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Правила за безопасност и предпазни мерки  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да на намалите опасност от телесни повреди и от повреди 

на оборудване по време на употреба на уреда, винаги спазвайте основните правила за 

безопасност. 

 

1. Поддържайте ред на работното място. Безредица на работното място съставя 

опасност от травми. 

2. Спазвайте условия за безопасност на работното място. Не употребявайте 

електрически машини или уреди на влажни или мокри места. Не подлагайте на 

въздействие на дъжд. Поддържайте добро осветление на работното място. Не 

употребявайте електрически инструменти в присъствие на леснозапалими газове или 

течности. 

3. Дръжте децата надалече. Никога не трябва деца да се допускат до работното място. 

Не им позволявайте да обслужват машините, инструментите или удължителите. 

4. Скривайте неупотребявани уреди. Инструментите, когато не се употребяват, трябва 

да се съхраняват на сухо място за спиране на корозия. Винаги затваряйте 

инструментите и ги съхранявайте далече от деца. 

5. Избягвайте непреднамерено пускане. Преди подключване на маркуча, когато уредът 

не се употребява, осигурете се дали включвателят за налягане на въздух е в положение 

«изключено». 

6. Бъдете бдителни. Внимавайте, какво правите; ръководете се от здрав смисъл. Не 

употребявайте никакви инструменти, когато сте уморени. 

7. Проверете, няма ли повредени части. Преди да употребите какъвто и да било 

инструмент, проверете щателно всяка част, която се струва повредена, за да 

определите, ще действа ли правилно и ще изпълнява ли предвидените функции. 

Проверете установка и закрепване на движещите се части; всякакви разрушени части 

или монтажни дръжки и всякакви повреди могат да влияят върху правилното действие. 

Всякакви повредени части трябва да бъдат правилно ремонтирани или заменени от 

квалифициран технически работник. Не употребявайте инструмента, когато каквато и 

да било система за управление или превключвател не действа правилно. 

8. Сменни части и асесоари. Прн сървиз на уреда употребявайте само идентични 

сменни части. Ползване на други части предизвиква загуба на гаранцията. 



Употребявайте само асесоарите, предназначени за работа с този инструмент. 

9. Не употребявайте уреда, когато сте под влияние на алкохол или наркотици. Когато 

употребявате медикаментите по лекарско предписание, четете предупредителните 

етикети, за да определите дали употреба на тях не нарушава мисловните или 

рефлекторните функции. При каквито и да било съмнения не обслужвайте 

инструмента. 

10. Поддържане. За безопасност на персонала обслужването и поддържането трябва да се 

изпълнява редовно от квалифицирани технически работници. 

Внимание: Производителност на този инструмент може да се различава в 

зависимост от промените на налягане на въздух и от производителност на 

компресора. 

 

Специфичните за уреда предпазни мерки 

 

Уредът е предназначен за обслужване от квалифициран и обучен персонал. Той 

трябва да се употребява само след като прочетете и разберете предупрежденията 

относно безопасност и операционни процедури, съдържащи се в настоящата 

инструкция за експлоатация. 

1. Не пушете тютюн близо до уреда. 

2. По време на работа на уреда е напълно забранено да се приближавате с открит 

пламък, уредът трябва да се държи далече от източници на топлина, от уреди под 

високо напрежение, от места, където има опасност от запалване и взрив. 

3. Употребявайте в добре вентилирани помещения. 

4. След като забележите изтичане от уреда или от маркучите, незабавно изключете 

налягането и отстранете изтичането.  

5. Ако по време на работа на уреда забележите изтичане от маркуча или от другите 

компоненти, незабавно изключете компресора, извършете подробен контрол и 

намерете причини за изтичането.  

6. Не превишавайте препоръчано работно налягане на въздух. Това може да 

предизвика повреда на оборудването. Виж спецификации на страница 5. 

7. За случай на пожар трябва да имате близо до работното място пожарогасител от 

тип ABC. 



 

8. Винаги пазете кожата и очите от контакт с масло и разтворители. 

 

9. Не пускайте двигателя при изпускане на маслото, тъй като това може да 

предизвика повреда на екстракционната сонда и телесни повреди при персонала. 

10. Бъдете предпазливи при изпускане на маслото от транспортното средство, тъй 

като температурата му е висока, винаги помежду 40 ~60ºC. 

11. Изразходваното масло утилизирайте правилно или подлагайте на рециклинг. За 

да получите информация относно рециклинг на твърди/течни отпадъци, свържете 

се с местните органи.  

