
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Aparat Automatic Universal pentru schimbul 

uleiului în cutiile de viteze automate 

ATF EXTRA FULL AUTOMATIC 

User’s Manual  

007935110000 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


 

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sub nici o formă fără acordul prealabil scris de către 

producător.  

Producătorul își rezervă dreptul de a face îmbunătățiri sau modificări în instrumentele sale, în orice moment 

și fără notificare prealabilă.  

Alte nume de produse și companii menționate în acest document pot fi mărci înregistrate de către proprietarii 

respectivi. 

 

Stimate client, 

 

Felicitări pentru achiziționarea unui ATF EXTRA, un nou sistem pentru spălare și înlocuirea lichidului de 

transmisie automată. 

 

Instrucțiunile de siguranță prezentate mai jos sunt linii directoare pentru a vă ajuta să utilizați sistemul în 

condiții de maximă siguranță. 

 

Fiecare dispozitiv care utilizează substanțe chimice este potențial periculoasă în cazul în care utilizatorul nu 

este familiarizat cu instrucțiunile de utilizare sau dacă instrucțiunile nu sunt corecte. 

 

Acest manual trebuie considerat o parte integrantă a instrumentului, deoarece conține instrucțiuni generale 

pentru utilizarea corectă a aparatului. 

 

 

IMPORTANT ! 

Vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de a porni aparatul. 

 

Acest lucru vă va permite să obțineți performanțe și fiabilitate excelentă de-a lungul timpului.  

 

Păstraţi acest manual aproape de aparat pentru referințe rapide către operatori! 

 

Producătorul nu este răspunzător pentru erorile sau alte consecințe care decurg din procedurile 

incorecte din partea utilizatorului. 

 

 



Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul, pentru a instrui în mod 

adecvat operatorilor și pentru a stoca manualul de referință pentru viitor. Aceste bune practici trebuie să 

asigure obținerea de performanțe de top a instrumentului și fiabilitate în timp. 

 

REGULI DE SIGURANȚĂ  

Pentru dispozitiv 

 
Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul. 

 

Nu permiteți utilizarea aparatului de către personal neautorizat. 

Nu îndepărtați sau distrugeți etichetele sau semnele obligatorii de precauție. 

Nu conectați aparatul la tensiune sau frecvență, altele decât cele indicate pe plăcuța. 

Folosiți aparatul numai în locuri uscate, suficient de luminate și bine aerisite. 

Nu expuneți aparatul la surse calde. 

Nu bruscați aparatul. 

În timpul transportului sau manipulării, să se asigure că nu există alte obiecte pe aparat pentru a le împiedica 

de la cădere. 

Nu mișcați aparatul trăgându-l cu cablurile conectate. 

Nu lăsați capacul rezervorului auxiliar atârnat în timpul manipulării aparatului. 

Nu udați aparatul și proteja de orice contact direct cu apa, feriți aparatul de ploaie. 

Nu curățați aparatul cu produse care pot deteriora elementele de plastic sau ecranul LCD. 

Numai personalul calificat trebuie să facă operațiuni de întreținere. 

Nu permiteți utilizarea aparatului de către personal neautorizat. 

Nu reparați siguranțe arse sau defecte, ci înlocuiți cu siguranțe cu caracteristici echivalente. 

 

ATENȚIE  

 Daca este folosit corect și în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător. acest 

instrument nu prezintă nici un pericol pentru operatori.  

Producătorul nu este răspunzător pentru eșecurile și alte consecințe care decurg din operațiuni 

incorecte din partea operatorilor. 

 

 

Pentru utilizare 

 
Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul. 



 

Utilizarea echipamentelor de protecție este obligatorie. 

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați la sistemul de transmisie al vehiculului, pentru a 

va proteja de eventualele jeturi de ulei încins. Nu utilizați doar ochelari de vedere ci şi ochelari de protecție. 

Respecta zona de siguranţă în timpul ridicării vehiculului. NU se admite prezenţa persoanelor neautorizate în 

apropierea de zona operaţională la ridicare sau atunci când vehiculul este deja ridicat. 

Întotdeauna curățați podeaua, în cazul în care exista o scurgere de lichid, deoarece aceasta poate provoca 

căderea. 

Utilizați numai cablurile de alimentare furnizate şi să se asigure că izolaţia este în stare buna.   

Opriți vehiculul folosind frâna de parcare, (în cazul în care vehiculul este echipat cu), lăsați maneta cutiei de 

viteze în neutru, (sau în cazul cutiei de viteze automate, poziţia de parcare) şi blocaţi roţile. 

Gazele de eșapament sunt toxice. Este necesar să se asigura o bună aerisire a spațiului de lucru şi oricum în 

încăperi închise este obligatorie folosirea unui sistem de exhaustare. 

Atenție la dispozitive mobile pe vehicul. În special ventilatoare electrice pot porni chiar şi atunci când 

vehiculul este oprit.  

Utilizați echipament de protecție adecvat dacă zgomotul depășește normele legale. 

Nu fumați şi nu utilizați flacăra deschisa sau surse de scântei în vecinătatea vehiculului. 

Protejați fata, mâinile şi picioarele pentru a împiedica contactul direct cu părțile fierbinți ale vehiculului. 

Atenție sporita când lucrați în apropierea convertorului. 

 

 

Întotdeauna citiți fisele tehnice de securitate şi urmați cu strictețe instrucțiunile de acolo. 

