
دفترچه راهنما

ATF-20

شستشو و تعویض روغن گیربکس اتوماتیک



چرا از دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک استفاده کنیم ؟

ساختار گیربکس اتوماتیک بسـیار پیچیده می باشد و تعویض روغن به سبک سنتی و دستی باعث تعویض 25 % از روغن و 

ماندن ضایعات فلزي و رسوبات می گردد و نیز باعث مخلوط شدن روغن جدید با رسـوبات و ضـایعات می گردد که سـبب 

لرزش دنده و تاخیر در تعویض دنده و تقه زدن و مصرف سوخت بیشـتر و دیگر معایب گیربکس می گردد که به هیچ وجه 

نباید نادیده گرفته شود.

دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با استفاده از آخرین روند طراحی  در جهان ساخته شده که با استفاده از فشــار 

دسـتگاه از طیق رادیاتور و گیربکس هم زمان با خرج روغن کهنه و تزریق روغن نو به صــورت یک چرخه قابل اطمینان و 

کارآمد حاصل می شود.

کارکرد این دستگاه با  فشار پمپ الکتریکی 220 ولت می باشد و تنظیم آن  بسیار ساده و راحت است که زمان چرخه 

پاکسازي و تعویض در حدود 20 دقیقه طول می کشد که شامل سرویس گیربکس ،توربین ،خنک کننده و مسیر مدار 

آن می باشد . این چرخه پاکسازي کامل را به دنبال دارد و همیشه گیربکس را نو و بهینه نگهداري می کند.

ATF-20 دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

ATF عملکرد دستگاه

1.   تمامی ماشین هاي اروپایی ،آسیایی ، آمریکایی که از گیربگس اتو ماتیک استفاده می کند را پاکسازي می نماید.

2دقیقه به طول می انجامد آسیبی به سیسـتم  2.   کل زمان پاکسازي گیربگس و رادیاتور مربوطه و لوله هاي انتقال حدود 0

گیربگس نخواهد زد.

3.   باعث حذف ضایعات فلزي و رسوبات می گردد.

4.   این عملکرد باعث حذف انتقال رسوبات و ضایعات شده که از لرزش و تقه زدن و اتالف سوخت بیشتر جلو گیري و باعث 

طول عمر گیربکس می گردد.

5.   طراحی قابل حمل بهره برداري آسان و ساختار مناسب.

6.   اتصال سریع دستگاه گیربکس  و رادیاتور مربوطه از طریق لوله  ها و اتصاالت.

7.   دستگاه به صورتی طراحی شده که به راحتی قابل اتصال  و قابل تنظیم می باشد .

8.  همرا با یک ویژگی دیگرکه چرخه پاکسازي گیربکس و نیز تنظیم فشار دستگاه  به طور اتوماتیک بسته به مدل 

اتومبیل می باشد.
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ATF-20 دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

نام قطعهشماره شماره نام قطعهنام قطعه شماره

شیرکنترل شماره 12 7 مکش از سیستم گیربکسفیلتر روغن 13

کلید برق2 8 مخزن روغن مصرف شدهگیج روغن قدیمی 14

نشانگر برق دستگاه3 9 مخزن روغن جدیدگیج روغن جدید 15

فیلترها4 10 فیوزنشانگر روغن جدید 16

مکش به مخزن دستگاه5 11 نشانگر روغن قدیمی

تخلیه از مخزن دستگاه6 12 شیرکنترل شماره 1



صفحه 2

ATF-20 دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

I. دستگاه تعویض روغن گیربکس ATF-20 به صورت کامل در شرکت بسته بندي شده و ارسال می گردد، ولی با این 

حال در حین حمل و نقل احتیاط الزم را به عمل بیاورید تا به بدنه و سایر قیمت هاي آن آسیبی وارد نشود.

دستگاهی که در اختیار شما قرار می گیرد شامل موارد زیر است :

. ATF-20 1.   دستگاه   

   2.   جعبه کانکتورها ، سري ها اتصال براي گیربکس هاي مختلف.

