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H συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο 
από εκπαιδευμένους τεχνικούς

Αποποίηση
- Όλες οι πληροφορίες, εικονογραφήσεις, 

και προδιαγραφές που περιέχονται 
σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις 
τελευταίες πληροφορίες κατά την έκδοση 
του.

- Η CTP GmbH διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή 
χωρίς προειδοποίηση.

Προφυλάξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις εφαρμογές και 
προφυλάξεις, οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίες χρήσης εξοπλισμών 
προσεκτικά. Η παράλειψη εφαρμογής 
προφυλάξεων ή η ακατάλληλη χρήση του 
εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή 
τραυματισμό. Μην επιτρέπετε την χρήση 
από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο 
πριν την χρήση του.

- Μην καπνίζετε κοντά στην συσκευή 
καθώς λειτουργεί

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά 
σε πηγές θερμότητας και φωτιάς.

- Μην εκθέτετε την συσκευή σε 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή βροχή, 
χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο 
χώρο

- Κλείνετε την συσκευή όταν 
ολοκληρώνεται η διαδικασία

- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, 
κρατάτε τους σωλήνες μακριά από 
περιστρεφόμενα στοιχεία και ζεστά 
αντικείμενα όπως ανεμιστήρες ψύξης, 
ψυγεία κ.α.

- Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του 
οχήματος περιέχει ποικίλα επιβλαβή 
αέρια (όπως διοξείδιο άνθρακα, 
υδρογονάνθρακες, σύμπλεγμα οξυγόνου 
αζώτου κ.α.). Κρατήστε την συσκευή 
σε καλά αεριζόμενο χώρο κατά την 
λειτουργία και φοράτε κατάλληλο 

προστατευτικό ρουχισμό.

- Ο χειριστής πρέπει να κρατάει τα 
εξαρτήματα (σωλήνες εξαγωγής και 
ψυγεία ) μακριά από ζέστη για την 
αποφυγή τραυματισμών.

- Όταν αποσυνδέετε οποιοδήποτε 
σύνδεσμο απο σωλήνα πίεσης υγρού, 
τυλίγετε τον σύνδεσμο με πετσέτα για να 
αποφευχθεί η εκτόξευση υγρού.

- Τα παιδιά και άτομα με ειδικές νοητικές 
ανάγκες πρέπει να βρίσκονται μακριά από 
την συσκευή κατα την λειτουργία της.

- Ο χειριστής πρέπει να είναι αρκετά 
εξοικειωμένος με την χρήση του 
αυτόματου σασμάν ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ζημιά λόγω ακατάλληλου 
χειρισμού.

- Οι κινητήριοι τροχοί να είναι πάντα 
κρεμασμένοι κατά τον καθαρισμό ή την 
αλλαγή υγρού.

- Συσκευή/μονάδα πρέπει να τοποθετείται 
κάθετα και να μην αναποδογυρίζεται.

- Όταν αλλάζεται υγρό, η διαδικασία 
πρέπει να γίνεται απο εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Η ποιότητα του υγρού 
ATF πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις οδηγίες που καθορίζονται απο το 
εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος. 
Αλλιώς η CTP δεν θα είναι υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε άμεση ή μεταγενέστερη 
ζημιά.

Σημείωση: προδιαγραφές 
λειτουργίας που εφιστούν 
προσοχή κατά την λειτουργία 
της συσκευής

Προειδοποίηση: Καθορισμός 
πιθανού κινδύνου που 
ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στην συσκευή ή 
τραυματισμό.
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Χαρακτηριστικά
- Οθόνη LCD και εξατομικευμένος σχεδιασμός 

για εύκολη χρήση.

- Πολύγλωσση εκτύπωση

- Γέμισμα και ανακύκλωση του υγρού 
μετάδοσης

- Αυτόματη αναγνώριση της ροής υγρού και 
στις δύο κατευθύνσεις (εισαγωγή- εξαγωγή)

- Καθαρισμός κυκλώματος του αυτόματου 
κιβωτίου

- Εύκολο στο γέμισμα καθαριστικού

- Αυτόματη αλλαγή του νέου/παλιού υγρού 

- Οπτική ένδειξη της πίεση υγρού

- Ακριβής ένδειξη της θερμοκρασίας του 
υγρού 

- Ηλεκτρονικός έλεγχος για ολόκληρη την 
αυτόματη αλλαγή του νέου και παλιού 
υγρού

- Δυνατότητα προσθήκης και αναβάθμιση της 
βάσης δεδομένων

- Διαφορετικοί ειδικοί αντάπτορες για 
Ευρωπαικά, Αμερικάνικα και Ασιατικά 
αυτοκίνητα

- Αποτελεσματική εξισορρόπηση της 
ανεπαρκούς  αλλαγής υγρού από 
χειροκίνητη λειτουργία

- Βελτίωση απόδοσης του αυτόματου 
συστήματος μετάδοσης

- Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του 
συστήματος μετάδοσης

Συνθήκες Λειτουργίας
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10C   +50C

