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AVERTISMENTE LEGATE DE SIGURANȚĂ – MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

 

Atenție: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale și pierderi materiale, 

respectați  întotdeauna în timpul utilizării aparatului regulile de siguranță de bază.  

Se recomanda ca înainte să utilizați aparatul pentru prima dată, să citiți aceste 

Instrucțiuni de utilizare. 

 

1) Mențineți zona de lucru curată și ordonată: Dezordinea la locul de muncă poate 

duce la vătămări corporale.  

2) Acordați atenție la condițiile de muncă în anumite locuri: Nu utilizați utilaje și 

echipamente electrice în locuri umede. Nu expuneți echipamentul la ploaie. 

Asigurați iluminarea adecvată a locului de muncă. Nu utilizați echipamentul electric 

în prezența gazelor sau a lichidelor inflamabile.  

3) Asigurați locul de muncă împotriva accesului copiilor. Verificați dacă copii nu 

au acces la acesta. Nu lăsați copii să se joace cu utilaje și să utilizeze 

instrumente/prelungitoare.  

4) Materialele pe care le utilizați, puneți înapoi la loc. Instrumentele neutilizate se 

vor depozita într-un loc uscat pentru a le proteja împotriva coroziunii. Instrumentele 

se vor depozita închise, protejate împotriva accesului copiilor.  

5) Potriviți instrumentele pentru tipul de muncă realizată. Nu efectuați nici un lucru 

cu ajutorul instrumentelor sau accesoriilor mai mici dacă lucrul respectiv necesită 

utilizarea instrumentelor industriale mai mari. Acest aparat este prevăzut doar 

pentru anumite utilizări. Acest aparat va funcționa cel mai eficient și cel mai sigur 

dacă va fi utilizat în conformitate cu frecvența pentru care a fost proiectat. Aparatul 

nu trebuie supus modificărilor și se nu se va utiliza în alte scopuri decât cele pentru 

care este proiectat. 

6) Purtați îmbrăcămintea de protecție adecvată. Nu purtați hainele largi sau coliere 

care pot fi prinse de piesele mobile ale aparatului. Se recomandă să purtați 

întotdeauna în timpul lucrului îmbrăcămintea și încălțămintea de protecție. Purtați 

caschete de protecție pentru a acoperi părul lung.  

7) Utilizați echipamentul de protecție pentru ochi și urechi. În timpul lucrului în 



mediu cu praf și în prezența vaporilor de substanțe chimice, purtați mască de 

protecție împotriva prafului sau mască de protecție cu certificatul ANSI. 

8) Nu vă aplecați. Asigurați-vă că aveți un sprijin bun pentru picioare și nu creați riscul 

de pierdere a echilibrului. Nu încercați să atingeți ceva deasupra aparatelor care 

funcționează.  

9) Aveți grijă adecvată de instrumente. Verificați periodic tuburi și furtunuri pentru ca 

să fiți siguri că sunt curate, uscate și nu sunt contaminate cu uleiuri și lubrifianți.  

10) Verificați dacă aparatul nu poate fi pornit în mod accidental: Verificați dacă 

senzorul de presiune a aerului este în poziția de oprire (OFF) în momentul în care 

aparatul nu este utilizat și înainte de conectare a furtunului.  

11) Păstrați precauția maximă: Toate operațiunile se vor realiza cu atenție adecvată și  

în mod rațional. Nu utilizați aparatul și alte instrumente în cazul în care sunteți prea 

obosit.  

12) Verificați dacă instrumentele nu sunt defecte. Înainte de a utiliza orice 

instrument, verificați-l sub aspectul deteriorărilor potențiale. Aceasta este o singură 

modalitate de a se asigura că acesta va funcționa corect și va menține toate 

funcțiile necesare. Verificați poziția și fixarea tuturor pieselor mobile. Aparatul poate 

să nu funcționeze corect dacă piesele sau instrumentele sunt deteriorate sau 

prezintă alte defecte. Toate elementele deteriorate trebuie să fie reparate sau 

schimbate de către un tehnician calificat. Nu utilizați aparatul dacă orice sistem de 

comandă-control/comutator nu funcționează corect.  

