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Specyfikacje 

 

Pozycja Opis 

Funkcje 

Usuwanie i wymiana płynu w większości 

typów i modeli systemów hamulcowych, 

umożliwia również odpowietrzanie. 

Ciśnienie robocze powietrza 
10 do 40 PSI: Pobór mocy: 4,5 stopy

3
/min 

(CFM) przy 30psi 

Wlot powietrza 1/4 "- szybkozłącze męskie  

Pojemność zbiornika płynu 1,32 galona (5,25 litra) 

Regulator ciśnienia Pokrętło ręczne, blokowanie 

Manometry 
0 ~ 140PSI, w krokach co 20PSI, do 20 PSI  

w kroku, oznaczane w 2 krokach 

Rury spustowe  

2-12-1/ 2 (L) x 0,316 (śr.) cala 

przezroczyste 

poliuretanowe z gumową końcówką 

adaptera spustowego 

Przewód napełniania płynem 

hamulcowym 

10 stóp, 3 cale (L)×1/2 cala (śr.); 

wzmocnionego poliuretanu z zaworem 

kulowym szybkozłączem na jednym końcu  

Wymiary gabarytowe 
11 (śr.) x 8,5 (wys.) x 6,5 (śr. podstawy). 

cala Wysokość łączna z uchwytem: 18 cali 

Butelki zbiorcze  
2-9(W)×4-3/4(D)×2-1/4(S) cala; 0,26 

galona (jedna kwarta) 

Masa 19,6 funtów 

Akcesoria 

Zestaw adapterów do pomp głównych: 11-

pojazdy krajowe i importowane, w 

plastikowym pojemniku. Szczegóły - patrz 

lista części na końcu niniejszej instrukcji 

 

  



Należy zachować niniejszy podręcznik 

Podręcznik niniejszy będzie potrzebny do przeglądu ostrzeżeń i środków ostrożności, instrukcji 

montażu, procedur eksploatacji i konserwacji, wykazu części i schematu. Wraz z podręcznikiem 

proszę przechowywać fakturę. Proszę wpisać numer faktury na wewnętrznej stronie okładki. 

Zachowaj tę instrukcję i fakturę w bezpiecznym i suchym miejscu w celu wykorzystania w 

przyszłości. 

 

Ostrzeżenia bezpieczeństwa i środków ostrożności 

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych 

zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu. 

Przeczytaj całość instrukcji przed użyciem tego urządzenia! 

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

urazami. 

2. Przestrzegać warunków pracy w danym 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. Stosować odpowiednie narzędzie do danej pracy. Nie należy próbować, wykorzystując 

małe narzędzie lub końcówkę, wykonywać prac przeznaczonych dla większych narzędzi 

przemysłowych. Istnieją pewne zastosowania dla których to narzędzie zostało 

zaprojektowane. Będzie to zadanie wykonywać lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego 

zostało zaprojektowane. Nie należy modyfikować tego urządzenia ani korzystać z niego do 

celów, dla których nie było przeznaczone. 

6. Stosować odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą być 

pochwycone przez ruchome części. Podczas pracy zaleca się stosować ochronne, 

elektrycznie nieprzewodzące ubrania i obuwie antypoślizgowe. Nosić nakrycie głowy 



przykrywające włosy, aby zebrać razem długie włosy. 

7. Stosować ochrony oczu i uszu. Zawsze stosować zatwierdzone przez ANSL okulary 

ochronne. 

Zawsze stosować zatwierdzoną przez ANSI maskę przeciwpyłową lub oddechową w czasie 

wykonywania prac w pobliżu pyłów i mgieł chemicznych. 

8. Nie sięgać zbyt daleko. Zawsze utrzymywać odpowiednie podparcie stóp i równowagę. Nie 

sięgać ponad ani w poprzek działających maszyn. 

9. Należy odpowiednio dbać o narzędzia. Sprawdzać okresowo przewody i węże urządzenia i 

jeżeli uległy uszkodzeniu, dać do wymieniany lub naprawy przez autoryzowanego technika. 

Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru. 