   3.   4عدد چرخ و 16 عدد پیچ براي اتصال زیر دستگاه.

   4.   شلنگ تزریق و تخلیه روغن هر کدام 1 عدد.

   5.  دفترچه راهنما.

II.  دستگاه قابلیت شستشوي سیستم گیربکس را دارا می باشد، اگر نیاز به مایع شستشو داشتید باید آنرا به صورت 

جداگانه از شرکت تامین کنید ( هر بطري 1 لیتري مایع شستشو براي 1 خودرو مصرف می شود).

ATF-20 شماتیک نحوه اتصال دستگاه  .III
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IV.  آماده سازي قبل از شروع کار 

1)  مخزن دستگاه را با مقدار مناسبی از روغن جدید شارژ کنید ( در حدود 12 لیتر ).

2)  برق دستگاه را متصل کنید سپس شلنگ کوتاه شفاف را به کانکتور DISCHARGE FROM TANK متصل کنید ، 

دستگاه را روشن کنید تا زمانی که روغن جدید سرریز شود. ( این مرحله براي هواگیري مخزن دستگاه الزم است ).

V.  شستشوي سیستم گیربکس

1.   مطمئن شوید که خودرو به درستی پارك شده و ترمز دستی آن کشیده شده باشد.

2.   شلنگ اتصال از خنک کننده به گیربکس خودرو را پیدا کنید و آنرا از سمت گیربکس جدا کنید 

3.   کانکتورهاي مناسب را از جعبه کانکتورها پیدا کرده و شلنگ هاي ( آبی و قرمز ) رفت و برگشت روغن را به کمک 

آنها به دو سر خنک کن و گیربکس متصل کنید .

4.   یک لحظه کوتاه استارت بزنید تا مسیر رفت و برگشت روغن را پیدا کنید 

   " Drain to the tank "  و شلنگ آبی را به کانکتور " Discharge from tank " 5.   شلنگ روغن قرمز را به کانکتور

روي دستگاه متصل کنید.

 " Suction From Transmission "6.   دستگاه داراي یک شلنگ کوتاه شفاف بی رنگ می باشد، آنرا به کانکتور

متصل کنید بطري مایع شستشو را باز کنید و انتهاي دیگر شلنگ شفاف را درون بطري فرو ببرید.

7.   کابل برق دستگاه را متصل کنید ،  شیر کنترلی شماره 2 را در حالت SUCTION و  شیر کنترلی شماره 1  را در 

حالت EXCHANGE  قرار دهید .

8.   دستگاه را روشن کنید تا مواد شوینده به داخل گیربکس تزریق شود .

9.   پس از اینکه موادشوینده به گیربکس تزریق شد، شلنگ شفاف را جدا کنید، سپس شیرکنترلی 2 را در حالت 

.CLEANING قرار دهید و شیر کنترلی 1 را در حالت EXCHANGE

10.  خودرو را روشن کنید ، در این حالت به صورت خودکار مواد شوینده در چرخه گیربکس قرار می گیرد و شستشو 

انجام می شود، فرآیند شستشو و جریان روغن جدید و قدیمی را از طریق نشانگرهاي روي دستگاه می توان مشاهده 

کرد، بعد از 5 دقیقه فرآیند شستشو به اتمام رسیده و خودرو را خاموش کنید.
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VI.  نحوه تعویض روغن گیربکس  

1.   مطمئن شوید که خودرو به درستی پارك شده است و ترمز دستی اعمال شده است.

2.   شلنگ اتصال از خنک کننده به گیربکس را پیدا کنید و آنرا جدا کنید.

3.   کانکتورهاي متناسب با خودرو  را  از جعبه کانکتورها پیدا کنید و شلنگ هاي ( آبی و قرمز ) رفت و برگشت روغن  

را  به کمک آنها به دو سر خنک کننده و گیربکس متصل کنید.

4.   یک لحظه کوتاه استارت بزنید تا مسیر رفت و برگشت روغن را پیدا کنید .