 

Oписание на уреда:  

1. Универсален вакуумен уред, бързо произвеждащ високо подналягане. 

2. Висококачествен цилиндър, с по-висока интензивност, високо ниво на прозрачност и 

висока устойчивост към температурите (устойчивост към 80° и подналягане без подлагане 

на деформация). Прозрачният цилиндър създава възможност за наблюдение и измерване 

на маслото.  

3. Захранване на уреда със сгъстен въздух осигурява гаранция за безопасна употреба, 

благоприятно е за околната среда и гарантира нисък разход на енергия. 

4. Едновременна употреба на вакуумен цилиндър и на резервоар за масло ускорява 

отстраняване на маслото. 

5. Различни диаметри на смукателни сонди за масло – за потребностите на различни 

видове превозни средства.  

6. Широк диапазон за регулация на височина на улея за масло; той може да бъде закрепен 

на желателната височина.  

7. Може да се употребява с други масла за двигатели, смазки и като временен резервоар за 

складиране. Абсолютно забранено е да се използва за спирачна течност, бензин, дизелово 

масло и други течности, съдържащи метанол и кетони или горими течности. 

 

Спецификация: 

Функции: Отстраняване и изпускане на изразходвани течности или масло от двигателя и 

др. с помощта на еластична тръба от ПВХ и солидна сонда CU. Захранване със сгъстен 



въздух.  

Входно налягане на въздух: 6～8 бар/ 87～116PSI 

Налягане при изхвърляне:  0.6～0.8 бар/ 8.7～11.6PSI 

Разход на въздух: 150 л/мин. 

Степен на вакуум:  0～-1 бар /-14.5PSI 

Вместимост на резервоара:  70 л 

Вместимост на цилиндра: 9 л 

Вместимост на улея:  20 л 

Работна температура:  40～60℃ 

Oпаковка:  Цилиндър/кутия, резервоар за масло/кутия  

Размер на картона: 255*255*540 мм/470*440*940 мм 

Смукателни сонди:   

Φ5*L800 мм,(Cu,1 бр.) Скорост на всмукване: 1,9 л/мин. 

Φ6*L800 мм,(Cu,1 бр.) Скорост на всмукване: 3,2 л/мин. 

 

 

Φ6*L700 мм,(ПВХ,1 бр.) Скорост на всмукване: 4,2 л/мин. 

Φ8*L700 мм,(ПВХ,1 бр.) Скорост на всмукване: 6,2 л/мин. 

Φ6*L800 мм,(ПВХ,1 бр.) Скорост на всмукване：3,7 л /мин. 

Φ8*L800 мм,(ПВХ,1 бр.) Скорост на всмукване：5,2 л/мин. 

 

Съдържание на опаковката 

При доставка на комплекта проверете дали няма по него следи от транспортни повреди. 

Ако уредът е повреден по друг начин, свържете се, моля, с клиентски сървиз, изпращайки 

по възможност снимките. 

В опаковката се намират:  

a) Един комплектен резервоар за масло 

б)  Едно комплектно измерително стъкло/цилиндър 

в)  Един улей за приемане на масло 

г)  Едно сито  

д)  6 бр. сонди с втулка  

е)  Инструкция за експлоатация  

 



 

Инструкция за експлоатация  

1) Конфигурация  

Цилиндър 

1. Отворете картона и извадете от него комплектен цилиндър. 

2. Завийте цилиндра по резервоара за масло в посока на часовниковата стрелка. 

3. След това притегнете "закрепващата гайка", прикрепена в горната част на резервоара с 

цилиндър.  

Улей за масло  

1. Отворете картона, извадете улея за масло, проверете, няма ли никакви повреди. Ако 

има такива, свържете се незабавно с местния дистрибютор. 

2. Извадете повдигащото стъбло и притегнете улея за масло в посока на часовниковата 

стрелка. 

3. Извадете цилиндъра, съединете го с резервоара за масло заедно с държача на сферичен 

клапан във вертикалното гнездо.  

4. Прикрепете цилиндъра в съответна посока с помощта на вътрешния болт с 

шестоъгълна глава. 

5. Проверете дали повдигащото стъбло се намира в положение перпендикулярно на 

уреда.  

6. За удобство на установката вдигнете повдигащото стъбло на съответна височина, като 

го закрепвате с регулиращ пръстен, за да избегнете триене между цилиндъра и улея за 

масло. 



 

   

 

2) Подготовка  

1. Проверете коректност на съединенията на всички тръби. 

2. Осигурете се дали всички сферични клапани и превключватели са затворени. 

