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IT  
Tosaerba a batteria con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Акумулаторна косачка с изправен водач 
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Kosilica na bateriju na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Akumulátorová sekačka se stojící obsluhou
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Batteridreven plæneklipper betjent af gående personer
BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Handgeführter batteriebetriebener Rasenmäher
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας με όρθιο χειριστή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Pedestrian-controlled walk-behind battery powered lawn mower
OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortadora de pasto por batería con operador de pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Seisva juhiga akutoitega muruniitja
KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Kävellen ohjattava akkukäyttöinen ruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä

FR  
Tondeuse à gazon alimentée par batterie et à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Baterijska ručno upravljana kosilica trave
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Gyalogvezetésű akkumulátoros fűnyírógép
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Pėsčio operatoriaus valdoma akumuliatorinė vejapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ar bateriju darbināma no aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK  
Тревокосачка на батерии со оператор на нозе
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Lopend bediende grasmaaier met batterij
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Håndført batteridrevet gressklipper
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.



PL  
Kosiarka akumulatorowa prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-relvas a bateria para operador apeado
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Maşină pe baterii de tuns iarba cu conducător pedestru
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Газонокосилка с пешеходным управлением с батарейным питанием
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Akumulátorová kosačka so stojacou obsluhou
NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod. 

SL  
Akumulatorska kosilnica za stoječega delavca
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Kosačica na bateriju na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

SV  
Batteridriven förarledd gräsklippare 
BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  Arkadan ayak kumandalı bataryalı çim biçme makinesi
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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 1. OBECNÉ INFORMACE

1.1  JAK KONZULTOVAT NÁVOD

V textu návodu se nacházejí odstavce obsahující 
obzvláště důležité informace, za účelem bez peč-
nosti anebo funkčnosti stroje; jsou zvýrazněné 
různým způsobem, podle následujících kritérií:

POZNÁMKA  anebo DŮLEŽITÉ
Upřesňuje  anebo  blíže  vysvětluje  některé  již 
pře dem  uvedené  informace  se  záměrem  vyh
nout se poškození motoru a způsobení škod.

UPOZORNĚNĺ!  Možnost ublížení na zdra
ví sobě nebo jiným osobám v případě neu
poslechnutí.

NEBEZPEČĺ!  Možnost težkého ublížení 
na zdraví sobě nebo jiným osobám v přípa
dě neuposlechnutí.

POZNÁMKA  V š e c h n a 
ozna če ní «přední», «zadní», 
«pravý» a «le vý» se vztahují na 
motor nas mě ro vaný svíčkou 
dopředu, smě rem k pozorova
teli.

 OBSAH

1.  Základní informace  ................................... 1
2.  Bezpečnostní pokyny  ............................... 1
3.  Součásti a ovládací prvky  ......................... 2
4.  Co je třeba vědět  ...................................... 3
5.  Pokyny k použití  ....................................... 4
6.  Údržba  ..................................................... 6
7.  Odstraňování závad  ................................. 8
8.  Technické údaje  ....................................... 8

Shoda odkazů obsažených v textu s příslušnými 
o brázky (nacházejícími se na obou zadních strán-
kách obálky) je dána číslem, které před chá zí 
název odstavce.

1.2  VÝSTRAŽNÉ ŠTĺTKY

Váš motor musí být používán s opatrností. Za 
tímto účelem byly na motoru umístěny výstražné 
štít ky se symboly, které vás nabádají k opa tr nosti 
při použití. Jejich význam je vysvětlen níže. 

Žádáme vás, abyste si velmi pozorně přečetli 
ná vod k použití, zvláště pak kapitolu o pravidlech 
bezpečného použití.

Upozornění! - Před nastartováním 
mo toru si přečtěte a dodržujte pokyny 
pro použití.

Upozornění! - Benzin je hořlavý. Před 
dopl ňováním paliva nechte motor nej-
méně na 2 minuty vychladnout.

Upozornění! - Motory produkují oxid 
uhelnatý. NESTARTUJTE v uzavřeném 
prostoru.

 2. ZÁKLADNĺ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY
(Které je třeba důsledně dodržovat)

A) SEZNÁMENĺ SE STROJEM

1) Pozorně si přečtěte pokyny obsažené v 
tom to návodu a pokyny ke stroji, na který 
má být tento motor namontován. Naučte se 
rychle zastavit motor.
2) Nikdy nepřipusªte, aby motor používaly 
oso by, které nejsou dokonale seznámeny s 
po kyny pro jeho použití.
3) Nepoužívejte motor, pokud se v jeho 
blíz ko sti nacházejí osoby, zvláště děti, nebo 
zví řata.
4) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese 

plnou odpovědnost za nehody a nepřed ví
da né události vůči jiným osobám a jejich 
ma jetku.

B) PŘĺPRAVA K POUŽITĺ

1) Nepoužívejte široké oblečení, tkaničky, 
šper ky ani jiné předměty, které by mohly zůs
tat zachyceny; učešte do vhodného účesu 
dlou hé vlasy a během startování zůstaňte v 
bez pečnostní vzdálenosti. 
2) Vypněte motor a před sejmutím uzávěru 
palivové nádrže jej nechte ochladit.
3) UPOZORNĚNĺ: NEBEZPEČĺ! Benzin je 
vy so ce hořlavý.
–  palivo skladujte ve vhodných nádobách;
–  palivo doplňujte s použitím trychtýře, a to 



pou ze na otevřeném prostoru, a při tomto 
ú konu ani při žádném dalším zacházení s 
pa li vem nekuřte;

–  palivo doplňujte před nastartováním mo to
ru; nesnímejte uzávěr palivové nádrže a 
ne dopl ňujte palivo při zapnutém motoru 
nebo v případě, že je motor horký;

–  když palivo vyteče, nestartujte motor, 
ale vzdalte stroj od prostoru, na kterém 
se pa li vo vylilo, a zabraňte tak možnosti 
vzniku požáru, dokud se palivo nevysuší a 
nedojde k rozptýlení benzinových výparů.

–  vždy nasate zpět a dotáhněte uzávěr 
pa livové nádrže a uzávěr nádoby s palivem.

4) Vyměňte vadné tlumiče a ochranný kryt, 
jeli poškozen.

C) BĚHEM POUŽITĺ

1) Nestartujte motor v uzavřených pro sto
rech, kde vzniká nebezpečí nahromadění 
kou ře oxidu uhelnatého.
2) Nepoužívejte startovací kapaliny ani jiné 
ob dobné produkty.
3) Neměňte nastavení motoru a nedovolte, 
aby motor dosáhnul příliš vysokých otáček.
4) Nenaklánějte stroj do strany až do takové 
míry, která by umožňovala únik paliva z uzá
vě ru palivové nádrže motoru.
5) Nedotýkejte se lopatek válce a ochran né
ho krytu tlumiče, dokud motor dostatečně 
ne vy chladne.
6) Před kontrolou, čištěním nebo prací 
na stroji nebo na motoru zastavte motor a 
od pojte kabel svíčky.
7) Neuvádějte motor do chodu bez svíčky.
8) Stroj přepravujte s prázdnou palivovou 
nádrží.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ

1) Pravidelná údržba je zásadou pro bez peč
nost a pro zachování původních vlast ností.
2) Neskladujte stroj s palivem v palivové 
nádr ži v místnosti, ve které by výpary paliva 
mohly do sáhnout plamene, jiskry nebo 
silného zdroje tepla.
3) Před umístěním stroje v jakémkoli pro stře
dí nechte vychladnout motor.
4) Abyste snížili riziko požáru, očistěte před 
usklad něním motor, tlumič výfuku a prostor 
pro skladování paliva od zbytků trávy, listí a 
přebytečného maziva.
5) Jeli nutné vypustit palivovou nádrž, 
provádějte tuto operaci na otevřeném 
prostoru a při vychladnutém motoru.
6) Z bezpečnostních důvodů nikdy ne pou
žívejte motor s opotřebovanými nebo poško
zenými součástmi. Díly musí být vyměněny 
a nikdy nesmí být opravovány. Používejte 

 3. SOUČÁSTI A OVLÁDACĺ PRVKY

3.1  SOUČÁSTI MOTORU

1.  Uzávěr plnění oleje s měrnou 
tyčkou hladiny oleje

2. Uzávěr vypouštění oleje
3. Víko vzduchového filtru
4. Krytka svíčky
5. Výrobní číslo motoru

3.2  OVLÁDACĺ PRVEK AKCELERACE

Ovládací prvek akcelerace (obvykle páka), 
na mon tovaný na stroji, je připojen k motoru lan-
kem. 

