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Položka Popis 

Funkce 

Odstraňuje a vyměňuje kapalinu z 

většiny typů a modelů brzdných 

systémů automobilů. Odstraňuje také 

lapený vzduch. 

Pracovní tlak vzduchu 
10 až 40 PSI: Spotřeba: 4,5 CFM při 30 

PSI 

Vstup vzduchu 1/4” samčí rychlý spojník 

Kapacita nádrže na kapalinu 1,32 galonů (5,25 quartů) 

Regulátor tlaku Manuální ovládání, uzamčení 

Tlakoměry 

0~140 PSI, 20 PSI nárůst; v rámci 20 

PSI  

nárůsty, zaznačeno ve dvou nárůstech 

Odvodné trubky  

2-12-1/2(L)×0,316 (prům.) palců čistý 

polyuretan se špičkou adaptéru výpusti 

z gumy 

Hadice plniče brzdní kapaliny 

10 stop, 3 palce (L)×1/2 palce (prům.); 

vyztužený polyurethan s kulovým 

ventilem a rychlou svorkou na jednom 

konci  

Celkové rozměry 

11 (prům.)×8,5 (V)×6,5 (prům. 

základny) palců. Celková výška s 

držadlem: 18 palců 

Sběrné lahve  
2-9 (V)×4-3/4 (D)×2-1/4 (Š) palců; 

0,26 galonů (jeden quart) 

Hmotnost 19,6 lbs 

Doplňky 

Sada adaptérů hlavního válce: 11 

domácích a importovaných vozidel v 

plastové krabici na nářadí. Podrobnosti 



viz Seznam dílů na konci tohoto 

návodu 

 

Uschovejte tento manuál 

Tento návod budete potřebovat kvůli bezpečnostním výstrahám a opatřením, pokynům k 

montáži, provozním postupům a údržbě, seznamu dílů a nákresům. Uschovejte si s manuálem i 

fakturu. Číslo faktury si zapište na vnitřní stranu předních desek. Uschovejte návod a fakturu na 

bezpečném a suchém místě pro pozdější použití.  

 

Bezpečnostní výstrahy a opatření 

VÝSTRAHA: Při používání zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, 

aby se snížilo riziko poranění osob a poškození vybavení. 

Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto zařízení! 

1. Udržujte pracovní místo čisté. Neuspořádaná místa jako by přivolávala zranění. 

2. Dbejte na podmínky pracovního místa. Nepoužívejte stroje nebo elektricky poháněná 

zařízení na vlhkých nebo mokrých místech. Nevystavujte dešti. Udržujte pracovní místo 

dobře osvětlené. Nepoužívejte elektricky napájená zařízení v přítomnosti hořlavých plynů 

nebo kapalin. 

3. Zamezte přístupu dětí. Na pracovní místo nesmějí být nikdy vpuštěny děti. Nedovolte jim 

nikdy brát do ruky stroje, zařízení nebo prodlužovací kabely. 

4. Zařízení, které se nepoužívá, uložte. Když se zařízení nepoužívá, musí být uloženo na 

suchém místě, aby se předešlo korozi. Vždycky zařízení zamkněte a uložte mimo dosah dětí. 

5. Používejte na práci správné zařízení. Nepokoušejte se zvládnout práci určenou pro větší 

průmyslové zařízení pomocí malého nástroje nebo přídavného zařízení. Zařízení bylo 

navrženo pro určitá použití. Zařízení provede svou práci lépe a bezpečněji v měřítku, pro 

které je zamýšleno. Neměňte toto zařízení a nepoužívejte ho pro účely, pro které nebylo 

zamýšleno. 

6. Noste odpovídající oděv. Nepoužívejte volný oděv nebo šperky, neboť u nich hrozí 

zachycení pohyblivými částmi. Při práci se doporučuje použití ochranných, elektricky 

nevodivých oděvů a protismykové obuvi. Pro zachycení dlouhých vlasů použijte stahovací 

pokrývku hlavy. 



