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Popis produktu 

Automatické nebo manuální funkce 
Několikanásobná recyklace chladiva 
Volitelný operační režim: expert/začátečník 
Volitelný čas vakuace 
Integrovaný test funkčnosti klimatizace s přehledným průvodcem 
Automatické vypouštění oleje 
Automatické vypuštění nezkondenzovaných plynů 
Programovatelná údržba zařízení 
Menu v češtině 
Zohlednění délky hadic 
 

Technické specifikace: 
Chladivo: R134a 
Vakuová vývěva: dvoufázová 183l/min 
Maximální tlak: 16bar 
Pracovní teplota: 10°C - 50°C 
Kapacita zásobníku chladiva: 35kg / 40l 
Zásobník oleje: 2x 2000ml 
Kapacita sušiče: 710ccm 
Kompresor: 5/8 HP - 21ccm 
Ukazatele: průměr 80mm, class 1 
Délka servisních hadic: 5m 
Potřební napětí: 230V 50Hz 
Rozměry: 128x69x69 cm 
Hmotnost: 120kg 
Přídavná pumpa pro fázi plnění. 
 

 
 

NÁVOD 
Po otevření výrobku zkontrolujte úplnost dodaného balení. Plnička je plně 
připravena od firmy: ACI-Auto Components International s.r.o, Podnikatelská 549, 
Praha 9 – Běchovice, 190 11. 
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Oddíl 1. 
1.1. – Umístění ovládacích prvků a příslušenství 

Hlavní spínač 
 
Hlavní spínač je umístěn na zadní straně přístroje a je označen symboly: 0 – 
vypnuto napájení, 1 – zapnuto napájení. 
 
 
 

VYPNUTO     ZAPNUTO 
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Oddíl 1. 
1.2. – Hlavní panel 

 

 
 
 

 
 

DISPLEJ 

KLÁVESNICE 

TISKÁRNA 

UKAZATEL TLAKU 

OVLADAČE VENTILŮ 

ODSÁVÁNÍ 

VAKUACE 

PLNĚNÍ 

AUTOMAT 

ČÍSELNÁ 
KLÁVESNICE 

PROPLACH 

DATABÁZE 
VOZIDEL 

POTVRZENÍ 

TLAČÍTKO STOP 



 
ACI - Auto Components International, s.r.o. 

 
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Bìchovice 

e-mail: aci@aci.cz, tel. 274 021 111, fax 274 021 155 
zapsána v OR Mìst. soudu v Praze, odd.C, vl.è.27131 

 

bankovní spojení: ÈSOB Praha 1, èú: 576970253/0300                IÈ: 60486970   DIÈ: CZ60486970 
 
 

 
 
 
 

Oddíl 1. 
1.3. – Umístění nádob na olej 
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Nádobky na olej mají klíčované uchycení (nelze zaměnit). Umístěny jsou na 
pravém boku plničky. Jejich obsah je 2000gramů (2 litry). 
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Oddíl 2. 
2.1. Tlačítko menu 

 
Po zmáčknutí tlačítka MENU se zobrazí tyto funkce (mezi jednotlivými funkcemi 
se pohybujeme pomocí tlačítek – vakuace a proplach): 
-test tlaku klima 
-diagnostika 
-plnění zásobníku 
-recyklace chladiva 
-nulování měrky oleje 
-řízení zpráv 
 

Test tlaku klima 
Kursor je na řádku test tlaku klima a potvrdíme tlačítkem ENTER. Zobrazí se: číst 
manuál a enter pro potvrzení. Potvrdíme tlačítkem enter. V dalším kroku 
vybereme, jestli jsou připojeny jeden nebo dva servisní porty číslicemi 1 nebo 2 na 
číselné klávesnici. Dále pokračujeme dle kroků na displeji. Pozor: je nutné 
zaznamenat hodnoty tlaku zobrazené na tlakových ukazatelích (budou se 
zadávat po ukončení cyklu). Po zadání tlaku zmáčknout potvrzovací tlačítko 
ENTER. Zadávají se též hodnoty teploty vzduchu ve vozidle a okolní teploty. Po 
zadání se zobrazí celkový přehled zadaných hodnot a po té sjedeme kursorem 
dolů, kde je nabídka: enter pro výtisk a stop pro ukončení. 

 
Diagnostika 

Kursor je na řádku test diagnostika a potvrdíme tlačítkem ENTER. Zobrazí se: číst 
manuál a enter pro potvrzení. Potvrdíme tlačítkem enter. V dalším kroku 
vybereme, jestli jsou připojeny jeden nebo dva servisní porty číslicemi 1 nebo 2 na 
číselné klávesnici. Dále pokračujeme dle kroků na displeji. 
 

Plnění zásobníku 
Kursor je na řádku plnění zásobníku a potvrdíme tlačítkem ENTER. Zobrazí se: 
maximální množství pro odsátí a číselný údaj, na spodním řádku enter pro 
potvrzení. V řádku s číselným údajem změníme hodnotu, kterou chceme odsát. 
Pozor: zásobník nesmí úplně plný, nešlo by odsát chladivo z vozidla. Potvrdíme 
tlačítkem enter. V dalším kroku zvolíme jeden servisní port, na číselné klávesnici. 
A dále pokračujeme dle kroků na displeji. 
 

Recyklace chladiva 
Kursor je na řádku recyklace chladiva a potvrdíme tlačítkem ENTER. Potvrdíme 
tlačítkem enter. Probíhá recyklace chladiva uvnitř plničky. Dále postupujeme dle 
kroků na displeji. 
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Nulování měrky oleje 
Nulování měrky oleje není zapojeno, protože olej není na váze. 
 

Řízení zpráv 
Zprovozněno není, jedná se pouze o typy plniček, které umožňují připojení 
k počítači nebo jinému externímu zařízení. 
 
 

Oddíl 2. 
2.2. Databáze vozidel 

 
Databáze vozidel umožňuje načtení specifikací pro, jednotlivé vozidla, vedení 
přehledu sepisovaných vozidel a přidávání specifikací pro vozidla, jež nejsou 
uvedena od výrobce. 
 
 

Standardní data 
Po potvrzení postupujeme dle jednotlivých kroků na displeji až po nalezení auta, 
které budeme plnit a po, potvrzení konkrétního typu vozu se na displeji objeví 
nabídka: načtení 1- načtení specifikací a 2 – zobrazení. Pokud zvolíme načtení 
specifikací, bude specifikace načtena do operační paměti plničky a bude možno 
plnit přes automat. Pokud zvolíme zobrazení specifikací bude specifikace 
zobrazena na displeji a bude ji možno vytisknout. 
 

Vlastní data 
Vlastní data slouží k doplnění databáze vozidel, které nejsou zadána výrobcem. 
Lze tedy databázi aktualizovat, například o vozy, které nepatří do evropské 
databáze. 
 

Data vozu 
Data vozu slouží k zápisu sepisovaných vozidel, tak aby bylo možno zákazníka 
(vozidlo) dohledat při další návštěvě servisu. 
 

Oddíl 2. 
2.5. – Proplach 

Proplach není na plničce instalován v základní verzi a o jeho spuštění vás bude 
informovat náš technik. 
 


