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Ostrzeżenia 

 OSTRZEŻENIE DOT. FILTRA DO POBIERANIA PRÓBEK: Mini ID zawiera unikalny 

filtr zaprojektowany tak, aby znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo 

zanieczyszczenia oleju. Wymień mosiężny filtr oleju urządzenia NATYCHMIAST PO 

WYKRYCIU OLEJU W WĘŻU DO POBIERANIA PRÓBEK. Nieprzestrzeganie 

konieczności właściwej konserwacji i wymiany filtra oleju może spowodować poważne 

uszkodzenia.     

 
 OSTRZEŻENIE DOT. WPROWADZANIA PRÓBKI: Urządzenie wymaga połączenia 

dostarczonego węża próbki do CZĘŚCI DOLNEJ LUB ZŁĄCZA PAROWEGO butli do 

składowania czynnika chłodniczego lub do samochodowego układu klimatyzacji. NIE 

należy próbować wprowadzać płynu lub próbki z dużą zawartością oleju do 

urządzenia. NIE podłączać węża próbek do STRONY GÓRNEJ lub złącza CIECZY! 

Próbki płynne lub z dużą zawartością oleju mogą spowodować poważne uszkodzenie 

urządzenia, które nie będą objęte naprawą gwarancyjną.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Uwagi ogólne 

 ZAWSZE noś okulary ochronne oraz chroń skórę podczas pracy z czynnikami chłodniczymi. 
Wydostające się opary czynnika stanowią niebezpieczeństwo zamrożenia.  

 ZAWSZE wyłączaj silnik samochodowy lub sprężarkę przed podłączeniem urządzenia do 

układu klimatyzacji.   
 
 

  ZAWSZE należy sprawdzić wąż próbki przez każdym użyciem. Wymienić wąż, jeżeli wydaje 

się pęknięty, postrzępiony, zatkany lub zanieczyszczony olejem.  

 NIE kieruj chłodzących oparów wydostających się z węża w stronę skóry.  

 UWAGA – Nie przeprowadzaj testu lub testu wycieku R-1234yf sprzętu serwisowego 

lub samochodowych układów klimatyzacji przy użyciu skompresowanego powietrza. 

Niektóre mieszanki powietrza i R- 1234yf mogą okazać się łatwopalne przy 

podwyższonym ciśnieniu. Takie mieszanki, w przypadku zapalenia, mogą 

spowodować uraz lub uszkodzenie sprzętu. Dodatkowe informacje na temat zdrowia i 

bezpieczeństwa można uzyskać od producentów urządzeń chłodzących.    

 

 NIE demontować urządzenia. Wewnętrzne elementy urządzenia są nienaprawialne, a ich 

demontaż może spowodować jej utratę.   

ZAWSZE umieścić analizator na płaskiej i wytrzymałej powierzchni.  

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia, nie używać w 
miejscach mokrych lub wilgotnych.  

 

 
 UNIKAJ wdychania czynnika chłodniczego, oparów lub mgiełki. Może to podrażnić oczy, 

nos i gardło. Jeżeli przypadkowo wydzieli się jakaś substancja, należy natychmiast 

przewietrzyć stanowisko pracy. W celu usunięcia R-1234yf z systemu klimatyzacji, 

skorzystaj z certyfikowanego sprzętu serwisowego, spełniającego wymogi SAE J2843 lub 

SAE J2851. Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa mozna otrzymać 

od producentów układów chłodzących i nawilżających.   

 NIE stosować innego węża niż dostarczony w zestawie razem z urządzeniem. Użycie 

innych rodzajów węża spowoduje błędy w analizie czynnika chłodniczego i w kalibracji 

urządzenia.  

 ZAWSZE należy się upewnić, czy czynnik chłodniczy do badania, nie zawiera lub nie emituje 

dużych zanieczyszczeń olejem lub płynami.  

 UWAGA – Urządzenie powinno być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.  
 

 
 NIGDY nie podawać do przyrządu żadnej próbki pod ciśnieniem powyżej 300 psi.   

 NIGDY nie blokować dopływu powietrza, wylotu próbki ani nie blokować otworów 

wentylacyjnych obudowy przyrządu w trakcie użytkowania.  

 UWAGA – Nie używać analizatora w środowisku łatwopalnym.  
 

 



WITAMY 
Dziękujemy za zakup analizatora czynnika chłodniczego MINI ID  
R1234yf.      

