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Ostrzeżenia bezpieczeństwa i środki ostrożności 

 

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać 

podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia 

sprzętu. 

 

1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Nieporządek w miejscu pracy grozi 

urazami. 

 

2. Przestrzegać warunków pracy obszarze. Nie należy używać maszyn lub narzędzi 

elektrycznych w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiać na działanie deszczu. 

Utrzymuj dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w 

obecności łatwopalnych gazów lub cieczy. 

 

3. Trzymać dzieci z dala. Dzieci nigdy nie powinny być dopuszczane do miejsca pracy. Nie 

zezwalać im na obsługiwanie maszyn, narzędzi lub przedłużaczy. 

 

4. Nieużywane urządzenia schować. Narzędzia, gdy nie są używane,  muszą być 

przechowywane w suchym miejscu w celu zahamowania korozji. Zawsze zamykać narzędzia 

i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. 

 

5. Unikać niezamierzonego uruchomienia. Upewnić się, że włącznik ciśnienia powietrza jest 

w pozycji off gdy urządzenie nie jest używane i przed dokonaniem połączeń węża. 

 

6. Bądź czujny. Uważaj, co robisz; kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać 

żadnych narzędzi, gdy jesteś zmęczony. 

 

7. Sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem dowolnego narzędzia, każdą 

część, która wydaje się uszkodzona należy dokładnie sprawdzić, aby określić, czy będzie 

działać poprawnie i wykonywać przewidziane funkcje. Sprawdzić ustawienie i mocowanie 

ruchomych części; wszelkie uszkodzone części lub uchwyty montażowe oraz wszelkie 

niedomagania mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Wszystkie uszkodzone części 

powinny zostać prawidłowo naprawione lub wymienione przez wykwalifikowanego 



technika. Nie używać narzędzia, gdy jakikolwiek układ sterowania lub przełącznik nie działa 

prawidłowo. 

 

8. Części zamienne i akcesoria. Przy serwisowaniu narzędzia stosować tylko identyczne 

części zamienne. Korzystanie z innych części powoduje utratę gwarancji. Należy używać 

tylko akcesoriów przeznaczonych do pracy z tym narzędziem. 

 

9. Nie używaj narzędzia będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Czytaj etykiety 

ostrzegawcze, jeżeli bierzesz leki na receptę, aby ustalić, czy osąd lub odruchy nie są 

zaburzone podczas przyjmowania leków. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie obsługuj 

narzędzia. 

 

10. Konserwacja Dla Państwa bezpieczeństwa, obsługa i konserwacja powinny być 

wykonywane regularnie przez wykwalifikowanych techników. 

 

Uwaga: Wydajność tego narzędzia może się różnić w zależności od zmian ciśnienia 

powietrza i wydajności sprężarki. 

 

Środki ostrożności specyficzne dla produktu 

 

Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. 

Powinno być używane tylko po przeczytaniu i zrozumieniu ostrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa i procedur operacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 

1. Nie palić tytoniu w pobliżu urządzenia. 

2. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

3. Kiedy zauważone zostaną wycieki z urządzenia lub węży, należy natychmiast wyłączyć 

ciśnienie i naprawić wycieki. 

4. Nie należy przekraczać zalecanej eksploatacyjnego ciśnienia powietrza. Może to 

spowodować uszkodzenie sprzętu. Patrz specyfikacje na stronie 5. 

  



5. Przechowywać w pobliżu gaśnicę typu ABC na wypadek pożaru. 

 

 
 

6. Zawsze należy chronić skórę i oczy przed kontaktem z olejem i rozpuszczalnikami. 

 

 
 

7. Nie uruchamiać silnika w czasie spuszczania oleju. W przeciwnym razie może to 

spowodować uszkodzenie sondy ekstrakcji i obrażenia. 

 

8. Uważaj na olej spuszczany się z pojazdu, ponieważ jego temperatura jest wysoka, 

zawsze między 40 ~60ºC 

 

9. Zużyty płyn hamulcowy należy prawidłowo utylizować lub poddawać recyklingowi. 

Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami w zakresie informacji odnośnie 

recyklingu odpadów stałych/ciekłych. 

