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Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego. Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiału lub wady produkcyjne. Inne roszczenia
wynikające z uszkodzeń o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednie lub pośrednie, względem osób
lub materiału są wykluczone.
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niefachowym montażem lub manipulacją, niefachowym użytkowaniem, przeciążeniem, niedotrzymaniem wymogów podanych w instrukcji, zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia dodatkowego lub nieodpowiednich narzędzi roboczych,
manipulacją przez niepowołaną osobę lub uszkodzeń powstałych podczas transportu lub uszkodzeń mechanicznych. U niektórych typów produktów lub ich części, np. wyposażenie dodatkowe,
silniki, węgielki, elementy uszczelniające i elementy instalacji cyrkulacji gorącego powietrza, które
wymagają okresowej wymiany, przy zwykłym użytkowaniu można zakładać ich normalne zużycie
w wyniku eksploatacji, które nie jest objęte gwarancją.
Przy podaniu zgłoszenia reklamacyjnego (lub roszczenia innego charakteru) należy przedłożyć,
że produkt był sprzedany przez sprzedawcę, u którego produkt jest reklamowany oraz że okres
gwarancji jest ciągłe obowiązujący. W tym celu zaleca się, w interesie co najszybszego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji przedłożyć kartę gwarancyjną z wyznaczoną datą produkcji i sprzedaży, numerem seryjnym (numer serii), pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy, ewentualnie ważynm dokumentem kupna-sprzedaży itp.
Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub wysłać produkt
w rozłożonym stanie do naprawy.
Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym produkt był w naprawie. Reklamowany produkt należy wysłać do punktu serwisowego wraz z opisem usterki/wady, należycie zapakowany
(najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które zaleca się pozostawić do tego celu) oraz załączyć
kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do roszczenia z tytułu reklamacji.
Produkt należy wysłać do punktu serwisowego wyłącznie w wyczyszczonym stanie. W odwrotnym
przypadku, z powodów dotrzymania zasad higieny nie będzie możliwe przyjąć produktu do naprawy lub użytkownik zostanie obciążony kosztami wyczyszczenia produktu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
STROBOSKOPOWA
LAMPA CYFROWA

Reklamacje mogą Państwo wysyłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzy reklamacyjnym
(RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.
ZAKŁAD NAPRAWCZY
Magazyn Úžice
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czechy
W przypadku pytań prosimy o kontakt: KH TRADING, Sp. z o.o.
Tel.: 0 801 033 077 GODZINY OTWARCIA:
(opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30-16:00
Fax: (022) 43 35 332
INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

Produkt: STROBOSKOPOWA LAMPA CYFROWA
Typ: HSA1025

Numer fabryczny (seria):

Data produkcji:

Adnotacje o naprawie:

Data sprzedaży, pieczęć, podpis:

HSA1025

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie produktu UNI-MAX.
Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po
jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków czy problemów prosimy kontaktować się z
naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem.

Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji
krokiem prawnym, poprzez który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą
potwierdza, że tę instrukcję starannie przeczytał, zrozumiał jej znaczenie i
zapoznał się ze wszystkimi ryzykami.

UWAGA! Nie można próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia wcześniej, niż
zapoznamy się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.
Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy.
Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek
z udziałem Państwa lub innych osób albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału.
W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach
znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone.
Tych tabliczek nie wolno usuwać, ani ich uszkadzać.
Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy
zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu
poświadczającego zakup.

OPIS
Urządzenie służy do ustawienia wyprzedzenia zapłonu silników z zapłonem iskrowym z napięciem znamiono-

wym 12V i klasycznym systemem zapłonowym. W celu ułatwienia obsługi, urządzenie jest wyposażone w
czujnik indukcyjny z szybkozłączem do podłączenia do przewodu świecy zapłonowej. Wyświetlacz cyfrowy służy do wyświetlenia obrotów oraz kąta złączenia kontaktów. Możliwość przełączenia na 2-suwowy
lub 4-suwowy silnik.