Konzultujte návod k použití stroje za účelem i den-
tifikace akcelerátoru a příslušných poloh, kte ré 
jsou obvykle označeny symboly, odpo ví da jícími: 

 CHOKE  =  používá se pro startování 
za studena.

 FAST  =  odpovídá maximálním otáčkám; 
používá se během pracovní čin-
nosti.

 SLOW  =  odpovídá minimálním otáčkám.

jenom originální náhradní díly. Díly, které 
nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit 
poškození motoru a ohrozit vaši bezpečnost.

e) EMISE
Při procesu spalování vznikají toxické 
látky, jako jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku 
a uhlovodíky.
Kontrola těchto látek je důležitá z důvodu 
jejich schopnosti reagovat na fotochemický 
smog, tedy na přímé vystavení slunečnímu 
světlu.
Oxid uhelnatý nereaguje stejným způsobem 
na sluneční záření, ale i tak je nutno ho 
považovat za toxickou látku.

Naše stroje jsou vybaveny systémy snižování 
emisí pro výše citované látky.

2 CS

Zde si zapište výrobní číslo vašeho motoru



 4. CO JE TŘEBA VĚDĚT

Motor je zařízení, jehož vlastnosti, pravidelná čin-
nost a životnost jsou podmíněny mnoha fak to ry, z 
nichž některé jsou externí, a jiné jsou úzce spo-
jené s kvalitou použitých výrobků a pra vi del ností 
údržby.

Níže jsou uvedeny některé přídavné informace, 
které umožňují používat motor s většími zna-
lostmi.

4.1  PRACOVNĺ PODMĺNKY

Činnost endotermického čtyřtaktního motoru je 
ovlivněna následujícími faktory:

a) Teplota:

–  Během pracovní činnosti při nízkých teplotách 
se můžete setkat s obtížemi spojenými se 
startováním za studena.

–  Během pracovní činnosti při vysokých te plo-
tách je možný výskyt obtíží se startováním za 
te pla; tyto obtíže jsou způsobeny od pa řo vá ním 
paliva v nádržce karburátoru nebo v čer padle.

–  V každém případě je třeba přizpůsobit druh 
oleje teplotám jeho použití.

b) Nadmořská výška:

–  Maximální výkon endotermického motoru klesá 
úměrně se zvýšením nadmořské výšky.

–  Při výrazném zvýšení nadmořské výšky je pro to 
třeba snížit zátěž stroje a vyhnout se mi mo řád-
ně náročným pracovním činnostem.

4.2  PALIVO

Dobrá kvalita paliva je základním faktorem pro 
správnou činnost motoru.

Palivo musí splňovat níže uvedené požadavky:

a)  Používejte čistý, čerstvý a bezolovnatý benzin 
s minimálním oktanovým číslem 90;

b)  Nepoužívejte palivo s vyšším procentuálním 
obsahem etanolu než 10 %; 

c)  Nepřidávejte olej;
d)  Na ochranu systému karburace před vytváře-

ním pryskyřicových nánosů přidávejte stabili-
zátor paliva.

Použití nedovolených paliv poškozuje součásti 
motoru a nevyhovuje záručním podmínkám.
4.3  OLEJ

Pokaždé používejte olej dobré kvality a zvolte 
stupeň odpovídající teplotě jeho použití.

a)  Používejte pouze čisticí olej s kvalitou 
odpovídající nejméně SF-SG.

b)  Zvolte druh viskozity SAE na základě 
následující tabulky:

 – od 5 do 35 ˚C  = SAE 30
 – od -15 do +35 ˚C  =  10W-30 

(Vícestupňový)

c)  Použití vícestupňového oleje může způsobit 
vyšší spotřebu v teplém období, a proto je tře-
ba kontrolovat častěji jeho hladinu.

d)  Nemíchejte spolu oleje různých značek a 
různých vlastností.

e)  Použití oleje SAE 30 při teplotách nižších než 
+5˚C může poškodit motor kvůli nevhodnosti 
mazání.

f)  Při doplňování nepřekračujte úroveň «MAX» 
(viz 5.1.1); příliš vysoká hladina může způ so bit:

 – kouřivost výfuku;
 –   zanesení svíčky nebo vzduchového 

filtru, spojené s následnými obtížemi při 
startování.

4.4  VZDUCHOVÝ FILTR

Účinnost vzduchového filtru je rozhodující pro 
za bránění nasávání úlomků a prachu do motoru, 
což způsobuje pokles jeho výkonu a životnosti.

a)  Udržujte filtrační člen zbavený zbytků úlomků 
a vždy v dokonale účinném stavu (viz 6.5).

b)  Dle potřeby provete výměnu filtračního čle nu 
za originální náhradní díl; nekom patibilní fil tra-
ční členy by mohly negativně ovlivnit účinnost 
a životnost motoru. 

c)  Nikdy nestartujte motor bez správně namon-
tovaného filtračního členu.

4.5  SVĺČKA

Svíčky endotermických motorů nejsou všechny 
stejné! 

a)  Používejte pouze svíčky uvedeného druhu, se 
správnou teplotní gradací.

b)  Věnujte pozornost délce závitu; delší závit 
může trvale poškodit motor.

c)  Zkontrolujte čistotu a správnou vzdálenost 
mezi elektrodami (viz 6.6).
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 5. POKYNY K POUŽITĺ

5.1  PŘED KAŽDÝM POUŽITĺM

Před každým použitím motoru je dobrým zvy kem 
provést sérii kontrol, jejichž cílem je ujistit se o 
jeho správné činnosti.

5.1.1 Kontrola hladiny oleje

Ohledně druhu oleje použitého v motoru dodr-
žuj te pokyny uvedené ve specifické kapitole 
(viz 8.1). 

a)  Umístěte stroj na rovnou plochu.
b)  Vyčistěte prostor kolem plnicího uzávěru.
c)  Odšroubujte uzávěr (1), očistěte konce tyčky 

ukazatele hladiny (2) a nasate uzávěr tak, že 
jej opřete naznačeným způsobem o hrdlo, a niž 
byste jej zašroubovali.

d)  Znovu vytáhněte uzávěr s měrnou tyčkou hla-
di ny oleje a zkontrolujte hladinu oleje, která se 
musí pohybovat mezi dvěma značkami «MIN» 
a «MAX».

e)  Dle potřeby provete doplnění olejem stej né ho 
druhu, dokud nedosáhnete úrovně «MAX», a 
dbejte přitom, aby nedošlo k vylití oleje mi mo 
plnicí otvor. 

f)  Znovu zašroubujte uzávěr (1) na doraz a oči-
stě te všechny stopy případně vylitého oleje.