 

  



Nazwy części: 

Zbiornik oleju 

Przeciwnakrętka 

Zawór kulowy 

Hak wyrzutu 

Miska ociekowa na olej 

Zawór kulowy 1 

Pręt podnoszenia 

Generator próżni 

Wlot powietrza dla podciśnienia 

Wakuometr 

Wąż wyrzutu oleju 

Wlot powietrza 

Zawór wlotu powietrza 

Zestaw narzędzi 

Uchwyt 

Wąż zasysania oleju 

Zawór wlotowy oleju 

Hak zasysania oleju 

Koło skrętne 

Koła 



Specyfikacja: 

Funkcje: Usuwanie i spuszczanie zużytych płynów lub oleju z silnika itp. przy pomocy giętkiej 

rurki z PV i solidnej sondy CU. Zasilanie sprężonego powietrza 

Ciśnienie wlotowe powietrza: 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGs / cm2 (spuszczanie) 

14 ~ 28 PSI / 1 ~ 2KGS (wyrzut) 

Zużycie powietrza: 52 galony / min (200L/ min.) 

Stopień próżni: 0 ~-12PSI / 0 ~-0,1MPa 

(obszar między czerwonym i zielonym polem) 

Pojemność zbiornika 21 galonów/80 litrów 

Pojemność miski:  12 litrów 

Temperatura pracy: 40 ~60 ºC(dla oleju silnikowego) 

Odpady płynne: Olej silnikowy / płyn 

Masa netto:  24 kg  

 

Zawartość opakowania 

Przy otrzymaniu zestawu proszę sprawdzić czy nie nosi on śladów uszkodzeń w transporcie. 

Jeśli urządzenie jest uszkodzone w inny sposób, prosimy o kontakt z obsługą klienta, przesyłając 

w miarę możliwości zdjęcia. 

 

W pakiecie znajdują się: 

a) Jeden kompletny zbiornik oleju / rezerwuar (80L/ 21Galonów) 

b) Jedna miska ociekowa na olej 

c) Jeden komplet rur do usuwania/wyrzutu 

d) 6 szt. sond z tuleją 

e) Instrukcja obsługi 

 

  



Instrukcja eksploatacji 

 

1) Konfiguracja 

1. Otwórz karton, aby wyjąć miskę ociekową na olej, sprawdzając nie ma żadnych uszkodzeń. 

Jeśli takowe występują, proszę niezwłocznie skontaktować się z Państwa dystrybutorem. 

2. odkręcić śrubę mocującą (strona 4), a następnie podnieść słup podnoszenia (strona 4) do 

właściwej wysokości, przykręcić śrubę (strona 4) 

3. Dokręcić miskę na olej (strona 4) w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara. 

 

2) Przygotowanie 

1. Sprawdzić prawidłowość połączeń wszystkich rur. 

2. Upewniając się, że wszystkie zawory kulowe i przełączniki są zamknięte. 

3. Zatrzymać silnik pojazdu. 

4. Temperatura oleju powinna wynosić pomiędzy 40 ~60 ºC.  

 

3) Wytwarzania próżni  

Ciśnienie robocze powietrza: 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS  

Zużycie powietrza: 52 galony / min (200L/ min.) 

1. zamknąć wszystkie zaworu z wyjątkiem zaworu kulowego 2 (strona 4) 

2. podłączyć sprężone powietrze do wlotu próżniowego powietrza urządzenia (strona 4) 

3. Stopniowo włączać zawór wlotu powietrza (dostarczany przez klienta) w celu wytworzenia 

próżni. 

4. Gdy wskaźnik wakuometru dotrze do obszaru MAX, zakręcić zawór wlotu powietrza. 

Wytworzenie próżni zajmie około 3 minuty.  

5. Wyjąć przewód sprężarki powietrza. (Jeśli wymagana jest ekstrakcja ciągła, pozostawić rurę 

połączoną z maszyną) 

6. Teraz jest ona gotowa do ekstrakcji 

 

4) Usuwanie 

1. Zamknąć wszystkie zawory przed operacją ekstrakcji. 

2. Wybrać odpowiednie sondy (jaka największa średnica można być włożona do silnika) i 



szczelnie podłączyć do króćca ekstrakcji. (Patrz Rys.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Końcówkę sondy włożyć do otworu wlewu oleju silnikowego do silnika. 

