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VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI – 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

 

Poznámka: Aby se snížilo nebezpečí poranění a hmotných škod, vždy dodržujte základní bezpečnostní 

zásady. Doporučuje se přečíst si provozní příručku ještě před první aktivací zařízení. 

 

1) Udržujte pracoviště čisté a uklizené: Nepořádek na pracovišti může být příčinou poranění.  

2) Věnujte pozornost pracovním podmínkám v konkrétní oblasti: Neprovozujte elektrická zařízení a přístroje 

ve vlhkém prostředí. Nevystavujte taková zařízení působení deště. Zajistěte řádné osvětlení pracoviště. 

Neprovozujte elektrická zařízení v přítomnosti plynů nebo hořlavých kapalin.  

3) Nedovolte, aby se na pracoviště dostaly děti. Dbejte na to, aby děti neměly přístup na pracoviště. 

Nedovolte, aby si děti hrály se zařízením nebo používaly nářadí/prodlužovací kabely.  

4) Vracejte nepoužitý materiál zpátky tam, kam patří. Nepoužívané nářadí musí být uchováváno na suchém 

místě, aby nemohlo dojít ke vzniku koroze. Vždy uchovávejte nářadí uzamčené a mimo dosah dětí.  

5) Nářadí musí odpovídat typu prováděné práce. Nepokoušejte se provádět práci za použití malého nářadí 

nebo příslušenství, pokud tento konkrétní úkony vyžaduje použití velkého průmyslového nářadí. Toto 

zařízení bylo navrženo pouze pro určité aplikace. Zařízení bude pracovat nejúčinněji a nejbezpečněji za 

předpokladu, že bude používáno s frekvencí, pro kterou bylo zkonstruováno. Neupravujte zařízení a 

nepoužívejte jej pro žádné jiné účely (než pro které je určeno). 

6) Používejte odpovídající pracovní oděv. Nenoste volné oděvy nebo náhrdelníky, které by se mohly zachytit 

co pohyblivých části strojního zařízení. Doporučuje se používat při práci vždy ochranný oděv a ochrannou 

obuv. Dlouhé vlasy skryjte pod ochrannou pokrývku hlavy.  

7) Chraňte si oči a sluch. Při práci v prašných prostředích a v přítomnosti chemických výparů vždy používejte 

ochrannou masku s certifikátem ANSI. 

8) Nenaklánějte se. Vždy se ujistěte, že máte odpovídající stabilitu a nehrozí nebezpečí ztráty rovnováhy. 

Nedosahujte za pracovní strojní zařízení.  

9) Věnujte nářadí odpovídající péči. Provádějte pravidelné inspekce nerozebíratelných a pružných kabelů pro 

účely ověření, že jsou neustále uchovávány v čistotě a v suchu, a nejsou znečištěny oleji nebo mazivy.  

10) Ujistěte se, že nemůže dojít k neúmyslnému zapnutí přístroje: Před připojováním pružné hadice nebo když 

zařízení není v provozu, zkontrolujte, že je spínač tlaku vzduchu v poloze OFF (Vypnuto).  



11) Pracujte s maximální opatrností: Při provádění úkonů dbejte opatrnosti a vždy používejte zdravý rozum. 

Nepracujte s žádným zařízením ani nářadím, když se cítíte unaveni.  

12) Ujistěte se, že nářadí nejeví známky poškození. Před používáním jakéhokoliv nářadí se pečlivě zkontrolujte 

každý element, který jeví známky možného poškození. To je jediný způsob, jak se ujistit, že bude fungovat 

správně a provádět všechny požadované funkce. Zkontrolujte umístění a upevnění všech pohyblivých dílů. 

Pokud by byly prvky sestavy nebo nářadí poškozené nebo by vykazovaly jiné vady, může se stát, že zařízení 

nebude fungovat správně. Všechny poškozené prvky musí opravit nebo vyměnit kvalifikovaný technik. 

Neprovozujte zařízení, pokud některý z ovládacích systémů/jističů nepracuje správně.  