5.1.2 Kontrola vzduchového filtru

Účinnost vzduchového filtru představuje nez byt-
nou podmínku správné činnosti motoru; ne start uj-
te motor, je-li filtrační člen poškozen nebo po kud 
chybí.

a)  Vyčistěte okolní prostor kolem víka (1) filtru.
b)  Sejměte víko (1) odšroubováním dvou kulo-

vých rukojetí (2 - TRE0701 - TRE0801) nebo 
odepnutím ja zýčků (2a - TRE0702).

c)  Zkontrolujte stav filtračního členu (3), který 
mu sí být neporušený, čistý a dokonale funk- 
č ní; v opačném případě provete jeho údržbu 
nebo výměnu (viz 6.5). 

d)  Provete zpětnou montáž víka (1).

5.1.3 Doplnění paliva
DŮLEŽITÉ   Zabraňte  rozlití  paliva  na 

umělohmotné  součásti  motoru  nebo  stroje; 
zabráníte tak jejich poškození a v případě, že k 
vylití dojde, okamžitě očistěte každou stopu po 
rozlitém palivu. Záruka se nevztahuje na poško-
zení umělohmotných součástí, která byla způso-
bena palivem.

Údaje o palivu jsou uvedeny v příslušné kapitole 
(viz 4.2 a 8.1).

Doplnění musí být provedeno při vychladnutém 
mo toru podle pokynů dodaných v Návodu k pou-
žití stroje.

5.1.4 Krytka svíčky

Pevně připojte krytku (1) kabelu ke svíčce (2) a 
uji stěte se, zda se uvnitř samotné krytky a na kon-
covce nenacházejí stopy po špíně.

5.2  STARTOVÁNĺ MOTORU (za studena)

Startování motoru musí proběhnout způsobem 
uve deným v Návodu k použití stroje a je přitom 
tře ba pamatovat na vyřazení všech zařízení (jsou-
li součástí), která mohou způsobit pojezd stroje 
nebo zastavení motoru.

a)  Přesuňte akcelerační páku do polohy 
«CHOKE».

b)  Nastartujte otočením klíče zapalování, jak je 
naz načeno v Návodu k použití stroje.

Po několika sekundách postupně přesuňte 
ak ce lerační páku z polohy «CHOKE» do polohy 
«FAST» nebo «SLOW».

5.3  STARTOVÁNĺ MOTORU (za tepla)

¤)  Dodržte celý uvedený postup pro startování za 
studena, avšak s akcelerační pákou v poloze 
«FAST».

5.4   POUŽITĺ MOTORU BĚHEM PRACOVNĺ 
ČINNOSTI

Pro optimalizaci účinnosti a výkonu motoru je 
třeba, aby se používal při maximálních otáčkách, 
s akcelerační pákou přesunutou do polohy 
«FAST».

UPOZORNĚNĺ!  Udržujte ruce v dostateč
né vzdálenosti od tlumiče výfuku a od 
okolních prostor, které mohou do sáhnout 
vysokých teplot. Po uvedení motoru do 
chodu nepřibližujte vlající kusy oble čení 
(kravaty, šátky atd.) ani vlasy k horní části 
motoru.

DŮLEŽITÉ   Nepracuje na svazích s vyš
ším sklonem než 20˚C, abyste negativně neov
livnili činnost motoru.

5.5   ZASTAVENĺ MOTORU BĚHEM 
PRACOVNĺ ČINNOSTI

a)  Přesuňte akcelerátor do polohy «SLOW».
b)  Nechte motor běžet na minimálních otáčkách 

nejméně 15-20 sekund.
c)  Zastavte motor způsobem uvedeným v Ná vo-

du k použití stroje.

5.6   ZASTAVENĺ MOTORU PO UKONČENĺ 
PRACOVNĺ ČINNOSTI

a)  Přesuňte akcelerátor do polohy «SLOW».
b)  Nechte motor běžet na minimálních otáčkách 
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nejméně 15-20 sekund.
c)  Zastavte motor způsobem uvedeným v Ná vo-

du k použití stroje.
d)  Po vychladnutí motoru odpojte krytku (1) sví-

čky a vytáhněte klíč zapalování (je-li sou  čá stí).
e)  Odstraňte veškeré nánosy úlomků z motoru, a 

zej ména z prostoru kolem tlumiče výfuku, aby-
ste snížili riziko požáru. 

5.7  ČIŠTĚNĺ A SKLADOVÁNĺ

a)  K čištění vnějších částí motoru nepoužívejte 
proudy vody ani tlakové hubice.

b)  Přednostně používejte pistoli se stlačeným 
vzduchem (max. 6 bar) a zabraňte tomu, aby 
se úlomky a prach dostaly do vnitřních částí.

c)  Uložte stroj (a motor) na suché místo, které je 
chráněné před nepřízní počasí a dostatečně 
větrané.

5.8   DLOUHODOBÁ NEČINNOST 
(delší než 30 dnů)

V případě, že předpokládáte období dlouhodobé 
nečinnosti motoru (např. na konci sezóny), je 
třeba aktivovat některá opatření napomáhající 
jeho následnému uvedení do provozu.
a)  Aby se zabránilo tvorbě nánosů v jeho vnitř ku, 

vyprázdněte palivovou nádrž odšrou bo vá ním 
uzávěru (1) nádržky karburátoru a za chy cením 
veškerého paliva do vhodné ná do by. Na konci 
úkonu nezapomeňte zašrou bo vat uzávěr (1) a 
dotáhnout jej na doraz.

b)  Provete demontáž svíčky a nalijte do otvoru 
svíčky přibližně 3 cl čistého motorového oleje. 
Poté zavřete otvor hadrem a uvete krát ce 
do činnosti startér, aby motor provedl ně kolik 
otáček a rozvedl olej po vnitřním povr chu 
válce. Na závěr namontujte zpátky svíčku, 
aniž byste připojili krytku kabelu.
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 6. ÚDRŽBA

UPOZORNĚNĺ!  Jakýkoli pokus o manipu
laci se systémem kontroly emisí může 
zvýšit hladinu emisí nad zákonnou mez. Do 
takové manipulace spadají odstranění 
nebo úprava součástí, kterými jsou systém 
sání, zařízení přívodu paliva a výfuková 
soustava.

6.1   RADY K ZAJIŠTĚNĺ BEZPEČNOSTI

UPOZORNĚNĺ!  Odpojte krytku svíčky a 
přeč těte si pokyny před zahájením libovol
né ho zásahu čištění, údržby nebo opravy. 
Ve všech situacích nebezpečí pro ruce 
pou ží vejte vhodný oděv a pracovní rukavi
ce. Ne provádějte úkony údržby nebo 
oprav, aniž byste měli k dispozici potřebné 
technické znalosti.

Kontrola hladiny oleje -  - -(viz 5.1.1)
Výměna oleje 1)  -  -(viz 6.3)
Vyčištění tlumiče -  - -výfuku a motoru (viz 6.4)
Kontrola a vyčištění -  - -vzduchového filtru 2) (viz 6.5)
Výměna vzduchového - -  -filtru (viz 6.5)
Kontrola svíčky - -  -(viz 6.6)
Výměna svíčky - - - (viz 6.6)
Kontrola benzinového - - - filtru 3)

Úkon
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DŮLEŽITÉ  Nevylévejte volně v příro
dě použitý olej, paliva ani jiné látky zne
čišªující životní prostředí.

6.2  PROGRAM ÚDRŽBY

Dodržujte program údržby uvedený v tabulce a 
dodr žujte termín úkonu, který uplyne jako první.

DŮLEŽITÉ  Majitel stroje je odpovědný 
za provádění úkonů údržby popsaných 
v následující tabulce.

DŮLEŽITÉ  Čištění provádějte častěji 
v obzvláště náročných provozních podmínkách 
nebo při znečištěném ovzduší.

