
         OTOMATİK ŞANZIMAN 
TEMİZLEME VE BAKIM MAKİNASI



Dikkat : Hatalı kullanım
cihaza zarar verebilir
veya yaralanmalara
yol açabilir.

Bilgi : Cihaz kullanımı
yüksek seviyede dikkat
gerektirir.

Yağ değişimi bu konuda eğitimli personel
tarafından yapılmalıdır.Yağ kalitesi araç
üreticisinin talimatlarına uyumlu olmalıdır.
CTP GmbH firması hatalı kullanımdan 
dolayı doğrudan ve/veya dolaylı hiç bir 
sorumluk altında değildir.

Cihaz daima normal ve uygun bir yerde
çalıştırılmalıdır.

Tahrikli tekerlekler yağ temizleme veya
değiştirme işlemleri sırasında boşta 
olmalıdır.

-Hatalı kullanımın doğuracağı zararlardan
kaçınmak için vites değiştirmelerin 
deneyimli personel tarafından yapılması 
gereklidir.

Bağlantıları sökereken yağ sıçramalarını 
önlemek için adaptörü kağıt bezler ile sarın.

Yaralanmaları önlemek için, egzoz borusu
ve soğutucu gibi parçalar ile temastan
kaçının.

Cihaz ile çalışırken, muhakka koruma 
gözlüğü, maske ve uygun kıyafet giyin.

Egzoz gazları zehirli ve zararlı gazlar içerir.

Kullanım sırasında hortumların aşırı sıcak
parçalara değmesine izin vermeyin, uzak 
tutun.

Kullanım sonrası cihazı muhakkak kapatın.

Direkt gelen güneş ışınları ve yağmur
altında çalışmayın. İyi havalandırılmış
mekanları tercih edin.

Ateş ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde
cihazı çalıştırmayın.

Cihaz çalışıyorken yakınında sigara
içmeyin.

Kullanmadan önce ATF EVOLUTION
Kullanım Kılavuzunu çok iyi okuyun.

İşlem adımlarını, Önlemleri, Tesisat 
bilgilerini ve Kullanım Kılavuzunu çok iyi 
okuyun. Cihazın uygun kullanılmaması 
ve önlemlere dikkat edilmemesi halinde 
hasar, yaralanmalar ve olası ölümcül 
sonuçlar doğabilir. Hiç bir zaman yetkili ve 
eğitimli olmayan kişiler tarafından cihazın eğitimli olmayan kişiler tarafından cihazın 
kullanılmasına izin verilmemelidir.

Güvenlik Bilgileri

Bilgilendirme yapılmaksızın tüm bilgileri
değiştirme hakkı CTP GmbH tarafından
saklıdır.

Bu kitaptaki tüm bilgiler, görseller ve spesifik
detaylar tamamen en güncel bilgilere 
dayanmaktadır.

Sorumluluklar

Bu cihaz profesyonel kullanım için tasar-
lanmıştır ve uzman veya kalifiye personel
tarafından kullanılmalıdır.TR



Garan
Adaptörler

Cihaz Künyesi
Yazıcı Bilgileri
DATABANK Bilgi Girişi
Dil Seçimi
Tarih ve Saat
LCD Ekran Parlaklık Ayarlama
Cam Tüp Aydınlatma Ayarları
Şanzıman Yağı Seçimi
Sensör Kalibrasyonu

