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Wigam S.p.A varaa oikeuden lopettaa tuotteita tai muuttaa tuotteiden ominaisuuksia tai rakennetta milloin 
tahansa siitä erikseen ilmoittamatta, ilman muita velvoitteita, jatkuvan tuotekehityksen nimissä. 
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Turvallisuusohjeet 
 Tämä laite on suunniteltu ainoastaan koulutetun henkilöstön käyttöön, jonka tulee tuntea 

ilmastoinnin perusteet, ilmastointijärjestelmät, kylmäaineet ja vahinkoriskit, jotka paineistetut laitteet 
voivat aiheuttaa. 

 Laite on varustettu hätäpysäytyspainikkeella (vain malli 200-4/A, jossa kylmäaineen analysointilaite). 
Jos ilmenee vika tai toimintahäiriö, paina painiketta heti pysäyttääksesi laitteen. Laitteen 
käynnistämiseksi uudelleen käännä painiketta myötäpäivään.  

 Laitteessa saa käyttää vain sitä varten määritettyä kylmäainetta. 
 Kylmäaine HFO-1234yf luokitellaan syttyväksi kaasuksi. Lue huolellisesti kylmäaineen 

käyttöturvallisuustiedote varastoidaksesi aineen oikein. 
 Lue huolellisesti tämän käsikirjan sisältämät ohjeet; kuvattujen menettelytapojen tunnollinen 

noudattaminen on perusta käyttäjän turvallisuudelle, laitteen hyvälle kunnolle ja ilmoitetun 
mukaiselle toiminnalle. 

 Laitteen tulee käytön aikana olla jatkuvasti käyttäjän valvonnassa  
 Varmista ennen minkään toiminnon suorittamista, että liitäntäletkut on tyhjennetty eivätkä ne sisällä 

ei-tiivistyviä kaasuja. 
 Vältä ihokosketusta; kylmäaineen matala kiehumispiste (noin -30 °C) voi aiheuttaa paleltuman. 
 Älä hengitä kylmäainehöyryjä. 
 On suositeltavaa käyttää sopivia suojaimia, kuten suojalaseja ja -käsineitä; kosketus kylmäaineeseen 

voi aiheuttaa näön menetyksen ja muita henkilövahinkoja. 
 Tupakointi on kielletty laitteen lähellä. Älä käytä lähellä avotulta ja kuumia pintoja; korkeat lämpötilat 

aiheuttavat kylmäaineen hajoamista, jolloin vapautuu myrkyllisiä ja emäksisiä aineita, jotka ovat 
vaarallisia laitteen käyttäjälle ja ympäristölle. 

 Varmista aina, että laite kytketään riittävän suurella sulakkeella suojattuun pistorasiaan, jonka 
maadoitus on tehty moitteettomasti. 

 Ennen huoltotöiden tekemistä tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise laitteesta virta 
kääntämällä pääkytkin 0-asentoon ja irrottamalla virtajohto; noudata ehdottomasti toimintojen 
ilmoitettua järjestystä. 

 Käytä laitetta vain tiloissa, joissa on riittävä tuuletus ja tehokas ilmanvaihto. 
 Varmista ennen laitteen irtikytkentää, että työkierto on päättynyt ja kaikki venttiilit suljettu, ettei 

kylmäainetta pääse vapautumaan ilmakehään. 
 Älä koskaan täytä nestemäisen kylmäaineen säiliötä täydemmäksi kuin 75 % sen 

maksimitilavuudesta. 
 Varo käytön aikana päästämästä kylmäainetta ympäristöön; kansainväliset ympäristöstandardit 

vaativat tätä, ja lisäksi vuotojen havaitseminen on vaikeaa kylmäaineen saastuttamassa ympäristössä. 
 Suojaa laite tippuvedeltä. 
 Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle, sateelle ja muille sääolosuhteille. 
 Älä muuta varoventtiilien ja säätöjärjestelmien kalibrointia. 
 Jos kylmäainetta kerätään talteen ilmastointijärjestelmästä, jossa on vesikiertoinen höyrystin ja/tai 

lauhdutin, on tärkeää tyhjentää vesi höyrystimestä ja/tai lauhduttimesta tai pitää kierrätyspumppu 
käynnissä koko talteenoton ajan jäätymisen estämiseksi. 

 Katkaise laitteesta virta, kun sitä ei käytetä. 
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Yleistietoja 
Suorita alipaineistusvaihe huolellisesti ennen kylmäaineen täyttöä! 
Suorita kylmäaineen täyttövaihe öljyn tai UV-merkkiaineen täytön jälkeen!  
Tyhjennä käytetty öljypullo ennen kuin käynnistät talteenottovaiheen!  
 
VAROITUS! 

Edellä annettujen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaurioittaa talteenottolaitetta ja 
auton ilmastointijärjestelmää!  
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Yleispiirustukset  
 

        
Kuva 1 

 
Kuva 2  
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Hydraulikaavio 
 

 
Kuva 3 
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Sähkökaavio 

                                   
       

 
Kuva 4 
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Selitykset 
1 Magneettiventtiili – öljyn tyhjennys 50 Käsikäyttöinen venttiili – pullon lähtö  
2 Magneettiventtiili – talteenotto 52 PAG-öljyn mittapullo 
4 Magneettiventtiili – alipaine 54 POE-öljyn mittapullo 
5 Lauhdutin 55 UV-merkkiaineen mittapullo 
6 Alipainepumppu 56 Tyhjennetyn öljyn mittapullo  
7 Kompressori 57 Matalapainepuolen huoltoletku 
8 Tuuletin 1 58 Korkeapainepuolen huoltoletku 
9 Analysaattori (vain mallissa 200-4/A, joissa 

on kylmäaineen analysointilaite) 
59 Letku – öljyn paluu kompressoriin 

10 Magneettiventtiili – ei-tiivistyvien kaasujen 
tyhjennys 

60 Letku – tislauslaitteen tulo 

11 Suodatinkuivain  61 Letku – suodattimen tulo 
12 Kylmäainepullo 62 Letku – kompressorin tulo  
13 Magneettiventtiili – kylmäaineen täyttö 63 Letku – lauhduttimen tulo  
14 Pullonlämmitin termostaatteineen 64 Kapillaariletku – öljyn tyhjennys  
15 Tislauslaite / öljynerotin 66 Kapillaariletku – matalapainemittari 
16 Uimuri 67 Kapillaariletku – korkeapainemittari 
17 Ylipainekytkin 68 Kapillaariletku –  kylmäaineen täyttö 
18 Varoventtiili 70 Kapillaariletku – POE-öljyn injektointi 
19 Magneettiventtiili – PAG-öljyn injektointi 71 Kapillaariletku – UV-merkkiaineen injektointi 
20 Kompressorin öljynerotin 73 Kapillaariletku – PAG-öljyn injektointi 
21 Matalapainemittari 74 Letku – alipaine  
22 Korkeapainemittari 75 Virtakaapeli  
23 Tuuletin 2 76 Pääkytkin 
24 Matalapaineen magneettiventtiili 78 Virtakaapeli 
25 Korkeapaineen magneettiventtiili 79 Tulostin 
26 Magneettiventtiili – POE-öljyn injektointi 80 Lämpötulostuspaperi 
27 Magneettiventtiili – UV-merkkiaineen 

injektointi 
81 DGC-ohjausmoduuli 

28 Takaiskuventtiili – analysaattori (vain 
mallissa 200-4/A, joissa on kylmäaineen 
analysointilaite) 

82 CAP-ohjauskortti  

29 Magneettiventtiili – öljyn paluu 
kompressoriin  

83 Syöttölaite 

30 Magneettiventtiili – analysaattori (vain 
mallissa 200-4/A, joissa on kylmäaineen 
analysointilaite) 

85 Ylempi takaovi 

31 Takaiskuventtiili – kompressorin imupuoli 88 Alempi takaovi  
32 Takaiskuventtiili – kompressorin painepuoli 89 Etupaneeli 
33 Takaiskuventtiili – kylmäaineen täyttö 90 Takapyörä 
  92 Etupyörä 
35 Takaiskuventtiili – PAG-öljyn injektointi 93 Matalapaineanturi 
37 Takaiskuventtiili – kompressorin painepuoli 94 Korkeapaineanturi 
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(tislauslaite) 
38 Takaiskuventtiili – POE-öljyn injektointi 95 Kompressorin käynnistyskondensaattori  
39 Takaiskuventtiili – UV-merkkiaineen 

