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Технически данни 

 

Позиция Описание 

Функции 

Опразване и напълване с течност и изпускане на въздух 

от повечето видове и модели на спирачните системи в 

транспортните средства. 

Работно налягане на 

въздух 

10-40 PSI
1
 Разход: 4,5 CFM

2
 при налягане 30 PSI 

Входен отвор за въздух Мъжка муфа за бързо съединение, ¼ дюйма 

Вместимост на 

резервоара с течност 

1,32 галона (5,25 кварти) 

Регулатор на налягането Диск със скала за ръчна регулация, блокиране 

Манометри 

0~140 (PSI), скала с числови означения през 20 PSI; 

вътре в пределите по 20 PSI – два градуса на скалата  

 

Тръби за оттичане  
2-12-1/2 (дълж.) × 0,316 (диаметър) дюйма, прозрачен 

полиуретан, гумен накрайник на изпускателния отвор 

Маркуч за вливане на 

спирачната течност 

10 фута, 3 дюйма (дълж.) × 1/2 дюйма (диаметър); 

заякчен полиуретан, сферичен клапан и муфа за бързо 

съединение от единия край  

Габаритни размери 

11 (диаметър) × 8,5 (вис.) × 6,5 (диаметър на основата) 

дюйма  

Обща височина с дръжка: 18 дюйма 

Бутилки за течност 
2-9 (вис.) × 4-3/4 (дълж.) × 2-1/4 (шир.) дюйма; 0,26 

галона (една кварта) 

Тегло 19,6 фунта 

Принадлежности 

Комплект редукторни щуцери на главната помпа за 11 

отечествени и вносни превозни средства, в 

пластмасовата кутия за инструменти. Подробности – 

виж списък на части в края на настоящата инструкция. 

 

                                                           
1
 бележка на преводача: PSI: фунт/дюйм

2 

2
 бележка на преводача: CFM: футове

3
/мин. 



Запазете инструкцията 

Настоящата инструкция е необходима за потребителя като набор от предупреждения и 

препоръчани предпазни мерки, указания относно монтаж, процедури по експлоатация 

и полддържане, освен това съдържа списък на частите и схема. Заедно с инструкцията 

запазете и фактура. По вътрешната страна на корицата запишете номер на фактурата. 

Инструкцията и фактурата съхранявайте на лесно достъпно, безопасно и сухо място.  

 

Предупреждения и препоръчани предпазни мерки:  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поради опасност от телесни повреди и от повреди на уреда, по 

време на употреба на прибора винаги спазвайте препоръките относно основните 

правила за безопасност. 

Преди употреба на прибора запознайте се с инструкцията! 

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

опасност от травми. 

2. Съобразявайте се с условията на работното място. Не употребявайте 

електрически машини или уреди на влажни или мокри места. Пазете от дъжд. 

Работното място трябва да е добре осветлено. Не употребявайте инструменти с 

електрическо задвижване в присъствие на леснозапалими газове или течности. 

3. Съхранявайте на недостъпно за деца място. Деца не могат в никакъв случай да 

пребивават на работното място. Не бива да допускате да се докосват до уреди, 

инструменти или захранващи кабели. 

4. Складираните уреди трябва да бъдат изключени. Неупотребяваните 

инструменти трябва да се пазят от корозия, като се съхраняват на сухо място. 

Инструментите трябва да се съхраняват на затворено, недостъпно за деца място. 

1. Употребявайте за работа съответни уреди. Не се опитвайте да извършвате 

операции, изискващи употреба на по-голям промишлен инструмент, при употреба 

на малък инструмент или прибор. Настоящият уред е предназначен за определени 

видове употреба. Той ще изпълни задачата си по-добре и по-безопасно, ако работи 

със съответстваща на конструкцията му скорост. Не бива да въвеждате 

модификации в уреда или да го употребявате за целта, за която не е предназначен. 

2. Изисква се съответно облекло. Не бива да обличате свободно облекло или 

бижутерия, тъй като те могат да бъдат хванати от движещите се части на уреда. 

Препоръчва се да употребявате при работа защитно облекло, което не пропуска 



електричество, и обувки против хлъзгане. Лицата с дълга коса трябва да обличат 

съответно прикритие за глава. 

3. Употребявайте защитно оборудване за очите и ушите. Постоянно носете 

утвърдените от ANSL защитни очила. 

При работа в среда, замърсена с прах и пари от химикали, носете маска против прах 

или дихателна маска, утвърдена от АNSI. 

