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Montáž pouze vyškoleným personálem.
Vždy dodržovat montážní návody a 
pokyny výrobce vozu.

Návod k montáži pro 
sadu na výměnu oleje pro 
automatické převodovky

MEYLE číslo: 300 135 1004 | 100 135 0003
Nr krócony: MOK0034 | MOK0009

Gear typs

6HP19 | 6HP19X | 6HP21 | 6HP21X | 6HP19A
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Proveďte zkušební jízdu, aby se převodový 
olej ohřál na provozní teplotu

Umístěte vozidlo na zvedák, vojič jízdního 
režimu do polohy P a zatáhněte parkovací 

brzdu

Vypněte motor

Připojte diagnostický přístroj pro měření 
otáček motoru a teploty převodového oleje

Spusťte motor

Při odchylce ve volnoběhu, 
odstraňte poruchu a proveďte nový 

start

Start

Dodržujte předpisy výrobce vozidla. 
Volnoběžné otáčky 650-950 ot./min.

Ne

Otevřete vypouštěcí šroub a vypusťte 
převodový olej (použijte čistou sběrnou 

nádobu)

Zapáchá olej jako přepálený?

Ukončete výměnu oleje

Automatická převodovka je defektní

Jsou v oleji velké třísky nebo úlomky?
Ano

Odstraňte olejovou vanu

Namontujte olejovou vanu s 
novými šrouby a utáhněte určeným 

utahovacím momentem

Umělá hmota

Kov Povolte šrouby olejové vany dle instrukce 
výrobce, aby se zamezilo zkřivení

Otevřete plnicí šroub

Naplňte nový olej MEYLE, až z plnicího 
otvoru vyteče trochu oleje

Ano

Ne

Ne

Odstraňte olejovou vanu

Demontujte olejový filtr

Předepsaným utahovacím momentem 
namontujte olejový filtr a rovněž nový 

těsnicí kroužek

Vyčistěte olejovou vanu, vyměňte 
permanentní magnety a eventuálně 

konektor mechatroniky

Olejovou vanu s novým těsněním a 
novými šrouby namontujte dle instrukcí 

výrobce

Předepsaným utahovacím momentem 
utáhněte vypouštěcí šroub s novým 

těsněním



Doplňte olej až znovu z plnicího otvoru 
opět uniká trochu oleje

Spusťte motor

Spusťte znovu motor (eventuálně je  
nutná 2. osoba)

Zavřete plnicí šroub

Vypněte motor

Motor nechte běžet pouze ve 
volnoběžných otáčkách

Dolijte nový olej MEYLE, až znovu trochu 
převodového oleje vyteče

Zvolte jízdní polohu D a R.
Zařaďte všechny převodové stupně.

Zimní program: manuální řazení 

Rychlostní stupně podržte vždy cca 10 sec.

Volič jízdního režimu do polohy P

Zkontrolujte teplotu převodového oleje 
diagnostickým přístrojem

T oleje > 35°C

Nechte motor a převodovku 
vychladnout

Příliš velké plnicí množství

T oleje = 30°C-35°C

Otevřete plnicí šroub

Počkejte až teplota převodového oleje 
dosáhne 40°C. Teplota nesmí přesáhnout 

50°C

Vyčkejte až unikají již jen jednotlivé kapky

Zavřete plnicí šroub a vypněte motor 
(nutná 2. osoba)

Uniká olej z plnicího otvoru?

T oleje < 30°C

Nechte motor a převodovku dále zahřát

Plnicí množství bylo příliš nízké

Ne Ano

Konec

Zapněte popř. vypněte spotřebiče.
Respektujte vždy údaje výrobce vozidla

Pozor: U různých typů převodovek může být zabudován bypass ventil, který otevírá nebo zavírá cirkulaci oleje k chladiči oleje. 
Proto by měla být při dodatečné zkušební jízdě dosažena teplota převodového oleje minimálně 75 °C. Po zkušební jízdě nechte 

převodovku vychladnout a hladinu oleje znovu zkontrolujte a eventuálně doplňte.
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