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Zacházení s dokumentem

Jako uživatel tohoto motoru si pøed 
prvním použitím pečlivì pøečtìte tento 
návod k obsluze. Postupujte podle 
návodu a uschovejte jej pro pozdìjší 
použití. Nedovolte nikdy dìtem nebo 
jiným osobám, které neznají tento 
návod k obsluze, aby motor používaly.
Osoby mladší 16 let nesmìjí toto 
náøadí obsluhovat – minimální vìk 
uživatele mohou stanovit místní 
ustanovení.
V tomto návodu jsou obsaženy 
bezpečnostní pokyny, které 
– upozoròují na nebezpečí ve spojení 

s motorem,
– upozoròují na rizika poranìní,
– ukazují, jak lze zabránit nebo snížit 

riziko poranìní.
Bezpečnostní pokyny v tomto návodu 
jsou označeny následovnì:

Nebezpečí!
Označuje bezprostøednì hrozící 
nebezpečí. Pøi nedodržení pokynu 
hrozí úmrtí nebo tìžká poranìní.

Pozor!
Označuje nebezpečnou situaci. 
Pøi nedodržení pokynu mùže dojít 
k lehkým poranìním nebo vìcným 
škodám.

Upozornìní
Označuje upozornìní k použití 
a dùležité informace.

Údaje na bloku motoru
Tyto údaje jsou velice dùležité pro 
pozdìjší identifikaci k objednání 
náhradních dílù motoru a servis. 
Zapište si všechny údaje motoru 
do pole (obrázek=8).

Pro Vaši bezpečnost

Upozornìní
V následujícím textu se bude 
všeobecnì mluvit o “náøadí”. 
Motor mùže být namontován 
na rùzná náøadí.

Nebezpečí výbuchu 
a požáru!

Benzín a benzínové páry jsou 
velmi snadno zápalné a výbušné. 
Následkem požáru nebo výbuchu 
mùže dojít k tìžkým popáleninám 
nebo úmrtí. Dostane-li se benzín na 
pokožku tìla nebo odìv, okamžitì 
pokožku omyjte a odìv vymìòte.
– K doplòování nádrže motor 

zastavte a nechejte nejménì dvì 
minuty vychladnout, než otevøete 
uzávìr palivové nádrže.

– Plnìní palivové nádrže provádìjte 
pouze venku nebo v dobøe 
vìtrané oblasti.

– Používejte pouze schválené 
palivové nádrže.

– Plnìní kanystru nikdy 
neprovádìjte ve vozidle, 
tažném vozidle nebo na návìsu 
s plastovým obložením. 
Kanystr k naplnìní vždy postavte 
na zem a v dostatečné vzdálenosti 
od vozidla.

– Pokud je to možné, sundejte 
náøadí pohánìné motorem 
z nákladního automobilu nebo 
pøívìsu a naplnìní palivové nádrže 
proveïte na zemi. Není-li to 
možné, naplòte takové náøadí 
pomocí kanystru, namísto 
pøímého naplnìní pomocí 
tankovací hadice palivového 
čerpacího stojanu.

– Výdejní pistoli nechejte vždy ležet 
na okraji plnicího hrdla nádrže nebo 
kanystru, až je čerpání paliva 
ukončeno. Nepoužívejte aretaci 
páky pro trvalé plnìní.

– Nepøeplòujte palivovou nádrž. 
Naplòte nádrž zhruba 3 cm pod 
krk plnicího hrdla nebo až výška 
hladiny dosáhne podle 
indikačního ukazatele 
(podle provedení) maximální 
výšku plnìní, takže palivo 
mùže zvìtšovat svùj objem.

– Palivo musí být v dostatečné 
vzdálenosti od jisker, otevøených 
plamenù, výstražných svìtel, 
tepelných a jiných zápalných 
zdrojù.

– Načerpání paliva do náøadí nikdy 
neprovádìjte v uzavøených 
místnostech, protože se pøi tom 
tvoøí zápalné páry.