POZNÁMKA  Filtry je nutno čistit / měnit 
častěji, pokud stroj pracuje na velmi prašném 
terénu.

1)  Když motor pracuje při vysokých teplotách, 
vyměňte olej po každých 25 hodinách.

2)  Když stroj pracuje v prašném prostředí, vy čis tě-
te vzduchový filtr častěji.

3)  Vyčištění je třeba provést ve specializovaném 
stře disku.



6.3  VÝMĚNA OLEJE

Ohledně druhu oleje použitého v motoru dodr žuj-
te pokyny uvedené ve specifické kapitole (viz 8.1).

UPOZORNĚNĺ!  Vypuštění oleje provete 
při teplém motoru a dbejte přitom, abyste 
se nedotýkali teplých částí motoru ani pou
ži tého oleje.

Není-li uvedeno jinak v Návodu pro použití stroje, 
v rámci vypouštění oleje je třeba:

a)  Umístěte stroj na rovnou plochu.
b)  Vyčistěte prostor kolem plnicího uzávěru a 

odšroubujte uzávěr s měrnou tyčkou hladiny 
oleje (1).

c)  Připravte vhodnou nádobu na zachycení oleje 
a odšroubujte vypouštěcí uzávěr (2).

d)  Provete zpětnou montáž vypouštěcího uzá-
vě ru (2), ujistěte se o správné poloze těsnění a 
dotáhněte uzávěr na doraz.

e)  Doplňte novým olejem (viz 5.1.1).
f)   Prostřednictvím měrné tyčky hladiny (3) zkon -

trolujte, zda hladina oleje dosáhla zna čky 
«MAX».

g)  Znovu zavřete uzávěr (1) na doraz a očistěte 
všechny stopy případně vylitého oleje.

POZNÁMKA   Maximální  množství  oleje 
ob saženého v motoru  je 1,5  litru. Postupně po 
ma lých dávkách doplňte olej a pokaždé zkont-
rolujte  dosaženou  úroveň,  aby  nedošlo  k  pře
kro čení značky «MAX» na tyčce.

6.4   ČIŠTĚNĺ MOTORU A TLUMIČE VÝFUKU

Vyčištění tlumiče výfuku musí být provedeno při 
vychladnutém motoru. 

a)  Prostřednictvím proudu stlačeného vzduchu 
odstraňte z tlumiče výfuku a z jeho krytu 
všech  ny úlomky nebo špínu, které by mohly 
způ sobit požár. 

b)  Zkontrolujte otvory pro nasávání chladicího 
vzduchu (1), zda nejsou ucpané.

c)  Přetřete plastové části houbou (2) navlhče nou 
ve vodě s čisticím prostředkem. 

6.5  ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU

a)  Vyčistěte okolní prostor kolem víka (1) filtru.
b)  Sejměte víko (1) odšroubováním dvou 

kulových rukojetí (2 - TRE0701 - TRE0801) 
nebo odep nu tím jazýčků (2a - TRE0702). 

c)  Vytáhněte filtrační člen (3a + 3b).
d)  Vytáhněte předfiltr (3b) filtrační náplně (3a).
e)  Oklepejte filtrační náplň (3a) o pevný povrch 

a vyfoukejte ji stlačeným vzduchem z vnitřní 
strany, aby se odstranil prach a úlomky.

f)   Umyjte předfiltr z houby (3b) vodou s čisticím 
pro středkem a nechte jej uschnout na 
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vzduchu.
DŮLEŽITÉ  K čištění filtrační náplně ne 

pou žívejte  vodu,  benzin,  čisticí  prostředky  ani 
jiné prostředky.

DŮLEŽITÉ  Předfiltr z houby (3b) NESMĺ 
se nesmí naolejovat.

g)  Vyčistěte vnitřek uložení (4) filtru od prachu a 
úlomků a dbejte přitom na zavření na sá vacího 
potrubí hadrem (5), aby se zabránilo jejich 
vstupu do motoru.

h)   Sejměte hadr (5), umístěte filtrační člen 
(3b + 3a) zpět do jeho místa uložení a zavřete 
zpět víko (1).

6.6   KONTROLA A ÚDRŽBA SVĺČKY

a)  Odmontujte svíčku (1) trubkovým klíčem (2).
b)  Vyčistěte elektrody (3) kovovým kartáčem a 

odstraňte případné nánosy uhlíku.
c)  Zkontrolujte prostřednictvím tloušªkoměru 

(4) správnou vzdálenost mezi elektrodami 
(0,6 – 0,8 mm).

d)  Odmontujte svíčku (1) a trubkovým klíčem (2) 
ji dotáhněte na doraz.

Když jsou elektrody opálené nebo když je 
porcelán rozbitý nebo prasklý, provete výměnu 
svíčky.

UPOZORNĚNĺ!  Nebezpečí požáru! 
Ne pro v ádějte kontroly zapalovacího obvo
du se svíčkou, která není zašroubována ve 
svém uložení.

DŮLEŽITÉ  Používejte  pouze  svíčky 
uvedeného typu (viz 8.1).
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 7. PROBLÉMY A ŘEŠENĺ
ZÁVADA PRAVDĚPODOBNÁ PŘĺČINA ŘEŠENĺ

a) Problémy se 
startováním

b)Nepravidelné 
fungování

c) Pokles výkonu 
během pracovní 
činnosti

– Chybějící palivo

–  Staré palivo nebo nánosy v palivové 
nádrži

–  Nesprávně provedené startování

–  Odpojená svíčka

–  Mokrá svíčka nebo špinavé elektrody 
svíčky nebo nevhodná vzdálenost 

–  Ucpaný vzduchový filtr

–  Olej nevhodný pro roční období

–  Vypařování paliva v karburátoru (vapor 
lock) z důvodu příliš vysoké teploty

–  Problémy s karburací

–  Problémy se zapínáním

–  Elektrody svíčky jsou špinavé nebo 
nevhodná vzdálenost

–  Špatně nasazený kryt svíčky

–  Ucpaný vzduchový filtr

–  Ovládání akcelerace do polohy 
«CHOKE»

–  Problémy s karburací

–  Problémy se zapínáním

–  Ucpaný vzduchový filtr

–  Problémy s karburací

–  Zkontrolujte a doplňte (viz 5.1.3)

–  Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte 
ji čerstvým palivem

–  Provete správné nastartování (viz 5.2) 

–   Zkontrolujte, zda vývodka na svíčce 
dobře sedí (viz 5.1.4)

–  Zkontrolujte (viz 6.6)

–  Zkontrolujte a vyčistěte (viz 6.5)

–  Nahrate vhodným olejem (viz 6.3)

–  Počkejte několik minut a potom se 
znovu pokuste nastartovat (viz 5.3)

–  Kontaktujte autorizované Servisní 
středisko 

–  Kontaktujte autorizované Servisní 
středisko

–  Zkontrolujte (viz 6.6)

–  Zkontrolujte, zda je kryt svýčky nasazen 
stabilně (viz 5.1.4)

–  Zkontrolujte a vyčistěte (viz 6.5)

–  Přesuňte ovládací prvek do polohy 
«FAST»

–  Kontaktujte autorizované Servisní 
středisko 

–  Kontaktujte autorizované Servisní 
středisko 

–  Zkontrolujte a vyčistěte (viz 6.5)

–  Kontaktujte autorizované Servisní 
středisko 
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 8. TECHNICKÉ ÚDAJE