Sistem Ayarları
Eski Yağ Deposunun Boşallması
Yeni Yağ Deposunun Boşallması

Databank üzerinden verme
Direkt verme

Fazla Yağı Çekme
Yağ İlavesi

Yağ Seviyesi Ayarlama

Yağ Değişimi
Temizleme birme
Sirkülasyon
Temizleme sıvısının şanzımana dolumu

Temizleme Sirkülasyonu
Yeni Yağ Dolumu
Temizleme Sıvıs Dolumu

Sıvıların dolumu
Elektrik bağlantısı
Hortum bağlantıları
Aracı kaldırma

Hazırlık
Çalışma Adımları 

Ana Menü
Açılış ekranı

Kumanda panosu
Elektrik şeması
Boru tesisatı
Genel Yapı
Dış görünüm

Cihaz Yapısı
Teknik Bilgiler
Çalışma Şartları
Özellikler
Giriş

TR



Ölçüler : 590mmx700mmx1037mm

Brüt Ağırlık : 78 Kg

Net Ağırlık : 70 Kg

Gürültü seviyesi : < 70 db

Ortalama yağ değiştirme hızı :
2 L/Dakika

Değiştirme hassasiyeti +/- 100 ml

Yağ Haznesi : 20 L x 2 adet

Filtre Hassasiyeti : 5 um

Boşaltım Hortumu : 1.2 m

Çıkış Hortumu : 2.5 m

Giriş Hortumu : 2.5 m

Manometre : 0-200 psi

Maksimum güç : 150W

Ortam nemi 

Ortam sıcaklığı 

Elektrik Bağlantısı : AC110V/60Hz
veya AC 220V/50Hz

Otomatik şanzımanın performansını artırır
ve ömrünü uzatır.

Manuel olarak yapılan yetersiz yağ değişi-
mine karşı mükemmel alternatif.

Avrupa, Amerika ve Asya menşeili araçlara 
uygun hazırlanmış geniş adaptör seçenek-
leri ile kolay bağlantı imkanı.

Databank bilgilerine ilavelerin ve güncel-
leştirmelerinin manuel yapılabilmesi.

Akıllı tam otomatik sistemi sayesinde
kullanılmış yağın yeni yağ ile değişimi.

Yağ sıcaklığının tam olarak gösterimi.

Yağ basıncını görsel takibi.

Eski ve yeni yağın otomatik değişimi.

Temizlik sıvısının cihaza kolay konulması.

Sirkülasyon ile otomotik şanzımanın
temizlenmesi.

Şanzıman yağının akış yönünün otomatik
olarak algılanması.

Otomatik şanzıman yağını doldurma 
ve sirkülasyon.

Çok lisan uyumlu yazıcı.

LCD Gösterge ve kullanışlı kumanda
panosu.

Teknik Bilgiler

Ortam ŞartlarıÖzellikler

Otomatik şanzımanın tam performanslı çalışması için içindeki yağın düzenli aralıklarla
değiştirilmesi gerekir. Normal olarak ATF Evolution Makinası otomatik şanzımanın dolum 
miktarını kontrol edemez. Eksik doldurulan yağ şanzımana zarar verir. ATF Evolution 
şanzımanın, tork konvertörünün ve soğutucunun temizliğini yapar ve kısa süre içinde 
komple bir yağ değişimi gerçekleştirir.Yağ değişim oranı %100’e yakındır.

Giriş
TR



Temizleme sıvısı koyma girişi
Filtre
Temizleme Sıvısı Kabı
Yazıcı
Hortum
Hortum
Boşaltma Hortumu
Doldurma girişi

Kullanım panosu
Açma Kapama düğmesi
Elektrik kablosu
Yeni Yağ seviye göstergesi

Eski Yağ seviye göstergesi

Abb. 1. de görüldüğü gibi ATF EVOLUTION dolap formunda bir cihazdır. Üstte 
yapılandırılmış tutamak ve alt yapısındaki tekerlekler sayesinde kolay hareket 
ettirilebilen bir cihazdır.Hızlı ve kolay bir kullanım için hortum, adaptör çeşitleri ile 
donatılmış ve kullanışlı bir kumanda paneli sunulmuştur.

Dış Görünüş

Cihazın Yapısı
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Genel Yapı   LİSTE, PARÇA NUMARASI TESPİTİ İÇİNDİR.

TR



Elektrik Şeması

Sıcaklık Sensörü
Musluk
Çek Valf
İki yollu Manyek Venl
Ölçekli Cam 
Manometre
Regülatör
Filtre
Eski Yağ Deposu
Temizleme sıvısı kabı
Elektronik Terazi
Yeni Yağ Deposu
Doldurma Kapağı
Üç yollu manyek Venl
Pompa

Boru Tesisatı
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Rakam Takımı

Açıklama

Data Bank’ta yeni menü girişi yapılırken Büyük/Küçük harf seçimi için
kullanılır.

Kullanılmakta olan pencerelerde noktalama işaretleri için kullanılır “.”

Tüp camlar için aydınlatmayı açar veya kapar.

Kullanımakta olan pencerede en son girişi siler veya Data Bank içinde son
menüyü siler.