MIDI ID jest najbardziej ekonomicznym analizatorem czynnika chłodniczego zaprojektowanego 

do analizy czystości samochodowego gazowego czynnika chłodniczego R-1234yf. Posiada wiele 

funkcji przydatnych dla użytkownika, które zostaną opisane w tej instrukcji. Zalecamy, aby 

wszyscy pracownicy, którzy korzystają z tego przyrządu, przeczytali instrukcję w celu zapoznania 

się z jego prawidlowym działaniem.    

Celem uzyskania dalszych informacji dotyczących zastosowania, eksploatacji oraz części 

zapasowych, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

W razie dlaszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt.   
 
 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 
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1  OPIS PRODUKTU  

1.1 Informacje ogólne 

 
Analizator czynnika chłodniczego T-Line Mini ID zapewnia łatwy i dokładny sposób określenia, 

czy czynnik chłodniczy R-1234yf w samochodowych układach klimatyzacji jest właściwej 

czystości. Urządzenie wykorzystuje technikę absorpcji podczerwieni bez rozpraszania (NDIR) w 

celu określenia wagi stężenia czynnika chłodniczego R134a, R22, jak również, węglanow i 
powietrza.  

W celu wyeliminowania błędu ludzkiego, urządzenie automatycznie okrela czystość czynnika 

chłodniczego dla R-1234yf.         
 

Urządzenie jest dostarczone jako kompletne wraz z wężem do pobierania próbek R-1234yf, 

przewodem zasilającym VDC oraz wymaganą hydrauliką umieszczoną w solidnym, 

przenośnym urządzeniu.  

T-Line Mini ID jest ekonomicznym urządzeniem służącym określeniu wskaźnika dla czystości 

R-1234yf  “PASS” (PRAWIDŁOWO) lub „FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO). Wskaże również 

nadmierną ilość nieskondensowanego gazu (powietrza), które jest obecne w systemie. 

Nadmierne „powietrze” spowoduje niewłaściwą pracę układu chłodzenia, co można łatwo 

poprawić poprzez proste odzyskanie czynnika chłodniczego, opróżnienie systemu i ponowne 

naładowanie. Mini ID wykorzystuje prostą w obsłudze ręczną pompkę do oczyszczenia czynnika 

chłodniczego z komórki służącej do pobierania próbek w celu skalibrowania urządzenia. Diody 

LED zapewniają użytkownikowi łatwe do zrozumienia wskaźniki stanu. Migające diody LED 

wskazują na podjęcie czynności przez użytkownika, podczas gdy diody LED świecące stalym 

światłem wskazują, że urządzenie wykonuje dane zadanie.   

 
Unikatowy mosiężny filtr, zlokalizowany pomiędzy Złączką Prostą a Wężem do Pobierania 

Próbek, zapewnia doskonałą ochronę przez zanieczyszczeniem olejem, zatrzymując olej na 

złączce i uniemożliwiając mu dotarcia do urządzenia. Jeżeli urządzenie nieprzerwanie 

podaje nadmierną ilość powietrza, to wskazuje na fakt, że filtr został uszkodzony przez olej i 

należy go wymienić.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2  ELEMENTY PRODUKTU 

Moduł bazowy              Łącznik z filtrem  
 

Pojemnik kalibracyjny  Zaciski mocujące do akumlatora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3  INSTRUKCJA OBSŁUGI 

UWAGA: Należy wyłączyć pojazd i pozostawić go wyłączonym 
przez 3 minuty.  

 

1) Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilającego znajdującego się na dole 
urządzenia.  

2) Podłącz zaciski zasilania do akumulatora 12 VDS. Zwróć uwagę na właściwą 

biegunowość.  

3) Kolejno zaświecą się diody, następnie naciśnij “NEXT” (DALEJ) w celu rozpoczęcia 
„WARM UP” (ROZGRZEWANIA).  

4) Po ok. 90 sekundach, zacznie migać dioda “CALIBRATING” (KALIBRACJA).  

5) Mocno ścisnąć pojemnik kalibracyjny 5 razy i naciśnąć przycisk “NEXT” (DALEJ).  

6) Dioda “CALIBRATING” (KALIBRACJA) będzie świecić przez ok. 60 sekund.  

7) Kiedy zacznie migać dioda “Analyzing” (ANALIZA), podłącz wąż do dolnego 

złącza serwisowego pojazdu, a następnie naciśnij przycisk “NEXT” (DALEJ).   

8) Dioda “Analyzing” (ANALIZA) będzie świecić przez ok. 45 sekund, podczas gdy 

badanie jest w toku.  