injektointi 
96 Lämmittimen kiinnitysjousi 

40 Takaiskuventtiili – pullo 97 Mikrokytkin ruskeilla johtimilla 
41 Kylmäaineen vaakakenno 104 Huoltoliitäntä – pullo (höyry) 
42 PAG-öljyn vaakakenno 105 Huoltoliitäntä – pullo (neste) 
44 POE-öljyn vaakakenno 106 Äänenvaimennin 
45 UV-merkkiaineen vaakakenno 107 Huoltoliitäntä likaisen kaasun tyhjennykseen 
46 Tyhjennetyn öljyn vaakakenno 108 Analysaattorin liitäntä (tulpalla) 
47 Matalapaineen pikaliitin 109 Erottimen/suodattimen esianalysaattori 
48 Korkeapaineen pikaliitin 110 Kompressorin paineletku 
49 Käsikäyttöinen venttiili – pullon tulo 112 Kylmäainevaa’an tärinänvaimentimet  
  113 Hätäpysäytyspainike (vain malleissa 200-4/A, joissa 

on kylmäaineen analysointilaite) 
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1 Johdanto 200-4 huoltolaitteeseen 
200-4 mahdollistaa nopean ja tehokkaan kylmäaineen talteenoton ilmastointijärjestelmästä, kylmäaineen 
uudelleenkäytön, järjestelmän tyhjennyksen, tiiviystarkastuksen, merkki- tai voiteluaineen injektoinnin, sitä 
seuraavan kylmäaineen täytön sekä toimintapaineiden mittauksen. 
 200-4 mahdollistaa toimintojen valvonnan viiden elektronisen vaa'an (kylmäaine, järjestelmästä tyhjennetty 
öljy, PAG-öljy, POE-öljy ja UV-merkkiaine), kolmen paineanturin (matalapaine, korkeapaine, pullon paine) ja 
yhden ympäristön lämpötila-anturin avulla. 

1.1 Tekniset tiedot 
200-4 
Kylmäaine  R1234yf tai R134a 
Suurin varastointikapasiteetti 10 kg 
Kylmäainetilavuus 1 kg 
Suurin talteenottonopeus 0,3 kg/min 
Suurin öljykapasiteetti 200 g 
Öljytilavuus 30 g 
Suurin lisäainekapasiteetti 200 g 
Lisäainetilavuus 30 g 
Käyttöjännite 230/1/50 
Ottoteho 700 W 
Varastointilämpötila   -10 ... +50 °C 
Käyttölämpötila 0 ... 40 °C 
Kotelointiluokka IP20 
Melutaso < 70 dB (A) 
Kylmäaineen suurin täyttömäärä Kylmäaineen suurin täyttömäärä lasketaan vähentämällä 1 kg 

pullon sisältämän kylmäaineen painosta, mikä ilmoitetaan 
näytössä seuraavasti: 

max kg for charging = kg in bottle -1 kg 
 

Malli Liittimet ja liitännät 
200-4  M12x1,5 mm 

 

2 Komponenttien kuvaus ja vakiovarusteet 
2.1 Tehokas alipainepumppu 
Keskeinen komponentti teknisten kaasujen jäämien, huoneilman ja sen sisältämän höyryn sekä höyryn 
mahdollisesti sisältämän tiivistyneen veden poistamiseksi ilmastointijärjestelmästä. Tehokas alipainepumppu 
on siipityyppinen ja se voidellaan öljyinjektoinnilla. 

2.2 Kylmäainepullo 
Suurin tilavuus 10 kg    
Pullossa on kaksi liitäntää; toinen on varustettu putkella (nestemäinen kylmäaine), toisessa ei ole putkea 
(kaasumainen kylmäaine), varoventtiili ja termostaatilla varustettu lämmityspanta. Ohjelma valvoo 
automaattisesti ei-tiivistyvien kaasujen poistoa. 

2.3 Tislauslaite / öljynerotin 
Yksiosainen rakenne, joka käsittää seuraavat osat: 

 Tislauskammio, jossa automaattinen virtauksen säätö 



 

11 
 

 Erotuskammio kompressorista poistetulle öljylle ja sen palautusta varten 
 Lämmönvaihdinkammio ulos tulevalle kaasulle / talteenotetulle kylmäaineelle 

2.4 Kompressori 
Pyörivä kompressori on tyypiltään hermeettinen. 

2.5 Suodatinkuivain 
Suodattimet ovat haponkestäviä ja pystyvät absorboimaan 40 g vettä.  Suodatuskapasiteetti on yli 150 kg 
nestettä. 

2.6 Taipuisat letkut 
Taipuisuutensa ansiosta letkut on helppo liittää kaikissa olosuhteissa. Ne kestävät ilmastointijärjestelmän 
käyttöpaineet ja säilyttävät poikkipinta-alansa myös alipaineisina. 
200-4 -laitteen letkuissa on pikaliittimet.  
Sisä- ja ulkoletkut ovat standardin SAE J2888 mukaisia. 

2.7 Pikaliittimet 
Pikaliittimet on asennettu letkujen päihin ja niissä on tunnistamisen helpottamiseksi värilliset merkkirenkaat 
(sininen = matalapaine, osa 47; punainen = korkeapaine, osa 48). Ne ovat standardin SAE J2888 mukaisia. 

2.8 Tulostin 
Tulostin mahdollistaa raportin tulostamisen paperille. Laite luo raportin käyttäjän asettamien arvojen 
perusteella. Raportin voi tulostaa uudelleen.  

2.9 Lämpötila-anturi 
Laite on varustettu sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla (alue -10 °C ... +50 °C), mikä mahdollistaa 
ympäristön lämpötilan tarkastamisen koska tahansa. 
 

2.10 Ohjausyksikkö 
Laitteessa on suuri 7 tuuman värinäyttö, joka kertoo seuraavat tiedot (kuva 5):  

 Kylmäaineen määrä kylmäainepullossa (kg/lb)  
 PAG-öljyn määrä (g/oz) mittapullossa 
 POE-öljyn määrä (g/oz) mittapullossa  
 Lisäaineen määrä (g/oz) mittapullossa 
 Tyhjennetyn öljyn määrä (g/oz) pienessä pullossa  
 Ympäristön lämpötila (°C/°F) 
 Matalapaine (bar/psi) 
 Korkeapaine (bar/psi) 
 Pullon paine (bar/psi) 
 Päivämäärä ja kellonaika 
 Automaattikäytön valintapainike 
 Käsikäytön valintapainike 
 Huoltotoimintojen valintapainike 
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Kuva 5 
200-4 sisältää mikroprosessorin, viisi elektronista vaakaa, kolme paineanturia ja yksi lämpötila-anturi ja se on 
täysin tietokoneohjattu. Laitetta ohjataan ohjauspaneelin painikkeilla. 
Elektroniikkamoduulissa on 14 painiketta, joiden toiminnot vaihtelevat näyttöruudusta riippuen (kuva 6): 

a. VASEN painike 1 
b. VASEN painike 2 
c. VASEN painike 3 
d. STOP-painike 
e. ALARIVIN painike 1 
f. ALARIVIN painike 2 
g. ALARIVIN painike 3 
h. ALARIVIN painike 4 
i. ALARIVIN painike 5 
j. ALARIVIN painike 6 
k. START-painike 
l. OIKEA painike 1 
m. OIKEA painike 2 
n. OIKEA painike 3 

 
- Moduulin yläosassa on kolme LED-valoa, jotka osoittavat laitteen eri toimintatilat. Katso selitykset 

alla: 
-  palaa:  Laite odottaa käynnistystä (odottaa käyttäjän komentoja). 
-  vilkkuu:  Laite suorittaa työkiertoa. 
-  palaa: Ennakkohälytys. Toimia vaaditaan pian tämän varoituksen jälkeen. 
-  palaa: Hälytys! Hälytyksen laukaissut toimintahäiriö on poistettava välittömästi  

  

Kuva 6 
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2.11 Toimintojen ohjelmointi  
Kun painat toimintopainikkeita, esiin tulee näyttö, jossa voit muokata arvoja. Näytössä esitetään kaikki 
tarvittavat ohjeet toimintojen suorittamiseksi. 
Laitetta voidaan käyttää kahdella tavalla: 

1. Automaattikäyttö (AUTO-painike)  
2. Käsikäyttö (MANUAL-painike) (kuva 7) 

a. Manuaalinen kylmäaineen talteenotto + öljyn tyhjennys 
b. Alipaine 
m. Järjestelmän huuhtelu 
n. Öljyn/UV-merkkiaineen/kylmäaineen täyttö 

 
 
 
 
 
 
 
Yksittäisten toimintojen asetusohjeet esitetään seuraavissa kappaleissa.  

Kuva 7 
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3 200-4 laitteen valmistelu käyttöä varten 
VAROITUS! 

Laitteen ohjetarroista huolimatta käyttäjän on luettava huolellisesti käyttöohje ja noudatettava tarkasti 
kuvattuja työvaiheita. 

3.1 Alipainepumpun öljymäärän tarkastus 
Ennen öljymäärän tarkastusta laite on sijoitettava tasaiselle alustalle ja sen virta on  
katkaistava. Käyttäjän on poistettava tulppa pumpun takaosasta ja tarkastettava, että öljyn pinta on 
tarkastuslasin puolivälissä (kuva 8). Ellei pumpussa ole riittävästi öljyä, siihen on lisättävä erityistä 
alipainepumppuihin tarkoitettua öljyä. 