Bir kez basma ile işlem durdurulur. Tekrar basarak bir önceki menüye
geri dönülür.

Menüye dön

Onay Tuşu

Ana Menü içinde aşağı doğru hareket etmek için

Ana Menü içinde yukarı doğru hareket etmek için

Yağ çıkış basıncını ve şanzıman yağ basıncını gösterir. Eski ve yeni yağın 
renk karşılaşrması imkanını verir.

Kumanda Panosu

TR



Sistem parametrelerinin değişrilmesi , Örnek : Elektronik
Terazinin kalibrasyonu, Parlaklık Ayarları, Dil seçimi, 
Databank girişleri vs.

Eski Yağ deposunun boşallması

Yeni Yağ Deposunun boşallması

Şanzıman yağı miktarının ayarlanması

Otomak Şanzıman Yağının değişimi

Otomak Şanzımana Temzileme sıvısı basma

Açıklama

Sistem Ayarları

Eski Yağ Deposunu Boşaltma

Yeni Yağ Deposunu Boşaltma

Yağ Dolum Miktarı Ayarlama

Yağ Değişimi

Temizleme sıvısı doldurma

Menüler

Ana Menü Abb.7 de olduğu gibi görünür.

Ana Menü

Panodaki her hangi bir tuşa dokunarak upgrade edilmiş Databank ve çok dilli Datalara ulaşılır.

Açılış Ekranı

TR



Soğutucudan ayrılan iki hortuma cihazın
üzerindeki iki hortumu bağlayın. Geliş
gidiş yönü önemli değildir. Cihaz kendisi
otomatik olarak algılar. Bağlantı şeması 
aşağıdadır.

Hortum Bağlantısı
Elektrik bağlantısının da yapıldığı
belirlendikten sonra cihazı çalıştırın.

Kontrol



Temizleme sıvısı doldurduktan sonra
motoru çalıştırın.Tüm hortum bağlantı-
ları tamam ise temizleme işlemi otomatik
olarak başlar. Her viteste 1sn kadar
çalıştırın.Böylece daha iyi bir temizlik

Temizleme Sirkülasyonu

boyunca geri sayım süreci ile temizlik
başlar.
(Bkz. Abb. 12. )

Yazıcı seçeneklerinden sonra 10 dk

otomatik olarak yazıcı seçeneği açılır.
ENTER tuşu ile yazıcı çıktısı alınır
veya RETURN tuşu ile çıkılır.
(Bkz. Abb. 11.)

Temizleme işlemi bittikten sonra 

sıvıyı şanzımana pompalamaya
başlayacaktır. (Bkz. Abb. 10)

Cihazgiriş yaptığınız miktarı onaylayın.
0,50L kapasitelidir. ENTER tuşuyla 
standart değeri 0,20L dir ve maksimum

CihazınTemizleme sıvısını doldurun.

Ana Menüden “Temizleme sıvısı verme”
opsiyonunu seçiniz. Sıvı miktarını girin.
Giriş aralığı : 0.00 L ila 0.500L dir.
(Bkz. Abb 9)

Temizleme Sıvısının Şanzımana verilmesi

Temizlik Sirkülasyonu

ÖNEMLİ : Sıvıyı basmadan önce
Sıvı akış oranı ayarı yapılması 
gerekir. Bunun için Senör kalib-
rasyonu altında sıvı akış oranı
ayarı yapın.

Yeni yağ doldurma haznesinden
eski yağın yerine konacak yeni yağı
doldurun.

TR



TR
Bu adımlardan sonra otomatik olarak
son ekran gelecektir. (Bkz. Abb. 13.)

Yazıcı veya RETURN tuşu ile yazdırın
veya çıkın. (Bkz. Abb. 16.)

İşlem tamamlandığında otomatik olarak
yazıcı penceresi açılır. 

Menü seçeneklerinden “Direkt Giriş” seçin.
Değişecek yağ miktarını buradan girin.Standart
olarak 10L’dir. Bkz.Abb.14. Tüm bağlantılarda
yağ kaçağı olmadığından emin olun.ENTER
tuşuna basın, cihaz değişime başlayacaktır.
(Bkz. Abb. 15.)

Direkt giriş

Değişecek yağ miktarı direkt giriş yapıla-
bileceği gibi, Databank’tan da alınabilir.