4. Не се отклонявайте. Помнете за съответна опора за стъпалата и за спазване на 

равновесие. Не посягайте с ръка над работещата машина. 

5. Поддържайте добро състояние на инструментите. От време на време 

контролирайте кабели и маркучи на уреда. При повреда те трябва да бъдат заменени 

или ремонтирани от оторизиран технически работник. Дръжките трябва постоянно 

да бъдат чисти и сухи, не могат да са замърсени с масло или със смазка. 

6. Не оставяйте стопорни клинове и ключове върху уреда. Преди започване на 

работата проверете дали от повърхността на прибора или машината са прибрани 

стопорните клинове и ключовете. 

7. Не пускайте уреда без нужда. Ако уредът не се употребява, а също така преди 

подключване на маркучите, превключвателят на въздух трябва да е в изключено 

положение. 

8. Бъдете бдителни. Внимавайте, какво правите. При работа ръководете се от здрав 

смисъл. Само отмореното лице може да работи с уреда. 

9. Проверете дали частите не са повредени. Преди употреба на уреда щателно 

контролирайте всяка част, състояние на която поражда каквито и да било съмнения, 

проверете дали ще действа правилно и съгласно предназначението й. Проверете 

коаксиалност и съединение на движещите се части. Проверете състояние на 

закрепващите части и арматури, както и всички други фактори, които могат да 

влияят върху правилната работа. Всички повредени части трябва да бъдат съответно 

ремонтирани или заменени от квалифициран технически работник. Приборът не 

трябва да се употребява, ако някой от елементи на управление или превключватели 

не действа правилно. 

10. Сменни части и асесоари. За сървизните процедури употребявайте изключително 

частите, точно съответстващи на демонтираните. Употреба на други части ще 

предизвика унищожаване на гаранцията. Употребявайте изключително 

принадлежностите, предназначени за този прибор. Утвърдените принадлежности 

могат да се закупят от фирма Harbor Freight Tools. 



11. Не бива да работите с уреда, когато сте под влияние на алкохол или наркотици. 

Лицата, употребяващи предписаните от лекаря медикаменти, трябва да се запознаят 

с листовката, приложена към опаковката, за да определят дали употреба на 

лекарството няма да влияе върху съзнанието и рефлекса им. При каквито и да било 

съмнения не употребявайте прибора. 

12. Предупреждение за лицата със сърдечен стимулатор. Лицата с имплантиран 

сърдечен стимулатор трябва да потърсят лекарска консултация преди да употребят 

този уред. Електромагнитните поля в непосредствена близост на стимулатора могат 

да го повредят или да нарушат действието му. Освен това лицата със сърдечен 

стимулатор трябва да спазват следната препоръка: 

-Бъдете предпазливи, като пребивавате близо до намотката, кабели на запалната 

свещ или разпределител на работещия двигател. Преди регулация на 

разпределителя двигателят трябва да се изключи. 

17. Поддържане. По съображения на безопасност трябва редовно да се възлага на 

квалифициран технически работник сървизно обслужване и поддържане на уреда. 

Внимание: Колебанията на налягане на въздух и на производителност на компресора 

могат да влияят върху действие на уреда. 

 

Предпазни мерки, изискуеми при работа с обменник на спирачната течност 

Внимание: Уредът трябва да се обслужва от квалифицирани и обучени работници. 

Преди започване на работа трябва щателно да се запознаете с работните 

предупреждения и процедури, съдържащите се в настоящата инструкция и инструкция 

за експлоатация на уреда. 

 

1. Носете утвърдените от ANSI защитни очила. 

2. Не бива да пушите близо до уреда. 

3. Употребявайте уреда изключително в добре вентилирано помещение. 

4. При установяване на изтичане от уреда или от маркучите незабавно изключете 

сгъстен въздух и отстранете неплътностите. 

5. Разлятата или изтеклата течност трябва незабавно да се изтрива. 

6. Препоръчаното работно налягане на въздух не бива да се превишава. Това може да 

повреди уреда (виж технически данни на страница 2). 

7. Не употребявайте в системата никакви миещи средства. 

8. Дръжте наблизо празна пластмасова кофа за случай на пожар. 



9. За случай на изтичане близо до уреда трябва да се намира пожарогасител тип АВС. 

10. Преди да употребите обменника за спирачната течност, щателно се запознайте с 

всички предупреждения, препоръки относно безопасност и указания, посочени от 

производителя в инструкцията за експлоатация на транспортното средство. При 

всяко транспортно средство задължават определените изисквания относно 

изпускане на въздух. Описание на правилната процедура за всяко транспортно 

средство надвишава обема на настоящата инструкция. 

