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Symbol ten oznacza wa¿ne uwagi na temat bezpieczeñstwa pracy,
nieprzestrzeganie których mo¿e byæ przyczyn¹ zagro¿enia zdrowia
u¿ytkownika i/lub osób trzecich lub uszkodzenia mienia. Przed
przyst¹pieniem do eksploatacji nale¿y dok³adnie przeczytaæ i
przestrzegaæ wszystkich wskazówek podanych w niniejszej instrukcji
oraz w instrukcji sprzêtu z którym wspó³pracuje silnik Tecumseh.

ZALECANE OLEJE I PALIWA
Do eksploatacji silnika potrzebne s¹ :
1.Czysty, wysokiej jakoœci olej z detergentami.
Sprawdziæ, czy na oryginalnym opakowaniu oleju znajduj¹ siê poni¿sze
oznaczenia: A.P.I. service „SF" lub „SG". Stosowaæ specjalny olej Tecumseh
SAE30 dostêpny we wszystkich autoryzowanych stacjach serwisowych numer katalogowy : 730225.
Pojemnoœæ miski olejowej w silnikach z poziomym wa³em korbowym wynosi
oko³o 0,7 litra.
2.Paliwo.
Zaleca siê stosowanie œwie¿ej, czystej , bezo³owiowej benzyny o liczbie
oktanowej 95, stosowanie benzyny o³owiowej 94 jest dopuszczalne.

C. Silnik z czujnikiem poziomu oleju OIL SENTINEL (opcja) rys. 2.
Je¿eli podczas próby uruchomienia silnika dioda czujnika poziomu oleju œwieci
pulsacyjnie, a silnik nie chce siê uruchomiæ, znaczy to ¿e w skrzyni korbowej nie
ma potrzebnej iloœci oleju do smarowania silnika. Olej w takim wypadku nale¿y
dolaæ do wymaganego poziomu (rysunek 1-1, 1-2).Czujnik poziomu oleju jest
dodatkowym zabezpieczeniem przed uruchomieniem z niewystarczaj¹c¹ iloœci¹
oleju, co mog³oby doprowadziæ do zatarcia Pañstwa silnika.
3.Nape³nianie zbiornika paliwa (rysunek 4-3).
A. Oczyœciæ miejsce wokó³ korka wlewu paliwa, odkrêciæ korek (rysunek 4-2).
B. Powoli wlaæ paliwo do zbiornika paliwa. Aby zapobiec rozlewaniu siê paliwa,
stosowaæ lejek.
UWAGA: NIE MIESZAÆ BENZYNY Z OLEJEM !
C. Zakrêciæ korek wlewu paliwa i oczyœciæ ewentualne plamy paliwa.
Nie uzupe³niaæ paliwa w zamkniêtym pomieszczeniu. Nie wlewaæ
paliwa, gdy silnik pracuje b¹dŸ, gdy jest gor¹cy. Podczas wlewania
paliwa nie paliæ tytoniu.
Nie nape³niaæ zbiornika do pe³na. Wlewaæ paliwo do poziomu oko³o 1
cm poni¿ej wlewu paliwa, gdy¿ podczas pracy silnika paliwo ulega
rozszerzaniu.

UWAGA: Je¿eli Pañstwa silnik zaopatrzony jest w katalizator spalin
(CATALITIC CONVERTER) NIE NALE¯Y u¿ywaæ benzyny o³owiowej
spowoduje to uszkodzenie silnika.

Przed uruchomieniem silnika dok³adnie wytrzeæ ewentualne wycieki
paliwa.
Systemy gazu ziemnego lub p³ynnego (LPG) musz¹ byæ szczelne i
spe³niaæ wszystkie odnoœne normy i przepisy.

UWAGA: Stosowaæ czysty olej i œwie¿¹ benzynê. Przechowywaæ je w czystych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Do nalewania stosowaæ czyste lejki.
Nie stosowaæ paliwa przechowywanego od poprzedniego sezonu lub przez
d³u¿szy czas.

