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Informacje ogólne
Aby móc korzystaæ z czêœci zamiennych oraz pomocy technicznej zapisz poni¿ej numery
modelu, typu oraz kodu silnika wraz z dat¹ zakupu. Numery te znajduj¹ siê na silniku
(patrz, strona Funkcje i elementy sterowania).

Data zakupu:

Model silnika:
DD/MM/RRRR

Model: Kod:Typ:

Informacja dotycz¹ca mocy znamionowej silnika
W przypadku silnika 3/LC, wartoœci znamionowe mocy ca³kowitej oparte s¹ o kryteria
SAE J1995, a wartoœci netto mocy znamionowej o kryteria SAE J1349. Rzeczywista moc
wytwarzanych silników instalowanych w urz¹dzeniach mo¿e ró¿niæ siê zale¿nie od
ró¿nych czynników, w tym prêdkoœci obrotowej silnika, ograniczeñ zastosowania,
warunków œrodowiska, konserwacji silnika/wyposa¿enia oraz innych zmiennych.

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

Gor¹ca ciecz
lub para

Symbol ostrze¿enia stosowany jest do wskazania informacji dotycz¹cych zagro¿eñ
bezpieczeñstwa, które mog¹ prowadziæ do uszkodzenia cia³a. S³owo ostrzegawcze
(NIEBEZPIECZEÑSTWO, OSTRZE¯ENIE lub UWAGA) 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.

S³owoOSTRZE¯ENIE wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do œmierci lub powa¿nego urazu cia³a.

S³owo UWAGA wskazuje na niebezpieczeñstwo, które w razie jego
nieunikniêcia, mo¿e doprowadziæ do drobnego lub œredniego urazu cia³a.

S³owo UWAGA, u¿ywane bez symbolu alarmu, wskazuje sytuacjê, która
mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia produktu.

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

Briggs & Stratton nie zatwierdza lub nie dopuszcza zastosowania tego silnika
w trójko³owych pojazdach terenowych (All Terrain Vehicles - ATV),
motocyklach, pojazdach do zabawy/rekreacyjnych, gokartach, pojazdach
lataj¹cych lub pojazdach przeznaczonych do stosowania w wyœcigach. Takie
zastosowanie tych silników mo¿e prowadziæ do uszkodzenia mienia,
powa¿nych urazów (w tym parali¿u) lub nawet œmierci.

OSTRZE¯ENIE

PRZESTROGA: 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.

OSTRZE¯ENIE
Benzyna i jej 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 nale¿y przepe³niaæ zbiornika. Nape³niæ go do poziomu oko³o 38 mm poni¿ej

wlewu paliwa bior¹c poprawkê na rozszerzalnoœæ paliwa.
• Zabezpieczyæ benzynê przed iskrami, otwartym ogniem, p³omieniem

podtrzymuj¹cym, ciep³em i innymi czynnikami, które mog³yby doprowadziæ do
zapalenia benzyny.

• 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

(je¿eli s¹ 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 benzyny.
• Nie w³¹czaæ ssania dla zatrzymania silnika.
• Nigdy nie uruchamiaæ lub nie pracowaæ silnikiem z wymontowanym filtrem powietrza

(je¿eli jest na wyposa¿eniu) lub wyjêtym wk³adem filtra (je¿eli jest na wyposa¿eniu).
Podczas wymiany oleju
• 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.
Podczas transportu urz¹dzenia
• Transportowaæ z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIÊTYM zaworem

odcinaj¹cym paliwo.
Podczas przechowywania benzyny lub urz¹dzenia z paliwem w zbiorniku
• Przechowywaæ z dala od pieców, grzejników wody lub innych urz¹dzeñ z p³omieniem

podtrzymuj¹cym lub innych Ÿróde³ zap³onu, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ
zapalenie oparów benzyny.

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.

Silniki wydzielaj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz bez smaku i zapachu.
Wdychanie tlenku wêgla mo¿e byæ przyczyn¹ nudnoœci, zas³abniêcia lub
œmierci.

OSTRZE¯ENIE

• Uruchomiæ silnik i pracowaæ silnikiem na zewn¹trz pomieszczeñ.
• Silnika nie nale¿y uruchamiaæ lub eksploatowaæ w zamkniêtych pomieszczeniach,

nawet przy otwartych drzwiach i oknach.
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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.

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.

• Zainstalowaæ i utrzymywaæ w dobrym stanie chwytacz iskier przed u¿yciem
urz¹dzenia w terenie leœnym, pokrytym traw¹ i gêsto zaroœniêtym. Wymóg okreœlony
przez stan Kalifornia (Rozdzia³ 4442 Kalifornijskiego Kodeksu o Zasobach
Publicznych). Podobne przepisy mog¹ obowi¹zywaæ w innych stanach. Przepisy
federalne maj¹ zastosowanie w przypadku terenu federalnego.

Wychodz¹ca para lub gor¹cy œrodek ch³odz¹cy mog¹ spowodowaæ
powa¿ne oparzenia.

OSTRZE¯ENIE

• NIE wykrêcaæ korka wlewu do ch³odnicy ani zbiornika wyrównawczego, kiedy silnik
jest gor¹cy lub pracuje.