– Nekuøte.
– Palivová potrubí, palivovou nádrž, 

uzávìr palivové nádrže a spojky 
často kontrolujte na trhliny nebo 
netìsná místa. V pøípadì potøeby 
je vymìòte.

– K nastartování motoru zajistìte, 
aby byla namontována zapalovací 
svíčka, výfuk, uzávìr palivové 
nádrže a vzduchový filtr.

– Nestartujte motor bez 
namontované zapalovací svíčky.

– Jestliže došlo k rozlití paliva, 
počkejte pøed nastartováním 
motoru, než se palivo vypaøí.

– Pøi provozu náøadí nenaklánìjte 
motor nebo náøadí tak, aby mohlo 
vytékat palivo.

– K zastavení motoru nepoužívejte 
sytič (Choke).

– Pøi pøepravì náøadí pøepravujte 
toto náøadí vždy s prázdnou 
palivovou nádrží.

– Neskladujte benzín nebo náøadí 
s plnou palivovou nádrží 
v blízkosti otopných zaøízení, 
kamen, bojlerù na horkou vodu 
nebo jiných zaøízení, majících 
výstražné kontrolky nebo jiné 
zápalné zdroje, jimiž se mohou 
benzínové páry zapálit.

Nebezpečí výbuchu 
a požáru!

Pøi startování motoru vznikají jiskry. 
Vlivem tìchto jisker mùže v blízkosti 
dojít ke vznícení zápalných par. 
To mùže zpùsobit výbuch nebo 
požár.
– Nestartujte motor v blízkosti 

poškozených plynových zaøízení.
– Nepoužívejte žádná pomocná 

tlaková spouštìcí zaøízení, 
protože jejich páry jsou zápalné.

!

!

!
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Nebezpečí udušení!
Motory uvolòují kysličník uhelnatý, 
bezbarvý, jedovatý plyn bez 
zápachu. Vdechování kysličníku 
uhelnatého mùže vést k pocitùm 
závrati, mdloby nebo úmrtí.
– Startujte motor a nechejte jej 

bìžet pouze venku mimo budovy.
– Nestartujte motor a nenechejte jej 

bìžet v uzavøených místnostech, 
také jsou-li otevøené dveøe a okna.

Nebezpečí poranìní!
Neúmyslné nastartování motoru 
mùže vést k tìžkým poranìním 
event. k požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.
– Pøed veškerými pracemi, jako jsou 

napø. seøizovací nebo opraváøské 
práce, vždy stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu a nechejte 
ji v dostatečné vzdálenosti od 
zapalovací svíčky.

– Pro testy zapalování používejte 
pouze schválený pøístroj ke 
kontrole zapalování.

– Testy zapalování neprovádìjte pøi 
vyšroubované zapalovací svíčce.

Nebezpečí popálení! 
Nebezpečí požáru!

Za chodu motoru vzniká teplo. 
Díly motoru, zejména výfuk jsou 
velmi horké. Pøi dotyku mùže dojít 
k tìžkým popáleninám. 
Zápalná cizí tìlesa jako jsou listy, 
tráva, keøe atd. se mohou vznítit.
– Pøed uchopením nechejte výfuk, 

blok motoru a chladicí žebra 
vychladnout.

– Dìti musí být v dostatečné 
vzdálenosti od horkého nebo 
bìžícího motoru.

– Odstraòte zápalná cizí tìlesa 
z blízkosti výfuku a válce.

Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem! 
Nebezpečí požáru!

Zapalovací jiskry mohou zpùsobit 
požár nebo úraz elektrickým 
proudem.

Nebezpečí poranìní!
Otáčející se díly mohou pøi dotyku 
zachytit ruce, nohy, vlasy, odìv nebo 
části odìvu. Mùže to vést k tìžkým 
poranìním.
– Provozujte náøadí pouze 

s nainstalovanými ochrannými 
zaøízeními.