4.Przed uruchomieniem wykonaæ poni¿sze czynnoœci :
A.
PRZED URUCHOMIENIEM
1.Przeczytaæ dok³adnie instrukcje eksploatacji wyposa¿enia, z którym
stosowany jest silnik.
2.Nape³niæ skrzyniê korbow¹ olejem.
UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, nie uruchamiaæ go, jeœli :
- poziom oleju nie znajduje siê miêdzy znakami „MIN” i „MAX” na bagnecie
kontrolnym poziomu oleju,
- poziom oleju nie siêga punktu przelewowego we wlewie oleju w silnikach bez
bagnetu kontroli poziomu oleju,
- zakrêtka wlewu oleju nie jest dok³adnie dokrêcona.
W CZASIE PRZERW W PRACY SILNIKA NALE¯Y
BEZWZGLÊDNIE SPRAWDZAÆ POZIOM OLEJU W SKRZYNI
KORBOWEJ.

Sprawdziæ, czy przek³adnia znajduje siê w po³o¿eniu neutralnym i czy
wszystkie ³añcuchy, paski i wy³¹czniki s¹ od³¹czone. (Przestrzegaæ
instrukcji wyposa¿enia, z którym wspó³pracuje silnik.) Wszystkie
prze³¹czniki ustawiæ w po³o¿eniu zapewniaj¹cym bezpieczne
uruchomienie.

B. Sprawdziæ, czy do œwiecy zap³onowej pod³¹czony jest przewód (rys. 4-1).
C. Sprawdziæ, czy wy³¹cznik i/lub dŸwignie sterowania znajduj¹ siê w po³o¿eniu
„ON”, „RUN” lub „START”.
D. Sprawdziæ, czy zawór odcinaj¹cy paliwa (jeœli jest) jest otwarty.

Obs³uga akumulatora (modele E.S.).

A. Silnik z bagnetem kontrolnym poziomu oleju :
1. Tak ustawiæ urz¹dzenie, by silnik znajdowa³ siê w po³o¿eniu poziomym
2. Oczyœciæ powierzchniê wokó³ korka wlewu oleju (patrz: rysunek 1-1).
3. Odkrêciæ i wyj¹æ bagnet kontrolny poziomu oleju.
4. Oczyœciæ bagnet, w³o¿yæ go w otwór wlewu oleju, docisn¹æ i wyj¹æ. Je¿eli
poziom oleju jest poni¿ej znaku „MAX” na bagnecie, uzupe³niæ do wymaganej
iloœci. Olej wlewaæ powoli. Przed ka¿d¹ kontrol¹ poziomu oleju dok³adnie
oczyœciæ bagnet kontrolny.
UWAGA: Nie nape³niaæ olejem powy¿ej znaku „MAX”.
5. Dok³adnie zakrêæ bagnet kontrolny poziomu oleju.

A. Po zakupie poddaæ akumulator ³adowaniu przez 24 godziny.
Do ³adowania stosowaæ wy³¹cznie prostowniki dostarczone lub zalecane
przez sprzedawcê.
B. Poddaæ akumulator ³adowaniu przez 24 godziny przed i po okresie
sk³adowania w sezonie zimowym.
C. Pod³¹czyæ akumulator do systemu elektrycznego silnika.

B. Silnik bez bagnetu kontrolnego poziomu oleju :
1.Tak ustawiæ urz¹dzenie, by silnik znajdowa³ siê w po³o¿eniu poziomym
2.Oczyœciæ powierzchniê wokó³ korka wlewu oleju (patrz: rysunek 1-2).
3.Odkrêciæ korek wlewu oleju.
Je¿eli poziom oleju nie siêga górnej powierzchni otworu wlewu oleju, powoli
dolaæ potrzebn¹ iloœæ oleju.
4.Dok³adnie zakrêciæ korek wlewu oleju.

URUCHOMIENIE

UWAGA: Przestrzegaæ instrukcji producenta akumulatora i wyposa¿enia.

Nie uruchamiaæ silnika w pomieszczeniach zamkniêtych lub o
niewystarczaj¹cej wentylacji. Spaliny zawieraj¹ tlenek wêgla gaz bez
zapachu niebezpieczny dla zdrowia.
Rêce, stopy, w³osy i luŸne czêœci ubrania trzymaæ z dala od ruchomych
czêœci maszyny.