- Σχετική υγρασία: <90%

Συνθήκες Λειτουργίας
- Ισχύς: AC 110V/60Hz ή AC 220V/50Hz

- Μέγιστη ισχύς: 150W

- Σχετική πίεση: 0-150psi

- σωλήνας εκροής υγρού: 2,5m

- σωλήνας επιστροφής υγρού: 2,5m

- σωλήνας στραγγίσματος υγρού: 1,2m

- φίλτρο ακριβείας: 5 μm

- Δοχείο υγρού: 20Ltr x 2

- απόκλιση σφάλματος: ±100ml

- μέση ταχύτητα αλλαγής: 2ltr/λεπτό

- θόρυβος: <70db

- καθαρό βάρος: 70kg

- Μεικτό βάρος: 78Kg

- Μέγεθος: 590 Mm X 700mm X 1037mm

Εισαγωγή
Το υγρό στο εσωτερικό του συστήματος μετάδοσης, χρειάζεται αλλαγή μετά από κάποιο 
χρόνο λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Αν δεν αλλαχτεί έγκαιρα, θα 
προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα. Γενικά, ο μηχανισμός αλλαγής του κιβωτίου 
ταχυτήτων δεν μπορεί να ελέγξει την ακριβή ποσότητα πλήρωσης που απαιτείται. Η 
περισσότερη ή λιγότερη ποσότητα θα προκαλέσει βλάβες. Η συσκευή αλλαγής υγρού 
ATF EVOLUTION μπορεί  να ολοκληρώσει τον καθαρισμό και την αλλαγή υγρού σε 
20λεπτά για τα κιβώτια ταχυτήτων, τον υδραυλικό μετατροπέα και το ψυγείο. Το ποσοστό 
ολοκληρωμένης αλλαγής υγρού αγγίζει το 100%.
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Δομή
1. Περίγραμμα
Στην εικόνα 1, φαίνεται το καλοσχηματισμένο περίβλημα της ATF EVOLUTION. Υπάρχει 
λαβή στο πάνω μέρος και δυο ζευγάρια τροχών στο κάτω μέρος για εύκολη μετακίνηση. 
Οι σωλήνες υγρών είναι εξοπλισμένοι με τους κατάλληλους συνδέσμους για γρήγορη 
σύνδεση. Ο ευκολονόητος πίνακας λειτουργιών επιτρέπει την εύκολη χρήση της συσκευής.

Fig. 1

j Δείκτης χρησιμοποιημένου υγρού

k Δείκτης νέου υγρού

l Φις ρεύματος

m Διακόπτης ισχύος

n Οθόνη λειτουργίας

o Θύρα πλήρωσης υγρού

p Σωλήνας στραγγίσματος υγρού

q Σωλήνας

r Σωλήνας

s εκτυπωτής

 δοχείο καθαριστικού
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2. Συνολική εικόνα

SN ERP Code Name SN ERP Code Name

1 X103201682 κάτω μέρος 19 X103202568 σύνδεσμος συγκόλ/σης

2 103200444 προστ. πλάκες αισθητ 20 103160062 πίνακας ελέγχου

3 X103201688 ηλεκ. ζυγαριά 21 103230149 αριστερή πίσω κολόνα

4 Z205010377 μπροστινός τροχός 22 X103240250 επιφάνεια αριστ. πλευρ

5 102240004 μπροστ. δεξιά κολόνα 23 103202287 άξονας

6 X103201715 επιφάν δεξιάς πλευράς 24 103201667 μπροσ.αριστερ. κολόνα

7 103202165 στήριγμα σωλήνων 25 103260005 μπροστινή επιφάνεια

8 107040084 πίσω τροχός 26 103202285 κάλυμ. πίσω τροχού

9 X103201687 δίσκος δεξαμενής

10 X103201683 κάδος γεμίσματος

11 199010013 πίσω δεξιά κολόνα

12 103200355 επιφάνεια πόρτας

13 X103201680 μεσαία διαχ.πλάκα 01

14 103202155 λαβή

15 103240243 επάνω επιφάνεια

16 102990097 παγίδα λαδιού

17 102990096 φίλτρο διήθησης

18 103230148 κάλυμα παγίδας λαδιού

1234567826

14 15 16

9

10

11

12

13

17 18 19 20 21 22

23

24

25

Fig. 2
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3. Διάγραμμα αγωγών

J8 στη σωληνοειδή V2 J25 στο καλώδιο σειριακής θύρας

J12 στη σωληνοειδή V1 J14 στον αισθητήρα θερμοκρασίας

J17 στη σωληνοειδή V3 J15 στον αισθητήρα δοχείου παλιού υγρού

J22 στη σωληνοειδή V4 J16 στον αισθητήρα δοχείου νέου υγρού

J21 στην  αντλία λαδιού J13 στο φιλμ πατήματος πλήκτρου

J24 στον διακόπτη τροφοδοσίας J2 στην μονάδα καλωδίου USB

J26 στον διακόπτη τροφοδοσίας εκτύπωσης J3 θύρα ελέγχου (χρήση μόνο από CTP GmbH)

J23 στην καλώδιο δεδομένων εκτυπωτή J4 στις δείκτες ελέγχου για παλιό και νέο υγρό 

4. Διάγραμμα συνδέσεων κυκλώματος

1 αντλία
2,3,15 τρίοδες σωληνωτές βαλβίδες
4 θύρα πληρώσεως υγρού
5 δοχείου νέου υγρού
6,8 ηλεκτρονικές ζυγαριές
7 δοχείο καθαριστικού
9 δοχείου παλιού υγρού
10,17 Φίλτρα
11 εντοπιστής ροής υγρού
12,18 μετρητές πίεσης
13,14 ενδείκτες ελέγχου
16 αμφίδρομες σωληνωτές βαλβίδες
19 Βαλβίδα ελέγχου
20 σφαιρική βαλβίδα για στράγγισμα   
 υγρού
21 αισθητήρας θερμοκρασίας 

J22J21J24J25

ATF EVOLUTION
Control Board

(200 x 125 mm)

J2 J3 J4

J8

J12

J17

J23

J26

J14

J15 J16

Fig. 4

Fig. 3

J13
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5. Πίνακας ελέγχου

ένδειξη/
πλήκτρο

Περιγραφή

1 NEW Παρακολούθηση του ρυθμού ροής και σύγκριση του χρώματος νέου και παλιού υγρού.  
Ένδειξη της πίεσης εκροής του υγρού. Ένδειξη της πίεσης ροής του AT ψυγείου.

