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Внимание: Поради опасност от телесни повреди и от материални щети, по време на 

употреба на прибора безусловно спазвайте основните правила за безопасност. Преди 

първото пускане на уреда запознайте се с инструкцията. 

1) Поддържайте чистота и ред на работното място. Безредица на работното място може да е 

причина за телесни повреди.  

2) Обърнете внимание на работните условия на даденото място: Не бива да употребявате 

електрически машини и уреди на мокри и влажни места. Електрическите машини и уреди 

трябва да се пазят от дъжд. Работното място трябва да е съответно осветлено. Не бива да 

употребявате електрически уреди  в присъствие на пари на леснозапалими течности.  

3) Децата не могат да пребивават на работното място. Пазете децата да нямат достъп до работното 

място. Не бива да позволявате на децата да си играят с уреда или да употребяват инструментите или 

удължителите.  

4) Неупотребявани материали трябва да се слагат на предвиденото за тях място. Неупотребяваните 

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

затворено и недостъпно за деца.  

5) Уредите трябва да бъдат приспособени към вида на изпълняваната работа. Не се опитвайте да 

извършвате дадената работа, употребявайки по-малки инструменти или принадлежности там, където 

се изискват големи промишлени инструменти. Настоящият уред е предназначен за определени видове 

употреба. Условието за ефективно и безопасно действие на уреда е той да се употребява съгласно 

честотата, съответстваща на конструкцията му. Уредът не трябва да се модифицира или да се 

употребява за целите, за които не е предвиден. 

6) Носете съответно работно облекло. Не бива да обличате свободно облекло или гердани, които могат 

да бъдат хванати от движещите се части на машината. Препоръчва се по време на работата да носите 

защитно облекло и защитни обувки. Дългата коса трябва да се защитава със съответно прикритие за 

глава.  

7) Употребявайте защитно оборудване за очите и ушите. При работа в среда, замърсена с прах и 

пари от химикали, постоянно носете маска против прах или защитна маска със сертификат на 

АNSI. 

8) Не бива да се отклонявате много силно. Стъпалата трябва да имат съответна опора, за да няма 

опасност от загуба на равновесие. Не бива да посягате с ръка извън работещите машини.  



9) Инструментите изискват съответно поддържане. Периодично провеждайте контрол на несгъваеми, 

еластични тръбопроводи, за да проверите дали са чисти, сухи и не замърсени с масла и смазки.   

10) Уредът трябва да е предпазен от неумишлено включване: Когато уредъит не работи, а също така 

преди подключване на еластичен маркуч, превключвателят за налягане на въздух трябва да е в 

положение на изключване (OFF).  

11) Бъдете максимално внимателни: Работа с уреда изисква внимателност и използване на здрав 

смисъл. Много уморените лица не могат да извършват работите, изискващи употреба на уреда или 

инструмента.  

12) Осигурете се дали инструментите не са повредени. Преди употреба на инструмента щателно 

проверете всеки елемент, състояние на който поражда съмнения. Само по този начин можете да се 

осигурите, че ще действат правилно и изпълняват всичките изискуеми функции. Проверете положение 

и закрепване на всичките движещи се части. Уредът може да не работи правилно, ако елементите на 

възел или инструмент са повредени или имат други дефекти. Всички повредени елементи трябва да 

бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран технически работник. Уредът не бива да се 

употребява, ако някой от елементи на управление или превключватели не действа правилно.  

13) Сменни части и асесоари: По време на прегледи в рамките на поддържане употребявайте 

изключително оригинални части. Употреба на неоригиналните части ще предизвика унищожаване на 

гаранцията. Употребявайте изключително асесоари, специално проектирани за работите, извършвани с 

помощта на уреда.  

 

14) Лицата под влияние на алкохол или наркотици не бива да обслужват уреда. Лицата, 

употребяващи предписаните от лекаря медикаменти, трябва щателно да се запознаят с листовката, 

приложена към опаковката, за да проверят дали употреба на лекарството няма да влияе отрицателно 

върху способност за оценка на ситуация и правилни реакции. При съмнения не употребявайте уреда.  

15) Прегледи по поддържане. По съображения на безопасност експлоатация и поддържане на уреда 

трябва да се възложи на квалифицирани технически работници.  

