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BRIGGS & STRATTON DZIN�JA GARANTIJAS POLISE 2013. gada apr�lis

Briggs & Stratton garant�, ka, zem�k nor�d�t� garantijas perioda laik�, tas bez maksas salabos vai aizvietos jebkuru dzin�ja da�u, kurai ir materi�la vai izgatavošanas defekts
vai abi faktori. Transporta izdevumi par produktu, kas iesniegts remontam vai nomai�ai saska�� ar šo garantiju, ir j�sedz pirc�jam. Š� garantija ir sp�k� laika periodos un pie
nosac�jumiem, kas nor�d�ti zem�k. Garantijas apkopes veikšanai, atrodiet tuv�ko autoriz�to apkopes p�rst�vi m�su p�rst�vju mekl�šanas kart� BRIGGSandSTRATTON.com.
Pirc�jam ir j�sazin�s ar autoriz�to apkopes p�rst�vi un j�nog�d� tam prece apskatei un p�rbaudei.

Citas tiešas garantijas netiek sniegtas. Netiešas garantijas, ieskaitot tirdzniec�bai un piem�rot�bai �pašiem nol�kiem, ir ierobežotas l�dz vienam gadam no pirkšanas
br�ža vai l�dz likum� at�autajam termi�am. Visas citas netieš�s garantijas ir izsl�gtas. Atbild�ba par nejaušiem vai sekojošiem kait�jumiem ir izsl�gta, cikt�l to pie�auj
likumdošana. Dažos štatos vai valst�s nav at�auti ierobežojumi netiešas garantijas ilgumam un dažos štatos vai valst�s nav at�auti iz��mumi vai ierobežojumi nejaušiem vai
sekojošiem kait�jumiem, t�d�� augšmin�tais ierobežojums un iz��mums var uz jums neattiekties. Š� garantija dod jums noteiktas juridiskas ties�bas, un jums var b�t ar� citas
ties�bas, kas daž�dos štatos un valst�s ir atš�ir�gas **.

IEROBEŽOTA GARANTIJA

STANDARTA GARANTIJAS NOTEIKUMI * Y

Marka/produkta tips Pat�r�t�ja lietošana Komerci�la lietošana

Vanguardt J 3 gadi 3 gadi

Komercs�rija „Turf”t 2 gadi 2 gadi

Pagarin�t�s ilgm�ž�bas s�rijat; I/C®; Intekt I/C®; Intekt Pro; t
Profesion�l� s�rijat ar 	uguna bloku Dura-Boret;
S�rija 850t ar 	uguna bloku Dura-Boret;
Sniega s�rija MAXt ar 	uguna bloku Dura-Boret
Visi p�r�jie Briggs & Stratton dzin�ji ar 	uguna bloku Dura-Boret

2 gadi 1 gads

Visi citi Briggs & Stratton dzin�ji 2 gadi 90 dienas

* Šie ir m�su standarta garantijas noteikumi, ta	u laiku pa laikam iesp�jams papildus garantijas segums, k�ds netika noteikts publik�cijas laik�. Lai iepaz�tos ar j�su dzin�jam
pašreiz sp�k� esošo garantijas noteikumu sarakstu, skatiet m�jas lap� BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar j�su autoriz�to Briggs & Stratton servisa p�rst�vi.

** Austr�lija: Visiem m�su izstr�d�jumiem tiek nodrošin�ta garantija, kuru nevar atcelt Austr�lijas likums par pat�r�t�ju ties�b�m. Jums ir ties�bas uz izstr�d�juma aizvietošanu
vai t� v�rt�bas kompens�ciju noz�m�ga defekta gad�jum�, k� ar� ties�bas uz kompens�ciju citu pamatoti paredzamo zaud�jumu vai defektu gad�jum�. Jums ar� ir ties�bas uz
izstr�d�juma remontu vai aizvietošanu, ja izstr�d�juma kvalit�te k��st nepie�emama, pat ja defekts nav noz�m�gs. Garantijas apkopei atrodiet tuv�ko autoriz�to apkopes
p�rst�vi m�su p�rst�vju mekl�šanas kart� BRIGGSandSTRATTON.COM, vai piezvanot pa t�lruni 1300 274 447, sazinoties ar mums pa e-pastu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au vai rakstot uz sekojošo adresi: Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Y M�jas rezerves 
eneratori: 2 gadu pat�r�t�ja lietošanas garantija. Komerci�l� garantija uz tiem neattiecas. Š� garantija neattiecas uz dzin�jiem iek�rt�s ko izmanto k�
ener
ijas pamata avotu darba viet�. Uz dzin�jiem, kurus izmanto �trumsac�kst�s vai komerci�los un nomas nol�kos garantija neattiecas.

J Vanguard dzin�ji, kas tiek izmantoti m�jas rezerves 
eneratoru darbin�šanai: 2 gadu pat�r�t�ja garantija, garantija komerci�lai pielietošanai netiek sniegta. Vanguard dzin�ji,
kas ir uzst�d�ti visp�r�j�s pielietošanas transporta l�dzek�os: 2 gadu pat�r�t�ja garantija, 2 gadu garantija komerci�lai pielietošanai. 3 cilindru Vanguard š�idrumdzeses
dzin�js: skatiet garantijas polisi Briggs & Stratton 3/LC dzin�jiem.

Garantijas periods s�kas pirmaj� mazumtirdzniec�bas pat�r�t�ja vai komerci�la galalietot�ja pirkšanas dien�, un turpin�s laika period�, kas nor�d�ts augšmin�taj� tabul�. ”Pat�r�t�ja
lietošana” noz�m� mazumtirdzniec�bas pat�r�t�ja person�gu lietošanu m�jsaimniec�b�. ”Komerci�la lietošana” noz�m� visus citus lietojumus, ieskaitot lietojumu komerci�liem,
ien�kumus radošiem vai nomas nol�kiem. Tikko dzin�js ir ticis lietots komerci�li, tas turpm�k attiec�b� uz šo garantiju tiek uzskat�ts par komerci�las lietošanas dzin�ju.

Lai ieg�tu Briggs & Stratton produktu garantiju, nav nepieciešama garantijas re	istr�cija. Saglab�jiet savu pirkumu apliecinošo 
eku. Ja j�s neiesniedzat apliecin�jumu
s�kotn�j� pirkuma datumam, kad ir nepieciešama garantijas remonts, tad garantijas perioda noteikšanai tiks izmantots produkta ražošanas datums.

Par j�su garantiju
Komp�nija Briggs & Stratton b�s priec�ga veikt garantijas remontu un atvainojas par
sag�d�taj�m ne�rt�b�m. Garantijas remontu var veikt jebkurš autoriz�ts apkopes
p�rst�vis. Liel�k� da�a garantijas remontu tiek veikta parastaj� k�rt�b�, tom�r dažos
gad�jumos garantijas apkopes nosac�jumi var neb�t piem�rojami. Lai izvair�tos no
p�rpratumiem starp klientu un p�rst�vi, zem�k tiek nor�d�ti daži dzin�ju k��mju iemesli,
uz kuriem neattiecas garantija.
Norm�ls nodilums: Dzin�jiem, t�pat k� vis�m meh�nisk�m ier�c�m, lai tie darbotos labi,
nepieciešama periodiska da�u apkope un nomai�a. Garantija neietver remontu, ja
norm�l� darb�b� izbeidzies da�as vai dzin�ja darbm�žs. Garantija neb�s sp�k�, ja
dzin�ja boj�jums radies nepareizas lietošanas, regul�ras apkopes neveikšanas, pie
nepareizas transport�šanas, nem�kul�gi apejoties, nepareizas uzglab�šanas noliktav�
vai ar� neatbilstošas uzst�d�šanas d��. L�dz�g� veid�, garantija nav sp�k�, ja no�emts
dzin�ja s�rijas numurs, k� ar� ja dzin�js p�rtais�ts vai modific�ts.
Neatbilstoša apkope: Dzin�ja darbm�žs ir atkar�gs no apst�k�iem, k�dos tas darbojas
un k� par to r�p�jas. Dažas ier�ces, piem�ram, kultivatori, s�k�i un rot�cijas
p�aujmaš�nas, �oti bieži tiek izmantotas putek�ainos vai net�ros apst�k�os, kas var rad�t
iespaidu par priekšlaic�gu nolietojumu. Š�ds nolietojums, ja to izrais�juši net�rumi, putek�i,
aizdedzes sveces t�r�šanas grants, vai cits abraz�vs materi�ls, kas iek�uvis dzin�j�
neatbilstošas apkopes d��, netiek ietverts garantij�.
Š� garantija attiecas tikai uz defekt�viem materi�liem, kas saist�ti ar dzin�ju, un/vai
apdares kvalit�ti, un nevis uz nomai�u vai atl�dzin�šanu iek�rtai, kurai dzin�js var
b�t pier�kots. T�pat garantija neattiecas uz remontu, kas nepieciešams š�du
iemeslu d��:
1 Probl�mas, kuras izrais�jušas da�as, kas nav ori	in�las Briggs & Stratton

da�as.
2 Iek�rtas vad�ba vai ier�ces, kas nepie�auj iedarbin�šanu, izraisa dzin�ja

neapmierinošu darb�bu vai sa�sina dzin�ja darba m�žu. (Sazinieties ar iek�rtas
ražot�ju.)

3 Karburatori ar s�ci, aizs�r�jušas degvielas caurules, salipuši v�rsti vai citi boj�jumi,
ko izrais�jusi pies�r�otas vai vecas degvielas izmantošana.

4 Da�as, kas ir boj�tas vai sal�zušas t�d��, ka dzin�js ticis darbin�ts ar nepietiekamu
vai pies�r�otu sm�re��u, vai ar nepareizas kategorijas sm�re��u (p�rbaudiet un
papildiniet e��as l�meni, ja nepieciešams, un nomainiet ieteiktajos interv�los.) OIL
GARD nevar apst�din�t darbojošos dzin�ju. Dzin�ja boj�jums ir iesp�jams, ja e��as
l�menis netiek pien�c�gi uztur�ts.