1 USED

2 Û Πιέστε για επιλογή λειτουργίας στο κύριο μενού

2 Ü Πιέστε για επιλογή λειτουργίας στο κύριο μενού

3 ENTER Αποδοχή

4 RETURN 1. Μενού για επιστροφή 

2. Πιέστε 1 φορά για να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία και πιέστε ξανά για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη διασύνδεση

5 DEL Πιέστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα στο εστιασμένο παράθυρο 
& στην βάση δεδομένων αν το πιέσετε μπορείτε να διαγράψετε κάποια στοιχεία του 
μενού.

6 LIGHT 1. Στο κύριο μενού, μπορείτε να ανάψετε/σβήσετε το φώς των δεικτών ελέγχου

2. Στο εστιασμένο παράθυρο, πιέζοντας το μπορείτε να εισάγετε τον χαρακτήρα of “.”

3. Όταν εισάγετε κάποιες επιλογές μενού στη βάση δεδομένων διασύνδεσης, πιέζοντας 
το μπορείτε να αλλάζετε τα γράμματα σε μικρά και κεφαλαία.

7 Numpad 0(A, B, C)

1(D, E, F)

2(G, H, I)

3(J, K, L)

4(*)

5(M, N, O, P)

6(Q, R, S)

7(T, U, V)

8(W, X, Y, Z)

9(#)

1

  3

  2

  4

  2

  5

  6

 1

 7

Fig. 5
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1. Ξεκίνημα Διασύνδεσης (εικόνα 6):
Στην επιφάνεια εκκίνησης, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εισάγετε την 
αναβαθμισμένη βάση δεδομένων και το πολύγλωσσο αρχείο.

2. Κύριο μενού
Το κύριο μενού της οθόνης απεικονίζεται στην εικόνα 7

Fig. 6

Fig. 7

ένδειξη Περιγραφή

Προσθήκη 
καθαριστικού 

Προσθέστε το προϊόν ATF  στο αυτ.κιβ.
ταχυτήτων

Αλλαγή Αλλάξτε το ATF υγρό 

Ρύθμιση 
στάθμης υγρού 

Ρύθμιση ποσότητας υγρού μέσα στο αυτ.κιβ.
ταχυτήτων

Άδειασμα νέου 
δοχείου

Αποστράγγιση νέου υγρού μέσα στο νέο δοχείο 

Άδειασμα 
παλιού δοχείου 

Αποστράγγιση παλιού υγρού μέσα στο παλιό 
δοχείο 

Ρύθμιση 
συστήματος

Τροποποίηση παραμέτρων συστήματος, π.χ. 
καλιμπράρισμα της ηλεκτρονικής ζυγαριάς, 
ρύθμιση της αντίθεσης, επιλογή γλώσσας, 
καταχώρηση της βάσης δεδομένων.
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Λειτουργίες

Σημείωση:

Καθώς η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, παράγει δόνηση με ορισμένη συχνότητα και 
θόρυβο. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία. Μην το λάβετε ως δυσλειτουργία. 

1. Προετοιμασία

1.1 Ανύψωση οχήματος

Ανυψώστε το αυτοκίνητο και κρατήστε 
τους τροχούς πάνω από το έδαφος σε 
απόσταση τουλάχιστον 200mm, τραβήξτε 
το χειρόφρενο και μπλοκάρετε τους 
τροχούς μπρος και πίσω.

1.2 Σωλήνας σύνδεσης 

1)  Τοποθετήστε το σωλήνα υγρού που 
συνδέεται ανάμεσα στο ψυγείο και το 
σασμάν σε μια θέση που θα επιλέξετε 
και μετά αποσυνδέστε τον αντάπτορα. 
Εντοπίστε τον κατάλληλο σύνδεσμο 
μέσα απο το κουτί υποδοχών και 
συνδέστε τον στο αποσυνδεμένο 
αντάπτορα.

2)  Συνδέστε τους δυο σωλήνες που 
αναφέρουν‚‘to transmission‘‘ της ATF 
evolution, στα δύο αποσυνδεμένα άκρα 
των σωληνών του αυτόματου σασμάν . 
εικόνα 8

 

1.3 Καλώδια τροφοδοσίας

Συνδέστε τα καλώδια της μονάδας στην 
τροφοδοσία ρεύματος 
 
 

1.4  Έλεγχος

1)  Βάλτε σε λειτουργία τον κινητήρα και 
βεβαιωθείτε οτι δεν υπάρχει διαρροή 
στην γραμμή σωλήνων.

2)  Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της 
συσκευής γίνεται κανονικά και στην 
συνέχεια ανάψτε την. 

Fig. 8

to transmission
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2. Προσθήκη υγρού

2.1 Προσθήκη καθαριστικού

Όταν είστε έτοιμοι για τον καθαρισμό 
του κυκλώματος atf, προσθέστε την 
κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού στο 
αντίστοιχο δοχείο.

2.2 Προσθήκη νέου λαδιού

Όταν είστε έτοιμοι για την λειτουργία 
αλλαγής, προσθέστε το νέο υγρό στο 
αντίστοιχο δοχείο από την κατάλληλη 
θύρα.

3. Καθαρισμός κυκλώματος

3.1 προσθήκη καθαριστικού στο atf

1) Επιλέξτε την λειτουργία‚‘Add ATF 
detergent‘‘ από το μενού, και ρυθμίστε 
την ποσότητα του καθαριστικού που θα 
γεμίσετε (εύρος ρύθμισης: 0,00-0,50lt). 
Εικόνα 9.