 
 
 

3.2 Kielen valinta ja vaakojen automaattinen nollaus 
Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, käyttäjän on ensiksi valittava näyttökieli. Valinnan jälkeen laite 
siirtyy automaattisesti vaakojen kalibrointiin. Noudata tarkasti näytön ohjeita, jotta kalibrointi onnistuu. Kun 
kalibrointi on valmis, siirry suoraan kappaleeseen 3.4 “Kylmäaineen lisääminen pulloon”. 
 

3.3 Vaakojen kalibroinnin tarkastus 
VAROITUS!  

Seuraavan työvaiheen suorittamatta jättäminen vaarantaa laitteen asianmukaisen toiminnan. 
Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, on tarkistettava, että kaikki elektroniset vaa’at näyttävät painon 
oikein. 
Suurin sallittu poikkeama, kun laite kytketään päälle, on: 

- Kylmäainevaaka: ± 0,050 kg (± 0,11 lb) 
- Öljyn/UV-merkkiaineen vaaka: ± 5 g (± 0,18 oz) 

Muussa tapauksessa on suoritettava kalibrointi seuraavasti: 
1. Liitä laite verkkovirtaan 
2. Käännä kytkin 76 asentoon 1. 
3. Varmista, että laitteen kylmäainepullo sekä ja öljyn ja UV-merkkiaineen mittapullot ovat tyhjiä. 
4. Varmista, että laite on vaakasuoralla alustalla tarkastusvaiheen aikana. 
5. Odota ainakin kaksi minuuttia, että pullo-vaakayhdistelmä stabiloituu.  
6. Paina näytön SERVICE-painiketta. Esiin tulee näyttö, joka sisältää kaikki käytettävissä olevat toiminnot. 

Täyttötulppa 

Tarkastuslasi 

Tyhjennystulppa 

Kuva 8 
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7. Valitse “Scales zero setting” ja paina  
8. Anna salasana 9376. 

9. Paina  toiminnon käynnistämiseksi. 
 

3.4 Kylmäaineen lisääminen pulloon 
Kun kaikki edellä mainitut alustavat toimet on tehty, laitteeseen tulee pitää täyttää suosituksen mukainen 
kylmäainemäärä, joka on noin 4-6 kg. Suositusmäärä mahdollistaa kylmäaineen talteenoton 
ilmastointijärjestelmästä ja se jälkeen täytön. 
 

3.4.1 Kylmäaineen lisääminen sisäiseen pulloon huoltopullosta 
1. Käännä kytkin 76 asentoon 0. 
2. Liitä laite verkkovirtaan 
3. Sijoita kylmäainetta sisältävä huoltopullo niin, että kylmäaine tulee ulos pullosta nesteenä (putkella 

varustettu pullo pystyssä, pullo ilman putkea ylösalaisin). 
4. Käytä adapteria ja asenna se huoltopulloon. 
5. Kytke sininen pikaliitin pulloon asentamaasi adapteriin.  
6. Älä avaa pullon venttiiliä. 
7. Käännä kytkin 76 asentoon I. 
8. Käynnistä manuaalinen alipaineistusjakso (katso kappale 5.2) vain matalapainepuolella (LOW) ja aseta 

alipainepumppauksen kestoksi 5 minuuttia. Odota kunnes jakso päättyy ja palaa aloitusnäyttöön. 
9. Avaa pullon venttiili. 
10. Käynnistä ”esiasetetun määrän” manuaalinen talteenotto (katso kappale 5.1.4) vain 

matalapainepuolella (LOW) ja aseta määräksi 4,500 kg.  Odota kunnes jakso päättyy ja palaa 
aloitusnäyttöön. 

11. Sulje pullon venttiili. 
12. Irrota matalapainepuolen pikaliitin huoltopullosta.  
13. Käynnistä manuaalinen alipaineistusjakso (katso kappale 5.2) vain matalapainepuolella (LOW) ja aseta 

alipainepumppauksen kestoksi 5 minuuttia. Odota kunnes jakso päättyy ja palaa aloitusnäyttöön. 
14. Tämän toiminnon päättyessä – jos sinun ei tarvitse käyttää laitetta – käännä pääkytkin 76 asentoon 0 ja 

irrota laite verkkovirrasta. 
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4 Tietokannan käyttö 
4.1.1 Laitteen mukana toimitetun tietokannan käyttö 
Laitteen tietokanta sisältää tiedot tärkeimpien autonvalmistajien ajoneuvojen ilmastointijärjestelmistä.  
Voit siirtyä tietokantavalikkoon kahdella eri tavalla: 

1. Manuaalisen kylmäaineen täytön asetusnäytössä (katso kuva 50) 
2. Automaattikäytön asetusnäytössä (katso kuva 70) 

 
Tiedot on helppo hakea tietokannasta. 
Kun painat Access-painiketta, esiin tulee seuraava näyttö (kuva 9): 

 
Kuva 9 

 
Painamalla nuolia  voit selata eri automerkkejä. Tietojen hakua helpottaa lisäksi painike ABC ”b”, jonka 
avulla voit etsiä nopeasti automerkkien alkukirjaimien perusteella.   Jos mallia ei löydy tietokannasta, sen voi 
lisätä kohdassa “My Database – Personal Database”. Lisätäksesi mallin paina ”a”-painiketta. Lisätietoja on 
kappaleessa 4.1.2 Oman tietokannan “My Database” käyttö. 
Kun merkki löytyy, paina Enter siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen (kuva 10): 
 

 
Kuva 10 

Voit selata eri malleja nuolien  avulla. Jos mallia ei löydy tietokannasta, sen voi lisätä kohdassa “My 
Database – Personal Database”. Lisätäksesi mallin paina ”a”-painiketta. Lisätietoja on kappaleessa 4.1.2 Oman 
tietokannan “My Database” käyttö. Kun malli löytyy, paina Enter jatkaaksesi. 
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Näytölle tulee yhteenveto valitun mallin kaikista tiedoista ja kylmäainemäärä tallennetaan automaattisesti 
seuraavaa toimintoa varten (kuva 11). 
 

 
Kuva 11 

 
Tarvittaessa voit muuttaa arvoa nuolien  avulla. Muussa tapauksessa voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen 
painamalla . 
 

4.1.2 Oman tietokannan “My Database” käyttö 
Ellei haluttua automallia ole vakiotietokannassa, voit lisätä uusia malleja “My Database” -toiminnolla. 
Pääset näyttöön valintanäyttöjen kautta (kuvat 10 ja 11). 
 

 
Kuva 12 

 
1. Voit syöttää seuraavat tiedot (kuva 12): 
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1. Merkki – valmistaja Paina “a” 
2. Malli Paina “n” 
3. R1234yf- tai R134a-määrä Paina b 
4. Öljylaatu Paina m 
5. Öljymäärä Paina c 
Kun painat yllä mainittuja painikkeita, voit muokata tietoja seuraavassa näytössä (kuva 13). 

 

 
Kuva 13 

Voit muokata arvoja käyttämällä pientä interaktiivista näppäimistöä ja vahvistaa tiedot painamalla . 
Kun uudet mallit on lisätty My Databaseen, ne voidaan hakea tulevaisuudessa uusia huoltotäitä varten. 
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5 Laitteen käsikäyttö  
 
Ennen toimintojen käynnistämistä laite on kytkettävä verkkovirtaan. Noudata seuraavia työvaiheita:  
2. Käännä kytkin 76 asentoon 0. 
3. Liitä laite verkkovirtaan.  
4. Käännä kytkin 76 asentoon I. 

5.1 Talteenotto  
Talteenottovaihe kestää enintään 60 minuuttia sen käynnistämisestä. Jos esiasetettua kylmäainemäärää ei ole 
saatu otettua talteen tässä ajassa, laite pysähtyy automaattisesti ja näytölle tulee hälytysviesti. 
 

5.1.1 Ilmastointijärjestelmän kylmäaineen analysointi (vain kylmäaineen 
analysointilaitteella varustetussa versiossa) 

Laite analysoi kylmäaineen automaattisesti ennen talteenottoa. Jos kaasuanalysaattori tunnistaa kaasuksi 
jonkun muun kuin R1234yf, talteenottotoiminto ei käynnisty. 
Noudata näytön ohjeita suorittaaksesi analyysin oikein.  
Jos kylmäaineanalyysissä on löytynyt joku muu kaasu kuin R1234yf, poista soveltumaton kylmäaine 
noudattaen seuraavia työvaiheita. 
 