16) Предупреждение за лицата със сърдечен стимулатор. Лицата със сърдечен стимулатор трябва да 

потърсят лекарска консултация преди да започнат да употребяват този уред. Електромагнитното 

поле, образувано от уреда, може да повреди стимулатора или да наруши действието му. Освен това 

лицата със сърдечен стимулатор трябва да спазват следните препоръки: Бъдете особено предпазливи 



близо до намотките, електрическите кабели, запалните свещи или разпределители на работещите 

двигатели. Преди регулация на разпределителя двигателят трябва да се изключи.  

 

Внимание: Колебанията на налягане на въздух и на производителност на компресора могат да влияят 

върху действие на уреда.. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ОТНОСНО ПРОДУКТА 

 

Внимание: Уредът може да се обслужва изключително от квалифицирани работници, 

които бяха съответно обучени, щателно се запознаха с посочената предупредителна 

информация относно безопасност, както и с информация относно процедурите по 

внедряване. 

 

1) Носете защитни очила със сертификат на ANSI. 

2) Не бива да пушите близо до уреда.  

3) Употребявайте уреда в добре вентилирани помещения.  

4) При изтичане от уреда или от маркучите незабавно изключете уреда и отстранете изтичането.  

5) Не употребявайте детергенти за почистване на уреда.  

6) До уреда трябва постоянно да се намира празен съд за евентуално изтеклото масло.  

7) Близо до уреда трябва да се намира пожарогасител от категория ABC за гасене на евентуални пожари.  

8) Пазете очите и кожата от контакт с масла и разтворители.  

Внимание: Съдържащите се в настоящата Инструкция за експлоатация предупреждения 

и препоръки не вземат предвид всички възможни условия, които действително могат да 

се появят. Операторът трябва да съзнава, че безопасност на продукта зависи също така 

от здрав смисъл и предпазливост на употребяващото лице, т.е. на самия оператор.  

 



РАЗПАКОВАНЕ  

 

При разпаковане на уреда проверете дали опаковката съдържа всичките долупосочени елементи. При 

липса или повреда на който и да е от тези елементи свържете се с местния дистрибютор.  

 

Съдържание на опаковката: 

1. Уред MM TE-100. 

2. Кутия с муфи за уреда MM TE-100.  

 

 

 

 

 

 

Внимание: Преди да пуснете уреда MM TE-100, проверете дали някоя от муфите или щуцерите не е 

разхлабена.  

 

Уред MM TE-100 с 

еластични 

маркучи  

Кутия с муфи и 

съединители 



ОПИСАНИЕ НА ПОМЕСТЕНИТЕ ПО УРЕДА РЕГУЛИРОВЪЧНИ 
УРЕДИ И ИНДИКАТОРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Индикатор на 

течение на 

прясно масло 

Манометър за 

масло 

Контролна 

лампичка на 

захранването 

Индикатор на 

течение на масло  

Манометър на 

помпата 

Запушалка на 

отвор за 

вливанел 

Преaдпазител 

Върток № 1 

Затворена верига, 

налягане 

Превключвател Върток № 2 

Напълване - 

възстановяване 

Върток № 3 

Контрол на 

течение на масло 

(вкл./изкл.) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПОДГОТОВКА  
 

Внимание: Двигателят не бива да се пуска в гараж или в каквото и да било друго затворено помещение, ако в 

него няма съответна система за изтегляне на изгорели газове. Работещият двигател образува въглероден окис, 

който в затвореното помещение съставя смъртна опасност. Първите симптоми на отравяне с въглероден окис 

наподобяват грип (главоболие, главозамайване, гадене). В случай на какъвто и да е от тези симптоми трябва 

незабавно да напуснете помещението и да хванете чист въздух.  

 

Индикатор на 

нивото на масло 

Еластичен 

възвратен маркуч 

(ЧЕРВЕН) 

Муфа на прозрачен 

еластичен маркуч 

(засмукване на 

разтворител) 

Еластичен маркуч 

за налягане (СИН) 

Резервоар за 

изразходваномас

ло 

Резервоар за 

прясно масло 

Филтър 

Мрежов кабел (230 В, 

50 гц) 

Индикатор на 

нивото на 

прясно масло 



Поместете транспортното средство в 

добре вентилирано помещение, 

върху рама на автокрана или друга 

подобна, сигурна опора.  