8.1  PŘEHLED DOPLŇOVÁNĺ A POUŽĺVANÝCH NÁHRADNĺCH DĺLŮ

Palivo  ......................................... Benzin bezolovnatý (zelený) s minimálním oktanovým číslem 90 N.O.
Motorový olej:  od 5 do 35 ˚C  .....................................................................................................  SAE 30
             od -15 do +35 ˚C  ................................................................................................  10W-30
Obsah klikové skříně motoru  ......................................................................................................  1,2 litru
Svíčka typu ............................................................   QC12YC /  RC12YC (Champion) nebo ekvivalentní
Vzdálenost mezi elektrodami  .............................................................................................  0,6 - 0,8 mm
CO₂ ....................................................................................................................................773,41 g/kWh
Toto měření CO₂ je výsledkem zkoušek o stanoveném počtu zkušebních cyklů v laboratorních 
podmínkách na (základním) motoru reprezentativním pro typ motoru (rodinu motorů) a nepředstavuje 
ani nevyjadřuje záruku výkonnosti konkrétního motoru.
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 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1  UPOZORNENIA V NÁVODE

V texte návodu sa nachádzajú niektoré mi mo riad -
ne dôležité odstavce, s ohµadom na bez peč nosª 
alebo funkčnosª stroja; stupeň dôležitosti je oz -
načený rôznymi spôsobmi podµa nasle dov né ho 
kritéria:

POZNÁMKA  alebo DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA  
Upresňuje alebo bližšie vysvetµuje niektoré vyš
šie  uvedené  informácie,  s  cieµom  vyhnúª  sa 
po škodeniu motora a spôsobeniu škôd.

UPOZORNENIE!  Upozorňuje na možnosª 
u blí že nia na zdraví sebe alebo iným o so
bám v prípade neuposlúchnutia.

NEBEZPEČENSTVO! Upozorňuje na možnosª 
ªaž  kého ublíženia na zdraví sebe alebo 
i ným oso bám, alebo dokonca spô so biª 
smrª, v prí pade neuposlúchnu
tia.
POZNÁMKA   Všetky  ozna

če  nia  “predný”,  “zadný”,  “pravý” a 
“µavý” sa vzªahujú na motor nas
merovaný  sviečkou  dopredu  vo či 
pozorovateµovi. 
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Vzªah medzi odkazmi uvedenými v texte a prí-
sluš nými obrázkami (umiestnenými na dvoch 
zad ných stranách obalu) je daný číslom pred náz -
vom odstavca.

1.2  BEZPEČNOSTNÉ PIKTOGRAMY

Používaniu vášho motora musíte venovaª náležitú 
pozornosª. Za týmto účelom boli na mo tore 
umiestnené piktogramy, ktoré majú za cieµ 
pripomínaª vám hlavné pokyny spojené s je ho 
použitím. Význam jednotlivých symbolov je 
nasledujúci.

Odporúčame vám pozorne si prečítaª bez peč-
nost né pokyny uvedené v príslušnej kapitole 
tohto návodu.

Upozornenie! - Pred naštartovaním 
motora si prečítajte a následne dodr-
žuj te pokyny pre použitie.

Upozornenie! - Benzín je horµavý. 
Pred doplňovaním paliva nechajte mo -
tor vychladnúª najmenej na 2 mi núty.

Upozornenie! - Motory produkujú 
o xid uhoµnatý. NEŠTARTUJTE motor 
v uz at vorenom priestore.

 2. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
(Ktoré je potrebné dôsledne dodržiavaª)

A) OBOZNÁMENIE SA SO STROJOM

1) Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v 
tom to návode a pokyny pre použitie stroja, 
na kto rý má byª motor namontovaný. Naučte 
sa rý chlo zastaviª motor.
2) Nikdy nedovoµte, aby motor používali 
oso by, ktoré nie sú dostatočne oboznámené 
s návodom na použitie.
3) Nikdy nepoužívajte motor, ak sú v blízkosti 
prí tomné iné osoby, obzvlášª deti, alebo zvie
ratá.
4) Pamätajte, že obsluha alebo užívateµ 
nesie plnú zodpovednosª za nehody a 

nepred vída né udalosti, voči iným osobám a 
ich majetku.

B) PRĺPRAVNÉ ÚKONY

1) Nepoužívajte široký odev, šnúrky, šperky 
ale bo iné predmety, ktoré by mohli byª za chy
tené; zaviažte si dlhé vlasy a počas štarto
va nia sa zdržujte v dostatočnej vzdia le nosti.
2) Pred odskrutkovaním uzáveru palivovej 
nádr že vypnite motor a nechajte ho vy chlad
núª.
3) UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO! Ben
zín je vysoko horµavý.
–  palivo skladujte v príslušných nádobách;
–  palivo doplňujte s použitím lievika 

výhradne na otvorenom priestranstve 
a počas tejto čin nosti ani pri žiadnej 



manipulácii s pa li vom nefajčite;
–  palivo doplňuje ešte pred naštartovaním 

mo tora; neotvárajte uzáver palivovej nádr
že ani nedolievajte benzín, ke je motor v 
čin nosti, alebo ke je ešte teplý;

–  ak dôjde k úniku paliva, neštartujte motor, 
ale presuňte stroj z miesta, kde došlo k úni
ku paliva a kým sa rozliate palivo nevyparí 
a pary sa nerozptýlia, zabráňte možnosti 
vzniku požiaru.

–  vždy nasate na pôvodné miesto a riadne 
do tiahnite uzáver palivovej nádrže a ná do
by na palivo.

4) Vymeňte poškodený tlmič výfuku, a v prí
pa  de poškodenia aj ochranný kryt.

C) POČAS POUŽITIA

1) Neštartujte motor v uzatvorených prie sto
roch, kde vzniká nebezpečenstvo nahro ma
de nia spalín a oxidu uhoµnatého.
2) Nepoužívajte štartovacie kvapaliny alebo 
iné podobné výrobky.
3) Nemeňte nastavenie motora a nedovoµte, 
aby motor dosiahol príliš vysoké otáčky.
4) Nenakláňajte stroj príliš nabok, aby ne do
šlo k úniku paliva z uzáveru palivovej nádrže 
mo tora.
5) Nedotýkajte sa rebier chladiča piestu 
a ochranného krytu tlmiča výfuku, až kým 
mo tor dostatočne nevychladne. 
6) Pred kontrolou, čistením alebo prácou 
na stroji alebo na motore zastavte motor a 
od poj  te kábel sviečky.
7) Nepretáčajte motor bez sviečky.
8) Stroj prevážajte s prázdnou palivovou 
nádr žou.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
1) Pravidelná údržba je nevyhnutná pre zai
ste nie bezpečnosti a zachovanie funkčnosti.
2) Neumiestňujte stroj s palivom v palivovej 
nádrži do miestnosti so silným zdrojom tepla, 
kto ré by mohlo byª príčinou vzniku iskry 
ale bo by mohlo spôsobiª zapálenie výparov 
pa liva.
3) Pred umiestnením stroja v akomkoµvek 
pro  stre dí nechajte vychladnúª motor.
4) Aby ste znížili riziko požiaru, pred usklad
ne ním odstráňte z motora, výfuku a priestoru 
na skladovanie paliva zvyšky trávy, listov a 
prebytočného maziva.
5) Ak je potrebné vyprázdniª palivovú nádrž, 
tento úkon vykonávajte vždy vonku a ke je 
motor studený.
6) Z bezpečnostných dôvodov nikdy ne pou
ží vajte motor s opotrebovanými alebo po ško
de nými časªami. Diely musia byª vymenené a 
nikdy nie opravované. Používajte originálne 
náh radné diely. Diely, ktoré nemajú rovnakú 
kva litu by mohli poškodiª motor a ohroziª 
va šu bezpečnosª.