5.1.1.1 Nestemäisen kylmäaineen poistaminen lisätalteenottojärjestelmän avulla 
(vain kylmäaineen analysointilaitteella varustetussa versiossa) 

1. Irrota tulppa huoltoliitännästä nro 107. 
2. Liitä soveltuva talteenottojärjestelmä liitäntään 107 kaasun talteenottoa varten. 
3. Poista kylmäaine kokonaan noudattamalla käyttämäsi talteenottojärjestelmän käyttöohjeita. 
4. 200-4 -laitteen normaalia toimintaa voidaan jatkaa vasta, kun kaikki kylmäaine on tyhjennetty 

letkuista.  
5. Kun kylmäaineen talteenotto on valmis, irrota talteenottojärjestelmä ja asenna tulppa huoltoliitäntään 

107. 
 

5.1.1.2 Nestemäisen kylmäaineen poistaminen irrottamalla letkut (vain 
kylmäaineen analysointilaitteella varustetussa versiossa) 

1. Irrota korkeapainepuolen pikaliitin 48 ja matalapainepuolen pikaliitin 47 järjestelmästä, joka sisältää 
soveltumatonta kylmäainetta. 

2. Irrota laite verkkovirrasta. 
3. Siirrä 200-4 -laite korjaamosta ulkoilmaan. 
4. Irrota letkut nro 57 ja 58 ja anna kaiken kaasun poistua letkuista. 
 

5.1.2 Auton valmistelu kylmäaineen talteenottoon ilmastointilaitteesta 
Auton valmistelutyöt mahdollistavat kylmäaineen ja öljyn erottamisen ja estävät viimemainitun jäämisen 
järjestelmään. 

1. Käynnistä auton moottori konepeitto suljettuna Käynnistä auton ilmastointilaite ja anna sen käydä 
muutamia minuutteja. 

2. Avaa konepeitto ja aseta ilmastointilaitteen puhallin suurimmalle nopeudelle. 
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3. Anna moottorin käydä joutokäyntiä (800 - 1200 r/min) vähintään 20 minuuttia. 
4. Pysäytä moottori, anna ilmastointilaitteen puhaltimen käydä suurimmalla nopeudella ja käynnistä 

kylmäaineen talteenotto. 
 

5.1.3 Ilmastointilaitteen kaiken kylmäaineen talteenotto (ALL)  
Tällä toiminnolla kylmäaine tyhjennetään kokonaan. Laite pysähtyy automaattisesti, kun järjestelmän sisäinen 
jäännöspaine laskee -0,8 baariin. 
1. Käännä pääkytkin 76 asentoon 1. 
2. Valitse aloitusnäytössä Manual-painike (kuva 14) ja sitten Recovery-toiminto (kuva 15). 

   
Kuva 14       Kuva 15 

 
3. Valitse työpuoli, jolla aiot suorittaa talteenoton (kuva 16); painamalla ”n”-painiketta voit valita huollon 

sekä matalapaine- että korkeapainepuolella. Valitse huolto korkeapainepuolella painamalla “m”. Valitse 
huolto matalapainepuolella painamalla “l”. Puoli vaihtelee riippuen siitä, miten liitäntä 
ilmastointilaitteeseen on tehty. Valittu puoli tulee näyttöön (kuva 17). 

   
Kuva 16        Kuva 17 
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4. Laitteen näyttöön tulee automaattisesti viesti ”ALL”, joka tarkoittaa ilmastointilaitteen sisältämän 
kylmäaineen tyhjennystä kokonaan (kuva 17). Paina Start jatkaaksesi. 

5. Seuraavaksi tulee näkyviin näyttö, johon voit syöttää huoltamasi ajoneuvon tiedot (kuva 18). 

 
Kuva 18 

 
6. Voit syöttää seuraavat tiedot: 

1. Asiakkaan nimi Paina “a” 
2. Valmistenumero Paina “n” 
3. Rekisterinumero Paina “b” 
4. Kilometrit Paina “m” 
5. Huollon suorittaja Paina “c” 
Kun painat yllä mainittuja painikkeita, voit muokata tietoja seuraavassa näytössä (kuva 19). 

 

 
Kuva 19 
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 Voit muokata arvoja käyttämällä pientä interaktiivista näppäimistöä ja vahvistaa tiedot painamalla . 
7. Tämän jälkeen näyttöön tulee letkujen nro 57 ja/tai 58 liitäntäkaavio tekemiesi valintojen mukaisesti. 

Lisäksi näytetään koko jakson arvioitu kesto (kuva 20). 
 

 
Kuva 20 

8. Paina  toiminnon käynnistämiseksi. 
 
VAROITUS! 
 Jos toimintoa käynnistettäessä piirissä ei ole kylmäainetta, näytölle tulee hälytysviesti (punainen LED 

palaa jatkuvasti).  
9. Näyttö kertoo käynnissä olevan jakson tiedot (kuva 21). Vihreä vilkkuva LED ja pyörivät rattaat 

osoittavat, että laite toimii oikein. 
 

 
 

VAROITUS! 
Ensimmäisten 2 minuutin aikana talteenotto suoritetaan vain matalapainepuolella. Kahden minuutin 
kuluttua jakso jatkuu käyttäjän asetusten mukaisesti. 
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Kuva 21 
 
10. Talteenoton aikana laite poistaa ilmastointilaitteesta imetyn öljyn automaattisesti (kuva 22). 

 
Kuva 22 

 
VAROITUS!  

Älä päästä öljyä luontoon; se on vaarallista jätettä, joka on hävitettävä määräysten mukaisesti. 
11. Talteenoton päättyessä laite pysähtyy automaattisesti ja odottaa kaksi minuuttia (talteenottotesti) 

(kuva 23). 
 

Pullossa olevan 
kylmäaineen 
kokonaismäärä  

Valittu työpuoli 

Talteenotetun 
kylmäaineen 
määrä  

Paine matala- 
ja korkea-
painepuolella 

Poistetun öljyn 
määrä 
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Kuva 23 

 
12. Jos ilmastointijärjestelmän paine nousee tämän kahden minuutin aikana, laite käynnistää 

automaattisesti uuden talteenottojakson. 
VAROITUS! 
 Laite suorittaa enintään 3 talteenottojaksoa. Jos ilmastointilaitteen paine nousee kolmannenkin 

talteenottojakson jälkeen, laite pysähtyy automaattisesti ja näyttää hälytysviestin. 
 
13. Toiminnon päätyttyä näyttöön tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin 

onnistuneesti. Tämän jälkeen voidaan sulkea liittimien nro 47 ja 48 venttiilit ja irrottaa letkut nro 57 ja 
58 ilmastointilaitteesta (kuva 24). Paina  jatkaaksesi. 

 
Kuva 24 

 
14. Tämän jälkeen tulee näkyviin yhteenvetonäyttö (kuva 25):   



 

25 
 

 
Kuva 25 

 

15. Toiminnon päättyessä laite tulostaa automaattisesti raportin (tulostus voidaan toistaa painamalla 
). Voit poistua yhteenvetonäytöltä painamalla   ja palata aloitusnäyttöön, jossa voit valita 
seuraavan toiminnon. 

VAROITUS! 
Laitteen pullon kylmäaineen maksimimäärä on 10 kg. Jos enimmäismäärä saavutetaan talteenoton 
aikana (näyttöön tulee hälytysviesti), laite pysähtyy automaattisesti. Siirrä kylmäainetta pullosta sopivaan 
ulkoiseen pulloon (katso kappale 7.7). 

 

5.1.4 Esiasetetun kylmäainemäärän talteenotto  
Tällä toiminnolla voit tyhjentää järjestelmästä ennalta asetetun määrän kylmäainetta. Laite pysähtyy 
automaattisesti, kun asetettu kylmäainemäärä on poistettu. 
1. Valitse aloitusnäytössä Manual-painike (kuva 26) ja sitten Recovery-toiminto (kuva 27). 

   
Kuva 26      Kuva 27 

 
2. Valitse työpuoli, jolla aiot suorittaa talteenoton (kuva 28); painamalla ”n”-painiketta voit valita huollon 

sekä matalapaine- että korkeapainepuolella. Valitse huolto korkeapainepuolella painamalla “m”. Valitse 
huolto matalapainepuolella painamalla “l”. Puoli vaihtelee riippuen siitä, miten liitäntä 
ilmastointilaitteeseen on tehty. Valittu puoli tulee näyttöön (kuva 29). 
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Kuva 28       Kuva 29 

 
3. Laitteen näyttöön tulee automaattisesti viesti ”ALL”, joka tarkoittaa ilmastointilaitteen sisältämän 

kylmäaineen tyhjennystä kokonaan. Valitse muokattava arvo painikkeilla f, g, h, i, j (kuva 30). Voit 
muokata arvoa nuolien  avulla, paina sitten  toiminnon käynnistämiseksi (kuva 31). 

 

   
Kuva 30       Kuva 31 

4. Näyttö kertoo käynnissä olevan jakson tiedot (kuva 21). Vihreä vilkkuva LED ja pyörivät rattaat 
osoittavat, että laite toimii oikein. 