11. Преди да употребите обменника на спирачната течност, проверете дали скоростната 

кутия на транспортното средство се намира в положение на паркиране (автоматична 

кутия) или в неутрално положение (ръчна кутия). Притегнете спирачката за 

задържане на място и блокирайте колелата с клиновидни подставки. 

12. Употребявайте обменника на спирачната течност изключително за спирачната 

течност. Не бива да се опитвате да употребявате прибора за трансфузия на каквито 

и да било други течности. Това може да предизвика замърсяване на спирачната 

течност, а в резултат авария на спирачната система. 

13. Спазвайте предписания относно правилна утилизация на спирачната течност. 

Изразходваната течност трябва правилно да се ликвидира или да се подложи на 

рециклинг. В много щатове са действителни предписанията относно рециклинг. 

Информация на тази тема можете да получите, като се свържете с местното 

учреждение, занимаващо се с твърди и течни отпадъци. Изразходваната спирачна 

течност не бива да се употребява повторно. 

14. Не употребявайте сгъстен въздух за издухване на прах от спирачните накладки. За 

отстраняване на прах от стяги на спирачката употребявайте изключително уреда за 

почистване на спирачни части. 

15. Внимавайте с нагрети елементи на спирачката и с други горещи компоненти на 

транспортното средство, докосване до които може да стане причина на опарването. 

16. Някои триещи плочи на спирачката съдържат азбест. Продължително вдишване на 

частици от азбест може да доведе до азбестоза, т.е. хронично възпаление на белите 

дробове. По време на работа близо до триещите плочи на спирачката носете 

съответно оборудване за защита на дихателни пътища с атест на ANSI и съответно 

защитно облекло. 

17. Пазете лакираните елементи на транспортното средство от контакт със спирачна 

течност поради вредно въздействие на течността върху лакираните повърхности. 

Предупреждение: Предупредителни информации, предупреждения и препоръки, 



посочени в настоящата инструкция, не могат да вземат предвид всички възможни 

условия и ситуации. Оператор на уреда трябва да съзнава, че никаква инструкция няма 

да замени здрав смисъл и предпазливост, необходими при работа с всеки уред. 

 

Разпаковка 

При разпаковка проверете дали комплектът съдържа всичките долупосочени части. Ако 

наборът не е комплектен или някоя от частите е повредена, свържете се по-бързо с 

фирма Harbor Freight Tools под телефонен номер, посочен по корицата на настоящата 

инструкция. 

 

 
 

 
Експлоатация на уреда 

Подготовка 

1. Поместете транспортното средство върху макара или безопасни крикове в добре 

вентилирано помещение. 

2. Притегнете спирачката за задържане на място и изключете двигателя. 

3. Свалете колелата и поместете изпускателния щуцер върху спирачните цилиндри. 

Разположението им може да се провери в сървизната инструкция на производителя 

на транспортното средство. 

4. Включете компресора за въздух (не влиза в състав на комплекта) и поместете 

маркуча при обменника на спирачната течност (компресорът за въздух трябва да 

има инсталиран филтър за влага – виж рисунка нагоре на стр. 6.) 

 

Кормилна уредба (1) 

Маркуч за течност 

(16) 

 
Муфа SP20 (15) 

 

Пластмасова 

фуния 

Гумен инжектор 

Състав от съединители 

Изразходвана течност 

Бутилки за течност 



 
 

 
Уреди за управление и индикатори  

 
 
Изпускане на въздух от спирачките и вливане на нова течност  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигател на транспортното средство не трябва да се пуска в 

затворен гараж или в друго затворено помещение. По време на работа на двигателя се 

образува въглероден окис, който в затвореното помещение съставя смъртна опасност. 

Първите симптоми на отравяне с въглероден окис, наподобяващи грип, са главоболие, 

главозамайване и гадене. В случай на какъвто и да е от тези симптоми трябва незабавно 

да се хване чист въздух. 

1. Поместете обменника на спирачна течност близо до транспортното средство и 

свалете капак на резервоара (2). 

2. Отворете и предпазете капак на автомобила и намерете главната помпа. 

3. Свалете капак на главната помпа. 