DANE TECHNICZNE
Wyświetlacz ................................................................................................................... 4-cyfrowy LED
Typ lampy wyładowczej ....................................................................................................... ksenonowa
Czujnik wn .................................................................................................... bezkontaktowy indukcyjny
Zasilanie prądem stałym ................................................................................................................. 12 V
Warunki robocze ..........................................................................0 – 40° C, ≤80 % nie kondensujących
Masa .............................................................................................................................................0,9 kg
Wymiary opakowania ............................................................................................. 380 × 320 × 90 mm
Poprawność tekstu, wykresów, rysunków oraz danych technicznych jest ściśle powiązana z datą wydruku
instrukcji.
W wyniku nieustannego procesu ulepszania technicznego naszych produktów, dane techniczne zawarte
w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

UTYLIZACJA
Po zakończeniu okresu przydatności urządzenia (żywotności) należy przy utylizacji powstałego odpadu
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Produkt składa się z części metalowych oraz
z tworzywa sztucznego, które po rozsortowaniu podlegają oddzielnej utylizacji.
1. Wymontować wszystkie części i elementy maszyny.
2. Części posortować według klasyfikacji gospodarki z odpadami (metale, guma, tworzywa sztuczne itp.)
Posortowany materiał należy oddać do następnego użytku.
3. Odpad elektryczny (zużyte narzędzia elektryczne, silniki elektryczne, ładowarki, elektronika, akumulatory, baterie…).
Szanowny kliencie, z punktu widzenia obowiązujących przepisów gospodarki z odpadami, zużyte części
oraz elementy elektroniczne i elektryczne stanowią niebezpieczny odpad, którego utylizacja podlega specjalnemu procesowi.
Zabrania się wrzucania odpadu elektrycznego do pojemników przeznaczonych dla odpadu komunalnego.
Urządzenie można również odwieźć do punktów zbiorczych odpadu elektrycznego. Informacje o miejscach zbiorczych otrzymają Państwo w urzędach miejskich lub gminnych, bądź w Internecie.

OSTRZEŻENIE
W przypadku pojawienia się usterki, urządzenie należy wysłać do punktu sprzedaży. Naprawa zostanie
wykonana w jak najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci czas diagnostyki urządzenia i z tym idący
czas jego naprawy. W okresie obowiązującej gwarancji należy wraz urządzeniem doręczyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Po upłynięciu okresu gwarancji jesteśmy do Państwa dyspozycji a naprawę
urządzenia wykonamy po dostępnych cenach.
Urządzenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu do punktu serwisowego lub
użyć oryginalne opakowanie. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia nie ponosimy odpowiedzialności, a powodzenie reklamacji w firmie kurierskiej zależy od sposobu pakowania i zabezpieczeniu przeciwko uszkodzeniu.
Notatka: Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mogą być odmienne od rzeczywistego wyglądu dostarczonego produktu. Mogą również występować rozbieżności w zakresie i typu dostarczonego produktu
oraz rodzaju dostarczonego wyposażenia dodatkowego. Stan ten jest wynikiem rozwoju a warianty te nie
mają żadnego wpływu na poprawne działanie produktu.
Przez cały okres eksploatacji urządzenia użytkownik musi wykonywać kontrole instalacji elektrycznej
według obowiązujących przepisów. Wpis o wykonaniu:

