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Informações importantes sobre segurança 

 
Este equipamento foi projetado para ser operado por pessoal qualificado e treinado. O 
qual deve ter conhecimento suficiente de reparo, manutenção e refrigeração de ar-
condicionado e eletrônicos. Ele deve ser operado somente depois de ler e entender os 
avisos de segurança e procedimentos operacionais neste manual de instruções e no 
manual de serviço do veículo. 

Ao usar a ferramenta, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas 
para reduzir o risco de ferimentos e danos ao equipamento. 

A unidade é extremamente simples e confiável na seleção e execução de todas as suas 
funções. Portanto, o usuário não está exposto a nenhum risco, se as diretrizes gerais 
de segurança relatadas abaixo forem seguidas, em 

A associação com o uso e manutenção adequados da unidade (uso inadequado e 
manutenção reduzirá a segurança da unidade). 

 

1 - Verificação do óleo PAG da unidade sempre antes da operação. Evitar o processo 
de trabalho sem óleo suficiente ou com óleo de má qualidade. 

2 - O tanque de refrigerante só deve ser preenchido até 80% da capacidade máxima 
efetiva, a fim de evitar o grave acidente causado pela pressão adicional decorrente de 
fatores ambientais. 

3 - Mantenha todos os tubos flexíveis / mangueiras longe de partes quentes e 
elementos rotativos, tais como: ventiladores, radiadores e etc. 

4 - Sempre verificando a bomba de óleo a vácuo, é estritamente proibido 

trabalhar sem óleo. 

5 - Verificar o interruptor de alimentação se está em condições normais de 
funcionamento ou não. A máquina deve estar bem conectada com o terra e instalada 
para evitar danos de alta tensão. 

6 - Evite uma pressão muito alta do tanque de refrigerante causada por excesso de gás 
refrigerante ou temperatura ambiente muito alta, o que causará danos ao tanque e ao 
compressor. 



7 - Certifique-se de colocar o veículo em "P" (se automático) ou "NEUTRO" (se 
manual). Em seguida, acione o freio de estacionamento de emergência e bloqueie os 
pneus com calços. 

8 - Aviso: As advertências, precauções e instruções discutidas neste manual de 
instruções não podem cobrir todas as condições e situações possíveis que possam 
ocorrer. Deve ser compreendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores 
que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo 
operador. 

9 - Esta unidade é um produto eletromecânico avançado, incluindo componentes de 
controle de precisão. Nunca permita que o operador faça a desmontagem e 
manutenção. (apenas pessoal autorizado) 

 

Advertências 

 
- PERMITA QUE SOMENTE PESSOAL QUALIFICADO PARA OPERAR A UNIDADE. Antes 
de operar a unidade, leia e siga as instruções e advertências deste manual. O operador 
deve estar familiarizado com sistemas de ar condicionado e refrigeração, refrigerantes 
e os perigos dos componentes pressurizados. Se o operador não puder ler este 
manual, as instruções de operação e as precauções de segurança deverão ser lidas e 
discutidas no idioma nativo do operador. 

- O TANQUE PRESSURIZADO CONTÉM REFRIGERANTE LÍQUIDO. Não encha demais o 
reservatório de armazenamento interno, pois o enchimento excessivo pode causar 
explosão, ferimentos ou morte. Não recupere refrigerantes em recipientes não 
recarregáveis; usar apenas recipientes recarregáveis e autorizados a nível federal. 

- AS MANGUEIRAS PODEM CONTER REFRIGERANTE LÍQUIDO SOB PRESSÃO. 
Manuseie o refrigerante com cuidado, pois pode ocorrer ferimentos graves. Use 
equipamento de proteção, incluindo óculos de segurança, luvas de borracha. 

- NÃO RESPIRA VAPOR OU NÉVOA DE REFRIGERANTE E LUBRIFICANTE. A exposição 
pode causar ferimentos, especialmente nos olhos, nariz, garganta e pulmões. Use a 
unidade em locais com ventilação mecânica que forneça pelo menos quatro trocas de 
ar por hora. Se ocorrer uma descarga acidental do sistema, ventile a área de trabalho 
antes de retomar o serviço. 