– Mìjte ruce a nohy v dostatečné 
vzdálenosti od otáčejících se dílù.

– Pøed prací si svažte vlasy a odložte 
ozdoby.

– Nenoste žádný volnì splývající 
odìv, dolù visící šòùry nebo díly, 
které se mohou zachytit.

Nebezpečí poranìní!
Rychlé zatažení startovacího 
lanka (zpìtný ráz, napø. vlivem 
pøerušeného zapalování) táhne 
ruku a paži rychleji smìrem 
k motoru, než lze startovací rukojeˆ 
uvolnit. Tím mùže dojít k poranìní.
– K nastartování motoru táhnìte 

pomalu za startovací rukojeˆ, 
až je patrný odpor, potom 
trhnutím zatáhnìte.

– Pøed nastartovaním motoru 
sundejte všechny pøedmìty, 
ležící na motoru.

– Pøímo pøipojené konstrukční díly, 
jako øezací nùž, hnací kolo 
ventilátoru, hnací díly atd. musí 
být spolehlivì upevnìny.

Nebezpečí poranìní! 
Poškození náøadí!

Na pøednastavení motoru ze strany 
závodu se nesmí provádìt žádné 
zmìny.

Symboly na náøadí
Na motoru se nacházejí bezpečnostní 
a varovné pokyny, znázornìné pomocí 
symbolù nebo piktogramù. Jednotlivé 
symboly mají následující význam:

Pozor! Varování pøed 
zdrojem nebezpečí.

Pøed uvedením do 
provozu si pøečtìte 
návod k upotøebení!

Varování pøed horkým 
povrchem!

Varování pøed 
jedovatými párami!

Benzín je hoølavý!

Čerpejte bezolovnaté 
palivo!

Udržujte tyto symboly na náøadí vždy 
v čitelném stavu.

Údaje k motoru

Srovnejte obrázek=1=s Vaším náøadím 
a seznamte se s tím, kde se nacházejí 
rùzné ovládací prvky a nastavovací 
zaøízení.

Obrázek 1
N Výfuk
O a) Zapalovací svíčka

b) Koncovka zapalovacího kabelu
P Víko plnicího otvoru oleje/mìrka
Q Uzávìr palivové nádrže
R Vypouštìcí šroub oleje (podle 

provedení)
S Startovací rukojeˆ
T Páčka sytiče (podle provedení)
U Páčka akcelerátoru 

(podle provedení)
V Vzduchový filtr
NM Benzinový kohoutek (podle 

provedení)

!

!
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Pokyny k provozu

Kontrola pøed provozem
Doporučené druhy oleje

Pozor!
Náøadí se dodává bez paliva a bez 
oleje v motoru. Bude-li motor 
provozován bez dostatečného 
množství oleje, mùže tím dojít 
k jeho závažnému poškození. 
Tato poškození jsou vyloučená 
ze záruky.

Upozornìní
Podle provedení mùže být motor 
naplnìn olejem již ze závodu.

 Pøed nastartováním motoru dolejte 
olej. 
Nelejte pøíliš mnoho oleje. Olejová 
nádržka má obsah asi 0,6 litru.

Používejte pouze oleje pro čtyødobé 
motory klasifikace SF / SG / SH / SJ 
nebo vyšší.
Viskozitu oleje v závislosti na venkovní 
teplotì si vyberte z následující tabulky:

a) Jednorozsahová viskozita
b) Vícerozsahová viskozita
Olej SAE 10W-30 se doporučuje 
k všeobecnému použití v normálním 
rozsahu teploty. Použije-li se olej 
s dílčí viskozitou, má se z tabulky 
zvolit viskozita pro prùmìrnou teplotu 
v oblasti použití.

Pozor!
Vlivem použití podøadného oleje 
nebo oleje pro dvoudobé motory se 
mùže zkrátit životnost motoru event. 
motor poškodit.

