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Măsuri de precauţie şi avertismente de siguranţă 
 

AVERTISMENT: În timpul utilizării instrumentului, măsurile de 

precauţie de bază trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul 

de vătămări personale şi daune asupra echipamentului. 

  

1. Păstraţi spaţiul de lucru curat. Spaţiile dezordonate înlesnesc 

producerea accidentelor. 

2. Observaţi condiţiile din spaţiul de lucru. Nu utilizaţi utilaje sau unelte 

electrice în spaţii ude sau care prezintă umiditate. Nu expuneţi la ploaie. 

Păstraţi spaţiul de lucru bine iluminat. Nu utilizaţi uneltele electrice în 

prezenţa gazelor sau a lichidelor inflamabile. 

3. Ţineţi copiii la distanţă. Nu trebuie permis niciodată accesul copiilor în 

spaţiul de lucru. Nu îi lăsaţi să manipuleze utilaje, unelte sau 

prelungitoare. 

4. Depozitaţi echipamentele care nu sunt folosite. Atunci când nu sunt 

utilizate, uneltele trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat pentru a 

preîntâmpina formarea ruginii. Ţineţi întotdeauna uneltele încuiate şi nu le 

păstraţi la îndemâna copiilor. 

5. Evitaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că presiunea aerului este 

decuplată atunci când unealta nu se află în funcţiune şi înainte de a face 

legătura între furtunuri. 

6. Fiţi foarte atenţi. Fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun 

simţ. Nu utilizaţi nicio unealtă atunci când sunteţi obosiţi. 

7. Depistaţi componentele deteriorate. Înainte de a utiliza orice unealtă, 

orice componentă ce pare a fi deteriorată trebuie să fie verificată cu atenţie 

pentru a determina dacă va funcţiona corespunzător şi dacă îşi va îndeplini 

funcţia. Verificaţi alinierea şi prinderea componentelor în mişcare; orice 

componente rupte sau fitinguri de montaj; şi orice alte condiţii ce ar putea 

afecta funcţionarea corespunzătoare. Orice componentă deteriorată trebuie 

să fie reparată sau înlocuită corespunzător de către un tehnician calificat. 

Nu utilizaţi unealta dacă vreo comandă sau vreun întrerupător nu 



funcţionează corect. 

8. Piese de schimb şi accesorii. În timpul operaţiilor de service, utilizaţi 

exclusiv piese de schimb identice. Utilizarea oricăror alte piese de schimb 

va anula garanţia. Utilizaţi numai accesorii destinate utilizării împreună cu 

această unealtă. 

9. Nu utilizaţi unealta atunci când vă aflaţi sub influenţa alcoolului sau a 

drogurilor.  Dacă luaţi medicamente, citiţi etichetele de avertizare pentru 

a determina dacă vă afectează capacitatea de judecată şi reflexele. Nu 

utilizaţi unealta dacă aveţi dubii în acest sens. 

10. Întreţinere. Pentru siguranţa dumneavoastră, operaţiile de service şi de 

întreţinere trebuie să fie efectuate regulat de către un tehnician calificat. 

 

Notă: Nivelul de performanţă al acestei unelte poate varia în funcţie 

de diferenţele de presiune a aerului şi de capacitatea compresorului. 

 

 

Măsuri de precauţie specifice pentru produs 
 

Acest echipament este proiectat să fie utilizat de personal calificat. 

Trebuie să fie utilizat numai după citirea şi înţelegerea avertismentelor 

de siguranţă şi a procedurilor de utilizare prezentate în acest manual. 

1. Nu fumaţi în apropierea acestui echipament. 

2. Utilizaţi unealta într-un spaţiu bine aerisit. 

3. Atunci când se depistează scurgeri în echipament sau furtunuri, 

deconectaţi imediat presiunea de aer şi remediaţi scurgerile. 

4. Nu depăşiţi presiunea de aer recomandată pentru funcţionare. Acest 

fapt ar putea determina deteriorarea echipamentului. Consultaţi 

specificaţiile de la pagina 5. 

5. Păstraţi în apropiere un extinctor tip ABC, pentru eventualitatea în 

care survin incendii. 