7. Používejte chrániče očí a uší. Vždy noste ochranné bezpečnostní brýle schválené ANSI. 

Při práci v prostředí s chemickým prachem a výpary používejte protiprachovou masku nebo 

respirátor schválené americkou standardizační organizací ANSI 

8. Nenatahujte se. Udržujte správné postavení a rovnováhu. Nenatahujte se přes stroje, které 

jsou v provozu. 

9. Provádějte pečlivou údržbu zařízení. Kontrolujte pravidelně šnůry a hadice zařízení, a 

pokud jsou poškozené, nechte si je vyměnit nebo opravit autorizovaným technikem. Udržujte 

držadla neustále v čistotě, suchu a bez olejových a mastných skvrn. 

10. Odstraňte seřizovací a utahovací klíče. Zkontrolujte, že před uvedením do provozu jsou 

z pracovního povrchu zařízení nebo stroje odstraněny seřizovací a utahovací klíče. 

11. Zamezte neúmyslnému spuštění. Zkontrolujte, že před připojením hadic a když se zařízení 

nepoužívá je tlak vzduchu v poloze vypnuto. 

12. Buďte ve střehu. Sledujte, co děláte, řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte žádné 

zařízení, když jste unaven/a. 

13. Kontrolujte poškozené díly. Před používáním jakéhokoliv zařízení by měl být jakýkoliv díl, 

který vypadá jako poškozený, pečlivě zkontrolován, aby bylo možno zjistit, zda bude správně 

fungovat a vykonávat zamýšlenou funkci. Zkontrolujte uspořádání a spojení pohyblivých 

částí; jakékoliv rozbité díly nebo upevňovací přípravky; a jakékoliv jiné okolnosti, které by 

mohly mít vliv na správné fungování.  Jakýkoliv poškozený díl by měl být příslušně 

opraven nebo vyměněn kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte zařízení, pokud nějaký 

ovladač nebo spínač nefunguje správně. 

14. Náhradní díly a příslušenství. Při provádění servisu používejte k výměně pouze identické 

díly. Použitím jakýchkoliv jiných dílů bude anulována záruka. Používejte pouze příslušenství 

zamýšlené pro použití s tímto zařízením. Schválené příslušenství je k dispozici od firmy 

Harbor Freight Tools. 

15. Nepoužívejte zařízení, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků. Pokud berete léky na 

předpis, přečtěte si pečlivě štítek s upozorněním, abyste určili, zda váš úsudek nebo reflexy 

jsou při braní léků omezeny. V případě jakýchkoliv pochybností zařízení nepoužívejte. 

16. Bezpečnostní výstraha pro kardiostimulátory. Osoby s kardiostimulátory by se měly před 

použitím tohoto zařízení poradit se svým(i) lékařem(ři). Elektromagnetické pole v blízkosti 

kardiostimulátoru by mohlo způsobit jeho rušení nebo poruchu. Kromě toho by měly osoby 



s kardiostimulátory dodržovat následující: 

- Opatrnost je nutná v blízkosti cívky, kabelů zapalovací svíčky nebo rozdělovače běžícího 

motoru. Pokud se provádí nastavení rozdělovače, musí být motor vždycky vypnutý. 

17. Údržba. Pro vaši bezpečnost by měl servis a údržbu pravidelně provádět kvalifikovaný 

technik. 

Poznámka: Výkon toto zařízení se může lišit v závislosti na změnách tlaku vzduchu a 

způsobilosti kompresoru. 

 

Bezpečnostní opatření pro výměník brzdové kapaliny 

Varování: Toto zařízení je navrženo tak, aby ho obsluhoval kvalifikovaný a vyškolený personál. 

Zařízení by mělo být obsluhováno po přečtení všech bezpečnostních výstrah a provozních 

postupů v tomto návodu k použití a v servisním návodu vozidla a porozumění jim. 

 

1. Noste ochranné bezpečnostní brýle schválené ANSI. 

2. Nekuřte v blízkosti tohoto zařízení. 

3. Používejte v dobře větraném prostoru. 

4. Jsou-li na zařízení nebo hadicích nalezeny štěrbiny, okamžitě vypněte tlak vzduchu a opravte 

je. 

