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Păstraţi acest manual 

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

Element Descriere 

Funcţii 

Îndepărtarea, curăţarea şi înlocuirea lichidelor din 

majoritatea tipurilor şi modelelor de cutii de viteze 

automate, transmisii, transmisii cu cuplu hidraulic, 

radiatoare pentru cutii de viteze şi conducte de radiator 

Alimentare 230 V, 50 HZ 

Puterea pompei 250 W 

Furtunuri tur şi retur 

ulei 

 

3-(2x) 126 (L) x1/2(diam.) ţoli (1-roşu, 1-negru) (1) 137(L) 

x1/2(diam.) ţoli (roşu); Toate cu cuplaje rapide mamă şi 

tată, 300 PSL (max.) în funcţiune 

Manometre de presiune 
Ambele 2-3/4 (diam.) ţoli;0~100 PSI, trepte de 20 PSI; 0~7 

Bari, în trepte de 1 şi 1/10 Bari 

Filtru 
Filtru automat de ulei, 4-3/4(L) x 3(diam.) ţoli; filete mamă 

17 mm x 1,7 

Capacitate lichid 
2 rezervoare (pentru lichide vechi şi noi), 8 galoane per 

rezervor 

Greutate 130 livre                                             



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 întotdeauna 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 păstraţi întotdeauna unealta 

curată, uscată şi lipsită 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 corespunzător 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.  

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. Întreţinere. Pentru siguranţa dumneavoastră, operaţiile de service şi de întreţinere trebuie să fie efectuate 

regulat de către un tehnician calificat. 

17. 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. 

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 

 

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. 

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, opriţi imediat unealta de la butonul de pornire 

şi remediaţi. 

5. Curăţaţi imediat orice picături sau scurgeri de lichid. 

6. Nu utilizaţi niciun compus de curăţare pe sistem. 

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

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

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

Avertisment: Avertismentele, atenţionările şi instrucţiunile prezentate în acest manual de instrucțiuni 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 un distribuitor local. 

  
 



 
 

 

 

 



Utilizarea 

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. 

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. Depistaţi punctele de racordare a furtunurilor de pe transmisie şi radiator. 

Consultaţi ilustraţia de mai jos. Consultaţi manualul de întreţinere al vehiculului şi respectaţi toate 

avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă din acest manual. 

4. Poziţionaţi unitatea dispozitivului pentru înlocuit uleiul de transmisie (Transmission Oil Exchanger - TOE) 

lateral faţă de vehicul. 

5. Conectaţi ştecherul dispozitivului TOE la o priză electrică asigurată (230 V, 50 Hz) 

6. Amplasaţi în apropierea dispozitivului TOE lichidul nou de transmisie şi un solvent de curăţare. 

Ciclul de curăţare 

1. Deconectaţi linia de retur de sub transmisie şi din răcitorul automat al transmisiei. 

2. Conectaţi furtunul negru (linia de retur) al dispozitivului TOE la conectorul de evacuare a uleiului de sub 

transmisie. (Este posibil să fie necesare adaptoarele sau fitingurile puse la dispoziţie.) Conectaţi celălalt capăt 

al furtunului negru la conectorul rapid la adaptorul de retur al dispozitivului TOE. Consultaţi ilustraţia de mai 

jos. 

3. Conectaţi furtunul roşu (linia de presiune) de la conectorul rapid la adaptorul de presiune al dispozitivului TOE 

la conectorul de admisie a uleiului de pe radiatorul transmisiei. 

4. Folosind unul dintre furtunurile transparente din kitul adaptorului, conectaţi-l la conectorul furtunului de 

admisie a uleiului nou din dispozitivul TOE. Introduceţi celălalt capăt în recipientul cu solvent de curăţare 

(până la fund). Consultaţi manualul de întreţinere al producătorului pentru a identifica solvenţii de curăţare 

aprobaţi.  

5. Rotiţi butonul de comandă a reciclării presiunii de combustibil (stânga) în poziţia de Presiune. 

 



 
6. Rotiţi butonul de comandă a inversării reciclării-umplerii (dreapta) în poziţia de Umplere. 

7. După aceea, ridicaţi vehiculul, cuplaţi butonul de pornire al dispozitivului TOE, iar solventul de curăţare va fi 

injectat în transmisie. 

8. După injectare, decuplaţi butonul de pornire, apoi rotiţi butonul de comandă a reciclării presiunii de 

combustibil (stânga) în poziţia de Reciclare. 

9. Rotiţi butonul de comandă a inversării reciclării-umplerii (dreapta) în poziţia de Reciclare. 

10. Porniţi motorul pentru a începe procesul de curăţare. Procesul va dura cinci minute. În timpul acestui proces, 

vizualizaţi fluxul de lichid prin tuburile de vizualizare a fluxului. 

11. Opriţi motorul după cinci minute. 

12. Porniţi pașii pentru ciclul de înlocuire a uleiului (de mai jos). 

Ciclul de înlocuire a uleiului 

1. Lăsaţi furtunul negru (de retur) şi furtunul roşu (de presiune) conectate, conform descrierii de la paşii anteriori, 

însă deconectaţi furtunul de la conectorul furtunului de admisie a uleiului nou din dispozitivul TOE. 

2. Consultaţi manualul de întreţinere al producătorului vehiculului pentru a identifica tipul şi cantitatea corecte de 

ulei de transmisie. 

3. Scoateţi buşonul de umplere cu ulei de pe partea superioară a dispozitivului TOE şi turnaţi înăuntru cantitatea 

corectă de ulei nou de transmisie. Vizualizaţi cantitatea de lichid cu ajutorul indicatorului de pe rezervorul de 



ulei al dispozitivului TOE. 