 
6. Protejaţi-vă întotdeauna pielea şi ochii de contactul cu ulei şi solvenţi. 

 
7. Nu porniţi motorul în timpul extragerii uleiului. În caz contrar, pot 

surveni deteriorarea sondelor de extragere şi vătămarea persoanelor. 

8. Fiţi atenţi la uleiul extras din vehicul deoarece se află la temperatură 

ridicată, întotdeauna între 40~60℃  

9. Uleiul uzat trebuie să fie eliminat sau reciclat în manieră 

corespunzătoare. Contactaţi autoritatea locală de gestionare a 

deşeurilor solide/lichide pentru a obţine informaţii privind reciclarea. 

 

  



Denumirile componentelor: 

 
     Probles       Handle 

 

            Air inlet          Vacuum gauge      

  Vacuum device       Silencer 

 

       Wing valve      Ball valve 

 

          Ekstraction hose 

Oil tank 

 

Caster          

 

Wheels 

 

Specificaţii: 

Funcţii: Îndepărtaţi şi extrageţi lichidele sau uleiul uzat din motor şi alte 

componente cu ajutorul tubului din PVC şi a sondei rezistente din cupru. Puterea 

aerului comprimat 

Presiune admisie aer: 86~114 PSI /6~8 kg/c㎡ (Extragere) 

14~28 PSI/1~2 kg (Evacuare), 2,5 kg/c㎡S max. 

Consumul de aer: 52 Galoane/min (200 L/min.) 

Nivel vid: 0 ~ -12 PSI/0~-0,1 Mpa 

(zona dintre roşu şi verde) 

Capacitate rezervor: 21 Galoane/80 litri 

Temperatura de lucru: 40~60 ℃(pentru uleiul de motor) 

Lichid uzat: Ulei/lichid de motor: 

Dimensiuni:   490*410*880 mm 



Conţinut pachet 

La primirea pachetului, inspectaţi-l şi depistaţi eventualele deteriorări survenite în 

timpul transportului. Dacă unitatea este deteriorată în vreun fel, contactaţi serviciul 

pentru clienţi şi includeţi fotografii, dacă este posibil. 

În pachet veţi găsi următoarele: 

a) Un rezervor complet de ulei (80 l/21 galoane), 

b) O conductă completă de extragere 

c) 6 sonde cu manşon 

d) Manualul de utilizare 

 

Instrucţiuni de utilizare 

1) Pregătirea 
Desfaceţi cutia de carton şi scoateţi afară aparatul verificând dacă prezintă 

eventuale deteriorări. În cazul depistării de deteriorări, contactaţi imediat 

distribuitorul. 

1. Verificaţi dacă toate conductele sunt bine conectate. 

2. Verificaţi dacă toate supapele cu bilă şi întrerupătoarele sunt închise. 

3. Opriţi motorul vehiculului. 

4. Temperatura uleiului ar trebuie să fie cuprinsă în intervalul 40~60 ℃.  

2) Generarea de vid  
Presiune aer în timpul funcţionării: 86~114 PSI /6~8 kg  

Consumul de aer: 52 Galoane/min (200 l/min.) 

1. Deconectaţi cuplajul rapid tată de la cuplajul rapid mamă, apoi conectaţi-l cu 

tubul de extragere/evacuare. (consultaţi fig. 1 de la pagina 7)  

2. Închideţi toate supapele cu excepţia supapei fluture (pagina 4) 

3. Conectaţi aerul comprimat la cuplajul rapid (admisia de aer de la pagina 4) 

4. Deschideţi treptat supapa de admisie a aerului(furnizată de client) pentru 

generarea vidului. 

5. Atunci când săgeata indicatorului de vid atinge nivelul MAX., închideţi 

supapa de admisie a aerului. Generarea de vid va dura aproximativ 3 

minute.  

6. Scoateţi conducta de la compresorul de aer. (Dacă este necesară extragerea 

continuă, lăsaţi conducta conectată la aparat) 



7. Acum este gata de extragere 

      
                     (Fig. 1) 

3) Extragerea 
1. Închideţi toate supapele înainte de operaţia de extragere. 