4. Отворете състава от съединители и изберете капак на съединителя, който по 

външния му вид е най-подходящ за главната помпа – виж списък на частите на 

състав от съединители в края на настоящата инструкция. Временният капак на 

съединителя трябва да има форма на капак на помпата, освен това да има входен 

ПОДКЛЮЧЕТЕ КЪМ 

МУФАТА (8) ПО 

ОБМЕННИКА НА 

СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ 

МУФА 

ТРЪБНА МУФА МУФА 

ФИЛТЪР 

КОМПРЕСОР 

ЗА ВЪЗДУХ 

РЕГУЛАТОР 

ТРЪБНА МУФА 

МАРКУЧ ЗА 

ВЪЗДУХ 

Маркуч за въздух 

Муфа (8) 
Сферичен клапан за 

съединение на въздух (9) 
Маркуч за течност 

(16) Тук се влива 

течността 
Манометър 

(19) 

Капак на 

резервоара (2) 

Предпазен клапан за 

изпускане на въздух (12) 
Сферичен клапан за 

изпускане на въздух (9) 

Клапан за 

регулация на 

налягането (10) 



отвор за подключване на маркуча за течност (16). В някои случаи може да бъде 

необходима употреба на универсален капак (E1, F1 или F2), ако други съединители 

са неподходящи. Употребете монтажните кабели и доставеното със съединителя 

оборудване за закрепване на универсалния капак.  

5. Прикрепете капак на съединителя към главната помпа. 

6. Отвийте и свалете капак на резервоара (2), a след това влейте съответно количество 

нова спирачна течност. Информация за съответно количество и вид на течността 

може да се намери в сървизната инструкция на производителя на транспортното 

средство. Яко притегнете капак на резервоара (2). 

7. Сложете муфата (15) на маркуча за спирачна течност (16) върху временния капак на 

съединителя на главната помпа. Проверете дали сферичният клапан (9) е в 

затворено положение (странично по посоката на маркуча за течност). 

8. Отвийте изпускателните болтове от заден ляв и десен цилиндър на спирачката и 

сложете прозрачна гумена тръбичка (не влиза в комплекта) в изпускателните 

отвори. Сложете гумената муфа на бутилката за изразходвана течност във втория 

край на прозрачната гумена тръбичка. 

Внимание: Бутилки за изразходваната течност могат да се подключат директно към 

изпускателните отвори на спирачните цилиндри, но тогава няма да може да се види 

цвета на запълващата бутилките течност (изразхованата течност е по-тъмна, новата – 

по-светла). 

 

 

9. Подключете маркуч на тръбопровода за въздух (не влиза в комплекта) към муфата 

на маркуч за въздух (8) по обменника на спирачната течност.  

10. Поставете сферичния клапан на муфа за въздух (9) в положение на включване – ON 

(вертикално). 

Резервоарът сега се намира под налягане, обаче течността не тече, тъй като 

сферичният клапан (9) на тръбопровода за течност (16) остава в положение на 

Прозрачна гумена 

тръбичка (не влиза в 

комплекта) 

Бутилка за изразходвана 

течност 

Тръбопровод за въздух от 

компресора 

Обменник за спирачна течност 
Маркуч за течност 

(16) 

Бутилка за изразходвана 

течност  

Прозрачна гумента тръбичка 

(не влиза в комплекта) 

Главна помпа 



изключване - OFF. 

11. Дръпнете въртока на клапан за регулация на налягането (10) и като наблюдавате 

манометъра (19), въртете въртока така, че да поставите налягане в резервоара на 

нивото помежду 20 и 40 PSI. 

Внимание: Не бива да превишавате налягането 40 PSI, тъй като можете да 

повредите уреда и присъединителните маркучи. 

12. Бавно отваряйте (вградения в маркуча) сферичен клапан (9) на маркуча за течност 

(16) по главната помпа. 

Това ще започне процеса за вкарване на нова течност, докато старата течност изтича 

в бутилките за изразходвана течност. Проверете дали в точките на съединение няма 

изтичане. При установено изтичане поставете сферичния клапан (9) по главната 

помпа в положение на изключване - OFF (странично). Отстранете изтичането и 

продължавайте процедурата. 

13. По време на вкарване на течността няколко пъти притиснете и бавно освободете 

спирачния педал в автомобила. 

14. Когато двете бутилки за изразходвана течност бъдат пълни или когато цвят на 

течността, видим в прозрачните гумени тръбички, се промени от тъмен на светъл, 

процесът на вкарване ще бъде приключен, ако става дума за два задни спирачни 

цилиндъра. 

15. Отключете бутилките за изразходвана течност или прозрачните гумени тръбички и 

притегнете обратно винтовете в изпускателните отвори. 

16. Излейте изразходваната течност от бутилките в резервоара за съответна утилизация. 

17. Повторете действията 8 – 15 по отношение към предните спирачни цилиндри. 