Kontrola hladiny oleje

Pozor!
Pøi kontrole dbejte na to, abyste 
náøadí odstavili na rovné ploše, 
s vypnutým motorem.

Obrázek 2

 Odšroubujte víko plnicího otvoru 
oleje (1) a otøete mìrku oleje. 

 Zasuòte mìrku oleje do plnicího 
hrdla, ale nezašroubujte ji.
Zastrčte mìrku oleje do plnicího 
hrdla.
Typ A (s bajonetovým uzávìrem):
Zašroubujte o čtvrt otáčky.
Typ B (se šroubovacím uzávìrem):
Zastrčte, ale nezašroubujte.

 Vytáhnìte mìrku oleje a 
zkontrolujte hladinu oleje.
Je-li hladina pøíliš nízká, dolejte 
pomalu trochu oleje až k hornímu 
označení “max” na mìrce. 

 Pøed nastartováním motoru mìrku 
oleje pevnì zašroubujte.

Pozor!
Nedolévejte pøíliš mnoho oleje. 
Pokud se naplní pøíliš mnoho oleje, 
mùže to vést k poškození motoru, 
tvoøení kouøe, startovacím 
problémùm nebo znečistìní 
zapalovací svíčky sazemi.

Doporučená paliva

Nebezpečí!
– Benzín je za určitých podmínek 

velmi snadno zápalný a výbušný.
– Doplòujte palivo pouze v dobøe 

vìtraném prostøedí a zastaveném 
motoru. V blízkosti nádrže nebo 
skladu paliv nekuøte a 
neodstavujte zápalné zdroje.

– Nepøeplòujte benzínovou nádrž 
(v plnicím hrdle nesmí být žádné 
palivo). Po načerpání paliva dbejte 
na to, aby byl uzávìr palivové 
nádrže uzavøen a zajištìn.

– Dbejte na to, abyste pøi čerpání 
nerozlili žádné palivo. Rozlité 
palivo nebo benzínové páry se 
mohou vznítit. Došlo-li k rozlití 
paliva dbejte na to, aby pøed 
opìtovným nastartováním 
motoru byla oblast suchá.

– Zabraòte častìjšímu nebo 
delšímu kontaktu s pokožkou 
nebo vdechování par.

Nebezpečí poškození 
motoru!
– Nemíchejte palivo s olejem.
– Používejte pouze čisté, čerstvé 

a bezolovnaté palivo.
– Používejte pouze palivo 

s oktanovým číslem 87 nebo 
vyšším.

– Nepoužívejte palivo specifikace 
E85/E15.

– Zásobte se jen takovým 
množstvím paliva, které mùžete 
spotøebovat bìhem 30 dnù.

– Dbejte na to, aby se do palivové 
nádrže nedostaly nečistoty, 
prach nebo voda.

Kontrola stavu hladiny benzínu

Pozor!
Pøed čerpáním paliva nechejte 
motor nejménì dvì minuty 
vychladnout.

Obrázek 3

 Pøed sundáním uzávìru palivové 
nádrže a čerpáním paliva (1) 
očistìte oblast kolem plnicího hrdla.

 Naplòte nádrž zhruba 3 cm pod krk 
plnicího hrdla nebo až výška hladiny 
podle indikačního ukazatele 
(2, podle provedení) dosáhne 
maximální výšku plnìní, aby palivo 
mohlo zvìtšovat svùj objem.

Nastartování motoru
Obrázek 4

Nebezpečí!
Mìjte ruce a nohy vždy v dostatečné 
vzdálenosti od otáčejících se dílù. 
Nepoužívejte žádná pomocná 
tlaková spouštìcí zaøízení. 
Páry jsou zápalné.

Nebezpečí! 
Dodržujte všechny pokyny návodu 
k obsluze náøadí, na kterém je tento 
motor namontován.
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Upozornìní
– Nìkteré modely nemají páčku 

akcelerátoru, otáčky se nastaví 
automaticky. Motor vždy bìží 
v optimálních otáčkách.