5 Saist�tu da�u vai agreg�tu, piem�ram, saj�gu, transmisiju, t�lvad�bu u.tml. remonts
vai regul�šana, kuri nav ražoti Briggs & Stratton.

6 Da�u boj�jums vai nolietojums, ko izrais�juši net�rumi, kas iek�uvuši dzin�j�
neatbilstošas gaisa filtra apkopes, atk�rtotas mont�žas vai neori
in�la gaisa filtra
elementa vai kasetnes izmantošanas d��. Ieteiktajos interv�los not�riet un/vai
nomainiet filtru k� nor�d�ts operatora rokasgr�mat�.

7 Da�u boj�jumi pie�aujam� �truma p�rsniegšanas d�� vai z�les, gružu vai net�rumu
izrais�tas p�rkars�šanas d��, kas aizb�ž vai aizsprosto dzes�šanas ribas vai
spararata vietu, vai boj�jumu izrais�jus� dzin�ja darbin�šana nosl�gt� viet� bez
pietiekamas ventil�cijas. Ieteiktajos interv�los not�riet dzin�ja gružus k� nor�d�ts
operatora rokasgr�mat�.

8 Dzin�ja vai iek�rtas da�u sal�šana d�� p�rm�r�gas vibr�cijas, ko izrais�jusi dzin�ja
va��ga mont�šana, va��gi griez�ja asme�i, nesabalans�ti asme�i vai va��gi vai
nesabalans�ti l�psti�rite�i, neatbilstoša iek�rtas piestiprin�šana dzin�ja
klo�v�rpstai, pie�aujam� �truma p�rsniegšana vai cita nepareiza ekspluat�cija.

9 Saliekta vai sal�zusi klo�v�rpsta, ko izrais�jis sitiens ar griez�ja asmeni pa cietu
objektu rot�cijas z�les p�aujmaš�nai, vai p�rm�r�gs ���siksnas nospriegojums.

10 Dzin�ja k�rt�j� piel�gošana vai noregul�šana.

11 Dzin�ja vai dzin�ja sast�vda�as boj�jums, t.i., degkameras, v�rstu, v�rstu ligzdu,
v�rstu vad�klas boj�jums vai sadedzis startera tinums, ko izrais�jusi citas degvielas,
piem�ram, saš�idrin�tas g�zes, dabasg�zes, benz�na ar metanola saturu, kas
p�rsniedz 10%, utt. lietošana.

Garantijas apkope iesp�jama tikai caur autoriz�tiem Briggs & Stratton apkopes
p�rst�vjiem. Atrodiet tuv�ko autoriz�to apkopes p�rst�vi m�su p�rst�vju
mekl�šanas kart� BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvanot pa t�lruni
1-800-233-3723 (ASV).
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Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa maj¹ce na celu
uœwiadomienie u¿ytkownikowi zagro¿eñ i niebezpieczeñstw zwi¹zanych z silnikami oraz
sposobu ich unikniêcia. Zawiera równie¿ instrukcje w³aœciwego u¿ytkowania i troski o
silnik. Poniewa¿ firma Briggs & Stratton Corporation nie koniecznie wie, jakie urz¹dzenie
bêdzie napêdzane niniejszym silnikiem, wa¿ne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej
instrukcji oraz instrukcji wyposa¿enia napêdzanego niniejszym silnikiem. Zachowaæ
oryginaln¹ instrukcjê do wykorzystania w przysz³oœci.
W razie zapotrzebowania na czêœci zamienne lub pomoc techniczn¹ zapisz poni¿ej
model, typ oraz kod silnika wraz z dat¹ zakupu. Numery te umieszczone s¹ na silniku
(patrz W³aœciwoœci i elementy sterownicze strona).

Data zakupu:

Model silnika:
DD/MM/RRRR

Model: Kod:Typ:

Moc znamionowa: Etykiety dotycz¹ce mocy znamionowej ”brutto” dla poszczególnych
modeli silników benzynowych spe³niaj¹ lub przekraczaj¹ wymagania normy SAE
(Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie In¿ynierów Motoryzacji) kod J1940
(procedura wyznaczania mocy i momentu znamionowego dla ma³ych silników), a
parametry znamionowe zosta³y wyznaczone zgodnie z norm¹ SAE J1995. Wartoœci
momentów s¹ wyznaczone przy 2600 obr/min dla silników oznaczonych „rpm” na
etykiecie oraz przy 3060 obr/min dla wszystkich innych silników; wartoœci mocy
wyznaczone s¹ przy 3600 obr/min. Wykresy mocy „brutto” pokazane s¹ na stronie
internetowej www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Wartoœci mocy znamionowej ”netto”
wyznaczane s¹ z zainstalowanym uk³adem wydechowym i filtrem powietrza, natomiast
wartoœci mocy „brutto” wyznaczane s¹ bez tego wyposa¿enia, Rzeczywista moc silnika
”brutto” bêdzie wy¿sza ni¿ moc ”netto” i maj¹ na ni¹, miêdzy innymi, wp³yw warunki
otoczenia oraz zmiennoœæ charakterystyki miêdzy poszczególnymi egzemplarzami
silników. Uwzglêdniaj¹c szerok¹ paletê produktów, w których stosowane s¹ silniki, silnik
benzynowy mo¿e nie osi¹gaæ znamionowej mocy ”brutto” w przypadku zastosowania w
danym urz¹dzeniu. Ró¿nica wynika z ró¿nych czynników, w tym, miêdzy innymi,
wyposa¿enia (filtry powietrza, wydech, zasilanie, ch³odzenie, gaŸnik, pompa paliwa itp.),
ograniczeñ zastosowania, warunków otoczenia (temperatura, wilgotnoœæ, wysokoœæ
pracy) oraz zmiennoœci charakterystyki miedzy poszczególnymi egzemplarzami silników.
Ze wzglêdu na ograniczenia produkcyjne i zwi¹zane z wydajnoœci¹, Briggs & Stratton
mo¿e zast¹piæ silnik tej serii silnikiem wy¿szej mocy.

Bezpieczeñstwo operatora

Eksplozja

Opary toksyczneCzêœci ruchome

Pora¿enie pr¹dem

Gor¹ca powierzchnia

Odbicie

Po¿ar

Odcinanie
paliwa

Przeczytaj
instrukcjê

Przepustnica
ssania

Olej

Paliwo

W³¹czanie
Wy³¹czanie

Zatrzymaæ

Stosowaæ
ochronê oczu

Wolne

Szybkie

SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA I STEROWANIA

Niebezpieczne
chemikalia Odmro¿enie

Symbol ostrze¿enia stosowany jest do wskazania informacji dotycz¹cych zagro¿eñ
bezpieczeñstwa, które mog¹ prowadziæ do uszkodzenia cia³a. S³owo ostrzegawcze
(NIEBEZPIECZEÑSTWO, OSTRZE¯ENIE lub PRZESTROGA) stosowane jest razem z
symbolem ostrzegawczym w celu wskazania prawdopodobnej i potencjalnej mo¿liwoœci
uszkodzenia cia³a. Dodatkowo symbol zagro¿enia mo¿e byæ stosowany do wskazania
rodzaju zagro¿enia.

S³owo NIEBEZPIECZEÑSTWO wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w
razie jego nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do œmierci lub powa¿nego urazu
cia³a.

S³owo OSTRZE¯ENIE wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do œmierci lub powa¿nego urazu cia³a.

PRZESTROGA wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do drobnego lub œredniego urazu cia³a.

UWAGA wskazuje sytuacjê, która mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
produktu.

OSTRZE¯ENIE
Niektóre sk³adniki tego produktu i zwi¹zane z nim akcesoria zawieraj¹ substancje
chemiczne, które na podstawie informacji dostêpnych w stanie Kalifornia mog¹
powodowaæ raka, wady wrodzone i inne zaburzenia w czynnoœciach
reprodukcyjnych.

OSTRZE¯ENIE
Na podstawie informacji dostêpnych w stanie Kalifornia spaliny powsta³e wskutek
rozk³adu tego produktu mog¹ zawieraæ substancje chemiczne powoduj¹ce raka,
wady wrodzone lub inne zaburzenia w czynnoœciach reprodukcyjnych.

OSTRZE¯ENIE
Silniki firmy Briggs & Stratton nie s¹ przeznaczone i nie nale¿y ich u¿ywaæ do
napêdzania funkartów, gokartów, pojazdów dla dzieci, rekreacyjnych lub
sportowych wszêdo³azów (ATV), motocykli, poduszkowców; produktów lotniczych;
lub pojazdów u¿ywanych w wyœcigach nie zatwierdzonych przez firmê Briggs &
Stratton. Informacje na temat produktów przeznaczonych do wyœcigów podano na
stronie www.briggsracing.com. Odnoœnie u¿ycia w pojazdach u¿ytkowych i
terenowych prosimy skontaktowaæ siê z Briggs & Stratton Engine Application
Center, 1-866-927-3349. Niew³aœciwe zastosowanie silnika mo¿e spowodowaæ
powa¿ne obra¿enia lub œmieræ.

UWAGA: Niniejszy silnik wysy³any jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed
uruchomieniem silnika nale¿y pamiêtaæ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie
uszkodzony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy naprawê i nie bêdzie objêty gwarancj¹.
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OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

Podczas uzupe³niania paliwa
� Wy³¹czyæ silnik i pozwoliæ mu och³odziæ siê przez co najmniej 2 minuty, zanim

zostanie zdjêty korek wlewu paliwa.
� Nape³niaæ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.
� Nie przepe³niaæ zbiornika paliwa. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny

nie nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika.
� Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek

kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.
� Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem

pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.
� W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do

jego wyparowania.
Podczas rozruchu silnika
� Upewniæ siê, czy œwieca zap³onowa, t³umik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza

(jeœli jest na wyposa¿eniu) znajduj¹ siê we w³aœciwym miejscu i czy s¹ dobrze
przymocowane.

