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INFORMACJE OSTRZEGAWCZE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM – ŚRODKI 

OSTROŻNOŚCI  

 

Uwaga: W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia obrażeń ciała i strat materialnych, 

podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. Zaleca się, aby przed pierwszym uruchomieniem 

urządzenia  przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi. 

 

1) Utrzymuj stanowisko pracy w czystości i porządku: Bałagan na stanowisku 

pracy może skutkować obrażeniami ciała.  

2) Zwracaj uwagę na warunki pracy w określonych miejscach: Nie należy 

obsługiwać maszyn i wyposażenia elektrycznego  w miejscach wilgotnych i 

mokrych. Nie należy wystawiać takiego sprzętu na deszcz. Należy zapewnić 

prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy. Wyposażenia elektrycznego nie należy 

obsługiwać w obecności gazów ani łatwopalnych cieczy.  

3) Zabezpiecz stanowisko pracy przed dziećmi. Należy się upewnić, że dzieci nie 

mają do niego dostępu. Nie wolno pozwalać, by dzieci bawiły się urządzeniem ani 

korzystały z narzędzi/przedłużaczy.  

4) Materiały, których nie używasz, odkładaj z powrotem na miejsce. Nieużywane 

narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, aby chronić je przed korozją. 

Narzędzia należy zawsze trzymać w zamknięciu, poza zasięgiem dzieci.  

5) Dostosowuj narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy. Nie należy próbować 

wykonywać żadnej pracy mniejszymi narzędziami lub akcesoriami, jeżeli dana 

praca wymaga użycia większych narzędzi przemysłowych. Urządzenie to jest 

przeznaczone wyłącznie do określonych zastosowań. Urządzenie to będzie 

pracowało najskuteczniej i najbezpieczniej jeżeli będzie się je stosowało zgodnie z 

częstotliwością, do jakiej zostało zaprojektowane. Urządzenia nie należy 

modyfikować ani wykorzystywać do innych celów niż te, do których jest 

przeznaczone. 

6) Noś prawidłową odzież ochronną. Nie należy mieć na sobie luźnego ubrania ani 

naszyjników, które mogą zostać schwytane przez ruchome części maszyny. Zaleca 



się nosić zawsze podczas pracy odzież i obuwie ochronne. Należy wkładać 

ochronne nakrycie głowy do przykrycia długich włosów.  

7) Stosuj środki ochrony oczu i uszu. Podczas pracy w zapylonych środowisku oraz 

w obecności oparów środków chemicznych, należy zawsze nosić maskę 

przeciwpyłową lub maskę ochronną z certyfikatem ANSI. 

8) Nie pochylaj się. Należy pamiętać, by mieć dobre oparcie dla stóp i nie stwarzać 

ryzyka utraty równowagi. Nie należy po nic sięgać ponad pracującymi maszynami.  

9) Dbaj należycie o narzędzia. Należy przeprowadzać okresową kontrolę sztywnych i 

elastycznych przewodów, aby mieć pewność, że są zawsze czyste, suche, nie 

zabrudzone olejem i smarami.  

10) Upewnij się, że urządzenie nie może zostać nieumyślnie włączone: Należy 

sprawdzić, czy czujnik ciśnienia powietrza znajduje się w położeniu wyłączenia 

(OFF) kiedy nie korzysta się z urządzenia a także przed podłączeniem wężyka.  

11) Zachowaj najwyższą ostrożność: Wszelkie operacje należy wykonywać z 

należytą uwagą i zawsze kierować się zasadami zdrowego rozsądku. Nie należy 

korzystać z urządzenia ani z żadnego innego narzędzia jeżeli jest się zbyt 

zmęczonym.  