 

Reciclare 

 

Separați materialele electrice, electronice, plastic şi metale şi reciclați conform legislației în vigoare. 

 

 

 

  



CARACTERISTICI PRINCIPALE 

 

Sursa de alimentare: 

12 Vcc (bateria vehiculului). 

Afişare:  

LCD, 4 linii x 20 caractere,alfanumerice 

Imprimanta: 

Termica, 24 de coloane. 

Hardware: 

Placa de baza de control electronica şi microcontroler 

Pompa: 

Debitul maxim = 5,5 litri/min; 

Flux minim = 4,5 litri/min; 

Presiunea maximă = 9 bar 

Dimensiuni:  

L = 660 mm, H = 1175 mm, A = 510 mm 

Greutate:  

~ 55 kg 

Temperatura de operare:  

+ 5 ° C+ 40 ° C 



 

DESCRIERE 

Producătorii de automobile continua să ofere o gamă largă de vehicule cu transmisie automată. Pentru 

dealerii auto şi tehnicieni de specialitate a devenit necesar pentru a avea un instrument fiabil pentru a permite 

înlocuirea uşor, automate de transmisie automată lichid (ATF EXTRA). 

 

Cu ajutorul lui ATF EXTRA, este nevoie doar de un singur operator pentru a schimba uleiul de transmisie 

la orice vehicul cu transmisie automata. 

Caracteristicile maşinii cu un sistem de control electronic exclusiv vă permite să înlocuiţi lichidul ATF 

EXTRA fără a desface sau a goli complet cutia de viteze, indiferent de diferenţa de temperatură (şi, prin 

urmare, volum) între lichidul nou (rece) şi lichidul folosit (cald).  

Controlerul aparatului ATF EXTRA efectuează, pe lȃngă regularea pompei, monitorizarea operațiunii de 

schimbare de fluid, verifica dacă cantitatea de fluid din recipientul pentru fluid nou este suficienta şi dacă 

mai exista volum suficient în rezervorul pentru fluid uzat ca să poată stoca fluidul uzat recuperate. 

 

Aparatul este echipat cu un rezervor “easy-to-remove” pentru fluidul uzat fiind foarte ușor de scos din aparat 

şi o cutie cu accesorii, furtunuri şi conectori universali. 

 

 

 



 

Componentele aparatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW PHOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Imprimanta  9) Cablu de alimentare 12V 

2) Panou de control  10) Suport furtun 

3) Furtun de conectare  11) Rezervor auxiliar 

4) Furtun de conectare  12) Mâner frontal 

5) Compartiment rezervor fluid uzat  13) Leduri funcționale 

6) Compartiment rezervor fluid nou  14) Display 

7) Roti frontale  

8) Roti posterioare  

Fig. 2.2 
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Panoul de control 

NEW PHOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERDE “ON PROCESS” - normal stins; clipește în timpul procesului de schimb. - rămȃne 

aprins la finalul procesului de schimb. 

2. ROSU “WARNING” - normal stins. clipește în caz de alarme datorate: fluid nou insuficient, 

volum insuficient în recipient pentru recuperarea fluidului uzat, absenta aditivului în rezervorul 

auxiliar. Dereglări sau defecte. 

3. STOP/ESC buton: anulează selecția sau activează opțiunea de selectare între doua operațiuni 

posibile; buton pentru întoarcerea în pagina de meniu READY (Punctul 6.1) 

4.  buton: descrește valoarea selectata (paşi de 100 ml), sau asigura mișcarea în jos a 

cursorului de selecție de pe display. 

5.  buton: creste valoarea selectata (paşi de 100 ml), sau asigura mișcarea în sus a cursorului 

de selecție de pe display. 

6. OK buton: confirma selecția şi/sau pornește operațiunea.  

 

Fig. 2.3 
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LIVRARE, TRANSPORT ŞI MONTAJ  

Livrare şi montaj 

 

 

Operatorul trebuie: 

 să descarce aparatul în conformitate cu dispozițiile şi normele de siguranța la locul de muncă; 

 să îndepărteze materialul de ambalare şi să-l recicleze în mod corespunzător. 

 

Verificați integritatea dispozitivului şi a componentelor. Dacă este necesar luați contactul 

imediat cu dealerul nostru local autorizat.  

 

 

Transport 

În timpul transportului, trebuie respectate următoarele reguli strict: 

se aplică reglementările de siguranţă la locul de muncă (în special în raport cu greutatea totală care este de 

aproximativ 75 kg); 

Îndepărtaţi orice dispozitiv accesoriu sau alte părţi care pot obstrucționa libera mișcare; 

dacă unitatea de ridicare manual, ia o deţin ferme a sistemului; 

personal nu sunt implicaţi în manipularea de unitate trebuie să rămână clar din zona. 

. 

 

 

În cazul transportului vehiculului asigură că unitatea este poziţionat ferm înainte de a continua.  

 

 

 



 

PREGĂTIREA  

Pregătirea ATF EXTRA 

 

Asiguraţi-vă că rezervorul de fluid nou conţine cantitatea de lichid de care aveţi nevoie pentru a efectua 

schimbul. Va sfătuim să utilizați cu doi litri mai mult decât cantitatea indicată ca capacitate nominala a cutiei 

de viteze la "uscat". 

Poziționați rezervorul cu fluid nou în compartimentul aparatului ATF EXTRA (NEW ),  ca în figura  2.2. 