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
! Ogólnie
• Opakowania z tworzywa sztucznego (torby) mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
• Zaznajomić się z urządzeniem, sposobem jego obsługi, pracą, elementami urządzenia oraz możliwym
ryzykiem połączonym z niewłaściwym użytkowaniem.
• Zabezpieczyć, aby obsługa urządzenia była pieczołowicie zaznajomiona ze sposobem obsługi, elementami urządzenia oraz możliwym ryzykiem połączonym z jego niewłaściwą eksploatacją.
• Narzędzia utrzymywać w czystości i w należytym stanie.
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KONSERWACJA
• Narzędzia utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które przedostaną się do mechanizmu mogą być
przyczyną uszkodzenia narzędzi
• Do czyszczenia nie stosować agresywnych środków czystości i rozpuszczalników.
• Części z tworzywa sztucznego zaleca się oczyścić szmatką zwilżoną w wodzie z mydłem.
• Powierzchnie metalowe wytrzeć tkaniną nawilżoną w nafcie.
• Nie używane urządzenie należy przechowywać zakonserwowane w suchym miejscu, gdzie nie będzie
podlegać korozji.
• Wszelkie prace konserwacyjne muszą być wykonane przez fachowy personel.
• Do napraw stosować wyłącznie oryginalne części zastępcze
SPOSÓB WYMIANY LAMPY KSENONOWEJ
Jeżeli po wykonaniu powyżej podanych czynności nie nastąpi usunięcie usterki, oznacza to, że najbardziej
prawdopodobną przyczyną usterki jest uszkodzona ksenonowa żarówka wyładowcza.
Na lampie wyładowczej, w pobliżu anody mogą znajdować się czarne punkty - jest to normalne zjawisko.
Jeżeli lampa jest w całości czarna, oznacza to, że osiągnęła już koniec swojej przydatności do użytku
i należy ją wymienić. Wymianę muszą wykonać pracownicy punktu sprzedaży. Stroboskopy, w których
wymiany lampy nie można wykonać we własnym zakresie, należy wysłać do naszego działu serwisowego
lub czynność tą przekazać do wykonania w punkcie serwisowym.
INSTALACJA KSENONOWEJ LAMPY WYŁADOWCZEJ
W stroboskopach zastosowano kilka typów różnorodnych lamp wyładowczych, co oznacza, że ich montaż
i demontaż jest wykonywany w różny sposób. Jeżeli posiadają Państwo stroboskop, w którym wymianę
żarówki można wykonać we własnym zakresie, należy postępować w następujący sposób:
1. Przed wymianą przekonać się, czy stroboskop jest odłączony.
2. Wyjąć ksenonową lampę wyładowczą obracając klamrami z osłonami o jedną czwartą obrotu w dowolnym kierunku (patrz rys. 9).
3. Włożyć nową lampę wyładowczą. Skontrolować czy złącze metalowe jest w kontakcie z środkiem tarczy
wewnętrznej (patrz rys. 10).
4. Włożyć klamrę z osłoną do stroboskopu. Wyrównać oznaczone występki na klamrze z wpustem w stroboskopie i wsunąć klamrę z osłoną do korpusu stroboskopu.
Klamrę z osłoną przekręcić o jedną czwartą obrotu.

Rys. 9

NOTATKA: Zacisk czujnika indukcyjnego jest
łamliwy.
WYSTRZEGAĆ SIĘ SPADNIĘCIA ZACISKU NA
ZIEMIĘ.

rys. 10
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• Rękojeści oraz elementy sterowania utrzymywać suche bez śladów olejów i tłuszczy.
• Nie używać urządzenia do innych celów niż, do których jest przeznaczone.
• Zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia.
• Chronić urządzenie przed nadmierną temperaturą i promieniowaniem słonecznym.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy pod wodą lub w wilgotnym środowisku.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy go umieścić w suchym i zamkniętym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.
! Urządzenie zasilane bateriami
• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia w skutek wycieku elektrolitu z baterii.
! Mechanika precyzyjna
• Nigdy nie mocować urządzenia w imadle.
• Chronić urządzenie przed uderzeniami lub jego spadnięciem na ziemię.
! Urządzenie ultradźwiękowe
• Pomiar z urządzeniem będzie dokładniejszy jeżeli powierzchnia celowa będzie mocna, równa i stosownie szeroka.

