1111 με το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ 

(33) και επιβεβαιώστε κάθε τιμή με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Εφόσον καταχωρήσετε τον κωδικό 1111, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ENTER (32) για μερικά δευτερόλεπτα.  
• Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33) για να επιλέξετε τη 

λειτουργία KALIBRARISMA FIALHS και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (32).  
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη KALIBR.  MHDENISMOY.  
• Με τον δίσκο της ζυγαριάς εντελώς άδειο, πληκτρολογήστε την αριθμητική τιμή 00.00 και 

πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) (για να αλλάξετε την τιμή της ένδειξης, χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ (34) ή ΚΑΤΩ (33)).  

• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη KALIBR. BAROYS.  
• Τοποθετήστε το βάρος βαθμονόμησης στον δίσκο της ζυγαριάς (το συνιστώμενο βάρος 

είναι 10 κιλά).  
• Καταχωρήστε την τιμή του βάρους βαθμονόμησης και πατήστε το πλήκτρο ENTER (32) (για 

να αλλάξετε την τιμή της ένδειξης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης κέρσορα ΠΑΝΩ 
(34) ή ΚΑΤΩ (33)).  

• Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το μενού λειτουργιών.  
• Πατήστε το πλήκτρο STOP (31) για να επιστρέψετε στη σελίδα ΑΝΑΜΟΝΗ.  
 
 
8.0 – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
 
• Η μονάδα πρέπει να αποθηκεύεται σε ασφαλές σημείο  
• Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες του εσωτερικού δοχείου είναι κλειστές.  
• Για να θέσετε τη μονάδα ξανά σε λειτουργία, ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης 

μόνον εφόσον ανοίξετε και πάλι τις βαλβίδες του εσωτερικού δοχείου.  
 
 
9.0 – ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ  
 
9.1 – Απόσυρση μονάδας  
 
Στο τέλος της διάρκειας ζωής της μονάδας, πρέπει να εκτελεστεί η παρακάτω διαδικασία:  
 
• Αφαιρέστε και απορρίψτε το αέριο από το κύκλωμα της μονάδας, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ψυκτικού έχει επίσης αδειάσει.  
• Παραδώστε τη μονάδα σε κατάλληλο κέντρο απόρριψης.  
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9.2 – Απόρριψη ανακτημένων υλικών  
 
• Τα ανακτημένα ψυκτικά από τα συστήματα κλιματισμού που δεν μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να παραδίδονται σε έναν προμηθευτή αερίου για σωστή 
απόρριψη.  

• Τα ανακτημένα λιπαντικά από τα συστήματα κλιματισμού πρέπει να παραδίδονται σε 
κατάλληλο κέντρο απόρριψης.  

 
 
10.0 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ψυκτικό:  
R134  
 
Ανάλυση της ηλεκτρονικής ζυγαριάς ψυκτικού:  
± 5 g  
 
Μανόμετρα M1 και M2:  
Κατηγορία 1.0  
 
Μανόμετρο M3:  
Κατηγορία 2.5  
 
Χωρητικότητα δεξαμενής:  
10 l  
 
Μέγιστο βάρος που μπορεί να αποθηκευτεί:  
8 kg  
 
Διάταξη φιλτραρίσματος:  
1 συνδυασμένο φίλτρο αφύγρανσης  
 
Τάση τροφοδοσίας:  
230 V - 50/60 Hz  
 
Ισχύς:  
550 W  
 
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
10°C ÷ + 50°C  
Υγρασία: 20 ÷ 75%  
 
Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης:  
- 25°C ÷ + 60°C  
 
Διαστάσεις:  
940 x 580 x 520 mm  
 
Βάρος:  
Περ. 60 kg με άδειο δοχείο  
 
Επίπεδο θορύβου:  
<70 dB (A)  
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11.0 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 
Για την τακτική συντήρηση της μονάδας απαιτούνται τα παρακάτω εξαρτήματα.  
 
Φίλτρο αφύγρανσης       SP00100034  
Δοχείο λαδιού N°1 για την αντλία κενού     SP00100086  
Ρολό θερμικού χαρτιού (για τις μονάδες με εκτυπωτή)   SP00100087  
 
 
12.0 – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ  
 
• Ψυκτικό: Ψυκτικό μόνο του τύπου, για τον οποίο έχει κατασκευαστεί η μονάδα (π.χ. 

R134a).  
• Σύστημα κλιματισμού: Σύστημα κλιματισμού του οχήματος.  
• Μονάδα: Μονάδα ACM3000 για ανάκτηση, ανακύκλωση, δημιουργία κενού και πλήρωση 

συστημάτων κλιματισμού οχημάτων.  
• Εξωτερική δεξαμενή: Δεξαμενή που δεν επαναπληρώνεται με νέο ψυκτικό (π.χ. R134a) 

και χρησιμοποιείται για την πλήρωση της δεξαμενής ψυκτικού της μονάδας.  
• Δεξαμενή ψυκτικού: Δεξαμενή, ειδικά σχεδιασμένη για τη μονάδα.  
• Λειτουργία: Εκτέλεση μιας επιμέρους λειτουργίας.  
• Ανάκτηση/Ανακύκλωση: Λειτουργία για ανάκτηση του ψυκτικού από το σύστημα 

κλιματισμού και συγκέντρωσή του στο εσωτερικό δοχείο.  
• Δημιουργία κενού: Απομάκρυνση μη συμπυκνώσιμων ουσιών και υγρασίας από το 

σύστημα κλιματισμού αποκλειστικά μέσω μιας αντλίας κενού.  
• Ψεκασμός λαδιού: Πλήρωση λαδιού στο σύστημα κλιματισμού για διατήρηση της 

προκαθορισμένης από τον κατασκευαστή ποσότητας λαδιού.  
• Πλήρωση: Πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα κλιματισμού για διατήρηση της 

προκαθορισμένης από τον κατασκευαστή ποσότητας ψυκτικού.  
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