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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności 

OSTRZEŻENIE: Podczas eksploatacji narzędzia, należy zawsze przestrzegać 

podstawowych środków ostrożności tak, aby zredukować ryzyko odniesienia obrażeń oraz 

uszkodzenia sprzętu. 

 

1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Nieuporządkowane miejsca sprzyjają 

wypadkom. 

2. Należy obserwować miejsce pracy. Zabrania się eksploatacji urządzeń lub elektronarzędzi 

w miejscach mokrych lub wilgotnych. Nie wolno wystawiać tego urządzenia na działanie 

deszczu. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone. Zabrania się eksploatacji 

elektronarzędzi w obecności gazów lub cieczy palnych. 

3. Dzieci trzymać z daleka od miejsca pracy. Dzieci nie mogą mieć dostępu do miejsca pracy. 

Dzieci nie mogą obsługiwać maszyn, narzędzi, a nawet przedłużaczy. 

4. Odpowiednio przechowywać nieużywane narzędzia. Nieużywane narzędzia należy 

przechowywać w suchym miejscu (redukcja korozji). Po zakończeniu eksploatacji, narzędzia 

należy zawsze zablokować i przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

5. Unikać możliwości przypadkowego uruchomienia urządzenia. Jeżeli narzędzie nie jest 

eksploatowane lub podczas podłączania przewodów, powietrze pod ciśnieniem nie może być 

doprowadzone do narzędzia. 

6. Zachować ostrożność i przytomność umysłu. Należy obserwować wykonywaną czynność i 

korzystać ze zdrowego rozsądku. Nie kontynuować pracy w przypadku zmęczenia. 

7. Kontrolować stan techniczny poszczególnych elementów. Przed rozpoczęciem eksploatacji 

jakiegokolwiek narzędzia należy dokładnie sprawdzić każdy element, który wydaje się 

uszkodzony i określić, czy narzędzia można używać w sposób bezpieczny oraz czy 

wykonana ono dane zadanie. Sprawdzić wyrównanie i połączenie komponentów ruchomych 

oraz czy wszystkie części wraz z odpowiednimi mocowaniami są sprawne. Sprawdzić 

również, czy praca urządzenia nie jest niczym zakłócana. Wszelkie uszkodzone części muszą 

zostać naprawione lub wymienione przez wykwalifikowanego w tym zakresie specjalistę. 

Zabrania się eksploatacji narzędzia, jeżeli układ sterowania lub jakikolwiek przełącznik nie 

działa prawidłowo. 

8. Części i akcesoria zamienne. Do napraw używać wyłącznie identycznych zamienników. 



Korzystanie z innych komponentów skutkuje unieważnieniem gwarancji. Należy korzystać 

wyłącznie z komponentów przeznaczonych do stosowania w tym urządzeniu. 

9. Zabrania się eksploatacji narzędzia będąc pod wypływem alkoholu lub narkotyków. 

Jeżeli operator przyjmuje przepisane przez lekarza leki, należy zapoznać się z informacjami 

na ulotce celem określenia, czy nie mają one wpływu na ocenę sytuacji lub refleks. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości, nie należy korzystać z urządzenia. 

10. Konserwacja. Regularne serwisowanie i konserwacja urządzenia zapewnia bezpieczną 

eksploatację i może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego w tym 

zakresie specjalistę.  

Informacja: Wydajność narzędzia może się różnić, w zależności od zmian ciśnienia 

powietrza i pojemności kompresora. 

 

Środki ostrożności podczas eksploatacji produktu 

 

Sprzęt może być eksploatowany wyłącznie przez wykwalifikowaną w tym zakresie osobę. 

Do eksploatacji sprzętu można przystąpić wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z 

ostrzeżeniami i procedurami eksploatacji zawartymi w niniejszej instrukcji. 

1. Zabrania się palenia w pobliżu urządzenia. 

2. Podczas pracy urządzenia, zabrania się używania urządzeń wykorzystujących ogień. 

Trzymać z dala od źródeł ciepła, wysokiego napięcia, materiałów palnych lub 

wybuchowych. 

3. Korzystać z urządzenia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

4. Jeżeli urządzenie lub węże wykazują oznaki nieszczelności, należy natychmiast odłączyć 

doprowadzenie sprężonego powietrza i przywrócić szczelność układu. 