- NÃO USE UMA EXTENSÃO. Um cabo de extensão pode superaquecer e causar 
incêndio. Se você precisar usar um cabo de extensão, use o cabo mais curto possível 
com um tamanho mínimo de 14 AWG. 

- PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, não use a unidade nas proximidades de 
recipientes derramados ou abertos de gasolina ou outras substâncias inflamáveis. 



- NÃO UTILIZE O AR COMPRIMIDO PARA TESTE DE PRESSÃO OU TESTE DE 
VAZAMENTO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE OU VEÍCULO. Algumas 
misturas de ar e refrigerante R-134a virão combustíveis com um perigo elevado. Essas 
misturas são potencialmente perigosas e podem resultar em incêndio ou explosão, 
causando ferimentos ao operador ou danos materiais. 

- UTILIZE ESTA UNIDADE COM O REFRIGERANTE R-134a APENAS. A unidade foi 
projetada para recuperar, reciclar e recarregar apenas o refrigerante R-134a. Não 
tente adaptar a unidade para outro refrigerante. Não misture tipos de refrigerante 
através de um sistema ou no mesmo recipiente; a mistura de refrigerantes causará 
danos graves à unidade e ao sistema de ar condicionado do veículo. 

- A ELETRICIDADE DE ALTA TENSÃO DENTRO DA UNIDADE TEM RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO. A exposição pode causar ferimentos pessoais. Desligue a energia antes de 
reparar a unidade. 

- SUPORTE HORIZONTAL. Durante a operação, o dispositivo deve estar em uma 
superfície nivelada e plana para que a reciclagem e carga do gás possa ser feita 
corretamente. 

- PROTEGER O APARELHO. Não exponha este aparelho à luz solar direta ou à chuva. E 
use em uma área bem ventilada. 

 

Transporte e embalagem 

 
- A máquina não possui pressão no tanque de trabalho nem no sistema após ter sido 
embalada. 

- Armazenamento e transporte devem tomar cuidado no manuseio da caixa. Evite 
chuva e colisões. 

- Use uma empilhadeira para transportar mercadorias. Evite o transporte violento. 

- Certifique-se de que o produto e os acessórios na caixa devem estar completos e 
idênticos à da lista de peças. Caso contrário, entre em contato com o distribuidor local 
a tempo. 

- O descarte adequado da embalagem é de responsabilidade do cliente. 

- Vida útil recomendada de 6 anos para maquinário. 

- Eliminação de sucateamento da máquina de acordo com as políticas, leis e 
regulamentos dos locais ou países. 

 



Acessórios 
Verifique os acessórios de acordo com a lista de embalagem. Se alguma peça estiver 
faltando ou partes danificadas forem encontradas, entre em contato com o 
revendedor a tempo. 

 

 

 

Dados técnicos 
 

Fonte de energia                                         ............................................. 220V (50Hz) 

Velocidade gerada a vácuo                       ............................................. 60L/min 

Potência do compressor                            ............................................. 1/3 HP 

Recuperação de Refrigerante                   ............................................. R134a 

Precisão da balança eletrônica                 ............................................. +- 5gs 

Max. Peso da balança eletrônica              ............................................. 40kgs 

Capacidade do tanque de refrigerante    ............................................. 10kg 

 Velocidade de recuperação                      ............................................. 180 - 350g/min 

Velocidade de recarga                                ............................................. 800 - 1500g/min 

Max. Pressão para HP                                 ............................................. 35kgs/cm²  

Max. Pressão para LP                                  ............................................. 35kgs/cm² 

Max. Pressão para BP                                 .............................................. 35kgs/cm² 

Max. Pressão no trabalho                          .............................................. 1.75Mpa 



 

Descrição do Produto 

 
- Teste do sistema de ar condicionado. 

- Recupere o refrigerante residual R134a do sistema A / C do veículo. 

- Quantidade de refrigerante recuperada eletronicamente do sistema de ar 
condicionado. 

- Vácuo do sistema de ar condicionado do veículo e teste de vazamento. 

- Recicle o refrigerante desperdiçado com o sistema profissional de separação de óleo-
água. 

- Recarga de refrigerante e óleo congelado para o sistema A / C do veículo. 

- Tela LCD, painel de controle claro.                                                                        

                 

 

1 - Manômetro do tanque: mostra a Pressão do tanque R134a. 