5. Kun esiasetettu kylmäainemäärä on talteenotettu, laite pysähtyy automaattisesti ja käyttäjää pyydetään 
sulkemaan pikaliittimien 47 ja 48 venttiilit kaiken letkuissa olevan kylmäaineen talteenottamiseksi. 
Paina  jatkaaksesi (kuva 32). 

 
Kuva 32 
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6. Toiminnon päätyttyä näyttöön tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin 

onnistuneesti. Nyt voit irrottaa letkut nro 57 ja 58 ilmastointilaitteesta. Paina  jatkaaksesi. 
7. Tämän jälkeen tulee näkyviin yhteenvetonäyttö (kuva 25): Laite tulostaa automaattisesti raportin 

(tulostus voidaan toistaa painamalla ). Voit poistua yhteenvetonäytöltä painamalla   ja palata 
aloitusnäyttöön, jossa voit valita seuraavan toiminnon. 

VAROITUS! 
Laitteen pullon kylmäaineen maksimimäärä on 10 kg. Jos enimmäismäärä saavutetaan talteenoton 
aikana (näyttöön tulee hälytysviesti), laite pysähtyy automaattisesti. Siirrä kylmäainetta pullosta sopivaan 
ulkoiseen pulloon (katso kappale 7.7). 

5.2 Ilmastointilaitteen alipaineistus ja tiiviyden tarkastus  
 
Tällä toiminnolla poistetaan ilmastointijärjestelmästä kaikki ilma, vesihöyry ja muut mahdolliset ei-tiivistyvät 
kaasut niin, että järjestelmä on mahdollista täyttää kylmäaineella. Jos alipaineen taso laskee tämän toiminnon 
jälkeen, se merkitsee, että järjestelmään vuotaa ilmaa, mikä johtaa täytön jälkeen kylmäainevuotoon 
ilmastointilaitteesta. 
1. Valitse aloitusnäytössä Manual-painike (kuva 33) ja sitten Vacuum-toiminto (kuva 34). 

   
Kuva 33       Kuva 34 

2. Valitse työpuoli, jolla aiot suorittaa alipaineistuksen (kuva 35); painamalla ”n”-painiketta voit valita 
huollon sekä matalapaine- että korkeapainepuolella. Valitse huolto korkeapainepuolella painamalla 
“m”. Valitse huolto matalapainepuolella painamalla “l”. Puoli vaihtelee riippuen siitä, miten liitäntä 
ilmastointilaitteeseen on tehty. Valittu puoli tulee näyttöön (kuva 36). 

   
Kuva 35        Kuva 36 
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3. Näytölle tulee automaattisesti alipaineen oletusarvo 30‘ (kuva 36). Valitse muokattava arvo painikkeilla 
g, h, i, j . Voit muokata arvoa nuolien  avulla, paina sitten  toiminnon käynnistämiseksi. 

4. Seuraavaksi tulee näkyviin näyttö, johon voit syöttää huoltamasi ajoneuvon tiedot (kuva 37). 

 
Kuva 37 

5. Voit syöttää seuraavat tiedot: 
1. Asiakkaan nimi Paina “a” 
2. Valmistenumero Paina “n” 
3. Rekisterinumero Paina “b” 
4. Kilometrit Paina “m” 
5. Huollon suorittaja Paina “c” 
Kun painat yllä mainittuja painikkeita, voit muokata tietoja seuraavassa näytössä (kuva 38). 

 

 
Kuva 38 
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 Voit muokata arvoja käyttämällä pientä interaktiivista näppäimistöä ja vahvistaa tiedot painamalla . 
6. Tämän jälkeen näyttöön tulee letkujen nro 57 ja/tai 58 liitäntäkaavio tekemiesi valintojen mukaisesti. 

Lisäksi näytetään koko jakson arvioitu kesto. 
 

 
Kuva 39 

7. Paina  toiminnon käynnistämiseksi. 
8. Näyttö kertoo käynnissä olevan jakson tiedot (kuva 40). Vihreä vilkkuva LED osoittaa, että laite toimii 

oikein. Symboli  vilkkuu, kunnes alipaineistuksen kynnysarvo on saavutettu (5 mbar). 

 
Kuva 40 

 
VAROITUS! 

Jos ajan laskenta ei käynnisty 15 minuutissa, näytölle tulee hälytysviesti.  Tarkasta ja korjaa mahdollinen 
vuoto. 

 
 

Jäljellä oleva 
alipaineistusaika 

Saavutettu 
alipaineistustaso 

Jakson 
eteneminen 
prosentteina 
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9. Toiminnon päätyttyä näyttöön tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin 
onnistuneesti. Tämän jälkeen voidaan sulkea liittimien nro 47 ja 48 venttiilit ja irrottaa letkut nro 57 ja 
58 ilmastointilaitteesta (kuva 41). Paina  jatkaaksesi. 

 
Kuva 41 

 
10. Tämän jälkeen tulee näkyviin yhteenvetonäyttö (kuva 42):   
 

 
Kuva 42 

 
11. Toiminnon päättyessä laite tulostaa automaattisesti raportin (tulostus voidaan toistaa painamalla 

 ). Voit poistua yhteenvetonäytöltä painamalla  ja palata aloitusnäyttöön, jossa voit valita 
seuraavan toiminnon. 
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5.3 Kylmäaineen/öljyn/lisäaineen täyttäminen ilmastointilaitteeseen  
VAROITUS 

Varmista ennen täyttöä, että pullossa on enemmän kylmäainetta kuin täyttöön tarvitaan. Ellei sitä ole 
riittävästi, älä täytä ilmastointilaitetta ennen kuin lisäät kylmäainetta pulloon (katso kappale 3.3 
"Kylmäaineen lisääminen pulloon"). Huomaa, että täytettävä määrä on sama kuin kokonaismäärä 
vähennettynä 1 kg:lla. 

 
Voiteluaineet (PAG-öljy ja POE-öljy) ovat erittäin hygroskooppisia; estä kontaminaatio pitämällä pullot 
tiiviisti suljettuina ja avaa ne vasta ennen käyttöä. Öljyn injektoinnin saa suorittaa vasta kun 
ilmastointilaite on huolellisesti alipaineistettu.  

 
PAG-öljyä ja POE-öljyä käytettäessä on erittäin tärkeää estää kontaminaatio. Aina kun käytät erityyppistä 
öljyä, laite puhdistaa piirin automaattisesti. Katso kappale 7.5. 

 
Kun käynnistät toiminnon, laite tarkastaa mittapullossa olevan öljyn määrän. Jos näytölle tulee 
hälytysviesti, lisää pulloon riittävä määrä öljyä.  Huomaa, että pullossa pitää aina olla 30 g tarvetta 
enemmän nestettä. 

 
Kun käynnistät toiminnon, laite tarkastaa mittapullossa olevan UV-merkkiaineen määrän. Jos näytölle 
tulee hälytysviesti, lisää pulloon riittävä määrä UV-merkkiainetta. Huomaa, että pullossa pitää aina olla 30 
g tarvetta enemmän nestettä. 

 
1. Valitse aloitusnäytössä Manual-painike (kuva 43) ja sitten Charging-toiminto (kuva 44). 

   
Kuva 43      Kuva 44 

 
2. Valitse työpuoli, jolla aiot suorittaa talteenoton (kuva 45); painamalla ”n”-painiketta voit valita huollon 

sekä matalapaine- että korkeapainepuolella. Valitse huolto korkeapainepuolella painamalla “m”. Valitse 
huolto matalapainepuolella painamalla “l”. Puoli vaihtelee riippuen siitä, miten liitäntä 
ilmastointilaitteeseen on tehty. Valittu puoli tulee näyttöön (kuva 46). 
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Kuva 45       Kuva 46 

3. Näyttöön tulee laitteen edellinen käyttöpäivä. Käytä painikkeita “l, m, n” (kuva 46) vaihtaaksesi 
muokattavan täyttötoiminnon (l=kylmäaine, m=UV-merkkiaine, n=öljy). Jos arvoja ei tarvitse muuttaa, 
käynnistä toiminto painamalla . 

 

5.3.1 Öljymäärän asettaminen 
 
VAROITUS! 

Älä päästä öljyä luontoon; se on vaarallista jätettä, joka on hävitettävä määräysten mukaisesti. 

Suosituksia ilmastointijärjestelmän öljymääräksi  
Riippuen ilmastointijärjestelmään vaihdetuista osista, voiteluainetta on lisättävä seuraava määrä, vaikka 
yhtään öljyä ei olisi poistettu talteenoton yhteydessä. 

Höyrystin:   50 cc 
Lauhdutin:   30 cc 
Nestesäiliö:   10 cc 
Putket:    10 cc 

Kaikissa tapauksissa on noudatettava ilmastointijärjestelmän valmistajan antamia ohjeita. 
 
