
SUOMI (FIN) 
VAIHDELAATIKOIDEN SEKÄ TAKA-AKSELIEN / 

TASAUSPYÖRÄSTÖJEN KÄSITTELY RVS TECHNOLOGY® 
TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION-TUOTTEELLA 

• RVS Technology® Protection & Restoration- tekniikka mahdollistaa minkä tahansa laitteen erilais-

ten kulutusosien kunnostamisen, jos laitteen osat ovat kuluneita, mutta eivät rikkoontuneita. 

• Jos öljyyn on lisätty aktiivisia teflon-, molybdeeni- tai muita lisäaineita, puhdista laite huolellisesti 

ennen käsittelyä. RVS toimii kaikkien markkinoilla olevien öljyjen kanssa, mutta paras lopputulos 

saavutetaan, kun öljy ei sisällä mainittuja lisäaineita. 

• Ennen käsittelyn aloittamista tarkista, ettei laitteessa ole öljyvuotoja ja että öljyn määrä ja kunto 

vastaavat valmistajan suosituksia. 

• Jokainen pakkaus sisältää yhtä käsittelyä varten tarvittavan määrän ainetta pakkauksen päällä 

mainitulle vaihteistokoolle. 

 

 
KÄSITTELY 
vaihe vaiheelta 

Aseta pakkauksessa oleva letku ruiskun päähän. 

Purista tuubin sisältö ruiskuun. 

Aseta ruiskun mäntä ruiskuun, käännä ruisku letku ylöspäin ja purista ilma pois ruiskusta. 

Ota vaihdelaatikon tai tasauspyörästön öljynlisäys- tai tarkastusaukon tulppa irti ja ime 

laitteesta ruiskuun n. 20 ml öljyä.  

Ime ruiskuun ilmaa niin, että männän reuna on 60 ml -merkin kohdalla. 

Ravista ruiskun sisältö huolellisesti. 

Paina ruiskun sisältö laitteeseen. 

Aseta öljynlisäysaukon tulppa paikalleen ja kiristä se. 

Jos vaihdat käsittelykohteen öljyt, voit sekoittaa RVS- geelin uuteen öljyyn valmiiksi, 

ennen öljyn viemistä vaihteistoon, tasauspyörästöön jne. 

Laske auto alas ja aja sillä. Vältä ajon aikana nostamasta moottorin kierroksia yli 3 000 
r/min. Vaihdelaatikkoa käsitellessäsi käytä ensimmäisen tunnin aikana kaikkia vaihteita 

mahdollisimman tasaisesti ja tee moottorijarrutus kaikilla vaihteilla (kaupunkiajo-

olosuhteet). 
 

Käsittely on tehty kokonaan n. 1000 km:n ajon jälkeen tai 20 käyttötunnin jälkeen. 

Huomautus 

Laitteet, joilla on ajettu yli 200 000 km, saattavat vaatia toista käsittelyä, joka tulee 

aloittaa n. 400 km:n ajon tai 6-8 käyttötunnin jälkeen. 
Säilytys- ja turvallisuusohjeita 

• Säilytyslämpötila alle +40 °C. 

• Ihokontaktin sattuessa pese haalealla vedellä ja saippualla. 

• Jos ainetta joutuu silmiin, siitä voi seurata ärsytystä – huuhtele vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin, 

jos ärsytys jatkuu. 

• Jos tuotetta niellään, huuhtele suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa! 

• Tulipalon syttyessä kaikki muut sammutusaineet käyvät, paitsi vesi. 

• Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
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