Asigură că volumul rămas în rezervorul fluid uzat este suficient pentru a primi cantitatea totală de lichid 

care va fi înlocuit, altfel încât fluidul uzat să nu se reverse din rezervor. 

Poziționați rezervorul cu fluid uzat în compartimentul aparatului ATF EXTRA ( OLD), ca în figura  2.2. 

Când poziționați aparatul pentru orice operațiune trebuie să vă asigurați ca cele doua leduri indicatoare 

VERDE şi ROSU  sunt vizibile din poziția de lucru..  

 

Conectați aparatul ATF EXTRA  la acumulatorul vehiculului: clema neagra la negativ(-) şi clema roşie la 

pozitiv(+). 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE:  

Înainte de a utiliza ATF EXTRA trebuie să efectuați o operațiune de amorsare cu fluid nou  

(punctul 7.5), sau să goliți aparatul de fluidul de testare.  

 

ATENŢIE:  

Când umpleți sau goliți rezervoarele aveți grija să evitați impactul cu aparatul. 

 

ATENŢIE: aparatul funcționează doar la 12 Volți curent continuu.  

Dacă sursa de alimentare nu este corecta, aparatul nu va porni . 

 

ATENŢIE:  

Regulatorul poziționat pe partea din spate a aparatului (Ref.14 , Fig. 2.2) NU trebuie 

AJUSTAT, acesta este pentru UTILIZAREA EXCLUSIVĂ pentru SERVICIUL TEHNIC. 

  



 

Pregătirea vehiculului 

 

După poziţionare vehiculului pe elevator, poziționați levierul cutiei de viteze în poziția „Park” (P).  

Verifica nivelul fluidului de transmisie automată atunci când este posibil 

.  

 

Conectarea la transmisie 

Identificați şi deconectați furtunul, în cel mai accesibil punct, alegând între punctul de conectare la cutia de 

viteze sau punctul de conectare la radiator în funcție de accesabilitate şi tipul de accesorii disponibile.  

 

Conectați unul din furtunurile aparatului ATF EXTRA, utilizând accesoriul potrivit, la componenta 

transmisiei iar celalalt furtun al aparatului ATF EXTRA la țeava/furtunul care tocmai ați deconectato. 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Verificaţi întotdeauna nivelul fluidului cu motorul pornit, luând în considerare temperatura 

fluidului şi indicaţiile producătorului.  

 

NOTĂ 

Nu este necesar să se cunoască direcţia de curgere a lichidului, aparatul ATF EXTRA va 

detecta automat direcția de curgere .  



 

 

 

ATENŢIE:  nu supune aparatul la lovituri şi şocuri! 

Capacul rezervorului auxiliar trebuie să fie închis tot timpul. 

Nu vă sprijiniți şi nu lăsați obiecte pe capacul rezervorului auxiliar în timpul operării 

aparatului ATF EXTRA.  



 

 

UTILIZARE 

Pagina READY 

 

După conectarea aparatului ATF EXTRA la sursa de alimentare (acumulatorul vehiculului), pe display va fi 

afișat versiunea de Firmware şi seria aparatului. 

Va fi indicat următorul mesaj: 

 

 

Porniți motorul vehiculului. 

Apăsa OK. 

Aparatul va afișa următorul mesaj (pagina READY), acești parametrii vor fi afișați de fiecare data când 

aparatul este pornit sau la finalul ciclului de schimb: 

 

 

 New: indica cantitatea de fluid din rezervorul pentru fluid nou. 

 Used: indica cantitatea de fluid din rezervorul pentru fluid uzat. 

 Auxiliary: indica cantitatea de fluid din rezervorul auxiliar care are o capacitate maxima de 3 

litrii. 

 

Ultima linie afișează de obicei ATF EXTRA GENERIC; în acest caz aparatul ATF EXTRA va lua în 

calcul o greutate specifică medie caracteristică gamei de fluide de transmisie automată.  

Nivelul de aproximație a raportului greutate/volum este de maximum ± 2 %, ceea ce face ca aparatul ATF 

EXTRA să fie un aparat extrem de precis. 

Software-ul poate include în baza de date date despre greutăți specifice exacte ale diferitelor fluide de 

transmisie. Aparatul este furnizat inițial doar cu datele pentru ATF GENERIC. 

Daca utilizatorul dorește în baza de date se poate adăuga o lista de branduri pentru fluide de transmisie.   

 



 

Tot pe ultima linie aparatul afișează temperatura în °C a fluidului din circuit în momentul schimbului de 

fluid. (punctul 7.2). 

 

 

 

Lista de funcții 

În pagina READY apăsați OK pentru a afișa lista de funcții: 

 

Pagina 1 

 

Pagina 2 

 

 

Utilizați butoanele  şi  pentru a selecta funcția dorita.  

Apăsați OK pentru a confirma selecția unei funcții. 

 



 

ATF EXTRA - schimbul de fluid 

 

  

 

NOTE IMPORTANTE:  

a) NU exista pe lumea asta un aparat care să determine exact cat fluid de transmisie exista în 

cutia de viteze sau în ansamblul cutie de viteze-radiator, incluzând aparatul ATF EXTRA 

care este un aparat de neegalat în serviciul spălării şi schimbului de fluid de transmisie.  

Din acest motiv selectați cantitatea de fluid la “uscat” indicata de producătorul vehiculului, 

acesta nu va schimba cantitatea reala de fluid deja prezenta în transmisie.  