2 - Display LCD: para exibir as informações de operação. 

3 - Impressora: para imprimir o resultado do serviço. 



4 - Manômetro HP: mostre a pressão de alta do a/c. 

5 – Suporte para mangueira: para pendurar a mangueira HP/LP. 

6 - Manômetro LP: mostre a pressão lateral de baixa do a/c. 

7 - Válvula de alívio: Saída quando exceder a pressão da máquina. 

8 - Janela de nível de óleo: para observar o nível de óleo da bomba 

9 - Válvula de drenagem de óleo: para drenar o óleo da bomba de vácuo. 

10 - Frasco de óleo velho: para armazenar o óleo de resfriamento velho. 

11 - Frasco de óleo novo: para armazenar óleo novo que vai na recarga. 

12 - Manômetro VP: para mostrar o vácuo do sistema. 

13 - Entrada da mangueira de LP. 

14 - Entrada da mangueira de HP. 

15 - Entrada do óleo da bomba de vácuo: adicione o óleo da bomba de vácuo aqui. 

16 - Fusível. 

17 - Linha de energia. 

18 - Interruptor de energia. 

 

 

 

 

  - Para selecionar a função ou selecionar dados do carro 

 - Para selecionar a função ou selecionar dados do carro 

 - Para configuração de página ou aumentar parâmetro (para todos os itens) 



 - Para configuração de página ou aumentar parâmetro (para todos os itens) 

 - Sai da página atual e retorna ao menu anterior 

 - Para iniciar um procedimento ou entrar na próxima tela. 

 

Preparando a máquina para o primeiro uso 

 
Siga as etapas abaixo para preparar a unidade antes do primeiro uso. 

Desembale o equipamento que você encontrará os acessórios acima mencionado. 

Abra a porta traseira, remova o suporte eletrônico de proteção da balança (consulte a 
imagem a seguir). 

                                       o suporte de proteção 

 

Para transporte de longa distância, o suporte de proteção deve ser usado na máquina 
para proteger a balança eletrônica. 

Verifique o nível de óleo da bomba de vácuo, O nível de óleo da bomba de vácuo deve 
estar no meio da marcação, é proibido encher o óleo. 

 

Pegue um refrigerante R134a maior que 5Kg 



 

Conecte o tubo vermelho de alta pressão e o tubo azul de baixa pressão da máquina nàs 
portas de alta e baixa pressão da máquina, respectivamente. 

 

 

Ligue o conector rápido vermelho na outra extremidade do tubo vermelho de alta pressão. 
Repita o mesmo procedimento com a mangueira azul.(depois de recaregar a maquina com 
gas) 

 

 

 

Conecte a outra extremidade do tubo de baixa pressão azul ao tanque de refrigerante externo. 
Não abra a válvula manual no tanque. 

 

 

Entre na função de vácuo do modo manual da máquina, aspire a tubulação da máquina e a 
mangueira vermelha e azul por 2 minutos. 

Feche a 
válvula 
manual 



Após o término do vácuo, o vazamento é verificado automaticamente por 1 minuto. Observe 
se o manômetro do medidor de vácuo está estável e não retorna a zero. Se o manômetro 
descer para zero procure por vazamento nas mangueiras de LP e HP. 

Certifique-se de que não haja vazamentos antes de prosseguir para a próxima etapa. 

Após o teste para garantir que não haja vazamentos, o refrigerante fresco pode ser fornecido 
ao tanque dentro da máquina. Volte para a interface de inicialização da máquina, abra a 
válvula externa da jarra e, em seguida, vire o jarra de cabeça para baixo. 

 

 

Entre na função de recuperação do modo manual da máquina e use a função de 
reciclagem para adicionar 3Kg de refrigerante ao tanque de refrigerante externo à 
máquina. 

Após a recuperação para o refrigerante de 3 Kg como configurado, a máquina entra 
automaticamente no programa de recuperação de atraso de 1 minuto. Neste 
momento, a válvula manual do tanque externo é fechada, a mangueira não é retirada 
do tanque e a máquina automaticamente recicla o refrigerante na mangueira para 
dentro da máquina. 