10. Usuń klucze regulacyjne i maszynowe. Sprawdź, czy klucze i klucze regulacyjne są 

usunięte z urządzenia lub powierzchni roboczej maszyny przed rozpoczęciem pracy. 

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

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

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

żadnych narzędzi, gdy jesteś zmęczony. 

13. 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 urzadzenia, gdy jakikolwiek układ sterowania lub przełącznik nie 

działa prawidłowo. 

14. 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 Zatwierdzone akcesoria można 

zakupić w Harbor Freight Tools. 

15. 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. 

16. Ostrzeżenie dla posiadających rozrusznik. Osoby ze stymulatorami serca powinny 

skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Pola elektromagnetyczne w 

pobliżu stymulatora serca mogą powodować zakłócenia jego pracy lub awarie. Ponadto, 

osoby z rozrusznikiem serca powinny stosować się do następujących zaleceń: 

-Należy zachować ostrożność w pobliżu cewek, przewodów do świec zapłonowych lub 

rozdzielacza pracującego silnika. Silnik należy zawsze wyłączyć, jeśli mają być 

przeprowadzane regulacje rozdzielacza. 

17. 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. 

 

  



Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego - Środki bezpieczeństwa 

Ostrzeżenie: Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowany i przeszkolony 

personel. Używać urządzenia  tylko po przeczytaniu i zrozumieniu ostrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa i procedur operacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i w instrukcji 

obsługi pojazdu. 

 

1. Stosować okulary bezpieczeństwa zatwierdzone przez ANSI. 

2. Nie palić tytoniu w pobliżu urządzenia. 

3. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

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

ciśnienie i naprawić wycieki. 

5. Natychmiast usuwać wszelkie wycieki lub przecieki płynów. 

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

spowodować uszkodzenie sprzętu. Patrz specyfikacje na stronie 2. 

7. Nie używać żadnych środków czyszczących w tym systemie. 

8. W pobliżu przechowywać puste plastikowe wiaderko na wypadek pożarów. 

9. Przechowywać w pobliżu gaśnicy typu ABC na wypadek wycieków. 

10. Przed użyciem urządzenia do wymiany płynu hamulcowego należy przeczytać i zrozumieć 

wszystkie ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje opisane instrukcji obsługi producenta 

pojazdu. Każdy pojazd ma określone wymagania odnośnie odpowietrzania hamulców. 

Prawidłowy opis odpowiedniej procedury dla każdego pojazdu wykracza one poza zakres 

niniejszej instrukcji. 

11. Przed użyciem urządzenia do wymiany płynu hamulcowego, upewnij się, że skrzynia biegów 

pojazdu jest w pozycji "PARK" (skrzynia automatyczna) lub "na luzie" (skrzynia ręczna). 

Następnie zaciągnąć hamulec awaryjny i zablokować opony klinami. 

12. Stosować urządzenie do wymiany płynu hamulcowego tylko do płynu hamulcowego. Nie 

wolno próbować korzystać z narzędzia do przetłaczania jakichkolwiek innych płynów. Może 

to spowodować zanieczyszczenie płynu hamulcowego i ewentualne awarie układu 

hamulcowego. 

13. Postępować zgodnie z wytycznymi odnośnie właściwej utylizacji płynu hamulcowego. 

Zużyty płyn hamulcowy należy prawidłowo utylizować lub poddawać recyklingowi. W 



wielu krajach wymagany jest recykling. Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami w 

zakresie informacji9 odnośnie recyklingu odpadów stałych/ciekłych. Nie używać ponownie 

starego płynu hamulcowego. 

14. Nie używać sprężonego powietrza do zdmuchiwania pyłu hamulcowego. Do czyszczenia 

pyłu z zacisków hamulcowych należy używać tylko środka do czyszczenia części hamulców. 

15. Uważać na gorące części hamulców i inne gorące elementy pojazdu, aby uniknąć 

przypadkowego poparzenia. 

16. Niektóre klocki hamulcowe zawierające azbest. Długotrwałe wdychanie cząstek azbestu 

może powodować pylicę azbestową i przewlekłe zapalenie płuc. W związku z powyższym, 

stosować odpowiednie zatwierdzone przez ANSI ochrony układu oddechowego i właściwą 

odzież ochronną podczas pracy w pobliżu klocków hamulcowych. 