Este bine de știut ca la finalul procesului transmisia va conține atât fluidul de transmisie cat 

şi aditivul de curățare şi eventual aditivul de protective. Exemplu: Cleaner 300 ml + aditiv 

protecție 250 ml = 550 ml. 

b) În ceea ce priveşte caracteristicile de vâscozitate şi greutatea specifică, ATF EXTRA fluide 

aparţin aceleiaşi familii. Prin urmare, acestea pot fi amestecate şi prezenţei reziduurilor 

lichide în interiorul ATF suplimentare (inclusiv în conexiune furtunuri) nu va provoca nici 

o problemă atunci când în operaţia un alt tip de lichid este folosit.  

  



 

În pagina READY apăsați OK.  

 

 

Apăsați  sau  pentru a selecta “ATF EXTRA Exchange” şi confirmați cu OK .  

 

 

Introduceți cantitatea de fluid care v fi înlocuita folosind  sau  şi confirmați cu OK.  

Existenta cantității minime de fluid nou în rezervor asigura răspunsul imediat a pompei aparatului ATF 

EXTRA, prevenind funcționarea fără fluid nou care poate produce încetiniri sau bule de aer. Daca 

rezervorul pentru fluid nou nu conține cantitatea necesara de fluid pe display va apărea un mesaj de eroare. 

 

 

 

 

După ce vă verificaţi nivelul de ulei, în cutia de viteze a vehiculului, apăsaţi OK. 

 



 

Următorul mesaj va fi indicat: 

  

Dacă alegeţi să apăsaţi STOP/ESC, vă rugăm să consultaţi punctul 6.3.2.  

 

Aditivul de curăţare  

 

Pentru a alimenta cu aditiv de curățare, deşurubaţi dopul rezervorului auxiliar, se toarnă lichidul în rezervor 

şi după care apăsaţi OK. 

 

 

 

 

ATENŢIE: 

Cantitatea de aditiv introdusa nu poate fi selectata. Aparatul va introduce în sistem întotdeauna 

toata cantitatea de fluid aflata în rezervorul auxiliar (cantitate maxima 3 litrii). Imediat după 

aparatul ATF EXTRA va continua să recircule fluidul uzat care conține aditivul pentru 10 minute.  

Este extrem de important ca operatorul să fie deja în vehicul pe scaunul șoferului şi să acționeze 

maneta cutiei de viteze, selectând pe rând toate pozițiile P – R – N – D – S , ținând maneta în 

fiecare poziție circa 10 secunde. Aceasta operațiune trebuie efectuata în timpul ciclului de 

curățare. 

 

ATENŢIE: 

Exceptând funcția “top-ups” (completare la nivel) sau adăugare aditiv, aparatul ATF EXTRA nu 

va începe operațiunile pȃnă când temperatura fluidului nu ajunge la cel puțin 40 °C. 



 

Apăsați OK. 

 

După încălzirea fluidului ATF EXTRA va afișa cantitatea de aditiv prezenta în rezervorul auxiliar. 

 

 

ATF EXTRA va începe ciclul de adăugare a aditivului. 

 

 

 

Ciclul de curățare va începe imediat după adăugarea aditivului şi va dura 10 minute. 

 

 

 

Operațiunea în progres v fi confirmata de ledul VERDE care va lumina intermitent. 

 



 

Ciclu de înlocuire 

 

Mai jos este o descriere a operațiunilor efectuate de ATF EXTRA la sfârşitul ciclului de curăţare şi/sau 

atunci când este apăsat butonul STOP/ESC, pentru ca nu se adaugă aditiv de spălare. 

 

ATF EXTRA va verifica direcţia de curgere a fluidului. 

 

 

 

În cazul în care fluidul este insuficient sau în cazul în care fluxul nu este normal, se opreşte ciclul; acest 

lucru va fi indicat prin lumina roşie – avertizare intermitent şi de mesajul "INSUFFICIENT FLUID 

FLOW" (Fluxul de lichid INSUFICIENT).  

 

În cazul în care direcția fluxului este detectat normal, ciclul pentru înlocuirea totală a fluidului uzat cu fluid 

nou va începe automat. Fluidul nou este pompat cu aceeaşi viteză şi exacta cantitatea cu care lichidul folosit 

este drenat, până când se ajunge la cantitatea setată.  

Display-ul va indica variaţia fluidului din cele doua rezervoare. 

 

 

 

ATENŢIE: 

Aparatul ATF EXTRA nu va începe  ciclu de înlocuire pȃnă când temperatura fluidului nu ajunge 

la cel puțin 40 °C. Pe display-ul aparatului va fi afișat mesajul “în așteptare pentru încălzirea 

fluidului”. 



 

Când ciclu de înlocuire este complet ledul VERDE în loc să se aprindă intermitent va rămâne aprins în 

permanenţă.  

Aparatul ATF EXTRA va intra în mod automat în “bucla”, ceea ce înseamnă ca circuitul cutie de viteze-

radiator este închis iar pompa se oprește. 

 

Aditivul de protecție 

 

La finalul ciclului de înlocuire pe afișajul aparatului întreabă dacă doriți să adăugați aditiv de protective. 

 

 

 

Deșurubați capacul rezervorului auxiliar din partea superioara a aparatului ATF EXTRA, turnați aditivul în 

rezervorul auxiliar, înșurubați capacul înapoi şi apăsați tasta OK. 