• Wy³¹czyæ silnik i poczekaæ na jego och³odzenie przed wykrêceniem korka wlewu
ch³odnicy lub zbiornika wyrównawczego lub przed dodaniem œrodka ch³odz¹cego

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 takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim

samym po³o¿eniu jak czêœci oryginalne.
• 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. Identyfikacja silnika

Data Kod
C. Œwieca ¿arowa
D. Prêtowy wskaŸnik poziomu oleju
E. Wlew oleju
F. Filtr oleju
G. Korek spustu oleju
H. Dysza wtryskiwacza
I. Rozrusznik elektryczny
J. Pompa wtryskowa
K. Termostat
L. Turbosprê¿arka
M. Miska olejowa
N. Alternator
O. Sygnalizator temperatury ch³odziwa
P. Wentylator
Q. Pasek napêdowy wentylatora
R. Kolektor wydechowy
S. Ch³odnica oleju (je¿eli jest na wyposa¿eniu)

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 CF lub CF-4”. 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.

S
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W
-3
0

5W
-3
0

°F °C

O
le
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yn
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0

* 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 2 4

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. Ca³kowicie w³o¿yæ miarkê poziomu oleju.
3. Wyj¹æ ponownie miarkê poziomu oleju i sprawdziæ poziom oleju. Powinien on

znajdowaæ siê na znaku FULL (PE£NY) (B) na miarce poziomu.
4. Je¿eli jest niski, wyj¹c miarkê poziomu oleju, dodaæ oleju, dolewaj¹c go powoli do

wlewu oleju (C). Nie przepe³niaæ.
Wa¿ne: Podczas dolewania oleju konieczne jest odpowiednie odpowietrzenie, jak
opisano poni¿ej:
• Wyj¹æ miarkê poziomu oleju.
• Pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniego przeœwitu (D) miêdzy urz¹dzeniem do

nalewania oleju (E) i wlewem oleju do silnika (C). Patrz rys 4.
5. Po dolaniu oleju za³o¿yæ ponownie miarkê poziomu oleju. Uruchomiæ silnik i

pracowaæ nim przez piêæ minut na biegu ja³owym. Wy³¹czyæ silnik. Odczekaæ trzy
minuty i sprawdziæ poziom oleju. Je¿eli konieczne dolaæ oleju, aby poziom znajdowa³
siê na znaku FULL (PE£NY) (B) na miarce poziomu (Rysunek 2).

6. Za³o¿yæ miarkê poziomu oleju.

Ciœnienie oleju
Je¿eli ciœnienie oleju jest zbyt niskie prze³¹cznik ciœnieniowy (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
albo wy³¹czy silnik albo uruchomi urz¹dzenie ostrzegawcze. Je¿eli to nast¹pi, wy³¹czyæ
silnik i sprawdziæ poziom oleju za pomoc¹ miarki poziomu.
Je¿eli poziom oleju jest poni¿ej znaku ADD (Dodaj), dolewaæ oleju do osi¹gniêcia
poziomu znaku FULL (Pe³ny). Uruchomiæ silnik i przed kontynuowanie pracy sprawdziæ,
czy ciœnienie oleju jest prawid³owe.
Je¿eli poziom oleju znajduje siê miedzy znakami ADD(Dodaj) i FULL (Pe³ny), nie
uruchamiaæ silnika. Skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton
3/LC w celu usuniêcia problemu z ciœnieniem oleju.

Zalecenia dotycz¹ce paliwa
Paliwo musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
• Niniejszy silnik dostosowany jest do zasilania olejem napêdowym. W

przypadku zastosowania niew³aœciwego paliwa wyst¹piæ mo¿e czarny dym,
utrata mocy oraz uszkodzenie silnika, które nie bêd¹ objête gwarancj¹.

• U¿ywaæ czystego, œwie¿ego oleju napêdowego o liczbie cetanowej co najmniej 40.
Œwie¿e paliwo zapobiega tworzeniu ¿ywicy w uk³adzie paliwowym. Paliwo nale¿y
kupowaæ w iloœci, która zostanie zu¿yta w ci¹gu 30 dni. Patrz rozdzia³
Przechowywanie.

PRZESTROGA: Nie stosowaæ zamiast oleju napêdowego nafty lub benzyny.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje uszkodzenie elementów silnika i utratê
gwarancji na silnik.

Dodawanie paliwa - Rysunek 5

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 nale¿y przepe³niaæ zbiornika. Nape³niæ go do poziomu oko³o 38 mm poni¿ej

wlewu paliwa bior¹c poprawkê na rozszerzalnoœæ paliwa.
• 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 5).
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.

Zalecenia dotycz¹ce p³ynu ch³odz¹cego
Pojemnoœæ p³ynu ch³odz¹cego (patrz instrukcja producenta wyposa¿enia)
Wa¿ne: Jest to silnik ch³odzony ciecz¹. Wymagane jest zastosowanie mieszanki
50/50% œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu wolnego od fosforanów oraz wody
wodoci¹gowej, zapewniaj¹cej odprowadzanie ciep³a, ochronê przed rdz¹ i smarowanie
pompy wody.

Sprawdzenie poziomu/dodawanie p³ynu ch³odz¹cego

Wychodz¹ca para lub gor¹cy œrodek ch³odz¹cy mog¹ spowodowaæ
powa¿ne oparzenia.

OSTRZE¯ENIE

• NIE wykrêcaæ korka wlewu do ch³odnicy ani zbiornika wyrównawczego, kiedy silnik
jest gor¹cy lub pracuje.