� Nie obracaæ wa³em korbowym silnika, kiedy œwieca zap³onowa jest wykrêcona.
� W przypadku zalania silnika nale¿y ustawiæ przepustnicê ssania (je¿eli jest na

wyposa¿eniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnicê (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obracaæ wa³em korbowym, a¿ silnik
zacznie pracowaæ.

Podczas pracy urz¹dzenia
� Silnika lub urz¹dzenia nie nale¿y przechylaæ pod k¹tem, gdy¿ mo¿e to

spowodowaæ rozlanie paliwa.
� Nie w³¹czaæ ssania dla zatrzymania silnika.
� Nigdy nie uruchamiaæ lub nie pracowaæ silnikiem z wymontowanym filtrem

powietrza (jeœli jest na wyposa¿eniu) lub wyjêtym wk³adem filtra (jeœli jest na
wyposa¿eniu).

Podczas wymiany olejul
� Je¿eli olej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi byæ pusty lub

mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Przechylanie zespo³u do celów konserwacji
� Je¿eli wykonuje siê konserwacjê, która wymaga przechylenia zespo³u, zbiornik

paliwa musi byæ opró¿niony, gdy¿ w przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do
wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.

Podczas transportu urz¹dzenia
� Transportowaæ z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIÊTYM zaworem

odcinaj¹cym paliwo.
W przypadku magazynowania paliwa lub urz¹dzeñ z paliwem w zbiorniku
� Przechowywaæ z dala od pieców, grzejników wody lub innych urz¹dzeñ z

lampkami kontrolnymi lub innych Ÿróde³ zap³onu, poniewa¿ mog¹ one
spowodowaæ zapalenie oparów paliwa.

Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.
Iskrzenie mo¿e spowodowaæ zapalenie znajduj¹cych siê w
pobli¿u ³atwopalnych gazów.
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wybuchu i po¿aru.

OSTRZE¯ENIE

� Je¿eli na terenie nast¹pi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu p³ynnego, nie
nale¿y uruchamiaæ silnika.

� Nie stosowaæ p³ynów typu ”samostart” w aerozolu, poniewa¿ ich opary s¹
³atwopalne.

Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.

OSTRZE¯ENIE

� Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.

� Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.
� Naruszeniem kodeksu Zasobów Publicznych stanu Kalifornia, rozdzia³ 4442,

jest u¿ywanie lub obs³uga silnika na terenie leœnym, pokrytym krzewami lub
traw¹, chyba ¿e uk³ad wydechowy wyposa¿ony jest w gasik iskier, zgodnie z
definicj¹ podan¹ w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. Inne
stany lub jurysdykcje federalne mog¹ mieæ podobne przepisy. Skontaktuj siê z
producentem wyposa¿enia oryginalnego, sprzedawc¹ detalicznym lub
hurtowym, aby otrzymaæ gasik iskier zaprojektowany dla uk³adu wydechowego
zainstalowanego w tym silniku.

NIEBEZPIECZEÑSTWO TRUJ¥CY GAZ. Gazy spalinowe silnika
zawieraj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz, który mo¿e zabiæ ciê w ci¹gu
minut. NIE MO¯ESZ zobaczyæ go, pow¹chaæ lub posmakowaæ. Nawet
jeœli nie czujesz gazu spalinowego, wci¹¿ mo¿esz byæ nara¿ony na
tlenek wêgla. Jeœli poczujesz siê niezdrowo, bêdziesz oszo³omiony lub
os³abiony u¿ywaj¹c tego produktu, wy³¹cz go i wyjdŸ NATYCHMIAST
na œwie¿e powietrze. Udaj siê do lekarza. Mo¿esz byæ zatruty tlenkiem
wêgla.

OSTRZE¯ENIE

� Korzystaj z tego produktu WY£¥CZNIE na zewn¹trz z dala od okien, drzwi i
otworów wentylacyjnych, aby zmniejszyæ ryzyko gromadzenia siê tlenku wêgla i
potencjalnego wci¹gniêciu go do pomieszczeñ zajmowanych przez ludzi.

� Zainstaluj bateryjne alarmy tlenku wêgla lub alarmy tlenku wêgla wk³adane do
gniazdka z podtrzymaniem bateryjnym zgodnie z instrukcj¹ producenta. Alarmy
z detektorem dymu nie mog¹ wykryæ tlenku wêgla.

� NIE korzystaj z tego produktu wewn¹trz domów, gara¿y, piwnic, piwnic niskich,
komórek lub innych czêœciowo zamkniêtych przestrzeni nawet wtedy, gdy
u¿ywa siê wentylatorów lub otwiera drzwi i okna w celu wentylacji. Tlenek wêgla
mo¿e szybko zgromadziæ siê w tych miejscach i mo¿e zalegaæ godzinami,
nawet po wy³¹czeniu tego produktu.

� ZAWSZE umieœæ ten produkt z wiatrem i skieruj wydech silnika z dala od
pomieszczeñ u¿ywanych przez ludzi.

Gwa³towne wci¹ganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
szarpnie rêkê w kierunku silnika.
W nastêpstwie mo¿e dojœæ do z³amania, pêkniêcia koœci, powstania
siniaków lub nadci¹gniêcia miêœnia albo œciêgna.

OSTRZE¯ENIE

� W celu uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do
wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.

� Przed rozruchem silnika roz³¹czyæ urz¹dzenia zewnêtrzne/obci¹¿enie silnika.
� Czêœci sk³adowe urz¹dzenia takie jak ostrza, wirniki, ko³a pasowe, ko³a

³añcuchowe, itd. nale¿y zamocowaæ w sposób bezpieczny.

Rêce, stopy, w³osy lub dodatki do ubrañ mog¹ zostaæ wci¹gniête lub
zapl¹taæ siê w wiruj¹ce czêœci.
Wskutek tego mo¿e dojœæ do odciêcia koñczyny lub okaleczenia.

OSTRZE¯ENIE

� Urz¹dzenie nale¿y obs³ugiwaæ z os³onami znajduj¹cymi siê we w³aœciwych
miejscach.

� Rêce i nogi nale¿y trzymaæ z dala od czêœci obracaj¹cych siê.
� D³ugie w³osy nale¿y zwi¹zaæ, a bi¿uteriê zdj¹æ.
� Nie nale¿y nosiæ luŸnej odzie¿y, zwisaj¹cych sznurków œci¹gaj¹cych ubranie lub

przedmiotów, które mog¹ dostaæ siê do czêœci wiruj¹cych.

Nieumyœlne iskrzenie mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego.
Nieumyœlny rozruch mo¿e doprowadziæ do zapl¹tania, odciêcia
koñczyny lub okaleczenia.
Zagro¿enie po¿arowe

OSTRZE¯ENIE

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw
� Od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej i odsun¹æ go od œwiecy.
� Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z

rozrusznikiem elektrycznym).
� Stosowaæ nale¿y jedynie w³aœciwe narzêdzia.
� Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêœciami regulatora

obrotów w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej silnika.
� Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i musz¹ zostaæ

zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. Inne czêœci
mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.

� Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póŸniej rozpaœæ siê w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry
� Nale¿y u¿yæ w³aœciwego testera œwiec.
� Nie nale¿y sprawdzaæ iskry na wykrêconej œwiecy zap³onowej.
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Funkcje i elementy sterowania
Porównaj ilustracjê 1 z silnikiem w celu zapoznania siê z po³o¿eniem ró¿nych funkcji
oraz elementów sterowania.

A. Identyfikacja silnika
Model Typ Kod

B. Œwieca zap³onowa
C. Filtr powietrza
D. Uchwyt linki rozrusznika (opcjonalny)
E. Prêtowy wskaŸnik poziomu oleju
F. Korek spustu oleju
G. T³umik

Os³ona t³umika (opcjonalna)
Chwytacz iskier (opcjonalny)

H. Os³ona palców
I. Os³ona obrotowa
J. Filtr oleju (opcjonalny)
K. Rozrusznik elektryczny (opcjonalny)
L. GaŸnik
M. Filtr paliwa (opcjonalny)
N. Pompa paliwa (opcjonalna)
O. Szybki spust oleju (opcjonalny)

U¿ytkowanie
Pojemnoœæ miski olejowej (patrz rozdzia³ Dane techniczne)

Zalecenia dotycz¹ce oleju
W celu uzyskania najlepszych osi¹gów zalecamy korzystanie z certyfikowanego
gwarancyjnie oleju Briggs & Stratton. Dopuszczalne s¹ pozosta³e oleje wysokiej jakoœci
olej z dodatkiem detergentu, je¿eli nosz¹ oznaczenie ”For Service SF, SG, SH, SJ” lub
wy¿sze. Nie nale¿y stosowaæ specjalnych dodatków.
Odpowiedni¹ lepkoœæ oleju w silniku okreœla temperatura otoczenia. Skorzystaæ z
wykresu, aby dobraæ najlepsz¹ lepkoœæ oleju dla zakresu temperatur otoczenia.
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* Jeœli olej SAE 30 zostanie u¿yty w temperaturze poni¿ej 4°C, wyst¹pi¹ trudnoœci z
uruchomieniem silnika.

** Zastosowanie oleju 10W-30 w temperaturach wy¿szych ni¿ 27°C mo¿e spowodowaæ
wy¿sze ni¿ normalne zu¿ycie oleju. Nale¿y czêœciej sprawdzaæ poziom oleju.

Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju - Rysunek 1 2
Przed dodaniem lub sprawdzeniem poziomu oleju
� Ustawiæ silnik poziomo.
� Oczyœciæ z wszelkich zanieczyszczeñ obszar wlewu oleju.
1. Wyj¹æ miarkê poziomu (A) i wytrzeæ czyst¹ szmatk¹ (Rysunek 2).
2. W³o¿yæ i mocno docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
3. Wyj¹æ ponownie miarkê poziomu oleju i sprawdziæ poziom oleju. Powinien on

znajdowaæ siê na górnej czêœci znaku ca³kowitego nape³nienia (B) na miarce
poziomu.