 " Drain to the tank " و شلنگ آبی را به کانکتور " Discharge from tank " 5.   شلنگ روغن قرمز را به کانکتور

متصل کنید.

6.   خودرو را باال ببرید تا چرخ هاي محرك آن آزاد باشد و شلنگهاي آبی و قرمز روغن را به گیربکس اتوماتیک خودرو 

متصل کنید تا یک چرخه تشکیل دهد.

7.   مطمئن شوید که حدود 12 لیتر روغن جدید در مخزن دستگاه وجود داشته باشد. سپس شیر کنترل شماره 2 را در 

حالت " EXCHANGE "  قرار دهید.  

8.   شیر کنترل شماره 1 را در حالت " EXCHANGE " قرار دهید سپس دستگاه را روشن کنید تا فرآیند تعویض 

روغن گیربکس شروع شود، زمانی که حرکت روغن جدید را در نشانگر آن مشاهده کردید خودرو را روشن کنید تا 

مرحله تعویض روغن گیربکس انجام شود.

9.   از نشانگرهاي روغن جدید و روغن قدیمی روي دستگاه می توان مراحل انجام کار را زیر نظر داشت .

10.   اگر جریان روغن جدید خیلی کمتر از روغن مصرف شده باشد، با استفاده از شیر کنترلی شماره 2 جریان روغن 

کهنه را کنترل کنید تا تعادلی میان تخلیه و تزریق روغن برقرار شود.   

11.   در حین تعویض روغن در هر حالت گیربکس ممکن است وقفه هایی بین 5 تا 10 ثانیه به وجود بیاید .  

12.   به نشانگر روغن مصرف شده دقت کنید ، زمانی که رنگ روغن کهنه تغییر کرد و روغن جدید در نشانگر ظاهر 

شد به این معنی است که فرآیند تعویض روغن به اتمام رسیده است ، خودرو را خاموش کنید.

13.  خودرو را روشن کنید و سطح روغن را در آن بررسی کنید اگر روغن آن  کم باشد آن را شارژ کنید ، زمانی که 

روغن به اندازه کافی رسید، اتصاالت را از خودرو جدا کنید. ( براي مشاهده نتیجه کار خودرو باید حداقل 1 کیلومتر 

مسافت طی کند).
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توجه :

1.   به اتصال صحیح شلنگ هاي رفت و برگشت روغن از گیربکس به دستگاه دقت کنید.

2.   در زمان شستشو ، دقت کنید که اگر نشتی اي مشاهده کردید ، اتصاالت را بررسی کنید ، دستگاه را خاموش و 

دوباره روشن کنید.

3.   اگر هر گونه مشکلی در کارکرد دستگاه وجود داشت ، لطفا کار را متوقف کنید و دستگاه و اتصاالت را بررسی 

کنید، اگر ایراد بر طرف نشد با نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

تخلیه روغن مصرف شده 

پوشش پشت دستگاه را باز کنید ، مخزن روغن قدیمی را از محل خود خارج کنید ، روغن را در محفظه مناسب تخلیه 

کرده و سپس مخزن را در جاي خود بگذارید و پوشش پشت دستگاه را ببندید.

شارژ مخزن روغن دستگاه

a.   شیر کنترلی شماره 1 را درحالت " EXCHANGE " و شیرکنترلی شماره 2 را در حالت " SUCTION " قراردهید.

b.   یک سر شلنگ شفاف را به کانکتور " Suction From Transmission " و انتهاي دیگر آن درون گالن یا بطري 

روغن فرو ببرید.

c.   شلنگ هاي تخلیه و تزریق را مانند مرحله شستشو متصل کنید .

d.   دستگاه را روشن کنید، روغن جدید از شلنگ شفاف مکیده می شود و از طریق شلنگ قرمز به درون مخزن 

دستگاه تزریق می شود.

e.   سایر مراحل همانند مرحله تعویض روغن گیربکس انجام می شود.



ATF-20 لیست کانکتورهاي ویژه گیربکس هاي اتوماتیک براي دستگاه
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شماره سریال تعداد شماره سریال تعداد
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