Σημείωση: Προσθέστε το καθαριστικό 
πριν την μέτρηση της ταχύτητας 
καθαρισμού (βλέπε ‚‘ μέτρηση 
ταχύτητας καθαρισμού).

2) Γεμίστε. Η προκαθορισμένη τιμή 
της συσκευής είναι 0,20lt με μέγιστο 
τα 0.50lt. Πιέστε enter μετά την 
επιβεβαίωση της προσθήκης υγρού. 
Η πλήρωση καθαριστικού μέσα στο 
δοχείο πλήρωσης θα αντληθεί μέσα 
στον σωλήνα.

3) Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία 
γεμίσματος, το σύστημα θα αναδείξει 
αυτόματα το μενού εκτύπωσης. Πιέστε 
το enter επιλέγοντας Print, και για 
ακύρωση πιέστε το Return- Eikona 11

4) Η εκτύπωση εκτελείται ή ακυρώνεται 
και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν 
10λεπτά αντίστροφης μέτρησης 
καθαρισμού κυκλώματος.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

3.2 Καθαρισμός κυκλώματος

Μετά την προσθήκη καθαριστικού, ανάψτε 
τον κινητήρα. Η διαδικασία καθαρισμού 
ξεκινά αυτόματα όταν όλοι οι σωλήνες είναι 
συνδεδεμένοι κατάλληλα. Κάντε τον κύκλο 
απο όλες τις ταχύτητες κάθε λεπτό, για να 
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επιταχύνετε την διαδικασία. 
Για βέλτιστο καθαριστικό αποτέλεσμα, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 60km/h 
στην μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.

3.3 Τέλος Καθαρισμού
Μετά απο περίπου 10λεπτά, μπορείτε να 
σβήσετε τον κινητήρα και με αυτόν τον 
τρόπο σταματά ο καθαρισμός

4. Αλλαγή ATF 
Όταν χρησιμοποιείται διαφορετικό 
υγρό ATF ή η μονάδα αποθηκεύεται για 
μεγάλο  διάστημα, τότε περίπου 0,5lt 
νέου υγρού πρέπει να προστεθεί στο 
δοχείο ‚‘νέου υγρού‘‘. Αδειάζοντας  το νέο 
υγρό, καθαρίστε τους σωλήνες υγρού και 
αποβάλλετε τις φυσαλίδες αέρα απο την 
μονάδα.

1) Ανάψτε τον κινητήρα για να 
θερμανθεί το υγρό του συστήματος 
μετάδοσης ώστε να φτάσει σε 
φυσιολογική θερμοκρασία και 
προσθέστε το νέο υγρό μετάδοσης 
στην επιθυμητή ποσότητα.
2) Ελέγξτε ώστε οι αγωγοί να είναι καλά 
συνδεδεμένοι
3) Αλλαγή ATF: όπως φαίνεται στην 
εικόνα 13, μπορείτε να εισάγετε 
απευθείας την ποσότητα υγρού για 
αλλαγή, όπως επίσης κα ι μπορείτε να 
την δείτε απο την βάση δεδομένων.

4.1 Απευθείας εισαγωγή
Επιλέξτε‚‘Direct input‘‘και πιέστε enter για 
να προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή. 
Εισάγετε την ποσότητα υγρού που θα 
αλλαχτεί (η προκαθορισμένη τιμή είναι 
10lt), όπως φαίνεται στην εικόνα 14.
Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή 
στους αγωγούς και πιέστε enter για την 
αλλαγή, όπως φαίνεται στην εικόνα 15.
Μετά το τέλος της διαδικασίας αλλαγής, το 
σύστημα θα εμφανίσει αυτόματα το μενού 
εκτύπωσης. Πιέστε το enter επιλέγοντας 
Print, και για ακύρωση πιέστε το Return- 
Eikona 16
Η εκτύπωση ολοκληρώνεται. Επιστρέψετε 
στην επιφάνεια της εικόνας 13

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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4.2 Εισαγωγή Βάσης δεδομένων
1. Επιλέξτε database enter (εισαγωγή 

βάσης δεδομένων), πιέστε το en-
ter και θα δείτε το μενού μοντέλου 
αυτοκινήτου όπως φαίνεται στην εικόνα 
17.

2. Επιλέξτε το μενού για το συγκεκριμένο 
μοντέλο αυτοκινήτου ώστε να εισάγεται 
την επιφάνεια που απεικονίζει την 
ποσότητα υγρού για αλλαγή, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 18

3. Αν δεν περάσει ο έλεγχος, η οθόνη θα 
εμφανίσει τις λειτουργίες που πρέπει 
να εκτελεστούν, όπως φαίνεται  στις 
εικόνες 19,20,21,22.

4. Το σύστημα αρχίζει να στραγγίζει το 
χρησιμοποιημένο υγρό. Μπορείτε να 
περιμένετε να τελειώσει, όπως επίσης 
και να πιέσετε enter για να σταματήσετε 
την λειτουργία και να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού. εικόνα 23

5. Η επιφάνεια αναφέρει: Άδειασμα OK! 
Αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 
πιέστε enter για να εκτελέσετε την 
αλλαγή ATF καθώς φαίνεται η μπάρα 
προόδου και οι κυματισμοί για την 
αλλαγή νέου/παλιού υγρού. Εικόνα 24

6. Αφού ολοκληρωθεί η αλλαγή ATF, η 
οθόνη θα δείξει την ποσότητα του νέου 
υγρού που αλλάχθηκε, την ποσότητα 
του παλιού υγρού και το λάθος μεταξύ 
αυτών, καθώς εκτυπώνεται η ποσότητα 
του νέου υγρού που έχει αλλαχθεί.  
Πιέστε το RETURN KEY για να 
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

1) ελέγξτε την στάθμη υγρού μέσα 
στο σύστημα μετάδοσης. Αν δεν 
είναι αρκετό, απαιτείται προσθήκη. 
Ανατρέξτε στην παράγραφο ‚‘Adjust 
fluid level‘‘ (ρύθμιση στάθμης 
υγρού) για την ακριβή λειτουργία.