4. Je¿eli jest niski, dodaæ oleju, dolewaj¹c go powoli do wlewu oleju (C). Nie
przepe³niaæ. Po nalaniu oleju odczekaæ jedna minutê i sprawdziæ poziom oleju.
Uwaga: Nie dolewaj oleju do szybkiego spustu oleju (O, Rysunek 1) (je¿eli jest na
wyposa¿eniu).

5. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.

System ochrony przed niskim poziomem oleju (jeœli jest na
wyposa¿eniu)
Niektóre silniki wyposa¿one s¹ w czujnik niskiego poziomu oleju. Jeœli poziom oleju jest
niski, czujnik aktywuje lampkê ostrzegaj¹c¹ lub zatrzymuje silnik. Zatrzymaj silnik i
postêpuj zgodnie z podanymi krokami przez ponownym uruchomieniem silnika.
� Upewnij siê, czy silnik jest wypoziomowany.
� SprawdŸ poziom oleju. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju.
� Jeœli poziom oleju jest niski, dodaj odpowiedni¹ iloœæ oleju. Uruchom silnik i upewnij

siê, czy lampka ostrzegawcza (jeœli jest na wyposa¿eniu) nie œwieci siê.
� Je¿eli poziom oleju nie jest niski, nie uruchamiaj silnika. Skontaktuj siê z

autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton w celu usuniêcia problemu z olejem.

Zalecenia dotycz¹ce paliwa
Paliwo musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
� Czysta, œwie¿a benzyna bezo³owiowa.
� Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). W przypadku pracy na wysokim

pu³apie, patrz poni¿ej.
� Dozwolona jest benzyna o zawartoœci do 10% etanolu (gazoholu).
UWAGA: Nie wolno stosowaæ niedopuszczonych benzyn takich jak E15 i E85. Nie
wolno mieszaæ oleju napêdowego z benzyn¹ lub modyfikowaæ silnika w celu
dostosowania do pracy na paliwach alternatywnych. Stosowanie niedopuszczalnych
paliw spowoduje uszkodzenie elementów silnika i utratê gwarancji na silnik.
W celu ochrony uk³adu paliwowego przed tworzeniem siê ¿ywic, nale¿y wymieszaæ
paliwo ze stabilizatorem paliwa. Patrz Przechowywanie. Ka¿de paliwo jest inne. W
przypadku wyst¹pienia problemów z uruchamianiem lub wydajnoœci¹, zmieniæ dostawcê
lub gatunek stosowanego paliwa. Silnik przystosowany jest do zasilania benzyn¹.
System ograniczenia zanieczyszczeñ w spalinach dla silnika, to EM (modyfikacje
silnika).
Zastosowanie na du¿ej wysokoœci
Na wysokoœciach powy¿ej 1524 metrów dopuszczalna jest benzyna o minimalnej liczbie
oktanowej 85/85 AKI (89 RON). Aby emisja zanieczyszczeñ pozosta³a zgodna z
wymaganiami, wymagana jest regulacja do du¿ej wysokoœci. Praca bez takiej regulacji
spowoduje obni¿enie parametrów, zwiêkszone zu¿ycie paliwa oraz zwiêkszon¹ emisjê
spalin. Informacje dotycz¹ce regulacji do du¿ej wysokoœci mo¿na znaleŸæ u ka¿dego
autoryzowanego sprzedawcy Briggs & Stratton.
Nie jest zalecana praca silnikiem na wysokoœciach poni¿ej 762 metrów z zamontowanym
zestawem do pracy na wysokoœci.

Dodawanie paliwa - Rysunek 3

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

Podczas uzupe³niania paliwa
� Wy³¹czyæ silnik i pozwoliæ mu och³odziæ siê przez co najmniej 2 minuty, zanim

zostanie zdjêty korek wlewu paliwa.
� Nape³niaæ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.
� Nie przepe³niaæ zbiornika paliwa. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny

nie nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika.
� Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek

kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.
� Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem

pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.
� W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do

jego wyparowania.

1. Oczyœciæ obszar wokó³ korka wlewu paliwa z zabrudzeñ i zanieczyszczeñ. Odkrêciæ
korek wlewu paliwa (A, Rysunek 3).

2. Nape³niæ zbiornik paliwa (B) benzyn¹. W celu umo¿liwienia rozszerzania benzyny nie
nape³niaæ powy¿ej do³u szyjki wlewu do zbiornika (C).

3. Ponownie za³o¿yæ korek wlewu paliwa.

Uruchamianie silnika - Rysunek 4

Gwa³towne wci¹ganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
szarpnie rêkê w kierunku silnika.
W nastêpstwie mo¿e dojœæ do z³amania, pêkniêcia koœci, powstania
siniaków lub nadci¹gniêcia miêœnia albo œciêgna.

OSTRZE¯ENIE

� W celu uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do
wyczucia oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

Podczas rozruchu silnika
� Upewniæ siê, czy œwieca zap³onowa, t³umik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza

(jeœli jest na wyposa¿eniu) znajduj¹ siê we w³aœciwym miejscu i czy s¹ dobrze
przymocowane.

� Nie obracaæ wa³em korbowym silnika, kiedy œwieca zap³onowa jest wykrêcona.
� W przypadku zalania silnika nale¿y ustawiæ przepustnicê ssania (je¿eli jest na

wyposa¿eniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnicê (je¿eli jest na
wyposa¿eniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obracaæ wa³em korbowym, a¿ silnik
zacznie pracowaæ.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO TRUJ¥CY GAZ. Gazy spalinowe silnika
zawieraj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz, który mo¿e zabiæ ciê w ci¹gu
minut. NIE MO¯ESZ zobaczyæ go, pow¹chaæ lub posmakowaæ. Nawet
jeœli nie czujesz gazu spalinowego, wci¹¿ mo¿esz byæ nara¿ony na
tlenek wêgla. Jeœli poczujesz siê niezdrowo, bêdziesz oszo³omiony lub
os³abiony u¿ywaj¹c tego produktu, wy³¹cz go i wyjdŸ NATYCHMIAST
na œwie¿e powietrze. Udaj siê do lekarza. Mo¿esz byæ zatruty tlenkiem
wêgla.

OSTRZE¯ENIE

� Korzystaj z tego produktu WY£¥CZNIE na zewn¹trz z dala od okien, drzwi i
otworów wentylacyjnych, aby zmniejszyæ ryzyko gromadzenia siê tlenku wêgla i
potencjalnego wci¹gniêciu go do pomieszczeñ zajmowanych przez ludzi.

� Zainstaluj bateryjne alarmy tlenku wêgla lub alarmy tlenku wêgla wk³adane do
gniazdka z podtrzymaniem bateryjnym zgodnie z instrukcj¹ producenta. Alarmy
z detektorem dymu nie mog¹ wykryæ tlenku wêgla.

� NIE korzystaj z tego produktu wewn¹trz domów, gara¿y, piwnic, piwnic niskich,
komórek lub innych czêœciowo zamkniêtych przestrzeni nawet wtedy, gdy
u¿ywa siê wentylatorów lub otwiera drzwi i okna w celu wentylacji. Tlenek wêgla
mo¿e szybko zgromadziæ siê w tych miejscach i mo¿e zalegaæ godzinami,
nawet po wy³¹czeniu tego produktu.

� ZAWSZE umieœæ ten produkt z wiatrem i skieruj wydech silnika z dala od
pomieszczeñ u¿ywanych przez ludzi.

UWAGA: Niniejszy silnik wysy³any jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed
uruchomieniem silnika nale¿y pamiêtaæ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie
uszkodzony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy naprawê i nie bêdzie objêty gwarancj¹.

Okreœlenie rodzaju uk³adu rozruchowego
Przed uruchomieniem silnika nale¿y okreœliæ rodzaj uk³adu rozruchowego
zastosowanego w danym silniku. Silnik mo¿e mieæ jeden z poni¿szych typów uk³adów
rozruchowych.
� Uk³ad ReadyStart® : Wyposa¿ony jest on w automatyczna przepustnicê sterowan¹

temperatur¹. W tym przypadku nie ma pompki rozruchowej.
� Uk³ad z przepustnic¹ ssania: Posiada on przepustnicê ssania do wykorzystania w

celu uruchomienia silnika w niskich temperaturach. Niektóre modele bêd¹ posiadaæ
oddzielne sterowanie przepustnicy ssania a inne po³¹czone sterowanie przepustnicy
ssania/przepustnicy. W tym przypadku nie ma pompki rozruchowej.

W celu uruchomienia silnika postêpowaæ zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla
danego uk³adu rozruchowego.
Uwaga: Niektóre silniki i wyposa¿enie maj¹ zdalne sterowanie. Po³o¿enie i sposób
obs³ugi elementów zdalnego sterowania, patrz instrukcja wyposa¿enia.

Uk³ad ReadyStart® - Rysunek 4
1. Sprawdziæ poziomu oleju w silniku. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie

poziomu/dodawanie oleju.

2. Upewniæ siê, czy elementy sterowania napêdem, je¿eli s¹, s¹ od³¹czone.

3. Obróciæ zawór odcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia
otwarcia (Rysunek 4).

4. Przesun¹æ dŸwigniê sterowania przepustnic¹ (B), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do

po³o¿enia szybkiej pracy . Pracowaæ silnikiem z dŸwigni¹ sterowania

przepustnic¹ w po³o¿eniu szybkiej pracy .

Uwaga: W celu uruchomienia w niskich temperaturach (poni¿ej 32� F), przesun¹æ
dŸwigniê zespolon¹ ssania/przepustnicy (B, C) w po³o¿enie ssania. Po nagrzaniu
silnika przesun¹æ dŸwigniê w po³o¿enie pracy.

