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Car manufacturer’s instructions to be 
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Assembly instructions for 
oil change kits for 
automatic transmission

Einbauhinweis für Ölwechselkits 
für Automatikgetriebe
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PT 1

Efectue um test drive para levar o 
óleo da transmissão à temperatura de 

funcionamento

Levante o veículo na plataforma elevatória, 
engate o bloqueio de estacionamento P e 

aplique o travão de estacionamento

Desligue o motor

Conecte o aparelho de diagnóstico 
do regime de rotações do motor e da 
temperatura do óleo da transmissão

Ligue o motor

Se houver um desvio no ralenti, 
corrija o erro e reinicie

Início

Observe as especificações do fabricante 
do veículo. Rotações em ralenti 650-

950 rpm

Não

Abra o bujão de drenagem e drene o óleo 
da transmissão (utilize um recipiente de 

recolha limpo)

O óleo cheira a queimado?

Cancelar a mudança de óleo

Caixa de velocidades automática 
defeituosa

Remova o cárter do óleo

Desmonte o filtro de óleo

Monte um filtro de óleo novo, bem 
como um retentor novo, aplicando o 

binário de aperto prescrito

Limpe o cárter do óleo, substitua os 
ímanes permanentes e, se necessário, 

a ficha de mecatrónica

Monte o cárter do óleo com uma junta 
nova e parafusos novos de acordo com 

as instruções do fabricante

Existem aparas ou fragmentos maiores 
no óleo?

Sim

Sim

Remova o cárter do óleo

Monte o novo cárter de óleo com 
parafusos novos e o binário de 

aperto prescrito

Plástico

Metal Desaperte os parafusos do cárter do óleo 
de acordo com as instruções do fabricante 

para evitar deformações

Abra o bujão de enchimento

Ligue o motor

Encha com óleo novo da MEYLE até 
que saia um pouco pela abertura de 

enchimento

Sim

Não

Não

Aperte o bujão de drenagem com 
uma anilha nova ao binário de aperto 

prescrito



Encha com 0,5 l de óleo a mais

Feche o bujão de enchimento

Circule com o veículo até a válvula se abrir  
(T>75ºC)

Verifique a temperatura do óleo de 
transmissão com o aparelho de diagnóstico

Continue a adicionar mais óleo novo da 
MEYLE até que sai de novo um pouco do 

óleo de transmissão

Existe radiador de óleo de transmissão?
Não

Tóleo >50°C

Deixe arrefecer

Tóleo = 30°C-50°C

Mantenha o regime de rotações do motor 
durante 30 segundos nas 2000 rpm 

(encher o conversor de binário)

Deixe o motor trabalhar apenas ao ralenti

Tóleo < 30°C

Deixe o motor e a caixa de velocidades 
continuar a aquecer

Verifique a temperatura do óleo da 
transmissão (T.óleo)

Verifique a temperatura do óleo da 
transmissão (T.óleo)

Atenção: em diversos tipos de caixas de velocidades pode estar montada uma válvula de bypass, que abre ou fecha o circuito de óleo para o radiador 
de óleo. Em função disso, a temperatura do óleo de transmissão deverá atingir, pelo menos, os 75 °C durante um teste drive suficientemente longo. 

Após o test drive, deixe a caixa de velocidades arrefecer, verifique novamente o nível de óleo e, se necessário, acrescente óleo.

Tóleo >50°C

Tóleo >50°C

Deixe arrefecer

Deixe arrefecer

Aguarde até que saiam apenas 
algumas gotas

Tóleo = 30°C-50°C

Tóleo = 30°C-50°C

Seleccione as posições de marcha P, R e 
D. Mude manualmente para D1 e D2.

Desenrosque o parafuso da abertura de 
enchimento de óleo.

Enrosque o parafuso na abertura de 
enchimento de óleo.

Verifique a estanqueidade da caixa de 
velocidades

Mantenha cada uma das velocidades 
engrenada durante aprox. 10 segundos.

Sai óleo pela abertura de enchimento?

Tóleo < 30°C

Tóleo < 30°C

Deixe o motor e a caixa de velocidades 
continuar a aquecer

Deixe o motor e a caixa de velocidades 
continuar a aquecer

Encha com o óleo da MEYLE prescrito 
até que saia um pouco pela abertura de 

enchimento

Não Sim

Fim

Sim

PT 2