3. Спрете двигателя на транспортното средство. 

4. Teмпература на масло в двигателя трябва да съставя помежду 40 ~ 60 ºC. При 

необходимост пуснете за малко транспортното средство, за да стоплите маслото. 

 

3) Образуване на вакуум (рис. 2) 

Работно налягане на въздух: 6～8 бар/87～116PSI 

Разход на въздух: 150 л/мин. 

В случай САМО на екстракция в измерителното стъкло/цилиндъра трябва да има 

вакуум.  

1. ПРЕДИ пускането изключете всички клапани. 

2. Подключете компресора за въздух към входния отвор за въздух ①, постепенно 

отваряйте сферичния клапан за вход на въздух, за да получите вакуум. 

3. Постепенно отваряйте (доставения от клиента) клапан за вход на въздух, за да 

образувате вакуум. 

Flat Болт с плоска шестоъгълна глава  

Цилиндър 

Резервоар за масло  

Рис. 1 



4. Когато индикатор на вакуумметра достигне зоната MAX, затворете входния клапан за 

въздух. Приблизителното време на образуване на вакуум е 20 ~ 30 секунди). 

5. След приключване изключете източник на въздух (за да осигурите оставане на 

скоростта на екстракция в постоянно подналягане за непрекъсната екстракция, 

продължавайте да образувате вакуум). 

Сега уредът е готов за екстракция. 

Съвети: В случай само на вакуумна екстракция в цилиндъра, за осигуряване на 

наблюдение на качеството и количеството на отпадъчните масла, сферичният клапан 

трябва да е в позиция «изкл.» 

В случай на вакуумната екстракция както в измерителното стъкло, така и в 

резервоара 

1. Извършете СЪЩИТЕ две горепосочени първи действия.  

2. Oтворете клапана ③  

3. Постепенно отваряйте входния клапан за въздух, за да образувате вакуум. 

4. Когато индикатор на вакуумметра достигне зоната MAX, затворете входния клапан за 

въздух. Приблизителното време на образуване на вакуум е 4 ~ 5 минути. 

5. Демонтирайте маркуча за сгъстяване на въздух. 

6. Сега уредът е готов за екстракция.  

Внимание: При работа без източник на въздух: преди пускане на уреда в резервоара 

трябва да се образува вакуум. 

Съвети:   

1. Ползата от постепенно и бавно включване на входния клапан за въздух е намаляване на 

разход на въздух и по-бързо образуване на вакуум. 

2. Ползата от образуване на вакуум както в цилиндъра, така и в резервоара за масло е 

увеличение на скоростта на пренасяне на маслото. 

3. Препоръчва се употреба на екстракция с помощта на вакуум както в цилиндъра, така и 

в резервоара в случай че уредът се използва на място, без достъп до компресора за 

въздух. Благодарение на това се осигурява дълъг период на непрекъсната работа на 



уреда. 

4) Eкстракция 

1. Изберете съответна сонда (сонда с най-голям диаметър, какъвто може да бъде сложен в 

двигателя) и плътно подключете към щуцера за екстракция (виж рис. 01)  

 

2. Сложете накрайник на сондата в двигателя, в отвора за вливане на масло за двигатели 

(рис. 3).  

3. Включете сферичния клапан (рис. 01) 

4. В случай на екстракция на отпадъчното масло само в цилиндъра: осигурете се, че 

клапанът е затворен 

5. В случай на екстракция на отпадъчното масло в резервоара за масло чрез цилиндър: 

отворете сферичния клапан, тъй като преди започване на екстракцията в резервоара за 

масло трябва да се образува вакуум. 

6. След приключване на екстракцията изключете сферичния клапан за екстракция (рис. 

01). 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Сферичен 

клапан 

Фланец 

Тръба за екстракция/изхвърляне 

Екстракционни сонди 

Рис.2

1 

Рис. 3 Рис.4 



Поставете уреда върху плоска повърхност, за да не се премества по време на 

работата. 

Температура на маслото над 80 ° C ще предизвика сериозна повреда на компонентите 

и може дори да причини авария на машината. 

 

5) Изхвърляне 

Изхвърляне на маслото от цилиндъра в поместения по-долу резервоар за масло 

1. Когато ниво на маслото достигне предупредителна линия „STOP”, цилиндърът следва 

да се опразни чрез изхвърляне на маслото. 

2. За декомпресия на цилиндъра и изпускане на маслото в резервоара отворете сферичния 

клапан ③ и едновременно отворете монтирания в маркуча сфкеричен мини-клапан ⑥. 