13) Náhradní díly a příslušenství: Při provádění inspekcí zařízení v rámci údržby používejte výhradně originální 

náhradní díly. Použití neoriginálních náhradních dílů je důvodem pro ztrátu záruky. Používejte výhradně 

příslušenství, které bylo specificky navrženo pro operace prováděné za použití zařízení.  

14) Neprovozujte zařízení, jste-li pod vlivem alkoholu nebo drog. Pokud užíváte předepsané léky, pečlivě si 

přečtěte příbalový leták a ujistěte se, že podaný lék nemá nežádoucí účinky na schopnost posouzení situací 

nebo správnost reakcí. V případě pochybností zařízení nepoužívejte.  

15) Kontroly v rámci údržby. Z bezpečnostních důvodů musí zařízení používat a pravidelně provádět jeho 

údržbu kvalifikovaný technik.  

16) Výstraha pro osoby s kardiostimulátorem. Osoby s kardiostimulátorem se musejí před používáním zařízení 

poradit s lékařem. Elektromagnetické pole přítomné v blízkosti kardiostimulátoru může způsobovat jeho 

rušení nebo poškození. Navíc musejí osoby s kardiostimulátorem dodržovat následující doporučení: Dbejte 

mimořádné opatrnosti v blízkosti cívek, elektrických kabelů a zapalovacích svíček nebo ventilových rozvodů 

v běžícím motoru. Před prováděním jakéhokoliv nastavování ventilových rozvodů je potřeba vypnout motor. 

 

Poznámka: Výkon zařízení se může lišit v závislosti na kolísání tlaku vzduchu a na kapacitě kompresoru. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU  

 

Poznámka: Zařízení smí provozovat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří absolvovali školení, přečetli si 

výstrahy týkající se bezpečnosti a porozuměli jim, stejně tak jako informacím ohledně postupů 

implementace obsaženým v této příručce. 



 

1) Používejte ochranné brýle s certifikátem ANSI. 

2) V blízkosti zařízení nekuřte.  

3) Používejte zařízení na dobře odvětrávaném místě.  

4) V případě úniku ze zařízení nebo z hadic ihned vypněte zařízení a únik odstraňte.  

5) Nepoužívejte za nařízení čisticí prostředky.  

6) V blízkosti zařízení musí být neustále připravena prázdná nádoba na zachycení potenciálního úniku.  

7) Umístěte do blízkosti zařízení hasicí přístroj ABC pro uhašení případného požáru.  

8) Dbejte na to, aby se oleje a rozpouštědla nedostaly do kontaktu s očima nebo kůží. 

  

Poznámka: Výstrahy a pokyny obsažené v této provozní příručce nezahrnují všechny možné stavy a situace, 

které mohou ve skutečnosti nastat. Obsluha musí pochopit, že logické uvažování a opatrnost jsou dva 

faktory, které zvyšují bezpečnost výrobku a jsou výlučnou odpovědností obsluhy. 

 

 

  



VYBALENÍ  

 

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje všechny prvky uvedené v seznamu níže. Pokud by některé prvky 

chyběly nebo byly poškozené, kontaktujte místní obchodní zastoupení.  

 

Obsah balení: 

1. Zařízení MM TC-200.  

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Před aktivováním zařízení MM TC-200 ověřte, zda nedošlo k uvolnění některých spojů. 

 

 

 

Zařízení MM TC-200 

s pružnými hadicemi 



LEGENDA K OVLÁDACÍM ZAŘÍZENÍM A KONTROLKY A 
UKAZATELE NA ZAŘÍZENÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátor 

průtoku 

čerstvého oleje 

Měřič tlaku oleje Signálka 

napájení 

Indikátor 

průtoku 

použitého oleje  

Měřič tlaku 

čerpadla 

Plnicí zátka 

nádrže 

Pojistka 

Knoflík č. 1 Okruh 

uzavřený, tlak 
spínač 

Knoflík č. 2 

Plnění – 

Obnovení 



 

 

 

  

Indikátor hladiny 

oleje 

Indikátor 

hladiny 

čerstvého oleje 

Pružná vratná 

hadice 

(ČERVENÁ) 

