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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. 

Položka Popis 

Funkce 

Odstraňuje, čistí a vyměňuje tekutinu většiny typů a 

modelů automatických převodovek, převodovek, 

hydraulických převodníků momentu, chladičů převodovky 

a chladicího potrubí 

Napájecí zdroj 230 V, 50 Hz 

Výkon čerpadla 250 W 

Přívodní a zpětná 

olejová hadice 

 

3-(2x) 126 (L) x1/2(prům.) palce (1-červená, 1-černá) (1) 

137(L) x1/2(prům.) palce (červená); Všechny s rychlými 

samčími a samičími konektory, 300 PSL (max.) jmenovitě 

Tlakoměry 
Oba 2-3/4 (prům.) palců;0~100 PSI, 20 PSI nárůst; 0~7 

Bar, v nárůstech po 1 a 1/10 Bar 

Filtr 
Automobilový olejový filtr, 4-3/4(L) x 3(prům.) palců; 

samičí závity 17 mm x 1.7 

Kapacita kapaliny 2 nádrže (na nové a na staré kapaliny), 8 galonů na nádrž 

Hmotnost 130 lbs                                             



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. Při práci v prostředí s chemickým prachem a výpary vždy 

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, jestli 

nejsou poškozené, a uchovávejte je 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.  

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

technik. 

17. 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. 

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

způsobilosti kompresoru. 

 

Specifická bezpečnostní opatření pro produkt 

 

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 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 hlavní spínač a opravte 

je. 

5. Okamžitě utřete jakékoliv ukápnuté nebo uniknuté kapaliny.  

6. Nepoužívejte v tomto systému žádné čisticí směsi. 

7. Mějte po ruce prázdný plastový kbelík pro případ úniku kapaliny. 



8. Mějte po ruce hasicí přístroj typu ABC pro případ požáru. 

9. Vždycky chraňte svou pokožku a oči před kontaktem s olejem a rozpouštědly. 

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 poškozené, zavolejte prosím místnímu distributorovi. 

  
 



 
 

 

 

 



Provoz 

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. 

Příprava 

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

prostředí. 

2. Zatáhněte ruční brzdu vozidla a vypněte motor. 

3. Připevněte přípojky hadic na převodovku a její chladič. 

Viz ilustrace níže. Přečtěte si manuál výrobce pro údržbu vozidla a dodržujte všechny 

bezpečnostní výstrahy a pokyny z tohoto návodu. 

4. Umístěte jednotku výměníku převodového oleje (TOE) na jednu stranu vozidla. 

5. Zapojte zástrčku TOE do bezpečné elektrické zásuvky (230 V, 50 Hz) 

6. Mějte poblíž TOE připravenou novou převodovou kapalinu nebo čisticí rozpouštědlo. 

Čisticí cyklus 

1. Odpojte zpětné vedení převodovky z dolní strany převodovky a z chladiče automatické 

převodovky. 

2. Připojte černou hadici TOE (zpětné vedení) k výstupnímu konektoru oleje pod převodovkou. 

(Může být třeba použít dodávané adaptéry nebo montáže.) Připojte druhý konec černé hadice 

k rychlému konektoru zpětného adaptéru TOE. Viz ilustrace níže. 

3. Připojte červenou hadici (tlakové vedení) od rychlého konektoru tlakového adaptéru TOE ke 

vstupnímu olejovému konektoru na chladiči převodovky. 

4. Použijte jednu z průhledných hadic sady adaptéru a připojte ji na vstupní konektor hadice 

TOE na nový olej. Vložte druhý konec do nádoby s čisticím rozpouštědlem (na dno). 

Schválená čisticí rozpouštědla si najdete v návodu výrobce na údržbu vozidla.  

5. Otočte (levým) knoflíkem kontroly recyklace tlaku paliva do polohy Tlak. 

 



 
6. Otočte (pravým) knoflíkem zpětné kontroly recyklace plnění do polohy Plnění. 

7. Po zvednutí vozidla do výše zapněte hlavní spínač TOE a čisticí kapalina bude vstřikována 

do převodovky. 

8. PO vstříknutí vypněte hlavní spínač a potom otočte (levým) knoflíkem kontroly recyklace 

tlaku paliva do polohy Recyklace. 

9. Otočte (pravým) knoflíkem zpětné kontroly recyklace plnění do polohy Recyklace. 

10. Zapněte motor pro zahájení čisticího procesu. Ten by měl trvat pět minut. Během tohoto 

procesu sledujte, jak tekutina protéká trubičkami pro sledování toku. 

