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مشخصات دستگاه :

* ابعاد :  با کارتن  123 × 63 × 70 سانتیمتر ،  دستگاه  107 × 63 × 58 سانتیمتر

* برق مصرفی  :  220 ولت AC ، 50 یا 60 هرتز

( RCC-9A ) 3/8، 12 لیتر HP   :  کمپرسور *

* سرعت بازیافت متوسط گاز کولر ( از طریق پورت شارژ و ساکشن ) : 250 گرم در دقیقه 

* کامال اتوماتیک و بدون شیر دستی 

* درصد بازیافت : 99 درصد تا فشار 0/5 - بار 

* تنظیم فشار اتوماتیک براي افزایش سرعت جدا سازي روغن قدیم 

* توان پمپ وکیوم : 120 لیتر در دقیقه 

* تست نشتی اتوماتیک 

* پاکسازي یک جهته یا دو جهته : 10 تا 60 دقیقه 

* فیلتر خشک کن ( درایر ) انحصاري Tektino با ظرفیت : 600 سی سی

* دقت ترازوي مخزن گاز :  ١٠ ± گرم

* دقت ترازوي روغن  :   5 ± گرم 

* ظرفیت مخزن گاز : 15 لیتر ( در دماي استاندارد )

* ظرفیت بطري روغن جدید / روغن مصرف شده : 250 سی سی

UV با قابلیت ترزیق مایع نشت یاب *

* کندانسور و فن خنک کننده 

* فشار ماکزیمم : 20 بار

* سرعت شارژگاز ( شرایط استاندارد ) : 2 کیلوگرم در دقیقه 

* صفحه نمایش LCD : 10/5 × 6/7 سانتیمتر ، TFT تمام رنگی 

* محدوده گیج فشار HP : 1- تا 40 بار

* محدوده فشار گیج LP : 1- تا 22 بار

( USB بروزرسانی از طریق ) بانک اطالعات خوروها براي انتخاب گاز مورد نیاز هر خودرو *

* یادآوري سرویس دوره اي خودکار

* پرینتر حرارتی لیزري

HFO 1234YF قابل کار با گاز *

* داراي هیتر گرم کننده کپسول براي استفاده در دماي پائین
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جدول کاربردهاي دستگاه

بازیافت و تصفیه گاز کولر خودرو و تزریق آن به مخزن دستگاه  بازیافت

کارکردهاي 

اصلی دستگاه

مکش هوا و ذرات معلق از سیستم کولر و ایجاد خالء
تست نشتی اتوماتیک در این حالت 

وکیوم

تزریق روغن به سیستم کولر و همچنین تزریق مواد نشت یاب، روغن را 
میتوان با انتخاب اندازه آن به صورت دستی و یا کامال اتوماتیک تزریق کرد

تزریق روغن

شارژ گاز کولر خودرو ، تزریق گاز کولر از دستگاه به سیستم خودرو شارژ گاز

انجام هر کدام از عملیات هاي بازیافت ، وکیوم و شارژ به صورت تمام 
اتوماتیک . دستگاه پس از اتمام مراحل انتخاب شده توسط کاربر به صورت 

اتوماتیک کار را به اتمام می رساند
حالت اتوماتیک

می توان پاکسازي تک جهته و یا دو جهته را انتخاب کرد، زمان پاکسازي را 
می توان بین 20 تا 60 دقیقه انتخاب کرد

پاکسازي

تزریق نیتروژن فشرده با فشار باال به سیستم کولرخودرو براي پیدا کردن 
محل نشتی در مدار کولر

HP تست نشتی

انتخاب زبان سیستم زبان

تنظیمات

کالیبره ترازوي گاز کولر و یا کالیبره ترازوي روغن کولر کالیبراسیون

هواگیري مخزن گاز کولر هواگیري

اطالعات گاز مورد نیاز هر خودرو بانک اطالعاتی

تست چاپگر  پرینتر ( چاپگر )

انتخاب واحد به صورت استاندارد یا انگلیسی واحد مقیاس

ثبت وزن مخزن خالی گاز و یا بطري خالی روغن براي صفر کردن ترازو  ثبت وزن مخزن

تست شیر برقی ها ، پمپ وکیوم و کمپرسور تست اجزاء
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TEKTINO