1. Voit asettaa täytettävän öljymäärän painamalla ”n”-painiketta asetusnäytössä (kuva 46). Voit hakea 

oletusasetuksista (REC) tarkalleen määrän, joka tyhjennettiin laitteelle edellisellä kerralla tehdyn 
huollon yhteydessä. Arvo tulee näytölle. 

 

                  
Kuva 47      Kuva 48 
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2. Kuvan 47 näytössä voit valita öljylaadun. Jos siirryt PAG-öljystä POE-öljyyn tai päinvastoin, sinua 
pyydetään suorittamaan laitteen sisäpuolen automaattihuuhtelu. Noudata tällöin näytölle tulevia 
ohjeita. 

3. Jos öljylaatua ei vaihdeta, esiin tulee automaattisesti näyttö, jossa voit muuttaa määrän (kuva 48). 
Painamalla “h, i, j” voit valita muutettavan kentän. Muokkaa arvoja nuolipainikkeilla . Painamalla 
”c”-painiketta voit asettaa määräksi REC-arvon, ts. edellisessä tyhjennyksessä poistetun määrän. Kun 
olet muuttanut arvon, jatka painamalla . Esiin tulee yhteenvetonäyttö ja voit jatkaa asetetuilla 
arvoilla. 

 

5.3.2 UV-merkkiaineen määrän asettaminen 
 
1. Voit asettaa täytettävän UV-merkkiaineen määrän painamalla ”m”-painiketta asetusnäytössä (kuva 46). 

Oletusarvo on 0 grammaa.  
 

       
Kuva 49 

 

2. Painamalla “h, i, j” voit valita muutettavan kentän (kuva 49).  Muokkaa arvoja nuolipainikkeilla . 
Kun olet muuttanut arvon, jatka painamalla . Esiin tulee yhteenvetonäyttö ja voit jatkaa asetetuilla 
arvoilla. 
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5.3.3 Kylmäainemäärän asettaminen 
1. Voit asettaa täytettävän kylmäaineen määrän painamalla ”I”-painiketta asetusnäytössä (kuva 46). 

Oletusasetuksena on laitteen edellisellä käyttökerralla täytetty määrä. 

                  
Kuva 50 

2. Painamalla “f, g, h, i, j” voit valita muutettavan kentän (kuva 50). Muokkaa arvoja nuolipainikkeilla . 
Voit siirtyä tältä näytöltä painikkeen "c" avulla tietokantaan. Valitse malli noudattamalla näytön ohjeita. 
Lisätietoa tietokannasta löydät luvusta 4. Kun olet muuttanut arvot, jatka painamalla . Esiin tulee 
yhteenvetonäyttö ja voit jatkaa. 

 

5.3.4 Toiminnon suorittaminen 
 

1. Kun olet käynnistänyt toiminnon painamalla , näkyviin tulee näyttö, jossa voit syöttää huollettavan 
ajoneuvon tiedot (kuva 51). 

 
Kuva 51 
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2. Voit syöttää seuraavat tiedot: 
1. Asiakkaan nimi Paina “a” 
2. Valmistenumero Paina “n” 
3. Rekisterinumero Paina “b” 
4. Kilometrit Paina “m” 
5. Huollon suorittaja Paina “c” 
Kun painat yllä mainittuja painikkeita, voit muokata tietoja seuraavassa näytössä (kuva 52). 

 
Kuva 52 

 Voit muokata arvoja käyttämällä pientä interaktiivista näppäimistöä ja vahvistaa tiedot painamalla . 
3. Tämän jälkeen näyttöön tulee letkujen nro 57 ja/tai 58 liitäntäkaavio tekemiesi valintojen mukaisesti. 

Lisäksi näytetään koko jakson arvioitu kesto. 

 
Kuva 53 
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4. Paina  toiminnon käynnistämiseksi. 
5. Laite käynnistää järjestelmän painetestin. Testi kestää noin 4 minuuttia (kuvat 54-55-56).  Seuraa 

näytön ohjeita. Jos vuotoja ei löydy, laite käynnistää täyttötoiminnon. Muutoin vuoto on paikannettava 
ennen kylmäaineen täytön jatkamista. Koko prosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen: 
1. Kaasumaisen kylmäaineen injektointi ilmastointijärjestelmään (kuva 54) 
2. Odota paineen tasaantumista (kuva 55) 
3. Testijakso, johon kuuluu painehäviön valvonta (kuva 56) 

          
Kuva 54       Kuva 55 

 
Kuva 56 

 
6. Testausvaiheen jälkeen käynnistyy kylmäaineen täyttö (kuva 57). 

 
Kuva 57 

 
 

Pullossa olevan 
kylmäaineen 
kokonaismäärä 

Jakson 
eteneminen 
prosentteina 

Täytetyn 
kylmäaineen 
määrä 
(reaaliaikaisena)
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7. Kun täyttövaihe on suoritettu, laite pysähtyy ja käyttäjää pyydetään sulkemaan pikaliittimien 47 ja 48 
venttiilit kaiken letkuissa olevan kylmäaineen talteenottamiseksi (kuva 58). Paina  jatkaaksesi. 

    
Kuva 58       Kuva 59 

 
8. Toiminnon päätyttyä näyttöön tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin 

onnistuneesti. Tämän jälkeen voit irrottaa letkut ilmastointilaitteesta (kuva 59). Paina  jatkaaksesi. 
 

 
Kuva 60 

 
9. Toiminnon päättyessä (kuva 60) laite tulostaa automaattisesti raportin (tulostus voidaan toistaa 

painamalla ). Voit poistua yhteenvetonäytöltä painamalla  ja palata aloitusnäyttöön, jossa voit 
valita seuraavan toiminnon. 
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5.4 Huuhtelutoiminto  
Tällä toiminnolla huuhdellaan ilmastointilaitteet, joissa käytetään kylmäainetta. 
FLUSHING-toiminnossa suoritetaan automaattisesti VACUUM- ja SYSTEM PRESSURE TEST -jakso, FLOODING-
jakso, RECOVERY-jakso sekä OIL-tyhjennysjakso. Jaksot toistetaan ohjelmoitujen asetusten mukaisesti. 
Toiminnon päätyttyä suoritetaan lisäksi yksi VACUUM-jakso. 
VAROITUS 

FLUSHING-toiminnon suorittamista varten pullossa tulee olla vähintään 5 kg kylmäainetta. Muutoin 
näyttöön tulee hälytysviesti. 

1. Valitse aloitusnäytössä Manual-painike (kuva 61) ja sitten Flushing-toiminto (kuva 62). 

   
Kuva 61      Kuva 62 

2. Tätä toimintoa varten ei tarvitse valita työpuolta. Valinta on tehty jo laitteessa. Järjestelmä huuhdellaan 
korkeapainepuolella ja talteenotto suoritetaan matalapainepuolella. 

3. Näytölle tulee automaattisesti edellisellä kerralla käytetyt asetukset (kuva 63). Painikkeilla “e, f, g” voit 
valita alipaineistuksen keston kentän. Painikkeilla “i, j” voit siirtyä jaksojen kokonaismäärän kenttään. 
Muokkaa arvoa käsin nuolipainikkeilla . Aseta alipaineistuksen kesto (kuvassa 63 näkyy 30 
minuuttia) ja huuhtelujaksojen määrä (kuvassa 63 näkyy 3 jaksoa). Asetettuasi arvot käynnistä toiminto 
painamalla . 

 

 
Kuva 63  
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4. Näyttö kertoo käynnissä olevan jakson tiedot (kuva 64). Vihreä vilkkuva LED osoittaa, että laite toimii 
oikein. Vilkkuva kolmio osoittaa, mitä toimintoa laite on parhaillaan suorittamassa. 

 

 
Kuva 64 

 
5. Toiminnon päätyttyä näyttöön tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin 

onnistuneesti. Tämän jälkeen voidaan sulkea liittimien nro 47 ja 48 venttiilit ja irrottaa letkut nro 57 ja 
58 ilmastointilaitteesta (kuva 65). Paina  jatkaaksesi. 

 
Kuva 65 

 
6. Tämän jälkeen tulee näkyviin yhteenvetonäyttö. 
 

Käynnissä 
olevan 
toiminnon 

Jäljellä oleva 
alipaineaika 

Suoritettavien 
jaksojen määrä 
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Kuva 66 

 
7. Toiminnon päättyessä näytetään seuraavat tiedot (kuva 66): 

1. Alipaineistuksen kokonaiskesto 
2. Jaksojen lukumäärä 
3. Poistetun öljyn määrä 

Laite tulostaa automaattisesti raportin (tulostus voidaan toistaa painamalla ). Voit poistua 
yhteenvetonäytöltä painamalla  ja palata aloitusnäyttöön, jossa voit valita seuraavan toiminnon. 