 

Após a recuperação de atraso de 1 minuto, a máquina executa automaticamente a 
interface de drenagem de óleo. Neste momento, pressione “ESC” para sair do 
programa de drenagem de óleo. 

Depois de sair do dreno de óleo, remova a mangueira azul do tanque externo e 
conecte o conector rápido azul. A máquina está carregada pode ser usada 
normalmente. 

 

Para preencher com óleo novo 

Abra a 
válvula 
manual 

Feche a 
válvula 
manual 



Desparafuse o frasco de óleo novo, em seguida, adicione cerca de 250cc de óleo novo 
e rosqueie novamente, o tipo de óleo deve atender aos requisitos de manutenção do 
sistema de ar condicionado automotivo. 

 

Instruções de operação 
 

Modo manual  
Com este procedimento, todas as funções (Recuperação & Reciclagem de Refrigerante, 
Dreno de Óleo Recuperado, Evacuação do Sistema de A / C, Nova Injeção de Óleo e 
Carga de Refrigerante) podem ser realizadas individualmente (passo a passo). 

 

Recuperar refrigerante de um veículo 

O objetivo do modo de recuperação é recuperar o refrigerante do sistema de ar 
condicionado, que irá condensar, purificar e armazenar o refrigerante líquido no 
cilindro de armazenamento pronto para reutilização. 

Esvazie o frasco de drenagem de óleo velho antes de iniciar uma recuperação. 
Desparafuse a garrafa de drenagem de óleo velho da máquina. 

Conectando ao sistema A / C 

Use os acopladores de conexão rápida da mangueira de serviço para conectar as 
mangueiras às portas de serviço do sistema A/C, tendo em mente que o “AZUL” deve 
ser conectado ao lado de baixa pressão (sucção) e “VERMELHO” a alta pressão 
(descarga). 

Os medidores de unidade são instrumentos importantes e úteis. O operador deve ter 
uma compreensão básica entre a leitura do medidor e a operação do sistema de ar 
condicionado, a fim de diagnosticar corretamente qualquer possível defeito ou mau 
funcionamento do sistema. 



 
- Ligue o interruptor de energia, a unidade irá mostrar. 

- Pressione a tecla “ENTER” para entrar na página do menu principal. 

- Selecione o modo manual com as teclas, ↓ e, em seguida, pressione a tecla “ENTER”. 

- Selecione "RECOVERY" e pressione a tecla “ENTER”. 

- Enquanto conecta as duas mangueiras no carro e abre as duas válvulas de engate 
rápido, em seguida, pressione a tecla “ENTER”. 

- Defina a quantidade de recuperação (normalmente definida quantidade máxima) por 
← ou →, em seguida, pressione a tecla “ENTER”. 

- Verifique o nível de óleo usado, se estiver acima de 250ml, esvazie o frasco de óleo 
usado. 

- Em seguida, pressione a tecla “ENTER”, a máquina começará a recuperar e mostrará 
a quantidade definida e a quantidade que recuperou. 

- Quando o refrigerante do sistema A / C é completamente reciclado ou recuperado, a 
unidade continuará a recuperação por mais 1min. 

- Se o conjunto recuperar quantidade menor que a quantidade de R134a existente no 
sistema auto A/C, a unidade deixará de se recuperar automaticamente enquanto a 
quantidade recuperada atingir a quantidade configurada. 

- Durante o processo de recuperação, se a máquina parar de funcionar e emitir um 
alerta sonoro junto com uma mensagem “Warning Tank Pressure high!”, significa que a 
pressão do tanque da unidade é igual ou superior a 17,5 bar, você pode pressionar a 
tecla “ENTER” para liberar a pressão do tanque até 14 bar, pressione a tecla Stop e a 
unidade pode executar a recuperação novamente. 



- Um minuto depois, a unidade começara a drenar o óleo usado automaticamente. 

- Após drenar todo óleo usado, o óleo novo é injetado e a unidade mostra, se necessário, 
pressione a tecla “ENTER” para imprimir o resultado, caso contrário, pressione a tecla “STOP” 
para voltar para a tela inicial. 

 

Evacue o sistema de ar condicionado e teste de vácuo 

No modo de evacuação, o ar e a umidade do sistema de ar condicionado são 
removidos e lançados para a atmosfera. O modo de evacuação é executado por um 
tempo predeterminado selecionado pelo operador. 

