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Element Descriere 

Funcţii 

Îndepărtarea şi înlocuirea lichidelor din 

majoritatea tipurilor şi modelelor de sisteme de 

frânare ale vehiculelor. Îndepărtaţi, de asemenea, 

aerul blocat. 

Presiunea de lucru a aerului 10 - 40 PSI: Consum:4.5 CFM la 30 PSI 

Admisie aer 1/4”- cuplaj rapid tată 

Capacitate de lichid a rezervorului 1,32 Galoane (5,25 sferturi de galon) 

Regulator de presiune Blocare buton de comandă manual 

Manometre de presiune 
0~140 PSI, trepte de 20 PSI; în trepte de 20 PSI, 

marcat în 2 trepte 

Tuburi de drenare  

poliuretan transparent de 2-12-

1/2(L)×0,316(diam.) ţoli 

cu vârf adaptor de picurare din cauciuc 

Furtun de umplere a lichidului de frână 

10 picioare, 3 ţoli (L)×1/2 ţoli (diam.); 

poliuretan ranforsat cu supapă cu bilă şi cuplor 

rapid la un capăt  

Dimensiuni generale 

Înălţime generală, inclusiv mâner de 

11(diam.)×8,5(H)×6,5(diam. de bază) ţoli: 18 

ţoli 

Sticle de colectare  
2-9(H)×4-3/4(L)×2-1/4(W) ţoli; 0,26 galoane 

(un sfert de galon) 

Greutate 19,6 livre 

Accesorii 

Kit adaptoare cilindru principal: 11 - în cutie de 

scule din plastic, pentru vehicule autohtone şi 

din import. Pentru detalii, consultaţi lista de 

componente de la sfârşitul acestui manual. 

 

 

 



Păstraţi acest manual 

Manualul va fi util pentru măsurile de precauţie şi avertismentele de siguranţă, pentru 

instrucţiunile de asamblare, procedurile de utilizare şi întreţinere, lista şi diagrama 

componentelor; păstraţi factura împreună cu acest manual. Scrieţi numărul facturii pe interiorul 

copertei de la începutul manualului. Păstraţi manualul şi factura într-un loc sigur şi lipsit de 

umiditate, pentru consultare ulterioară.  

 

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. 

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest instrument! 

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. Folosiţi unealta corectă pentru tipul de activitate desfăşurat. Nu încercaţi să forţaţi o 

unealtă sau un ataşament de mici dimensiuni să execute funcţia unei unelte industriale de 

mari dimensiuni. Există anumite aplicaţii pentru care a fost proiectată această unealtă. Va 

executa operaţia mai bine şi în siguranţă la capacitatea la care a fost concepută. Nu modificaţi 

această unealtă şi nu o utilizaţi în alt scop decât cel pentru care a fost concepută. 

6. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii deoarece 

acestea se pot prinde în componentele în mişcare. În timpul utilizării, se recomandă 

îmbrăcăminte de protecţie, neconductibilă şi încălţăminte antiderapantă. Purtaţi bonete pentru 

a prinde părul lung. 

7. Purtaţi echipamente de protecţie pentru ochi şi urechi. Purtaţi ochelari de protecţie 



certificaţi ANSI. 

Purtaţi un filtru respirator sau o mască pentru praf certificate ANSI atunci când lucraţi în 

apropierea pulberilor şi vaporilor chimici. 

8. Nu lucraţi în poziţii care nu vă permit lucrul în siguranţă. Adoptaţi întotdeauna o poziţie 

adecvată şi stabilă. Nu vă aplecaţi peste utilajele în funcţiune. 

9. Întreţineţi unelte cu atenţie. Inspectaţi regulat cablurile şi furtunurile uneltei şi, în cazul în 

care sunt deteriorate, prevedeţi repararea sau înlocuirea lor de către un tehnician autorizat. 

Mânerele trebuie să fie păstrate curate, uscate şi lipsite de urme de ulei şi vaselină. 

10. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe. Înainte de a utiliza unealta, îndepărtaţi cheile de 

reglare şi cheile fixe de pe unealtă sau din spaţiul de lucru. 

11. Evitaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că presiunea aerului este decuplată atunci când 

unealta nu se află în funcţiune şi înainte de a face legăturile între furtunuri. 

12. Fiţi foarte atenţi. Fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ. Nu utilizaţi 

nicio unealtă atunci când sunteţi obosiţi. 

13. 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 de către un tehnician calificat. Nu utilizaţi unealta dacă vreo comandă sau vreun 

întrerupător nu funcţionează corect. 

14. 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. Accesoriile aprobate sunt 

disponibile la Harbor Freight Tools. 

15. 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. 

16. Avertisment de siguranţă privind stimulatoarele cardiace. Persoanele cu stimulatoare 

cardiace trebuie să îşi consulte medicul (medicii) înainte de a utiliza acest produs. Câmpurile 

electromagnetice din apropierea unui stimulator cardiac pot cauza interferenţe sau defectarea 



dispozitivului. În plus, persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să respecte următoarele 

indicaţii: 

-Trebuie să fie atenţi atunci când se află în apropierea unei bobine, a fişelor de bujii, a unui 

distribuitor sau a unui motor în funcţiune. Motorul trebuie să fie întotdeauna oprit dacă 

trebuie să se efectueze reglaje asupra distribuitorului. 

17. 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. 

 

Precauţii de siguranţă pentru dispozitivul de înlocuit lichidul de frână 

Atenţie: Acest echipament este proiectat să fie utilizat de personal calificat şi instruit. Trebuie să 

fie utilizat numai după citirea şi înţelegerea avertismentelor de siguranţă şi a procedurilor de 

utilizare prezentate în acest manual de instrucţiuni şi manualul de service al vehiculului. 

 

1. Purtaţi ochelari de protecţie certificaţi ANSI. 

2. Nu fumaţi în apropierea acestui echipament. 

3. Utilizaţi unealta într-un spaţiu bine aerisit. 

4. Atunci când se depistează scurgeri în echipament sau furtunuri, deconectaţi imediat presiunea 

de aer şi remediaţi scurgerile. 

5. Curăţaţi imediat orice picături sau scurgeri de lichid. 

6. Nu depăşiţi presiunea de aer recomandată pentru funcţionare. Acest fapt ar putea determina 

deteriorarea echipamentului. Consultaţi specificaţiile de la pagina 2. 

7. Nu utilizaţi niciun compus de curăţare pe sistem. 

8. Păstraţi în apropiere o găleată goală din plastic, pentru eventualitatea în care survin scurgeri. 

9. Păstraţi în apropiere un extinctor tip ABC, pentru eventualitatea în care survin incendii. 

10. Înainte de a utiliza dispozitivul de înlocuit lichidul de frână, asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles 

toate avertismentele de siguranţă şi procedurile de utilizare prezentate în acest manual de 

instrucţiuni şi în manualul de service al vehiculului. Fiecare vehicul prezintă cerinţe specifice 

privind sistemul de scurgere a lichidului de frână. Acest manual nu are ca obiect descrierea 



procedurii corecte pentru fiecare vehicul în parte. 

11. Înainte de a utiliza dispozitivul de înlocuit lichidul de frână, asiguraţi-vă că poziţionaţi 

transmisia vehiculului în poziţia „PARCARE” (dacă este automată) sau în poziţia 

„NEUTRĂ” (dacă este manuală). După aceea, cuplaţi frâna de parcare şi blocaţi cauciucurile 

cu pene. 

12. Utilizaţi dispozitivul de înlocuit lichid de frână numai pentru lichid de frână. Nu încercaţi să 

utilizaţi unealta pentru a evacua alte lichide. Se poate produce contaminarea lichidului de 

frână şi eventuala defectare a sistemului de frânare. 

13. Urmaţi indicaţiile de eliminare corespunzătoare a lichidului de frână. Lichidul de frână uzat 

trebuie să fie eliminat sau reciclat în manieră corespunzătoare. Multe ţări impun reciclarea. 