WSTĘP
• Przed wyrzuceniem opakowania od urządzenia skontrolować czy nie zostały w nim jeszcze części.
Jeżeli tak, należy zainstalować daną część.
Specjalna ksenonowa lampa wyładowcza zastosowana w stroboskopie będzie generować ekstremalnie
silne błyski światła, które są konieczne do uwidocznienia znaków do ustawiania wyprzedzenia zapłonu w
pogorszonych warunkach świetlnych, jak również przy świetle dziennym. Lampa wyładowcza może być w
tym modelu wymieniona przez użytkownika, nie ma konieczności wysyłki stroboskopu do autoryzowanego
serwisu.
CO OZNACZA USTAWIENIE WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
W celu zagwarantowania poprawnego działania silnika pojazdu, konieczne są trzy warunki: powietrze,
paliwo oraz iskra, która zapali mieszankę paliwa i powietrza, na skutek czego nastąpi zapłon mieszanki.
Dokładny moment zapłonu musi być ustawiony tak, aby na tłok silnika działało maksymalne ciśnienie czyli „wyprzedzenie zapłonu”.
Każdy producent samochodów wykonuje w zakładzie produkcyjnym, regulację wyprzedzenia zapłonu,
które jest konieczne dla silnika, aby z każdego litra paliwa uzyskał maksymalną moc. Na skutek zużycia
części silnika oraz systemu zapłonowego,. ustawienie wyprzedzenia może ulec zmianie, co oznaczać
będzie obniżenie mocy silnika, podwyższenie zużycia paliwa i spadek odległości dojazdowej samochodu.
Za pomocą ksenonowej lampy stroboskopowej można wykonać ustawienie optymalnego wyprzedzenia
zapłonu, podobnie jak w nowym pojeździe i dzięki czemu usunąć spadek mocy i obniżyć zużycie paliwa.
Wartość wyprzedzenia zapłonu jest podana w dokumentacji technicznej producenta, w stopniach przed
górnym martwym położeniem tłoku (BTDC / GMP), lub za górnym martwym położeniem tłoka (ATDC). Aby
nastąpiło całkowite spalenie mieszanki paliwa i powietrza w cylindrach silnika pojazdu, wyprzedzenie zapłonu jest w większości przypadków ustawione tak, aby iskra pojawiła się w punkcie, który jest kilka stopni
przez górnym martwym położeniem tłoka (na przykład 4° BTDC), dzięki czemu będzie zagwarantowana
maksymalna moc przy zapłonie mieszanki paliwa i powietrza. Patrz rys. 1.
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Rys. 1 ( Figure 1)

Rys. 8

USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA
Stroboskopy przed wysyłką z zakładu produkcyjnego są w 100% poddawane testom i ich niepoprawne
działanie jest w większości przypadków spowodowane niepoprawnym podłączeniem. Jeżeli stroboskop
nie będzie pracować poprawnie, to przy usuwaniu problemów należy postępować według poniżej podanych instrukcji.

A. WYPRZEDZENIE ZAPŁONU PRZED GÓRNYM MARTWYM POŁOŻENIEM TŁOKU
Świeca zapłonowa (PLUG)
Tłok (PISTON) – przed górnym martwym położeniem
Rotacja wału korbowego (CRANKSHAFT
ROTATION)
Koło cięgnowe na wale korbowym (PULLEY)
Skala/znaki do ustawienia wartości wyprzedzenia
zapłonu (TIMING MARKS)
Górny zwrot tłoka (T.D.C.)
Wskaźnik - znak (POINTER)
Kierunek obrotów wału korbowego (CRANKSHAFT
ROTATION)

USTERKA

MOŻLIWA PRZYCZYNA

SPOSÓB ROZWIĄZANIA

BRAK BŁYSKÓW LAMPY

Przycisk uruchamiający znajduje
się w pozycji wyłączono

Nacisnąć przycisk
uruchamiający do pozycji
włączono.

Zaciski akumulatora podłączono
odwrotnie.

Wykonać poprawne podłączenie
akumulatora.

Niedostateczne lub poluzowanie
podłączenie zacisków.

Przekonać się czy zaciski
są podłączone do czystych
biegunów akumulatora,
gwarantujące przewodzenie
prądu elektrycznego.

BRAK BŁYSKÓW LAMPY, ALE Niepoprawny kierunek zacisku
INDYKATOR PODWÓJNEJ
indukcyjnego
KONTROLI ŚWIECI (ON)
Niepoprawny zapłon lub
uszkodzona świeca zapłonowa.