4. Rotiţi butonul de comandă a reciclării presiunii de combustibil (stânga) în poziţia de Presiune. 

5. Rotiţi butonul de comandă a inversării reciclării-umplerii (dreapta) în poziţia de Reciclare. 

6. Cuplaţi butonul de pornire al dispozitivului TOE pentru a porni înlocuirea uleiului. Presiunea pompei va forţa 

introducerea uleiului nou în transmisie; porniţi motorul şi vizualizaţi fluxul de ulei nou pe vizorul aferent.  

  
7. În timpul acestui proces, vizualizaţi debitul uleiului nou şi al celui uzat. Uleiurile ar trebui să curgă la acelaşi 

debit. Dacă fluxul uleiului uzat este mai rapid decât fluxul uleiului nou, reglaţi supapa cu bilă de pe linia 

neagră de retur al uleiului pentru a regla ambele debite la acelaşi nivel. 

8. În timpul procesului de înlocuire a uleiului, comutaţi treptele în ordine succesivă, pornind de la prima treaptă. 

Menţineţi fiecare treaptă câte 10 secunde. 

9. În timpul acestui proces, vizualizaţi fluxul de ulei prin tuburile de vizualizare ale uleiului uzat şi nou de pe 

dispozitivul TOE. Atunci când culoarea uleiului este identică în ambele tuburi, opriţi motorul şi decuplaţi 

butonul de pornire al dispozitivului TOE deoarece procesul a fost finalizat. 

10. Reconectaţi linia de evacuare a uleiului (de retur) de pe transmisia vehiculului la admisia radiatorului de 

transmisie. Strângeţi bine colierele. 

Golirea uleiului uzat 

1. Folosind furtunul de adaptare din kit, conectaţi un capăt al conectorului rapid al furtunului de admisie a 

uleiului nou din dispozitivul TOE şi celălalt capăt la conectorul rapid la adaptorul de retur al dispozitivului 

TOE. Consultaţi ilustraţia de mai jos. 

2. Conectaţi furtunul negru la conectorul rapid la adaptorul de retur al dispozitivului TOE. Poziţionaţi celălalt 



capăt al furtunului negru într-un rezervor corespunzător de eliminare. 

3. Rotiţi butonul de comandă din stânga în poziţia de Presiune. 

4. Rotiţi butonul de comandă din dreapta în poziţia de Umplere. 

5. Cuplaţi butonul de pornire al dispozitivului TOE şi vizualizaţi fluxul uleiului uzat prin furtunul de vizualizare a 

fluxului de ulei uzat. 

6. Atunci când toată cantitatea de ulei uzat este transportată din rezervorul de ulei uzat al dispozitivului TOE, 

decuplaţi butonul de pornire al dispozitivul TOE. Readuceţi toate furtunurile în poziţia iniţială. 

7. Eliminaţi uleiul uzat şi solvenţii în manieră corespunzătoare conform normelor locale de protecţie a mediului. 

 
Întreţinerea 

1. Goliţi toate furtunurile utilizate într-un rezervor adecvat de eliminare a uleiului. 

2. Când aţi terminat să utilizaţi dispozitivul TOE, înfăşuraţi furtunul roşu şi cel negru şi poziţionaţi-le în suportul 

lateral al dispozitivului TOE. Poziţionaţi fitingurile şi furtunurile de adaptare înapoi în carcasa lor. Depozitaţi 

carcasa în partea din spate sus a dispozitivului TOE. 

3. Atunci când fluxul de ulei prin dispozitivul TOE devine foarte lent, chiar şi la presiune ridicată a aerului, 

înlocuiţi filtrul de ulei al dispozitivului TOE. 

 

Depanarea 

1. Cuplaţi butonul de pornire al dispozitivului TOE, însă nu funcţionează. 

Verificaţi dacă indicatorul de alimentare este aprins sau nu. 



Verificaţi dacă pompa funcţionează sau nu. 

2. Furtunurile sunt conectate, însă nu se poate vizualiza niciun flux de ulei prin tuburile de vizualizare a fluxului, 

chiar şi la presiune ridicată a aerului. 

Verificaţi setările corecte ale butonului de comandă a reciclării presiunii de combustibil şi ale butonului de 

comandă a inversării reciclării-umplerii. 

3. Furtunurile sunt conectate, însă nu se poate vizualiza niciun flux de ulei prin tuburile de vizualizare a fluxului, 

chiar şi la presiune ridicată a aerului şi cu motorul pornit. 

Verificaţi pentru a vedea dacă direcţiile furtunurilor de admisie şi de retur al uleiului sunt inversate. 

 

Lista de componente ale kitului de adaptoare şi fitinguri 
Serie     Aspect Cantitate Serie     Aspect Cantitate 

AX-8701         1 AX-8717          1 

AX-8702         1 AX-8718          1 

AX-8703         1 AX-8719         1 

AX-8704         1 AX-8720         1 

AX-8705         1 AX-8721         1 

AX-8706         1 AX-8722         1 

AX-8707          1 AX-8723         1 

AX-8708          1 
AX-8724         

1 

AX-8709          1 

 AX-8725         

1 

AX-8710           
1 

AX-8740          
1 

AX-8711            1 
AX-8741           

1 

AX-8712          
1 

AX-8742            

1 

AX-(8713~8714)    
1 AX-(8743~8746)    4 



AX-8715          1 
AX-8747          

1 

AX-8716          1   
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