Dalsze informacje podano w rozdziale „KONSERWACJA”.
UWAGA : Nie dotykaæ t³umika i elementów s¹siednich, ich
temperatura mo¿e przekraczaæ 65°C.
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(1) Starter rêczny (gaŸniki ze ssaniem rysunek 3-3):

ZATRZYMANIE

A. Prze³¹czyæ dŸwigniê ssania (rysunek 3-3) na gaŸniku w po³o¿enie ssanie
(CHOKE).
B. Przesun¹æ dŸwigniê sterownicz¹ maszyny, któr¹ napêdza silnik (patrz w
instrukcja producenta maszyny) w pozycjê START (rysunek 6-5,6-1).
C. Poci¹gn¹æ uchwyt rozrusznika (rysunek 4-5) i powoli wyci¹gn¹æ linkê
rozruchow¹ do momentu wyczucia lekkiego oporu. Trzymaj¹c za uchwyt
pozwoliæ, by linka zwinê³a siê do obudowy, po czym poci¹gn¹æ
zdecydowanym ruchem.
D. Powtarzaæ czynnoœci B i C do chwili uruchomienia silnika. Nastêpnie powoli
przesun¹æ dŸwigniê ssania z po³o¿enia CHOKE do po³o¿enia ½ CHOKE pó³
ssania. Z chwil¹, gdy silnik zacznie równo pracowaæ, przesun¹æ dŸwigniê w
po³o¿enie NO CHOKE - ssanie wy³¹czone. Je¿eli temperatura powietrza
wynosi 0-10°C, lub gdy obroty silnika nie s¹ równomierne, nale¿y przesun¹æ
dŸwigniê ssania znów w pozycjê ½ CHOKE pó³ ssania a nastêpnie ssanie
wy³¹czyæ przesuwaj¹c dŸwigniê w pozycjê NO CHOKE- ssanie wy³¹czone.

1.Aby wy³¹czyæ silnik, przesun¹æ dŸwigniê sterowania (rysunek 6-3,6-4) w
pozycjê STOP, patrz: instrukcja obs³ugi wyposa¿enia.

Uwaga : Je¿eli silnik nie uruchamia siê po trzech poci¹gniêciach za r¹czkê
startera, przesun¹æ dŸwigniê ssania w po³o¿enie NO CHOKE- ssanie
wy³¹czone i ponownie poci¹gn¹æ linkê rozruchow¹. Je¿eli silnik zaskakuje,
lecz nie uruchamia siê przesun¹æ dŸwigniê w pozycjê ssania- CHOKE i
powtarzaæ czynnoœci B i C do chwili a¿ silnik zacznie pracowaæ.
Uwaga: Gor¹cy silnik powinien uruchomiæ siê bez ssania; nie prze³¹czaæ
dŸwigni w pozycjê CHOKE.

2.Po zatrzymaniu siê silnika:
A. Od³¹czyæ od œwiecy przewód zap³onowy.
B. Przekrêciæ kluczyk zap³onowy (je¿eli jest) w po³o¿enie wy³¹czenia i
wyj¹æ go. Zmniejszy to prawdopodobieñstwo nieupowa¿nionego
uruchomienia silnika.
C. Nie przechowywaæ silnika z benzyn¹ z zbiorniku paliwa w
pomieszczeniach zamkniêtych lub o niewystarczaj¹cej wentylacji,
gdzie istnieje niebezpieczeñstwo kontaktu oparów paliwa z
otwartym Ÿród³em ognia lub iskr¹ np.: z zapalniczki, piecyka
gazowego itp.
D. Zakrêciæ zawór paliwa (je¿eli jest na wyposa¿eniu).

KONSERWACJA
UWAGA: Nie dotykaæ t³umika i elementów s¹siednich; ich temperatura
mo¿e przekraczaæ 65°C.
(1) Poziom oleju.
Sprawdzaæ poziom oleju co piêæ godzin roboczych oraz przed ka¿dym
uruchomieniem silnika. Patrz: rozdzia³ „PRZED URUCHOMIENIEM”.