Certifique-se de que as mangueiras de serviço estejam conectadas ao sistema A/C do 
veículo e que as válvulas do acoplador estejam ABERTAS. 

- Entre no modo manual e selecione “teste de vácuo / vazamento” pelas teclas ↑ ↓, 
depois pressione a tecla “ENTER”. 

- Defina o tempo de vácuo com as teclas ← e →, depois pressione a tecla “ENTER” 
para garantir, em seguida, defina o tempo de teste de vazamento usando ← e →, em 
seguida pressione a tecla “ENTER” para iniciar o processo. 

- Se o sistema A/C tiver com gás refrigerante, a unidade se recusará a realizar o teste 
de vácuo e emitirá essa mensagem “Warning R134a in car, pls recover first”, pressione a 
tecla “ENTER” para volta para a tela inicial, em seguida entre na opção de recuperação 
de gás. 

- A unidade evacua o sistema A/C e para quando o tempo especificado tiver decorrido. 
Automaticamente a unidade entra no procedimento de teste de vazamento. 

- A qualquer momento, a evacuação pode ser pausada ou cancelada pressionando a tecla 
“STOP”. 

- Quando a quantidade de tempo especificada tiver decorrido exibira uma mensagem 
“Leakage testing end, Pls compare pressure”  pedindo para compara os resultados no 
manômetro HP e LP, se a leitura se tornar maior entre um dos dois manômetro, isso significa 
que existe vazamento no sistema A/C, necessitando então de reparo antes de seguir para os 
próximos passos. 

 

Injeção de óleo 

O objetivo desta função é injetar o óleo refrigerante do reservatório de óleo para o 
sistema de ar condicionado do veículo. 

Importante: A unidade requer que o sistema de ar condicionado tenha sido 
previamente evacuado e tenha sido criado um vácuo antes que esta função possa ser 
executada. 

- Certifique-se de que há óleo novo suficiente na garrafa de óleo. 



- Pressione a tecla “ENTER” entre no menu principal, depois selecione o modo manual 
com a tecla ↑ ↓. 

- Pressione a tecla “ENTER”, selecione "injeção de óleo" usando ↑ ↓. 

- Pressione “ENTER”, garanta que o nível de óleo novo é superior a 100 ml. 

- Defina a quantidade de óleo novo pelas teclas ← ou →. 

- Em seguida, pressione a tecla “ENTER”, e a unidade começara a adicionar óleo. 

- Após a conclusão da injeção de óleo, a unidade mostrará a mensagem “Oil injection 
end” 

 

Condições que impedirão a injeção de óleo 

- Vácuo insuficiente. 

- A válvula de engate rápido na mangueira de serviço está fechada. 

- Sem óleo no reservatório de óleo novo. 

 

Recarga de gás do sistema A/C 

O objetivo desta função é injetar uma quantidade de refrigerante definida pelo usuário 
no sistema de ar condicionado. 

Recomenda-se que o sistema A/C seja sempre devidamente evacuado e tenha sido 
criado vácuo antes que o refrigerante seja carregado no sistema A/C. 

- Pressione a tecla “ENTER” entre no menu principal, depois selecione o modo manual 
com a tecla ↑ ↓. 

- Pressione a tecla “ENTER”. 

- Selecione “R134a recarga” pelas teclas ↑ ↓, pressione a tecla “ENTER” para carregar 
a opção. 

- Defina a quantidade de refrigerante a ser carregada no sistema A/C por ← →, em 
seguida, pressione a tecla “ENTER”, para iniciar a carga de gás, ao fim da carga ele 
mostrará a quantidade definida e a quantidade que foi recarregado. 

- A máquina exibira uma mensagem, apontando o peso máximo de carregamento, isso 
significa que não há gás R134a suficiente no tanque da máquina, você deverá 
recarregar a máquina para prosseguir com a recarga do sistema de A/C do veículo. 

- Quando a quantidade de R134a recarregada atingir o valor definido, o equipamento 
irá para de recarregar com um sinal sonoro e uma mensagem tela da máquina. Em 
seguida retire a mangueira HP do carro e funcione o sistema de A/C do veículo.  