13) Piese de schimb și accesorii: La efectuarea inspecțiilor de service la aparat se 

vor utiliza doar piesele de schimb originale. Utilizarea pieselor de schimb 

neoriginale poate duce la pierderea garanției. Utilizați doar accesoriile construite 

special pentru realizarea operațiunilor cu utilizarea acestui aparat.  

14) Nu utilizați aparatul dacă vă aflați sub influența alcoolului sau a 

medicamentelor. În cazul în care luați medicamente prescrise citiți cu atenție 

prospectul pentru a vă asigura că medicamentul administrat nu are efectul advers 

asupra capacității de evaluare a situației sau reacțiilor corecte. În caz de îndoieli, nu 

utilizați aparatul.  

15) Inspecții de service. Din motive de siguranță, aparatul trebuie să fie utilizat și 

întreținut de către tehnicieni calificați.  



16) Avertizare pentru persoane cu stimulator cardiac. Persoanele cu stimulator 

cardiac înainte de a utiliza echipamentul trebuie să consulte medicul. Câmpul 

electromegnetic prezent în vecinătatea stimulatorului cardiac poate tulbura 

funcționarea acestuia sau poate deteriora acesta. De asemenea, persoanele cu 

stimulator cardiac trebuie să respecte următoarele recomandări: Trebuie să păstrați 

precauția deosebită dacă vă aflați în apropierea bobinelor, cablurilor de înaltă 

tensiune, bujiilor sau variatorului de distribuție al motorului în funcțiune. Înainte de a 

efectua reglarea variatorului, motorul trebuie oprit. 

 

Atenție: Parametrii echipamentului pot varia în funcție de fluctuații de presiune a 

aerului sau de performanțele compresorului. 

 

 

MĂSURILE DE PRECAUȚIE LEGATE DE PRODUS  

 

Atenție: Aparatul poate să fie utilizat doar de personalul calificat care a urmat 

instruirea corespunzătoare, a citit și a înțeles avertismentele legate de siguranță, 

precum și informațiile referitoare la implementarea procedurilor specificate aici. 

 

1) Purtați ochelarii de protecție cu certificatul ANSI. 

2) Nu fumați în vecinătatea aparatului.  

3) Utilizați aparatul într-un loc bine ventilat.  

4) În cazul scurgerilor din aparat sau din tuburi, opriți imediat aparatul și înlăturați 

scurgerea.  

5) Nu utilizați pentru aparatul detergenți.  

6) Lângă aparatul trebuie să fie întotdeauna un container gol pentru colectarea 

eventualelor scurgeri.  

7) În vecinătatea aparatului trebuie să fie extinctorul ABC pentru stingerea eventualului 

incendiu.  

8) Aveți grijă ca uleiurile și diluanții să nu pătrundă în ochi și să nu aibă contact cu 

piele. 



  

Atenție: Avertismentele și instrucțiunile incluse în aceste Instrucțiuni de utilizare nu 

acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot avea loc. Operatorul să 

înțeleagă că raționamentul și precauția sunt doi factori decisivi în ceea ce privește 

utilizarea produsului în condiții de siguranță și aceștia depind numai de el. 

 

 

  



DESPACHETAREA 

 

În timpul despachetării aparatului, asigurați-vă că ambalajul conține toate elementele 

enumerate mai jos. În cazul în care oricare element lipsește sau este defect, contactați 

distribuitorul local.  

 

Conținutul ambalajului: 

1. Aparat MM TC-200.  

 

 
 

Atenție: Înainte de a porni aparatul MM TC-200, verificați dacă nu există cuple sau 

conexiuni slăbite. 

  

Aparat MM TC-200 cu furtun 



LEGENDA PRIVIND INSTRUMENTE DE CONTROL ȘI 
INDICATORI INSTALAȚI ÎN APARAT  
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

1. Pregătire  

Atenție: Nu porniți motorul autovehiculului într-un garaj sau într-un alt spațiu închis, în cazul în 
care nu există un sistem de evacuare a gazelor de eșapament care funcționează corect. 
Motorul pornit produce monoxidul de carbon care devine letal într-un spațiu închis. Primele 
simptome de intoxicație cu monoxid de carbon sunt similare cu simptome de gripă (dureri de 
cap, amețeli sau grețuri). 
În cazul apariției oricărui dintre aceste simptome, ieșiți imediat din încăpere și respirați aerul 
curat.  