Yağ Değişimi : Abb.13’de gösterildiği gibi

edin. Kaçak olmamalı, var ise müdahale
edin.

Tekrar hortum bağlantılarını kontrol

sıcakılığına ulaşması için aracı bir süre
çalıştırın ve gerekli miktarda yeni yağı 
yeni yağ deposuna doldurun.

Şanzıman yağının normal çalışma

Farklı yağlar kullanıyorsanız veya cihaz uzun
süre kullanılmamışsa, yeni yağ deposuna 
yaklaşık 0.5L yeni yağ koyun.Boşaltma 
esnasında hortumların temizlenmesi ve 
muhtemel hava kabarcıkları da giderilmiş
olur.

Yağ Değişimi 

Yaklaşık 10 dakika sonra motoru kapatın.
Sonrasında temizleme işlemi otomatik
olarak duracaktır.

Temizleme işlemini sonlandırma

En uygun temizleme sonucunu elde
etmek için, en yüksek viteste en az 
60Km/Saat hıza çıkmak gereklidir.

sağlanacaktır.
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Motoru çalıştırın, yağ kaçağı ve 
bağlantı kontrollerini yapın.

Cihazın araç ile olan bağlantılarını 
ayırın ve aracın normal bağlantılarını 
yapın.

Şanzımandaki yağ seviyesini ölçün.
Eksik ise ilave doldurma işlemi yapın.
5. Bölümde ilave doldurma ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır.

İşlem sona erdiğinde değişen yağ miktarları 
veya varsa hata mesajı görünür. Aynı anda
değişen yeni yağ miktarı görünecektir.
Bir önceki menüye dönmek için RETURN 
tuşuna basın. 

Ekranda “boşaltım tamamlandı” mesajı
görünür. Sonrasında genel bir kontrol ile 
ENTER tuşuna basarak yağ değişimini 
başlatın. Göstergelerde ilerleme adımları 
ve grafiksel olarak da hacim bilgileri 
görünür.
(bkz.(bkz. Abb. 24.)

Sistem eski yağın boşaltılmasıyla harekete
geçer. Boşaltma bitene kadar bekleyin.
Önceden durdurmak istenirse RETURN
tuşuna basılır ve önceki menüye dönülür.
Bkz. Abb. 23.

Aramanın başarılı olmaması halinde 
menü adımlarında ilerleyin.
Bkz. Abb. 19 dan Abb. 22’ye kadar.

Yağı değişek araç modeli üzerinde
değişim miktarı görünene kadar ilerleyin
Bkz. Abb. 18.

Menü seçeneklerinden “Databank” ı
seçin ve ENTER ile giriş yapın. “Araç 
Modelleri” başlığı görünecektir.
Bkz. Abb. 17 .

Databank üzerinden giriş



Yağ değişimi esnasında cihaza yeni yağ koymaya çalışmayın. Arızlara neden olabilir. Yağ
miktarının eksik olduğunu düşünüyorsanız, yağ doldurma işlemi yapan cihazın, işlemini 
tamamlamasını bekleyin, sonrasında ilavenizi yapın.

Kaliteli bir yağ değişim işlemi için 1-2Lt fazla yeni yağın cihaza konulmasında yarar vardır.

Değişim işlemi yapıldıktan sonra araç her viteste yaklaşık olarak birkaç dakika çalıştırılmalıdır. En
yüksek viteste hız 60 Km/Saat üzerinde çalıştırlmalıdır. Böylelikle verimli bir yağ dolaşımı sağlan-
mış olacaktır.

BİLGİ  :

TR



Bu aşamanın tamamlanması ile
otomatik olarak yazıcı menüsü ekrana
gelir. Bu adımdan sonra ise otomatik 
olarak başlangıç menüsü görünür.
Bkz. Abb. 25.

Çekilecek yağ miktarını girin ve 
ENTER tuşuna basın. Motorun 
çalıştırılmasıyla cihaz fazla yağı
eski yağ deposuna pompalamaya
başlayacaktır.

“Yağ seviyesi ayarlama” menüsüne 
gidin ve boşaltma sekmesini seçin.
Bkz. Abb . 25 .

Bu aşama yağ seviyesinin fazla olması
halinde sonradan yağ çekmek amaçlıdır.
Aşağıdaki adımları takip edin.

