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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
ZESTAW DO OBSŁUGI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI  

QS13107 

 
 
 
 

OPIS PRODUKTU 

Zestaw przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacji z czynnikiem 
R134a. Za jego pomocą możliwe jest sprawdzenie ciśnienia w układzie 
klimatyzacji jak również dodanie lub usunięcie czynnika chłodzącego. 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 3 szt. przewodów, L=1,5m 

 Manometr wysokociśnieniowy (0-500PSI, 0-35kg/cm2) 

 Manometr niskociśnieniowy (0-120PSI, 0-8,5kg/cm2) 

 Blok dwuzaworowy z wziernikiem 

 Przyłącze serwisowe wysokiego ciśnienia (czerwone) 

 Przyłącze serwisowe niskiego ciśnienia (niebieskie) 
 

OBSŁUGA 

UWAGA: 
NINIEJSZA INSTRUKCJA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZAWSZE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 
SZCZEGÓŁOWYMI WYTYCZNYMI PRODUCENTA POJAZDU! 
 
 
1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
Przed podłączeniem przyrządu do instalacji klimatyzacji 
należy podłączyć przewody z blokiem i przyłączami 
serwisowymi zgodnie ze znajdującymi się obok rysunkami. 
Po podłączeniu przewodów wszystkie zawory należy 
zakręcić. 
 
 
2. KONTROLA CIŚNIENIA W UKŁADZIE 

 Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1. 

 Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji. 

 Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację. 

 Manometry wskazują aktualne ciśnienie w układzie. Po wykonaniu kontroli należy zgasić silnik, a następnie odłączyć 

przyłącza serwisowe. 
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3. UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 

 Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1. 

 Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji. 

 Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację. 

 Podłączyć źródło czynnika do żółtego przewodu. 

 Otworzyć niebieski zawór. 

UWAGA: 

NIE OTWIERAĆ CZERWONEGO ZAWORU PODCZAS OPERACJI NAPEŁNIANIA! PO UZUPEŁNIENIU CZYNNIKA NALEŻY ZAMKNĄĆ 

NIEBIESKI ZAWÓR, ZGASIĆ SILNIK I ODŁĄCZYĆ PRZYŁĄCZA SERWISOWE 

 
 
4. USUWANIE CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 

 Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1. 

 Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji. 

 Podłączyć urządzenie zasysające do żółtego przewodu. 

 Otworzyć niebieski oraz czerwony zawór. 

 Po zakończeniu procesu zamknąć czerwony i niebieski zawór, a następnie odłączyć przyłącza serwisowe. 

 

GWARANCJA 

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub 

w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 

 

PW TECHSAM WOCH Sp. J. 

ul. Warszawska 131 

20-824 Lublin 

tel./fax 81 444-63-73 / 81 458-38-19 
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Data sprzedaży ...............................     

 

 

 

Podpis i pieczęć sprzedającego ...................................... 
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