2) Αποσυνδέστε την μονάδα και 
επανατοποθετήστε τους αγωγούς 
του συστήματος

3) Βάλτε λειτουργία τον κινητήρα και 
ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαρροή

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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Fig. 23Fig. 24

 Σημείωση:

• Αλλάζετε κάθε ταχύτητα κατά την αλλαγή. Ο χρόνος  κάθε αλλαγής πρέπει να είναι περίπου 1 λεπτό. 
Όταν το όχημα κινείται σε υψηλή ταχύτητα και επιταχύνετε σε πάνω  απο 60km/h, ο αγωγός ελέγχου 
του υγρού ATF μπορεί να ελεγχθεί.

• Για να βεβαιώσετε την ποιότητα αλλαγής, η  ποσότητα του νέου υγρού μέσα στην μονάδα πρέπει να 
είναι 2-3 lt περισσότερο απο το υγρό που απαιτείται απο το  αυτόματο σασμάν.

• Μην προσθέτετε νέο υγρό απο το δοχείο κατά την λειτουργία αλλαγής. Αλλιώς, η λειτουργία θα 
οδηγήσει σε άνιση ποσότητα. Αν πρέπει να εισαχθεί νέο υγρό, τότε πρέπει να γίνει αφού η διαδικασία 
αλλαγής ολοκληρωθεί!

Fig. 21 Fig. 22
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5. Ρύθμιση στάθμης υγρού

5.1 Αύξηση ποσότητας υγρού

Όταν το υγρό στο σύστημα δεν είναι 
αρκετό, προσθέστε την επιθυμητή 
ποσότητα. Επιλέξτε αυτη την λειτουργία.

1) Εισάγετε το μενού ‚‘Adjust  fluid le-
vel‘‘, επιλέξτε ‚‘filling‘‘ και δείχνει ότι 
το υγρό προστίθεται στο σύστημα.  
Το μέγιστο της ρύθμισης είναι η 
ποσότητα υγρού μέσα στο δοχείο. 
Η επιφάνεια οθόνης φαίνεται στην 
εικόνα 25 

2) Εισάγετε την ποσότητα που πρέπει 
και πιέστε enter. εικόνα 26.

3) Όταν ολοκληρωθεί η 
επαναφόρτωση, το σύστημα θα 
επιστρέψει αυτόματα στο μενού 
εκτύπωσης. Πιέστε το enter 
επιλέγοντας Print, και για ακύρωση 
πιέστε το Return- Eikona 27

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

5.2 Μείωση ποσότητας υγρού

Αν η ποσότητα του υγρού είναι παραπάνω 
απο την κανονική , πρέπει να την μειώσετε 
(Lower the fluid level) 

1) Εισάγετε το μενού ‚‘Adjust fluid le-
vel‘‘, επιλέξτε ‚‘draining‘‘ και φαίνεται 
ότι το υγρό στραγγίζεται. εικόνα 25

2) Εισάγετε την ποσότητα που πρέπει 
να στραγγιστεί, πιέστε enter και 
βάλτε σε λειτουργία τον κινητήρα. 
Η μονάδα θα στραγγίσει την 
ποσότητα που επιλέξατε στο δοχείο 
παλιού υγρού (used fluid tank)

3) Αφού ολοκληρωθεί η  διαδικασία, 
το σύστημα θα επιστρέψει 
αυτόματα στο κύριο μενού
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6. Αδειάστε το δοχείο νέου υγρού
1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο σωλήνες που 

αναφέρουν ‚‘TO TRANSMISSION‘‘ δεν 
είναι συνδεδεμένοι  με το όχημα.

2. Ανοίξτε την λαβή της βαλβίδας στον 
σωλήνα που αναφέρει ‚‘EMPTY‘‘ και μετά 
τοποθετείστε τον σωλήνα στο δοχείο 
αδειάσματος.

3. Το σύστημα θα εμφανίσει στην οθόνη 
το ‚‘Empty new tank‘‘ άδειασμα νέου 
δοχείου, και θα ξεκινήσει αυτόματα την 
λειτουργία στραγγίσματος υγρού εικόνα 
28

4. Η μονάδα θα στραγγίσει το υγρό μέχρι 
ο σωλήνας που αναφέρει ΄΄Empty‘‘ να 
αδειάσει ή πιέστε το κουμπί RETURN 
για να σταματήσετε την λειτουργία 
αποστράγγισης. 

Fig. 28

Fig. 29

7. Αδειάστε το δοχείο χρησιμοποιημένου   
  υγρού

1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο σωλήνες που 
αναφέρουν ‚‘TO TRANSMISSION‘‘ δεν 
είναι συνδεδεμένοι  με το όχημα.

2. Ανοίξτε την λαβή της βαλβίδας στον 
σωλήνα που αναφέρει ‚‘EMPTY‘‘ και μετά 
τοποθετείστε τον σωλήνα στο δοχείο 
αδειάσματος.

3. Το σύστημα θα εμφανίσει στην 
οθόνη το ‚‘Empty used tank‘‘ 
άδειασμα ‚‘ παλιού‘‘ δοχείου, και θα 
ξεκινήσει αυτόματα την λειτουργία 
στραγγίσματος υγρού 

4. Η μονάδα θα στραγγίσει το υγρό μέχρι 
ο σωλήνας που αναφέρει ΄΄Empty‘‘ να 
αδειάσει ή πιέστε το κουμπί RETURN 
για να σταματήσετε την λειτουργία 
αποστράγγισης. 