17. Zawsze utrzymywać płyn hamulcowy z dala od lakieru pojazdu. Płyn hamulcowy może 

uszkodzić lakier samochodowy. 

Ostrzeżenie: Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszym podręczniku obsługi nie obejmują 

wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi rozumieć, że 

zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami, których nie da się wbudować w produkt, i że ich 

zachowanie należy do operatora. 

 

  



Rozpakowanie 

Przy rozpakowaniu, należy sprawdzić, czy następujące części zostały dołączone. Jeśli okaże się, 

że brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy zadzwonić jak najszybciej na 

numer Harbor Freight Tools znajdujący się na okładce niniejszej instrukcji. 

 

 

 

 

Eksploatacja 

Przygotowanie 

1. Pojazd należy umieścić na podnośniku lub na bezpiecznych podporach w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. 

2. Zaciągnąć hamulec awaryjny pojazdu i wyłączyć silnik. 

3. Zdjąć koła i znaleźć połączenie spustowe cylindrów hamulcowych. Sprawdź ich lokalizację 

w instrukcji obsługi producenta pojazdu. 

4. Włączyć sprężarkę powietrza (brak w zestawie) i umieścić jej wąż obok urządzenia do 

wymiany płynu hamulcowego (sprężarka powinna być wyposażona w zainstalowany filtr 

wilgoci. Patrz ilustracja na górze strony 6). 
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SZYBKOZŁĄCZE SZYBKOZŁĄCZKA SZYBKOZŁĄCZE 

SZYBKOZŁĄCZKA 

FILTR 

SPRĘŻARKA 

POWIETRZA 

WĄŻ POWIETRZNY 

PODŁĄCZYĆ DO SZYBKOZŁĄCZA 

(8) URZĄDZENIA DO WYMIANY 

PŁYNU HAMULCOWEGO 



Elementy sterujące i wskaźniki  

 

Odpowietrzanie hamulców i dodawanie nowego płynu  

OSTRZEŻENIE: Silnik pojazdu nie może nigdy być uruchamiany w zamkniętym garażu, ani 

jakimkolwiek innym pomieszczeniu zamkniętym. Podczas pracy silnika powstaje tlenek węgla, 

który jest zabójczy w zamkniętym środowisku. Wczesne objawy zatrucia tlenkiem węgla 

przypominają grypę obejmując bóle, zawroty głowy lub nudności. Jeśli masz któryś z 

powyższych objawów natychmiast wyjdź na świeże powietrze. 

1. Umieścić urządzenie do wymiany płynu hamulcowego w pobliżu pojazdu i usunąć korek 

wlewu (2). 

2. Otworzyć i zabezpieczyć pokrywę silnika i znaleźć pompę główną. 

3. Zdjąć pokrywę pompy głównej. 

4. Otworzyć zestaw adapterów i znaleźć pokrywę adapter wyglądającą jak pompa główna i 

najlepiej dopasowanej. 

 Zapoznaj się z wykazem części zestawu adaptera na końcu niniejszej instrukcji. Tymczasowa 

pokrywa adaptera powinna mieć formę pokrywy pompy głównej z dodatkowym złączem 

wlotowym węża płynu (16). W niektórych przypadkach, może być stosowana uniwersalna 

pokrywa (E1, F1 lub F2) jeśli inne adaptery nie pasują. Zastosuj montażowe pętle 

przewodów i sprzęt wyposażony w adaptery w celu zamocowania pokrywy uniwersalnej.  

6. Zamocuj pokrywę adaptera do pompy głównej. 

7. Wykręcić i usunąć korek wlewu (2), następnie wlać odpowiednią ilość nowego płynu 

hamulcowego. Zapoznaj się instrukcją obsługi producenta pojazdu w zakresie 

Szybkozłącze węża 

powietrza (8) 

Zawór regulacji 

ciśnienia (10) 

Zawór kulowy spustu 

ciśnienia (9) 
Zawór bezpieczeństwa 

spustu ciśnienia (12) 

Zawór kulowy przyłącza 

ciśnienia (9) 

Wąż płynu (16) 

Manometr (19) 

Pokrywa 

zbiornika (2) 

Tu dodawać 

płynu 



odpowiedniego rodzaju i ilości płynu. Wkręcić mocno korek wlewu (2). 