(2) Starter rêczny (pompka wstêpnego dawkowania paliwa rysunek 3-1):
(2) Wymiana oleju.
A. Przesun¹æ dŸwigniê sterowania maszyny (patrz w instrukcji producenta) lub
dŸwigniê sterowania silnika (rysunek 6-5,6-1) w po³o¿enie RUN lub START.
B. Wcisn¹æ pompkê zastrzykow¹ (rysunek 3-1) trzy razy w odstêpie oko³o 2
sekund. Przy niskiej temperaturze (poni¿ej 13°C) wcisn¹æ pompkê piêæ razy.

Wymieniæ olej po pierwszych dwóch godzinach pracy i po ka¿dych 25 godzinach
roboczych; czêœciej, je¿eli silnik jest eksploatowany w otoczeniu szczególnie
zakurzonym lub zapylonym. Olej wymieniaæ przy jeszcze ciep³ym silniku.
A. Od³¹czyæ od œwiecy przewód zap³onowy.

Uwaga: Nie stosowaæ pompki zastrzykowej do uruchomienia gor¹cego
silnika.
C. Poci¹gn¹æ uchwyt (rysunek 4-5) i powoli wyci¹gn¹æ linkê rozruchow¹ do
momentu wyczucia lekkiego oporu. Puœciæ linkê, by siê z powrotem nawinê³a,
po czym poci¹gn¹æ j¹ zdecydowanym ruchem.
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po trzech próbach, powtórzyæ
czynnoœci B, C.

B. Oczyœciæ miejsce wokó³ korka spustowego oleju (rysunek 4-7).
C. Tak umieœciæ silnik, by korek spustowy oleju znalaz³ siê w najni¿szym
punkcie.
D. Odkrêciæ korek wlewu i korek spustowy oleju i spuœciæ olej.
E. Wkrêciæ korek spustowy oleju.
F. Wlaæ do skrzyni korbowej zalecany rodzaj oleju (patrz: rozdzia³ „Zalecane
oleje i paliwa“ oraz „Przed uruchomieniem“).
G. Wkrêciæ korek wlewu oleju.
H. Wytrzeæ ewentualne plamy rozlanego oleju.

(3) Rozrusznik elektryczny (ssanie, rysunek 3-3):

(3) Uk³ad ch³odzenia.

A. Prze³¹czyæ dŸwigniê sterowania (rysunek 3-3) na silniku w po³o¿enie ssania CHOKE.
B. Prze³¹czyæ dŸwigniê sterowania maszyny któr¹ napêdza silnik (patrz w
instrukcji producenta maszyny) w pozycjê START (rysunek 6-5,6-1).
C. Aby uruchomiæ silnik, przekrêciæ kluczyk uruchomienia i wùàczyã rozrusznik.
Gdy silnik uruchomi siê przesun¹æ dŸwigniê sterowania na silniku lub
prze³¹cznik zdalnego sterowania na wyposa¿eniu od po³o¿enia ssania w
po³o¿enie ½ CHOKE- pó³ ssania, odczekaæ a¿ silnik zacznie równo pracowaæ
a nastêpnie prze³¹czyæ dŸwigniê w pozycjê NO CHOKE- ssanie wy³¹czone.
Je¿eli temperatura powietrza wynosi 3-10°C lub gdy silnik pracuje nierówno,
prze³¹czyæ dŸwigniê z powrotem w pozycjê ½ CHOKE- pó³ ssania a¿ do
chwili gdy silnik zacznie równo pracowaæ, nastêpnie wy³¹czyæ ssanie
przesuwaj¹c dŸwigniê w pozycjê NO CHOKE- ssanie wy³¹czone.

UWAGA: Aby zapewniæ wydajne ch³odzenie i prawid³ow¹ pracê silnika,
regularnie czyœciæ o¿ebrowanie cylindra, kratkê wlotu powietrza, dŸwignie i
ca³y silnik z zanieczyszczeñ, resztek trawy itp.

Uwaga: Aby zapewniæ d³ugotrwa³e u¿ytkowanie akumulatora, ka¿da próba
uruchomienia silnika nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 sekund.
Uwaga: Je¿eli silnik zaskakuje lecz nie uruchamia siê, przesun¹æ dŸwigniê
sterowania na silniku lub prze³¹cznik zdalnego sterowania na wyposa¿eniu w
po³o¿enie CHOKE- ssanie i powtarzaæ czynnoœæ C do chwili, a¿ silnik
uruchomi siê.