 3. SÚČASTI A OVLÁDACIE PRVKY

3.1  SÚČASTI STROJA

1. Plniaci uzáver oleja s meracou tyčkou
2. Uzáver na vypúšªanie oleja
3. Veko vzduchového filtra
4. Konektor sviečky
5. Výrobné číslo motora

3.2  OVLÁDANIE AKCELERÁTORA

Ovládanie akcelerátora (obvykle pro stred níct-
vom páky), namontované na stroji, je pripojené k 
motoru prostredníctvom lanka.

Preštudujte si Návod na použitie stroja kvôli iden-
tifikácii páky akcelerátora a príslušných po lôh, 
ktoré sú obvykle označené symbolmi s na sle-
dujúcim významom:

 CHOKE  =  používa sa pri štartovaní 
za studena.

 FAST  =  odpovedá maximálnym otáč-
kam; používa sa počas pracov-
nej činnosti.

 SLOW  =  odpovedá minimálnym otáč-
kam.

E) EMISIE
Výsledkom procesu spaľovania sú toxické 
látky ako je oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a 
uhľovodíky.
Kontrola týchto látok je dôležitá z dôvodu ich 
schopnosti reagovať na fotochemický smog, 
tzn. na priamu expozíciu slnečného svetla.
Oxid uhoľnatý nereaguje rovnakým 
spôsobom na slnečné svetlo, ale vždy ho 
treba považovať za toxický.

Naše stroje sú vybavené systémami na 
zníženie emisií, ktoré sa týkajú vyššie 
uvedených látok.
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Zapíšte si sem výrobné 
číslo vášho motora



 4. ČO JE VHODNÉ VEDIEŤ

Motor je zariadenie, ktorého výkon, pravidelná 
činnosª a životnosª sú podmienené mnohými 
fak  tormi, z ktorých niektoré sú externé a iné sú 
úz  ko spojené s kvalitou použitých výrobkov a pra-
videlnosªou údržby.

Následne uvádzame niektoré dodatočné in for-
má  cie, ktoré umožňujú zodpovedné používanie 
vášho motora. 

4.1  PRACOVNÉ PROSTREDIE

Činnosª endotermického štvortaktného motora 
ovplyvňuje:

a) Teplota:

–  Počas činnosti pri nízkych teplotách sa môžu 
vy skytnúª ªažkosti pri štartovaní za studena.

–  Je možné, že počas činnosti pri veµmi vy so-
kých teplotách sa vyskytnú problémy pri štarto-
vaní za tepla, spôsobené odparovaním pa liva z 
nádobky karburátora alebo z čer padla.

–  V každom prípade je potrebné prispôsobiª druh 
oleja prevádzkovým teplotám.

b) Nadmorská výška:

–  Maximálny výkon endotermického motora kle-
sá so stúpajúcou nadmorskou výškou.

–  Pri výraznom zvýšení nadmorskej výšky je pre-
to potrebné znížiª zaªaženie stroja a vyhnúª sa 
mimoriadne náročným pracovným čin no stiam.

4.2  PALIVO

Dobrá kvalita paliva je základným predpokladom 
správnej činnosti motora.

Palivo musí spĺňať nižšie uvedené požiadavky:

a) Používajte čistý, čerstvý a bezolovnatý benzín
     s minimálnym oktánovým číslom 90;
b) Nepoužívajte palivo s vyšším percentuálnym 
     obsahom etanolu ako 10 %;
c)  Nepridávajte olej;
d)  Na ochranu systému karburácie pred vytvá-
      raním živicových nánosov pridávajte stabili-
      zátor paliva.

Použitie nedovolených palív poškodzuje súčasti 
motora a nevyhovuje záručným podmienkam.

4.3  OLEJ

Vždy používajte kvalitné oleje a zvoµte si taký 
stupeň, ktorý bude odpovedaª prevádzkovej 
teplote.

a)  Používajte len čistiaci olej s kvalitou najmenej 
SF-SG.

b)  Zvoµte si stupeň viskozity SAE podµa 
nasledujúcej tabuµky:

 –  od 5 do 35˚C =  SAE 30
 –  od -15 do +35˚C =  10W-30 

(Viacstupňový)
 
c)  Použitie viacstupňového oleja môže maª za 

ná  sledok väčšiu spotrebu v teplých ob do-
biach a preto je potrebné častejšie kon tro lo vaª 
hladinu oleja. 

d)  Nemiešajte značkové oleje s odlišnými vlast-
no sªami.

e)  Použitie oleja SAE 30 pri nižších teplotách 
ako +5˚C môže poškodiª motor následkom 
ne vhodného mazania.

f)    Nedoplňujte olej nad hladinu «MAX» (vi 
5.1.1); nadmerná hladina môže spôsobiª:

 –  nadmerné dymenie z výfuku;
 –  znečistenie kontaktu sviečky alebo vzdu-

chového filtra s následnými ªažkosªami pri 
štartovaní.

4.4  VZDUCHOVÝ FILTER

Dobrý stav vzduchového filtra je dôležitý pre 
za brá nenie nasatia úlomkov a prachu do motora 
s ná sledným znížením jeho výkonu a životnosti. 

a)  Dbajte na to, aby bola filtračná vložka vždy 
zba vená úlomkov a udržujte ju vždy v do ko-
nale funkčnom stave (vi 6.5).

b)  V prípade potreby vymeňte filtračnú vložku za 
originálny náhradný diel; nevhodné filtračné 
vložky môžu negatívne ovplyvniª účinnosª a 
ži votnosª motora.

c)  Nikdy neštartujte motor bez správne na mon-
tovanej filtračnej vložky.

4.5  ZAPA•OVACIA SVIEČKA

Zapaµovacie sviečky pre endotermické motory 
nie sú všetky rovnaké! 

a)  Používajte len sviečky uvedeného druhu, so 
správnym teplotným rozsahom.

b)  Venujte pozornosª dÍžke závitu; dlhší závit 
môže spôsobiª trvalé poškodenie motora.

c)  Skontrolujte čistotu a správnu vzdialenosª 
medzi elektródami (vi 6.6)

 5. POKYNY NA POUŽITIE

5.1   PRED KAŽDÝM POUŽITĺM

Pred každým použitím motora je vhodné vykonaª 
sé riu kontrol, aby ste zabezpečili jeho správnu 
čin nosª.
.
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5.1.1 Kontrola hladiny oleja

Ohµadne druhu oleja určeného na použitie sa 
ria te pokynmi uvedenými príslušnej kapitole (vi 
8.1).

a)  Umiestnite stroj na rovnú plochu.
b)  Vyčistite priestor okolo plniaceho uzáveru.
c)  Odskrutkujte uzáver (1), vyčistite koncovú 

časª meracej tyčky (2), zasuňte ju znázor ne-
ným spôsobom opretím uzáveru o hrdlo tak, 
aby ste ju nezaskrutkovali na doraz.

d)  Znovu vytiahnite uzáver s meracou tyčkou 
a skon trolujte hladinu oleja, ktorá musí byª v 
roz medzí medzi dvoma značkami «MIN» a 
«MAX». 

e)  Podµa potreby doplňte olej rovnakého druhu, 
až po dosiahnutie úrovne «MAX», a dbajte pri-
tom, aby nedošlo k vyliatiu oleja mimo plnia ci 
ot vor.

f)    Znovu zaskrutkujte na doraz uzáver (1) a vy či-
stite všetky zvyšky po náhodne vyliatom oleji.

5.1.2 Kontrola vzduchového filtra

Účinnosª vzduchového filtra je nevyhnutným 
pred pokladom správnej činnosti motora; motor 
ne štartujte, ak chýba filtračná vložka alebo ak je 
poš kodená.

a)  Vyčistite priestor okolo veka (1) filtra. 
b)  Odložte veko (1) odskrutkovaním dvoch gu µo-

vých rukovätí (2 - TRE0701 - TRE0801), a le-
bo odop nu tím jazýčkov (2a - TRE0702).

c)  Skontrolujte stav filtračnej vložky (3), ktorá 
mu sí byª neporušená, čistá a dokonale účin-
ná; v opačnom prípade ju očistite alebo ju 
vy meňte (vi 6.5).

d)  Namontujte veko späª (1).