 

 

 

Aditivul de protective va fi introdus în sistem. 

 

La finalul operațiunii ATF EXTRA va afișa următorul mesaj: 

 

 

ATENŢIE: 

Operațiunea trebuie efectuată numai cu capacul înşurubat.  

 

NOTĂ  

Injectarea de aditivi întotdeauna ia în considerare cantitatea exactă de lichide conținute de 

furtunuri, şi apoi ATF EXTRA adaugă automat restul, urmată de cantitatea de lichid, pentru 

a se asigura că o parte a aditivului nu rămâne în interiorul furtunului.  



 

 

 

Aparatul ATF EXTRA va intra în mod automat în “bucla”, ceea ce înseamnă ca circuitul cutie de viteze-

radiator este închis iar pompa se oprește. 

Dacă alegeţi să nu adăugaţi aditiv de protecţie , apăsaţi pe STOP/ESC şi ecranul va afişa pagina READY.  

 

 

 

Opri motorul vehiculului. 

Scoateţi furtunuri şi adaptoare la cutia de viteze şi de la radiator. 

Conectaţi furtunul original înapoi pe cutia de viteze. 

Porniţi motorul şi verificaţi pentru scurgeri.  

Verifica nivelul lichidului în transmiterea automată, dacă este necesar, umpleți pȃnă la nivel. 

Deconectaţi ATF EXTRA de la bateria vehiculului. 

Ştergeţi orice reziduuri lichide de pe conectori şi de pe tava cu instrumente. 

Goliți rezervorul cu fluid uzat în conformitate cu reglementările în vigoare privind uleiurile uzate.  



 

Umplerea la nivel 

Aceasta funcție este utilizata pentru a alimenta cu fluid din rezervorul cu fluid nou în cutia de viteze, cu 

motorul pornit sau oprit.  

Umplerea la nivel se poate efectua în diferite moduri în funcție de tipul de transmisie automata. 

Urmați instrucțiunile producătorului vehiculului pentru a efectua o umplere la nivel corecta. 

Utilizați conectori potriviți pentru legătura dintre ATF EXTRA şi sistemul de transmisie. 

În pagina READY apăsați OK apoi utilizați butoanele   sau  pentru a selecta funcția FLUID 

TOP-UP (umplere la nivel). 

 

 

Apăsați OK. 

 

 

Introduceţi cantitatea de lichid pentru umplere la nivel utilizând butoanele  sau  şi apăsați OK 

pentru confirmare. 

 

La finalul operațiunii aparatul va afișa din nou pagina READY. 

 

ATENŢIE: 

Rezervorul pentru fluid nou trebuie să conțină o cantitate suficienta de fluid incluzând şi cei 

doi litrii extra. În caz contrar aparatul va afișa mesajul: "INSUFFICIENT NEW FLUID" 

(fluid nou insuficient). 



 

Drenare fluid 

Conectați ATF EXTRA la sistemul de transmisie automata.  

Aceasta funcție este utilizata pentru a drena excesul de fluid pentru a fi “la nivel”. Aceasta funcție trebuie 

efectuata întotdeauna atunci când temperatura fluidului ajunge la nivelul specificat de producător. 

În pagina READY apăsați OK apoi utilizați butoanele   sau  pentru a selecta funcția FLUID 

DRAIN (drenare fluid). 

 

 

Apăsați OK. 

 

 

 

Utilizați butonul  sau  pentru a introduce cantitatea de fluid ce va fi drenata în rezervorul pentru 

fluid uzat. 

Confirmați cu OK. 

 

  

 

ATENŢIE: 

Verificați dacă exista volum suficient în rezervorul pentru fluid uzat pentru a primi fluidul 

ce urmează a fi drenat. 



 

 

 

Apăsați OK. 

 

Aceasta procedura este efectuata întotdeauna după ciclul de schimb de fluid, motiv pentru care temperatura 

fluidului va fi întotdeauna peste 40°C şi nu exista timp de așteptare.  

 

Drenarea fluidului în exces se poate efectua şi fără aparatul ATF EXTRA prin simpla desfacere a bușonului 

de supraplin a cutiei de viteze automate”.  

 

La finalul procedurii ledul VERDE va rămȃne aprins.  

Apăsați OK. 

Afișajul va arata din nou pagina READY şi ledul VERDE se va stinge. 

 

 

ATENŢIE: 

Procedura de drenare nu va fi efectuata dacă temperatura fluidului din sistem este sub 40°C. În 

acest caz va fi afișat mesajul de mai jos. Aparatul ATF EXTRA va efectua automat drenarea pentru 

cantitatea selectata fără vre-un avertisment prealabil dacă temperatura fluidului este sau ajunge la 

40°C. 



 

Adăugarea aditivului 

Aceasta funcție este utilizata pentru a adăuga aditiv de protecție din rezervorul auxiliar al aparatului ATF 

EXTRA la fluidul din transmisia automata, cu motorul pornit sau oprit.  

Acest procedeu se poate efectua în diferite moduri, în funcție de tipul de transmisie. 

 

Utilizați adaptori potriviți pentru a conecta aparatul TF EXTRA la sistemul de transmisie. 

În pagina READY apăsați OK pentru a afișa lista de funcții disponibile.  

Selectați funcția “ADDITIVE LOAD”cu ajutorul butoanelor  şi . şi apăsați OK.  