(4) Filtr powietrza (rysunek 7).
UWAGA: NIGDY NIE URUCHAMIAÆ SILNIKA BEZ KOMPLETNIE
ZAMONTOWANEGO FILTRA POWIETRZA I SPRAWDZENIA JEGO
CZYSTOŒCI.UCHYBIENIA W TYM WZGLÊDZIE SPOWODUJ¥ UTRATÊ
GWARANCJI.
A. Filtr powietrza papierowy (rysunek 7-2).
Nigdy nie czyœciæ wk³adu filtra, nie nas¹czaæ olejem. Filtr ten jest typu suchego,
je¿eli jest zanieczyszczony nale¿y go wymieniæ. Oryginalne filtry i inne akcesoria
dostêpne s¹ u ka¿dego autoryzowanego dealera Tecumseh.
Co 50 godzin pracy lub czêœciej w przypadku eksploatacji silnika w otoczeniu
silnie zakurzonym lub zapylonym nale¿y wymieniæ wk³ad papierowy filtra
powietrza.
Filtr wstêpny g¹bkowy (rysunek 7-3).
Wymieniaæ co 25 godzin pracy.

Uwaga: Gor¹cy silnik powinien uruchomiæ siê bez ssania.
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B. Wymiana filtra powietrza:
1. Odkrêciæ œrubê mocuj¹c¹ (rysunek 7-5) i zdj¹æ obudowê filtra (rysunek 7-4) z
podstawy (7-1), nie wyjmowaæ œruby z obudowy filtra.
2. Wyj¹æ wk³ad papierowy i przedfiltr z g¹bki z obudowy filtra.
3. Sprawdziæ stan obydwu wk³adów.
4. Oczyœciæ wnêtrze obudowy.
5. Wymieniæ wk³ady filtra na nowe zak³adaj¹c je do obudowy.
6. Za³o¿yæ obudowê do podstawy dopasowuj¹c wypusty mocuj¹ce pokrywy do
wyciêæ w podstawie. Zakrêciæ mocno œrubê monta¿ow¹ filtra.
UWAGA : CO 50 ROBOCZOGODZIN WYMIENIAÆ WK£AD FILTRA LUB
CZÊŒCIEJ, JE¯ELI SILNIK PRACUJE W OTOCZENIU SZCZEGÓLNIE
ZAPYLONYM.PRACA SILNIKA Z BRUDNYM FILTREM POWIETRZA
SPOWODUJE JEGO USZKODZENIE LUB SZYBSZE ZU¯YCIE NIE
OBJÊTE GWARANCJ¥.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywaæ silnika z benzyn¹ z zbiorniku paliwa w
pomieszczeniach zamkniêtych lub o niewystarczaj¹cej wentylacji,
gdzie istnieje niebezpieczeñstwo kontaktu oparów paliwa z otwartym
Ÿród³em ognia lub iskr¹ np.: z zapalniczki, piecyka gazowego itp.
Je¿eli silnik ma byæ nieu¿ywany przez okres co najmniej 30 dni, nale¿y wykonaæ
poni¿sze czynnoœci:
(1) Spuœciæ paliwo z uk³adu paliwowego.
A. Usun¹æ paliwo z gaŸnika i zbiornika paliwa celem zapobie¿enia powstawaniu
osadów, które mog³yby spowodowaæ uszkodzenie gaŸnika i silnika.
Paliwo z uk³adu paliwowego nale¿y spuœciæ na zewn¹trz, do
odpowiedniego pojemnika, z dala od otwartego ognia, przy zimnym
silniku. Nie paliæ tytoniu.

Œwieca zap³onowa (rysunek 5).
W regularnych odstêpach czasu nale¿y:
1. Oczyœciæ miejsce wokó³ œwiecy zap³onowej.
2. Wykrêciæ i sprawdziæ stan œwiecy zap³onowej.
3. Je¿eli elektrody s¹ wypalone lub skorodowane, b¹dŸ porcelanka jest pêkniêta,
wymieniæ œwiecê zap³onow¹. Stosowaæ œwiece zap³onowe typu Champion
RJ17 LM lub RJ19 LM silniki dolnozaworowe i Champion RN4C
górnozaworowe (OHV).
Uwaga: Silnik wyposa¿ony jest w œwiecê zap³onow¹ o d³ugoœci gwintu 8mm dolnozaworowe i 19mm - górnozaworowe (OHV) Stosowanie œwiec o
nieprawid³owym gwincie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie silnika i
uniewa¿nienie gwarancji (rysunek 5).