3. След изхвърлянето затворете клапаните ③ и ⑥. 

Повече за изхвърляне на масло от цилиндъра 

a) В случай на наличие на вакуум в резервоара отворете клапана ③, благодарение на 

което маслото от цилиндъра ще бъде бързо прехвърлено в резервоара. 

b) В случай на отсъствие на вакуум в резервоара отворете сферичния клапан (рис. 

01),  благодарение на което отпадъчното масло ще бъде по-бързо прехвърлено в 

резервоара. 

c) След приключване на изхвърлянето изключете клапан 1 и сферичния клапан (рис. 

01). 

d) Постоянно повтаряйте горепосочените действия при изхвърляне на масло, преди 

да маслото достигне ниво "STOP" обозначено по етикета върху цилиндъра (т.е. 

изхвърлете маслото преди напълване на цилиндъра). 

Съвети  

Прехвърляне на изразходваното масло от прозрачното измерително стъкло в 

резервоара за масло ще става по-скоро, ако вакуумът се образува както върху 



прозрачното измерително стъкло, така и в резервоара за масло. 

 

6) Събиране на маслото (Рис. 3） 

1. Вдигнете транспортното средство на съответната височина.  

2. Поставете уреда за отстраняване на масло по-долу от двигателя на автомобила, 

положение на улея за масло точно под изпускателния отвор за масло в автомобила. 

3. Осигурете се че сферичният клапан ⑤ е затворен. 

4. Отворете крилов клапан ⑦(въртете в посока срещу часовниковата стрелка, 

вертикалното гнездо е отворено) 

5. Oтворете сферичния мини-клапан④, декомпресирайте резервоара.  

6. Отпадъчното масло се прелива от улея за масло в резервоара за масло.  

      

7) Oпразване на резервоара 

В случай че ниво на съхраняваното в резервоара масло наближи напълняването (виж 

наблюдателния люк), отстранете маслото в резервоара за утилизация и постъпвайте с него 

съгласно препоръките на местните власти. 

1. Затворете всички клапани. 

2. Хванете куката за изхвърляне и сложете във външния резервоар за утилизация на 

масло. 

3. Подключете компресора за въздух към входния отвор за въздух. 

4. Постепенно отвивайте сферичния мини-клапан ④, като повишавате налягането в 

резервоара, изключете компресора когато бъде достигнато желателното налягане 

(предпазният клапан ще се отвори автоматично, когато налягането в резервоара 

достигне 1,0 bar/15.4PSI, незабавно изключете компресора и бързо намалете 

налягането в резервоара под 0,8bar/11.6PSI, тъй като има опасност от сериозен 



нещастен случай) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   

1. За да предотвратите впускане на излишно количество въздух в прозрачното 

измерително стъкло, което може да предизвика разрушаването му, затворете 

сферичния клапан (рис. 1). 

2. За да предотвратите разпръскване на отпадъчните масла, което може да 

предизвика травма на окото или да замърсява облеклото, придръжте накрайник 

на куката за изхвърляне. 

3. Преди отключване на кабела за екстракция/изхвърляне от (мъжка) муфа за бързо 

съединение осигурете се, че резервоарът не се намира под налягане. В обратен 

случай ще настъпи разпръскване на маслото. 

Предпазният уред 

Предпазният клапан ще намали налягането, когато то ще се увеличи при 

изхвърлянето над 35PSI/2,5KGS. 

 

Откриване и отстраняване на дефекти 

A：Maнометър не работи 

a) Проверете налягането на въздух: стандартното налягане на въздух във «входния 

клапан за въздух» трябва да съставя помежду 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS; разход на 

въздух съставя 52 галона/мин. (200 л/мин). 

б)  Осигурете се, че всички клапани са в съответното положение. 

в)  Проверете плътност на вакуума помежду цилиндъра и резервоара. 

Б：По вакуумметъра се показва числото, но уредът не работи и не осъществява 

изхвърлянето  

a) Проверете уплътнението маркуч за екстракция - сонда. 



б)  Не е ли много ниска температурата на отпадъчното масло? (обикновено 

температура на маслото трябва да съставя 40~50 ºC). 

в)  Избягвайте отстраняване на смазка или други масла с висока плътност. 

д)  Осигурете се, че сферичният клапан е отворен.  

е)  Осигурете се, че маркучът за екстракция не е блокиран, а сондата не се докосва до 

дъното на резервоара. 

 

 

Стандартно поддържане 

a) Редовно проверявайте плътност на уреда.  