5.1.3 Doplnenie paliva

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Dávajte  pozor,  aby  ste 
nerozliali  palivo  na  umelohmotné  časti  motora 
alebo stroja, ktoré by sa tak mohli poškodiª; ak k 
tomu  dôjde,  okamžite  rozliate  palivo  očistite. 
Záruka  sa  nevzªahuje  na  poškodenie  ume-
lohmotných časti rozliatym palivom.

Charakteristiky paliva sú uvedené v príslušnej 
kapitole (vi 4.2 a 8.1).

Palivo sa musí dopÍňaª pri vychladnutom mo to re, 
podµa pokynov dodaných v Návode na pou ži tie 
stroja.

5.1.4 Konektor sviečky

Skontrolujte, či konektor kábla a koncová časª 
svie čky nie je znečistená a pevne pripojte ko nek-
tor (1) kábla k sviečke (2). 

5.2  ŠTARTOVANIE MOTORA (za studena)

Štartovanie motora musí prebehnúª podµa po stu-
pu uvedeného v Návode na použitie a musí sa 
štartovaª až po odpojení akéhokoµvek zariadenia 
(ak je súčasªou), ktoré by mohlo spôsobiª pohyb 
stroja alebo zastavenia motora.

a)  Presuňte páku akcelerátora do polohy 
«CHOKE».

b)  Otočte kµúčom zapaµovania v súlade s 
po kyn mi v Návode na použitie stroja.

Po uplynutí niekoµkých sekúnd postupne 
presuňte páku akcelerátora z polohy «CHOKE» 
do polohy «FAST» alebo «SLOW».

5.3  ŠTARTOVANIE MOTORA (za tepla)

¤)  Zrealizujte celý uvedený postup pre naštar-
tovanie za studena s akcelerátorom v polohe 
«FAST».

5.4   POUŽITIE MOTORA POČAS 
PRACOVNEJ ČINNOSTI

Kvôli optimalizácii účinnosti a výkonu motora je 
po trebné, aby bol udržiavaný na maximálnych 
o táč kach, presunutím páky akcelerátora do 
po lohy «FAST».

UPOZORNENIE!  Udržujte ruky v do sta
točnej vzdialenosti od výfuku a okolitých 
častí, ktoré môžu byª zohriate na vysokú 
teplotu. Pri zapnutom motore nikdy nepri
bližujte voµné časti odevu (kravaty, šatky, 
at.) alebo vlasy k hornej časti motora.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Nikdy  nepracujte  na  sva-
hoch s vyšším sklonom ako 20˚, aby ste neov
plyv nili negatívne činnosª motora.

5.5   ZASTAVENIE MOTORA POČAS 
PRACOVNEJ ČINNOSTI

a)  Presuňte akcelerátor do polohy «SLOW».
b)  Nechajte motor v činnosti na minimálnych otá-

čkach najmenej 15-20 sekúnd.
c)  Zastavte motor spôsobom uvedeným v Ná vo-

de na použitie stroja.

5.6   ZASTAVENIE MOTORA PO UKONČENĺ 
PRACOVNEJ ČINNOSTI

a)  Presuňte akcelerátor do polohy «SLOW».
b)  Nechajte motor v činnosti na minimálnych otá-

čkach najmenej 15-20 sekúnd.
c)  Zastavte motor spôsobom uvedeným v Ná vo-

de na použitie stroja.
d)  Ke motor vychladne, odpojte konektor (1) 
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svie čky a vytiahnite kµúč zapaµovania (ak je 
sú časªou).

e)    Odstráňte všetky nazhromaždené úlomky 
ale bo nečistoty z motora a hlavne z priestoru 
oko lo tlmiča výfuku, kvôli zníženiu rizika 
po žiaru.

5.7  ČISTENIE A SKLADOVANIE

a)  Nepoužívajte na čistenie vonkajších častí 
mo tora prúdy vody alebo hubice pod tlakom.

b)  Prednostne používajte pištoµ so stlačeným 
vzdu chom (max. 6 bar) a zabráňte, aby úlom-
ky a prach vnikli do vnútorných častí.

c)  Uložte stroj (a motor) na suché miesto, 
dostatočne vetrané a chránené pred 
nepriazňou počasia.

5.8   DLHODOBÁ NEČINNOSŤ 
(viac než 30 dní)

V prípade, ke sa predpokladá obdobie dlho do-
bej nečinnosti (napr. na konci sezóny), je po treb-
né vykonaª niektoré opatrenia na uµahčenie 
násled ného uvedenia do prevádzky.
a)  Aby sa zabránilo tvorbe nánosov v palivovej 

nádrži, vyprázdnite ju a to tak, že odskrut ku-
je te uzáver vaničky karburátora (1) a zachytíte 
pa livo do vhodnej nádoby. Na záver neza bud-
nite zaskrutkovaª naspäª uzáver (1) a do tiah-
nuª ho na doraz.

b)  Odmontujte sviečku a vlejte do otvoru svie-
čky približne 3 cl čistého motorového oleja; 
potom upchajte otvor handrou a štartérom 
niekoµkokrát pretočte motor, aby sa olej 
dostal na vnútorný povrch valca. Na záver 
vykonajte spätnú montáž sviečky bez 
pripojenia konektoru kábla.

 6. ÚDRŽBA

UPOZORNENIE!   Akýkoľvek pokus o úpra
vu kontrolného systému emisií môže zvýšiť 
ich hladinu nad zákonom povolené medzné 
hodnoty. Do tohto vymedzenia patrí aj 
odstránenie alebo úprava častí ako je 
odsávací systém, napájací rozvod a vypúš
ťací rozvod.

6.1   ODPORÚČANIA NA ZAISTENIE 
BEZPEČNOSTI

UPOZORNENIE!  Pred zahájením akého
koµvek čistenia, údržby alebo opravy 
odpojte konektor sviečky a prečítajte si 
príslušné pokyny. Vo všetkých operáciách 
nebez peč ných pre ruky, používajte vhodný 
odev a pra  covné rukavice. Nevykonávajte 
údržbu ale bo opravy, ak nemáte k dispozí
cii po treb né zariadenia a technické znalos
ti.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Nezahadzujte  voµne  v 
príro de  použitý  olej,  palivá  alebo  iné  výrobky 
zneči sªujúce životné prostredie!

6.2  PROGRAM ÚDRŽBY

Dodržujte program údržby uvedený v tabuµke a 
vykonávajte úkony údržby v stanovenom poradí.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA  Majiteľ stroja je zodpovedný 
za  vykonávanie  zákrokov  údržby  opísaných  v 
tabuľke nižšie.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   V  obzvlášť  ťažkých  pracov-
ných  podmienkach  alebo  v  prípade  výskytu 
poletujúcich úlomkov čistite častejšie.

POZNÁMKA  Filtre čistite / vymieňajte čas-
tejšie, ak stroj pracuje na veľmi prašnom teréne.
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Kontrola hladiny oleja -  - -(vi 5.1.1)
Výmena oleja 1)  -  -(vi 6.3)
Čistenie tlmiča výfuku -  - -a motora (vi 6.4)
Kontrola a vyčistenie -  - -vzduchového filtra 2) (vi 6.5)
Výmena vzduchového - -  -filtra (vi 6.5)
Kontrola sviečky - -  -(vi 6.6)
Výmena sviečky - - - (vi 6.6)
Kontrola benzínového  - - - filtra 3)
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1)  Ak motor pracuje pri plnom zaªažení alebo pri 
vysokých teplotách, vymeňte olej každých 25 
hodín.