B. Uruchomiæ silnik do czasu ca³kowitego opró¿nienia zbiornika paliwa; silnik
powinien zatrzymaæ siê z powodu braku paliwa.
Uwaga: Celem ograniczenia do minimum mo¿liwoœci powstawania osadów w
okresie przechowywania silnika, nale¿y stosowaæ stabilizator paliwa
TECUMSEH ULTRA FRESH dostêpny u ka¿dego autoryzowanego dealera
Tecumseh nr katalogowy 730253. Stabilizator dodawaæ do paliwa w iloœci 1
saszetka (5g) na 10 l benzyny. Dodanie stabilizatora Tecumseh ULTRA
FRESH spowoduje unikniêcie koniecznoœci spuszczania paliwa po sezonie,
utrzymanie jego œwie¿oœci .Po dodaniu stabilizatora uruchomiæ silnik na co
najmniej 10 minut, tak by przedosta³ siê do gaŸnika.
(2) Opró¿niæ gaŸnik (zawór spustowy):

4. Je¿eli œwieca ma byæ dalej u¿ywana, nale¿y dok³adnie oczyœciæ elektrody oraz
ca³¹ œwiecê.
5. Przy pomocy szczelinomierza sprawdziæ odstêp elektrod i w razie potrzeby
wyregulowaæ go (0,6 mm) (rysunek 5).
6. W³o¿yæ œwiecê do silnika i dokrêciæ kluczem dynamometrycznym momentem
2,1Kgm, a przy braku klucza mocno UWA¯AJ¥C ABY NIE USZKODZIÆ
GWINTU.
(5) Czêsto nale¿y sprawdzaæ stan dokrêcenia œrub i nakrêtek silnika i sprzêtu,
który napêdza.
Wszystkie œruby i elementy mocuj¹ce musz¹ byæ odpowiednio
dokrêcone.

Opró¿niæ gaŸnik z paliwa poprzez przyciœniêcie zaworka drena¿owego pod
gaŸnikiem (rysunek 3-2,3-4).
Paliwo z uk³adu paliwowego nale¿y spuœciæ na zewn¹trz, do
odpowiedniego pojemnika, z dala od otwartego ognia, przy zimnym
silniku. Nie paliæ tytoniu.
Uwaga: Nie opró¿niaæ gaŸnika, je¿eli do paliwa dodany zosta³ stabilizator
TECUMSEH ULTRA-FRESH.
(3) Wymiana oleju:
Olej nale¿y wymieniaæ, je¿eli nie by³ wymieniany przez ostatnie trzy miesi¹ce.
Patrz: „Wymiana oleju“ .

(6) Obs³uga akumulatora (modele E.S.).
Aby zapewniæ szybkie i ³atwe uruchomienie silnika, akumulator powinien byæ
zawsze ca³kowicie na³adowany.
Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi dostarczon¹ przez producenta akumulatora.
1. Je¿eli prêdkoœæ rozruchowa jest zbyt ma³a, poddaæ akumulator ³adowaniu
przez 24 godziny.
2. Je¿eli akumulator ulegnie roz³adowaniu, pod³adowaæ go przez 2-3 godziny.
Powinno to wystarczyæ do uruchomienia silnika.
Uwaga: Po uruchomieniu silnika poddaæ akumulator dodatkowemu
³adowaniu przez 24 godziny.
REGULACJE

(4) Smarowanie cylindra (zakonserwowanie) :
A. Wykrêciæ œwiecê zap³onow¹. W otwór po œwiecy wstrzykn¹æ 30ml œwie¿ego
oleju.
B. Zakryæ otwór œwiecy zap³onowej szmatk¹.
C. Powoli, parê razy poci¹gn¹æ linkê rozrusznika.
Uwa¿aæ, by podczas ci¹gniêcia linki rozrusznika z otworu œwiecy
zap³onowej nie wydostawa³ siê olej.
D. Wkrêciæ œwiecê zap³onow¹; nie pod³¹czaæ do œwiecy przewodu zap³onowego.
(5) Czyszczenie silnika:
Oczyœciæ silnik z zewn¹trz.

