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BLOKADA ROZRZĄDU VW AUDI 1,4 / 1,6 16V  

QS10360 
 
 

ZASTOSOWANIE:  
 
VW Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (97-10),  
AUDI A2 (00-06), 
SKODA Fabia, Octavia, Roomster (99-09), 
SEAT Arosa, Ibiza, Cordoba, Toledo, Leon, Inca (99-09) 
Silniki: 
1,4FSI (ARR) 
1,6FSI (BAD) 
1,4 16V (AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXO, BBY, 
BBZ, BCA, BKY, BUD, BXW) 
1,6 16V (AJV, ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB) 

 
 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się ze 
szczegółową instrukcją wymiany rozrządu zalecaną  przez 
producenta samochodu. Niniejsza instrukcja ma jedynie 
charakter poglądowy. 
 
 
 
OSTRZEŻENIA: 

• Odłączyć akumulator 

• Zdemontować świece zapłonowe – 
umożliwi to łatwiejsze obracanie wałem 
silnika 

• Przed demontażem paska osprzętu 
zapamiętać jego przebieg 

• Zawsze należy obracać silnik zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, chyba że 
instrukcja stanowi inaczej 

• Nie obracać wałem korbowym ani wałkiem rozrządu po 
zdemontowaniu paska rozrządu 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Ustawić silnik w pozycji GMP – w tym położeniu skośny ząb koła 
wału korbowego powinien znajdować się w jednej linii z prawym 
żebrem pozycjonującym 

• Zamocować przyrząd QS10360 na kolach pasowych wałków 
rozrządu 
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Napinacz paska pomiędzy wałkami rozrządu:  

• Zamontować napinacz w pozycji nr 1 
(występ płytki wspornikowej w 
położeniu na godzinie szóstej 

• Obracać napinacz, aż wskazówka 
pokryje się z występem płytki 
wspornikowej, pozycja nr 2 

 
Napinacz paska rozrządu: 

• Zamontować napinacz, ręcznie dokręcając śrubę mocującą 

• Założyć nowy pasek rozrządu 

• Obracać napinaczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, 
gdy wskazówka pokryje się z nacięciem na płytce wspornikowej. 

• Dokręcić śrubę napinacza momentem 20Nm 
 
Po zakończeniu wszystkich czynności należy obrócić wałem korbowym o 360° i sprawdzić wszystkie znaki, włącznie 
z wskazówkami napinaczy pasów. 
 
 

GWARANCJA: 
1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją 

wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w 

punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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