6 Laitteen automaattikäyttö  

6.1 Automaattitoiminto “AUTO”  
"AUTO" on esiasetettu toiminto, jossa kaikki yksittäiset toiminnot, jotka muodostavat automaattijakson, 
suoritetaan automaattisesti loppuun asti kullekin yksittäiselle toiminnolle määritettyjen asetusten mukaisesti. 
Voit määrittää seuraavien toimintojen asetukset: 

1. Kylmäaineen talteenotto  
2. Alipaineistus  
3. Öljyn injektointi 
4. UV-merkkiaineen injektointi 
5. Painetesti kylmäaineella 
6. Kylmäaineen täyttö 

1. Valitse aloitusnäytössä AUTO-painike (kuva 67). 
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Kuva 67       Kuva 68 

 
2. Valitse puoli, jolla haluat huoltaa ilmastointilaitteen (kuva 68). 
3. Näyttöön tulevat automaattisen jakson asetukset (kuva 69). 

 
Kuva 69 

 
4. Painamalla painiketta "a" pääset suoraan autotietokantaan ja voit valita mallin, jota olet huoltamassa. 

Painikkeilla “b, c, l, m, n” voit muokata kaikkia automaattijakson toimintoja. Katso yksittäisten 
toimintojen muokkausohjeet manuaalisia toimintoja käsittelevistä kappaleista. 

Kun asetukset ovat valmiit, käynnistä toiminto painamalla . 
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5. Seuraavaksi tulee näkyviin näyttö, johon voit syöttää huoltamasi ajoneuvon tiedot (kuva 70). 

 
Kuva 70 

6. Voit syöttää seuraavat tiedot: 
1. Asiakkaan nimi Paina “a” 
2. Valmistenumero Paina “n” 
3. Rekisterinumero Paina “b” 
4. Kilometrit Paina “m” 
5. Huollon suorittaja Paina “c” 
Kun painat yllä mainittuja painikkeita, voit muokata tietoja seuraavassa näytössä (kuva 71). 

 
Kuva 71 
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 Voit muokata arvoja käyttämällä pientä interaktiivista näppäimistöä ja vahvistaa tiedot painamalla . 
7. Tämän jälkeen näyttöön tulee letkujen nro 57 ja/tai 58 liitäntäkaavio tekemiesi valintojen mukaisesti. 

Lisäksi näytetään koko jakson arvioitu kesto. 
 

 
Kuva 72 

8. Paina  toiminnon käynnistämiseksi. 
Vihreä vilkkuva LED ja pyörivät rattaat osoittavat, että laite toimii oikein. Jokainen toiminto näytetään. 
Katso kunkin toiminnon näyttötiedot edellisistä, käsikäyttöä käsittelevistä kappaleista.  

 
9. Toiminnon päättyessä laite pysähtyy automaattisesti ja käyttäjää pyydetään sulkemaan pikaliittimien 

47 ja 48 venttiilit kaiken letkuissa olevan kylmäaineen talteenottamiseksi (kuva 73). Paina  
jatkaaksesi.  

    
Kuva 73       Kuva 74 

 
10. Tämän jälkeen näytölle tulee viesti, joka kertoo käyttäjälle, että toiminto suoritettiin onnistuneesti. Nyt 

voit irrottaa letkut nro 57 ja 58 ilmastointilaitteesta (kuva 74). Paina  jatkaaksesi. 
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Kuva 75 

 
11. Toiminnon päättyessä (kuva 75) näytölle tulee yhteenveto suoritetuista toiminnoista ja laite tulostaa 

automaattisesti raportin (tulostus voidaan toistaa painamalla ). Voit poistua yhteenvetonäytöltä 
painamalla  ja palata aloitusnäyttöön, jossa voit valita seuraavan toiminnon. 

 
VAROITUS 

Jos automaattitoiminnon aikana näytölle tulee hälytysviesti, laite pysähtyy ja hälytys jää näkyviin. 
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7 Ylläpitotoimet 
 

7.1 Kielen vaihtaminen 
 
Ylläpitovalikossa voit vaihtaa näytön ja raporttien kielen. Kun haluat vaihtaa kielen, paina SERVICE-painiketta 
päästäksesi valintavalikkoon. 

 
Kuva 76 

Valitse sitten "Language selection", vaihda kieli ja vahvista. 
 

7.2 Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen 
Ylläpitovalikossa voit muuttaa näytön päivämäärän ja kellonajan. Paina tällöin SERVICE-painiketta päästäksesi 
valintavalikkoon. 

 
Kuva 77 

Valitse sitten "Date and hour", muuta tiedot ja vahvista. 
 

7.3 Mittayksikköjen vaihtaminen 
Ylläpitovalikossa voit vaihtaa laitteen mittayksiköt. Paina tällöin SERVICE-painiketta päästäksesi 
valintavalikkoon. 

 
Kuva 78 
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Valitse "Units of measurement". Voit valita eurooppalaisen tai Imperial-standardin mukaiset yksiköt:  
- Paine: bar / psi 
- Lämpötila: °C / °F 
- Alipaine: mbar / in hg 
- Kylmäaineen paino: kg / lb 
- Öljyn / UV-merkkiaineen paino: g / oz 

 

7.4 Laitteen itsediagnoosi 
Laite on varustettu sisäisellä itsediagnoosijärjestelmällä. Laite käynnistää 15 päivän välein automaattisen 
testausprosessin mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Lisäksi toiminto löytyy valikkovalinnasta (Self-
diagnosis). Noudata näytön ohjeita suorittaaksesi testin oikein. Jos järjestelmästä löytyy vuoto, laite ei toimi 
ennen kuin vuoto on korjattu ja testi menee läpi. 
 

7.5 Laitteen puhdistaminen sisäpuolelta öljylaatua vaihdettaessa (PAG-POE) 
Laite on varustettu puhdistusjärjestelmällä, joka puhdistaa laitteen sisäpuolelta, kun käytettävä öljylaatu 
vaihdetaan PAG:n POE:n välillä. Toiminto on erittäin tärkeä, koska vähäinenkin kahden öljylaadun 
sekoittuminen voi vaarantaa järjestelmän toiminnan. Kun käyttäjä valitsee toisen öljylaadun, laite käynnistää 
automaattisesti sisäisen puhdistusprosessin. Noudata tarkasti näytön ohjeita, jotta toiminto onnistuu. 
 

7.6 Ei-tiivistyvien kaasujen automaattinen poisto 
Laite on varustettu ei-tiivistyvien kaasujen automaattisella poistojärjestelmällä. Prosessi suoritetaan laitteen 
käynnistyessä silloin, kun laite tunnistaa poiston tarpeelliseksi. 
 

7.7 Sisäisen pullon tyhjentäminen 
1. Alipaineista ulkoinen pullo, jotta se pystyy vastaanottamaan laitteen pullon sisältämän kylmäaineen. 
2. Irrota etuovi nro 87. 
3. Kytke korkeapainepuolen pikaliitin nro 48 laitteen pullon huoltoliitäntään nro 105. 
4. Liitä huoltoletkulla (ei kuulu toimitukseen) ulkoisen pullon (joka on alipaineistettu kuten edellä) venttiili 

laitteen pullon matalapaineliitäntään nro 104 ja sulje venttiili nro 49. 
5. Avaa ulkoisen pullon venttiili. 
6. Käynnistä talteenottotoiminto (ALL) korkeapainepuolelta tyhjentääksesi laitteen pullon kokonaan. 
7. Talteenotto päättyy automaattisesti. 
8. Sulje ulkoisen pullon venttiili ja irrota huoltoletku. 
9. Käynnistä alipaineistustoiminto ja alipainetesti noin 30 minuutiksi. 
10. Kun alipaineistus ja alipaineen testaus on päättynyt, irrota korkeapainepuolen pikaliitin nro 48 

huoltoliitännästä nro 105 ja jatka kalibroimalla vaaka. 
11. Avaa toimenpiteiden jälkeen venttiili nro 49 ja sulje etuovi nro 87. 

 



 

47 
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8 Säännöllinen huolto 
 

8.1 Suodatinkuivaimen vaihto 
 
Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, kun on aika vaihtaa suodatin. Ilmoitus tulee näyttöön, kun laite kytketään 
päälle. 
Laite on varustettu laskentajärjestelmällä. joka arvioi suodattimen kuormituksen talteenotetun 
kylmäainemäärän perusteella. Laitteen näytölle tulee hälytys, kun suodatin on saavuttanut noin 80 % 
kapasiteetistaan. Hälytysilmoituksen jälkeen käyttäjä voi työskennellä laitteella, kunnes suodatin on aivan 
täynnä. Tällöin laite lukittuu, kunnes uusi suodatin on asennettu.  
Vaihda suodatin noudattaen tarkasti näytön ohjeita.  
VAROITUS 

Kun vaihdat suodatinta, syötä uuden suodattimen sarjanumero. Ilman tätä tietoa vaihtoa ei voi jatkaa. 
Avaa alempi takaovi avaimella. 
Irrota suodatin kiertämällä liittimet auki ja asenna uusi suodatin. 
Ohjatun suodattimen vaihtotoiminnon päätteeksi laite suorittaa automaattisesti alipaineistusjakson ja sen 
jälkeen sisäisen painetestin (itsediagnoosin) järjestelmän tiiviyden varmistamiseksi. 
 

