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Installation by qualified personnel only. 
Car manufacturer’s instructions to be 
observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.  
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.
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PL 1

Wykonać jazdę próbną, aby rozgrzać olej 
przekładniowy do temperatury roboczej

Podnieść pojazd na podnośniku 
hydraulicznym, ustawić tryb P blokady 

parkingowej i zaciągnąć hamulec postojowy

Wyłączyć silnik

Podłączyć tester prędkości obrotowej 
silnika i temperatury oleju przekładniowego

Uruchomić silnik

W razie innych wartości na biegu 
jałowym usunąć usterkę i rozpocząć 

ponownie

Rozruch

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu. 
Prędkość obrotowa na biegu 
 jałowym 650–950 obr./min

Nie

Odkręcić śrubę spustową i spuścić olej 
przekładniowy (do czystego pojemnika)

Czy olej pachnie spalenizną?

Przerwać wymianę oleju

 Uszkodzenie automatycznej skrzyni 
biegów

Czy olej zawiera większe wióry lub odłamki?
Tak

Wyjąć miskę olejową

Zamontować nową miskę olejową 
z nowymi śrubami i dokręcić je 

zalecanym momentem

Tworzywo sztuczne

Metal Odkręcić śruby miski olejowej według 
instrukcji producenta, aby uniknąć 

odkształcenia

Odkręcić śrubę wlewową

Wlać na tyle dużo nowego oleju MEYLE, 
aż zacznie on wylewać się z otworu 

wlewowego

Tak

Nie

Nie

Wyjąć miskę olejową

Wymontować filtr oleju

Zamontować nowy filtr z nową 
uszczelką, dokręcając go zalecanym 

momentem

Wyczyścić miskę olejową, magnesy 
trwałe i ewentualnie wtyk mechatroniki

Zamontować miskę olejową z nową 
uszczelką i nowymi śrubami według 

instrukcji producenta

Dokręcić śrubę spustową z nową 
uszczelką zalecanym momentem



Dolać oleju, aż ponownie zacznie się on 
wylewać z otworu wlewowego

Uruchomić silnik

Ponownie uruchomić silnik (może być do 
tego potrzebna 2. osoba)

Zakręcić śrubę wlewową

Wyłączyć silnik

Pozostawić silnik włączony wyłącznie na 
biegu jałowym

Dolać jeszcze trochę nowego oleju MEYLE, 
aż olej przekładniowy ponownie zacznie 

się wylewać

Ustawić wybierak w pozycjach jazdy D i R.
Zmieniać po kolei wszystkie biegi.
Program zimowy: włączyć ręcznie

Utrzymywać każdy bieg przez około 10 s.

Ustawić tryb P blokady parkingowej

Sprawdzić temperaturę oleju 
przekładniowego przy użyciu testera

Uwaga: W skrzyniach biegów różnych typów może być zamontowany zawór obejściowy umożliwiający otwarcie lub zamknięcie 
przepływu oleju do chłodnicy oleju. Dlatego w trakcie odpowiedniej jazdy próbnej olej przekładniowy musi osiągnąć temperaturę 
co najmniej 75°C. Po zakończeniu jazdy próbnej poczekać, aż skrzynia biegów wystygnie, a następnie ponownie skontrolować i w 

razie potrzeby skorygować poziom oleju.

T. oleju > 35°C

Poczekać na wystygnięcie silnika 
i skrzyni biegów

Wlano zbyt dużo oleju

T. oleju = 30°C-35°C

Pozostawić odkręconą śrubę wlewową

Poczekać, aż olej przekładniowy osiągnie 
temperaturę 40°C. Nie może przekroczyć 

50°C

Poczekać, aż będą się wylewać tylko 
pojedyncze krople

Zakręcić śrubę wlewową i wyłączyć silnik 
(może być do tego potrzebna 2. osoba)

Czy olej wylewa się z otworu wlewowego?

T. oleju < 30°C

Kontynuować rozgrzewanie silnika 
i skrzyni biegów

Wlano zbyt mało oleju

Nie Tak

Koniec

Włączyć lub wyłączyć odbiorniki.
Przestrzegać w każdym względzie 

zaleceń producenta pojazdu

PL 2