Rychlospojka pro 

průhlednou 

pružnou hadici 

(nasávání 

čisticího 

prostředku) 

Pružná tlaková 

hadice (MODRÁ) 

Nádrž na použitý 

olej 

Nádrž na čerstvý 

olej Filtr 

Napájecí kabel (230 V, 

50 Hz) 



 

PROVOZNÍ POKYNY 

1. Příprava  

Poznámka: Nikdy nestartujte motor vozidla v garáži nebo v jiné uzavřené místnosti, pokud není 

k dispozici řádný odsávací systém pro výfukové plyny. Běžící motor generuje oxid uhelnatý, který je 

v uzavřeném prostoru smrtelně jedovatý. První symptomy intoxikace oxidu uhelnatého jsou podobné 

symptomům chřipky (bolest hlavy, závratě nebo nevolnost). 

Pokud byste zaznamenali výskyt těchto symptomů, ihned opusťte místnost a vyjděte na čerstvý vzduch.  

 

 

Umístěte vozidlo na zvedací rám nebo 

jiný bezpečný podpůrný systém 

v dobře odvětrávané místnosti.  

Zatáhněte ruční brzdu, zařaďte na 

převodovce stupeň „P“ a zhasněte 

motor.  

 

Poznámka: Před prováděním dalších kroků je potřeba si přečíst a pochopit servisní pokyny dodané 

výrobcem vozidla a dodržovat všechny poznámky a směrnice týkající se bezpečnosti v nich obsažené. 

 



 

Umístěte zařízení MM TC-200 na 

jednu stranu vedle vozidla.  

Zapojte zástrčku zařízení MM TC-200 

do uzemněné síťové zásuvky (230 V, 

50 Hz) a ověřte, že signálka POWER 

(Napájení) svítí. 

Připravte čerstvý olej (podle 

specifikace dodané výrobcem 

zařízení) nebo čisticí prostředek a 

odložte je vedle zařízení MM TC-200.  



2. Připojení zařízení  

 

Izolujte a odpojte vratnou hadici 

propojující převodovku a chladič pro 

chlazení oleje.  

DŮLEŽITÉ: Pokud by byly pochybnosti o 

správnosti připojení, odpojte hadici 

chlazení od převodovky  

a na krátkou chvíli nastartujte motor. 

Když olej vytéká, přejděte na další fázi.  

Zkontrolujte, zda byl uzavřen vratný 

manuální ventil na stanici.  

Připojte červenou vratnou hadici 

zařízení MM TC-200 ke spojce pro 

vypouštění oleje nacházející se na 

převodovce (může být potřeba 

použít adaptéry nebo příslušenství 

dodávané společně se zařízením). 

Zkontrolujte, zda došlo k uzavření 

tlakového manuálního ventilu 

umístěného na stanici.  

Připojte modrou tlakovou hadici 

zařízení MM TC-200 ke spojce 

nacházející se na převodovce.  

 

 

Tlak 

Vratné Vratné 

Tlak 

Tlak 

Tlak 

Vratné Tlak 

Vratné 



Připojení zařízení MM TC-200 bylo 

dokončeno. Nyní je možné znovu otevřít 

ruční ventily pro hadice.  

3. Vstřikování čisticího prostředku  

Poznámka: Před zahájením činnosti zkontrolujte seznamy přípustných čisticích prostředků obsažených 

v servisní dokumentaci vozidla. Teplota kapaliny ATF musí být nižší než 70 °C. 

 

 

Připojte průhlednou pružnou hadici 

(dodává se s příslušenstvím) ke spojce 

pro pružnou hadici přivádějící čerstvý 

olej (na zařízení MM TC-200). 

Připojte druhý konec průhledné 

pružné hadice k nádrži s čisticím 

prostředkem, aby bylo možné 

nasávání činidla.  

Otočte knoflík č. 1 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

PRESSURE (Tlak).  

 



Otočte knoflík č. 2 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

FILLING (Plnění).  

Zapněte zařízení MM TC-200. 