– Také u teplého motoru mùže být 
eventuálnì nutné, vytáhnout sytič 
(Choke).

– Nìkteré modely nemají sytič 
(Choke). Motor se nastaví 
automaticky na pøíslušný startovací 
postup.

– Nechejte motor nìkolik minut 
za chodu zahøát, než se bude 
s náøadím pracovat.

 Otevøete benzinový kohoutek (3), 
pokud je k dispozici.

 Nastavte páčku akcelerátoru – 
je-li k dispozici – na motoru event. 
vodicím madle (u náøadí s dálkovým 
ovládáním plynu – podle provedení) 
do polohy .

 Stisknìte sytič (Choke) 
(u studeného motoru):
– Nastavte páčku sytiče (Choke) 

(2) do polohy /ON.

 Postavte se za náøadí.

 Táhnìte lehce za startovací rukojeˆ, 
až je patrný odpor. Potom trhnutím 
zatáhnìte, abyste pøekonali 
kompresi, zabránili zpìtnému rázu 
a nastartovali motor. Je-li to nutné 
zopakujte.

Pozor!
Nenechejte startovací rukojeˆ rychle 
vrátit k motoru. Veïte ji pomalu 
zpátky, abyste zabránili poškození 
startéru. Netáhnìte za startovací 
rukojeˆ, když bìží motor.

 Po nastartování motoru event. 
jakmile je motor zahøátý, nastavte 
pomalu sytič (Choke) do polohy 

/OFF.

Zastavení motoru
Obrázek 4

 Nastavte páčku akcelerátoru – 
je-li k dispozici – na motoru event. 
vodicím madle (u náøadí s dálkovým 
ovládáním plynu – podle provedení) 
do polohy .

Upozornìní
U náøadí bez páčky akcelerátoru 
dodržujte pokyny pro zastavení 
motoru v návodu k obsluze náøadí.

Dùležité upozornìní
Po práci event. pøi opuštìní náøadí:
– Zavøete benzinový kohoutek (3), 

pokud je k dispozici.
– Nechejte motor vychladnout.
– Stáhnìte koncovku zapalovací 

svíčky.

Údržba/čistìní

Nebezpečí!
Pøed provádìním všech prací, jako 
jsou napø. údržbáøské a čisticí práce, 
motor zastavte a nechejte 
vychladnout. Aby se zabránilo 
neúmyslnému nastartování, vždy 
stáhnìte koncovku zapalovacího 
kabelu.

Pozor!
– Motor je výrobcem optimálnì 

seøízený s ohledem na výkon 
a spotøebu. Každou zmìnu tohoto 
seøízení má provádìt výhradnì 
výrobce nebo autorizovaný 
odborník.

– Jestliže se k pøepravì náøadí, 
inspekci nebo odstranìní nečistot 
musí motor nachýlit, nachylte jej 
vždy tak, aby zapalovací svíčka 
smìøovala nahoru, aby vlivem 
paliva nebo oleje nemohlo dojít 
k žádnému poškození motoru.

– Pøepravujte náøadí na vozidlech 
vždy s prázdnou palivovou nádrží.

– Náhradní díly musí odpovídat 
požadavkùm stanoveným 
výrobcem.

– Používejte proto pouze originální 
náhradní díly nebo výrobcem 
schválené náhradní díly. 
Opravy nechejte provádìt 
výhradnì v odborné dílnì.

K udržení stejného výkonu jsou 
nezbytné pravidelné inspekce 
a dodatečná seøízení motoru. 
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou 
životnost. 
Potøebné intervaly údržby a druhy 
provádìných údržbáøských prací 
jsou uvedené v následující tabulce. 
Intervaly údržbáøských prací podle 
provozních hodin event. jiných 
časových údajù se mají dodržovat 
podle toho, která doba nastane døíve. 
Pøi provozu za ztížených podmínek 
jsou nutné častìjší údržby.
Na konci sezóny nechejte náøadí 
zkontrolovat a provést údržbu 
v odborné dílnì.