8. Ρύθμιση συστήματος
1. Επιλέξτε την ρύθμιση συστήματος στο 

μενού και πιέστε ENTER 

2. Στις υπο-ρυθμίσεις , επιλέξτε επίσης 
τα επιθυμητά δεδομένα. Η επιφάνεια 
οθόνης είναι όπως στην εικόνα 29
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8.1 Καλιμπράρισμα αισθητήρα
1. Επιλέξτε το στοιχείο για καλιμπράρισμα 

αισθητήρα και πιέστε ENTER για να 
εμφανισθεί το σχετικό μενού . εικόνα 30

2. Πιέστε ENTER για να επιλέξετε το 
στοιχείο για το καλιμπράρισμα δοχείου 
νέου υγρού. Η οθόνη εμφανίζεται όπως 
στην εικόνα 31

3. Σύμφωνα με τα μήνυματα στην 
οθόνη, εισάγετε το βάρος και μετά 
πιέστεENTER. Η οθόνη εμφανίζεται 
όπως στην εικόνα 32

4. Αφαιρέστε το δοχείο νέου υγρού. Όταν 
η τιμή στην οθόνη σταθεροποιηθεί, 
πιέστε ENTER για αποθήκευση. Η οθόνη 
εμφανίζεται όπως στην εικόνα 33

5. Εισάγετε το βάρος στον πίνακα. Όταν 
η τιμή σταθεροποιηθεί, πιέστε ENTER 
για να συνεχίσετε. Η οθόνη εμφανίζεται 
όπως στην εικόνα 34

6. Όταν η τιμή στην οθόνη 
σταθεροποιηθεί, πιέστε ξανά ENTER 
για αποθήκευση. Η οθόνη εμφανίζεται 
όπως στην εικόνα 35.

7. Σβήστε το βάρος απο την οθόνη και 
τοποθετείστε το άδειο δοχείο νέου 
υγρού. Όταν η τιμή  στην οθόνη 
σταθεροποιηθεί, πιέστε ENTER για 
αποθήκευση. Το καλιμπράρισμα 
αισθητήρα για το νέο δοχείο νέου υγρού 
έχει ολοκληρωθεί. Όταν προσθέσετε το 
νέο υγρό μέσα στο δοχείο νέου υγρού, 
η οθόνη θα εμφανίσει την ποσότητα 
υγρού.

Το καλιμπράρισμα για δοχείο 
χρησιμοποιημένου υγρού είναι το ίδιο όπως 
για το δοχείο νέου υγρού.

8. Επιλέξτε ‚‘ αισθητήρας θερμοκρασίας‘‘ 
στο κύριο μενού ‚‘καλιμπράρισμα 
αισθητήρα‘‘ και πιέστε ENTER. Η οθόνη 
εμφανίζεται όπως στην εικόνα 36

9. Σύμφωνα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
εισάγετε την τρέχουσα θερμοκρασία και 
μετά πιέστε ENTER για αποθήκευση. Η 
οθόνη εμφανίζεται όπως στην εικόνα 37

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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13. Σύμφωνα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
εισάγετε την ποσότητα καθαριστικού 
(π.χ. 0,3 ltr) που θα προσθέσετε και μετά 
πιέστε ENTER. Η οθόνη εμφανίζεται 
όπως στην εικόνα 40.

14. Παρατηρήστε την αλλαγή κλίμακας 
του κυπέλου μέτρησης, πιέστε ENTER  
για αποθήκευση της τιμής ταχύτητας 
όταν η ποσότητα καθαριστικού  στο 
κύπελλο μέτρησης μειώνεται. Το 
καλιμπράρισμα ταχύτητας καθαρισμού 
έχει ολοκληρωθεί. 

10. Όταν η τιμή είναι σταθερή, πιέστε 
ξανά ENTER για να ολοκληρώσετε 
το καλιμπράρισμα αισθητήρα 
θερμοκρασίας.

11. Επιλέξτε‚‘ Cleaning Speed‘‘ από το κύριο 
μενού ( Sensor Calibration), και μετά 
πιέστε ENTER για να εισάγετε την οθόνη 
που εμφανίζεται στην εικόνα 38.

12. Σύμφωνα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
γεμίστε μια ποσότητα καθαριστικού σε 
ένα κύπελλο μέτρησης και μετά πιέστε 
ENTER για να συνεχίσετε. Η οθόνη 
εμφανίζεται όπως στην εικόνα 39.

Fig. 35 Fig. 36

Fig. 37Fig. 38

Fig. 39 Fig. 40
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8.3 Ρύθμιση διακόπτη θυρίδας φωτισμού 

Επιλέξτε ‚‘Window backlight switch‘‘ 
(διακόπτη θυρίδας οπίσθιου φωτισμού) και 
πιέστε ENTER για να εισάγετε την οθόνη 
που φαίνεται στην εικόνα 42. Πιέστε ENTER 
για να επιλέξετε ON ή OFF.