11. Po pěti minutách vypněte motor. 

12. Zahajte kroky cyklu výměny oleje (níže). 

Cyklus výměny oleje 

1. Ponechte černou hadici (zpětnou) a červenou hadici (tlak) připojené tak, jak je popsáno výše, 

ale odpojte hadici od vstupního konektoru hadice TOE na nový olej. 

2. Správný typ a množství převodového oleje si najdete v návodu výrobce na údržbu vozidla. 

3. Sundejte víčko olejového plnění z vrchní části TOE a nalijte dovnitř správné množství 

převodového oleje. Sledujte množství kapaliny při plnění tlakoměru nádrže TOE na nový 

olej. 



4. Otočte (levým) knoflíkem kontroly recyklace tlaku paliva do polohy Tlak. 

5. Otočte (pravým) knoflíkem zpětné kontroly recyklace plnění do polohy Recyklace. 

6. Zapněte spínač TOE a zahajte výměnu oleje. Tlak čerpadla vtlačí nový olej do převodovky, 

nastartujte motor, když uvidíte nový olej vtékat v okénku nového oleje.  

 

 

7. Během tohoto procesu sledujte míru toku nového a použitého oleje. Měly by oba téct stejně. 

Pokud použitý olej teče rychleji než nový olej, upravte prosím kulový ventil umístěný na 

černém zpětném vedení oleje, aby oba oleje tekly stejnou rychlostí. 

8. Během procesu výměny oleje přeřazujte postupně převodovku, přičemž začněte na prvním 

stupni. Na každém stupni setrvejte 10 vteřin. 

9. Během tohoto procesu sledujte tok oleje přes trubky pro sledování nového a použitého oleje 

na TOE. Když je barva oleje v obou trubičkách stejná, vypněte motor a spínač TOE, celý 

proces je dokončen. 

10. Přepojte znovu výstupní (zpětné) vedení oleje vozidla z převodovky na vstup chladiče 

převodovky. Bezpečně utáhněte svorky. 

Vylévání starého oleje 

1. Použijte hadici adaptéru ze sady a připojte jeden konec na rychlý vstupní konektor hadice 

TOE na nový olej a druhý konec k rychlému konektoru zpětného adaptéru TOE. Viz ilustrace 

níže. 

2. Připojte černou hadici k rychlému konektoru tlakového adaptéru TOE. Umístěte druhý konec 



černé hadice do příslušné nádrže na kapalinu. 

3. Otočte levým kontrolním knoflíkem do polohy Tlak. 

4. Otočte pravým kontrolním knoflíkem do polohy Plnění. 

5. Zapněte spínač na TOE a sledujte pohyb použitého oleje v trubičce pro sledování toku 

použitého oleje. 

6. Když je veškerý použitý olej přenesený z nádrže TOE na použitý olej, vypněte spínač TOE. 

Vraťte všechny hadice do jejich původní polohy. 

7. Naložte s použitým olejem a rozpouštědly v souladu s místními předpisy o ochraně životního 

prostředí. 

 

Údržba 

1. Vypusťte všechny použité hadice do odpovídající nádoby na olej. 

2. Když skončíte s používáním TOE, sviňte červenou a černou hadici a dejte je na postranní 

držák na TOE. Dejte montáže adaptéru a hadice spět do příslušné krabice. Uložte krabici v 

horní zadní části TOE. 

3. Když je tok oleje přes TOE velmi pomalý, a to i při vyšším tlaku vzduchu, vyměňte olejový 

filtr TOE. 

 

Odstraňování poruch 

1. Zapnete spínač TOE, ale nefunguje. 

Zkontrolujte, jestli indikátor svítí, nebo ne. 

Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje, nebo ne. 



2. Hadice jsou připojeny, ale v trubičkách pro kontrolu toku není vidět tekoucí olej, a to ani při 

vyšším tlaku vzduchu. 

zkontrolujte správné nastavení knoflíku kontroly recyklace tlaku paliva a knoflíku zpětné 

kontroly recyklace plnění  

3. Hadice jsou připojeny, ale v trubičkách pro kontrolu toku není vidět tekoucí olej, a to ani při 

vyšším tlaku vzduchu, a motor je v provozu. 

Zkontrolujte, jestli není směr vstupního a zpětného vedení oleje prohozený. 

 

Seznam dílů adaptéru a sady montáží 
Sériové č.     Vzhled Množství Sériové č.     Vzhled Množství 

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-(8743~8746)   
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AX-8715         1 
AX-8747         

1 

AX-8716         1   
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