12) Upewnij się, że żadne narzędzie nie jest uszkodzone. Przed korzystanie z 

każdego narzędzia należy uważnie sprawdzić jego każdy element pod kątem 

potencjalnych uszkodzeń. Jest to jedyny sposób upewnienia się, że będą 

prawidłowo działały  i zachowają wszystkie wymagane funkcje. Należy sprawdzić 

położenie i mocowanie wszystkich ruchomych części. Urządzenie może nie działać 

prawidłowo, jeżeli części zespołów lub narzędzia są uszkodzone bądź wykazują 

inne wady. Wszystkie uszkodzone elementy muszą być naprawione lub wymienione 

przez wykwalifikowanego technika. Nie należy obsługiwać urządzenia, jeżeli 

którykolwiek z jego układów sterujących/wyłącznik działa nieprawidłowo.  

13) Części zamienne i akcesoria: Podczas wykonywania przeglądów serwisowych 

urządzenia, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Zastosowanie 

nieoryginalnych części zamiennych będzie skutkować utratą gwarancji. Należy 

stosować tylko te akcesoria, które zostały specjalnie skonstruowane do 

prowadzenia operacji z wykorzystaniem tego urządzenia.  

14) Nie obsługuj urządzenia, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu lub leków. Kiedy 



zażywasz przepisane leki, przeczytaj uważnie ulotkę dołączoną do opakowania, by 

się upewnić, czy zastosowane lekarstwo nie ma  niekorzystnego wpływu na 

zdolność oceny sytuacji lub prawidłowe reakcje. W przypadku wątpliwości, należy 

powstrzymać się od korzystania z urządzenia.  

15) Przeglądy serwisowe. Z powodów bezpieczeństwa urządzenie musi być używane i 

konserwowa przez wykwalifikowanych techników.  

16) Ostrzeżenie dla osób ze stymulatorem serca. Osoby ze stymulatorem serca, 

przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, muszą skonsultować się z lekarzem. 

Pole elektromagnetyczne obecne w pobliżu stymulatora serca może zakłócać jego 

pracę lub go uszkodzić . Ponadto osoby ze stymulatorem serca muszą stosować się 

następujących zaleceń: Należy zachować szczególną ostrożność znajdując się w 

pobliżu cewek, przewodów wysokiego napięcia świec zapłonowych lub przekładni 

rozrządu pracującego silnika. Przed wykonaniem regulacji przekładni rozrządu 

należy wyłączyć silnika. 

 

Uwaga: Parametry urządzenia mogą się różnić zależnie od wahań ciśnienia 

powietrza oraz  wydajności sprężarki. 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z PRODUKTEM  

 

Uwaga: Urządzenie mogą obsługiwać jedynie wykwalifikowani pracownicy, którzy 

przeszli odpowiednie przeszkolenie, przeczytali i zrozumieli informacje 

ostrzegawcze związane z bezpieczeństwem, jak również Informacje dotyczące 

wdrożenia podanych tutaj procedur. 

 

1) Noś okulary ochronne z certyfikatem ANSI. 

2) Nie pal w pobliżu urządzenia.  

3) Z urządzenia korzystaj w dobrze wentylowanym miejscu.  

4) W przypadku wycieków z urządzenia lub przewodów, należy natychmiast wyłączyć 

urządzenie i usunąć wyciek.  



5) Do urządzenia nie należy stosować żadnych detergentów.  

6) Obok urządzenia musi się zawsze znajdować pusty pojemnik na zebranie 

ewentualnych wycieków.  

7) W pobliżu urządzenia należy trzymać gaśnicę ABC w celu ugaszenia ewentualnego 

pożaru.  

8) Należy uważać, anu oleje i rozpuszczalniki nie dostały się do oczu ani nie miały 

kontaktu ze skórą. 

  

Uwaga: Uwagi ostrzegawcze i instrukcje znajdujące się w tej Instrukcji obsługi nie 

obejmują wszystkich możliwych uwarunkowań i sytuacji, które mogą mieć 

faktycznie miejsce. Operator musi rozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to 

dwa czynniki decydujące o tym, że produkt będzie bezpieczniejszy i zależne są one 

wyłącznie od niego. 