• Wy³¹czyæ silnik i poczekaæ na jego och³odzenie przed wykrêceniem korka wlewu
ch³odnicy lub zbiornika wyrównawczego lub przed dodaniem œrodka ch³odz¹cego

1. Przed uruchomieniem, sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego. Poziom p³ynu
ch³odz¹cego musi znajdowaæ siê miêdzy znakami FULL (Pe³ny) i LOW/ADD
(Niski/Dodaj) na zbiorniku p³ynu ch³odz¹cego. Je¿eli poziom p³ynu ch³odz¹cego jest
niski, dodaæ do zbiornika mieszanki 50/50% œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu
wolnego od fosforanów oraz wody wodoci¹gowej.

2. W celu wykrêcenia korka wlewu do zbiornika, po och³odzeniu silnika, po³o¿yæ na nim
cienk¹ szmatkê. W celu wykrêcenia, powoli obracaæ korek w lewo.

3. Je¿eli zbiornik jest suchy dolaæ p³ynu ch³odz¹cego zarówno do zbiornika jak i do
ch³odnicy. Po³o¿enie, sposób obs³ugi i konserwacji zbiornika p³ynu ch³odz¹cego i
ch³odnicy, patrz instrukcja wyposa¿enia.
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4. W celu wykrêcenie korka wlewu do ch³odnicy po och³odzeniu silnika, po³o¿yæ na nim
grub¹ szmatkê. Powoli obracaæ korek w lewo do pierwszego oporu. Je¿eli z korka
wychodzi para pod ciœnieniem odsun¹æ siê do ty³u, aby unikn¹æ zranienia. Po
zredukowaniu ciœnienia, docisn¹æ i obróciæ korek w lewo w celu wykrêcenia.

WskaŸniki i œwiat³a
Pokazane wskaŸniki i œwiat³a s¹ typowe i reprezentuj¹ ró¿ne opcje, które mog¹ byæ
stosowane. Po³o¿enie i sposób obs³ugi wskaŸników i œwiate³, patrz instrukcja
wyposa¿enia.

WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego
Wskazuje temperaturê p³ynu ch³odz¹cego kiedy prze³¹cznik
rozrusznika znajdzie siê w po³o¿eniu W£¥CZONE.
Zakres normalny 80º — 90º C
Zakres niebezpieczny powy¿ej 105º C

Licznik motogodzin
Pokazuje ³¹czn¹ iloœæ godzin pracy urz¹dzenia.

WskaŸnik paliwa
Wskazuje iloœæ paliwa pozosta³¹ w zbiorniku paliwa. Nape³niæ zbiornik
paliwa ca³kowicie, w celu zapobie¿enia kondensacji.

Lampka sygnalizacji temperatury
Je¿eli lampka zapali siê silnik siê przegrzewa. Wy³¹czyæ silnik i sprawdziæ
poziomu p³ynu ch³odz¹cego (patrz rozdzia³ Sprawdzanie poziomu p³ynu
ch³odz¹cego). Sprawdziæ, czy na ch³odnicy nie zebra³y siê zabrudzenia

lub zanieczyszczenia, które mog¹ ograniczaæ przep³yw powietrza.

Lampka sygnalizacji zap³onu
Kiedy prze³¹cznik rozrusznika elektrycznego obrócony zostanie do
po³o¿enia W£¥CZONY, lampka sygnalizacji zap³onu powinna siê zapaliæ.

Kiedy silnik pracuje lampka powinna zgasn¹æ. Je¿eli lampka sygnalizacji zap³onu jest
zgaszona, kiedy prze³¹cznik rozrusznika elektrycznego obrócony zostanie do
po³o¿enia W£¥CZONY, sprawdziæ, czy nie jest przepalony bezpiecznik.

Lampka sygnalizacji ciœnienia oleju silnika
Kiedy prze³¹cznik rozrusznika elektrycznego obrócony zostanie do
po³o¿enia W£¥CZONY, lampka sygnalizacji ciœnienia oleju silnika powinna

siê zapaliæ. Kiedy silnik pracuje lampka ciœnienia oleju silnika powinna zgasn¹æ. Je¿eli
lampka ciœnienia oleju silnika zapali siê w czasie pracy silnika, natychmiast nale¿y
wy³¹czyæ silnik. Najpierw sprawdziæ poziom oleju (patrz rozdzia³ Sprawdzanie
poziomu/dolewanie oleju). Nastêpnie sprawdziæ uk³ad elektryczny.

Lampka ³adowania akumulatora
Kiedy prze³¹cznik rozrusznika elektrycznego obrócony zostanie do
po³o¿enia W£¥CZONY, lampka ³adowania akumulatora powinna siê paliæ.

Kiedy silnik pracuje lampka ³adowania powinna zgasn¹æ. Je¿eli lampka zapali siê
podczas pracy silnika, sprawdziæ uk³ad elektryczny.

Grza³ka lub kontrolka ¿arzenia
Kiedy kluczyk zap³onu prze³¹czony jest do po³o¿enia grza³ka/œwieca
¿arowa lub do po³o¿enia w³¹czone, kontrolka ¿arzenia bêdzie wskazywaæ

¿e œwiece ¿arowe podgrzewaj¹ komorê spalania.

Kontrolka filtr paliwa
Kontrolka filtra paliwa zapala siê kiedy w filtrze zgromadzi siê nadmiar
wody. Kontrolka powinna zgasn¹æ kiedy nadmiar wody zostanie usuniêty z

filtra paliwa. Je¿eli kontrolka ostrzegawcza filtra paliwa zapali siê w czasie pracy silnika,
wy³¹czyæ silnik i spuœciæ wodê z filtra paliwa.

X

Uruchamianie silnika - Rysunek 6

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 t³umik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza znajduj¹ siê we

w³aœciwym miejscu i czy s¹ dobrze przymocowane.