B. USTAWIENIE WARTOŚCI WYPRZEDZENIA
ZAPŁONU SILNIKA PRZY GÓRNYM ZWROCIE
TŁOKU
Zwrot górny (T.D.C.)
Kierunek obrotów (ROTATION)

Zbyt mała szczelina pomiędzy
elektrodami świecy zapłonowej
ŚWIATŁO MIGA
PRZERYWANIE

C. OPÓŹNIENIE ZAPŁONU ZA ZWROTEM
GÓRNYM
Zwrot górny (T.D.C.)
Kierunek obrotów (ROTATION)
Tok – za zwrotem górnym

W kierunku strzałki na zacisku
do świecy zapłonowej
Wymienić świece za inne lub
ich przewody. Jeżeli błyski
pojawiają się, naprawić świecę
zapłonową lub szczelinę.

Usterka lampy wyładowczej

Wymienić.

Przewód lampy stroboskopowej
leży zbyt blisko lub
bezpośrednio na innym
przewodzie od świecy
zapłonowej.

Przewód lampy stroboskopowej
umieścić tak, aby był w
dostatecznej odległości od
pozostałych przewodów świec
zapłonowych.

Rys. 2
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TESTOWANIE ODŚRODKOWEGO REGULATORA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
Z podłączonym stroboskopem i z odłączonym podciśnieniem:
1. Pomału podwyższać obroty silnika i śledzić znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
2. Znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu musi pozostać nieruchomy, do momentu osiągnięcia przez
silnik obrotów wyspecyfikowanych przez producenta silnika. Następnie znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu miałby zacząć poruszać się pomału płynnie i bez skoków.
3. Jeżeli znak ten nie porusza się lub porusza się nieprzewidzialnie, należy wykonać serwis regulatora
odśrodkowego wyprzedzenia zapłonu.
TESTOWANIE PODCIŚNIENIOWEGO REGULATORA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
1. Przy wykonywaniu tego testu należy do rozdzielnicy doprowadzić układ podciśnienia.
2. Obroty silnika ustawić na wartości 800 obr./min., które są niezbędne do utworzenia podciśnienia w
rozdzielnicy.
3. Skierować stroboskop i wyznaczyć pozycję znaku do ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
4. Odłączyć układ podciśnienia.
5. Jeżeli znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu jest nieruchomy, to problem może spoczywać w
uniedrożnionym układzie podciśnienia, membranie przepustowej lub sztywnej płycie rozdzielacza zapłonu - należy wykonać naprawę.
KONTROLA ZUŻYCIA KRZYWKI WAŁU ROZRZĄDU
1. Kontrola jest wykonywana w celu ustawienia zapłonu i po wyrównaniu znaku do ustawienia wyprzedzenia zapłonu z wskaźnikiem referencyjnym dla cylindra nr 1.
2. Podłączyć czujnik indukcyjny stroboskopu do przewodnika, który jest na przeciwko przewodu (o 180°)
cylindra nr 1 na pokrywie rozdzielacza zapłonu.
3. Uruchomić silnik i skierować stroboskop na znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu. Sytuacja miałaby być jednakowa jak w przypadku podłączenia do cylindra nr 1.
4. Jeżeli sytuacja nie jest jednakowa, możliwą przyczyną może być zużyta krzywaka wału rozrządu. W
przypadku potrzeby wykonać naprawę.
MAŁE SILNIKI
Stroboskop zasilany prądem stałym może być zastosowany dla jakichkolwiek silników spalinowych z zapłonem impulsowym i magnetoelektrycznym zapłonem, które występują w motocyklach, kosiarkach do
trawy, silnikach motorówek lub wszędzie tam, gdzie do zapłonu jest stosowana wysokonapięciowa iskra.
Jeżeli silnik nie dostarcza prądu stałego o napięciu 12V, należy zastosować akumulator z napięciem zasilającym 12V. Do silnika należy podłączyć kabel uziemiający z bieguna ujemnego akumulatora pomocniczego. Czerwony zacisk należy podłączyć do bieguna dodatniego (+) a czarny kabel do bieguna ujemnego (-) akumulatora. Podłączyć czujnik indukcyjny lampy stroboskopowej do kabla wysokiego napięcia