Contactaţi autoritatea locală de gestionare a deşeurilor solide/lichide pentru a obţine 

informaţii privind reciclarea. Nu reutilizaţi lichidul de frână uzat. 

14. Nu utilizaţi aer comprimat pentru a sufla praful de pe frâne. Utilizaţi exclusiv o soluţie de 

curăţare specială pentru componentele de frânare pentru a curăţa praful de pe etrierele de 

frână. 

15. Fiţi atenţi la componentele fierbinţi ale frânelor şi la alte componente fierbinţi ale vehiculului 

pentru a evita arsurile accidentale. 

16. Unele plăcuţe de frână conţin azbest. Azbestoza, o inflamaţie cronică a plămânilor, poate 

surveni ca urmare a inhalării îndelungate a particulelor de azbest. Prin urmare, purtaţi 

dispozitive de respirat şi îmbrăcăminte adecvată de protecţie, certificate ANSI atunci când 

lucraţi în apropierea plăcuţelor de frână. 

17. Ţineţi întotdeauna la distanţă lichidul de frână departe de vopseaua vehiculului. Lichidul de 

frână va deteriora vopseaua vehiculelor. 

Avertisment: Avertismentele, atenţionările şi instrucţiunile prezentate în acest manual de 

instrucţiuni nu pot acoperi toate condiţiile şi situaţiile posibile ce se pot întâmpla. Operatorul 

trebuie să înţeleagă că regulile de bun simţ şi atenţia sunt factori ce nu pot fi integraţi în acest 

produs, dar de care trebuie să facă uz. 

Despachetarea 

Atunci când despachetaţi produsul, verificaţi-l pentru a vă asigura că sunt incluse următoarele 

componente. În cazul în care există componente lipsă sau rupte, contactaţi cât mai curând posibil 

societatea Harbor Freight Tools la numărul de pe coperta acestui manual. 



 

 
 

 

Utilizarea 

Pregătirea 

1. Poziţionaţi vehiculul pe un elevator sau pe o platformă, într-un spaţiu bine aerisit. 

2. Cuplaţi frâna de parcare a vehiculului şi opriţi motorul. 

3. Demontaţi roţile şi localizaţi racordul de drenare de pe cilindrii de frână. Consultaţi manualul 

de întreţinere al producătorului pentru a identifica locaţia acestora. 

4. Porniţi compresorul de aer (nefurnizat) şi poziţionaţi furtunul acestuia lângă dispozitivul de 

înlocuit lichid de frână (compresorul de aer trebuie să fie echipat cu un filtru de umiditate. 

Consultaţi ilustraţia din partea de sus a paginii 6.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Comenzi şi indicatoare  

 
Scurgerea lichidului de frână şi adăugarea de lichid nou  

AVERTISMENT: Motorul vehiculului nu trebuie să fie niciodată pornit într-un garaj închis sau 

în orice altă încăpere închisă. Monoxidul de carbon se produce în timpul utilizării şi este fatal în 

spaţii închise. Primele semne ale intoxicării cu monoxid de carbon se aseamănă cu cele ale 

gripei, cu dureri de cap, ameţeală sau greaţă. Dacă manifestaţi vreunul dintre aceste simptome, 

ieşiţi imediat în spaţii cu aer curat. 

1. Poziţionaţi dispozitivul de înlocuit lichid de frână lângă vehicul şi scoateţi buşonul 

rezervorului (2). 

2. Deschideţi şi fixaţi capota motorului şi localizaţi cilindrul principal. 

3. Îndepărtaţi capacul cilindrului principal. 

4．Deschideţi kitul de adaptoare şi localizaţi capacul adaptorului care arată ca şi capacul 

cilindrului principal. 

    Consultaţi lista de componente a kitului de adaptoare de la sfârşitul acestui manual. Capacul 

adaptorului temporar ar trebui să aibă forma capacului cilindrului principal, prezentând în 

plus un conector de admisie pentru furtunul de lichid (16). În unele cazuri, este posibil să fie 

nevoie de un capac universal (E1, F1 sau F2) acolo unde alte adaptoare nu se potrivesc. 