Притегнете ръчната спирачка, 

поставете лоста на скоростната 

кутия в положение „P“ и 

изключете двигателя.  

Намерете съответни муфи, 

създаващи възможност за 

подключване на еластичните 

маркучи към скоростната кутия и 

към радиатора.  

Внимание: Преди по-нататъшните действия запознайте се щателно със сървизната инструкция, 

доставена от производителя на уреда. Спазвайте всичките посочени там бележки и указания. 

 

 

 

Поместете уреда MM TE-100 до 

транспортното средство.  

Сложете щепсел на уреда към 

заземеното мрежово гнездо (230 

В, 50 гц) и проверете дали 

контролната лампичка за 

захранване (POWER) свети. 

Пригответе прясно масло (съгласно 

спецификация, доставена от 

производителя на транспортното 

средство) или разтворител за 

почистване и поместете до уреда 

MM TE-100.  



2. ПОДКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 
 

 

Отделете и отключете възвратния 

маркуч, съединяващ скоростната 

кутия с радиатора, служещ за 

охлаждане на маслото.  

ВАЖНО: При съмнения относно 

правилното подключване отключете 

охладителния маркуч от скоростната 

кутия и за малко пуснете двигателя.  

 Ако маслото изтича, преминете към 

следващата фаза.  

Проверете дали ръчният 

възвратен клапан (Return) в 

станцията е затворен.  

Подключете червения възвратен 

маркуч на уреда MM TE-100 към 

муфата за изпускане на масло, 

поместена по скоростната кутия 

(може да е необходимо да се 

употребят доставените с уреда 

съединители или асесоари). 

Проверете дали ръчният клапан за 

налягане (Pressure) в станцията е 

затворен.  

Подключете синия маркуч за 

налягане на уреда MM TE-100 към 

муфата, поместена по скоростната 

кутия.  

 

 

Pressure 



3. ВКАРВАНЕ НА МИЕЩОТО СРЕДСТВО 
Внимание: Преди започване на операцията проверете списък на допустимите миещи средства, 

поместен в сървизната документация на транспортното средство.  Teмпература на течността за 

хидрокинетична предавка трябва да е под 70°C. 

 

 

Подключете прозрачния еластичен 

маркуч (доставен заедно с 

принадлежностите) към муфата на 

еластичен маркуч, доставящ 

прясното масло (по уреда MM TE-

100). 

Сложете другия край на прозрачния 

маркуч в резервоара с миещо 

средство, за да създадете 

възможност за всмукване.  

Поставете въртока 1 (отляво в 

пулта за управление на уреда 

TE-100) в положение на 

налягане (PRESSURE).  

 



Поставете въртока 2 (отдясно в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на напълване 

(FILLING).  

Включете уреда MM TE-100. 

Oбем на миещото средство не 

трябва да превишава 350 мл. 

В случай на вкарване на пълен обем 

на миещото средство:  

 

ВАЖНО: Миещото средство 

може също така да се вкарва 

чрез наблюдателен люк/люк за 

напълване с масло (в 

скоростната кутия). 

Изключете уреда MM TE-100. Отключете прозрачния еластичен 

маркуч от муфата, чрез която се 

вкарва в уреда MM TE-100 прясно 

масло.  

 

4. ЦИКЪЛ НА ПОЧИСТВАНЕ 
 

 



Поставете въртока 1 (отляво в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на циркулация 

(RECYCLE).  

Поставете въртока 2 (отдясно в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на циркулация 

(RECYCLE).   

Включете двигател на автомобила, 

за да пуснете процеса на почистване 

на скоростната кутия. Двигателят 

трябва да работи в течение на около 

5 минути.  

 

Проверете течение на течността в 

наблюдателни маркучи по време 

на процеса на почистване. 

Проверете по манометъра на 

скоростната кутия дали 

налягането на влизащата в 

кутията течност е правилно.  

След изтичане на 5 минути 

изключете двигателя.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

След употреба на миещото средство маслото в скоростната кутия трябва да се смени. Много дълго присъствие на 

миещото средство може да има вредно въздействие върху действие на скоростната кутия и/или да предизвика 

нарушения на работата й.  