5. Kluczyk zap³onu, jeœli jest na wyposa¿eniu: obróciæ kluczyk zap³onu (D) w
po³o¿enie w³¹czenia/start.
Przycisk start/stop, jeœli jest na wyposa¿eniu: wcisn¹æ przycisk start/stop (F).
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na stronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
UWAGA:: W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci rozrusznika, stosowaæ krótkie cykle
rozruchu (maksymalnie piêæ sekund). Pomiêdzy kolejnymi próbami rozruchu
odczekaæ jedn¹ minutê.

Uk³ad przepustnicy ssania - Rysunek 4
1. Sprawdziæ poziomu oleju w silniku. Patrz rozdzia³ Sprawdzenie

poziomu/dodawanie oleju.
2. Upewniæ siê, czy elementy sterowania napêdem, je¿eli s¹, s¹ od³¹czone.
3. Obróciæ zawór odcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli jest na wyposa¿eniu, do po³o¿enia

otwarcia (Rysunek 4).

4. Przesun¹æ dŸwigniê sterowania przepustnic¹ (B), do po³o¿enia szybkiej pracy .
Pracowaæ silnikiem z dŸwigni¹ sterowania przepustnic¹ w po³o¿eniu szybkiej pracy

.

5. Przestawiæ sterowanie przepustnicy ssania (C), lub dŸwigniê ³¹czonej przepustnicy
ssania/przepustnicy, do po³o¿enia ssanie .

Uwaga: Podczas ponownego uruchamiania ciep³ego silnika, stosowanie
przepustnicy ssania zwykle nie bêdzie konieczne.

6. Rozruch rêczny, jeœli jest na wyposa¿eniu: Obróciæ kluczyk zap³onu (D) do
po³o¿enia pracy.

7. Rozruch rêczny, jeœli jest na wyposa¿eniu: Mocno chwyciæ uchwyt rozrusznika
linkowego (E). Ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia oporu, a
nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie.
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na stronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).

OSTRZE¯ENIE: Gwa³towne zwiniêcie linki rozrusznika (odbicie)
spowoduje szybsze ni¿ powinieneœ pozwoliæ, przyci¹gniêcie rêki i ramienia do silnika.
Mo¿e to spowodowaæ z³amania koœci, pêkniêcia, zranienia lub zwichniêcia. W celu
uruchomienia silnika ci¹gn¹æ powoli uchwyt rozrusznika rêcznego do wyczucia
oporu, a nastêpnie poci¹gn¹æ gwa³townie, aby unikn¹æ odbicia.

8. Uruchomienie elektryczne, jeœli jest na wyposa¿eniu: obróciæ kluczyk zap³onu
(D) w po³o¿enie w³¹czenia/start.
Uwaga: Je¿eli silnik nie uruchomi siê po kilku próbach, wejœæ na stronê
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).

UWAGA: W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci rozrusznika, stosowaæ krótkie cykle
rozruchu (maksymalnie piêæ sekund). Pomiêdzy kolejnymi próbami rozruchu
odczekaæ jedn¹ minutê.

9. Po nagrzaniu siê silnika, przesun¹æ sterowanie przepustnic¹ ssania (C) do po³o¿enia

praca .

Wy³¹czanie silnika - Rysunek 4

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

� Nie w³¹czaæ ssania dla zatrzymania silnika.

1. Kluczyk zap³onu, jeœli jest na wyposa¿eniu: sterowaniem przepustnicy przestawiæ

na szybkie w po³o¿eniu obróciæ kluczyk zap³onu (D, rysunek 4) do po³o¿enia

wy³¹czenia. Wyj¹æ kluczyk i trzymaæ w bezpiecznym miejscu, poza zasiêgiem dzieci.
Przycisk start/stop, jeœli jest na wyposa¿eniu: sterowaniem przepustnicy
przestawiæ na szybkie W po³o¿eniu , nacisn¹æ przycisk start/stop (F, rysunek

4).
2. Po wy³¹czeniu silnika zamkn¹æ zawór podcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli znajduje siê na

wyposa¿eniu .

Konserwacja
Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w kwestiach
konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika.
UWAGA: W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia musz¹ pozostawaæ na swoim miejscu.

OSTRZE¯ENIE: Je¿eli wykonuje siê konserwacjê, która wymaga
przechylenia zespo³u, zbiornik paliwa musi byæ opró¿niony, gdy¿ w przeciwnym
wypadku mo¿e dojœæ do wycieku paliwa, który mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.

Kontrola emisji spalin
Konserwacja, wymiana lub naprawa urz¹dzeñ i systemów przeznaczonych do
kontroli emisji spalin mo¿e byæ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy
silników lub osobê indywidualn¹. Jednak, aby uzyskaæ ”bezp³atny” serwis urz¹dzeñ
kontroli emisji spalin, czynnoœæ tam musi byæ wykonywana przez autoryzowanego
sprzedawcê fabrycznego. Patrz Gwarancja emisji.



75pl

Nieumyœlne iskrzenie mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub pora¿enia
elektrycznego.
Nieumyœlny rozruch mo¿e doprowadziæ do zapl¹tania, odciêcia
koñczyny lub okaleczenia.
Zagro¿enie po¿arowe

OSTRZE¯ENIE

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw
� Od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej i odsun¹æ go od œwiecy.
� Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z

rozrusznikiem elektrycznym).
� Stosowaæ nale¿y jedynie w³aœciwe narzêdzia.
� Nie wolno manipulowaæ sprê¿ynami, ciêgnami lub innymi czêœciami regulatora

obrotów w celu zwiêkszenia prêdkoœci obrotowej silnika.
� Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i musz¹ zostaæ

zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. Inne czêœci
mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.

� Nie wolno uderzaæ w ko³o zamachowe m³otkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewa¿ ko³o mo¿e póŸniej rozpaœæ siê w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry
� Nale¿y u¿yæ w³aœciwego testera œwiec.
� Nie nale¿y sprawdzaæ iskry na wykrêconej œwiecy zap³onowej.

Schemat konserwacji

Po pierwszych 5 godzinach pracy

� Wymiana oleju 3

Po ka¿dych 8 godzinach pracy lub codziennie

� Sprawdziæ poziom oleju w silniku.
� Oczyœciæ obszar dooko³a t³umika elementów sterowania.
� Oczyœciæ os³onê palców/ekran obrotowy

Co ka¿de 25 godzin lub co roku

� Oczyœciæ filtr powietrza 1

� Oczyœciæ filtr wstêpny 1

Co ka¿de 50 godzin lub co roku

� Wymieniæ olej silnikowy 4

� Wymieniæ filtr oleju (je¿eli jest na wyposa¿eniu) 4

� Sprawdziæ t³umik i chwytacz iskier

Co ka¿de 100 godzin lub co roku

� Wymieniæ olej silnikowy 5

� Wymieniæ filtr oleju 5

Raz do roku

� Wymieniæ filtr powietrza.
� Wymieniæ filtr wstêpny powietrza.
� Wymieniæ œwiece zap³onowe
� Oczyszczenie uk³adu ch³odzenia powietrzem 1

� Wymieniæ filtr paliwa
� Sprawdzenie luzów zaworowych 2

1 W warunkach zapylenia lub zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w powietrzu, nale¿y
czyœciæ czêœciej.

2 Nie jest wymagane dopóki nie stwierdzono problemów z osi¹gami silnika.
3 Tylko silniki bez filtra oleju.
4 Silniki bez filtra oleju lub ze standardowym czarnym filtrem oleju (numer czêœci patrz

Dane techniczne).
5 Silniki z ¿ó³tym lub pomarañczowym filtrem oleju o wysokiej wydajnoœci (numer

czêœci patrz Dane techniczne).

Regulacja gaŸnika i prêdkoœci silnika
Nigdy nie reguluj gaŸnika ani prêdkoœci silnika. GaŸnik zosta³ ustawiony fabrycznie dla
wydajnej pracy w wiêkszoœci warunków. Nie manipuluj przy sprê¿ynie regulatora,
³¹cznikach lub innych czêœciach, aby zmieniæ prêdkoœæ silnika. Jeœli wymagane s¹
regulacje, skontaktuj siê z autoryzowanym centrum serwisowym Briggs & Stratton w
sprawie serwisu.
NOTICE: Producent wyposa¿enia okreœla prêdkoœæ maksymaln¹ dla silnika
zainstalowanego w wyposa¿eniu. Nie przekraczaæ tej prêdkoœci. Jeœli nie jesteœ pewien,
jaka jest maksymalna prêdkoœæ wyposa¿enia lub jaka jest nastawa fabryczna prêdkoœci
silnika, skontaktuj siê z autoryzowanym centrum serwisowym Briggs & Stratton, aby
uzyskaæ pomoc. Dla bezpiecznego i prawid³owego dzia³ania wyposa¿enia, prêdkoœæ
obrotowa silnika powinna byæ regulowana wy³¹cznie przez wykwalifikowanego technika
serwisu.

Wymiana œwiecy zap³onowej - Rysunek 5
Wymieniaæ œwiecê zap³onow¹ co roku. Sprawdziæ odstêp (A, Rysunek 5) za pomoc¹
szczelinomierza (B). Je¿eli konieczne, ponownie ustawiæ odstêp elektrod. Zamontowaæ i
przykrêciæ œwiecê zap³onow¹ zalecanym momentem. Wielkoœæ szczeliny oraz moment,
patrz rozdzia³ Dane techniczne.
Uwaga: Na niektórych terenach w celu st³umienia sygna³ów zap³onu nale¿y u¿yæ œwiecy
z rezystorem. Je¿eli na wyposa¿eniu by³a œwieca zap³onowa z rezystorem, nale¿y
upewniæ siê, czy wymieniana œwieca jest tego samego typu.

Sprawdziæ t³umik i chwytacz iskier - Rysunek 6

Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.

OSTRZE¯ENIE

� Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.

� Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.
� Naruszeniem kodeksu Zasobów Publicznych stanu Kalifornia, rozdzia³ 4442,

jest u¿ywanie lub obs³uga silnika na terenie leœnym, pokrytym krzewami lub
traw¹, chyba ¿e uk³ad wydechowy wyposa¿ony jest w gasik iskier, zgodnie z
definicj¹ podan¹ w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. Inne
stany lub jurysdykcje federalne mog¹ mieæ podobne przepisy. Skontaktuj siê z
producentem wyposa¿enia oryginalnego, sprzedawc¹ detalicznym lub
hurtowym, aby otrzymaæ gasik iskier zaprojektowany dla uk³adu wydechowego
zainstalowanego w tym silniku.

Usun¹æ zanieczyszczenia zgromadzone w obszarze t³umika i cylindra. Skontrolowaæ
t³umik (A, Rysunek 6) pod k¹tem pêkniêæ, korozji lub innych uszkodzeñ. Zdemontowaæ
chwytacz iskier (B), je¿eli jest na wyposa¿eniu, i sprawdziæ pod katem uszkodzeñ lub
osadzeñ sadzy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ, przed uruchomieniem
zamontowaæ czêœci zamienne.

OSTRZE¯ENIE: Czêœci zamienne musz¹ byæ takiej samej konstrukcji i
musz¹ zostaæ zamontowane w takim samym po³o¿eniu, jak czêœci oryginalne. Inne
czêœci mog¹ nie dzia³aæ tak dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹
prowadziæ do urazu.

Wymiana oleju - Rysunek 7 8 9 10
Zu¿yty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizowaæ zu¿yty olej zgodnie z przepisami.
Nie wylewaæ go do odpadków domowych. Informacje odnoœnie miejsc utylizacji oleju
mo¿na uzyskaæ od w³adz lokalnych, centrów serwisowych lub u dealera.

Usun¹æ olej
1. Na ciep³ym silniku od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej (A) i trzymaæ go z dala od

œwiecy (Rysunek 7).
2. Wyj¹æ miarkê poziomu oleju (D).
Standardowy korek spustowy oleju
1. Silnik wyposa¿ony jest w dolny spust (B, Rysunek 8). Spuœciæ olej do

zatwierdzonego pojemnika.
Uwaga: Na silniku mo¿e byæ zamontowany dowolny z pokazanych poni¿ej korków
spustowych.

2. Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowaæ i przykrêciæ korki spustowe.
Opcjonalny szybki spust oleju
1. Od³¹czyæ przewód spustowy oleju (G, Rysunek 9) od boku silnika.
2. Obróciæ i zdj¹æ korek spustowy oleju (H). Ostro¿nie opuœciæ szybki spust oleju (I) do

zatwierdzonego zbiornika (J).
3. Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowaæ korek spustowy oleju. Przymocowaæ

przewód spustowy oleju do boku silnika.

Wymiana filtra oleju (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
Niektóre modele wyposa¿one s¹ w filtr oleju. Okresy wymiany, patrz Schemat
konserwacji.
1. Spuœciæ olej z silnika. Patrz rozdzia³ Usuwanie oleju.
2. Zdemontowaæ filtr oleju (C) i odpowiednio zutylizowaæ. Patrz Rysunek 10.
3. Przed zamontowaniem nowego filtra oleju, lekko posmarowaæ uszczelkê filera oleju

œwie¿ym, czystym olejem.
4. Wkrêcaæ filtr oleju rêcznie, dopóki uszczelka nie zetknie siê z podstaw¹ filtra,

nastêpnie dokrêciæ filtr oleju o 1/2 do 3/4 obrotu.
5. Dodaæ oleju. Patrz rozdzia³ Dodawanie oleju.
6. Wy³¹czyæ silnik i sprawdziæ poziomu oleju. Powinien on znajdowaæ siê na górze

znaku nape³nienia ca³kowitego (B), na miarce poziomu (Rysunek 7).
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Dodawanie oleju
� Ustawiæ silnik poziomo.
� Oczyœciæ z wszelkich zanieczyszczeñ obszar wlewu oleju.
� Pojemnoœæ oleju, patrz rozdzia³ Dane techniczne.
1. Wyj¹æ miarkê poziomu (D) i wytrzeæ czyst¹ szmatk¹ (Rysunek 7).
2. Dolewaæ oleju powoli do wlewu oleju silnika (E). Nie przepe³niaæ. Po nalaniu oleju

odczekaæ jedna minutê i sprawdziæ poziom oleju.
Uwaga: Nie dolewaj oleju do szybkiego spustu oleju (I) (je¿eli jest na wyposa¿eniu).

3. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.
4. Wyj¹æ ponownie miarkê poziomu oleju i sprawdziæ poziom oleju. Powinien on

znajdowaæ siê na górnej czêœci znaku ca³kowitego nape³nienia (F) na miarce
poziomu.

5. Za³o¿yæ ponownie i docisn¹æ miarkê poziomu oleju.

Serwisowanie filtru powietrza - Rysunek 13 14

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

� Nigdy nie uruchamiaæ lub nie pracowaæ silnikiem z wymontowanym filtrem
powietrza (jeœli jest na wyposa¿eniu) lub wyjêtym wk³adem filtra (jeœli jest na
wyposa¿eniu).

UWAGA: Nie u¿ywaæ do czyszczenia filtra sprê¿onego powietrza i rozpuszczalników.
Sprê¿one powietrze mo¿e uszkodziæ filtr; a rozpuszczalniki spowoduj¹ rozpuszczenie
wk³adu.
W systemie filtracji powietrza stosuje siê filtr z wk³adem p³askim lub cylindrycznym.
Niektóre modele mog¹ byæ równie¿ wyposa¿one w filtr wstêpny, który mo¿e byæ myty i
ponownie u¿ywany.

Filtr powietrza z wk³adem p³askim (Rysunek 13)
1. Podnieœæ do góry uchwyt pokrywy (A, Rysunek 13). Obróciæ uchwyt pokrywy w

kierunku silnika i nastêpnie zdj¹æ pokrywê (B).
2. Wyj¹æ filtr wstêpny (C), je¿eli jest na wyposa¿eniu, oraz filtr (D).
3. Aby poluzowaæ zanieczyszczenia, delikatnie stukn¹æ filtrem o twarde pod³o¿e. Je¿eli

filtr jest bardzo zabrudzony, wymieniæ go na nowy.
4. Filtr wstêpny wymyæ w p³ynnym œrodku do mycia i wodzie. Nastêpnie pozostawiæ go

do dok³adnego wysuszenia. Nie nas¹czaæ olejem filtra wstêpnego.
5. Zamontowaæ suchy filtr wstêpny oraz filtr na podstawie silnika (E).
6. Wyrównaæ wystêpy (F) na pokrywie ze szczelinami (G) w obudowie dmuchawy.

Obróciæ uchwyt pokrywy z powrotem i wcisn¹æ w dó³, aby zablokowaæ na miejscu.

Filtr powietrza z wk³adem cylindrycznym (Rysunek 14)

1. Usun¹æ elementy z³¹czne (A) i zdemontowaæ pokrywê filtra (B). Patrz Rysunek 14.
2. Aby zdemontowaæ filtr (C), unieœæ koniec filtra a nastêpnie wyci¹gn¹æ filtr z wlotu (D).
3. Wyj¹æ z filtra filtr wstêpny (E), je¿eli jest na wyposa¿eniu.
4. Aby poluzowaæ zanieczyszczenia, delikatnie stukn¹æ filtrem o twarde pod³o¿e. Je¿eli

filtr jest bardzo zabrudzony, wymieniæ go na nowy.
5. Filtr wstêpny wymyæ w p³ynnym œrodku do mycia i wodzie. Nastêpnie pozostawiæ go

do dok³adnego wysuszenia. Nie nas¹czaæ olejem filtra wstêpnego.
6. Zamontowaæ suchy filtr wstêpny na filtr.
7. Zamontowaæ filtr na wlocie. Wepchn¹æ koniec filtra do podstawy, jak pokazano.

Upewniæ siê, ¿e filtr dobrze pasje do podstawy
8. Zamontowaæ pokrywê filtra powietrza zabezpieczyæ elementami z³¹cznymi.

Wymiana filtra paliwa - Rysunek 11

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

� Paliwo nale¿y przechowywaæ z dala od iskier, otwartych p³omieni, lampek
kontrolnych, ciep³a i innych Ÿróde³ zap³onu.

� Sprawdziæ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzêt pod k¹tem
pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie potrzeba, wymieniæ.

� Przed czyszczeniem lub wymian¹ filtra paliwa opró¿niæ zbiornik paliwa lub
zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy paliwa

� Czêœci zamienne musz¹ byæ takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim
samym po³o¿eniu jak czêœci oryginalne.

� W przypadku rozlania paliwa nale¿y odczekaæ z uruchomieniem silnika a¿ do
jego wyparowania.

1. Przed wymian¹ filtra paliwa (A, Rysunek 11), je¿eli jest na wyposa¿eniu, opró¿niæ
zbiornik paliwa lub zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy paliwa W przeciwnym razie mo¿e
dojœæ do wycieku paliwa i wyst¹pienia po¿aru lub wybuchu.

2. Za pomoc¹ szczypiec œcisn¹æ wystêpy (B) na zaciskach (C), a nastêpnie zsun¹æ
zaciski z filtra paliwa. Skrêciæ i œci¹gn¹æ przewody paliwa (D) z filtra paliwa.

3. Sprawdziæ przewody paliwa pod k¹tem pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie
potrzeba, wymieniæ.

4. Wymieniæ filtr paliwa na oryginalny filtr zamienny.
5. Zabezpieczyæ przewody paliwowe zaciskami, jak pokazano.

Czyszczenie powietrznego uk³adu ch³odzenia - Rysunek 12

Pracuj¹cy silnik wydziela ciep³o. Niektóre czêœci silnika, w
szczególnoœci t³umik, staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Przy kontakcie z nimi mog¹ powstaæ powa¿ne oparzenia.
£atwopalne pozosta³oœci w postaci liœci, trawy, brudu, itd. mog¹ siê
³atwo zapaliæ.

OSTRZE¯ENIE

� Przed dotkniêciem t³umika, cylindra silnika i ¿eberek odczekaæ a¿ do ich
sch³odzenia.