właściwej świecy zapłonowej.
SILNIKI ROTACYJNE (WANKELA) patrz. rys 8
Stroboskop można zastosować również dla silników rotujących (Wankela). Dotrzymywać specyficzne instrukcje podane przez producenta.
Poniżej podano typowe postępowanie dla silników rotacyjnych dwucylindrowych w pojazdach marki Mazda.
1. Podłączyć czerwony i czarny zacisk przewodów zasilania do akumulatora. Podłączyć kabel z przejściówką do świecy zapłonowej posiadającą znak L (Leading) na przednim korpusie rotora.
2. Uruchomić silnik i pozostawić go w ruchu na biegu jałowym.
3. Stroboskop skierować na kołek indykatora do ustawienia wyprzedzenia zapłonu na korpusie przednim.
4. Poluzować nakrętki zabezpieczające rozdzielacza zapłonu i obracać przednią stroną, do momentu
wyrównania znaku ustawienia wyprzedzenia zapłonu na mimośrodkowym kole cięgnowym z kołkiem
indykatora.
5. Dokręcić nakrętki zabezpieczające i wykonać nową kontrolę ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
6. Powtórzyć powyżej podany krok w celu wykonania ustawienia wyprzedzenia zapłonu rozdzielacza
niosącego oznaczenie T, za pomocą stroboskopu podłączonego do świeczki o oznaczeniem T (Trailing).
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Producenci, do opisu ustawienia wyprzedzenia zapłonu używają dwóch określeń fachowych „wyprzedzenie zapłonu” oraz „opóźnienie zapłonu”. Jak uwidoczniono na rysunku nr 1 ustawienie momentu
zapłonu jest wykonane z wyprzedzeniem przed zapłonem. Zapłon nastąpi przed osiągnięciem przez tłok
zwrotu w pozycji górnej (BTDC). W przypadku niektórych nowoczesnych pojazdów, które są wyposażone
w różne regulatory emisji spalim, ustawienie czasu zapłonu jest opóźnione tak, aby zapłon nastąpił dopiero w sytuacji, kiedy tłok w cylindrze znajduje się dokładnie lub za zwrotem górnym (ATDC). Ustawienie
zapłonu silnika wykonuje się przez zmianę ustawień rozdzielacza zapłonu.
Do ustawień wyprzedzenia zapłonu służą specjalne znaki, które są utworzone podczas montażu silnika.
W większości przypadków, znaki tesą umieszczone na kole zamachowym silnika lub kole cięgowym wentylatora w przedniej części silnika.
KIEDY WYKONAĆ KONTROLĘ USTAWIENIA ZAPŁONU
Moment zapłonu świecy zapłonowej jest dany momentem rozłączenia kontaktów przerywacza w rozdzielaczu zapłonu i zostanie zmieniony zawsze po dokonaniu zmian szczeliny kontaktów lub kąta złączenia.
Normalne zużycie kontaktów przerywacza oraz elementu podporowego powoduje zmianę kąta złączenia
kontaktów. Fakt ten będzie miał również wpływ na ustawienie wyprzedzenia zapłonu.
Pomimo faktu, że nowoczesne pojazdy silnikowe są wyposażone w nowe elektroniczne systemy zapłonu,
bez kontaktów w przerywaczu, nie nastąpi z czasem zmiana ustawienia zapłonu, ponieważ systemy te
nie posiadają żadnych kontaktów, stroboskop może być użyteczny do kontrolowania zmian w ustawieniach zapłonu, które mogą być spowodowane systemem elektronicznym układu zapłonowego. Stroboskop może służyć również do wykonania ustawienie nowych wartości wyprzedzenia zapłonu, po wymianie
komponentów układu.
SPECYFIKACJA USTAWIENIA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
Jak podano powyżej, wymagania odnośnie ustawień wyprzedzenia zapłonu są różnorodne, według poszczególnych marek silników. Z tego powodu należy przy wykonywaniu ustawień postępować według
wskazówek dostarczonych przez producenta silnika. Specyfikacje miałyby być zamieszczone w instrukcji
obsługi i konserwacji pojazdu lub w innej dokumentacji.