 

 

 

Următorul mesaj va fi afișat pe afișajul aparatului: 

 

 

 

 

ATENŢIE: 

Pentru a executa acest procedeu în rezervorul pentru fluid nou trebuie să existe cel puțin doi 

litrii de fluid. În caz contrar aparatul va afișa mesajul: "INSUFFICIENT NEW FLUID" 

(fluid no insuficient). 



 

Turnați aditivul în rezervorul auxiliar (dacă nu ați făcuto deja), apăsați OK. 

 

 

 

Dacă ați apăsați butonul OK înainte de a turna aditivul în rezervorul auxiliar următorul mesaj va fi afișat pe 

afișajul aparatului: 

 

 

 

La finalul procedurii ledul VERDE va rămȃne aprins.  

Apăsați OK. 

Afișajul va arata din nou pagina READY şi ledul VERDE se va stinge. 

 

 

NOTĂ 

În timpul acestei operațiuni, după injectarea întregii cantități de aditiv, aparatul ATF 

EXTRA  va injecta 150 ml de fluid nou pentru a evita ca aditivul să rămȃnă în furtunul de 

încărcare.  

 

NOTĂ 

Pentru umplere/golire la nivel consultați instrucțiunile furnizate de producătorul vehiculului.  



 

Umplere la nivel din bidon 

Aceasta funcție este utilizata atunci când doriți să adăugați în cutia de viteze, cu motorul pornit sau oprit, o 

cantitate minima de fluid (maxim 5 litrii), fluid care se afla într-un bidon altul decât rezervoarele aparatului. 

Acest procedeu se poate efectua în diferite moduri, în funcție de tipul de transmisie. 

Utilizați conectori potriviți pentru legătura dintre ATF EXTRA şi sistemul de transmisie. 

 

Poziționați bidonul care conține fluid în partea posterioara a aparatului în poziția (NEW ), şi introduceți în 

bidon furtunul de absorbție. 

În pagina READY apăsați OK pentru a afișa lista de funcții disponibile. 

 

 

Selectați funcția “TOP OFF FROM BOTTLE”cu ajutorul butoanelor  şi . şi apăsați OK. 

 

 

Apăsați OK. 

 

 

Introduceți cantitatea de fluid care doriți să fie injectata utilizând butoanele  sau , apăsați OK. 

 

 

ATENŢIE 

Cantitatea maxima de fluid este de 5 litrii. 

ATF EXTRA verifica tare a containerului, prin urmare, ar trebui să introduceţi o valoare 

mai mică decât valoarea prezentă în containerul . 



 

La finalul operațiunii va fi afișat din nou pagina READY. 

 

 

 

Print 

 

La finalul fiecărui ciclu de operațiuni aparatul ATF EXTRA va printa un bon care va indica toate 

datele procesului: 

 

 

 

 

 

Lista parametrilor 

Cantitate (litrii) de fluid NOU utilizat 

Cantitate (litrii) de fluid UZAT recuperat 

Cantitate (litrii) de aditivi utilizat 

Temperatura fluid (°C) 

Număr de operațiuni  



 

Cantitate (litrii) de aditivi injectat 

Cantitate (litrii) de fluid utilizat pentru umplere la nivel 

 

MENIUL SERVICE 

 

În pagina READY apăsați OK pentru a afișa lista de funcții disponibile.  

Selectați funcția “SERVICE”cu ajutorul butoanelor  şi . şi apăsați OK. 

 

 

 

Din meniul SERVICE puteți selecta următoarele funcții: 

 Language (limba): selectează limba de afișare. 

 Fluid Type (tip de fluid): utilizat pentru selectarea tipului de fluid aflat în rezervorul pentru fluid 

nou. Exista şi opțiunea “ATF EXTRA generic” pentru greutatea specifica medie a fluidelor 

pentru transmisii automate ( punctul 6.1).,  

 New fluid tare (cântar  fluid nou): dacă utilizați alt rezervor pentru fluid nou decât cel furnizat 

cu aparatul ATF EXTRA. În acest caz trebuie calculata noua greutate. 

 Used fluid tare (cântar fluid uzat): dacă utilizați alt rezervor pentru fluid uzat decât cel furnizat 

cu aparatul ATF EXTRA. În acest caz trebuie calculata noua greutate.  

 Machine priming (amorsare aparat): aceasta operațiune trebuie efectuata înainte de prima 

utilizare a aparatului pentru a înlocui fluidul de testare din aparatul ATF EXTRA cu fluid de 

transmisie nou. Acest ciclu se poate efectua dacă este nevoie să eliminați toate reziduurile din 

aparat.  

 

 

NOTĂ: 

Această nevoie trebuie să apară în foarte rare cazuri datorită asemănării fizice şi chimice între 

fluidele hidraulice.  



 

Limba 

 

Selectarea meniul “LANGUAGE”, apăsați OK şi utilizați butoanele  sau  pentru a vedea 

limbile de afișare disponibile. 

 

 

 

Selectați limba dorita utilizând butoanele  sau  şi apăsați OK pentru confirmare. 

 

Tip fluid 

 

 

 

Selectarea meniul “LANGUAGE”, apăsați OK şi utilizați butoanele  sau  pentru a vedea lista 

tipurilor de fluid disponibile. 

 

 

 

Selectați tipul de fluid dorit utilizând butoanele  sau  şi apăsați OK pentru confirmare. 

 

 



 

Cântar  fluid nou 

 

 

Selectarea meniul “NEW TANK TARE” cu ajutorul butoanelor  sau  şi apăsați OK. 