!
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Plán údržby

1) Pøi tìžkém zatížení nebo za vysokých teplot okolí.
2) Pøi provozu v prašném prostøedí provádìjte údržbu častìji.

Kontrola oleje
 Pøed každým nastartováním motoru 

zkontrolujte hladinu oleje.

 Dbejte na to, aby byla vždy 
dodržená správná hladina oleje. 
Viz “Kontrola hladiny oleje”.

Výmìna oleje

Nebezpečí!
– Použitý olej mùže zpùsobit 

rakovinu kùže, dochází-li častìji 
a delší dobu ke kontaktu s kùží. 
Ačkoliv je to nepravdìpodobné, 
pokud s použitým olejem 
nezacházíte dennì, je pøesto 
vhodné, abyste si po práci 
s použitým olejem pokud možno 
co nejrychleji dùkladnì umyli ruce 
mýdlem a vodou.

– Vypouštìjte olej pokud je motor 
ještì teplý, ale není horký (olej 
pøitom vyteče rychleji a úplnì).

Obrázek 1

 Nechejte motor bìžet tak dlouho, 
až je palivová nádrž prázdná.

 Sundejte víko plnicího otvoru oleje.

 Nechejte olej vytéct do vhodné 
nádoby pomocí:
– Odšroubováním vypouštìcího 

šroubu oleje (5) podle 
pøístupnosti,

– nachýlení motoru na stranu.

 Vypouštìcí šroub oleje opìt 
zašroubujte a pevnì utáhnìte.

Pozor!
Neutahujte vypouštìcí šroub oleje 
pøíliš pevnì. 

 Naplòte olejovou nádrž 
doporučeným olejem a zkontrolujte 
hladinu oleje.

 Upevnìte opìt víko plnicího otvoru 
oleje.

Upozornìní
Zlikvidujte použitý olej podle platných 
ekologických ustanovení. Doporučuje 
se pøinést použitý olej v nepropustné 
nádobì do sbìrny použitého oleje. 
Nelikvidujte olej ve zbytkovém odpadu 
nebo jej nevylévejte a nenechejte 
vsáknout do zemì.

Údržba vzduchového filtru
Znečistìný vzduchový filtr omezuje 
proudìní vzduchu ke karburátoru. 
Aby se zabránilo chybné funkci 
karburátoru, má se pravidelnì 
udržovat vzduchový filtr. V extrémnì 
prašném prostøedí mohou být nutné 
častìjší údržby.

Nebezpečí!
K čistìní vzduchového filtru nikdy 
nepoužívejte benzín nebo 
rozpouštìdla s nízkou teplotou 
vzplanutí. Hrozí nebezpečí požáru 
nebo výbuchu.

Pozor!
Motor nikdy nenechejte bìžet 
bez vzduchového filtru. Následkem 
mùže být poškození motoru nebo 
zvýšené opotøebení motoru.

Upozornìní
Papírový filtr nelze čistit.

Obrázek 5

 Pøitlačte na označenou plochu (1) 
krytu vzduchového filtru (2) 
a sundejte kryt.
nebo (podle provedení):
Odšroubujte obì køídlaté matice (5).

Údržbáøská práce

Pøed 
každým 
použitím

Po prvních 
5 provozních 

hodinách

Jednou za 
sezónu nebo po 

každých 
25 hodinách

Jednou za 
sezónu nebo po 

každých 
50 hodinách

Jednou za sezónu 
nebo po každých 

100 hodinách

Kontrola motorového oleje 

Výmìna motorového oleje  NF 

Kontrola zapalovacích 
svíček



Údržba zapalovacích svíček 

Čistìní výfukové oblasti 

Čistìní krytu motoru 

Kontrola vzduchového filtru 

Údržba vzduchového filtru OF

Výmìna benzinového filtru 

! !
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 Pøi znečistìní nebo poškození 
vymìòte papírový filtr (3).