• 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.

• W celu przed³u¿enia trwa³oœci rozrusznika elektrycznego, stosowaæ krótkie cykle
uruchamiania, nieprzekraczaj¹ce 15 sekund na minutê. D³ugie uruchamianie mo¿e
uszkodziæ rozrusznik elektryczny.

Silniki wydzielaj¹ tlenek wêgla, truj¹cy gaz bez smaku i zapachu.
Wdychanie tlenku wêgla mo¿e byæ przyczyn¹ nudnoœci, zas³abniêcia lub
œmierci.

OSTRZE¯ENIE

• Uruchomiæ silnik i pracowaæ silnikiem na zewn¹trz pomieszczeñ.

• Silnika nie nale¿y uruchamiaæ lub eksploatowaæ w zamkniêtych pomieszczeniach,
nawet przy otwartych drzwiach i oknach.

PRZESTROGA: 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.

PRZESTROGA: Przed pierwszym uruchomieniem silnika, na³adowaæ, zgodnie z
zaleceniami producenta, akumulator. Niewykonanie tej czynnoœci mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie silnika.

Uwaga: Niektóre silniki i wyposa¿enie maj¹ zdalne sterowanie. Po³o¿enie i sposób
obs³ugi elementów zdalnego sterowania, patrz instrukcja wyposa¿enia.

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 6).

4. Przesuñ sterowanie przepustnic¹ (B) do pozycji wolno .

Uwaga: W celu uruchomienia w zimnej pogodzie (poni¿ej -10º C), przesuñ
sterowanie przepustnic¹ do po³o¿enia szybko .

5. Obróciæ prze³¹cznik rozrusznika (D) do po³o¿enia W£¥CZONY lub GRZANIE
(Rysunek 6). Kontrolka ¿arzenia bêdzie wskazywaæ, ¿e œwiece ¿arowe podgrzewaj¹
komorê spalania.

6. Kiedy kontrolka ¿arzenia zgaœnie, obróciæ prze³¹cznik rozrusznika do po³o¿enia
START.

PRZESTROGA: Aby przed³u¿yæ trwa³oœæ rozrusznika stosowaæ krótkie cykle
rozruchu (maks. 15 sekund, nastêpnie odczekaæ jedn¹ minutê). D³ugotrwa³e
obracanie wa³em korbowym silnika mo¿e spowodowaæ uszkodzenie rozrusznika.

7. Kiedy silnik siê uruchomi, puœciæ kluczyk. Kontrolka ¿arzenia bêdzie w³¹czona przez
oko³o 20 sekund, a nastêpnie siê wy³¹czy.

PRZESTROGA: Nie przyspieszaæ lub nie zwiêkszaæ gwa³townie obrotów zimnego
silnika Nieprzestrzeganie tych zaleceñ mo¿e spowodowaæ uszkodzenie silnika.

8. Pozostawiæ silnik pracuj¹cy celem rozgrzania przez kilka minut, przed rozpoczêciem
korzystania z urz¹dzenia.

Wy³¹czanie silnika - Rysunek 6

1. Przesuñ sterowanie przepustnic¹ (B) do pozycji wolno .

PRZESTROGA: Przed wy³¹czeniem silnika wyposa¿onego w turbinê, pozostawiæ
silnik na biegu ja³owym przez minutê, celem och³odzenia turbosprê¿arki.
Nieprzestrzeganie tego mo¿e spowodowaæ uszkodzenie turbosprê¿arki.

2. Obróciæ kluczyk zap³onu (D) do po³o¿enia wy³¹czenia (Rysunek 6). Wyj¹æ kluczyk i
trzymaæ w bezpiecznym miejscu, poza zasiêgiem dzieci.

3. Po wy³¹czeniu silnika zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy paliwa (A), je¿eli jest na
wyposa¿eniu.

Konserwacja
Stosowaæ jedynie oryginalne czêœci zamienne. Inne czêœci mog¹ nie dzia³aæ tak
dobrze, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie silnika i mog¹ prowadziæ do urazu.
Dodatkowo, korzystanie z innych czêœci mo¿e uniewa¿niæ gwarancjê.

Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton 3/LC w
kwestiach konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika.

PRZESTROGA:W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia musz¹ pozostawaæ na swoim miejscu.

UWAGA: Producent sprzêtu, na którym zainstalowano silnik podaje maksymaln¹
prêdkoœæ obrotow¹, z jak¹ ma pracowaæ silnik. Nie wolno przekraczaæ tej prêdkoœci
obrotowej.

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.
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Nieumyœlny rozruch mo¿e doprowadziæ do zapl¹tania, odciêcia
koñczyny lub okaleczenia.
Zagro¿enie po¿arowe

OSTRZE¯ENIE

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw
• 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 takie same i musz¹ zostaæ zamontowane w takim
samym po³o¿eniu jak czêœci oryginalne.