Următorul mesaj va fi afișat:  

LOAD EMPTY NEW FLUID TANK FOR CALIBRATION. 

(poziționați rezervorul gol pentru fluid nou pentru calibrare). 

 

Poziționați rezervorul în poziția  NEW  în partea posterioara a aparatului. 

Următorul mesaj va fi afișat: 

 

 

 

La finalul operațiunii următorul mesaj va fi afișat: OPERATION COMPLETED (operațiune completa). 

Apăsați STOP/ESC . 



 

Cântar  fluid uzat 

 

 

 

Selectarea meniul “USED TANK TARE” cu ajutorul butoanelor  sau  şi apăsați OK. 

Următorul mesaj va fi afișat:  

LOAD EMPTY USED FLUID TANK FOR CALIBRATION. 

(poziționați rezervorul gol pentru fluid uzat  pentru calibrare) 

 

Poziționați rezervorul în poziția   OLD. în partea posterioara a aparatului. 

Următorul mesaj va fi afișat: 

 

 

La finalul operațiunii următorul mesaj va fi afișat: OPERATION COMPLETED (operațiune completa). 

Apăsați STOP/ESC. 



 

Amorsare aparat 

 

Selectarea meniul “MACHINE PRIMING” cu ajutorul butoanelor  sau  şi apăsați OK: 

 

 

 

Efectuați operațiunile indicate pe afișaj, introduceți cel puțin 3.5 litrii de fluid nou în rezervorul pentru fluid 

nou şi conectați cele doua furtunuri ale aparatului ATF EXTRA cu ajutorul conectorului nr.5 inclus în trusa 

de accesorii a aparatului.. 

 

Apăsați OK. 

Aparatul ATF EXTRA va începe să dreneze fluidul din rezervorul pentru fluid nou şi va descărca fluidul 

aflat în circuitul intern al aparatului în rezervorul pentru fluid uzat. 

 

Pentru câteva minute aparatul va indica cantitatea de fluid aflata în cele doua rezervoare. 

 

La finalul operațiunii următorul mesaj va fi afișat: OPERATION COMPLETED (operațiune completa). 

Apăsați STOP/ESC. 

 



 

ÎNTRETINERE 

 

 

ATENŢIE: Toate operațiunile de întreținere trebuiesc efectuate cu aparatul deconectat de la 

vehicul şi de la sursa de alimentare. Este recomandat să purtați echipament de protecție şi să 

respectați instrucțiunile de protecția muncii. 

 

Pentru a permite funcționarea corectă a aparatului şi pentru a asigura fiabilitatea în timp, este foarte 

important să urmaţi indicaţiile furnizate mai jos: 

 

Vibraţiile excesive pot scurta durata de viaţă a diferitelor componente, pot afecta precizia de măsurare și 

anula garanţia aparatului. 

Curăţaţi carcasa unităţii cu soluții non dure şi non abrazive, produse ca săpun neutru sau detergenţi de 

suprafaţă. Nu utilizaţi solvenţi, acestea pot deteriora vopseaua. 

Nu lăsaţi aparatul expus la razele soarelui şi la vreme. Expunerii excesive la razele soarelui sau umiditate 

poate cauza o defecţiune. 

Aparatul nu trebuie utilizat ca un cărucior de transport pentru alte echipamente. 

Dacă aparatul urmează a fi transportat într-un vehicul, eliminați fluidele din toate rezervoarele aparatului. 

Când manipulate aparatul evitați loviturile violente. 

Verificați periodic starea filtrelor şi a furtunurilor. 

În cazul în care furtunurile prezintă uzura excesiva, înlocuiţi-le imediat cu altele noi pentru a preveni 

posibile probleme. 

 

Întreținere filtre fluide 

După 30 de cicluri complete de curățare/ înlocuire cele doua filtre din interiorul aparatului trebuiesc 

înlocuite. Numărul de cicluri complete efectuate de aparatul ATF EXTRA sunt printate pe bon. 

 

 

 

NOTĂ 

Utilizați doar filtre originale ( 007935110020).  



 

Înlocuirea hârtiei de imprimantă 

 

 Pentru a schimba la rola de hârtie, procedează după cum urmează: 

 

Deschide panoul de imprimantă 

aşa cum se arată în figura 1;  

 

 

 

 

Poziționați rola de hârtie şi asigurați-vă că hârtia se derulează în direcţia 

corectă, aşa cum se arată în figura 2;; 

 

 

 

 

 

 

 Scoate putina  

hârtie ca în figura 3 şi Închideţi panoul; 

 

 

 

 

 

 

Imprimanta este gata.  

 

 

Figura 1 

Figura 3 

Figura 2 



 

 

ACCESSORII ŞI PIESE DE SCHIMB 

 

Echipamente aparat 
 

Cod Descriere  

007935110010 

KIT ACCESORII DE BAZA 

Lista de referința 

007935110160, 007935110170, 

007935110210, 007935110250, 

007935110260, 007935110290, 

007935110300, 007935110310, 

007935110320, 007935110330, 

007935110340, 007935110350, 

007935110360, 007935110390, 

007935110420, 007935110450, 

007935110460, 007935110470, 

007935110510, 007935110520, 

007935110530, 007935110540, 

007935110550. 

 

 

 

 

Accesorii la cerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 

Utilizați doar accesorii şi piese de schimb originale, în caz contrar garanția este 

anulata. 