5. Okamžitě utřete jakékoliv ukápnuté nebo uniknuté kapaliny.  

6. Nepřesahujte doporučený provozní tlak vzduchu. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Viz 

Specifikace na str. 2. 

7. Nepoužívejte v tomto systému žádné čisticí směsi. 

8. Mějte po ruce prázdný plastový kbelík pro případ požáru. 

9. Mějte po ruce hasicí přístroj typu ABC pro případ úniku kapaliny. 

10. Před použitím výměníku brzdové kapaliny si přečtěte všechny výstrahy, bezpečnostní 

opatření a pokyny, které jsou uvedeny v servisním návodu výrobce vozidla, a ujistěte se, že 

jim rozumíte. Každé vozidlo má specifické požadavky na odvzdušnění brzd. Přesný popis 

správného postupu pro každé vozidlo přesahuje rámec tohoto návodu. 

11. Před použitím výměníku brzdové kapaliny se ujistěte, že máte převodovku na 

"PARKOVÁNÍ" (pokud je automatická) nebo na "NEUTRÁLU" (pokud je manuální). Potom 

zatáhněte ruční brzdu a zablokujte kola pomocí klínů. 



12. Používejte výměník brzdové kapaliny pouze na brzdovou kapalinu. Nepokoušejte se používat 

zařízení na odčerpání nějaké jiné kapaliny. Mohlo by dojít ke znečištění brzdové kapaliny a 

možné závadě brzdového systému. 

13. Dodržujte pokyny pro správné nakládání s brzdovou kapalinou. Použitá brzdová kapalina by 

měla být recyklována nebo by s ní mělo být jinak náležitě naloženo. Mnoho zemí vyžaduje 

recyklaci. Kontaktujte místní úřad pro nakládání s kapalnými/pevnými odpady, kde získáte 

informace o recyklaci. Nepoužívejte starou brzdovou kapalinu opakovaně. 

14. Nepoužívejte tak vzduchu pro odstranění prachu z brzd. Pro odstranění prachu z brzdových 

třmenů používejte pouze čistič brzdových částí. 

15. Dejte pozor na horké díly brzd a další horké díly vozidla, abyste předešli náhodnému 

popálení. 

16. Některé brzdové destičky obsahují azbest. Azbestóza, chronický zápal plic, může vzniknout 

v důsledku dlouhotrvajícího vdechování azbestových částic. Proto při práci v blízkosti 

jakýchkoliv brzdových destiček používejte dýchací přístroj schválený ANSI a příslušné 

ochranné oděvy. 

17. Vždy dbejte na to, aby brzdová kapalina nepřišla do styku s lakem vozidla. Brzdová kapalina 

by lak vozidla poškodila. 

Výstraha: Výstrahy, varování a pokyny obsažené v tomto návodu k použití nemohou pokrývat 

všechny podmínky a situace, které mohou nastat. Operátor musí chápat, že zdravý rozum a 

opatrnost nemohou být zabudovány do tohoto produktu, ale musejí přijít ze strany operátora. 

 

Vybalení 

Při vybalení se ujistěte, že jsou v balení obsaženy následující díly. Pokud nějaké díly chybí nebo 

jsou rozbité, zavolejte prosím co nejdříve firmu Harbor Freight Tools na telefonní číslo uvedené 

na deskách tohoto návodu. 

 



 

Provoz 
Příprava 

1. Umístěte vozidlo na zvedák nebo na bezpečnou automobilovou rampu v dobře větraném 

prostředí. 

2. Zatáhněte ruční brzdu vozidla a vypněte motor. 

3. Sundejte kola a upevněte konektor odvodu na brzdové válce. V návodu výrobce na údržbu 

vozidla najdete jejich umístění. 

4. Zapněte vzduchový kompresor (není dodáván) a umístěte jeho hadici poblíž výměníku 

brzdové kapaliny (Vzduchový kompresor by mě mít instalovaný filtr proti vlhkosti. Viz 

ilustrace na straně 6 nahoře.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Kontrolky a indikátory  

 
Odvzdušňování brzd a dodání nové kapaliny  

VÝSTRAHA: Motor vozidla nesmí být nikdy spuštěn v uzavřené garáži nebo jiném uzavřeném 

prostoru. Během provozu vzniká oxid uhelnatý, který je v uzavřeném prostoru smrtelný. Rané 

příznaky otravy oxidem uhelnatým připomínají chřipku s bolestmi hlavy, závratěmi a nevolností. 

