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Pokyny
Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě 
fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.
Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a 
seznamte se s návodem.

Funkce a použití
Výrobek slouží k zjištění netěsných míst chladící soustavy.

Návod k použití
Do nalévacího hrdla chladiče – vyrovnávací nádržky zasuneme vhodný kužel. Zkontrolujeme 
hladinu chladící kapaliny – kužel musí být nad hladinou, při odvzdušňování se chladící kapalina 
nesmí dostat do rychlospojky a následně ventilku pumpy. Zasunutí provedeme silou ruky, otáče-
ním vrchním kolečkem gumový kužel roztáhneme. Dbáme, aby kužel v hrdle dostatečně držel a 
nemohl se následně tlakem uvolnit.
Po překontrolování výše uvedeného připojíme pomocí rychlospojky tlakovou pumpu, chladící 
soustavu natlakujeme.

Tlakování provedeme v rozsahu 20-25 inHG (50-60 cmHG). Tuto hodnotu nepřekračujeme - 
může dojít k vyražení kužele nebo poškození chladící soustavy.

Následně uzavřeme ventil na přívodu od tlakové pumpy, pumpu odpojíme a na její místo připo-
jíme sací hadici. Hadice musí být při tom naplněna chladící kapalinou a ponořena do nádržky s 
chladící kapalinou.
Po několika minutách by měla do chladiče vtékat chladící kapalina. Průtok přerušte dříve, než se 
na manometru objeví nulová hodnota.
Jakmile ukončíte testování, zjistěte, zda je chladící systém dostatečně naplněn chladící kapali-
nou. Pokud se tak nestalo, doplňte chladící systém ručně.

Po natlakování sledujeme tlak, pokud klesá znovu tlak zvýšíme a hledáme netěsné místo. Po 
skončení tlak odpustíme odvzdušňovacím ventilkem na tělese pumpy. Kužel uvolníme zpětným 
otáčením vrchního kroužku. Kužel nenecháváme stažený, dochází k únavě materiálu.

Upozornění: Je-li chladící soustava natlakovaná, v žádném případě se nepohybujeme nad 
kuželem v ose dráhy jeho možného vyražení.
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Životní prostředí:
Výrobek je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina 
materiálů, které jsou použity na výrobek a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na 
místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílů, nesprávným použitím a cizím zásahem do 
jednotlivých dílů přístroje.

ZÁRUČNÍ  LIST

 výrobek: Tester pro kontrolu chladící soustavy, sada.
 kat. č.: 101773

_____________________________________________________________________________

Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, CZ-547 01 Náchod
                             tel.: 491 422 690, www.bgs.cz, e-mail: bgs@bgs.cz

Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu technikovi. Při 
uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním stavu. V případě zásahu do 
jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. Bez řádně vyplněného záručního listu a platné-
ho kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na 
případné reklamace brát zřetel.
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje.

  Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis :

______________________                                 ______________________


