BIG GUN informacja dla użytkownika

Wszystkie tłumiki BIG GUN są to wydechy do sportów ekstremalnych i aby prawidłowo
działały należy je regularnie przeglądać i konserwować. Wiąże się to z wymianą szczeliwa
(Dura Pak) tłumiącego w środku wydechu co 15-20 mth.
Układy wydechowe BIG GUN są objęte gwarancją na wady fabryczne dotyczące materiału i
wykonania przez 1 rok od daty zakupu od BIG GUN lub od dowolnego autoryzowanego dealera,
dystrybutora lub eksportera BIG GUN. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych
produktów. Gwarancja traci ważność, jeśli wydech został zamontowany w pojeździe i jest
uruchamiany lub ustalono, że domniemana wada jest wynikiem niewłaściwego użycia, zaniedbania,
nadużycia lub modyfikacji produktu. Gwarancja nie obowiązuje na dźwięk układu wydechowego (zbyt
głośno), normalne zużycie materiałów lub jakiekolwiek uszkodzenia, które mogły powstać w wyniku
wypadku lub niewłaściwej konserwacji tłumika i / lub wkładu. Nie ma gwarancji na układ wydechowy
w odniesieniu do jakiejkolwiek postaci odbarwień lub zabarwień, które są spowodowane przez
charakterystykę strojenia (tj. Rozrządu, dysz gaźnika, nadmiernego nagrzewania z powodu braku
wkładu i niewłaściwej mieszanki paliwa / powietrza) i nie jest spowodowane wadą w produkcji.
Strojenie
Właściwe strojenie jest koniecznością! Gdy montujesz układ wydechowy BIG GUN, upewnij
się, że dostroiłeś swój pojazd, aby utrzymać gwarancję na BIG GUN. Jeśli masz pojazd z gaźnikiem,
wymagane jest odpowiednie ustawienie dysz. Jeśli masz pojazd z wtryskiem paliwa, wymagane jest
użycie sterownika / programatora paliwa. Bez odpowiedniego strojenia twój silnik i układ wydechowy
będą wytwarzać więcej ciepła niż normalnie, co powoduje niepotrzebne zużycie układu
wydechowego i silnika.
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź kartę Strojenie.
Tłumiące szczeliwo
Wszystkie tłumiki wydechowe BIG GUN są dostarczane z najwyższej jakości
wysokotemperaturowym wypełnieniem z włókna szklanego. Konieczna jest wymiana szczeliwa co 1520 mth. Niewłaściwe kontrolowanie i wymiana szczeliwa mogą spowodować utratę gwarancji. Tłumik
z niewielką ilością wypełnienia nie będzie miał gdzie rozproszyć ciepła wydechu. Oznaki uszkodzenia
wypełnienia mogą obejmować: zwiększenie ogólnego dźwięku, odbarwienie tłumika i końcówki,
obieranie i / lub odbarwienie naklejek, lekkie brzęczenie i luźne nity lub śruby.