18. След приключване на вкарване на течността в предните цилиндри поставете 

сферичния клапан (9) по главната помпа в положение на изключване (странично) и 

извадете маркуча за течност (16) от капак на главната помпа. 

 

Вливане на нова течност в превозните средства със спирачна система ABS 

1. Извършете всички гореописани действия, почвайки от страница 7, с изключенията 

по-долу. 

2. Отвивайте изпускателния винт най-напред само от един спирачен цилиндър и 

опразнете само този цилиндър. 

3. Поставете скоростната кутия на транспортното средство в положение на паркиране 

и по време на този процес пуснете двигателя. След приключване на вкарване на 



новата течност изключете двигателя. 

4. Отключете бутилката за изразходвана течност или прозрачната гумена тръбичка и 

обратно завийте винта в изпускателен отвор. 

5.  Повторете действията за всеки цилиндър поотделно. 

 

Действия след приключване на изпускане на въздух от спирачките и вливане на 

новата течност  

1. Сложете оригиналния капак на главната помпа. 

2. Отключете тръбопровода за вход на въздух от муфата на маркуч за въздух (8) по 

резервоара. 

3. Отворете сферичния клапан за изпускане на въздух (9) по резервоара и дръпнете 

предпазния клапан за изпускане на въздух (12), за да дехерметизирате резервоара. 

4. Излейте изразходваната течност от бутилките в резервоара за съответна 

утилизация. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди карането натискайте и освобождавайте спирачния 

педал до усетно съпротивление. Проверете плътност на спирачните стяги. Преди 

експлоатация на автомобила при нормалните условия трябва щателно да се 

изпробва действие на спирачките при малка скорост. 

 Поддържане  

Внимание: Преди започване на каквито и да било процедури по поддържане на 

обменника на спирачна течност проверете, дали обменникът е дехерметизиран. 

 

1. Избършете евентуално разлята спирачна течност. 

2. Избършете с кърпичка компонентите на обменника на спирачна течност. 

3. Съхранявайте комплекта на чисто и сухо място. 

 

  



Списък на части на обменника на спирачна течност 

 

Позиция Описание Количест

во 

Позици

я 

Описание Количест

во 

1 Кормилна уредба 1 11 Муфа 2 

2 Капак на резервоара 1 12 Предпазен клапан за 

изпускане на въздух 

1 

3 Резервоар – горна част 1 13 Муфа 1 

4 Гумена мембрана  1 14 Тръбичка 1 

5 Резервоар – долна част 1 15 Муфа за течност 1 

6 Муфа PL802L 1 16 Маркуч за течност 1 

7 Маркуч за вход на въздух 1 17 Декомпресор на 

маркуча 

1 

8 Муфа за бързо съединение 1 18 Тръбна муфа 1 

9 Сферичен клапан, 1/4 дюйма 3 19 Манометър 1 

10 Клапан за регулация на 

налягането 

1 20 Тръбна муфа за 

налягане 

1 

 

ВНИМАНИЕ: Някои части са описани и показани само за представителни цели, но те 

не са достъпни отделно като сменни части. 

 



Монтажен чертеж на обменника на спирачна течност 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на частите за състав от съединители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ И/ИЛИ ДИСТРИБЮТОРЪТ Е ПОМЕСТИЛ СХЕМА НА ЧАСТИТЕ В НАСТОЯЩАТА 

ИНСТРУКЦИЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ. ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЯТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУПУВАЧА НА УВЕРЕНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ 

ДИСТРИБЮТОРА, ЧЕ МУ СЕ ПОЛАГАТ КАКВИТО И ДА БИЛО РЕМОНТИ НА ПРОДУКТА ИЛИ ЗАМЯНА НА 

ЧАСТИТЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ И/ИЛИ ДИСТРИБЮТОРЪТ ИЗРИЧНО ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ВСЯКАКВИ 

РЕМОНТИ И/ИЛИ ЗАМЯНА НА ЧАСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ОТОРИЗИРАНИ И 

ОПРАВОМОЩЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТНИЦИ, А НЕ ОТ КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ ПОЕМА ВСЯКАКЪВ 

ВИД РИСК И ОТГОВОРНОСТ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕМОНТИ НА 

ОРИГИНАЛНИЯ ПРОДУКТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ЧАСТИТЕ МУ, И/ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИНСТАЛИРАНЕ 

НА ДОСТАВЕНИТЕ ОТ КУПУВАЧА СМЕННИ ЧАСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 
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e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 
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