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

Schemat konserwacji

Po ka¿dych 8 godzinach pracy lub codziennie
• Sprawdziæ poziom oleju w silniku.
• Sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego.
Pierwsze 50 godzin (docieranie)
• Wymieniæ olej silnikowy *
Co 100 godzin
• Sprawdzanie napiêcia paska wentylatora
• Oczyœciæ ch³odnicê
• Oczyœciæ filtr powietrza
⎣ Sprawdziæ t³umik i oczyœciæ chwytacz iskier (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
Co 150 godzin
• Wymieniæ olej silnikowy *
• Wymieniæ filtr oleju
Co ka¿de 600 godzin lub co roku
• Wymieniæ filtr powietrza.
• Sprawdziæ luzy zaworów H
• Wymieniæ filtr paliwa Y

Co 1500 godzin
• Sprawdziæ dysze wtryskiwaczy z
Raz do roku
• Wymieniæ olej silnikowy *
• Wymieniæ filtr oleju
• Wymieniæ p³yn ch³odz¹cy
• Sprawdzanie napiêcia paska wentylatora
• Oczyœciæ ch³odnicê
⎣ Sprawdziæ t³umik i oczyœciæ chwytacz iskier (je¿eli jest na wyposa¿eniu)
• Wymieniæ filtr powietrza.
• Wymieniæ filtr paliwa Y

• Sprawdziæ luzy zaworów H

* Obs³ugiwaæ czêœciej podczas eksploatacji przy du¿ym obci¹¿eniu lub w wysokich
temperaturach.

Y Przestrzegaæ harmonogramu konserwacji producenta, je¿eli nie s¹ stosowane czêœci
Briggs & Stratton.

z Serwis musi byæ prowadzony przez autoryzowanego dealera serwisowego DENSO.
H Nie jest wymagane dopóki nie stwierdzono problemów z osi¹gami silnika.

Sprawdziæ t³umik i chwytacz iskier

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.

• Zainstalowaæ i utrzymywaæ w dobrym stanie chwytacz iskier przed u¿yciem
urz¹dzenia w terenie leœnym, pokrytym traw¹ i gêsto zaroœniêtym. Wymóg okreœlony
przez stan Kalifornia (Rozdzia³ 4442 Kalifornijskiego Kodeksu o Zasobach
Publicznych). Podobne przepisy mog¹ obowi¹zywaæ w innych stanach. Przepisy
federalne maj¹ zastosowanie w przypadku terenu federalnego.

Skontrowaæ t³umik pod k¹tem pêkniêæ, brakuj¹cego wyposa¿enia lub innych uszkodzeñ.
Zdemontowaæ chwytacz iskier, je¿eli jest na wyposa¿eniu, i sprawdziæ pod katem
uszkodzeñ lub osadzeñ sadzy. Je¿eli konieczna jest wymiana czêœci, nale¿y stosowaæ
tylko oryginalne czêœci zamienne.

OSTRZE¯ENIE: Czêœci zamienne musz¹ byæ takie same i musz¹ zostaæ
zamontowane w takim samym po³o¿eniu jak czêœci oryginalne, w przeciwnym razie
mo¿e dojœæ do po¿aru.

Sprawdzenie p³ynu ch³odz¹cego
Wa¿ne: Jest to silnik ch³odzony ciecz¹. Wymagane jest zastosowanie mieszanki
50/50% œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu wolnego od fosforanów oraz wody
wodoci¹gowej, zapewniaj¹cej odprowadzanie ciep³a, ochronê przed rdz¹ i smarowanie
pompy wody.

Wychodz¹ca para lub gor¹cy œrodek ch³odz¹cy mog¹ spowodowaæ
powa¿ne oparzenia.

OSTRZE¯ENIE

• NIE wykrêcaæ korka wlewu do ch³odnicy ani zbiornika wyrównawczego, kiedy silnik
jest gor¹cy lub pracuje.

• Wy³¹czyæ silnik i poczekaæ na jego och³odzenie przed wykrêceniem korka wlewu
ch³odnicy lub zbiornika wyrównawczego lub przed dodaniem œrodka ch³odz¹cego

1. Sprawdziæ poziom cieczy ch³odz¹cej. Poziom cieczy ch³odz¹cej musi znajdowaæ siê
miêdzy znakami FULL (Pe³ny) i LOW (Niski), lub ADD (Dodaj), na zbiorniku p³ynu
ch³odz¹cego. Je¿eli poziom p³ynu ch³odz¹cego jest niski, dodaæ do zbiornika
mieszanki 50/50% œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu wolnego od fosforanów
oraz wody wodoci¹gowej.

2. W celu wykrêcenia korka wlewu do zbiornika, po och³odzeniu silnika, po³o¿yæ na nim
cienk¹ szmatkê. W celu wykrêcenia, powoli obracaæ korek w lewo.

3. Je¿eli zbiornik jest suchy dolaæ p³ynu ch³odz¹cego zarówno do zbiornika jak i do
ch³odnicy. Po³o¿enie, sposób obs³ugi i konserwacji zbiornika p³ynu ch³odz¹cego i
ch³odnicy, patrz instrukcja wyposa¿enia.

4. W celu wykrêcenie korka wlewu do ch³odnicy po och³odzeniu silnika, po³o¿yæ na nim
grub¹ szmatkê. Powoli obracaæ korek w lewo do pierwszego oporu. Je¿eli z korka
wychodzi para pod ciœnieniem odsun¹æ siê do ty³u, aby unikn¹æ zranienia. Po
zredukowaniu ciœnienia, docisn¹æ i obróciæ korek w lewo w celu wykrêcenia.

Wymiana oleju - Rysunek 2 3
UWAGA: 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. Wykrêciæ korek spustowy oleju (G, Rysunek 3). Spuœciæ olej do zatwierdzonego

pojemnika.
2. Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowaæ i przykrêciæ korki spustowe.

Wymiana filtra oleju
Okresy wymiany, patrz Schemat konserwacji.
1. Spuœciæ olej z silnika. Patrz rozdzia³ Usuwanie oleju.
2. Zdemontowaæ filtr oleju (H, Rysunek 3) i odpowiednio zutylizowaæ
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.