- Em seguida, pressione a tecla ‘’ENTER”. 

- 5 min depois o processo está finalizado. 

 

Modo automático 
 

No modo Ciclo automático, todas as operações serão realizadas uma após a outra. 

(Recuperação e Reciclagem de Refrigerante, Dreno de Óleo Recuperado, Evacuação do 
Sistema, Nova Injeção de Óleo e Carregamento de Refrigerante) são realizados 
automaticamente, em um ciclo. 

- Pressione a tecla “ENTER” para entrar no menu principal e, em seguida, selecione 
“Modo automático” pela tecla ↑ ↓. 

- Pressione “ENTER”. 

- Selecione "Manual de entrada" pela tecla de seta, seguida da tecla “ENTER”. 

- Se selecionar "Banco de dados", pressione a tecla “ENTER”. 

- Pressione as teclas ← → Para página acima / página abaixo, pressione a tecla ↓ para 
selecionar a marca do carro e, em seguida, pressione a tecla “ENTER”, ele mostrará o 
modelo do carro: 

- Selecione o modelo e pressione a tecla “ENTER”. 

- Selecione a motorização e ano, em seguida, pressione “ENTER”. 

- Defina os parâmetros por ← →, em seguida, pressione a tecla “ENTER” para iniciar o 
ciclo, a máquina entrará no ciclo automático, em seguida, a unidade funciona 
recuperando, descarregando óleo, vácuo, adicionando óleo, recarregando 
automaticamente por sequência. 

- Neste procedimento não há necessidade de a pessoa ficar de frente para a unidade, 
enquanto a máquina para automaticamente, o display da unidade é seguido com os 
alertas sonoros, após o termino retire a mangueira de HP do carro e funcione o A/C 
para sucção o refrigerante existente na mangueira de serviço. 

- Em seguida, pressione a tecla “ENTER”. 

- 5 min depois, o ciclo está finalizado. 

 

Configuração do sistema 

 



- Entre no menu principal e selecione “system setup” e pressione a tecla “ENTER”. 

 

Substitua o filtro seco 

O sistema calculará e registrará a quantidade total de refrigerante recuperada 
automaticamente. Quando total recuperado R134a quantidade acima de 98kgs, a 
unidade exibirá um aviso de troca do filtro. 

- Desmonte a tampa da unidade e remova o antigo filtro seco, substituindo por um 
novo. 

- Depois de substituir o filtro seco, pressione a tecla “ENTER” e entre na opção 
“configuração do sistema”, selecione “clear filter” e pressione a tecla “ENTER”. 

- Em seguida, pressione a tecla “ENTER” para limpar o valor e, pressione a tecla 
“STOP” para salvar. 

Deve aplicar o filtro seco com as mesmas especificações das peças originais. 

Observe a direção de montagem do filtro seco. 

 

Troca do óleo da bomba de vácuo 

Para o desempenho máximo da bomba de vácuo, troque o óleo da bomba de vácuo a 
cada 10 horas de operação. O sistema irá calcular e registrar o tempo total da 
operação de “vácuo”. 

E ele irá lembrá-lo para substituir o óleo após 10 horas de tempo de trabalho 
acumulado desde a última troca de óleo. 

- Após terminar a operação a vácuo, coloque um recipiente de óleo sob a saída de 
drenagem de óleo da bomba de vácuo. 

- Solte o bujão de drenagem de óleo, o óleo usado da bomba de vácuo irá fluir para o 
recipiente de óleo. 



 

                                                                                                   

  

 

 

- Aperte o bujão de drenagem de óleo após terminar a drenagem do óleo usado. 

- Rode a tampa do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio cerca de 1 cm 
e retire-a. 

- Rode o cartucho do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-o. 

- Coloque o novo óleo da bomba na bomba de vácuo a partir do orifício fixo do filtro. 
(use 100ml óleo da bomba de vácuo) 

- Coloque de volta o cartucho do filtro e aperte quando o óleo novo estiver no nível 
correto. em seguida, coloque a tampa do filtro de volta e aperte. 

- Ligue o interruptor de energia e pressione a tecla “ENTER” entre na configuração do 
sistema, depois selecione a opção “vácuo claro”. 