 

 

  



ROZPAKOWANIE  

 

Podczas rozpakowywania urządzenia należy się upewnić, czy w opakowaniu znajdują 

się wszystkie podane poniżej elementy. Jeżeli któregokolwiek elementu brakuje lub jest 

uszkodzony, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.  

 

Zawartość opakowania: 

1. Urządzenie MM TC-200.  

 

 
 

Uwaga: Przed uruchomieniem urządzenia MM TC-200 należy sprawdzić, czy nie ma 

żadnych luźnych złącz lub połączeń. 

  

Urządzenie MM TC-200 z wężykami elastycznymi 



LEGENDA DOTYCZĄCA PRZYRZĄDÓW 
KONTROLNYCH I WSKAŹNIKÓW 

ZAINSTALOWANYCH W URZĄDZENIU  
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI 

1. Przygotowanie  

Uwaga: Nie wolno uruchamiać silnika samochodu w garażu ani żadnym innym zamkniętym 
pomieszczeniu, jeżeli nie ma prawidłowo działającego układu usuwania spalin. Pracujący silnik 
wytwarza tlenek węgla, który staje się śmiercionośny w zamkniętym pomieszczeniu. Pierwsze 
objawy zatrucia tlenkiem węgla są podobne do objawów grypy (ból głowy, zawroty głowy lub 
nudności). 
W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast wyjść z 
pomieszczenia i odetchnąć świeżym powietrzem.  

 

 
Ustaw pojazd na podnośniku 
samochodowym lub innym 
równoważnym i bezpiecznym 
sprzęcie do podnoszenia, w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu.  

Pociągnij do góry dźwignię 
hamulca postojowego, ustaw 
dźwignię zmiany biegów w 
pozycji "P" i wyłącz silnik.  

 

Uwaga: Przed podjęciem następnych kroków, należy przeczytać i zrozumieć instrukcje 
serwisowe dostarczone przez producenta samochodu oraz stosować się do wszystkich 
zawartych tutaj uwag i wskazówek związanych z bezpieczeństwem. 

 



 

Ustaw urządzenie MM TC-200 
przy jednym z boków samochodu.  

Umieść wtyk przewodu zasilania 
MM TC-200 w gniazdku z 
uziemieniem (230V, 50Hz) i 
sprawdź, czy świeci się lampka 
sygnalizacji zasilania prądem 
elektrycznym. 

Przygotuj świeży olej (zgodnie ze 
specyfikacją zapewnioną przez 
producenta samochodu) lub 
rozpuszczalnik czyszczący i 
postaw go blisko urządzenia MM 
TC-200.  



2. Podłączenie urządzenia 

 
Zamknij i odłącz wężyk elastyczny 
powrotny, który łączy skrzynię 
biegów z chłodnicą wykorzystywaną 
do chłodzenia oleju.  
WAŻNE: Jeśli masz jakieś 
wątpliwości, dotyczące 
prawidłowości podłączenia, odłącz 
wężyk układu chłodzenia od skrzyni 
biegów i uruchom na chwilę silnik. 
Jeśli olej wypływa, można przejść 
do następnego etapu.  

Sprawdź, czy na stanowisku 
zamknięty został zawór ręczny 
przewodu powrotnego.  
Podłącz czerwony wężyk 
powrotny urządzenia MM TC-
200 do złącza spustowego oleju 
usytuowanego na skrzyni biegów 
(może być konieczne 
zastosowanie adapterów lub 
akcesoriów dostarczonych wraz 
z urządzeniem). 

Sprawdź, czy na stanowisku 
zamknięty został zawór ręczny 
przewodu ciśnieniowego.  
Podłącz niebieski przewód 
ciśnieniowy urządzenia MM TC-
200 do złącza usytuowanego na 
skrzyni biegów.  

