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QS10313 
Kpl. blokad rozrządu OPEL, SAAB 2.0 / 2.2 DTI 

 

ZASTOSOWANIE:  
OPEL Astra-G, Zafira-A, Vectra B oraz C, Omega, Signum, Sintra, Frontera B 
Silniki: 2,0 DTi, 2,2 DTi 
SAAB 93 (98-04), 95 (02-06) 
Silniki 2,2TiD 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
1 Przyrząd do ustawiania wałka rozrządu 
2 Podstawa przyrządu do ustawiania wałka rozrządu 
3 Trzpień blokujący pompę wtryskową 
4 Trzpień blokujący wał korbowy 
5 Przyrząd blokujący wałek rozrządu 

 
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 
Silnik jest prawidłowo ustawiony gdy pierwszy tłok znajduje się w GMP, a wszystkie blokady pasują w wyznaczone 
miejsca. 

• Założyć przyrząd (5) zgodnie z rys. 1. Wałek rozrządu powinien być ustawiony poziomo, a otwór ustalający 
powinien znajdować się na górze. 

• Włożyć trzpień (3) w otwór w pompie wtryskowej znajdujący się przy znaku na kole zębatym. Trzpień powinien 
przylegać do wgłębienia w kołnierzu pompy. 

• Założyć trzpień (4) blokujący wał korbowy. 

• Założyć przyrząd (1) na koło zębate wałka rozrządu, następnie zamocować podstawę przyrządu (2) do głowicy 
zgodnie z rys. 2. Używając pokrętła ½” przekręcić delikatnie wałek rozrządu za pomocą przyrządu (1) w 
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kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (tj. przeciwnym do kierunku pracy silnika). Jednocześnie 
dokręcić śrubę podstawy (2) i zablokować przyrząd (1). 

• W tym momencie trzpień (3) powinien trzymać się luźno w otworze. Jeżeli tak nie jest należy skorygować 
położenie śruby do momentu w którym możliwe będzie swobodne poruszanie trzpieniem (3). 

 
Po zakończeniu wszystkich czynności należy obrócić wałem korbowym o 360° i sprawdzić wszystkie znaki, włącznie 
ze 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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