- Em seguida, pressione a tecla “ENTER” para zerar a contagem de horas para 
manutenção, e em seguida pressione a tecla “STOP” para salvar. 

 

Calibragem da balança de gás refrigerante R134a. 



Sempre que você duvida da precisão das escalas do R134a, você pode fazer uma 
calibração conforme as etapas seguidas. 

- Pressione a tecla “ENTER” para entrar na configuração do sistema e, em seguida, 
selecione “R134a calibrar”. 

- Pressione “ENTER”. 

- Remova o tanque interno de refrigerante da balança desaparafusando os três 
parafusos de fixação (não é necessário soltar as duas mangueiras fixadas no tanque) 
e certifique-se de que não haja nada na balança. 

- Pressione a tecla “ENTER”, em seguida, insira o valor do peso que você irá usar para 
calibrar a balança (por exemplo, 8000g), em seguida, coloque o peso na balança. 

- Pressione a tecla “ENTER”, para concluir a calibração, em seguida, pressione a tecla 
“STOP” para voltar ao menu anterior. 

 

Limpar o tanque R134a 

A função é usada para zerar o parâmetro de peso do tanque interno de gás 
refrigerante após o término da calibração (função apenas para quando o tanque 
estiver vazio). 

- Remova o peso usado na calibragem e coloque o tanque interno de refrigerante vazio 
na balança e fixe os três parafusos. 

- Entre na "configuração do sistema", depois selecione a opção "Limpar tanque 
R134a", em seguida pressione a tecla “ENTER”. 

- Pressione a tecla “ENTRE” para limpar o valor e, em seguida, pressione a tecla 
“STOP” para salvar. 

AVISO: se o tanque interno contiver gás refrigerante, a função de limpeza não 
funcionara, a menos que seja substituída por um tanque vazio. 

 

Autoteste do sistema 

Essa Função é usada para diagnosticar as 8 válvulas magnética e 2 motores se funciona 
normalmente. 

- Selecione “autoteste do sistema” por ↑ ↓ Pressione a tecla “ENTER”. 

- Após a avaliação do sistema selecione o estado da válvula pressionando a tecla 
“ENTER” para abrir ou fechar. 

 

Substituição do filtro do respiro de óleo da bomba de vácuo 



O filtro do respiro de óleo da bomba de vácuo é montado na parte traseira do 
equipamento. Recomenda-se que, seja substituído o filtro a cada seis meses. 

- Rode a tampa superior do filtro no sentido anti-horário para remover. 

- Rode o cartucho do filtro no sentido anti-horário e retire-o. 

- Coloque um novo cartucho do filtro e aperte sentido horário. 

- Em seguida coloque a tampa superior do filtro e aperte no mesmo sentido do 
cartucho. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de componentes do produto 

 



 
 

 

 

 