OPIS I SPOSÓB OBSŁUGI
Opis urządzenia

Ksenonowa lampa
wyładowcza
Przycisk uruchamiający
Czujnik indukcyjny

Panel sterowania
Rękojeść

Zaciski podłączające

Rys. 3
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POŁĄCZENIE INDUKCYJNE I ZASILANIE STROBOSKOPU PRĄDEM STAŁYM
Rys. 5

Panel sterowania
Rys. 4
wyświetlacz LED
zap. kąt

2-suwowy

zap. sygnaliz. obr./min.

4-suwowy

Zacisk indukcyjny (INDUCTIVE CLAMP)
Czarny (BLACK)
Czerwony (RED)
Świeca zapłonowa nr 1 (NO.1 SPARK PLUG)

ZASTOSOWANIE STROBOSKOPU DO WYKONANIA USTAWIENIA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
KONTROLA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU NA BIEGU JAŁOWYM patrz rys. 4
- Za pomocą przełącznika R/A ustawić tryb A, rozświeci się kontrolka z symbolem kąta.
- Za pomocą przełącznika 4/2 wybrać odpowiedni typ silnika (4-suwowy / 2-suwowy), rozświeci się odpowiednia kontrolka.
- Następnie postępować według punktów 1-7 (podstawowe postępowanie robocze).
USTAWIENIE WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WEDŁUG SPECYFIKACJI:
W górę /w dół
R – sygnalizacja obr/min.
A – ustawienie kąta

Przełącznik 4/2-suwowy

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE ROBOCZE
1. Wyszukać na silniku znak do ustawienia wyprzedzenia zapłonu (rys. 1), dokładnie usnąć zanieczyszczenie ze znaku i skali. Po wykonaniu tych czynności można zastosować kredę lub białą farbę, w celu
lepszego uwidocznienia.
2. Zaznajomić się ze specyfikacją podaną przez producenta w celu poprawnego ustawienia wyprzedzenia zapłonu silnika.
3. Uruchomić silnik i pozostawić w ruchu do momentu osiągnięcia normalnej temperatury roboczej. Około 15 minut. Wyłączyć silnik.
4. Jeżeli według instrukcji jest to konieczne, należy wyszukać układ podciśnieniowy prowadzący do regulatora podciśnienia w rozdzielaczu zapłonu. Odłączyć przewód i uszczelnić go odpowiednim przedmiotem lub zaciskiem.
5. Podłączyć stroboskop według ilustracji na rys. 5. Uwaga na strzałkę na czujniku indukcyjnym – musi
być skierowana w stronę świecy zapłonowej.
6. Włączyć silnik i pozostawić w ruchu na biegu jałowym. Stroboskop skierować w stronę znaku do ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
7. Włączyć stroboskop i śledzić znak wyprzedzenia zapłonu na kole cięgnowym.
OSTRZEŻENIE: Przy pracy w pobliżu uruchomionego silnika należy zachować podwyższoną uwagę.
Przy zastosowaniu stroboskopu trzymać ręce, narzędzia i stroboskop w bezpiecznej odległości od
wentylatora, pasków klinowych i pozostałych poruszających się elementów silnika.

1. Poluzować śrubę zabezpieczającą mocującą korpus rozdzielacza zapłonu na silniku tak, aby była
możliwość jego przekręcenia.
2. Uruchomić silnik i pozostawić w ruchu na biegu jałowym.
3. Stroboskop skierować na znaki do ustawienia wyprzedzenia zapłonu i powoli obracać rozdzielaczem
w prawą i lewą stronę, do momentu osiągnięcia wyrównania znaków do ustawiania zapłonu ze wskaźnikiem.
Wyłączyć silnik
4. Ostrożnie dokręcić śrubę zabezpieczającą rozdzielacza i ustalić w niezmienionej pozycji.
5. Ponownie uruchomić silnik i wykonać kontrolę ustawienia wyprzedzenia zapłonu.

Rys. 6

Rys. 7

8. Porównać dane uzyskane w kroku nr 7 z danym podanymi w specyfikacji producenta. Jeżeli wartość wyprzedzenia zapłonu nie jest zgodna ze specyfikacją producenta, należy wykonać ustawienie według
postępowania podanego w dokumentacji pojazdu.
Wyłączyć silnik.
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