Fazla yağın geri alınması

Doldurma işleminden sonra ekranda
Yazıcı menüsü görünecektir. Burada
yazdırma veya çıkış işlemiyle devam 
edin. Bkz. Abb. 27. 

İlave yapılacak miktarı girin ve
ENTER tuşuna basın.
Bkz. Abb. 26.

Bkz. Abb. 25.

“Yağ seviyesi ayarlama” menüsüne
gidin ve “doldurma” sekmesini 
seçin.

Bu aşama yağ seviyesinin düşük olması
halinde sonradan şanzımana yağ tamamlama 
amaçlıdır. Aşağıdaki adımları takip edin.

Yağ ilavesi

Yağ Dolum Seviyesi Ayarlama

TR



Sonrasında alt menüden yapmak istediğiniz
işlemi seçin.

Ana Menüden “Sistem Ayarları”na gelin ve
ENTER tuşuna basarak giriş yapın.

Sistem Ayarları

Eski yağ deposunda yağ kalmayınca
cihaz otomatik olarak durur. İşlemi ayrıca
manuel olarak da RETURN tuşuna 
basarak durdurmak mümkündür.

Menü üzerinde “ Eski Yağ Deposunu 
Boşaltma”yı seçin. Otomatik olarak 
başlayacaktır.

Üzerinde “EMPTY” yazan yağ hortumun
daki vanayı açın. Hortum ucunu kabın
içine yerleştirin.

Üzerinde “to transmission” yazılı iki
hortumun da araçtan ayrılmış olmasına
dikkat edin.

Eski Yağ Deposunun boşaltılması

Yeni yağ deposunda yağ kalmayınca 
cihaz otomatik olarak durur. Ayrıca 
RETURN tuşuna basıldığında da işlem
durur.

Menü üzerinde “Yeni Yağ Deposunu 
Boşaltma”’yı seçin. Otomatik olarak
başlayacaktır. 
Bkz. Abb. 28 .

Üzerinde “EMPTY” yazan yağ hortumun-
daki vanayı açın. Hortum ucunu kabın 
içine yerleştirin .

Üzerinde “to transmission” yazılı iki
hortumun da araçtan ayrılmış olmasına
dikkat edin.

Yeni Yağ Deposunun boşaltılması

TR



Ortam sıcaklığı görünecektir, ENTER tuşuyla
devam edin.
Bkz. Abb. 37 .

Sıcaklık sensörü kalibrasyonu için Menüden
“Sıcaklık Sensörü”nü seçin. Ortam sıcaklık 
değerini girin ve ENTER tuşuyla onaylayın.
Bkz. Abb. 36

Eski Yağ Deposu kalibrasyonu için Yeni Yağ 
Deposu Kalibrasyonu adımlarını aynen
uygulayın.

Ağırlığı alın ve yeni yağ deposunu 
yatağına yerleştirin.Gösterge değerleri 
sabit ise ENTER tuşuna basarak hafızaya
alın. Böylece yeni yağ deposu sensörü
kalibre edilmiş olacaktır. Gösterge değeri 
Litre olarak verir.

Yatay değer sabit ise ENTER tuşuyla
hafızaya alın.
Bkz. Abb . 35 .

Ağırlığı depo yatağına koyun. Göstergede
ağırlık sabit ise ENTER tuşu ile hafızaya
alın.
Bkz. Abb. 34 .

Yeni Yağ deposunu dışarı alın. Ekrandaki 
ağırlık göstergesi sabit ise ENTER ile 
onaylayın.
Bkz. Abb. 33 .

Ekrandaki adımları takip edin ve ağırlık
değerini girin. Önerilen 20Kg. 
Bkz. Abb. 32 .

ENTER tuşuyla “Yeni Yağ Deposu Sensörü”
seçin.
Bkz Abb. 31 .

Menülerden “ Sensör Kalibrasyonu”nu seçin
ve ENTER tuşuyla onaylayın. Böylece 
Kalibrasyon Menüsü içine girilir.
Bkz. Abb. 30 .

Sensör Kalibrasyonları

TR



Ölçüm kabı göstergesine bakın.Gösterge
değeri girdiğiniz değere ulaştığında 
ENTER tuşu ile onaylayın. Bkz. Abb. 40.
Program değerler ile akış oranını hesap 
ederek kalibrasyonu tamamlar.