9) Dioda “PASS”/”FAIL” (DOBRZE/ŹLE) następnie wyświetli wyniki badania (Patrz 
Wyniki badania).  

10) Odłącz wąż próbny  od pojazdu, naciśnij przycisk “NEXT” (DALEJ) i ściśniej 

pojemnik kalibracyjny 5 x. Odłącz zasilanie i odłóż urządzenie w miejsce 

przechowywania.   

4  WYNIKI BADANIA 

1) Po zakończeniu analizy, zaświeci się dioda “PASS” (PRAWIDŁOWO) lub “FAIL” 
(NIEPRAWIDŁOWO).   

a) Dioda “PASS” (PRAWIDŁOWO) wskazuje, że testowany czynnik chłodniczy zawiera 

95% lub więcej R-1234yf i nadaje się do odzysku.    

b) Dioda “FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO) wskazuje, że testowany czynnik zawiera mniej 

niż 95% R-1234yf i że nie powinien być odzyskiwany bez specjalnego sprzętu.     

c) Dioda “EXCESS AIR” (NADMIAR POWIETRZA) zapala się w połączeniu z diodą 

“PASS” (PRAWIDŁOWO) lub “FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO), jeżeli urządzenie 

określi, czy obecna jest znaczna zawartość powietrza. (Patrz: Pomoc / 

Rozwiązywanie problemów).   
 
 
 



 



5  POMOC / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

5.1 Nie można włączyć urządzenia 

Sprawdź napięcie i polaryzację źródła zasilania. Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest 

dobrze włożona do gniazda zasilania.  

 
5.2 Nadmiar powietrza / Awaria 

Urządzenie Mini ID jest wyposażone w unikalny filtr znajdujący się pomiędzy łącznikiem a 

wężem. Jest to jednorazowy filtr zaprojektowany w celu oddzielenia oleju i szczeliwa, tak aby 

zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Należy wyjąć i sprawdzić filtr czy nie ma oleju, itd. i w razie 

konieczności wymienić go. Usunąć olej ze złączki przy pomocy sprężonego powietrza i suchej 

ściereczki. Filtr wymienny P/N 6-02-6001-53-1. 
 

Mini ID jest wyposażony w wewnętrzne kody błędów w celu pomocy przy rozwiązywaniu problemów. 
Kiedy świeci się komunikat „FAULT” (BŁĄD), kod jest określony przez liczbę mignięć danej diody.  

▪ Kod 3 = Błąd kalibracji 

▪ Kod 4 = Błąd temperatury 

▪ Kod 5 = Błąd Kompensacji Kalibracji 

 
W przypadku pojawienia się jednego z tych kodów, należy podjąć następujące działania 

przez skontaktowaniem się z Autoryzowanym Przedstawicielem Magneti Marelli.   

 
1. Odłączyć zasilanie od urządzenia i sprawdzić czy źródło zasilania znajduje się 

pomiędzy 12 a 15 VDC.   

2. Umieścić urządzenie w obszarze o kontrolowanej temperaturze pomiędzy 15°C a 27°C.   

3. Ścicnąć całkowicie zbiornik kalibracyjny 10x.  

4. Pozostawić urządzenie w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze przez 30 
minut.  

5. Odłączyć urządzenie i ponownie przetestować.  

 
Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie uda się przywrócić właściwej pracy urządzenia, 
należy skontaktować się z:  

 
 
 
 
 
 
 



 ZAŁĄCZNIKI 

5.3 Specyfikacje 
 

WYKRYTY CZYNNIK 
CHŁODNICZY 

R-1234yf 

PRÓBA CZYSTOŚCI 
PRAWIDŁOWA / 
NIEPRAWIDŁOWA:  

95% 

ZASILANIE: 12 VDC 

ŹRÓDŁO PRÓBKI: Bezolejowy czynnik chłodniczy (para) 

MIN CIŚNIENIE WEJŚCIOWE: 1.38 Bar (20 Psig) 

MAX CIŚNIENIE WEJŚCIOWE: 20.70 Bar (300 Psig) 

TEMPERATURA PRACY:  50-113
o
F   (10-45

o
C) 

ZATWIERDZENIA UL, CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 ZAŁĄCZNIK E – Gwarancja  

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. udziela gwarancji, na mocy postanowień 

wymienionych poniżej, że towary będą wolne od wad projektowych, materiałowych i 

wykonawczych przez okres (1) jednego roku od daty wysyłki towarów do nabywcy.  

WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.  