Utilizaţi colierele de montaj şi elementele de prindere furnizate împreună cu adaptorul 

pentru a fixa capacul universal.  

5. Fixaţi capacul adaptorului pe cilindrul principal. 

6. Deşurubaţi şi demontaţi buşonul rezervorului (2), apoi turnaţi înăuntru cantitatea 

corespunzătoare de lichid nou de frână. Consultaţi manualul de service al producătorului 



vehiculului pentru a identifica tipul şi cantitatea corecte de lichid. Strângeţi bine buşonul 

rezervorului (2). 

7. Introduceţi cuplajul rapid (15) al furtunului de lichid (16) în capacul adaptorului cilindrului 

principal. Asiguraţi-vă că supapa sa cu bilă (9) este în poziţie închisă (oblic faţă de direcţia 

furtunului de lichid). 

8. Demontaţi şuruburile de scurgere din partea stânga şi dreapta spate a cilindrului de frână şi 

introduceţi tubul transparent din cauciuc (nefurnizat) în orificiile de scurgere. Apăsaţi 

conectorul din cauciuc al sticlelor pentru lichid uzat în celălalt capăt al tubului transparent 

din cauciuc. 

Notă:  Sticlele pentru lichid uzat pot fi conectate direct la drenajul cilindrilor de frânare, însă nu 

veţi putea observa culoarea lichidului care curge în sticle (mai închis la culoare pentru lichid 

uzat, mai deschis la culoare pentru lichid nou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conectaţi furtunul liniei de aer (nefurnizat) la conectorul rapid al furtunului de aer (8) de pe 

dispozitivul de înlocuit lichidul de frână.  

10. Setaţi supapa cu bilă a conectorului de aer (9) în poziţia ON (CONECTAT - verticală). 

Rezervorul se află acum sub presiune.. Nu curge niciun lichid deoarece supapa cu bilă (9) a 

furtunului de lichid (16) se află încă în poziţia OFF (DECONECTAT). 

11. Trageţi butonul supapei de reglare a presiunii (10) şi, privind manometrul de presiune (19), 

rotiţi-l pentru a regla presiunea rezervorului între 20 şi 40 PSI 

Atenţie: Nu depăşiţi niciodată 40 PSI, altfel ar putea surveni deteriorarea echipamentului 

şi a furtunurilor de conectare. 

12. Deschideţi încet (în linie cu furtunul) supapa cu bilă (9) a furtunului de lichid (16) de pe 



partea superioară a cilindrului principal. 

Astfel, se porneşte procesul de introducere a lichidului nou, extrăgându-se lichidul uzat, ce 

este colectat în sticlele pentru lichid uzat. Verificaţi pentru a depista eventualele scurgeri în 

punctele de racordare. Dacă depistaţi scurgeri, setaţi supapa cu bilă (9) de pe cilindrul 

principal în poziţia OFF (DECONECTAT - oblic). Corectaţi scurgerile şi continuaţi. 

13. În timpul transferului de lichid, apăsaţi rapid pe pedala de frână a vehiculului şi eliberaţi-o 

încet. Efectuaţi această operaţie de câteva ori. 

14. Atunci când cele două sticle pentru lichidul uzat sunt pline sau atunci când culoarea 

lichidului s-a schimbat din închisă în deschisă, aşa cum se poate vedea prin tuburile 

transparente din cauciuc, procesul de transfer este finalizat pentru cei doi cilindri de frânare 

din spate. 

15. Îndepărtaţi cele două sticle pentru lichid uzat sau tuburile transparente din cauciuc, conectate 

la cilindrul de frână şi amplasaţi şuruburilor la loc pe orificiile de scurgere. 