б)  Тръбните съединения трябва да са плътни. 

в)  Необходимо е да изпускате отпадъчните масла възможно по-бързо при 

корозия на резервоара. 

г)  Ако уредът се използва в течение на длителното време (обикновено една 

година), проверете адаптер на сондата, няма ли изтичане. 

Бележки  

a) Използване на сондите за сменяване на масло: за метална сонда – голяма мощност 

на всмукване: 3,1 л/мин., малка мощност на всмукване 0,8 л/мин., за сонда от 

пластмаса най-голямата смукателна мощност е 4.3 л/мин., най-малката 0,8 л/мин. 

б)  Ако уредът се използва в течение на длителното време, проверете 

адаптера/уплътнението О-пръстен на цилиндъра/адаптерите, няма ли изтичане. 



          
Рис. 3  

Цилиндър 

Монтажен пръстен 

Крилов клапан 

Резервоар за масло 



 



Списък на сменните части 

Част № Описание Количество Част №  Описание  Количество 

20HC97_001 Вътрешно 
метално сито 

1 20HC97_035 Болт с 
шестоъгълна 

глава 

2 

20HC97_002 Улей за масло 1 20HC97_036 
Универсален 

върток 
2 

20HC97_003 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_037 Уплътнение 2 

20HC97_004 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_038 Гайка  2 

20HC97_005 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_039 Коляно  1 

20HC97_006 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_040 Коляно  2 

20HC97_007 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_041 Сферичен клапан 
с крила 

1 

20HC97_008 Сонда за 
екстракция на 

масло 

1 20HC97_042  Шестоъгълен 
корпус 

2 

20HC97_009 Сферичен клапан 
с крила 

1 20HC97_043 Прозрачен маркуч 1 

20HC97_010 Втулка на сондата 1 20HC97_044 Маркуч за 
екстракция на 

масло 

1 

20HC97_011 Повдигащото 
стъбло 

1 20HC97_045 Вътрешен 
шестоъгълен болт 

4 

20HC97_012 
Уплътнителен О-

пръстен 
2 20HC97_046 Дюза за въздух 1 

20HC97_013 Разклонение на 
ексхаустера 

1 20HC97_047 Сферичен мини-
клапан G1/4` 

1 

20HC97_014 Сферичен мини-
клапан  

1 20HC97_048 Коляно 
(мъжко/женско) 

1 

20HC97_015 Дръжка 1 20HC97_049 Кутия за 
инструменти 

1 

20HC97_016 Вътрешен 
шестоъгълен болт 

1 20HC97_050 Дръжка  1 

20HC97_017 Монтажен пръстен  1 20HC97_051 Болт с 
шестоъгълна 

2 



глава 

20HC97_018 Болт с 
шестоъгълна 

глава  

1 20HC97_052 Уплътнение 2 

20HC97_019 
Уплътнителен О-

пръстен 
2 20HC97_053 Състав от дръжки 1 

20HC97_020 Капачна 
масльонка 

1 20HC97_054 Болт с плоска 
шестоъгълна 

глава 

2 

20HC97_021 Маркуч за 
изхвърляне 

1 20HC97_055 Разклонение 1 

20HC97_022 
Болт с плоска 
шестоъгълна 

глава  
1 20HC97_056 

Уплътнителен О-
пръстен 

1 

20HC97_023 
Уплътнителен О-

пръстен 
2 20HC97_057 Цилиндър 1 

20HC97_024 Основание на 
цилиндъра  

1 20HC97_058 Предпазен клапан 1 

20HC97_025 Сферичен клапан 
с крила 

1 20HC97_059 Муфа 1 

20HC97_026 Болт с плоска 
шестоъгълна 

глава  

4 20HC97_060 Манометър 1 

20HC97_027 Основание на 
цилиндъра 

1 20HC97_061 Сферичен клапан 1 

20HC97_028 Върток 1 20HC97_062 сферичка 1 

20HC97_029 Предпазен клапан 1 20HC97_063 Пружиниращ 
предпазен 

пръстен  

1 

20HC97_030 
Уплътнителен О-

пръстен 
2 20HC97_064 Винт 1 

20HC97_031 Маркуч със 
стоманена тел 

1 20HC97_065 Дюза за въздух 1 

20HC97_032 Резервоар за 
масло  

1 20HC97_066 Генератор на 
вакуум 

1 

20HC97_033 Върток за посока  2 20HC97_067 Демпфер 1 

20HC97_034 Пружиниращ 
предпазен 

пръстен 

2       
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