4. Otworzyć zawór kulowy (patrz rys. 2), olej zostanie usunięty z silnika do zbiornika. 

5. Po zakończeniu ekstrakcji wyłączyć zawór kulowy ekstrakcji (Rys.2) 

Uwaga: Ekstrakcja oleju na gorąco, do maks. temperatury oleju 60 ºC. Prosimy nie 

przekraczać 60ºC. Proszę trzymać czarny rękaw, aby uniknąć oparzenia. 

 

5) Zbieranie oleju 

1. Unieść pojazd, wepchnąć urządzenia pod silnik i podnieść słup podnoszenia do prawidłowej 

wysokości 

2. odkręcić korek spustu oleju pojazdu i otworzyć zawór kulowy 1 (strona 4)  

3. Otworzyć zawór wlotu powietrza (strona 4) w celu wypuszczenia powietrza. 

4. Następnie przenieść olej z miski oleju do zbiornika oleju. 

5. Przykręcić korek spustowy pojazdu. 

6. Oczywiście olej odpadowy może  być spuszczony do zbiornika oleju, jeśli istnieje w 

zbiorniku oleju występuje podciśnienie.  

 

4) Opróżnianie zbiornika 

Kiedy poziom oleju przechowywanego w zbiorniku zbliży się do pełna (patrz tylne przezroczyste rurki), 

należy usunąć olej do zbiornika utylizacyjnego i postępować z nim olej zgodnie z 

zaleceniami  samorządu terytorialnego. 

1. Zamknij wszystkie zawory z wyjątkiem zaworu zamocowanego się na końcu węża 

Zawór kulowy Kołnierz 

Rurka 

ekstrakcji/wyrzutu 

Sondy 

ekstrakcji 

Rys. 2 



wyrzutowego maszyny 

2. Zahaczyć hak wyrzutowy (strona 4) na zewnętrznym zbiorniku utylizacji. 

3. Połączyć sprężone powietrze z wlotem powietrza urządzenia (strona 4)  

4. Włączyć zawór wlotu powietrza (strona 4) w celu wyrzucania oleju na zewnątrz. Podczas 

procesu należy trzymać wąż, aby uniknąć wyrzucania mgły olejowej  

5. Po całkowitym spuszczeniu oleju, usunąć wąż zasilania powietrza. 

6. Wyłączyć wszystkie zawory i odłożyć wszystkie rury na ich pierwotne miejsce. 

 

Urządzenie zabezpieczające 

Zawór bezpieczeństwa obniży ciśnienie, gdy wzrośnie ono ponad 28PSI podczas wyrzutu.  

 

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń 

A: Manometr nie działa 

a) Sprawdź ciśnienie powietrza: standardowe ciśnienie powietrza przez "zawór wlotu 

powietrza" powinno wynosić pomiędzy 86 ~ 114PSI / 6 ~ 8KGS; Zużycie powietrza 

wynosi 52 galony / min (200L/ min).  

b) Upewnić się, że wszystkie zawory są na właściwym miejscu.  

c) Sprawdź szczelność próżni operatora-zbiornik. 

B: Na wakuometrze pokazuje się liczba, ale maszyna nie działa i nie realizuje wyrzutu 

a) Sprawdzić uszczelnienie wąż ekstrakcji - sonda. 

b) Czy temperatura oleju odpadowego jest zbyt niska, czy nie? (zwykle temperatura oleju 

powinna wynosić 40~60 ºC. 

c) Należy unikać usuwania smaru lub innych olejów o wysokiej gęstości. 

d) Upewnić się, że zawór kulowy rury ekstrakcji jest otwarty. 

e) Upewnić się, że rura ekstrakcji nie jest zablokowana a sonda nie dotyka dna zbiornika. 

 

Rutynowa konserwacja 

a) Sprawdzać regularnie nieszczelności urządzenia. 

b) Połączenia rur powinny być zwarte szczelnie razem. 

c) Jest to niezbędne do możliwie najszybszego spuszczenia olejów odpadowych w 

przypadku korozji zbiornika. 



d) Jeśli stosujesz zasysanie oleju przez dłuższy czas (zwykłe rok), sprawdź adapter 

sondy, na okoliczność wycieków. 
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