(Örn. 0,3Lt) hazır Temizleme sıvısı 
miktarına girin. Girişinizi ENTER tuşuyla
onaylayın. Bkz. Abb. 39 . Temizlik sıvısı
pompalanmaya başlayacaktır.

Standart bir ölçme kabında bir miktar 
sıvı ölçün ve doldurun. Bkz. Abb. 38. 
Talimatları takip edin ve değeri 

Ana Menü içinde “Akış Oranı Sensörü”
ne gelin ve ENTER tuşuna basın. 
Abb. 38 deki ekrana gelin. 

Göstergedeki değer sabit ise ENTER
tuşuna basarak hafızaya alın.
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Menü içinden “LCD Ekran Parlaklığı” 
sekmesini ENTER tuşu ile seçin. 
Aşağı/Yukarı ok tuşları ile LCD Ekranın 
parlaklığını ayarlayın
Bkz. Abb. 43.

LCD Ekran Parlaklık Ayarı

Menü içinden “Gösterge Camları Aydınlatma”
sekmesini seçin. ENTER tuşuyla Açık veya 
Kapalı olarak seçiminizi yapın.
Bkz. Abb. 42 .

Gösterge Camlarında Aydınlatma 

Bu fonksiyon yardımı ile yağ seçimi yapılır.
Daha önceden ayarlanmış dört yağ cinsi se-
çilebilir. Yağınızın hangi katagoriye girdiğini
bilmiyorsanız, “diğer” şeçeneğini kullanabilir-
siniz. Farklı yağ kalınlıklarına göre, gösterge 
değerleri değişiklik gösterebilir.
Bkz.Bkz. Abb. 41.

Şanzıman Yağı Seçimi

TR



Dil ayarlarına gelin ve ENTER ile giriş yapın.
Yukarı/Aşağı ok tuşlarıyla istediğiniz dil üzerine
gelin ve ENTER tuşu ile  onaylayın. 
Bkz.Abb. 48.

Dil Ayarları

Seçtiğiniz formatı ENTER tuşu ile onaylayın.

Tarih&Saat menüsü altında “Tarih Formatı”
sekmesine gelin ve ENTER tuşuyla giriş
yapın.
Bkz. Abb. 47.

Tarih Formatı Belirleme

Tarih&Saat menüsü altında “Saat Ayarlama”
sekmesine gelin ve ENTER tuşuyla giriş 
yapın.
Bkz. Abb. 46 .

Burada saat girişi yapın.
(Format :  SS-DD) ve ENTER tuşuyla 
onaylayın. Göstergede “giriş başarılı” mesajıonaylayın. Göstergede “giriş başarılı” mesajı
çıkacaktır.

Saat Ayarı

Burada tarih girişi yapın 
(Format : YYYY-AY-GÜN) ve ENTER
tuşuyla onaylayın. Göstergede “giriş başarılı”
mesajı çıkacaktır.

Tarih&Saat menüsü altında “Tarih Ayarlama”
sekmesine gelin ve ENTER tuşuyla giriş
yapın.
Bkz. Abb. 45.

Tarih Ayarı

Ana Menüden “Sistem Ayarları”na girin ve 
alt menülerden “Tarih&Saat” menüsünü seçin
ENTER ile girin.
Bkz. Abb. 44.

Tarih & Saat
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Değişecek yağ mikatarını girin.Örn: 12,00Lt.
Girişinizi ENTER tuşuyla onaylayın. 
RETURN tuşu ile çıkabilirsiniz. Bir menüyü 
silmek için önce seçin ve sonra DEL tuşuyla 
silin.Abb.54. 

Bilgi : Menü içindeyeken DEL tuşunu 
kullanırsanız,  ilave yapılan tüm menülerkullanırsanız,  ilave yapılan tüm menüler
silinecektir. ENTER onay için, RETURN
çıkmak için kullanılır.

Menü seçeneklerinden “BOTTOM MODE”
ile menü listede en alta ilave edilir. ENTER
tuşu ile onaylayın.
Bkz. Abb. 53 . 

ENTER tuşu ile yeni menünün içine
girerek alt menüler oluşturulabilir.
Örn: Serie 3, Serie 5, 320i vs.
Bkz. Abb. 52 .