Doporučuje se dodávat maximálně 

350 ml čisticího prostředku. 

Po přivedení celého objemu čisticího 

prostředku:  

 

DŮLEŽITÉ: Alternativně lze čisticí 

prostředek přivést 

prostřednictvím 

inspekčního/plnicího otvoru pro 

olej (nacházejícího se 

v převodovce). 

Vypněte zařízení MM TC-200. Odpojte průhlednou pružnou hadici 

od spojky, která dodávala čerstvý olej 

do zařízení MM TC-200.  

 

4. Čisticí cyklus 

 



Otočte knoflík č. 1 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

RECYCLE (Recirkulace).  

Otočte knoflík č. 2 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

RECYCLE (Recirkulace).  

Nastartujte motor vozidla pro zahájení 

procesu čištění převodovky. Udržujte 

motor v chodu přibližně 5 minut.  

 

Během čištění kontrolujte průtok 

kapaliny v inspekčních hadicích. 

Na měřiči tlaku v převodovce se 

ujistěte, že je přívodní tlak do 

převodovky správný.  

Po uplynutí 5 minut vypněte motor.  

 

VÝSTRAHA: 

Když byl použit čisticí prostředek, olej v převodovce je potřeba vyměnit. Delší přítomnost čisticího prostředku 

může mít nežádoucí účinky na provoz převodovky a/nebo může vést k nesprávné činnosti.  

  

Tlak čerpadla Tlak převodovky 



5. Cyklus výměny oleje 

 

Červená pružná hadice (return - 

vratná) a modrá pružná hadice 

(pressure - tlaková) zařízení MM TC-

200 musí být připojeny k vozidlu – 

stejně jako během procesu čištění.  

Množství a typ oleje ATF 

(odpovídající konkrétní 

převodovce ve vozidle) naleznete 

v dokumentaci pro údržbu vozidla. 

Odstraňte černou zátku na horním 

povrchu zařízení MM TC-200 a nalijte 

odpovídající množství čerstvého oleje 

(podle specifikace výrobce vozidla) a 

doplňte navíc 2 litry jako rezervu.  

 

Otočte knoflík č. 1 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu zařízení 

MM TC-200) do polohy PRESSURE 

(Tlak).  

Otočte knoflík č. 2 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

RECYCLE (Recirkulace).  

Zapněte zařízení MM TC-200. 

 

  



 

Nastartujte motor a zahajte výměnu 

oleje. Tlak čerpadla usnadní plnění 

převodovky čerstvým olejem.  

 Při výměně oleje ověřte, že se v žádné 

z inspekčních hadic nevyskytuje 

nadměrné množství vzduchových 

bublin.  

   

 

Při výměně oleje kontrolujte tok 

čerstvého a použitého oleje a na 

příslušných měřičích tlaku.  

Průtok v obou větvích musí být více 

méně stejný.  

V případě, že by se průtok použitého 

oleje lišil od průtoku čerstvého oleje: 

Tlak čerpadla Tlak převodovky Tlak čerpadla Tlak převodovky 

Tlak čerpadla Tlak převodovky 



 

Nastavte uzavírací ventil na modré 

hadici (tlaková) tak, aby bylo dosaženo 

stejného průtoku (virtuálně stejná 

hodnota na obou tlakoměrech). 

Hladina čerstvého oleje bude 

vzrůstat, zatímco hladina použitého 

oleje bude stoupat.  

Sledujte barvu oleje 

prostřednictvím speciálních 

inspekčních trubic.  

   

 

Když má použitý olej stejnou barvu jako 

čerstvý olej, anebo pokud čerstvý olej 

došel (POZNÁMKA: ponechávejte 

přibližně 1 litr rezervního oleje): 

 

Vypněte zařízení MM TC-200. Vypněte motor.  

Hladina oleje Hladina oleje 



 

Odpojte modrou pružnou a červenou 

hadici zařízení MM TC-200 od vozidla.  

Obnovte recirkulaci mezi 

převodovkou a chladičem.  