Pokud máte jakýkoliv z těchto příznaků, jděte okamžitě na čerstvý vzduch. 

1. Umístěte výměník brzdové kapaliny poblíž vozidla a sundejte víčko nádrže (2). 

2. Otevřete a zajistěte kapotu motoru a najděte hlavní válec. 

3. Sundejte víčko hlavního válce. 

4. Otevřete sadu adaptéru a najděte víčko adaptéru, které vypadá jako hlavní válec a nejlépe na 

něj padne. 

 Viz seznam dílů sady adaptéru na konci tohoto návodu. Dočasné víčko adaptéru by mělo mít 

tvar víčka hlavního válce s přidaným vstupním konektorem pro hadici na kapalinu (16). 

V některých případech může být nutné použít univerzální víčko (E1, F1 nebo F2), pokud se 

jiné adaptéry nebudou hodit. K zajištění univerzálního víčka použijte montážní kabelové 

smyčky a vybavení dodávané s adaptérem.  

5. Připevněte víčko adaptéru k hlavnímu válci. 

6. Odšroubujte a odstraňte víčko nádrže (2), potom dovnitř nalejte příslušné množství brzdové 

kapaliny. Správné množství a typ kapaliny zjistíte v servisním návodu výrobce vozidla. 

Zašroubujte pevně víčko nádrže (2). 

7. Připevněte rychlý konektor (15) hadice na kapalinu (15) do dočasného víčka adaptéru 

hlavního válce. Ujistěte se, že jeho kulový ventil (9) je v pozici zavřeno (šikmo vůči směru 



hadice na kapalinu). 

8. Odstraňte vypouštěcí šroub ze zadního levého a pravého brzdového válce a do vypouštěcích 

otvorů dejte průhledné gumové trubičky (nedodávány). Zmáčkněte a připojte gumový 

konektor lahví na použité kapaliny do druhého konce průhledné gumové trubičky. 

Poznámka: Lahve na použitou kapalinu mohou být připojeny přímo k vypouštěcímu otvoru 

brzdových válců, ale nebudete moci sledovat barvu kapaliny, která plní válce (tmavší je stará, 

světlejší je nová). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Připojte hadici přívodu vzduchu (nedodávána) k rychlému konektoru vzduchové hadice (8) 

na výměníku brzdové kapaliny.  

10. Nastavte kulový ventil vzduchového konektoru (9) do polohy ON (svisle). 

Nádrž je nyní pod tlakem. Žádná tekutiny nicméně neproudí, neboť kulový ventil (9) hadice 

na kapalinu (16) je stále v poloze OFF. 

11. Vytáhněte knoflík ventilu pro nastavení tlaku (10) a za stálého sledování tlakoměru (19) 

otočte knoflíkem tak, aby se tlak nádrže nastavil mezi 20 a 40 PSI. 

Varování: Nikdy nepřesahujte 40 PSI, neboť by mohlo dojít k poškození zařízení a 

připojovacích hadic. 

12. Pomalu otevírejte (podél kabelu) kulový ventil (9) hadice na kapalinu (16) na horní straně 

hlavního válce. 

Tím bude zahájen proces vhánění nové kapaliny dovnitř a vyhánění staré kapaliny ven do 

lahví na použitou kapalinu. Zkontrolujte všechny spojovací body, jestli neuniká kapalina. 

Pokud najdete unikající kapalinu, otočte kulový ventil (9) na hlavním válci do polohy OFF 

(šikmo). Opravte místa, kde uniká kapalina, a pokračujte. 



13. Během přenosu kapaliny rychle stlačte brzdový pedál ve vozidle a pak ho pomalu uvolňujte. 

Udělejte to několikrát za sebou. 

14. Když jsou obě lahve na použitou kapalinu plné, nebo když se barva kapaliny, která je vidět 

přes průhledné gumové trubičky, změní z tmavé na světlou, proces výměny pro dva zadní 

brzdové válce je ukončena. 