Adımları takip ederek yeni menü için bir 
isim oluşturun. Örn: BMW
Bkz. Abb. 51 .

Burada “MENU” seçeneğine gelin 
ve ENTER
tuşu ile yeni bir menü oluşturun. “LIGHT”
tuşu ile Büyük/Küçük harf seçimi
yapılabilir.

Ana Menüden “Sistem Ayarları”na gelin ve 
alt menüden “DATABANK GİRİŞ” i
seçerek ENTER tuşuyla giriş yapın.

DATABANK oluşturma



Ekektronik parça veya terazi değişimlerinde muhakkak yeniden kalibrasyon yapmak
gereklidir.

Mümkün olduğu kadar yeni yağ tankını boş ve temiz tutun.

Her uygulama sonrası eski yağ deposu ve yeni yağ deposu boşaltılır. Böylelikle 
elektronik terazi yükte kalmamış olur.

Yağ değişimi sırasında gevşek bağlantı olmamasına dikkat edin. Yağ sızıntısı
fark edildiğinde cihazı durudurun ve tüm bağlantıları kontrol ederek sızıntı noktasını
tespit edin. Tüm hatalar giderildiğinde işleme tekrar başlanabilir.

Bakım

Uyarı Sinyali : Yeni yağ deposunda yağ kalmadığında veya işlem tamamlandığında
ikaz sesi duyulur.

Uyarı

Menüden “Cihaz Bilgileri”ni seçin ve ENTER
tuşu ile girin. Ekrana cihaz ile ilgili tüm bilgiler
gelecektir.
Bkz. Abb. 56 .

Cihaz Bilgileri

Bu menü, çalışma esnasında  yazıcıdan 
çıkması istenen verilerin seçilmesini sağlar.
Bkz. Abb. 55 .
Seçimi ENTER tuşu ile onaylayın.

Yazıcı Bilgileri



ADAPTÖRLER
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Nr. ERP Code Bild Größe Verfügbares Fahrzeugmodell

A01 103240173 Ø8,  

Ø10, 

Ø5

Allgemeiner Typ (TOYOTA, MITSU-

BISHI SPACE WAGON GLXI), LEXUS 

ES300, HONDA, NISSAN

Hose 103240175 Ø8 Allgemeiner Typ (TOYOTA, MIT-

SUBISHI  SPACE  WAGON, HONDA,  

NISSAN  GLXI) LEXUS ES300
Hose 103240176 Ø10

Hose 103240177 Ø12

A03A 103240178 M16×1.5 

(außen)

Eine Gruppe  CADILLAC,  BMW 

750 AT type 4HP-22 4HP-24 

A421,MITSUBISHI V6,3000

A03B 103240118 M16×1.5 

(innen)

Eine Gruppe  CADILLAC,  BMW 750  

AT  type  4HP-22  4HP-24 A42

A05A 103240121 M18×1.5 

(außen)

EUROPÄISCH 

z. B. Neuer VECTRA, PASSAT

A05B 103240122 M18×1.5 

(innen)

EUROPÄISCH 

z. B. Neuer VECTRA, PASSAT

A06A 103240123 G1/4 

(außen)

CHRYSLER 

GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300

A06B 103240124 G1/4 CHRYSLER 13.157mm 

GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300

A07A 103240125 M18×1.5 

(außen)

EUROPÄISCH 

z. B. Neuer VECTRA

A07B 103240126 M18×1.5 

(innen)

EUROPÄISCH 

z. B. Neuer VECTRA

A08A 103240127 UNF1/2-

20 

(außen)

GENERAL MOTORS LINCOLN, 

CADILLAC

Standardanschlüsse
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Nr. ERP Code Bild Größe Verfügbares Fahrzeugmodell

A08B 103240128 UNF1/2-

20 

(innen)

GENERAL MOTORS LINCOLN, 

CADILLAC

A10A 103240131 UNF1/2-

20 

(außen)

FORD, VOLVO, CHRYSLER, 

DAIMLER-BENZ

A10B 103240132 UNF1/2-

20 

(innen)

FORD, VOLVO, CHRYSLER, 

DAIMLER-BENZ

A11A 103240133 Z1/4 *18 

13616

FORD, LINCOLN, VOLVO

A11B 103240134 Z1/4 FORD, LINCOLN, VOLVO

A12A 103240135 UNF5/8-

18 

(außen)