Dodawanie oleju
• Ustawiæ silnik poziomo.
• Oczyœciæ z wszelkich zanieczyszczeñ obszar wlewu oleju.
• Pojemnoœæ oleju, patrz rozdzia³ Dane techniczne.
1. Wyj¹æ miarkê poziomu oleju (A, Rysunek 2).
2. Oleju dolewaæ powoli do wlewu oleju (C). Nie przepe³niaæ.

Wa¿ne: Podczas dolewania oleju konieczne jest odpowiednie odpowietrzenie, jak
opisano poni¿ej:
• Wyj¹æ miarkê poziomu oleju.
• Pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniego przeœwitu (D) miêdzy urz¹dzeniem do

nalewania oleju (E) i wlewem oleju do silnika (C). Patrz rys 4.
3. Po dolaniu oleju za³o¿yæ ponownie miarkê poziomu oleju. Uruchomiæ silnik i

pracowaæ nim przez piêæ minut na biegu ja³owym. Sprawdziæ, czy wystêpuj¹
przecieki. Wy³¹czyæ silnik. Odczekaæ trzy minuty i sprawdziæ poziom oleju. Je¿eli
konieczne dolaæ oleju, aby poziom znajdowa³ siê na znaku FULL (PE£NY) (B) na
miarce poziomu (Rysunek 2).

4. Za³o¿yæ miarkê poziomu oleju.
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Serwisowanie filtru powietrza - Rysunek 7

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
lub wyjêtym wk³adem filtra.

PRZESTROGA: Nie u¿ywaæ do czyszczenia filtra sprê¿onego powietrza i
rozpuszczalników. Sprê¿one powietrze mo¿e uszkodziæ filtr; a rozpuszczalniki
spowoduj¹ rozpuszczenie wk³adu.

Wymagania serwisowe, patrz rozdzia³ Schemat konserwacji.
1. Otworzyæ zaczepy (A) i zdj¹æ pokrywê (B). Patrz rysunek 7.
2. Wyj¹æ filtr powietrza (C).
3. Aby poluzowaæ zanieczyszczenia, delikatnie stukn¹æ filtrem o twarde pod³o¿e. Je¿eli

filtr powietrza jest bardzo zabrudzony, wymieniæ go na nowy.

4. Za³o¿yæ filtr powietrza.

5. Zamontowaæ pokrywê i zamkn¹æ zaczepy.

Wymiana filtra paliwa - Rysunek 8

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.

• Roz³¹czyæ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silników z
rozrusznikiem elektrycznym).

• 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 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.

Je¿eli kontrolka ostrzegawcza filtra paliwa zapali siê w czasie pracy silnika, wy³¹czyæ
silnik i spuœciæ wodê z filtra paliwa, zgodnie z opisem:

Wymieniæ filtr paliwa.
1. Od³¹czyæ przewód czujnika (D).
2. Wykrêciæ korek spustowy oleju (B) i wyrzuciæ o-ring (E).
3. Wykrêciæ filtr paliwa (A) za pomoc¹ klucza do filtra.
4. Wkrêciæ rêcznie nowy filtr paliwa tak, aby uszczelka (F) zetknê³a siê z obudow¹.

Dokrêciæ o dodatkowe 1/3 obrotu.

5. Wkrêciæ korek spustowy z nowym O-ringiem.

6. Pod³¹czyæ przewód czujnika.

7. Uruchomiæ pompkê rozruchow¹ (C) do chwili wyczucia oporu.
8. Uruchomiæ silnik i sprawdziæ pod k¹tem wycieków.

Usun¹æ wodê z filtra paliwa
1. Wy³¹czyæ silnik.

2. Umieœciæ tackê spustow¹ pod filtrem paliwa(A) i poluzowaæ korek spustowy (B) o
oko³o jeden obrót.

3. Woda powinna sp³yn¹æ z filtra paliwa. Jeœli konieczne, uruchomiæ pompê
zastrzykiwania (C) w celu spuszczenia wody, ale tylko do chwili, a¿ z zaworu zacznie
wp³ywaæ paliwo.

4. Dokrêciæ korek spustowy.

5. Uruchomiæ silnik. Upewniæ siê, ¿e lampka ostrzegawcza jest wy³¹czona. Sprawdziæ,
czy wystêpuj¹ przecieki.

Sprawdzenie/regulacja paska wentylatora - Rysunek 9

Sprawdziæ pasek wentylatora
1. Sprawdziæ stan paska wentylatora (A, Rysunek 9). Je¿eli pasek wentylatora jest

popêkany lub uszkodzony, wymieniæ go na nowy pasek.

2. Sprawdziæ napiêcie paska wentylatora. Nacisn¹æ na œrodek (C) paska wentylatora.
Je¿eli napiêcie jest prawid³owe, pasek ugnie siê 10 — 12 mm przy obci¹¿eniu si³¹ 10
kg na œrodku paska. Jeœli pasek jest luŸny, wyregulowaæ, jak opisano poni¿ej.

Aby wyregulowaæ napiêcie paska wentylatora
1. Poluzowaæ œruby mocuj¹ce alternatora (D) i (E). Patrz rys 9.
2. Oprzeæ prêt (F) o alternator (G) i bok blok silnika. Aby napi¹æ pasek wentylatora,

nacisn¹æ na prêt. Tymczasowo dokrêciæ œruby mocuj¹ce alternatora.

3. Sprawdziæ napiêcie paska wentylatora. Patrz rozdzia³ sprawdzenie paska
wentylatora. Je¿eli konieczne, powtórzyæ procedurê.