 

 
Podłączanie urządzenia MM TC-200 
zostało zakończone. Teraz jest 
możliwe ponowne otwarcie zaworów 
ręcznych wężyków.  

Ciśnienie 

Powrót Powrót 

Powrót 

Ciśnienie 

Ciśnienie 

Powrót 

Powrót 

Ciśnienie 



3. Wtryskiwanie środka do czyszczenia  

Uwaga: Przed rozpoczęciem tej operacji sprawdź wykaz dozwolonych środków czyszczących 
dołączony do dokumentacji serwisowej pojazdu. Temperatura płynu ATF musi wynosić 
poniżej 70°C. 

 

 
Podłącz wężyk przeźroczysty 
(dostarczony wraz z akcesoriami) 
do złącza wężyka dostarczającego 
świeży olej (na urządzeniu MM 
TC-200). 

Włóż drugi koniec wężyka 
przeźroczystego do zbiornika ze 
środkiem do czyszczenia tak, aby 
umożliwić zasysanie środka.  

Obróć pokrętło nr 1 
(usytuowane po lewej stronie 
pulpitu sterowania urządzenia 
MM TC-200) do pozycji 
PRESSURE  (ciśnienie).  

 
Obróć pokrętło nr 2 (usytuowane 
po prawej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200) do pozycji FILLING  
(napełnianie).  

Włącz urządzenie MM TC-200. 
Zaleca się podanie 
jednorazowo maksymalnie 
350ml środka do czyszczenia. 

Kiedy cała porcja środka do 
czyszczenia została już dostarczona: 



 

WAŻNE: Alternatywnie, 
środek do czyszczenia 
można dostarczyć za 
pomocą otworu kontrolnego/ 
wlewowego oleju 
(usytuowanego w skrzyni 
biegów). 

Wyłącz urządzenie MM TC-200.  Odłącz wężyk przezroczysty od 
złącza wężyka dostarczającego 
świeży olej do urządzenia MM TC-
200.  

 

4. Cykl czyszczenia 

 
Obróć pokrętło nr 1 (usytuowane 
po lewej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200) do pozycji RECYCLE 
(recyrkulacja).  

Obróć pokrętło nr 1 (usytuowane 
po prawej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200) do pozycji RECYCLE 
recyrkulacja.  

Uruchom silnik samochodu, by 
rozpocząć proces czyszczenia 
skrzyni biegów. Pozwól, by silnik 
pracował przez około 5 minut.  



 
Podczas procesu czyszczenia 
sprawdzaj przepływ płynu w 
wężykach kontrolnych. 

Na manometrze ciśnienia 
skrzyni biegów skontroluj, czy 
ciśnienie płynu dochodzącego 
do skrzyni biegów jest 
prawidłowe.  

Po upływie 5 minut wyłącz silnik.  

 
OSTRZEŻENIE: 
Po użyciu środka do czyszczenia należy wymienić oleju w skrzyni biegów. Długotrwała 
obecność środka do czyszczenia w skrzyni biegów może mieć negatywny wpływ na jej 
działanie i/lub powodować jej  nieprawidłową pracę.  
  

Ciśnienie pompy Ciśnienie w 

przekładni 

OFF = WYŁĄCZONE 



5. Obieg wymiany oleju 

 

Czerwony wężyk (Return) 
(powrót) i niebieski wężyk 
(Pressure) (ciśnienie) urządzenia 
MM TC-200 należy podłączyć do 
pojazdu – tak samo, jak podczas 
procedury czyszczenia.  

Należy znaleźć w dokumentacji 
konserwacji pojazdu ilość i typ 
oleju  ATF (właściwego dla 
określonej skrzyni biegów 
pojazdu). 

Zdejmij czarny korek znajdujący 
się na górze urządzenia MM TC-
200 i wlej odpowiednią ilość 
świeżego oleju (zgodnie ze 
specyfikacją producenta pojazdu) a 
następnie dodaj jeszcze 2 litry 
rezerwy.  