FORD

A12B 103240136 UNF5/8-

18 

(innen)

FORD CADILLAC

A13A 103240137 UNF5/8-

18 

(außen)

GENERAL MOTORS, CHRYSLER

A13B 103240138 UNF5/8-

18 

(innen)

CHRYSLER

GENERAL MOTORS

A14A 103240139 UNF5/8-

18 

(außen)

FORD, VOLVO

A14B 103240140 UNF5/8-

18 

(innen)

FORD, VOLVO

A15A 103240141 UNF5/8-

18 

(außen)

CHRYSLER Benxc200,s325i

GENERAL MOTORS
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Nr. ERP Code Bild Größe Verfügbares Fahrzeugmodell

A15B 103240142 UNF5/8-

18 

(innen)

CHRYSLER Benxc200,s325i

GENERAL MOTORS

A16A 103240143 M18×1.5 

(außen)

EUROPÄISCH

A16B 103240144 M18×1.5 

(innen)

EUROPÄISCH

A17A 103240146 Φ14.85 

(außen)

A17B 103240145 Φ14.95 

(innen)

EUROPÄISCH

A20A 103240151 UNF1/2-

20 

(außen)

FORD

A20B 103240152 UNF1/2-

20 

(innen)

FORD

A43 103240156 M12 x 1.5

A44 103240157 M12

Hinweis: Wenn die Spalte für das Fahrzeugmodell in der obi-
gen Tabelle leer ist, dann handelt es sich hierbei um einen 
Anschluss, der für diverse Fahrzeugmodelle passend ist.
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Cihazınız için tamir gerekiyorsa, cihazınızı çok güvenli bir şekilde ambalajlayın, fatura kopyası ve
arıza hakkında notlar yazarak PROTEC SERVİS BAKIM ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ’ne gönderin.
Adres : Atatürk Mahallesi, Ekincioğlu Sokak. No:39 ATAŞHİR-İSTANBUL

Cihaz kullanımı ile ilgili sorularınız için telefonumuz :  0216- 577 75 96-97 

Müşteri Servisi

Yedek Parça siparişi ancak CTP GmbH tarandan yetkilendirilmiş tedarikçilerden temin edilir.
Siparişiniz için önemli noktalar :

1-Miktar
2-Parça Numarası
3-Parça Açıklaması

Sipariş bilgileri

Yukarıdaki garan açıklamalarıyla önceki tüm garan şartlarının geçerliliği kalkmışr.
Açıklama 

CTP GmbH bu elektronik ürünün metal ve imalat hatalarından arındırlmış olduğunu garan eder.
Bu garan, ürünün müşteriye sevkiyandan sonraki 12 ayı kapsar. Bu garan, cihazın kullanım 
kılavuzunda belirlen hallerinde dışında kullanılması ve parçalarının uygun olmayan bir şekilde 
değişrilmiş olması durumunda sona erer. ATF Evoluon Makinasında var olan arızaların veya
oluşan arızların tamir veya gerekiyorsa değişrme ile giderilmesi gerekir, Makina sadece temizleme
ve bakım amaçlıdır.  CTP GmbH uygunsuz kullanım ile oluşan hasar ve arızlardan sorumlu değildir.
ArıArıza nedeni CTP GmbH tarandan da kabul edilen bir merci tarandan yapılan inceleme necesinde 
oluşacak ortak sonucu kabul eder. Hiç bir kimse, Çalışan, Temsilci veya  İlgili, kendi kararıyla 
CTP GmbH tarandan belirlenen işlemleri yapmadan CTP GmbH’yı sorumluluk alna sokamaz.

GARANTİ, SADECE TARFIMIZCA KABUL EDİLMİŞ TİCARİ METODLAR 
DAHİLİNDE CTP GmbH TARFINDAN ÜRETİLMİŞ CİHAZLARI EDİNMİŞ
KİŞİ VE SATICILAR İÇİN GEÇERLİDİR. 

Garan



TÜRKİYE TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ

PROTEC SERVİS BAKIM ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No: 39
ATAŞEHİR - İSTANBUL

Tel : 0216-577 75 96-97
E Mail : posta@protec-tr.com
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