4. Dokrêciæ œruby mocuj¹ce alternatora.
Moment obrotowy dokrêcania œrub (D) do 19 Nm.
Moment obrotowy dokrêcania œrub (E) do 61 Nm.

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.

Olej silnikowy
Kiedy silnik jest gor¹cy, wymieniæ olej.

Wykrywanie usterek
Potrzebujesz pomocy? WejdŸ na stronê BRIGGSandSTRATTON.COM, www.chabin.pl
lub zadzwoñ 1-800-233-3723.

Dane techniczne
Dane techniczne silników
Model 520000

Pojemnoœæ skokowa 51,87 ci (850 cm szeœæ.)

Otwór 2,677 in (68 mm)

Skok 3,071 in (78 mm)

Pojemnoœæ miski olejowej 3,5 qt (3,3 l)

Dane techniczne silników
Model 580000

Pojemnoœæ skokowa 58,09 ci (953 cm szeœæ.)

Otwór 2,835 in (72 mm)

Skok 3,071 in (78 mm)

Pojemnoœæ miski olejowej 3,5 qt (3,3 l)

Dane regulacyjne*
Model 520000, 580000

Luzy zaworów wlotowych Y 0,008 in (0,2 mm)

Luzy zaworów wylotowych Y 0,008 in (0,2 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.
Y Sprawdzaæ na zimnym silniku.

Typowe czêœci zamiennen
Czêœci zamienne Numer czêœci

Filtr Powietrza 820263

Filtr oleju 820314

Filtr paliwa 820311

Pasek klinowy 940 mm 821075

Pasek klinowy 970 mm 820893

n Zalecamy skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton 3/LC w
kwestiach konserwacji i napraw silnika i czêœci silnika. Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie
oryginalnych czêœci Briggs & Stratton.
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Firma Briggs & Stratton naprawi lub wymieni bezp³atnie ka¿d¹ czêœæ lub czêœci silnika, które zosta³y wykonane 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 skontaktowaæ siê z najbli¿szym
autoryzowanym dealerem serwisowym Briggs & Stratton 3/LC zgodnie z map¹ autoryzowanych dealerów pod adresem BRIGGSandSTRATTON.com lub
www.chabin.pl lub dzwoni¹c pod numer w USA 1-800-233-3723, lub zapoznaæ siê z wykazem w czêœci ”¯ó³te Stronyt”.

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 poœrednie na podstawie jakiejkolwiek gwarancji 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

NASZ PRODUKT

okres gwarancyjny Vanguardt 3/LC Gwarancja na g³ówne czêœci* Czêœci i robocizna*

Zastosowanie konsumenckie i komercyjne 2 lata 3 lata 2 lata

* Zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce specjalne okresy gwarancji:W ramach niniejszej polityki gwarancyjnej na czêœci i robociznê obowi¹zuj¹ 2 lata gwarancji.
Tylko gwarancja na g³ówne czêœci wyd³u¿ona jest na trzeci rok eksploatacji. Gwarancja na g³ówne czêœci (MPW) obejmuje, ale nie jest ograniczona
wy³¹cznie do lub zastrze¿ona dla bloku cylindra, g³owicy cylindra, wa³u korbowego, wa³ka rozrz¹du, kó³ zêbatych t³oków, korbowodów, ko³a zamachowego,
obudowy ko³a zamachowego, pompy oleju, wentylatora, kó³ pasowych, regulatora mechanicznego, kolektora wlotowego, miski olejowej. MPW nie obejmuje i
nie jest ograniczona do, pierœcieni t³okowych, ³o¿ysk wymienialnych, pompy wody, wszelkich elementów elektrycznych, elementów uk³adu sterowania
zaworami, elementów osprzêtu, uszczelnieñ, uszczelek, gaŸników, kolektora spalin, wê¿y, wszelkich elementów uk³adu paliwowego, wtryskiwaczy, pompy
wtryskowej, turbosprê¿arki, t³umika, wszelkich filtrów, ch³odnicy, termostatu, œwiec zap³onowych, œwiec ¿arowych, pomp podawania paliwa. 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.

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
Firma B&S przyjmuje naprawê gwarancyjn¹ i przeprasza Pañstwa za k³opoty. Naprawê
gwarancyjn¹ mo¿e wykonaæ ka¿dy autoryzowany dealer serwisowy Briggs & Stratton
3/LC. Wiêkszoœæ napraw gwarancyjnych to naprawy rutynowe, jednak czasem
wezwanie serwisu gwarancyjnego mo¿e byæ nieuzasadnione. Na przyk³ad 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, gwarancj¹ nie jest objêty silnik,
z którego usuniêto numer lub dokonano w nim zmian lub modyfikacji.
W przypadku ró¿nicy zdañ pomiêdzy klientem i dealerem serwisowym nale¿y
przeprowadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce i zdecydowaæ, czy przypadek taki zostanie
objêty napraw¹ gwarancyjn¹. Nale¿y zwróciæ siê do dealera serwisowego z proœb¹ o
przekazanie dystrybutorowi lub fabryce wszystkich istotnych faktów niezbêdnych dla
przeprowadzenia oceny. Je¿eli dystrybutor lub fabryka zdecyduje, ¿e reklamacja jest
uzasadniona, klient otrzyma rekompensatê za wszystkie elementy, które okaza³y siê
wadliwe. W celu unikniêcia nieporozumieñ pomiêdzy klientem a dealerem, poni¿ej
podano kilka przyczyn uszkodzeñ silnika nieobjêtych 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 Niew³aœciwe zastosowanie silnika w urz¹dzeniu. Bardzo zalecane jest, przed

zastosowaniem silnika B&S 3/LC w urz¹dzeniu, w którym oryginalnie nie by³
stosowany silnik B&S 3/LC, skontaktowanie siê z fabryk¹.