 
Obróć pokrętło nr 1 (znajdujące 
się po lewej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200 ) do pozycji PRESSURE 
(ciśnienie).  

Obróć pokrętło nr 2 
(usytuowane po prawej stronie 
pulpitu sterowania urządzenia 
MM TC-200) do pozycji 
RECYCLE (recyrkulacja).  

Włącz urządzenie MM TC-200.  

 
  

Powrót 

Ciśnienie 

Powrót 

NACISNĄĆ 



 
Uruchom silnik i rozpocznij wymianę 
oleju. Ciśnienie wytwarzane przez 
pompę będzie ułatwiało napełnianie 
skrzyni biegów świeżym olejem.  

 Podczas wymiany oleju należy 
sprawdzić, czy w którejkolwiek z 
rurek kontrolnych nie ma nadmiaru 
pęcherzyków powietrza.  

   

 
Podczas wymiany oleju należy 
sprawdzać na odpowiednich 
manometrach ciśnienia 
przepływ świeżego i zużytego 
oleju.  

Prędkość przepływu obu strumieni 
powinna być mniej więcej taka 
sama.  

W przypadku, gdy prędkość 
przepływu zużytego oleju różni się 
od prędkości przepływu świeżego 
oleju : 

Ciśnienie pompy Ciśnienie w 

przekładni 

Ciśnienie w 

przekładni 

Ciśnienie pompy 

Ciśnienie pompy Ciśnienie w 

przekładni 



 
Należy wyregulować zawór 
czopowy na niebieskim przewodzie 
(Ciśnienie), w celu uzyskania takiej 
samej prędkości przepływu 
(praktycznie taki sam odczyt na obu 
manometrach ciśnienia). 

Poziom  świeżego oleju spadnie, 
podczas gdy poziom  zużytego 
oleju wzrośnie.  

Należy kontrolować kolor oleju 
przez specjalne rurki kontrolne. 

   

 
Jeżeli zużyty olej ma taki sam kolor 
co świeży olej lub jeśli świeży olej 
się wyczerpie (UWAGA: zachowaj 
około 1 litra rezerwy oleju): 
 

Wyłącz urządzenie MM TC-
200.  

Wyłącz silnik.  

Poziom oleju Poziom oleju 



 
Odłącz niebieski i czerwony wężyk 
urządzenia MM TC-200 od pojazdu.  

Przywróć obieg między skrzynią 
biegów i chłodnicą.  

Uruchom silnik i sprawdź, czy nie 
ma wycieków oleju z układu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
WAŻNE: 
 
Cykl wymiany oleju można uznać za zakończony jedynie wówczas, gdy został 
sprawdzony poziom oleju w skrzyni biegów.  
 

 
 

 
Sprawdź poziom oleju w skrzyni 
biegów zgodnie z procedurą 
określoną przez producenta pojazdu.  

Wyłącz silnik.  



6. Spuszczanie oleju zużytego 

 
Podłącz końcówkę wężyka 
przezroczystego z dwustronnymi 
szybko-złączkami do szybko-
złączki doprowadzającej olej 
świeży. 

Podłącz drugi koniec wężyka 
przezroczystego  z dwustronnymi 
szybko-złączkami do wężyka 
czerwonego (Powrót).  

Włóż końcówkę niebieskiego 
wężyka (Pressure) (ciśnienie) do 
zbiornika zużytego oleju.  

   

 
Obróć pokrętło nr 1 (znajdujące 
się po lewej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200) do pozycji PRESSURE 
(ciśnienie).  

Obróć pokrętło nr 2 (usytuowane 
po prawej stronie pulpitu 
sterowania urządzenia MM TC-
200) do pozycji FILLING  
(napełnianie).  