� Usun¹æ zgromadzony ³atwopalny brud z okolic t³umika i cylindra.

UWAGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosowaæ wody. Woda mo¿e zanieczyœciæ
uk³ad paliwowy. Do czyszczenia silnika stosowaæ szczotkê lub such¹ szmatkê.
Silnik jest ch³odzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mog¹ ograniczyæ przep³yw
powietrza i spowodowaæ przegrzanie silnika, powoduj¹c pogorszenie osi¹gów oraz
zmniejszaj¹c jego trwa³oœæ.
Do usuniêcia zanieczyszczeñ z os³ony palców/ekranu obrotowego u¿yæ szczotki lub
suchej szmatki (A). Ciêgna, sprê¿yny i elementy steruj¹ce (B) utrzymywaæ w czystoœci.
Obszar dooko³a i za t³umkiem (C) oczyœciæ ze wszystkich palnych zanieczyszczeñ
(Rysunek 12).

Przechowywanie

OSTRZE¯ENIE
Paliwo i jego opary stanowi¹ du¿e zagro¿enie ze wzglêdu na ich
³atwopalnoœæ i wybuchowoœæ.
Po¿ar lub wybuch mog¹ przyczyniæ siê do powa¿nych poparzeñ lub
doprowadziæ do œmierci.

W przypadku magazynowania paliwa lub urz¹dzeñ z paliwem w zbiorniku
� Przechowywaæ z dala od pieców, grzejników wody lub innych urz¹dzeñ z

lampkami kontrolnymi lub innych Ÿróde³ zap³onu, poniewa¿ mog¹ one
spowodowaæ zapalenie oparów paliwa.

Uk³ad paliwowy
Paliwo mo¿e ulec zestarzeniu, je¿eli jest przechowywane przez okres ponad 30 dni.
Zestarza³e paliwo powoduje tworzenie siê kwasu i ¿ywic w uk³adzie paliwowym lub na
wa¿nych czêœciach gaŸnika. W celu utrzymania œwie¿oœci paliwa, Briggs & Stratton
zaleca stosowanie dodatku i stabilizatora paliwa o udoskonalonej formule,
dostêpnego wszêdzie tam, gdzie sprzedawane s¹ oryginalne czêœci serwisowe Briggs &
Stratton.
W przypadku silników wyposa¿onych w korki wlewu paliwa do wk³adów FRESH
START®, firma Briggs & Stratton zaleca stosowanie wk³adów z koncentratem
stabilizatora paliwa FRESH START® .
Nie ma potrzeby spuszczania paliwa z silnika, je¿eli stabilizator paliwa dodawany jest
zgodnie z instrukcj¹. Przed przechowaniem pracowaæ silnikiem przez 2 minuty, w celu
rozprowadzenia stabilizatora w uk³adzie paliwowym.
Przed przechowywaniem, je¿eli do paliwa nie zosta³ dodany stabilizator, nale¿y usun¹æ
paliwo silnika do odpowiedniego zbiornika. Nastêpnie nale¿y uruchomiæ silnik i
odczekaæ, a¿ zatrzyma siê samoczynnie z powodu braku paliwa. Zalecane jest
zastosowanie w kanistrze magazynowym stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego
œwie¿oœci.
Olej silnikowy
Kiedy silnik jest gor¹cy, wymieniæ olej. Patrz rozdzia³ Wymiana oleju.

Wykrywanie usterek
Potrzebujesz pomocy? WejdŸ na stronê BRIGGSandSTRATTON.COM, www.chabin.pl
lub zadzwoñ 1-800-233-3723 (tylko w USA).
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Dane techniczne
Dane techniczne silników

Model 210000

Pojemnoœæ skokowa 344 cm szeœæ.

Otwór 87,30 mm

Skok 57,51 mm

Pojemnoœæ uk³adu olejowego - bez filtra 1,24 -- 1,30 l

Pojemnoœæ uk³adu olejowego — z filtrem 1,36 -- 1,40 l

Dane techniczne silników

Model 310000

Pojemnoœæ skokowa 501 cm szeœæ.

Otwór 90,49 mm

Skok 77,77 mm

Pojemnoœæ uk³adu olejowego - bez filtra 1,24 -- 1,30 l

Pojemnoœæ uk³adu olejowego — z filtrem 1,36 -- 1,40 l

Dane regulacyjne*

Model 210000, 310000

Szczelina œwiecy 0,76 mm

Moment dokrêcania œwiecy zap³onowej 20 Nm

Szczelina powietrzna cewki 0,25 - 0,36 mm

Luz zaworu ss¹cego 0,08 - 0,13 mm

Luz zaworu wydechowego 0,13 - 0,18 mm

* Moc silnika spadnie 3,5% na ka¿de 300 metrów powy¿ej poziomu morza i 1%na ka¿de
5,6� C powy¿ej 25� C. Silnik bêdzie pracowa³ zadowalaj¹co przy nachyleniu pod k¹tem
do 15�. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochy³oœciach zawarte s¹
w instrukcji obs³ugi wyposa¿enia.

Typowe czêœci zamiennen

Czêœci zamienne Numer czêœci

Model: 210000

Filtr Powietrza, cylindrycznym 591583

Filtr wstêpny powietrza, cylindrycznym 798911

Filtr Powietrza, p³aski 698413, 5079

Filtr wstêpny powietrza, p³aski 697292, 5079

Olej — SAE 30 (0,6 l) 100005

Olej — SAE 30 (1,4 l) 100028

Filtr oleju 492932

Dodatek do paliwa 5041, 5058

Filtr paliwa - silnik bez pompy paliwa 394358, 5098

Filtr paliwa - silniki z pomp¹ paliwa 691035, 5065

Œwieca zap³onowa o podwy¿szonej opornoœci 491055

Platynowa œwieca zap³onowa o podwy¿szonej trwa³oœci 5066

Klucz do œwiecy zap³onowej 89838, 5023

Tester iskry 19368

Model: 310000

Filtr Powietrza, cylindrycznym 796031

Filtr wstêpny powietrza, cylindrycznym 797704

Filtr Powietrza, p³aski 698083, 5077

Filtr wstêpny powietrza, p³aski 697015, 5077

Filtr Powietrza, p³aski, zmywalny 697153, 5078

Olej — SAE 30 (0,6 l) 100005

Olej — SAE 30 (1,4 l) 100028

Filtr oleju, Standardowym - czarny 492932

Filtr oleju, Wysokiej Wydajnoœci - ¿ó³ty 795890

Filtr oleju, Wysokiej Wydajnoœci - pomarañczowy 798576

Dodatek do paliwa 5041, 5058

Filtr paliwa - silnik bez pompy paliwa 394358, 5098

Filtr paliwa - silniki z pomp¹ paliwa 691035, 5065

Œwieca zap³onowa o podwy¿szonej opornoœci 491055

Platynowa œwieca zap³onowa o podwy¿szonej trwa³oœci 5066

Klucz do œwiecy zap³onowej 89838, 5023

Tester iskry 19368

n Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w
kwestiach konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika.
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ŒWIADECTWO GWARANCYJNE SILNIKA BRIGGS & STRATTON Kwiecieñ 2013

Firma Briggs & Stratton gwarantuje, ¿e w okreœlonym poni¿ej okresie gwarancyjnym naprawi lub wymieni bezp³atnie ka¿d¹ czêœæ, które zosta³a wykonana wadliwie lub z
wadliwego materia³u, wzglêdnie z obydwu tych przyczyn. Koszty transportu produktów dostarczanych do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej Gwarancji ponosi nabywca.
Gwarancja ta jest wa¿na przez wymienione w œwiadectwie okresy czasu i podlega jego warunkom ni¿ej wymienionym. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y znaleŸæ
najbli¿szego autoryzowanego dealera serwisowego na mapie dealerów pod adresem BRIGGSandSTRATTON.com. Nabywca musi skontaktowaæ siê z autoryzowanym
dealerem serwisowym i nastêpnie udostêpniæ mu produkt do inspekcji i testowania.

Nie istnieje ¿adna inna wyraŸna gwarancja. Gwarancje domniemane, w³¹cznie ze specjalnymi gwarancjami udzielanymi przez handlowców, s¹ ograniczone do
jednego roku od chwili dokonania zakupu lub obowi¹zuj¹ w okresie dopuszczalnym przez prawo. Wyklucza siê wszelkie gwarancje domniemane. Wyklucza siê
odpowiedzialnoœæ za szkody przypadkowe lub poœrednie w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo. W niektórych krajach lub stanach nie zezwala
siê na ograniczenia co do d³ugoœci trwania gwarancji domniemanej, zaœ w innych krajach lub stanach nie zezwala siê na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych
lub poœrednich, tak wiêc wy¿ej wymienione ograniczenie lub wykluczenie mo¿e Pañstwa nie dotyczyæ. Gwarancja ta zapewnia Pañstwu okreœlone ustawowe prawa oprócz
innych praw obowi¹zuj¹cych w ró¿nych krajach lub stanach **.

GWARANCJA OGRANICZONA

WARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ * Y

Marka/Rodzaj produktu Zastosowanie konsumenckie Zastosowanie komercyjne

Vanguardt J 3 lata 3 lata

Commercial Turf Seriest 2 lata 2 lata

Extended Life Seriest; I/C®; Intekt I/C®; Intekt Pro; t
Professional Seriest z tulej¹ ¿eliwn¹ Dura-Boret;
850 Seriest z tulej¹ ¿eliwn¹ Dura-Boret;
Snow Series MAXt z tulej¹ ¿eliwn¹ Dura-Boret
Wszystkie pozosta³e silniki Briggs & Stratton posiadaj¹ce tulejê ¿eliwn¹ Dura-Boret

2 lata 1 rok

Wszystkie pozosta³e silniki Briggs & Stratton 2 lata 90 dni

* S¹ to nasze standardowe warunki gwarancji, ale w niektórych przypadkach zakres gwarancji mo¿e byæ rozszerzony, co nie zosta³o okreœlone w momencie publikacji.
Lista aktualnych warunków gwarancji dla Twojego silnika znajduje siê na stronie BRIGGSandSTRATTON.COM lub mo¿na j¹ uzyskaæ u autoryzowanego dealera
serwisowego firmy Briggs & Stratton.