 Vyčistìte pìnový pøedfiltr (4), 
pøi poškození vymìòte.
K čistìní pìnového pøedfiltru 
sundejte tento filtr z papírového filtru 
a vyperte jej v roztoku čističe pro 
domácnost a teplé vody. 
Pøed opìtovnou montáží nechejte 
dùkladnì uschnout.

Upozornìní
Pìnový pøedfiltr nikdy nesmáčejte 
olejem.

 Složte kompletnì vzduchový filtr 
a namontujte kryt vzduchového 
filtru. Dbejte na správné usazení 
a zaskočení krytu vzduchového 
filtru!

Údržba zapalovací svíčky

Nebezpečí!
Nechejte motor vychladnout. 
Testy zapalování neprovádìjte pøi 
vyšroubované zapalovací svíčce. 
Nestartujte motor pøi vyšroubované 
zapalovací svíčce.
Aby motor správnì bìžel, musí být 
øádnì nastavená vzdálenost elektrod 
zapalovací svíčky a nesmí být 
znečistìné.

Obrázek 6 a 7
 Stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu (1) a vyšroubujte zapalovací 
svíčku (2) pomocí klíče na svíčky.

 Podrobte zapalovací svíčku optické 
kontrole. Zapalovací svíčku 
vymìòte, je-li zjevnì opotøebovaná 
nebo je poškozený izolátor. 

 Vyčistìte zapalovací svíčku 
drátìným kartáčem, jestliže 
se má opìtovnì použít.

 Zmìøte vzdálenost elektrod 
zapalovací svíčky lístkovým 
spáromìrem. Odstup event. 
dodatečnì trochu nastavte 
ohnutím boční elektrody. 
Vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky má být 0,60–0,80 mm 
(obrázek=7).

 Zkontrolujte, zda je tìsnicí kroužek 
zapalovací svíčky v dobrém stavu, 
potom zapalovací svíčku 
zašroubujte rukou, aby se zabránilo 
poškození závitu.

 Když je zapalovací svíčka rukou 
utažená, pevnì ji dotáhnìte klíčem 
na svíčky.

Pozor!
Nedotahujte zapalovací svíčku 
pøíliš pevnì. Dodržujte následující 
hodnoty k dotažení zapalovací 
svíčky pomocí klíče na svíčky:
– Nová zapalovací svíčka 

maximálnì 1/2 otáčky, 
– použitá zapalovací svíčka 

maximálnì 1/8 – 1/4 otáčky.
Nesprávnì dotažená zapalovací 
svíčka mùže být velmi horká 
a poškodit motor.

Čistìní motoru

Jestliže byl motor pøedtím v chodu, 
nechejte jej pøed čistìním nejménì 
jednu hodinu vychladnout. 
Odstraòujte pravidelnì nahromadìní 
nečistot z motoru. Vyčistìte ochranu 
prstù a oblast kolem výfuku. K tomuto 
účelu použijte kartáč nebo stlačený 
vzduch.

Pozor!
Pøi čistìní motor neostøikujte vodou, 
protože by to mohlo znečistit palivo. 
Voda ze zahradní hadice nebo 
vysokotlakého čističe mùže 
vniknout do vyfukového otvoru 
a poškodit motor.

Nebezpečí!
Nečistoty nahromadìné kolem 
výfuku mohou zpùsobit požár. 
Pøed každým použitím tuto oblast 
zkontrolujte a vyčistìte.

Uložení

U motorù, které mají být uložené déle 
než 30 dnù, nemá být v nádrži žádné 
palivo, aby se zabránilo tvorbì frakcí 
v palivové soustavì, zejména na 
dùležitých dílech karburátoru. 
Pro uložení od 30 do maximálnì 
90 dnù lze do paliva pøidat stabilizátor. 
Obraˆte se na Vašeho odborného 
prodejce nebo servisní dílnu.

 Nechejte motor bìžet, až v nádrži 
není žádné palivo a motor se 
zastaví.