5. Po wykryciu nieszczelności węża lub jakiegokolwiek innego komponentu, należy 

natychmiast wyłączyć kompresor i przeprowadzić szczegółową inspekcję wraz z 

diagnostyką usterek. 

6. Nie przekraczać zalecanego ciśnienia powietrza. Może to doprowadzić do uszkodzenia 

sprzętu.  

7. W pobliżu urządzenia należy przechowywać gaśnicę typu ABC. 



 

8. Należy zawsze zabezpieczyć skórę i oczy w razie potencjalnego kontaktu z olejem lub 

rozpuszczalnikami. 

 

9. Zabrania się uruchamiania silnika podczas wypompowywania oleju. Może to 

spowodować uszkodzenie końcówek wypompowujących i doprowadzić do doznania 

obrażeń. 

10. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z wypompowanym olejem. Jego 

temperatura wynosi zazwyczaj 40-60. 

11. Zużyty olej należy odpowiednio zutylizować lub oddać do recyklingu. Aby uzyskać 

więcej informacji na temat recyklingu, należy się skontaktować z lokalną jednostką 

odbioru zużytych cieczy/ciał stałych. 

 

Opis produktu: 

1. Duża moc ssania, duże podciśnienie, urządzenie wielozadaniowe.  

2. Cylinder wysokiej jakości, większa intensywność pracy, duża klasa przezroczystości oraz 

odporność na wysokie temperatury (do 80 przy podciśnieniu bez deformacji). Przezroczysty 

cylinder umożliwia obserwację oleju oraz pomiar jego ilości. 

3.  Zasilanie sprężonym powietrzem; gwarancja bezpiecznej eksploatacji, przyjazny dla 

środowiska; niski pobór prądu. 

4. Cylinder podciśnieniowy jest jednocześnie zbiornikiem oleju; zwiększona prędkości 

wypompowywania  

5. Różne średnice końcówek ssących dopasowane do różnych rodzajów pojazdów. 

6. Urządzenie może być wykorzystywane do pracy z olejami silnikowymi/smarami lub też 

tymczasowo przechowywane. Zabrania się korzystania z urządzenia do wypompowywania płynu 

hamulcowego, benzyny, oleju napędowego oraz cieczy palnych. 



 

Specyfikacja: 

Funkcje: Wypompowanie zużytych płynów lub oleju z silnika za pomocą elastycznego węża z 

PCW oraz wytrzymałej końcówki CU. Zasilanie sprężonym powietrzem 

Ciśnienie wlotu powietrza 0,7～8barów/ 10,2PSI~116PSI 

Ciśnienie wylotowe： 0,6～0,8 bara/ 8,7～11.6PSI 

Pojemność zbiornika: 76L 

Pojemność tacy na olej： 16L 

Temperatura robocza： 40～60℃ 

Opakowanie： Cylinder/opakowanie 

Rozmiar kartonu： 490*440*1000mm 

 

Zawartość opakowania 

Po odebraniu przesyłki należy ją sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Jeżeli przesyłka jest w 

jakikolwiek sposób uszkodzona, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (można 

przesłać również zdjęcia). 

Zawartość opakowania: 

a) Instrukcja w języku polskim 

b) Jeden, kompletny zbiornik paliwa  

c) Jedna taca gromadząca olej 

d) Jeden filtr 

e) Rozszerzenie lejka (3 elementy/zestaw) 

Instrukcja użytkowania 

1. Ustawianie (patrz poniższe instrukcje i rysunki) 

Wyjąć rozszerzenie lejka. Wsunąć po kolei komponenty lejka do otworu i wyrównać. RYS.1 

Zainstalować i zablokować razem tacę oleju, filtr oraz rozszerzenie lejka. RYS.2 Unieść tacę 

oleju nad cylinder na odpowiednią wysokość podczas instalacji cylindra. Zablokować w 

odpowiedniej pozycji słupek unoszący tak, aby nie ślizgał się. Po zakończeniu, zamknąć 

wszystkie zawory. 
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2. Zbieranie oleju z tacy 