15. Odpojte lahve na použitou kapalinu nebo čisté gumové trubičky připojené k brzdovému válci 

a zašroubujte do vypouštěcích otvorů šrouby. 

16. Vylijte lahve s použitou kapalinou do nádrže na recyklaci kapaliny nebo do jiných lahví pro 

správnou likvidaci. 

17. Opakujte kroky 8 až 15 pro přední brzdové válce. 

18. Když je dokončena výměna kapaliny v předních brzdových válcích, otočte kulový ventil (9) 

na hlavním válci do polohy OFF (šikmo) a vyndejte hadici na kapalinu (16) z víčka hlavního 

válce. 

 

Dodávání nové kapaliny do vozidel s brzdovým systémem ABS 

1. Opakujte všechny předešlé kroky uvedené na straně 6 s následujícími výjimkami. 

2. Sundejte vypouštěcí šroub vždy jen pro jeden brzdový válec a vypusťte tento brzdový válec. 

3. Nastavte převodovku vozidla do polohy parkování a nastartujte během tohoto procesu motor. 

Když je doplňování nové kapaliny hotové, vypněte motor. 

4. Odpojte lahev na použitou kapalinu nebo čistou gumovou trubičku připojenou k danému 

brzdovému válci a zašroubujte do vypouštěcího otvoru šroub. 

5. Opakujte pro každý brzdový válec zvlášť. 

 

Kroky po ukončení vypouštění brzd a doplnění nové kapaliny  

1. Vyměňte původní víčko hlavního válce. 

2. Odstraňte vzduchovou hadici pro vstup z rychlého konektoru vzduchové hadice (8) na 

nádrži. 

3. Otevřete kulový ventil (9) pro uvolnění vzduchu na nádrži a zatáhněte za bezpečnostní 

uvolňovací vzduchový ventil (12), aby se nádrž odtlakovala. 

4. Vylijte lahve s použitou kapalinou do nádrže na recyklaci kapaliny nebo do jiných lahví pro 

správnou likvidaci. 



 

VÝSTRAHA: Před řízením vozidla opakovaně sešlápněte brzdu, dokud nebude brzdový 

pedál reagovat pevně. Zkontrolujte brzdové třmeny, jestli nedochází k úniku kapaliny. 

Potom pečlivě otestujte brzdy při nízké rychlosti, než začnete vozidlo používat za 

normálních podmínek. 

Údržba 

Upozornění: Před provedením jakékoliv údržby na výměníku brzdové kapaliny 

zkontrolujte, že výměník brzdové kapaliny není pod tlakem. 

1. Setřete jakýkoliv brzdový olej, který by mohl ukápnout. 

2. Otřete díly výměníku brzdové kapaliny hadříkem. 

3. Uchovávejte zařízení na čistém a suchém místě. 

 

Seznam dílů výměníku brzdové kapaliny 

Polo

žka 

Popis Množs

tví 

Položka Popis Množ

ství 

1 Držadlo 1 11 Konektor 2 

2 Víčko, nádrž 1 12 Ventil, bezpečnostní, 

vypuštění vzduchu 

1 

3 Nádrž, horní polovina 1 13 Konektor 1 

4 Gumová membrána  1 14 Trubička 1 

5 Nádrž, dolní polovina 1 15 Konektor, rychlý, 

kapalina 

1 

6 Konektor, PL802L 1 16 Hadice, kapalina  1 

7 Hadice, vstup vzduchu 1 17 Uvolnění tlaku, hadice 1 

8 Konektor, rychlý 1 18 Svorka 1 

9 Ventil, kulový, 1/4” 3 19 Tlakoměr 1 

10 Ventil, nastavení tlaku 1 20 Svorka, tlakoměr 1 

 

POZNÁMKA: Některé díly jsou uvedeny v seznamu a vyobrazeny pouze z ilustračních důvodů 

a nejsou k dispozici jednotlivě jako náhradní díly. 

 



Nákres montáže výměníku brzdové kapaliny 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dílů sady adaptéru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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