2 Problemy spowodowane przez czêœci, które nie s¹ oryginalnymi czêœciami
firmy Briggs & Stratton.

3 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.)

4 Przeciekaj¹ce gaŸniki, zapchane przewody paliwowe lub wtryskiwacze,
zakleszczone zawory, zanieczyszczone pompy wtryskowe lub inne uszkodzenia
spowodowane zastosowaniem zanieczyszczonego lub zestarza³ego paliwa.
Stosowaæ czyste, œwie¿e paliwo (benzynê bezo³owiow¹, olej napêdowy) oraz
stabilizator do paliwa Briggs & Stratton, czêœæ nr 5041.

5 Czêœci zarysowane lub pêkniête wskutek obs³ugi przy niewystarczaj¹cej iloœci oleju
lub oleju zawieraj¹cego zanieczyszczenia, albo oleju niew³aœciwej klasy (poziom
oleju nale¿y sprawdzaæ codziennie lub po ka¿dych 8 godzinach pracy. Uzupe³niaæ,
kiedy trzeba i wymieniaæ olej oraz filtr oleju 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. Proszê zapoznaæ siê Instrukcj¹ obs³ugi.

6 Naprawê lub ustawienie wspó³pracuj¹cych czêœci lub zespo³ów takich jak sprzêg³a,
przek³adnie, zdalne regulatory itp. niebêd¹ce produktem firmy Briggs & Stratton.

7 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.

8 Czêœci uszkodzone w wyniku przekroczenia dopuszczalnych obrotów lub
przegrzania wywo³anego traw¹, zanieczyszczeniami lub zabrudzeniami, które
zapcha³y, zablokowa³y ch³odnice lub otwory wlotowe powietrza ch³odz¹cego, lub
uszkodzenia spowodowane prac¹ silnika w przestrzeni zamkniêtej, bez
zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Uszkodzenia silnika spowodowane
stosowaniem nieodpowiedniej mieszanki p³ynu zapobiegaj¹cego zamarzaniu lub
wody wodoci¹gowej, lub dostaniem siê wody do silnika z jakiegokolwiek powodu.

9 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.

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,
zmienion¹ benzynê, itd.

Us³ugi gwarancyjne s¹ dostêpne jedynie u autoryzowanych dealerów serwisowych
firmy Briggs & Stratton Corporation. W celu uzyskania us³ugi gwarancyjnej nale¿y
skontaktowaæ siê z najbli¿szym autoryzowanym dealerem serwisowym Briggs &
Stratton 3/LC zgodnie z map¹ autoryzowanych dealerów pod
BRIGGSandSTRATTON.com lub www.chabin.pl lub dzwoni¹c pod numer w USA
1-800-233-3723, lub zapoznaæ siê z wykazem w czêœci ”¯ó³te Stronyt”.
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en Briggs & Stratton Engines Are Made Under One Or More Of The Following Patents: Design D-247,177 (Other Patents Pending)
bg Äâèãàòåëèòå Briggs & Stratton ñà ïðîèçâåäåíè ïî åäèí èëè ïîâå÷å îò ñëåäíèòå ïàòåíòèòå: ïðîåêò D-247,177 (Äðóãè ïàòåíòè ñà â î÷àêâàíå)
cs Pøi výrobì motorù Briggs & Stratton je využito jednoho nebo více následujících patentù: Prùmyslový vzor D-247,177. Øízení o udìlení dalších patentù probíhá
et Briggs & Strattoni mootorid on valmistatud ühe või enama alltoodud patendi alusel: tehniline lahendus D-247,177 (teised patendid ootavad otsust)
hr Briggs & Stratton motori su izraðeni u skladu sa jednim ili više od ovih patenata: Design D-247,177. (Ostali patenti su u tijeku)
hu A Briggs & Stratton motorok az alábbi szabadalmak közül egynek vagy többnek az alapján készülnek: D-247.177 kivitel (egyéb szabadalmak intézése folyamatban van)
lt Briggs & Stratton Varikliai yra pagaminti pagal vieną arba kelius žemiau išvardintus patentus: Dizainas D-247,177 (kiti patentai yra pridedami)
lv Briggs & Stratton dzinēji ir izgatavoti atbilstoši vienam vai vairākiem no šādiem patentiem: Dizains D-247177 (ir iesniegti arī citi patentu pieteikumi)
pl Produkcja silników Briggs & Stratton jest chroniona przez jeden lub wiêcej nastêpuj¹cych patentów: wzór D-247.177 (inne patenty w trakcie rozpatrywania)
ro Motoarele Briggs & Stratton sunt fabricate dupã unul din urmãtoarele brevete: Proiect D-247.177 (alte brevete în curs de omologare)
ru Äâèãàòåëè îò êîìïàíèè ”Briggs & Stratton” èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì èç ñëåäóþùèõ ïàòåíòîâ: Êîíñòðóêöèÿ D-247.177 (Íà îñòàëüíûå ïàòåíòû ñäåëàíà çàÿâêà)
sl Briggs & Strattonovi motorji se proizvajajo pod enim ali veè naslednjih patentov: Design D-247.177 (V pripravi so tudi drugi patenti)
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