 

 
Introduceți autovehiculul pe 
elevatorul auto sau pe un alt 
echipament de ridicare sigur 
echivalent, într-un spațiu bine 
ventilat.  

Trageți în sus maneta frânei de 
parcare, poziționați maneta 
schimbătorului de viteze în 
poziția "P" și opriți motorul.  

 

Atenție: Înainte de a trece la următoarea etapă, citiți și înțelegeți instrucțiunile de 
service furnizate de  producătorul autovehiculului și respectați toate observațiile și 
instrucțiunile legate de siguranță, incluse în acestea. 

 



 

Amplasați aparatul MM TC-200 la 
una dintre părțile laterale ale 
autovehiculului.  

Introduceți ștecherul cablului de  
alimentare al MM TC-200 în priză 
împământată (230V, 50Hz) și 
verificați dacă s-a aprins lampa 
de semnalizare a alimentării cu 
curent electric. 

Pregătiți uleiul proaspăt (conform 
specificațiilor furnizate de 
producătorul autovehiculului) sau 
solventul de curățare și puneți-l 
lângă aparatul MM TC-200.  



2. Conectarea aparatului 

 
Închideți și deconectați furtunul de 
retur care leagă cutia de viteze cu 
radiatorul utilizat pentru răcirea 
uleiului.  
IMPORTANT: Dacă aveți îndoieli cu 
privire la corectitudinea conexiunii, 
deconectați furtunul sistemului de 
răcire de cutia de viteze și porniți 
motorul pentru o perioadă scurtă de 
timp. Dacă uleiul curge, puteți trece 
la următoarea etapă.  

Verificați dacă a fost închisă 
supapa manuală de retur din 
stație.  
Conectați furtunul roșu de retur 
al aparatului MM TC-200 la 
cuplajul de scurgere a uleiului 
situat pe cutia de viteze (poate fi 
necesară utilizarea de adaptoare 
sau de accesorii livrate cu 
aparat). 

Verificați dacă supapă manuală 
de presiune situată pe stație a 
fost închisă.  
Conectați furtunul albastru de 
presiune al aparatului MM TC-
200 la cuplajul amplasat pe cutia 
de viteze.  

 

 
Conectarea aparatului MM TC-200 a 
fost finalizată. Acum putețiredeschide 
supapele manuale ale furtunurilor.  

Presiune 

Retur Retur 

Retur 

Presiune 

Presiune 

Retur 

Retur 

Presiune 



3. Injectarea agentului de curățare  

Atenție: Înainte de începerea acestei operațiuni, verificați lista de agenți de curățare admisă 
inclusă în documentația de service a autovehiculului. Temperatura lichidului ATF trebuie să 
fie sub 70°C. 

 

 
Conectați furtunul transparent 
(livrat împreună cu accesorii) la 
racordul furtunului de alimentare 
cu ulei proaspăt (de pe aparatul 
MM TC-200). 

Introduceți celălalt capăt al 
furtunului transparent în rezervorul 
cu agent de curățare astfel încât să 
fie posibilă aspirarea agentului.  

Rotiți butonul nr. 1 (situat în 
partea stângă a panoului de 
control al aparatului MM TC-
200) în poziția PRESSURE  
(presiune).  

 
Rotiți butonul nr. 2 (situat în 
partea dreaptă a panoului de 
control al aparatului MM TC-200) 
în poziția FILLING  (umplere).  

Porniți aparatul MM TC-200. Se 
recomandă să administrați în 
doză unică maxim 350ml de 
agent de curățare în doză 
unică. 

Când volumul întreg de agent de 
curățare a fost administrat: 



 

IMPORTANT: În mod 
alternativ, agentul de 
curățare se poate administra 
prin orificiul de control/ 
umplere de ulei (situat în 
cutia de viteze). 

Opriți aparatul MM TC-200.  Deconectați furtunul transparent de 
racordul furtunului de alimentare cu 
ulei proaspăt al aparatului MM TC-
200.  