Nastartujte motor a zkontrolujte, 

zda ze systému neuniká olej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce 

– dodržujte přitom postupy definované 

výrobcem zařízení.  

Vypněte motor.  



DŮLEŽITÉ: 

 

Cyklus výměny oleje v převodovce lze považovat za dokončený pouze tehdy, když byla ověřena hladina oleje 

v převodovce.  

 

6. Vypouštění použitého oleje  

 

Připojte jeden konec průhledné 

pružné hadice s oboustrannými 

spojkami k rychlospojce pro dodávku 

čerstvého oleje.  

Připojte druhý konec průhledné 

pružné hadice s oboustrannými 

spojkami k červené pružné hadici 

(vratná).  

Vložte konec modré pružné hadice 

(tlaková) do nádrže na použitý olej.  

   



 

Otočte knoflík č. 1 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu zařízení 

MM TC-200) do polohy PRESSURE 

(Tlak).  

Otočte knoflík č. 2 (nacházející se 

v levé části ovládacího panelu 

zařízení MM TC-200) do polohy 

FILLING (Plnění).  

 

 

Zapněte zařízení MM TC-200. Zkontrolujte průtok oleje v inspekční 

trubici. 

Když byl celý použitý olej vylit z nádrže 

na použitý olej v zařízení MM TC-200 

do sběrné nádrže na použitý olej: 

 



 

Vypněte zařízení MM TC-200. Vypusťte olej zbývající v trubicích do 

sběrné nádrže na použitý olej. 

Vyčistěte všechny trubice a spojky a 

pak je umístěte zpět na původní 

místo.  

 

Zlikvidujte použitý olej a rozpouštědla 

v souladu s místními předpisy. 



7. VÝMĚNA FILTRU ZAŘÍZENÍ MM TC-200. 
 

 

Vyměňte filtr, když je průtok oleje 

v zařízení MM TC-200 příliš nízký. 

Před zahájením výměny 

nezapomeňte vypnout zařízení.  

Umístěte nádobu na použitý olej 

pod filtr a filtr odšroubujte. 

Poznámka! Olej bude vytékat ven.  

Osaďte nový filtr.  

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH  
 

Problém Nápravné opatření 

Byl stisknut hlavní vypínač, ale zařízení zůstává 

nečinné.  

Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení. 

Ověřte, že čerpadlo pracuje.  

Pružné hadice byly připojeny k převodovce, ale 

kontrolky průtoku ukazují nulový průtok oleje – i při 

vyšším tlaku.  

Zkontrolujte, zda jsou knoflíky č. 1 (Recirkulace – Tlak) a č. 2 

(Plnění – Obnovení) ve správné poloze.  

Pružné hadice byly připojeny k převodovce, ale 

kontrolky průtoku ukazují nulový průtok oleje – i při 

vyšším tlaku. Motor je zapnutý. 

Zkontrolujte, zda nejsou přívodní a vratná pružná hadice 

připojeny naopak.  

 

  



TECHNICKÉ PARAMETRY  
 

Patří k Popis 

Funkce  

Vypouštění, čištění a výměny kapaliny ve většině modelů automatických 

převodovek, převodových skříní, hydraulických převodovek a měničů krouticího 

momentu, ale i chladičů převodovky a trubek chladiče.  

Napětí  230 V, 50 Hz,1 FÁZE 

Výkon čerpadla 250 W 

Přívodní a vratné 

olejové hadice  98 palců (D) ×1/2 palce (prům.)       (1-červená, 1-modrá) 

Měřiče tlaku 
0~230 PSI, přírůstky 5 PSI  /  0~16 barů, přírůstky 1/2 baru 

Filtr Olejový filtr vozidla, 4-1/2 (D) x 3 (průměr) palce 17 mm x 1,7 závit samička 

Množství kapaliny 2 nádrže (na čerstvou a použitou kapalinu), každá nádrž má kapacitu 30 litrů  

Hmotnost 38 kg 

 

  



SCHÉMA ROZVODŮ 
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Hlavní vypínač 

Kontrolka 

Pojistka 

Kondenzátor 
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http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

