Data sprzedaży:……………………

Numer seryjny: ……………………………
Faktura/Paragon/Wz nr :……………............

KARTA GWARANCYJNA TURBOSPRĘŻARKI
Gwarancji na naprawę lub sprzedaż turbosprężarki udziela się na okres 6miesięcy w przypadku naprawy podstawowej
lub 12 miesięcy na pełną regenerację turbosprężarki ,bądź nową turbosprężarkę .Rozpatrzenie reklamacji turbosprężarki nastąpi
po dostarczeniu jej do punktu sprzedaży na swój koszt wraz z ważną kartą gwarancyjną w terminie do 14 dni roboczych. Ważność
karty gwarancyjnej stanowi wykonanie wszystkich zaleceń wyznaczonych w karcie i podpisanie przez właściciela lub
montującego podzespół do pojazdu .
W zakresie ukrytych wad materiałowych gwarancji podlegają tylko części uwzględnionych w kosztach naprawy-dotyczy również
usług dokonanych na zasadzie wymiany. Turbosprężarka zamontowana w innym samochodzie niż w tym do którego została
zaprojektowana lub zmieniono warunki eksploatacji jej pracy nie podlega gwarancji.
Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji z koniecznością demontażu turbosprężarki będzie traktowane jako płatny przegląd
gwarancyjny.
Instrukcja uruchomienia turbosprężarki
Przed uruchomieniem turbosprężarki usunąć usterkę , która spowodowała konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany
podzespołu.
Zakres czynności ustawić według wskazówek gwaranta lub własnych ustaleń poniższych wskazówek:
1.Zwiększony promieniowy luz wałka :
a)zanieczyszczony olej(dokonać skutecznego oczyszczenia komory olejowej, kanałów, filtrów i przewodów)………..
b)niskie ciśnienie oleju……………………………………………………………………………………………………
c)zbyt długi czas pojawienia się ciśnienia na łożyskach- zalecany do 5 sek……………………………………………..
d)niedostateczne wychładzanie turbosprężarki…………………………………………………………………………..
e)zbyt wysoka temperatura spalin………………………………………………………………………………………..
f)do uszczelnienia przewodu olejowego użyto silikonu/nie wolno/……………………………………………………..
2.Zwiększony osiowy luz wałka :
a)zanieczyszczony olej…………………………………………………………………………………………………...
b)niedrożny układ wydechowy samochodu………………………………………………………………………………
3.Wycieki oleju z turbosprężarki(bez zwiększenia luzu wałka)
a)niedrożny układ ssący powietrza………………………………………………………………………………………..
b)utrudniony spływ oleju z turbosprężarki , sprawdzić:
-filtr odpowietrzenia silnika(odma)
-przedmuchy silnika(stan pierścieni ,próba olejowa)
-poziom oleju
-drożność przewodu spustowego
4.Mechaniczne uszkodzenia……………………………………………………………………………………………
a)koła sprężarki ( wymiana) – sprawdzić układ ssący ……………………………………………………………………..
b)koła turbiny (wymiana) – sprawdzić stan głowicy……………………………………………………………………….
Po usunięciu powyższych nie domagań zamontować turbosprężarkę bez ostatecznego przykręcenia przewodu
doprowadzającego olej przy korpusie turbosprężarki .Następnie obracać wałem korbowym przez około 20 sek. Do momentu
pojawienia się oleju przy turbosprężarce po czym dokręcić przewód. Pokręcając ponownie wałem korbowym przez około 20
sek. Uruchomić silnik na obrotach biegu jałowego .Po naprawie turbosprężarki ze zwiększonym luzem łożyskowym w nowo
zamontowanej turbosprężarce kontrolować stałość luzu wirnika po krótkim czasie eksploatacji oraz na przeglądach
okresowych. W przypadku uszkodzenia i reklamowania turbosprężarki firma A.M.SERWIS S.C. nie ponosi kosztów
związanych z montażem lub demontażem turbosprężarki i związanych z tym kosztami transportu. Gwarancja obowiązuje na
terytorium POLSKI

……………………………………………….
(podpis właściciela i pieczątka i data montażu)

…………………………………….
(pieczątka gwaranta)