RYS. 3 Unieść pojazd za pomocą podnośnika i przesunąć pompę pod 

silnik  

samochodu; ustawić tacę bezpośrednio pod korkiem spustowym 

oleju. Zwolnić pokrętło 

(nr części 037), aby wyregulować wysokość (nr części 008), dokręcić 

pokrętło  

(nr części 037), aby ustalić wysokość; otworzyć zawór kulowy pod 

tacą oleju (nr części 007),  

odkręcić śrubę spustową, aby rozpocząć wyprowadzanie oleju z 

pojazdu. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

             

 

3. Opróżnianie zbiornika 

Zgodnie z RYS. 6, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie STOP, należy natychmiast 

zatrzymać wypompowywanie, po opróżnieniu, zamknąć wszystkie zawory. RYS. 4 Wsunąć 

hak zasysający do zewnętrznego zbiornika na zużyty olej, połączyć kompresor z wlotem 

powietrza (nr części 017). 

RYS.4 

 

RYS.3 

 



Powoli otwierać zawór wlotowy (nr części 018) zwiększający ciśnienie zbiornika, zamknąć  

zawór wlotu powietrza (nr części 018) po osiągnięciu żądanego ciśnienia. (Zawór automatycznie 

obniży ciśnienie po osiągnięciu w zbiorniku 1 bara/15,4PSI, wyłączyć kompresor i natychmiast 

obniżyć ciśnienie w zbiorniku do poniżej 0,8 bara/11,6PSI. W innym razie, może to doprowadzić 

do poważnego wypadku.  

Otworzyć zawór ze skrzydełkami (nr części 022), aby rozpocząć wyprowadzanie oleju. Odciąć 

doprowadzenie powietrza. 

Rozhermetyzować zbiornik i zamknąć wszystkie zawory po zakończeniu. 

                                                                      

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                  
                   

 

 

 

 

 

 

RYS.5 

 

RYS.6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista podzespołów HC_2181 BOM 
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Nr części Opis Ilość Nr części Opis Ilość 

21HC81_001  Filtr  1 21HC81_023 Nakrętka 2 

21HC81_002 Taca na olej 1 21HC81_024 Uszczelka 2 

21HC81_003 
Wewnętrzna śruba 

sześciokątna 
2 21HC81_025 Połączenie kolankowe 1 

21HC81_004 
Uszczelka o przekroju 

okrągłym 
2 21HC81_026 Koło uniwersalne 2 

21HC81_005 
Uniwersalne połączenie 

swobodne 
1 21HC81_027 Śruba sześciokątna 2 

21HC81_006 Uchwyt 1 21HC81_028 Sprężyna powrotna 2 

21HC81_007 
Zawór ze skrzydełkami 

prowadzącymi 
1 21HC81_029 Koło sterujące 2 

21HC81_008 Słupek unoszący 1 21HC81_030  Złącze 2 

21HC81_009 Uchwyt 1 21HC81_031 Uszczelka 2 

21HC81_010 
Śruba sześciokątna z łbem 

płaskim 
2 21HC81_032 

Plastikowa pokrywa 

zabezpieczająca 
1 

21HC81_011 Śruba sześciokątna 2 21HC81_033 
Śruba sześciokątna z 

łbem płaskim 
2 

21HC81_012 Hak zasysający 1 21HC81_034 Śruba sześciokątna 2 

21HC81_013 Nakrętka 2 21HC81_035 Miernik poziomu oleju 1 

21HC81_014 Uchwyt 1 21HC81_036 Zawór bezpieczeństwa 1 

21HC81_015 Skrzynka narzędziowa 1 21HC81_037 Pokrętło 1 

21HC81_016 Wąż wyprowadzający 1 21HC81_038 
Uszczelka o przekroju 

okrągłym 
2 

21HC81_017 Dysza wylotowa 1 21HC81_039 Pierścień blokujący 1 

21HC81_018 
Miniaturowy zawór 

kulowy 
1 21HC81_040 

Wewnętrzna śruba 

sześciokątna 
1 

21HC81_019 Połączenie kolankowe 1 21HC81_041 
Wewnętrzna śruba 

sześciokątna 
2 

21HC81_020 Śruba sześciokątna 2 21HC81_042 Śruba 6 

21HC81_021 Ciśnieniomierz 1 21HC81_043 Uszczelka 6 

21HC81_022 
Zawór ze skrzydełkami 

prowadzącymi 
1 21HC81_044 Rozszerzenie lejka 3 
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