 

4. Ciclul de curățare 

 
Rotiți butonul nr. 1 (situat în 
partea stângă a panoului de 
control al aparatului MM TC-200) 
în poziția RECYCLE 
(recirculare).  

Rotiți butonul nr. 1 (situat în 
partea dreaptă a panoului de 
control al aparatului MM TC-
200) în poziția RECYCLE 
(recirculare).  

Porniți motorul mașinii pentru a 
începe procesul de curățare a cutiei 
de viteze. Lăsați motorul să lucreze 
timp de aproximativ 5 minute.  



 
Verificați curgerea lichidului în 
furtunuri de control, în timpul 
procesului de curățare. 

Verificați, pe manometrul de 
presiune al cutiei de viteze, dacă 
presiunea de intrare a lichidului 
în cutia de viteze este corectă.  

Opriți motorul după 5 minute.  

 
AVERTISMENT: 
După utilizarea agentului de curățare trebuie schimbat uleiul din cutia de viteze. Prezența 
prelungită a agentului de curățare în cutia de viteze poate afecta funcționarea acesteia 
și/sau poate cauza funcționarea incorectă a acesteia.  
  

Presiunea 

pompei 
Presiune din cutia de 

viteze 

OFF = OPRIT 



5. Ciclu de schimbare a uleiului 

 

Furtunul roșu (Return) (retur) și 
furtunul albastru (Pressure) 
(presiune) al aparatului MM TC-
200 trebuie conectate la 
autovehiculul – în același mod ca 
și întimpul procesului de curățare.  

Citiți cantitatea și tipul de ulei 
ATF (potrivit pentru respectiva 
cutie de viteze) din 
documentația de întreținere a 
autovehiculului. 

Scoateți dopul negru aflat în partea 
superioară a aparatului MM TC-
200 și turnați cantitatea 
corespunzătoare de ulei proaspăt 
(conform specificațiilor 
producătorului de autovehicul) și 
apoi adăugați 2 litri suplimentari, ca 
rezervă.  

 
Rotiți butonul nr. 1 (situat în partea 
stângă a panoului de control al 
aparatului MM TC-200) în poziția 
RECYCLE (recirculare).  

Rotiți butonul nr. 2 (situat în 
partea dreaptă a panoului de 
control al aparatului MM TC-
200) în poziția RECYCLE 
(recirculare).  

Porniți aparatul MM TC-200.  

 
  

Powrót 

Presiune 

Retur 

APĂSAȚI 



 
Porniți motorul și începeți 
schimbarea uleiului. Presiunea 
pompei va facilita umplerea cutiei 
de viteze cu ulei proaspăt.  

 În timpul schimbării uleiului, 
verificați dacă nu există bule de 
aer în nici un tub de control.  

   

 
În timpul schimbării uleiului, 
verificați, pe manometre 
corespunzătoare de presiune, 
debitul uleiului proaspăt și celui 
uzat.  

Debitul ambelor fluxuri trebuie să fie 
aproximativ același.  

În cazul în care debitul de ulei uzat 
diferă de debitul de ulei proaspăt: 
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Reglați supapa cu cep de pe 
furtunul albastru (presiune) pentru a 
obține același debit (practic aceeași 
citire pe ambele manometre). 

Nivelul de ulei proaspăt va 
scădea în timp ce nivelul de ulei 
uzat va crește.  

Monitorizați culoarea uleiului 
prin tuburi de control speciale. 

   

 
În cazul în care uleiul uzat are 
aceeași culoare ca și uleiul 
proaspăt sau în cazul în care uleiul 
proaspăt este epuizat (ATENȚIE: 
păstrați rezerva de ulei de 
aproximativ 1 litru): 
 

Opriți aparatul MM TC-200.  Opriți motorul.  

Nivel ulei Nivel ulei 



 
Deconectați furtunul albastru și cel 
roșu al aparatului MM TC-200 de 
autovehicul.  

Restabiliți circulația între cutia de 
viteze și radiator.  

Porniți motorul și verificați dacă 
nu există scurgeri de ulei din 
sistem.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IMPORTANT: 
 
Ciclul de schimbare a uleiului din cutia de viteze poate fi considerat finalizat numai dacă 
nivelul uleiului din cutia de viteze a fost verificat.  
 