Nie przeprowadzaæ niepotrzebnych regulacji. Nastawy fabryczne s¹
wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci zastosowañ.
(1) GaŸnik.
Je¿eli gaŸnik wymaga regulacji, nale¿y zg³osiæ siê do najbli¿szego serwisu
Tecumseh.
(2) Prêdkoœæ obrotowa silnika.
Nie regulowaæ regulatora obrotów, który na odpowiedni¹ prêdkoœæ
obrotow¹ ustawiony jest fabrycznie.
Prêdkoœæ obrotowa silnika powy¿ej zadanej fabrycznie mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie silnika i uniewa¿nienie gwarancji. Wszelkie
manipulacje przy silniku oprócz dopuszczonych niniejsz¹ instrukcj¹
powoduj¹ utratê praw gwarancyjnych.
TEC-POL engines & service, 27-400 Ostrowiec Œw. ul.D³uga 42
HTTP:// www.tecpol.ostrowiec.pl

(6) Akumulator (je¿eli jest zainstalowany):
A. Od³¹czyæ akumulator od systemu elektrycznego silnika i przed sezonem
zimowym poddaæ go 24 godzinnemu ³adowaniu.
B. Przechowywaæ akumulator w suchym, ch³odnym miejscu, np.: w gara¿u.
C. Po okresie sk³adowania poddaæ akumulator 2 godzinnemu ³adowaniu przed
rozpoczêciem pracy.
Uwaga: Dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcjami producenta akumulatora i
wyposa¿enia.
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TECUMSEH
TEC-POL
Normy bezpieczeñstwa i naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym
1) Odpowiedzialnoœæ producenta ograniczona jest wy³¹cznie do silnika
Tecumseh.
2) Wszelkie naprawy wyrobu mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez sieæ
punktów serwisowych autoryzowanych przez firmê TEC-POL
engines&service.
3) Odpowiedzialnoœæ producenta nie obejmuje napraw wykonywanych w
zak³adach bez autoryzacji.
4) Przed przekazaniem wyrobu do naprawy nale¿y sprawdziæ, czy by³y dok³adnie
przestrzegane wszystkie zalecenia i instrukcje podane przez producenta.
5) Nie naprawiaæ silnika we w³asnym zakresie.
A. Uszkodzenia w wyniku napraw, nieostro¿nego u¿ytkowania oraz normalnego
zu¿ycia nie s¹ uwa¿ane za usterkê objêt¹ odpowiedzialnoœci¹ gwarancyjn¹.
6) Stosowanie innych ni¿ oryginalne czêœci zamiennych zwalnia producenta z
zobowi¹zañ gwarancyjnych, a tym samym uniemo¿liwia u¿ytkownikowi
korzystanie z us³ug objêtych gwarancj¹.
7) Naprawa b¹dŸ wymiana ca³ego silnika lub jakiejkolwiek jego czêœci w ramach
gwarancji przys³uguje wy³¹cznie pierwszemu nabywcy przez okres jednego
roku od daty zakupu z uwzglêdnieniem postanowieñ jak wy¿ej.
8) Stosowanie urz¹dzenia dla celów zarobkowych i/lub jego wynajem nie s¹
objête gwarancj¹.
9) Listê autoryzowanych stacji serwisowych Tecumseh mo¿na otrzymaæ od
sprzedawcy ew. za poœrednictwem firmy TEC-POL engines&service
,ul.D³uga 42 27-400 Ostrowiec Œw. Tel.(41) 2478383, 2633866 Fax.(41)
2478586 lub za pomoc¹ internetu pod adresem: www.tecpol.ostrowiec.pl.
10)TEC-POL engines&service jest wy³¹cznym przedstawicielem firmy
TECUMSEH na teren Polski.

TEC-POL engines & service, 27-400 Ostrowiec Œw. ul.D³uga 42
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