
Ved behov kan maskinen settes på pause underveis ved å trykke

én gang. Trykk            for å starte opp igjen etter pause, eller trykk en 

en gang til for avbryte skiftet.

Kontroller oljenivået. Trykk           eller           for å fylle på eller tappe 

olje i en mengde på 2 dl. Bruk alternativ 3 i hovedmenyen for å fylle 

på 9,5 dl og alternativ 4 for å tappe av 9,5 dl.

Trykk          for å gå tilbake til hovedmenyen.

Trykk            for å gå videre. Trykk på            igjen for å begynne å 
skifte. 

Start bilmotoren når displayet ber deg om å gjøre det.

Trykk på             . Når skiftet er ferdig, piper skjermen og viser 
«Complete» (ferdig).

Hurtigstartinstruksjoner

TILKOBLING

Trykk 

PEILEPINNESKIFT PEILEPINNESKIFT 

TSD450

Koble batterikablene til 
bilbatteriet. 

Koble den røde og den grå serviceslangen til den blanke 
slangeforgreneren.

Stikk en nylonslange ned i peilepinneslangen like langt ned som 
peilepinnen går. Pass på å ikke stikke den for langt ned. (Mål med 
peilepinne)

for «Dipstick Exchange» 
(Peilepinneskift)

BETJENING 

EKSTRAFUNKSJONER

Med motoren av, bruk piltastene                          til å velge ønsket 
mengde som skal skiftes. 

R OLJESKIFTER FOR 

PEILEPINNEMODUS
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Ved behov kan maskinen settes på pause underveis ved å trykke på

          én gang. Trykk             for å starte opp igjen etter pause, eller 

trykk            en gang til for å avbryte skiftet. 

Kontroller oljenivået. Trykk            eller            for å fylle på eller tappe 

olje i en mengde på 2 dl. Bruk alternativ 3 i hovedmenyen for å 

fylle på 9,5 dl og alternativ 4 for å tappe av 9,5 dl.

Trykk           for å gå tilbake til hovedmenyen.

TSD450

TILKOBLING

BETJENING

Trykk Koble batterikablene til 
bilbatteriet.

for «Inline Exchange» 
(Kjøleslange skift). 

Koble passende adaptere til bilens kjølerør.

Koble den røde og den svarte serviceslangen til 
hurtigkoblingsadapterne på enden av kjølerrøradapterne.

Bruk piltastene                          til å velge ønsket mengde som skal 

skiftes. Trykk            for å gå videre. Slå motoren på. 

Trykk           for å begynne å skifte.

Når skiftet er ferdig, piper skjermen og viser «Complete» (ferdig).

EKSTRAFUNKSJONER

R

Hurtigstartinstruksjoner

INLINE-SKIFTINLINE-SKIFT
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Koble en åpen adapter til den røde slangen og stikk den inn i en 
passende avfallsbeholder.

Sørg for at alle andre slanger er koblet fra!

Trykk             i hovedmenyen for å gå videre til neste meny.

Trykk             for å tappe den nye oljetanken. Trykk             for å tappe 

den brukte oljetanken. Trykk             for å begynne prosessen.

Enheten slår seg av når den er ferdig. 

le den 
røde og den svarte serviceslangen sammen ved hjelp av to 
koblingsadaptere.

Trykk            .     Trykk            for å begynne prosessen.

Enheten slår seg av når den er ferdig.

HOVEDMENY

LUFTING AV MASKINEN

TAPPE TANKENE

SPENNINGSOVERVÅKER

Hurtigstartinstruksjoner: Ekstrafunksjoner

R TSD450

Koble batterikablene til 
bilbatteriet.

for «Main Menu» 
(Hovedmeny).

Trykk 

Trykk              i hovedmenyen for å gå videre til neste meny.

Trykk              for å vise spenningen.
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Trykk             i hovedmenyen for å gå videre til neste meny.

Trykk             for å sirkulere ventilene.

Hvis det oppstår strømbrudd under et giroljeskift, kan 
prosedyren fortsettes sømløst.

Koble ganske enkelt til batterikablene på nytt, og trykk             .

Skiftingen fortsetter der den stoppet.

Trykk             to ganger i hovedmenyen.

Trykk            for å vise total filterbruk. Trykk           for å nullstille.

Hvis skiftet stanser og skjermen viser «Shift to Neutral», setter 

du på parkeringsbremsen, skifter til nøytral og trykker            .

STANSET: «REVERSE HOSES»

STANSET: «SHIFT TO NEUTRAL»

FILTERBYTTE NØDVENDIG

TOTAL FILTERBRUK

MINNE VED STRØMBRUDD

SIRKULERE VENTILER

Hvis skiftet stanser og skjermen viser «Reverse Hoses», stopper du 

bilen, bytter den røde og den svarte serviceslangen, starter bilen 

på nytt og trykker             .

Maskinen indikerer når sylinderfilterne må byttes. Demonter 
servicepanelet. Bruk et egnet filterverktøy til å skru av gamle filtre, 
og skift dem ut med nye filtre. Sørg for at nye filtre sitter godt.

VIKTIG: Maskinen må luftes etter filterbytte.

R TSD450
Hurtigstartinstruksjoner: Ekstrafunksjoner
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Koble passende adaptere på bilens kjølerrørdeler. Koble den røde og 
den svarte serviceslangen til hurtigkoblingsadapterne på enden av 
kjølerrøradapterne.

MERK: Denne maskinen er helautomatisk. Følg alltid instruksene på 
skjermen. 

Bruk piltastene                    til å velge ønsket mengde som skal skiftes.

Trykk           for å gå videre.  

Trykk           for Ingen rengjøring,          for 5-minutters rengjøring eller      
         for 10-minutters rengjøring.

Trykk           for å begynne å skifte. 

Start bilmotoren når displayet ber deg om å gjøre det. Trykk          .

Når skiftet er over, piper skjermen og viser «Complete» (Ferdig). 

Koble den røde og den grå serviceslangen til den blanke slangefor-
greneren. Stikk en nylonslange ned i peilepinneslangen så langt ned 
som peilepinnen går. Pass på at du ikke stikker den for langt ned.

MERK: Denne maskinen er helautomatisk. Følg alltid instruksene på 
skjermen.

Bruk piltastene                    til å velge ønsket mengde som skal skiftes.

Trykk           for å gå videre.

Trykk          for Ingen rengjøring,           for 5-minutters rengjøring eller        
        for 10-minutters rengjøring.
 
Trykk           for å begynne å skifte. 

Når motoren er ferdig, slå av motoren og trykk           for å fortsette.

Start bilmotoren når displayet ber deg om å gjøre det. Trykk          .

Når skiftet er over, piper skjermen og viser «Complete» (Ferdig). 

RENGJØRINGSPROSESS 

Rengjøringsfunksjon
TSD450

RENGJØRINGSPROSESS 

R

PEILEPINNESKIFT PEILEPINNESKIFT 

INLINE-SKIFTINLINE-SKIFT
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