8.2 Alipainepumpun öljynvaihto 
 
Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, kun on aika vaihtaa alipainepumpun öljy. Ilmoitus tulee näyttöön, kun laite 
kytketään päälle. 
Laite on varustettu laskentajärjestelmällä. joka arvioi alipainepumpun öljyn kunnon suoritettujen 
alipaineistusjaksojen kokonaisajan perusteella. Laitteen näyttöön tulee hälytysilmoitus, kun öljynvaihtoon on 
jonkin verran aikaa. Hälytysilmoituksen jälkeen käyttäjä voi työskennellä laitteella, kunnes öljy ei ole enää 
laadultaan hyväksyttävää. Tällöin laite lakkaa toimimasta, kunnes öljy on vaihdettu. 
Vaihda öljy noudattaen tarkasti näytön ohjeita. 
Avaa alempi takaovi avaimella. 
Poista öljy pumpun alaosassa olevan tyhjennystulpan kautta.  
Täytä uutta öljyä pumpun yläosassa olevan täyttötulpan kautta. 
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VAROITUS 

Älä päästä öljyä luontoon; se on vaarallista jätettä, joka on hävitettävä määräysten mukaisesti. 
 

8.3 Rutiinihuollon tarvikkeet 
1. Suodatin  
2. Alipainepumpun öljy  
3. Tulostuspaperi    

Täyttötulppa 

TARKASTUSLASI 

Tyhjennystulppa 

Kuva 79 
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9 Vianmääritys 
 
Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä, näyttöön tulee hälytysviesti. Hälytysnäyttö on helppo tunnistaa 

näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta -symbolista ja vilkkuvasta punaisesta LEDistä. 
 

Viesti  Vian aiheuttaja Korjaus 

A/C system empty Paineanturit eivät näytä kytkennän 
jälkeen arvojen muutoksia  

Varmista, että liitäntä 
ilmastointilaitteeseen on tehty oikein.  
Varmista, ettei ilmastointijärjestelmässä 
ole kylmäainetta.  

Refrigerant bottle full Kylmäainepullossa on 
maksimimäärä ainetta  

Poista pullosta jonkin verran 
kylmäainetta  

Max time reached Jakson sallittu enimmäisaika on 
saavutettu  

Käynnistä jakso uudelleen ja jos 
ongelma ei poistu, ota yhteys 
huoltoon.   

Discharged oil 
dosimeter full  

Poistetun öljyn mittapullossa on 
maksimimäärä ainetta  

Tyhjennä poistettu öljy mittapullosta.  

Max number of 
attempts reached 

Talteenottojakso on käynnistetty yli 
3 kertaa  

Käynnistä talteenottojakso uudelleen. 
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys 
huoltoon.  

Refrigerant in the A/C 
system 

Laite tunnisti kylmäainetta 
alipaineistuksen käynnistyessä.  
Kylmäainetta 
ilmastointijärjestelmässä.  

Suorita talteenottojakso ennen 
alipaineistuksen käynnistystä.  

Vacuum leak Paine nousi epätavallisen korkeaksi 
alipainetestin aikana. 

Ilmastointijärjestelmä ei ole täysin tiivis.  
Etsi ilmastointilaiteen vuoto ja suorita 
alipaineistusjakso uudelleen.  

Refrigerant in the 
hoses 

Laitetta käynnistettäessä 
paineanturit havaitsivat letkuissa 
vähäisen määrän kylmäainetta  

Käynnistä talteenottoprosessi 
painamalla Start-painiketta. Jos 
kylmäaine on tullut laitteen 
sisäpuolelta, ota yhteys huoltoon.  

A/C system not in 
vacuum 

Ilmastointijärjestelmä ei ollut täysin 
tyhjä täyttötoimintoa 
käynnistettäessä 

Käynnistä alipaineistusjakso ennen 
täyttöä. 

Communication error Käyttöliittymän ja laitteen välinen 
tiedonsiirtovika  

Sammuta laite ja käynnistä se 
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota 
yhteys huoltoon. 

Insufficient quantity Mittapullossa ei ole riittävästi 
öljyä/UV-merkkiainetta 
täyttöprosessin käynnistämiseksi  

Lisää soveltuvaa öljyä/UV-
merkkiainetta mittapulloon.  

Maximum pressure Talteenottopiirin sisäinen 
maksimipaine on saavutettu  

Varmista, että talteenoton lähtölinjan 
kaikki liitännät ovat oikein auki.  

Insufficient refrigerant Pullossa ei ole riittävästi 
kylmäainetta täyttöprosessin 
käynnistämiseksi 

Lisää pulloon laadultaan oikeaa 
kylmäainetta.  

Low filter capacity Suodattimen kapasiteetti on liian Valmistaudu vaihtamaan suodatin pian.
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pieni  
Filter capacity out Suodattimen kapasiteetti on 

käytetty kokonaan 
Vaihda suodatin. Laite pysyy lukittuna, 
kunnes suodatin on vaihdettu.  

You must perform 
pressure test of the 
circuit 

Laite pyytää joka toinen viikko 
tekemään laitteen sisäisen piirin 
itsetestauksen  

Suorita sisäinen testi noudattamalla 
näytön ohjeita.  

You must change the 
vacuum pump oil 

Alipainepumpun öljy on vaihdettava Vaihda alipainepumpun öljy.  

Unit door removed Jokin oven avaamista valvovista 
koskettimista on laukaissut 
hälytyksen  

Varmista, että kaikki ovet on suljettu 
kunnolla.  

Refrigerant 
contaminated 

Laite osoittaa kylmäaineen olevan 
kontaminoitunut 

Poista kontaminoitunut kaasu 
noudattamalla näytön ohjeita.  

Replace analyser filter Kaasuanalysaattorin suodatin on 
vaihdettava 

Vaihda kaasuanalysaattorin suodatin 
ennen kuin suoritat laitteella huollon 
seuraavan kerran.  

Gas analyser not ready Kaasuanalysaattori ei ole vielä 
suorittanut lämmitysvaihetta 
loppuun  

Odota 1-2 minuuttia ja toista 
menettely. Jos ongelma ei poistu, ota 
yhteys huoltoon. 

Analyser doesn’t work Kaasuanalysaattori ei vastaa laitteen 
komentoihin 

Yritä käynnistää laite uudelleen, 
muutoin ota yhteys huoltoon. 

Abnormal weight 
variation found 
 

Laite on havainnut aloitustilassa 
epätavallista vaihtelua pullon 
painossa  

Tee testi uudelleen ja tarkasta 
mahdolliset vuodot.  

Too much refrigerant 
recovered 

Letkuista löytyi niitä tyhjennettäessä 
liian paljon kylmäainetta  

Varmista, että pikaliittimien 
käsiventtiilit on suljettu. 
Varmista, ettei ilmastointijärjestelmän 
kennoissa ole vikaa; vaihda ne 
tarvittaessa.  

Plug in the USB pen-
drive 

Tietokantaa luettaessa USB-tikku ei 
ole oikein kytkettynä 

Varmista, että USB-tikku on kytketty 
oikein. 

Unknown database Laite ei tunnista USB-tikun 
tietokantaa 

Tietokannan sarjanumero ei ole oikea. 
Ota yhteys huoltoon. 
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10 Mitat ja painot 
 

 
 
    
  
Nettopaino laitteen pullo tyhjänä: 93 kg 
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WIGAM S.p.A. 

Loc.Spedale 10/b 

52018 Castel San Niccolò 

(AR) Italy 

Puh. 0575 / 5011 

Fax. 0575 / 501200 
 

 
 

      Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

 

 

 

 

Tämän vakuutuksen allekirjoittajana vakuutamme omalla vastuullamme, että laite mallia 

 

200-4 
kaikkine versioineen 
 

jonka yhtiömme on valmistanut käytettäväksi 

 

kylmäainekaasun talteenottoon, kierrätykseen ja täyttöön 

 

 

 

on suunniteltu seuraavien säädösten vaatimusten mukaisesti: 

 

 2006/42/ETY Konedirektiivi 
 2014/30/EY EMC-direktiivi 
 2014/35/EY Pienjännitedirektiivi 
 IEC 34-11 (EN 60034)  Yleiset standardit yksivaiheisia pyöriviä sähkökoneita varten 
 

Teknisen käsikirjan on laatinut WIGAM SPA 

 

 

 

Castel San Niccolò 

9.10.2017     
      

Gastone Vangelisti 

(Toimitusjohtaja) 
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