 



 
Włącz urządzenie MM TC-200.  Sprawdź przepływ oleju w rurce 

kontrolnej. 
Kiedy cały zużyty olej zostanie zlany 
ze zbiornika zużytego oleju 
urządzenia MM TC-200 do pojemnika 
zbiorczego zużytego oleju: 

 

 
Wyłącz urządzenie MM TC-200.  Zlej olej pozostający w rurkach do 

pojemnika zbiorczego zużytego 
oleju. 

Oczyść wszystkie rurki i złącza i 
włóż je z powrotem na swoje 
miejsca.  



 

Pozbądź się zużytego oleju i 

rozpuszczalników zgodnie z miejscowymi 

przepisami. 



WYMIANA FILTRU URZĄDZENIA MM TC-200 
 

 
Filtr należy wymienić kiedy 
przepływ oleju w urządzeniu MM 
TC-200 jest zbyt wolny. Należy 
pamiętać, by przed 
rozpoczęciem wymiany filtru 
wyłączyć urządzenie.  

Ustaw pojemnik na zużyty olej  
pod filtrem i odkręć filtr. Uwaga: 
Olej wypłynie.  

Zainstaluj nowy filtr.  

 
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK  

 

Problem Sposób usunięcia niedomagania 

Wciśnięty został  wyłącznik zasilania, ale 
urządzenie nie pracuje.  

Sprawdź, czy świeci się lampka sygnalizacji zasilania. 
Sprawdź, czy pracuje pompa.  

Wężyki  zostały podłączone do skrzyni biegów, 
ale wskaźniki przepływu wskazują zerowy 
przepływ oleju – nawet pod wysokim 
ciśnieniem.  

Sprawdź, czy pokrętło nr 1 (Recyrkulacja – Ciśnienie) i nr 
2 (Napełnianie – Odzyskiwanie) znajdują się w 
prawidłowych położeniach.  

Wężyki  zostały podłączone do skrzyni biegów, 
ale wskaźniki przepływu wskazują zerowy 
przepływ oleju – nawet pod wysokim 
ciśnieniem. Silnik jest włączony. 

Sprawdź, czy wężyki podający i powrotny nie zostały 
podłączone na odwrót.  

 

  



DANE TECHNICZNE  
 

Dotyczy Opis 

Funkcje  

Opróżnia, czyści i wymienia płyn w większości modeli automatycznych 
skrzyń biegów, innych skrzyń biegów, przekładni hydraulicznych i 
przemienników momentu obrotowego, jak również w chłodnicach 
przekładni i przewodach chłodnicy.  

Napięcie 230V, 50Hz,1PHASE 

Moc pompy 250W 

Wężyki podający i 
powrotny  

98 cali (L) ×1/2 cala (średn.)       (1-czerwony, 1-niebieski) 

(250 cm (L) x 1,27 cm (średn.) 

Manometry ciśnienia przyrosty 0~230 PSI, 5 PSI  /  przyrosty 0~16Bara, 1/2 Bara 

Filtr 
Filtr oleju samochodu, 4-1/2 (L) x 3 (średnica) cala 17mm x 1.7 gwint 
wewnętrzny 

Ilość płynu 2 zbiorniki (na świeże i zużyte płyny), każdy zbiornik o pojemności 30 litrów  

Masa 38kg 

 
  



SCHEMAT OBIEGU 

 
 
 

SCHEMAT OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH 

 
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 

Bezpiecznik 

Wyłącznik zasilania Lampka 

Kondensator 

Silnik 

Powrót 

Manometr 

przekładni Filtr 

Wskaźnik 

świeżego 

oleju 

Silnik 
Ciśnienie 

Wskaźnik 

zużytego 

oleju 

Zawór ręczny 

Zawór jednokierunkowy 

Pompa 

Zawór 

bezpie- 

czeństwa 

Zawór recyklingu/ 

napełniania 

Napełnianie 

Zawór recyklingu/ 

ciśnieniowy 

Zawór ręczny 

Manometr pompy 
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