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QS70445 
Przyrząd do wymiany i odpowietrzania 

płynu hamulcowego 
 

ZASTOSOWANIE: 
Przyrząd z jednej strony podłączany jest do sieci sprężonego powietrza 
(wejście 1/4”), z drugiej do odpowietrznika układu hamulcowego. 
Podciśnienie wytworzone w zbiorniku pozwala na wyssanie płynu 
hamulcowego z układu bez konieczności „pompowania” pedałem hamulca.  
Temperatura pracy: -20° do +50°C  
Ciśnienie pracy: 5 do 8bar  
Zużycie powietrza: ok. 180l/min  
Wytwarzane podciśnienie: -0,5bar  
Gniazdo ¼” 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

1 Przyrząd do odpowietrzania  
2 Pojemnik uzupełniający z nakrętką i zaworem 
3 Komplet adapterów 
4 Transparentny przewód z gumową końcówką 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją zalecaną przez producenta samochodu. 
Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy. 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Napełnić pojemnik uzupełniający (2) płynem hamulcowym. Zakręcić szczelnie pojemnik oraz zamknąć zawór 
znajdujący się w nakrętce. 

• Zdjąć nakrętkę zbiornika płynu hamulcowego, w razie potrzeby uzupełnić poziom płynu. Dobrać adapter (3) 
najlepiej pasujący do rozmiaru zbiornika. 

• Założyć wybrany adapter na pojemnik uzupełniający, następnie umieścić pojemnik z adapterem w zbiorniku 
płynu hamulcowego i odkręcić zawór na pojemniku. 

• Połączyć przyrząd (1) z przewodem (4) i podłączyć do instalacji sprężonego powietrza. Uwaga: nie należy 
przekraczać dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 

• Założyć gumową końcówkę do odpowietrzania na odpowietrznik. Jeżeli nie jest wskazana inna kolejność przez 
producenta pojazdu, odpowietrzanie należy zacząć od zacisku hamulcowego znajdującego się najdalej od 
pompy hamulcowej i zakończyć na zacisku znajdującym się najbliżej pompy. 

• Nacisnąć spust przyrządu i poluzować odpowietrznik. 

• Zakręcić odpowietrznik gdy w przezroczystym przewodzie pojawi się świeży płyn (w przypadku wymiany płynu) 
lub płyn bez pęcherzyków powietrza (w przypadku odpowietrzania układu). Następnie zwolnić spust. 

UWAGA: Nie należy dopuścić do obniżenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku poniżej znaku MIN. 
W przypadku zbliżania się do tej granicy należy przerwać odpowietrzanie zakręcając odpowietrznik i zwalniając 
spust przyrządu, a następnie uzupełnić płyn w zbiorniku i pojemniku uzupełniającym. Po uzupełnieniu płynu 
odpowietrzanie można kontynuować. 

• Odłączyć przyrząd od odpowietrznika, opróżnić przyrząd z płynu hamulcowego i powtórzyć czynności dla 
pozostałych zacisków. 
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UWAGA: po zakończeniu operacji odpowietrzania należy bezwzględnie upewnić się czy układ hamulcowy 
pracuje prawidłowo. 
 

 
GWARANCJA: 

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w 

punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 

 
 
PW TECHSAM WOCH Sp. J. Data sprzedaży ..................................................................  

ul. Warszawska 131 

20-824 Lublin 

tel.  81 444-63-73 

tel. 81 458-38-10 

fax. 81 458-38-19 

e-mail: techsam@techsam.pl Podpis i pieczęć sprzedającego .........................................  

http://www.techsam.pl/
http://www.quatros.pl/
mailto:techsam@techsam.pl