Pentru a comanda piese de schimb adresați-va dealerului dumneavoastră. 



 

 

COD VEHICUL PHOTO 

007935110120 
ACCESORIU TATA -VOLVO (C30-C70-S40-S60-

S70-S80-V40-V50-V70) 

 

007935110130 
ACCESORIU MAMA - VOLVO (C30-C70-S40-

S60-S70-S80-V40-V50-V70) 

 

007935110140 PSA GROUP - RENAULT 

 

007935110150 VW DSG 

 

007935110160 
ACCESORIU TATA -GM - FIAT - FORD - JEEP - 

CHRYSLER - SAAB - MERCEDES 

 

007935110170 
ACCESORIU MAMA - GM - FIAT - FORD - JEEP - 

CHRYSLER - SAAB - MERCEDES 

 

007935110180 JEEP - MITSUBISHI - GM - SUZUKI - TOYOTA 

 

007935110190 ACCESORIU TATA -AUDI 

 

007935110200 ACCESORIU MAMA - AUDI 

 

007935110210 ALFA ROMEO 159 

 

007935110220 ACCESORIU - LEXUS 

 



 

 

COD VEHICUL PHOTO 

007935110230 BLACK TUBE LEXUS 

 

007935110240 ACCESORIU - 90°LEXUS 

 

007935110250 ACCESORIU TATA -BMW - JAGUAR 

 

007935110260 ACCESORIU MAMA - BMW - JAGUAR 

 

007935110270 ACCESORIU TATA -SAAB 

 

007935110280 ACCESORIU MAMA - SAAB 

 

007935110290 ACCESORIU TATA - MERCEDES 

 

007935110300 ACCESORIU MAMA - MERCEDES 

 

007935110310 ACCESORIU TATA - BMW 1 (SERIES 7-Z3) 

 

007935110320 ACCESORIU MAMA - BMW 1 (SERIES 7-Z3) 

 

007935110330 ACCESORIU TATA - BMW 2 (SERIES 7-Z3) 

 



 

 

COD VEHICUL PHOTO 

007935110340 ACCESORIU MAMA - BMW 2 (SERIES 7-Z3) 

 

007935110350 ACCESORIU TATA - VOLVO (850-940-960) 

 

007935110360 ACCESORIU MAMA - VOLVO (850-940-960) 

 

007935110370 ALFA ROMEO 156 JTS 

 

007935110380 VW AUDI (2x1) înainte de 2000 

 

007935110390 PEUGEOT 405-407 (2x1) 

 

007935110400 ACCESORIU TATA - VOLVO (XC60-XC70-XC90) 

 

007935110410 CLEMA VOLVO (XC60-XC70-XC90) 

 

007935110420 ALFA ROMEO 156 JTD 

 

007935110430 

ACCESORIU TATA - AUDI (100-A4-A5-A6-A8) 

VW (BEETLE-PASSAT-PHAETON-TIGUAN-

TOUAREG) 
 

007935110440 

ACCESORIU MAMA - AUDI (100-A4-A5-A6-A8) 

VW (BEETLE-PASSAT-PHAETON-TIGUAN-

TOUAREG) 

 



 

 

COD VEHICUL PHOTO 

007935110450 ACCESORIU TATA - MERCEDES (except. A e B) 

 

007935110460 ACCESORIU MAMA - MERCEDES (except A e B) 

 

007935110470 
ACCESORIU TATA - BMW SERIES 1-LAND-

ROVER 

 

007935110480 
ACCESORIU MAMA - BMW SERIES 1-LAND-

ROVER 

 

007935110490 ACCESORIU TATA - BMW-JAGUAR 

 

007935110500 ACCESORIU MAMA - BMW-JAGUAR 

 

007935110510 TUB 1/4 - ALFA ROMEO 156 1.8 pȃnă în 2000 

 

007935110520 TUB 5/16 - ALFA ROMEO 156 1.8 după 2000 

 

007935110530 

 

TUB 3/8 - ALFA ROMEO 156 1.6 e 166 

 

 

 

007935110540 

TUB 1/2 - BMW-CHEVROLET-HONDA-HYUNDAI-

JAGUAR-JEEP-KIA-LAND ROVER-LEXUS-

MITSUBISHI- OPEL- ROVER-SUZUKI-TOYOTA 

 

007935110550 TUB 3/4 - HONDA-HYUNDAI-KIA-LEXUS 

 



 

 

COD VEHICUL PHOTO 

007935110560 
ACCESORIU - 90°- ALFA ROMEO 156 1.6 and 

166 

 

007935110570 NISSAN - DAIHATSU - SUZUKI 

 

007935110580 AISIN TRANSMISSION FIAT -LANCIA - FORD 

 

007935110110 ADAPTOR pentru MMTC-TE 100 (2x1) 

 

 

 

 

Cod Piese schimb ATF EXTRA 

007935110020 FILTRU 10 MICRON 

007935110030 LOAD CELL 60 Kg WIRED 

007935110040 3-WAY SOLENOID 12V DC TYPE A 

007935110050 3-WAY SOLENOID 12V DC TYPE O 

007935110060 ELECTRONIC CARD ATF 2 

007935110070 OIL PUMP 12 V DC 

007935110080 PRINTER RS232 5V 

007935110090 COMPLETE KIT TANK LEVEL SENSOR 

007935110100 ONE WAY DIRECTION VALVE 1/4G 
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