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

8.2 Επιλογή υγρού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλέξει 
τον τύπο υγρού μετάδοσης. Υπάρχουν 
τέσσερις τύποι και μια άλλη απροσδιόριστη 
κατηγορία τύπων. εικόνα  41 

8.4 Ρύθμιση φωτεινότητας LCD

Επιλέξτε ‚‘LCD Screen Brightness‘‘ 
(φωτεινότητα οθόνης LCD) και πιέστε EN-
TER για να εισάγετε την οθόνη που φαίνεται 
στην εικόνα 43. Πιέστε up/down για να 
επιλέξετε την επιθυμητή φωτεινότητα 
και πιέστε RETURN (επιστροφή) για 
επιβεβαίωση.
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8.5 Ημερομηνία & Ώρα 

Επιλέξτε (Date & Time) από το μενού και 
μετά πιέστε ENTER για να εμφανιστεί η 
οθόνη όπως εικόνα 44

a) Ρυθμίστε ημερομηνία 
Στο μενού Date & Time, επιλέξτε 
(set date) και πιέστε enter για 
επιβεβαίωση. εικόνα 45

Σύμφωνα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
εισάγετε την ημερομηνία (4 ψηφία για 
το έτος, 2 ψηφία για το μήνα και 2 ψηφία 
για την ημέρα), και μετά πιέστε ENTER για 
αποθήκευση. Η οθόνη γράφει ok. 

b) Ρυθμίστε ώρα 
Στο μενού Date & Time, επιλέξτε 
(set time) και πιέστε enter για 
επιβεβαίωση. εικόνα 46

Σύμφωνα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
εισάγετε την ώρα (2ψηφία για την ώρα, 2 
ψηφία για τα λεπτά), και μετά πιέστε  
ENTER για αποθήκευση. Η οθόνη γράφει 
ok. 

c) Επιλέξτε μορφή ημερομηνίας (date 
format) 
Στο μενού Date & Time, επιλέξτε (set 
date format) και πιέστε enter για 
επιβεβαίωση. εικόνα 47

Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή και πιέστε 
ENTER για επιβεβαίωση

Fig. 46

Fig. 48

Fig. 47

Fig. 44

Fig. 45

8.6 Ρύθμιση γλώσσας 
Επιλέξτε την ρύθμιση γλώσσας (language 
setting) απο το μενού και μετά πιέστε 
ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη εικ. 
48. Πιέστε (up/down) για να επιλέξετε 
την επιθυμητή γλώσσα και enter για 
επιβεβαίωση.
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8.7 Εισαγωγή βάσης δεδομένων
1. Επιλέξτε (Database entry) απο το μενού 

και μετά πιέστε ENTER για να εμφανιστεί 
η οθόνη όπως εικόνα 49

2. Μπείτε στο MENU και πιέστε ENTER για 
να εμφανιστεί η εικόνα 50. Πιέζοντας 
το κουμπί LIGHT μπορεί να γίνεται 
εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαία και 
μικρά γράμματα.

3. Ανάλογα με τα μηνύματα στην οθόνη, 
προσθέστε στο μενού τον τύπο αυτ/
του (π.χ. BMW). Εμφανίζεται η οθόνη της 
εικόνας 51.

4. Πιέστε ENTER για να εισάγετε το μενού 
BMW. ). Εμφανίζεται η οθόνη της 
εικόνας 52

5. H επιλογή (bottom node) προσθέτει το 
τελευταίο στρώμα μενου. Πιέζετε ENTER 
για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η οθόνη 
της εικόνας 53.

6. Εισάγετε την ποσότητα υγρού σε lt και 
πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε 
RETURN για επιστροφή. Για διαγραφή 
επιλέξτε DEL απο το μενού. Εμφανίζεται 
η οθόνη της εικόνας 54

7. Πιέστε ENTER για επιβεβαίωση 
διαγραφής. Πιέστε RETURN για 
επιστροφή στο μενου.

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53Fig. 54

Fig. 49

Fig. 50
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Fig. 55

Fig. 56

Προειδοποίηση
Ήχος προειδοποίησης: όταν δεν υπάρχει υγρό στο δοχείο νέου υγρού ή έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συντήρηση
• Ελέγχετε κάθε σύνδεση ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή κατά 

την αλλαγή υγρού. Όταν εντοπιστεί κάποια διαρροή, σταματήστε την συσκευή 
και ελέγξτε. Μετά την επανασύνδεση συνεχίστε την αλλαγή.

• Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, το χρησιμοποιημένο υγρό πρέπει να 
στραγγιστεί απο το δοχείο παλιού υγρού και το νέο υγρό πρέπει να στραγγιστεί 
απο το δοχείο νέου υγρού και να αποθηκευτεί σε άλλο δοχείο μετά απο κάθε 
χρήση, ώστε να προστατευθεί η ηλεκτρονική ζυγαριά από βάρη και να βρίσκεται 
σε κατάσταση μη λειτουργίας  

• Διατηρείτε το δοχείο νέου υγρού καθαρό.

• Επανακαλιμπράρετε την ηλεκτρονικη ζυγαριά μετά την επαναφορά της κύριας 
οθόνης αλλά και/ή  της ίδιας της ζυγαριάς 

8.8 Πληροφορίες εκτύπωσης
Από την εκτύπωση πληροφοριών μπορεί 
να επιλεγεί το περιεχόμενο εκτύπωσης. 
εικόνα 55 

8.9 Πληροφορίες συσκευής 
Επιλέξτε τις ΄΄πληροφορίες συσκευής‘‘ 
(device information) και πιέστε ENTER. Οι 
πληροφορίες εμφανίζονται όπως στην 
εικόνα 56.
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No. ERP Code Picture Size Applicable Car Type

A01 103240173 Ø8,  

Ø10, 

Ø5

General type (TOYOTA, MITSUBISHI 

SPACE WAGON GLXI), LEXUS 

ES300, HONDA and NISSAN car 

type

Hose 103240175 Ø8 General type (TOYOTA, MITSUBISHI  

SPACE  WAGON, HONDA and  

NISSAN  GLXI) LEXUS ES300
Hose 103240176 Ø10

Hose 103240177 Ø12

A03A 103240178 M16×1.5 

(outside)

One  group  CADILLAC,  BMW 

750 AT type 4HP-22 4HP-24 

A421,MITSUBISHI V6,3000

A03B 103240118 M16×1.5 

(inside)