  



5. ЦИКЪЛ НА СМЕНЯВАНЕ НА МАСЛО 
 

 

Червеният еластичен възвратен 

маркуч (Return) и синият еластичен 

маркуч на налягане (Pressure) на 

уреда MM TE-100 трябва да бъдат 

подключени към транспортното 

средство – както и при процедурата 

на почистване.  

Проверете в сървизната 

документация на транспортното 

средство количество и вид на 

маслото за хидрокинетични 

предавки (съответно за 

дадената скоростна кутия в 

даденото транспортно 

средство). 

Извадете запушалката в уреда MM 

TE-100 и влейте съответното 

количество прясно масло (съгласно 

спецификация на производителя на 

транспортното средство) и 

допълнително 2 литра като резерва.  

 

Поставете въртока 1 (отляво в пулта 

за управление на уреда TE-100) в 

положение на налягане 

(PRESSURE).  

Поставете въртока 2 (отдясно в 

пулта за управление на уреда 

TE-100) в положение на 

циркулация (RECYCLE).   

Включете уреда MM TE-100. 

Ciśnienie 

Ciśnienie 



 

Пуснете двигателя и започнете да 

сменявате маслото. Образуваното от 

помпата налягане ще улесни 

напълване на скоростната кутия с 

прясно масло.  

Поставете въртока 1 (отляво в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на включване 

(ON).  

При сменяване на маслото 

проверете дали в наблюдателните 

тръби няма много въздушни 

мехурчета.  

 

5. ЦИКЪЛ НА СМЕНЯВАНЕ НА МАСЛОТО 
 

 



При сменяване на маслото 

проверявайте със съответните 

манометри налягане на 

прясното и изразходваното 

масло.  

Интензивност на течението и на 

двата потока трябва да е примерно 

еднаква.  

Ако интензивност на течението на 

изразходваното масло се различава 

от интензивност на течението на 

прясното масло: 

 

Регулирайте кран-пробката по синия 

маркуч (на налягане), за да получите 

същата интензивност  на течението 

(практически еднакво отчитане по 

двата манометра). 

Нивото на прясно масло ще се 

намали, а нивото на изразходвано 

– ще се увеличи.  

Наблюдавайте цвят на маслото в 

специални наблюдателни 

тръбички.  

 

Ако изразходваното масло е със 

същия цвят, както и прясното, или 

ако прясното масло се свърши 

(ВНИМАНИЕ: запазете ок. 1 литър 

Изключете уреда MM TE-100. Изключете двигателя.  

Ниво на 

масло 

Ниво на 

масло 

Ниво на 

изразходвано 

масло 

Ниво на 

прясно масло 

Rezerwa 1 lt 



резерва): 

5. ЦИКЪЛ ЗА СМЕНЯВАНЕ НА МАСЛОТО 
 

 

Отключете еластичните маркучи: син 

и червен на уреда MM TE-100 от 

транспортното средство.  

Възобновете циркулация между 

скоростната кутия и радиатора.  

Пуснете двигателя и проверете 

дали от системата не изтича 

маслото.  

 

 



Проверете ниво на маслото в 

скоростната кутия съгласно 

процедурата, посочена от 

производителя на транспортното 

средство.  

Изключете двигателя.  

 

 

ВАЖНО: 

 

Цикъла на сменяване на маслото в скоростната кутия може да се смята за приключен след проверка на ниво на 

маслото в кутията.  

  



6. ИЗПУСКАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНОТО МАСЛО  
 

 

Подключете единия край на 

прозрачния еластичен маркуч с 

двустранни муфи към муфата, чрез 

която се подава прясното масло.  

Подключете другия край на 

прозрачния еластичен маркуч с 

двустранни муфи към червения 

еластичен възвратен маркуч 

(Return).  

Сложете единия край на синия 

еластичен маркуч за налягане 

(Pressure) в резервоара за 

изразходвано масло.  

 

Поставете въртока 1 (отляво в пулта 

за управление на уреда TE-100) в 

положение на налягане 

(PRESSURE).  

Поставете въртока 2 (отдясно в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на напълване 

(FILLING).  

Поставете въртока 3 (отдясно в 

пулта за управление на уреда TE-

100) в положение на изключване 

(OFF).  



 

Включете уреда MM TE-100. Проверете течение на маслото в 

наблюдателната тръбичка. 