** W Australii — nasze towary posiadaj¹ gwarancje, których nie mo¿na wykluczyæ wed³ug Australijskiego Prawa Konsumenta. Macie Pañstwo prawo do wymiany lub zwrotu
w przypadku powa¿nej wady i odszkodowania za inne mo¿liwe do przewidzenia straty i szkody. Macie Pañstwo równie¿ prawo do naprawy lub wymiany towaru, gdy
jakoœæ towaru nie jest mo¿liwa do przyjêcia i wada nie jest powa¿na. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym autoryzowanym
dealerem serwisowym zgodnie z map¹ autoryzowanych dealerów na stronie BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoniæ pod numer 1300 274 447 lub wys³aæ e-mail
b¹dŸ napisaæ na adres salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Y Silniki wykorzystywane w domowych generatorach awaryjnych: tylko 2 lata gwarancji wed³ug zastosowania konsumenckiego. Brak gwarancji komercyjnej. Niniejsza
gwarancja nie dotyczy silników lub wyposa¿enia stosowanego jako pierwsze Ÿród³o zasilania zamiast publicznej sieci zasilania. Silniki stosowane w rajdach lub w
pojazdach u¿ywanych do celów komercyjnych lub wypo¿yczanych nie posiadaj¹ gwarancji.

J Silniki Vanguard wykorzystywane w generatorach awaryjnych: 2 letnia gwarancja wed³ug zastosowania konsumenckiego i nie posiadaj¹ gwarancji komercyjnej. Silniki
Vanguard wykorzystywane w pojazdach u¿ytkowych: 2 letnia gwarancja wed³ug zastosowania konsumenckiego i 2 letnia gwarancja komercyjna. 3-cylindrowy silnik
Vanguard ch³odzony ciecz¹: zob. œwiadectwo gwarancyjne dla w³aœcicieli silników Briggs & Stratton 3/LC.

Okres gwarancyjny rozpoczyna siê w dniu zakupu przez pierwszego konsumenta detalicznego lub komercyjnego u¿ytkownika koñcowego, oraz trwa przez okres czasu wymieniony
w powy¿szej tabeli. ”Zastosowanie konsumenckie” oznacza osobiste u¿ywanie (sprzêtu) w gospodarstwie domowym przez konsumenta detalicznego. ”Zastosowanie komercyjne”
oznacza innych u¿ytkowników, w³¹cznie z u¿yciem dla celów komercyjnych, produkcj¹ zarobkow¹ lub wynajmem. Je¿eli silnik by³, choæ raz stosowany w celach komercyjnych, to w
rozumieniu tej gwarancji traktowany bêdzie jako silnik o zastosowaniu komercyjnym.

W celu uzyskania gwarancji na produkty firmy Briggs & Stratton nie trzeba dokonywaæ rejestracji gwarancji. Nale¿y jedynie zachowaæ dowód zakupu. W przypadku, gdy
klient nie przedstawi dowodu zakupu z pierwsz¹ dat¹ zakupu w momencie zg³oszenia us³ugi gwarancyjnej, okres gwarancyjny zostanie okreœlony na podstawie daty
produkcji produktu.

Informacja o gwarancji

Briggs & Stratton przyjmuje naprawê gwarancyjn¹ i przeprasza Pañstwa za utrudnienia.
Autoryzowany dealer serwisowy mo¿e wykonaæ naprawy gwarancyjne. Wiêkszoœæ
napraw gwarancyjnych wykonywanych jest rutynowo, lecz czasami ¿¹dania serwisu
gwarancyjnego mog¹ byæ nieodpowiednie. Aby unikn¹æ nieporozumieñ pomiêdzy
klientem i dealerem, poni¿ej wyszczególniono niektóre przyczyny uszkodzeñ silnika,
które nie s¹ objête gwarancj¹.

Normalne zu¿ycie: Silniki, tak jak wszystkie urz¹dzenia mechaniczne wymagaj¹, w celu
poprawnego dzia³ania, okresowej wymiany czêœci i serwisowania. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje napraw elementów w przypadkach, kiedy normalne zu¿ycie ograniczy³o
¿ywotnoœæ czêœci i silnika Gwarancj¹ nie s¹ objête przypadki uszkodzenia silnika na
skutek jego niew³aœciwego u¿ycia, braku rutynowej konserwacji, uszkodzenia podczas
transportu, manipulowania przy nim, niew³aœciwego przechowywania lub instalacji.
Podobnie, gwarancja jest niewa¿na w przypadku usuniêcia numeru seryjnego silnika lub
modyfikacji albo zmiany silnika

Niew³aœciwa konserwacja: ¯ywotnoœæ silnika zale¿y od warunków, w jakich pracuje i
konserwacji, któr¹ mu siê zapewnia. Silnik wykorzystywany w maszynach rolniczych,
pompach i kosiarkach rotacyjnych poddawany jest czêsto dzia³aniu kurzu i brudu, co
prowadzi do przedwczesnego zu¿ycia. Zu¿ycie spowodowane brudem, kurzem,
proszkiem do czyszczenia œwiecy lub innym materia³em œciernym, który dosta³ siê do
silnika z powodu niew³aœciwej konserwacji, nie zosta³o objête gwarancj¹.

Gwarancja obejmuje wy³¹cznie wady materia³owe silnika i/lub robociznê ,
natomiast nie dotyczy ona wymiany lub zwrotu kosztów sprzêtu, w którym
zamontowano silnik. Gwarancji rozszerzonej nie podlegaj¹ naprawy z uwagi na:
1 Problemy spowodowane przez czêœci, które nie s¹ oryginalnymi czêœciami

firmy Briggs & Stratton.
2 Regulatory lub instalacje stanowi¹ce wyposa¿enie, które uniemo¿liwiaj¹

uruchomienie, s¹ przyczyn¹ niezadowalaj¹cej pracy silnika lub skracaj¹ ¿ywotnoœæ
silnika. (Nale¿y skontaktowaæ siê z producentem sprzêtu.)

3 Przeciekaj¹ce gaŸniki, zatkane przewody paliwowe, zablokowane zawory lub inne
uszkodzenia spowodowane przez u¿ywanie zanieczyszczonego lub zestarza³ego
paliwa.

4 Czêœci zarysowane lub pêkniête wskutek obs³ugi przy niewystarczaj¹cej iloœci oleju
lub oleju zawieraj¹cego zanieczyszczenia, albo olej niew³aœciwej klasy (poziom
oleju nale¿y sprawdzaæ i uzupe³niaæ, kiedy to konieczne, a olej wymieniaæ w
zalecanych odstêpach czasu). W przypadku czujnika poziomu oleju OIL GARD
mo¿e nie nast¹piæ wy³¹czenie silnika. Silnik mo¿e ulec uszkodzeniu, gdy olej nie
jest utrzymywany na w³aœciwym poziomie.

5 Naprawê lub ustawienie wspó³pracuj¹cych czêœci lub zespo³ów takich jak sprzêg³a,
przek³adnie, zdalne regulatory itp. nie bêd¹ce produktem firmy Briggs & Stratton.

6 Uszkodzenie lub zu¿ycie czêœci spowodowane przez brud, który dosta³ siê do
silnika wskutek niew³aœciwej konserwacji filtra powietrza, ponownego monta¿u lub
u¿ycie nieoryginalnego wk³adu lub elementu filtra powietrza. W zalecanych
przedzia³ach czasu czyœciæ i/lub wymieniæ filtr zgodnie z opisem w Instrukcji obs³ugi.

7 Czêœci uszkodzone wskutek przekroczenia prêdkoœci obrotowej lub przegrzania
spowodowanego przez trawê, resztki lub brud, które zatkaj¹ lub zablokuj¹
powierzchniê ¿eberek ch³odz¹cych lub ko³a wentylatora, wzglêdnie uszkodzenia
spowodowane przez eksploatacjê silnika w przestrzeniach zamkniêtych bez
dostatecznej wentylacji. Usuwaæ zanieczyszczenia z silnika w zalecanych
przedzia³ach czasu zgodnie z opisem w Instrukcji obs³ugi.

8 Czêœci silnika lub wyposa¿enia uszkodzone przez nadmiern¹ wibracjê powstaj¹c¹
w efekcie luŸnego monta¿u silnika, luŸnych ostrzy tn¹cych, niewywa¿onych ostrzy,
lub luŸnych wzglêdnie niewywa¿onych wirników, niew³aœciwego przy³¹czenia
osprzêtu do wa³u korbowego silnika, nadmiernej prêdkoœci obrotowej lub innych
przypadków niew³aœciwej eksploatacji.

9 Zgiêty lub z³amany wa³ korbowy w przypadku, kiedy uszkodzenie powsta³o w
efekcie uderzenia ostrza tn¹cego kosiarki rotacyjnej w twardy przedmiot lub
nadmiernego naci¹gu paska klinowego.

10 Rutynowa obs³uga lub regulacja silnika.
11 Uszkodzony silnik lub czêœæ silnika tj. komora spalania, zawory, gniazda zaworowe,

prowadnice zaworowe lub spalone uzwojenie rozrusznika silnika w efekcie
stosowania paliw alternatywnych takich jak gaz propan -butan, gaz naturalny,
benzyna z zawartoœci¹ etanolu wiêksz¹ ni¿ 10% itp.

Us³ugi gwarancyjne s¹ dostêpne jedynie u autoryzowanych dealerów serwisowych
firmy Briggs & Stratton. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y
skontaktowaæ siê z najbli¿szym autoryzowanym dealerem serwisowym zgodnie z
map¹ autoryzowanych dealerów pod adresem BRIGGSandSTRATTON.com lub
dzwoni¹c pod numer w USA 1-800-233-3723 (tylko w USA).