اجزاء و قطعات

نام قطعهشماره شماره نام قطعهنام قطعه شماره

پوشش کناري دستگاه 1 8 15ریل مانیفولد 1 دستگاهمخزن گاز کولر

2

پوشش پشت دستگاه 

9

چرخ جلو ترازوي گاز کولر

16

3

گیج فشار 

10

پمپ وکیوم 

17

4

فیلتر درایر  (خشک کن)

11

چرخ عقب شیر برقی به صورت شماتیک

18

12نگهدارنده بطري روغن5

نگهدارنده لوازم دستگاه پوشش جلوي دستگاه 

19

6

ترازوي روغن 

13

پنل باالي دستگاه کمپرسور

20

7

بطري روغن 

14

کندانسور و فن خنک کننده

صفحه 3

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

ریل مانیفولد 2 دستگاه

21

صفحه نگهدارنده مخزن گاز



شروع به کار با دستگاه

باز کردن پیچ نگه دارنده ترازو . ( جهت جلوگیري از آسیب و به هم ریختن کالیبره ترازو هنگام حمل و نقل ، تراز به وسیله یک 

پیچ بسته می شود ، جهت شروع به کار ابتدا آن را باز کنید ).

1. درپوش محافظ بطري روغن 
را بردارید.

مخزن دستگاه را با گاز کولر پرکنید. ( دستگاه شارژ گاز به خاطر حمل ونقل در مسیر طوالنی و دالیل امنیتی با 

مخزن خالی به خریدار ارائه می شود . الزم است که مصرف کننده براي شروع به کار مخزن گاز و بطري روغن دستگاه 

را پر کند).

صفحه 4
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2. درپوش محفظه پشت 
دستگاه را باز کنید.

3. قطعات نگهدارنده اطراف 
مخزن گاز را خارج کنید.

4. پیچ هاي نگهدارنده کفه 
ترازو را باز کنید.

5. از آزاد بودن ترازو اطمینان 
حاصل کنید.

6. درپوش پشت دستگاه را در 
جاي خود محکم کنید.
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3- زمانی که کپسول گاز خالی شد و یا گاز مود نظر شما به 

درون دستگاه مکش شد ، شیر کپسول گاز را ببندید و 

منتظر بمانید تا دستگاه به صورت اتوماتیک مرحله مکش را 

به اتمام برساند.

2- شیرکپسول گاز را باز کنید و از منوي دستگاه 

Recovery را انتخاب کنید.

1- دستگاه شارژ گاز را از طریق پورت هاي CHARGE یا  

SUCTION به کپسول گاز متصل کنید ،  سایر  خروجی ها و 

پورت هاي دستگاه را بسته نگه دارید.
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TEKTINO

نحوه اتصال دستگاه ( بازیافت ، وکیوم ، تزریق روغن ، شارژ ، حالت اتوماتیک )

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

هشــدار:  به جز مواقعی که در راهنماي استفاده از دستگاه آمده است ، در حین بازیافت و سایر فعالیت هاي دستگاه، لطفا 

خودرو و سیستم کولر خودرو را خاموش نگه دارید در غیر این صورت ممکن است خسارت جبران ناپذیري به همراه داشته 

باشد.

نکته : تشت نشتی  حالت متفاوتی دارد ، لطفا  به سر فصل تست نشتی در دفترچه مراجعه کنید.



توجه :  در این دستگاه شارژ گاز کولر،  قبل از انجام عملیات  بازیافت، اگر فشار درون  مخزن گاز دستگاه  بیش از حد 

استاندارد باشد ( بستگی به دماي محیط نیز دارد) دستگاه به صورت اتوماتیک همانند شکل زیر به مدت30 ثانیه فرآیند 

هواگیري را انجام می دهد.

صفحه 7
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بازیافت ( ریکاوري )

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.
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TEKTINO

وکیوم ( ایجاد خالء )

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.
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تزریق روغن

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.
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شارژ گاز کولر

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.