 Vymìòte olej. Viz “Výmìna oleje”.

 Vyšroubujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce pøibližnì 15 ml 
motorového oleje. Namontujte opìt 
zapalovací svíčku a táhnìte pomalu 
za startovací lanko, aby se olej 
rozdìlil.

 Odstraòte nečistoty kolem motoru, 
pod ochranou prstù a pod, kolem 
a za výfukem. Oblasti, které mohou 
korodovat, lehce potøete olejovým 
filmem.

 Uložte jej na čistém, suchém 
a dobøe vìtraném místì, ne 
v blízkosti zaøízení pracujících 
s plamenem nebo výstražnými 
kontrolkami, napø. otopných 
zaøízení, bojlerù na horkou vodu 
nebo sušiček prádla. Nemají se 
také volit prostory, ve kterých se 
nacházejí elektromotory tvoøící 
jiskry nebo ve kterých se používá 
elektrické náøadí.

 Pokud je to možné, nemají se také 
volit zóny skladu s vysokou vlhkostí 
vzduchu, protože to podporuje 
tvoøení rzi a koroze.

 Pøi uložení položte motor na rovnou 
plochu. Vlivem naklonìné polohy 
mùže vytékat palivo nebo olej.

Postup po delším uložení
 Zkontrolujte motor, jak je popsáno 

v odstavci “Kontrola pøed 
provozem”.

 Jestliže bylo palivo pøed uložením 
vypuštìno, naplòte palivovou nádrž 
čerstvým benzínem. Je-li pro 
doplnìní paliva k dispozici kanystr 
na benzín, má se dbát na to, aby 
v nìm byl čerstvý benzín.

 Jestliže byl válec bìhem uložení 
naolejován, tvoøí se pøi nastartování 
motoru kouø. Je to normální.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky 
vydané naší společností nebo 
dovozcem. Poruchy na Vašem náøadí 
odstraníme v rámci záruky bezplatnì, 
pokud by byla pøíčinou chyba 
materiálu nebo výrobní chyba. 
V pøípadì záruky se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce nebo nejbližší 
pobočku.

!

!
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Hledání chyb

Upozornìní
Z dùvodu oprav, pøesahujících výše 
uvedené práce, se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce se servisním 
zaøízením ve Vaší blízkosti.

Chyba Možná pøíčina Odstranìní

Motor nestartuje. V nádrži není žádné palivo. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 
a bezolovnatým palivem.

Zvìtralé palivo. Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné 
nádoby. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 
a bezolovnatým palivem.

Studený stav motoru, není nastavená 
páka sytiče.

Nastavte páku sytiče.

Není nastrčená koncovka zapalovacího 
kabelu.

Nastrčte koncovku zapalovacího kabelu 
na zapalovací svíčku.

Znečistìná nebo vadná zapalovací svíčka. Vyčistìte zapalovací svíčku.
Nastavte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo zapalovací svíčku vymìòte.

Páčka akcelerátoru není v poloze . Nastavte páčku akcelerátoru do polohy .

Ucpané benzínové potrubí. Nechejte vyčistit benzínové potrubí *).

Motor bìží nepravidelnì 
(vynechává).

Páka sytiče je nastavená na “CHOKE/ ”. Nastavte páku sytiče na “ /OFF”.

Koncovka zapalovacího kabelu je nastrčená 
volnì.

Nastrčte pevnì koncovku zapalovacího 
kabelu.

Zvìtralé palivo.
Voda nebo nečistoty v palivovém systému.

Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné 
nádoby. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 
a bezolovnatým palivem.

Zakarbonovaná, vadná zapalovací svíčka 
nebo velká vzdálenost jejich elektrod.

Nastavte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo zapalovací svíčku vymìòte.

Motor se pøehøívá. Pøíliš málo motorového oleje. Naplòte klikovou skøíò odpovídajícím 
množstvím oleje.

*) Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílnì.




