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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.

Assembly instructions for oil change 
kits for automatic transmission

Einbauhinweis für Ölwechselkits 
für Automatikgetriebe

MEYLE no. 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005 | 300 135 1006 | 
100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004
Short no. MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037 | MOK0007 | 
MOK0008 | MOK0051
Gear typs/Getriebetyp

5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 |  
5HP24 A | 5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 
6HP32 | 6HP26 A61
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Menjen próbaútra, hogy a sebességváltó-
olaj elérje az üzemi hőmérsékletet

Bakolja fel a járművet az emelőre, 
használja a P parkolózárat és a 

rögzítőféket

Állítsa le a motort

Csatlakoztassa a motor-fordulatszám 
és a sebességváltó-olaj hőmérséklet 

diagnosztikai készülékét

Indítsa be a motort

Ha eltérést tapasztal üresjáratban, 
akkor szüntesse meg a hibát és 

indítsa be újra

Start

Vegye figyelembe a járműgyártó adatait. 
650-950 min-1 üresjárati fordulatszám

Nem

Nyissa meg a leeresztő csavart és engedje 
le a sebességváltó-olajat (használjon 

tiszta gyűjtőtartályt)

Égett szagú az olaj?

Szakítsa meg az olajcserét

az automata sebességváltó 
meghibásodott

Nagyobb forgácsok vagy letört darabkák 
vannak az olajban?

Igen

Távolítsa el az olajteknőt

Szerelje fel az új olajteknőt az 
új csavarokkal és a megadott 

meghúzási nyomatékkal

Műanyag

Fém Lazítsa meg az olajteknő csavarjait a 
gyártó előírásai szerint a deformálódás 

elkerülése érdekében

Nyissa fel a betöltő csavart

Töltse fel friss MEYLE olajjal, amíg ki nem 
folyik egy kevés a betöltő nyíláson

Igen

Nem

Nem

Távolítsa el az olajteknőt

Vegye ki az olajszűrőt

Szereljen be új olajszűrőt és új 
tömítőgyűrűt az előírt meghúzási 

nyomatékkal

Tisztítsa meg az olajteknőt, cserélje 
ki az állandó mágneseket és szükség 
esetén a mechatronikai csatlakozót

Szerelje fel az olajteknőt az új 
tömítéssel és az új csavarokkal a 

gyártói előírások szerint

Húzza meg a leeresztő csavart az 
új tömítéssel az előírt meghúzási 

nyomatékkal



Töltsön után olajat, amíg egy kevés 
ismét ki nem folyik a betöltő nyíláson

Indítsa be a motort

Indítsa be újra a motort (adott esetben 
egy 2. személy)

Zárja vissza a betöltő csavart

Állítsa le a motort

A motort kizárólag üresjárati 
fordulatszámon járassa

Töltsön után friss MEYLE olajat addig, 
amíg ismét ki nem folyik egy kevés 

sebességváltó-olaj

Kapcsolja D és R állásba.
Váltson fel 3. sebességfokozatig. 
Téli program: váltson manuálisan

Tartson minden sebességfokozatot kb. 3 
másodpercig.

Kapcsoljon P parkolózárba

Ellenőrizze a sebességváltó-olaj 
hőmérsékletét a diagnosztikai készülékkel

Figyelem: különböző sebességváltó típusoknál elkerülő szelep lehet beépítve, amely az olajhűtő irányába nyitja és zárja az olajkört. 
Ezért a próbaút akkor tekinthető elégségesnek, ha a sebességváltó-olaj hőmérséklete elérte legalább a 75 °C-ot. 
A próbaút után hagyja lehűlni a sebességváltót és ellenőrizze újból az olajszintet, majd szükség esetén korrigálja.

Tolaj > 35°C

Hagyja lehűlni a motort és a 
sebességváltót

A feltöltési mennyiség túl sok

Tolaj = 30°C-35°C

Nyissa fel a betöltő csavart

Várjon addig, amíg a sebességváltó-olaj 
hőmérséklete 40 °C lesz. Nem emelkedhet 

50 °C fölé

Várjon addig, amíg már csak cseppenként 
folyik ki

Zárja vissza a betöltő csavart és állítsa le a 
motort (egy 2. személy is szükséges)

Olaj folyik ki a betöltő nyílásból?

Tolaj < 30°C

Melegítés céljából járassa tovább a 
motort és a sebességváltót

A feltöltési mennyiség túl kevés volt

Nem Igen

Vége

Kapcsolja be, ill. ki a fogyasztókat.
Mindig tartsa be a járműgyártó adatait
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