توجه: گزینه هواگیري شلنگ میتواند گاز باقیمانده در شلنگها 

و لوله کشی دستگاه را به سیستم کولر خودرو تزریق کند.
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توجه:

پس از اتمام شارژ گاز کولر، در حالی که شلنگ هاي دستگاه هنوز به خودرو متصل می باشد، می توان دستگاه را خاموش کرد و با 

روشن کردن خودرو و کولر آن، می توان در گیج هاي HP و LP دستگاه می توان فشار باال و پایین را مشاهده کرد تا از وجود فشار 

گاز کافی در خودرو مطمئن شوید.
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حالت اتوماتیک دستگاه

RCC-9A+ دفترچه راهنماي

توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.

توجه :  از گزینه “ هواگیري شلنگ “ می توان براي 

تزریق گاز باقیمانده در شلنگها و لوله کشی دستگاه به 

خودرواستفاده کرد.
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توجه: هنگام استفاده از نشتی HP، این منو متفاوت 

خواهد بود، لطفا به قسمت تست نشتی مراجعه کنید.

پاکسازي مدار کولر

هشدار:

هشدار: گزینه پاکسـازي ”Flush”  فقط در  زمانی که کمپرسور کولر خودرو تعویض و یا تعمیر شده باشد پیشـنهاد می شود به 

خاطر اینکه سیستم پاکسازي دستگاه؛ روغن کمپرسور را به صورت کامل از سیستم کولر خودرو مکش می کند، اجراي عملیات 

پاکسازي در سیستم کولر خودروي سالم و بدون عیب ممکن است به سیم کولر خودرو و به کمپرسور آسیب برساند.
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HP تست نشتی

با مشــاهده گیج هاي ”HP“ و ”LP“ می توان دریافت که سیســتم کولر خودرو 

نشــتی دارد یا خیر. اگر در حالت وکیوم، تغییري در فشـــار گیج ها ایجاد شود 

سیستم داراي نشتی است.
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تنظیمات دستگاه

پسورد: 111111

کالیبره ترازوي مخزن گاز کولر

1. با انتخاب گزینه کالیبره از منو، 

دستگاه از شما می خواهد که مخزن 

گاز را از محل خود خارج کنید.

2. پوشش پشت دستگاه 

را باز کنید.

3. مخزن گاز را از محل 

خود خارج کنید و کفه 

ترازو را خالی نگه دارید.

4. دستگاه از شما میخواهد که وزنه اي 

بین 5 تا 10 کیلوگرم را روي کفه ترازو  

قراردهید و اندازه وزن آنرا در صفحه 

نمایش دستگاه وارد کنید.
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کالیبره ترازوي مخزن گاز کولر

5. وزنه را روي کفه ترازو 

قرار دهید.

6. دستگاه از شما می خواهد که 

وزنه اي بین 11 تا 15 کیلوگرم 

را روي کفه ترازو قراردهید و 

وزن آنرا برروي صفحه نمایش 

وارد کنید.

7. وزنه را روي کفه ترازو 

قرار دهید.

1-8. کالیبره با موفقیت انجام شد.

2-8. کالیبره انجام نشد (با دفتر 

نمایندگی تماس بگیرید).

1. دستگاه از شما می خواهد که 

بطري هاي روغن را از جاي خود 

خارج کنید.

2. بطري هاي روغن را از محل 

خود خارج کنید.

3. دستگاه از شما می خواهد که 

وزنه اي بین 1 تا 2 کیلوگرم را 

به ترازوي روغن متصل کنید و 

وزن آن را در نمایشگر دستگاه 

وارد کنید.

4. وزنه را به نگهدارنده ترازوي 

بطري روغن متصل کنید.

کالیبره ترازوي روغن

5. دستگاه از شما می خواهد که 

وزنه اي بین 3 تا 4 کیلوگرم را 

به ترازوي روغن متصل کنید و 

وزن آن را در نمایشگر دستگاه 

وارد کنید.

6. وزنه را به نگهدارنده ترازوي 

بطري روغن متصل کنید.

1-7. کالیبره با موفقیت انجام شد.

2-7. کالیبره انجام نشد (با دفتر 

نمایندگی تماس بگیرید).
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