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MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G02730

DADOS TÉCNICOS:
Pressão de entrada: 6-12 Bar (87-174 PSI)
Capacidade do tanque: 750ml
Consumo de ar: 180 l / min.
Vácuo: 60%
Conector externo: 1/4"
Peso: 0,72 kg

SEGURANÇA
- Mantenha o dispositivo em bom estado. Nunca trabalhe com um dispositivo danificado.
- Use sempre peças de reposição originais
- Crianças e pessoas não qualificadas não devem estar perto do local de trabalho
- Mantenha sempre a área de trabalho limpa
- O local de trabalho deve ser iluminado adequadamente
- Utilize apenas o dispositivo para o trabalho para o qual é adequado
- Os dispositivos só podem ser usados   por pessoas qualificadas
- É proibido usar o sob a influência de álcool ou drogas
- Depois de utilizar o dispositivo, este deve ser devidamente limpo e guardado em local seco, fresco e fora do alcance de crianças.
- Elimine os líquidos usados   de acordo com os regulamentos locais.
- Leia e siga sempre as instruções e avisos contidos neste manual.
- Use óculos de segurança e evite o contato do líquido com a pele. Se o líquido entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água e
procure orientação médica.
- Se engolir fluido de travões, contacte imediatamente o seu médico.

ADVERTÊNCIAS
O fluido dos travões é inflamável. Use e armazene o dispositivo de longe de fontes inflamatórias.
O fluido dos travões pode danificar tintas e vernizes. Quaisquer vestígios imediatamente enxaguar com água.

APLICAÇÃO
O kit sangrador de travões pneumático é de fácil operação por uma pessoa usando ar comprimido à pressão padrão (90-120 PSI) - (6-8 bar).
Permite um trabalho rápido, limpo e eficiente e não requer adaptadores especializados adicionais.
Permite que drene o fluido diretamente através da válvula ou substitua completamente o fluido no sistema.

OPERAÇÃO
Antes de começar o trabalho, leia atentamente as instruções do manual de serviço fornecido pelo fabricante do veículo em relação ao sangramento do 
sistema de travagem e alinhamento das rodas.
AVISO !!! Esteja ciente dos perigos associados ao fluido dos travões. Siga cuidadosamente as instruções no recipiente.
Não pressione o pedal do travão durante o sangramento do sistema!

1)  dos travões do veículo e verifique a sua condição.Remova o bujão do tanque de fluido
2) Retire a tampa do recipiente de recarga e vire-a para baixo (Fig. 1- A).
A rosca B deve ser imersa no fluido. Caso contrário, gire o adaptador (C) no sentido anti-horário, na direção
da válvula D até que a rosca mergulhe no líquido.
3) Certifique-se de que a válvula esteja fechada (Fig. 1 - D).
4) Encha o frasco de recarga com o novo fluido e aperte a tampa novamente. Gire-o para baixo sobre o 
reservatório e abra a válvula para que o líquido desça até o nível indicado na garrafa. Quando o nível for 
atingido, feche a válvula.
5) Coloque a garrafa no gargalo do reservatório do líquido dos travões do veículo (Fig. 1) e abra a válvula. 
Quando a sangria do sistema começa, o nível de líquido no recipiente começa a cair e revela o gargalo de 
saída da garrafa.
Quando o nível de fluido no tanque cobrir a saída e atingir o nível apropriado, o fluxo será interrompido automaticamente.
6) Conecte o kit de drenagem ao compressor apropriado
7) Coloque a mangueira de borracha preta na válvula do freio na roda do veículo e desparafuse a válvula (Fig. 2).
8) Inicie o botão de desaeração. O vácuo resultante puxará o fluido para fora do sistema do veículo.
9) Continue até que não haja bolhas de ar visíveis na mangueira transparente (Fig. 3).
10) Feche a válvula (Fig. 2).
11) Remova a mangueira de borracha preta.
12) Pressione o dreno no desaerador para remover o fluido de freio na mangueira transparente.
13) Repita o processo sucessivamente em cada uma das rodas.

SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO DE FREIO
1) Execute o procedimento descrito acima. Após a substituição total o nível do fluido deve ser verificado regularmente.
2) Quando o novo fluido de freio aparecer na mangueira transparente, aperte a válvula de respiro.
3) Repita este procedimento para cada roda.
4) Antes e depois de cada sangria, lubrificar o conector para evitar o bloqueio ou ruptura (Fig. 4)

NOTA !!!
SE O SANGRAMENTO DO SISTEMA DE TRAVAGEM OU SUBSTITUIÇÃO DO LÍQUIDO FOR 
COMPLETADO, DEVE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO CORRECTO DO PEDAL DE TRAVAGEM 
ANTES DE UTILIZAR O VEÍCULO.

LISTA DE PEÇAS
1) Filtro
2) Tampa
3) Mangueira
4) Gatilho
5) Tanque
6) Tampa do recipiente
7) Recipiente
8) Adaptadores
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