Когато цялото изразходвано масло 

изтече от резервоара за 

изразходвано масло в уреда MM TE-

100 в резервоара за изразходвано 

масло: 

 

  



6. ИЗПУСКАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНОТО МАСЛО  
 

 

 

 Изключете уреда MM TE-100. Отлейте останалото в тръбичките 

масло в резервоара за 

изразходвано масло. 

Очистете всичките тръбички и 

муфи и ги поместете на 

съответните места.  

 

 

Изразходвани масла и разтворители 

трябва да се отстраняват съгласно 

действащите местни разпоредби. 



7. СМЕНЯВАНЕ НА ФИЛТЪР MM TE-100 
 

 

 

Филтърът трябва да се смени, 

когато интензивност на течение на 

маслото в уреда MM TE-100 е 

много малка. Помнете да 

изключите уреда преди да 

започнете сменяването.  

Поместете резервоара за 

изразходвано масло под филтъра 

и отвийте филтъра. Внимание! 

Изчакайте докато маслото изтече.  

Инсталирайте нов филтър.  

 

8. ДИАГНОСТИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ  
 

Проблема Препоръчано действие 

Превключвателят за захранване е натиснат, но 

уредът не работи.  

Проверете дали свети контролната лампичка за 

захранване. 

Проверете дали помпата работи.  

Еластичните маркучи са подключени към 

скоростната кутия, но индикатор на течението 

показва нулево течение – дори при увеличено 

налягане.  

Проверете дали въртоците 1 (рециркулация – налягане) и 

2 (напълване – възстановяване) са в правилни положения.  

Еластичните маркучи са подключени към 

скоростната кутия, но индикатор на течението 

показва нулево течение – дори при увеличено 

Проверете дали еластичните маркучи за захранване и 

възвратен не са подключени обратно.  



налягане. Двигателят е включен. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

Относно Oписание 

Функции  

Служи за изпускане, почистване и сменяване на течност в повечето модели 

на автоматични предавки, скоростни кутии, хидравлични предавки и 

честотни преобразуватели на въртящ момент,а също така в охладители на 

предавките и в тръбички на радиаторите.  

Напрежение  230 В, 50 гц 

Мощност на помпата 250 Вт 

Маркучи за 

захранване и 

възвратен  

3-(2x) 126 дюйма (дълж.) x 1/2 дюйма (диаметър) (1 червен, 1 черен) (1) 137 

дюйма (дълж.) x 1/2 дюйма (диаметър) (red). Всичките муфи за бързо 

съединение са мъжки и женски, номинална стойност  (макс.)  300 

фунта/дюйм2. 

Манометри 
Също 2-3/4 дюйма (диаметър), 0-100 фунта/дюйм2 през 20 фунта/дюйм2; 0-7 

бара през 1 и 1/10 бара. 

Филтър 
Автомобилен филтър за масло,  4-3/4 дюйма (дълж.) x 3 дюйма (диаметър). 

17 mm x 1,7 женска резба  

Количество течност 
2 резервоара (за прясна и изразходвана течност), с вместимост от 30 литра 

всеки един  

Тегло 59 кг 

 

  



10. EЛЕМЕНТИ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ И НА СЪЕДИНИТЕЛНИЯ 
СЪСТАВ 
 

Сериен номер – Външен вид 
Количест

во 
Сериен номер – Външен вид Количество 

AX-8701 
 

1 AX-8717 
 

1 

AX-8702 

 

1 AX-8718 
 

1 

AX-8703 
 

1 AX-8719 
 

1 

AX-8704 
 

1 AX-8720 
 

1 

AX-8705 
 

1 AX-8721 
 

1 

AX-8706 
 

1 AX-8722 
 

1 

AX-8707 
 

1 AX-8723 
 

1 

AX-8708 

 

1 AX-8724 

 

1 

AX-8709 

 

1 AX-8725 

 

1 

AX-8710 

 

1 AX-8740 

 

1 

AX-8711 

 

1 AX-8741 

 

1 



AX-8712 

 

1 AX-8742 

 

1 

AX-(8713 ~8714) 

 

1 AX-(8713 ~ 8714) 

 

4 

AX-8715 

 

1 AX-8747 

 

1 

AX-8716 
 

1     
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