POD WSZELKIMI WZGLĘDAMI OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO NAPRAWY LUB 

WYMIANY, WEDLE WYŁĄCZNEGO UZNANIA MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. 

Z O.O. WAD, KTÓRE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE OKRESU (1) JEDNEGO ROKU. 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NIE MA OBOWIĄZKU NAPRAWY LUB 

WYMIANY, CHYBA ŻE OTRZYMA PISEMNE ZAWIADOMIENIE O RZEKOMEJ USTERCE 

W CIĄGU (1) JEDNEGO ROKU, A WADLIWE TOARY ZOSTANĄ BEZZWŁOCZNIE 

ZWRÓCONE KUPUJĄCEMU PRZEZ NABYWCĘ NA JEGO KOSZT DO MAGNETI 

MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NA ADRES: 456 CREAMERY WAY, EXTON, PA 

19341 USA, A WADA WYSTAPIŁA W OKOLICZNOŚCIACH PRAWIDŁOWEGO 

UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z WSZELKIMI INSTRUKCJAMI PRZEKAZANYMI NABYWCY. 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. DOSTARCZY NAPRAWIONE LUB 

NOWE TOWARY DO NABYWCY NA KOSZT MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z 

O.O. W ŻADNYM WYPADKU MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NIE 

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY 

WYNIKAJĄCE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z WAD LUB Z UŻYTKOWANIA 

TOWARÓW LUB Z WTÓRNYCH LUB UBOCZNYCH USZKODZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z 

ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH, 

USZKODZEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJATKOWYCH CZY JAKICHKOLWIEK STRAT 

FINANSOWYCH.          

Nabywca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że produk działa prawidłowo przez cały 

czas i nie będzie użytkował produktu, który nie działa właściwie. Nabywca, wyraża zatem 

zgodę na zwolnienie Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. z odpowiedzialności za wszelkie 

straty lub roszczenia względem osób lub mienia spowodowane w jakikolwiek sposób, przez 

towary lub ich użytkowanie, w tym wszelkie koszty i honoraria adwokacie wynikające z 

wszelkich roszczeń, żądań, postępowań lub inne.    

Wszelkie opisy towarów zawarte w jakichkolwiek dokumentach, których dotyczą warunki 

niniejszej gwarancji, w tym jakiekolwiek wyceny lub zamówienia zakupu dotyczące towarów 

dostarczanych do nabywcy, mają wyłącznie na celu identyfikację towarów, i wszelkie takie 

opisy, jak również wszelkie próbki lub modele, które mogą być pokazane lub widziane przez 

nabywcę w dowolnym momencie, nie stanowią podstawy tranzakcji i nie skaldają się na 

żadną wyrażoną gwarancję tego, iż towary będą zgodne z takim opisem czy też takimi 

próbkami lub modelami.  

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O. NIE GWARANTUJE, ŻE TOWARY SĄ 

WOLNE OD UZASADNIONYCH ROSZCZEŃ STRON TRZECICH Z TYTUŁU 

NARUSZENIE PATENTU LUB INNYCH INFORMACJI CHRONIONYCH PATENTEM I 

WYKLUCZA JAKĄKOLWIEK GWARANCJĘ Z TYTUŁU TAKICH NARUSZEŃ.  

Obowiązkiem nabywcy jest uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń 

przekazanych w instrukcji obsługi lub w innych miejscach. Jeśli nabywca, lub pracownicy 

nabywcy, nie będą postępowali zgodnie z takimi instrukcjami, wtedy rzekoma wada nie 

będzie uznana za powstałą w warunkach właściwego użytkowania.  

 
Warunki niniejszej gwarancji mają zastosowanie do wszystkich produktów 

sprzedawanych przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., oprócz filtrów, które 

uznaje się za “materiały eksploatacyjne”, i jako takie nie są objęte postanowieniami 

niniejszej gwarancji. Wszelkie zrzeczenie, zmiana lub modyfikacja niniejszych warunków 

musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i podpisana przez członka 

kierownictwa w Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 



 
ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH I 
OGRANICZONYCH NINIEJSZYM PARAGRAFEM, MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 
SP. Z O.O. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH CZY 
DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI, CO DO PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, 
LUB CO DO PRZYDATNOŚCI TOWARÓW DO DANEGO UŻYTKOWANIA LUB CELU, 
ZAŚ WSZELKIE GWARANCJE OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE 
ZASTĘPUJĄ TAKIE GWARANCJE CO DO PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB 
PRZYDATNOŚCI TOWARÓW DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA LUB CELU. 
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