8. Włożyć szybkozłącze (15) węża płynu (16) na tymczasową pokrywę adaptera pompy 

głównej. Upewnić się, że to zawór kulowy (9) jest w pozycji zamkniętej (bokiem do 

kierunku węża z płynem). 

9. Usunąć śruby spustowe z tylnego lewego i prawego cylindra hamulcowego i włożyć 

przezroczyste rurki gumowe (brak w zestawie) do otworów spustowych. Wcisnąć łącznik 

gumowy butli płynu używanego do drugiego końca przezroczystej rurki. 

Uwaga: Butle z używanym płynem można podłączyć bezpośrednio do odpływu cylindrów 

hamulcowych, ale nie będzie można zobaczyć koloru płynu wypełniającego butelki (ciemniejszy 

jest stary, jaśniejszy jest nowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Podłączyć przewód powietrza (brak w zestawie) do szybkozłącza węża powietrza (8) 

urządzenia do wymiany płynu hamulcowego.  

11. Ustawić zawór kulowy złącza powietrznego (9) w pozycji ON (pionowo). 

Zbiornik jest teraz pod ciśnieniem. Płyn nie przepływa, ponieważ zawór kulowy (9) węża 

płynu (16) jest nadal w pozycji OFF. 

12. Wyciągnij  pokrętło zaworu regulacji ciśnienia  (10) i kontrolując manometr (19), przekręcić 

pokrętło aby wyregulować ciśnienie w zbiorniku między 20 a 40 PSI 

Ostrzeżenie: Nigdy nie przekraczać 40 PSI aby nie dopuścić do uszkodzenia wyposażenia i 

węży przyłączeniowych. 

13. Powoli otwierać (wraz z wężem) zawór kulowy (9) węża cieczy (16) w górnej części pompy 

głównej. 

Przezroczysta rura 

gumowa (nie dostarczona) 

Butla ze zużytym płynem 

Linia powietrzna ze sprężarki 

Urządzenie do wymiany płynu 

hamulcowego 
 

Wąż płynu (16) 
 

Butla ze zużytym 

płynem 
 

Przezroczysta rurka 

gumowa (brak w zestawie) 
 

Pompa główna 
 



Rozpoczyna to proces wtłaczania nowego płynu, a równocześnie opróżniania płynu zużytego 

do butli. Sprawdzić szczelność we wszystkich punktach łączenia. Jeżeli pojawią się 

przecieki, przekręcić zawór kulowy (9) pompy głównej w pozycję OFF (bokiem). Naprawić 

przecieki i kontynuować. 

14. Podczas przetłaczania płynu, nacisnąć szybko na pedał hamulca w pojeździe i powoli 

zwolnić go kilka razy. 

15. Kiedy dwie butelki płynu zużytego są pełne, lub kolor płynu  zmienił się z ciemnego na 

jasny, co widać w przezroczystych rurkach gumowych, proces przetłaczania został 

zakończony dla dwóch tylnych cylindrów hamulcowych. 

16. Usunąć butle płynu używanego lub przezroczyste rurki gumowe podłączone do cylindra 

hamulcowego i śrub powrotnych otworów odpływowych. 

17. Opróżnić butle z używanym płynem do zbiornika recyklingowego, lub do innych butli w celu 

właściwej utylizacji 

18. Powtórz kroki od 8 do 15 dla cylindrów hamulcowych przednich. 

19. Kiedy przetłaczanie płynu przednich cylindrów hamulcowych jest zakończone, należy 

przekręcić zawór kulowy (9) pompy głównej w pozycję Off (w poprzek) i wyjąć wąż płynu 

(16) z pokrywy pompy głównej. 