One  group  CADILLAC,  BMW 750  

AT  type  4HP-22  4HP-24 A42

A05A 103240121 M18×1.5 

(outside)

EUROPEAN  

Eg: New VECTRA, PASSAT

A05B 103240122 M18×1.5 

(inside)

EUROPEAN 

New VECTRA, PASSAT

A06A 103240123 G1/4 

(outside)

CHRYSLER 

GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300

A06B 103240124 G1/4 CHRYSLER 13.157mm 

GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300

A07A 103240125 M18×1.5 

(outside)

EUROPEAN New VECTRA

A07B 103240126 M18×1.5 

(inside)

EUROPEAN New VECTRA

A08A 103240127 UNF1/2-

20 

(outside)

GENERAL MOTORS LINCOLN, 

CADILLAC

Main Adapters
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No. ERP Code Picture Size Applicable Car Type

A08B 103240128 UNF1/2-

20 

(inside)

GENERAL MOTORS LINCOLN, 

CADILLAC

A10A 103240131 UNF1/2-

20 

(outside)

FORD, eg: VOLVO, FORD CHRYS-

LER: DAIMLER-BENZ

A10B 103240132 UNF1/2-

20 

(inside)

FORD, eg: VOLVO, FORD CHRYS-

LER: DAIMLER-BENZ

A11A 103240133 Z1/4 *18 

13616

FORD, LINCOLN, VOLVO

A11B 103240134 Z1/4 FORD, LINCOLN, VOLVO

A12A 103240135 UNF5/8-

18 

(outside)

FORD

A12B 103240136 UNF5/8-

18 

(inside)

FORD CADILLAC

A13A 103240137 UNF5/8-

18 (Out-

side)

GENERAL MOTORS CHRYSLER

A13B 103240138 UNF5/8-

18 

(Inside)

CHRYSLER

GENERAL MOTORS

A14A 103240139 UNF5/8-

18 (Out-

side)

FORD, VOLVO

A14B 103240140 UNF5/8-

18 

(Inside)

FORD, VOLVO

A15A 103240141 UNF5/8-

18 

(outside)

CHRYSLER Benxc200,s325i

GENERAL MOTORS

Main Adapters
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No. ERP Code Picture Size Applicable Car Type

A15B 103240142 UNF5/8-

18 

(inside)

CHRYSLER Benxc200,s325i

GENERAL MOTORS

A16A 103240143 M18×1.5 

(outside)

EUROPEAN

A16B 103240144 M18×1.5 

(inside)

EUROPEAN

A17A 103240146 Φ14.85 

(outside)

A17B 103240145 Φ14.95 

(inside)

EUROPEAN

A20A 103240151 UNF1/2-

20 

(outside)

FORD

A20B 103240152 UNF1/2-

20 

(inside)

FORD

A43 103240156 M12 x 1.5

A44 103240157 M12

Main Adapters
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Πληροφορίες παραγγελίας
Τα ανταλλακτικά παραγγέλνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της CTP GmbH. Η 
παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες :

1. ποσότητα

2. κωδικός προϊόντος

3. ονομασία 

Εξυπηρέτηση πελατών
Αν έχετε απορίες για την χρήση της ATF Evolution, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της 
hotline γραμμής: 080022777634

Αν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, παρακαλώ στείλτε την στον κατασκευαστή μαζί με 
το αποδεικτικό αγοράς και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Σε περίπτωση που 
αυτή η διαδικασία γίνει μέσα στο χρόνο της εγγύησης, η επισκευή θα είναι χωρίς χρέωση. 
Αν έχει λήξει η εγγύηση, θα χρεωθείτε τα έξοδα επισκευής.

Διατίθεται από:
Pro-Tec Hellas- ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών
Τηλ. 2310/489680, Fax: 2310/461039
e-mail: info@pro-techellas.gr

Εγγύηση

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ CTP 
GMBH ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
CTP GMBH.
H CTP GmbH εγγυάται ότι αυτό το ηλεκτρονικό προϊόν δεν έχει υλικά ή εργοστασιακά 
σφάλματα. Αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημέρα παράδοσης στον 
πελάτη. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν σύνολο του εξοπλισμού ή τμήματα του 
αλλάζονται ή αφαιρούνται για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν σχεδιάστηκαν 
ή αν χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν συμφωνεί με το εγχειρίδιο χρήσης. Οι ήδη 
υπάρχουσες βλάβες/ελαττώματα δεν μπορούν να επιδιορθωθούν με την χρήση της 
ATF Evolution. Τέτοιες βλάβες μπορούν να διορθωθούν μόνο με επισκευή ή αλλαγή. Η 
συσκευή εξυπηρετεί μόνο ως μέσο καθαρισμού, προστασίας και συντήρησης. Η CTP 
GmbH δεν ευθύνεται για βλάβες ή ελαττώματα που προκύπτουν από λάθος χρήση και 
για ήδη υπάρχουσες ζημιές. Η αιτία των ζημιών μπορεί να εγκριθεί μόνο σε συμφωνία 
με τις μεθόδους που θεσπίστηκαν από την  CTP GmbH , όπως για παράδειγμα από έναν 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Κανένας πωλητής, εργοδότης ή εκπρόσωπος της CTP 
GmbH δεν δικαιούται να δεσμεύσει την CTP για να  επιβεβαιώσει, να δώσει λογαριασμό 
ή να εγγυηθεί για ανταλλακτικά, εκτός από αυτά που αναφέρονται εδώ.

Δήλωση
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑθΙΣΤΑ ΚΑθΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 



Pro-Tec Hellas- ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών
Τηλ. 2310/489680 
Fax: 2310/461039 

e-mail: info@pro-techellas.gr
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