 
Nº Código Da Peça Nome da Peça 

1 GZBLS-LP-0030-000055-0 Extrator de óleo 

2 GZBLS-LX-0616-000003-0 Suporte Do Cooler  

3 GZBLS-CW-390-000062-0 Filtro 

4 GZBLS-CW-390-000008-0 Válvula 

5 GZBLS-CW-390-000022-0 Condensador 

6 GZBLS-B-055-100001-0 Anel trava 

7 GZBLS-S-040-065010-3 Roda traseira 

8 GZBLS-GDX-0505-000003-0 Eixo da roda 

9 GZBLS-LX-0616-000002-0 Corpo principal 



10 GZBLS-LZ-0616-220150-0 Válvula de alivio 

11 GZBLS-LX-0616-000011-0 Suporte interno 

12 GZBLS-D-065-040332-1 Escala eletrônica 

13 GZBLS-S-010-021002-0 Encaixe rápido 

14 GZBLS-S-040-025031-3 Roda dianteira C/freio 

15 GZBLS-LX-0616-000007-0 Painel de luz 

16 GZBLS-LP-0030-000300-0 recipiente de óleo novo 

17 GZBLS-CW-390-000001-0 Compressor 

18 GZBLS-LP-0616-380010-0 Borracha  

19 GZBLS-S-014-020801-6 Conector 

20 GZBLS-S-000-032200-1W Anel de vedação 

21 GZBLS-LX-0616-000010-0 Painel frontal 

22 GZBLS-LP-0060-000093-0 Conector de rosca externa 

23 GZBLS-LX-0616-000005-0 Suporte do recipiente de 
óleo novo 

24 GZBLS-LP-0060-000096-0 Conector de rosca interna 

25 GZBLS-HCZ-0030-002022-6 Válvula de evacuação de 
ar 

26 GZBLS-S-010-021601-0 Rosca interna de encaixe 
rápido 

27 GZBLS-LX-0616-000012-0 Suporte da bomba de 
vácuo 

28 GZBLS-LP-0050-115001-0 Bomba de vácuo 

29 GZBLS-LP-0616-221512-0 Conector 

30 GZBLS-S-011-031602-0 Cotovelo de Engate rápido 

31 GZBLS-S-039-050000-0 Fonte de alimentação do 
modo de comutação 

32 GZBLS-LP-0100-000002-0 Placa de controle AC636 

33 GZBLS-S-010-031602-0 Encaixe rápido 

34 GZBLS-B-004-220015-0 Porca Redonda 

35 GZBLS-XP-0004-000030-0 Impressora 

36 GZBLS-D-079-010030-1 Cabo de energia 

37 GZBLS-D-102-000001-0 Conjunto de ponteira para 
cabo de energia 



38 GZBLS-S-060-002625-1 Interruptor de 
alimentação 

39 GZBLS-LP-0050-000044-0 Válvula eletromagnética 

40 GZBLS-LP-0616-221511-0 Adaptador substituto  

41 GZBLS-CW-390-000004-0 Medidor de Vácuo 

42 GZBLS-S-201-000014-0 Tampa 

43 GZBLS-LP-0616-000002-0 Tampa superior 

44 GZBLS-LP-0050-002004-1 Filtro do respiro de óleo 
da bomba de vácuo 

45 GZBLS-CW-390-000003-0 Medidor de pressão 

46 GZBLS-S-014-070402-6T Conector rápido 

47 GZBLS-D-102-003012-0 Coluna de isolamento 

48 GZBLS-S-135-005010-0 Tela de exibição 

49 GZBLS-B-004-270015-0 Porca Redonda 

50 GZBLS-LP-0100-000002-0 Placa CPU 

51 GZBLS-LX-0636-000009-0 Suporte da placa CPU 

52 GZBLS-D-032-100200-0 Base de fusível 

53 GZBLS-GDP-0505-002002-0 Tampa do corrimão 

54 GZBLS-D-030-000008-0 Fusível 

55 GZBLS-D-102-400000-0 Anel da Bobina 

56 GZBLS-LP-0060-000033-A Encaixe rápido (azul) 

57 GZBLS-LX-0616-000014-0 Junta à prova de poeira 

58 GZBLS-D-073-100006-0 Cassete 

59 GZBLS-LP-0060-000087-0 Porca de dupla 
extremidade 

60 GZBLS-LP-0060-000032-A Encaixe rápido (vermelho) 

61 GZBLS-B-034-140002-0 Porca decorativa 

62 GZBLS-LP-0060-000091-0 Porca com trava rosca 

63 GZBLS-LP-0030-000030-0 Tubo de refrigerante 

64 GZBLS-GDX-0505-000012-0 Suporte de gancho 

65 GZBLS-S-038-086320-0W Maçaneta de aperto 

66 GZBLS-LX-0616-000015-0 Hastes de elevação 



67 GZBLS-LP-0050-000047-0 Interruptor de alta 
pressão 

68 GZBLS-CW-390-000069-0 Válvula de expansão 

69 GZBLS-LX-0616-000008-0 Porta traseira 

70 GZBLS-LP-0060-000090-0 Porca com trava rosca 

71 GZBLS-LP-0050-000046-0 Interruptor de baixa 
pressão 

72 GZBLS-S-210-170150-0 Proteção do cooler 

73 GZBLS-LP-0060-000066-0 Tanque de 
armazenamento 

74 GZBLS-LX-0616-000004-0 Suporte de proteção com 
regua eletrônica 

75 GZBLS-LP-0600-000060-0 Filtro 

76 GZBLS-LP-0050-000077-0 Cooler 

77 GZBLS-D-069-000636-0 Teclado AC636 

 