 
 

 
Verificați nivelul de ulei din cutia de 
viteze respectând procedura stabilită 
de către producător de autovehicul.  

Opriți motorul.  



6. Evacuarea uleiului uzat 

 
Conectați capătul furtunului 
transparent cu cuplaje rapide 
bidirecționale la cuplajul rapid de 
alimentare cu ulei proaspăt. 

Conectați celălalt capăt al furtunului 
transparent cu cuplaje rapide 
bidirecționale la furtunul roșu 
(Retur).  

Introduceți capătul furtunului 
albastru (Pressure) (presiune) 
într-un rezervor pentru ulei uzat.  

   

 
Rotiți butonul nr. 1 (aflat în partea 
stângă a panoului de control al 
aparatului MM TC-200) în 
poziția PRESSURE (presiune).  

Rotiți butonul nr. 2 (aflat în partea 
dreaptă a panoului de control al 
aparatului MM TC-200) în poziția 
FILLING  (umplere).  

 



 
Porniși aparatul MM TC-200.  Verificați debitul de ulei în tubul 

de control. 
Când întregul ulei uzat va fi turnat din 
rezervor pentru ulei uzat al 
aparatului MM TC-200 într-un 
rezervor colectiv de ulei uzat: 

 

 
Opriți aparatul MM TC-200.  Scurgeți uleiul rămas în tuburi în 

rezervorul colectiv pentru ulei 
uzat. 

Curățați toate tuburile și cuplajele 
și puneți-le înapoi la locurile lor.  



 

Eliminați uleiul uzat și diluanții în 

conformitate cu reglementările locale. 



ÎNLOCUIREA FILTRULUI APARATULUI MM TC-200 
 

 
Înlocuiți filtrul când debitul de ulei 
din aparatul MM TC-200 este prea 
mic. Nu uitați să opriți aparatul 
înainte de a începe înlocuirea.  

Așezați rezervorul pentru ulei 
uzat sub filtru și deșurubați filtrul. 
Atenție: Uleiul va curge.  

Instalați un filtru nou.  

 
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR  

 

Problema Modul de remediere 

Comutatorul de alimentare a fost apăsat dar 
aparatul nu lucrează.  

Verificați dacă lampa de semnalizare a alimentării este 
aprinsă. Verificați dacă pompa funcționează.  

Furtunurile au fost conectate la cutia de viteze 
dar indicatorii de debit arată zero debit de ulei – 
chiar și sub o presiune mai mare.  

Verificați dacă butoanele nr. 1 (Recirculare – Presiune) și 
nr. 2 (Umplere – Recuperare) sun în poziții corecte.  

Furtunurile au fost conectate la cutia de viteze 
dar indicatorii de debit arată zero debit de ulei – 
chiar și sub o presiune mai mare. Motorul este 
pornit. 

Verificați dacă furtunurile de alimentare și de retur nu 
sunt conectate invers.  

 

  



DATE TEHNICE  
 

Se referă la Descriere 

Funcții  
Golește, curăță și schimbă lichidul în majoritatea modelelor de cutii de 
viteze automate, alte cutii de viteze, angrenaje hidraulice și convertizoare 
de cuplu, precum și în radiatoare de transmisii și tuburile radiatoarelor.  

Tensiune 230V, 50Hz,1PHASE 

Putere de pompă 250W 

Furtunuri de 
alimentare și retur  

98 țoli (L) ×1/2 țol (diametru)       (1-roșu, 1-albastru) 

(250 cm (L) x 1,27 cm (diametru) 

Manometre de 
presiune 

incremente 0~230 PSI, 5 PSI  /  incremente 0~16Bari, 1/2 Bar 

Filtru Filtru de ulei auto, 4-1/2 (L) x 3 (diametru) țoli 17mm x 1.7 filet interior 

Cantitate de lichid 
2 rezervoare (pentru lichide proaspăte și uzate), fiecare rezervor are o 
capacitate de 30 litri  

Greutate 38kg 

 
  



SCHEMĂ DE AMPLASARE A TUBULATURII 

 
 
 

SCHEMĂ DE CIRCUIT ELECTRIC 
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