 

Dodawanie nowego płynu do pojazdów z systemem ABS 

1. Wykonaj wszystkie poprzednie kroki począwszy od strony 6, z poniższymi wyjątkami. 

2. Usunąć śrubę spustową tylko dla jednego cylindra hamulca na raz, i opróżnić ten cylinder. 

3. Przełączyć skrzynię biegów pojazdu w położenie Park i uruchomić silnik w trakcie tego 

procesu. Po zakończeniu dodawania nowego płynu wyłączyć silnik. 

4. Usunąć butle płynu używanego lub przezroczyste rurki gumowe podłączone do tego cylindra 

hamulcowego i śrub powrotnych otworów odpływowych. 

5. Powtórz tę czynność dla każdego cylindra indywidualnie. 

 

Kroki po zakończeniu odpowietrzania hamulców i dodawania nowego płynu  

1. Wymienić oryginalną pokrywę pompy głównej. 

2. Wyjąć przewód wejścia powietrza z szybkozłącza przewodu powietrznego (8) na zbiorniku. 

3. Otworzyć odpowietrzający zawór kulowy (9) na zbiorniku i pociągnąć odpowietrzający 



zawór bezpieczeństwa (12), aby obniżyć ciśnienie w zbiorniku. 

4. Opróżnić butle z używanym płynem do zbiornika recyklingowego, lub do innych butli w 

celu właściwej utylizacji. 

 

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jazdy pojazdem, wcisnąć pedał hamulca kilka razy, 

aż nie stanie się "twardy". Sprawdź zaciski hamulców pod kątem przecieków. Następnie 

przetestować hamulce dokładnie przy niskiej prędkości przed uruchomieniem pojazdu w 

normalnych warunkach. 

 

Konserwacja 

Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na urządzeniu do 

wymiany płynu hamulcowego, należy sprawdzić, czy urządzenie jest rozhermetyzowane. 

 

1. Oczyścić wszelkie ewentualnie rozlane płyny hamulcowe. 

2. Przetrzeć elementy urządzenia do wymiany płynu hamulcowego szmatką. 

3. Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu. 

 

 

 

 

Lista części urządzenia do wymiany płynu hamulcowego  

 

Poz. Opis Ilość Poz. Opis Ilość 

1 Uchwyt 1 11. Złączka 2. 

2. Pokrywa, Zbiornik 1 12. Zawór, bezpieczeństwa, 

odpowietrzający 

1 

3 Zbiornik górna połowa 1 13 Złączka 1 

4 Membrana gumowa   1 14 Przewód 1 

5 Zbiornik, dolna połowa 1 15 Złącze, szybkozłączka płynu 1 

6 Złącze, PL802L 1 16 Wąż, płynu  1 

7 Wąż, wlot powietrza 1 17 Przelew, wąż 1 

8 Złącze, szybkozłączka 1 18 Łącznik 1 

9 Zawór, kulowy, 1 / 4 " 3 19 Manometr 1 

10 Zawór, regulacja ciśnienia 1 20 Łącznik, manometr 1 

 

UWAGA: Niektóre części są wymienione i pokazane w celach ilustracyjnych i nie są dostępne osobno jako 

części zamienne. 



Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego - rysunek złożeniowy 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista części zestawu adapterów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR DOSTARCZYLI RYSUNKI CZĘŚCI ZAWARTE W 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEDYNIE INFORMACYJNIE. ANI PRODUCENT ANI DYSTRYBUTOR 
NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE W ŻADEN SPOSÓB NABYWCY, IŻ SĄ ONI 
WYKWALIFIKOWANI DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NAPRAW WSZELKICH CZĘŚCI 
PRODUKTU. W ZASADZIE PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE 
WSZELKIE NAPRAWY I WYMIANY CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ PODEJMOWANE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANYCH I LICENCJONOWANYCH TECHNIKÓW, NIE PRZEZ NABYWCĘ. 
NABYWCA PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z 
DOKONYWANYCH PRZEZEŃ NAPRAW ORYGINALNEGO PRODUKTU LUB WYMIAN JEGO 
CZĘŚCI, LUB TEŻ WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI PRZEZEŃ CZĘŚCI ZAMIENNYCH TEGOŻ 
PRODUKTU. 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