2. Alegeţi sonda corespunzătoare (cu diametrul cel mai mare ce poate fi introdus 

în motor) şi strângeţi-o bine pe conectorul conductei de extragere. (consultaţi 

Fig.2) 

 
3. Introduceţi capătul sondei în orificiul de admisie a uleiului de motor. 

4. Deschideţi supapa cu bilă (consultaţi Fig. 2), uleiul va fi extras din motor în 

rezervorul de ulei. 

5. După finalizarea extragerii, închideţi supapa de extragere cu bilă (Fig. 2) 

Aviz: Extragere de ulei fierbinte, temperatura max. a uleiului este de 60 ℃. Nu 

depăşiţi 60 ℃. Ţineţi manşonul negru pentru a evita arsurile. 

 



4) Golirea rezervorului 

Atunci când rezervorul este aproape plin de ulei extras (observaţi tubul transparent din 

spate), trebuie să evacuaţi uleiul într-un rezervor corespunzător şi să eliminaţi uleiul uzat 

conform instrucţiunilor locale. 

1. Închideţi toate supapele. 

2. Asiguraţi-vă că nu există nicio presiune în rezervorul de ulei. În caz contrara, 

deschideţi supapa fluture (pagina 4), apoi închideţi mai întâi supapa de evacuare 

a presiunii pentru a preîntâmpina ieşirea uleiului. 

3. Închideţi toate supapele.  

4. Deconectaţi cuplajul rapid tată de la cuplajul rapid mamă, apoi conectaţi-l cu 

tubul de extragere/evacuare. (consultaţi fig. 1 de la pagina 7)  

5. Conectaţi aerul comprimat la cuplajul rapid mamă fixat pe corpul aparatului 

(consultaţi pagina 7)  

6. Introduceţi cârligul în rezervorul extern pentru eliminare. 

7. Deschideţi supapa cu bilă de pe tubul admisiei de aer. Închideţi supapa cu bilă 

după ce a ieşit presiunea rămasă în rezervor. Ţineţi tubul de evacuare pentru 

evita ţâşnirea uleiului dacă conducta de admisie nu are montată supapa cu bilă 

în timpul inspecţiei. 

8. Deschideţi treptat supapa cu bilă (consultaţi Fig. 2 de la pagina 7); uleiul uzat 

va curge afară din rezervorul de ulei în rezervorul extern pentru eliminare. 

9. După ce uleiul s-a scurs complet, îndepărtaţi tubul de admisie a aerului. 

10. Închideţi toate supapele şi aşezaţi toate conductele în poziţia iniţială. 



 

Dispozitiv de siguranţă 

O supapă de siguranţă va elibera presiunea atunci când aceasta depăşeşte 35 

PSI/2,5 kg în timpul evacuării.  

 

Depanare 

A：Indicatorul de vid nu funcţionează 

a) Verificaţi presiunea aerului: presiunea standard a aerului prin supapa de 

admisie a aerului ar trebui să fie cuprinsă în intervalul 86~114 PSI /6~8 kg; 

Consumul de aer este de 52 Galoane/min (200 l/Min).  

b) Asiguraţi-vă că supapele sunt amplasate corect.  

c) Verificaţi etanşarea rezervorului. 

B：Există o figură pe indicatorul de vid , însă aparatul  

nu funcţionează şi nu extrage 

a) Verificaţi etanşarea furtun de extragere-sondă. 

b) Temperatura uleiului uzat este prea mică sau dimpotrivă? (temperatura 

normală a uleiului ar trebui să fie între 40~60 ℃. 

c) Se extrage vaselină sau ulei cu densitate ridicată, ceea ce este de evitat. 

d) Asiguraţi-vă că supapa cu bilă a conductei de extragere este deschisă. 

e) Asiguraţi-vă că conducta de extragere nu este blocată şi că sonda nu atinge 

partea de jos a rezervorului. 

 

  



Întreţinere uzuală 

a) Verificaţi regulat aparatul pentru a depista eventualele scurgeri. 

b) Racordurile între conducte trebuie să fie strânse bine. 

c) Este necesar să se elibereze uleiul uzat cât mai curând posibil pentru a 

nu coroda rezervorul. 

d) Dacă utilizaţi uleiul pe o perioadă îndelungată (de obicei un an), 

verificaţi adaptorul sondei pentru a depista eventualele scurgeri. 
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