16. Goliţi sticlele pentru lichid uzat într-un recipient de reciclare a lichidului sau în alte sticle în 

vederea eliminării în manieră corespunzătoare 

17. Repetaţii paşii de la 8 la 15 pentru cilindrii de frânare din faţă. 

18. Atunci când transferul lichidului pentru cilindrii de frânare din faţă este finalizat, rotiţi 

supapa cu bilă (9) de pe cilindrul principal în poziţia OFF (DECONECTAT - oblic) şi scoateţi 

furtunul de lichid (16) din capacul cilindrului principal. 

 

Adăugarea de lichid nou pentru vehiculele cu sistem de frânare ABS 

1. urmaţi toţi paşii anteriori, prezentaţi începând cu pagina 6, cu următoarele excepţii. 

2. Scoateţi şurubul de scurgere de la fiecare cilindru de frânare pe rând şi goliţi cilindrul de 

frânare. 

3. Poziţionaţi transmisia vehiculului în poziţia de parcare şi porniţi motorul în timpul acestui 

proces. Atunci când adăugarea de lichid nou este completă, opriţi motorul. 

4. Îndepărtaţi sticlele pentru lichid uzat sau tuburile transparente din cauciuc, conectate la 

cilindrul de frână şi amplasaţi şurubul la loc pe orificiul de scurgere. 

5.  Repetaţi pentru fiecare cilindru de frânare în parte. 

 

Paşi de executat la finalizarea scurgerii lichidului de frână şi adăugării de lichid nou  



1. Poziţionaţi la loc capacul cilindrului principal. 

2. Îndepărtaţi linia de admisie a aerului de pe conectorul rapid al furtunului de aer (8) de pe 

rezervor. 

3. Deschideţi supapa cu bilă pentru evacuarea aerului (9) de pe rezervor şi trageţi de supapa de 

siguranţă pentru evacuarea aerului 812) pentru a depresuriza rezervorul. 

4. Goliţi sticlele pentru lichid uzat într-un recipient de reciclare a lichidului sau în alte sticle în 

vederea eliminării în manieră corespunzătoare 

 

AVERTISMENT: Înainte de a conduce vehiculul, apăsaţi de mai multe ori pedala de frână 

până când aceasta se întăreşte. Verificaţi etrierele de frână pentru a depista eventualele 

scurgeri. După aceea, testaţi riguros frânele la viteză redusă înainte de a utiliza vehiculul în 

condiţii normale. 

Întreţinerea 

Atenţie: Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere asupra dispozitivului de înlocuit 

lichid de frână, verificaţi ca acesta să fie depresurizat. 

 

1. Curăţaţi orice eventuale scurgeri de lichid de frână. 

2. Ştergeţi componentele dispozitivului de înlocuit lichid de frână cu o cârpă. 

3. Depozitaţi unitatea într-un spaţiu curat şi uscat. 

  



Lista de componente ale dispozitivului de înlocuit lichid de frână 

 

Artic

ol 

Descriere Cantit

ate 

Articol Descriere Cantit

ate 

1 Bară de comandă 1 11 Conector 2 

2 Capac, rezervor 1 12 Supapă, siguranţă, 

evacuare aer 

1 

3 Rezervor, jumătatea 

superioară 

1 13 Conector 1 

4 Membrană din cauciuc   1 14 Tub 1 

5 Rezervor, jumătatea 

inferioară 

1 15 Conector rapid lichid 1 

6 Conector, PL802L 1 16 Furtun de lichid  1 

7 Furtun, admisie aer 1 17 Evacuare cu sită, 

furtun 

1 

8 Conector rapid 1 18 Cuplaj 1 

9 Supapă cu bilă, 1/4” 3 19 Manometru de 

presiune 

1 

10 Supapă, reglare 

presiune 

1 20 Cuplaj, manometru de 

presiune 

1 

 

NOTĂ: Unele componente sunt enumerate şi afişate exclusiv cu titlu exemplificativ şi nu sunt 

disponibile individual ca piese de schimb. 

 

  



Desen dispozitiv de înlocuit lichidul de frână 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de componente ale kitului de adaptoare 
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