2)  Ak stroj pracuje v prašnom prostredí, vyčistite 
vzduchový filter častejšie.

3)  Úkon, ktorý je potrebné vykonaª v Špe cia liz o-
va nom stredisku.

6.3  VÝMENA OLEJA

Ohµadne druhu oleja určeného na použitie sa 
riate pokynmi uvedenými príslušnej kapitole (vi 
8.1).



UPOZORNENIE!  Olej vypúšªajte pri te
plom mo tore, pričom dávajte pozor, aby 
ste sa nedotkli teplých častí motora alebo 
vy pu steného oleja.

Ak nie je v Návode na použitie stroja uvedené 
inak, pri vypúšªaní oleja postupujte nasledovne:

a)  Umiestnite stroj na rovnú plochu.
b)  Vyčistite priestor okolo plniaceho uzáveru a 

odskrutkujte uzáver s meracou tyčkou (1).
c)  Pripravte vhodnú nádobu na zachytenie oleja 

a odskrutkujte vypúšªací uzáver (2).
d)  Namontujte naspäª vypúšªací uzáver (2). 

Uistite, či tesnenie bolo nasadené správne a 
potom dotiahnite uzáver až na doraz.

e)  Doplňte nový olej (vi 5.1.1).
f)    Skontrolujte na meracej tyčke (3), či hladina 

oleja dosiahla značku «MAX». 
g)  Znovu zatvorte uzáver (1) a vyčistite všetky 

zvyšky po náhodne vyliatom oleji.
POZNÁMKA   Maximálne  množstvo  oleja 

v  motore  je  1,2  litra.  Olej  dopÍňajte  postupne, 
pri dávaním  malých  množstiev,  a  zakaždým 
skon trolujte dosiahnutú hladinu, aby neprekro či
la značku «MAX» na meracej tyčke.

6.4   ČISTENIE TLMIČA VÝFUKU 
A MOTORA

Čistenie tlmiča výfuku musí prebehnúª pri 
vychladnutom motore.

a)  Prostredníctvom prúdu stlačeného vzduchu 
od stráňte z tlmiča výfuku a z jeho ochran né ho 
krytu všetky úlomky a špinu, ktoré by moh  li 
spôsobiª vznik požiaru.

b)  Dbajte, aby nedošlo k upchatiu nasávacích 
otvo rov chladiaceho rozvodu (1).

c)  Očistite všetky plastové časti špongiou (2) 
navlh čenou vo vode s čistiacim prostried kom.

6.5   ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA

a)  Vyčistite priestor okolo veka (1) filtra. 
b)  Odložte veko (1) odskrutkovaním dvoch 

guµových rukovätí (2 - TRE0701 - TRE0801), 
a lebo odopnutím jazýčkov (2a - TRE0702).

c)  Odmontujte filtračnú vložku(3a + 3b).
d)  Odmontujte predfilter (3b) z filtrač nej vložky 

(3a).
e)  Oklepte filtračnú vložku (3a) o pevný povrch a 

vyfúkajte ju stlačeným vzduchom z vnútornej 
strany, kvôli odstráneniu prachu a úlomkov.

f)    Umyte špongiový predfilter (3b) vodou a 
či stia cim prostriedkom a nechajte ho vyschnúª 
na vzduchu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Na čistenie  filtračnej  vložky 
nepoužívajte vodu, benzín, čistiace prostriedky 
ani nič iné.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Špongiový  predfilter  (3b) 
NESMIE byª naolejovaný.

g)  Vyčistite vnútro uloženia (4) filtra od prachu a 
úlom kov a dbajte pritom, aby bolo nasávacie 
po trubie upchaté handrou (5), aby nečistoty 
nev nikli do motora.

h)  Odložte handru (5) a umiestnite filtračnú 
vložku (3b + 3a) do jej uloženia a namontujte 
nas päª veko (1).

6.6   KONTROLA A ÚDRŽBA SVIEČKY

a)  Odmontujte sviečku (1) nástrčkovým kµúčom 
(2).

b)  Vyčistite elektródy (3) kovovou kefou a 
odstráňte všetky uhlíkové nánosy.

c)  Skontrolujte hrúbkomerom (4) správnu 
vzdialenosª medzi elektródami (0,6 - 0,8 mm).

d)  Namontujte naspäª sviečku (1) a dotiahnite ju 
na doraz nástrčkovým kµúčom (2).

V prípade zhorenia elektród alebo zlomenia či 
prasknutia porcelánu sviečku vymeňte.

UPOZORNENIE!  Nebezpečenstvo požiaru! 
Nevykonávajte kontroly rozvodu zapaµo
vania bez toho, aby bola sviečka namonto
vaná.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   Používajte  len  sviečky uve-
deného typu (vi 8.1).
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 8. TECHNICKÉ ÚDAJE

8.1  PREH•AD DOPLŇOVANIA A POUŽĺVANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV

Palivo  ..........................................................................  benzínu bezolovnatý (zelený) minimum 90 N.O.
Motorový olej:  od 5 do 35˚C  ....................................................................................................  SAE 30
              od -15 a do +35 ˚C  ............................................................................................  10W-30
Objem olejovej vane  ..................................................................................................................  1,2 litra
Typ sviečky  .......................................................... QC12YC /  RC12YC (Champion) alebo ekvivalentná
Vzdialenosª medzi elektródami  ..........................................................................................  0,6 - 0,8 mm
CO₂   ................................................................................................................................. 773,41 g/kWh
Toto meranie CO₂ sa dosiahlo pri stálom skúšobnom cykle v laboratórnych podmienkach na typickom 
(základnom) motore typu (radu) motorov a nepredstavuje žiadnu záruku vlastností konkrétneho motora.

 7. PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA
PORUCHA PRAVDEPODOBNÁ PRĺČINA RIEŠENIE

a)  Ťažkosti 
pri štartovaní

b)  Nepravidelná 
činnosª

c)  Pokles výkonu 
počas pracovnej 
činnosti

–  Chýbajúce palivo

–  Staré palivo alebo nánosy v nádrži

–  Nesprávny postup pri štartovaní

–  Odpojená sviečka

–  Mokrá sviečka alebo špinavé elektródy 
alebo nevhodná vzdialenosª

–  Upchatý vzduchový filter

–  Olej nevhodný pre dané ročné obdobie

–  Odparovanie z karburátora (vapor lock) 
následkom vysokých teplôt

–  Problémy s tvorbou palivovej zmesi

–  Problémy so zapaµovaním

–  Elektródy sviečky znečistené alebo 
nachádzajúce sa v nevhodnej vzdialenosti 

–  Nesprávne zasunutý konektor sviečky 

–  Upchatý vzduchový filter

–  Ovládania akcelerátora v polohe «CHOKE»

–  Problémy s tvorbou palivovej zmesi

–  Problémy so zapaµovaním

–  Upchatý vzduchový filter

–  Problémy s tvorbou palivovej zmesi

–  Skontrolujte a doplňte (vi 5.1.3)

–  Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte ju 
čerstvým palivom

–  Vykonajte správne naštartovanie (vi 5.2)

–  Skontrolujte, či je konektor dobre 
nasadený na sviečke (vi 5.1.4)

–  Skontrolujte (vi 6.6)

–  Skontrolujte a vyčistite (vi 6.5)

–  Vymeňte za iný, vhodný olej (vi 6.3)

–  Vyčkajte niekoµko minút a potom sa znovu 
pokúste o naštartovanie (vi 5.3)

–  Obráªte sa na Autorizované Stredisko 
Servisnej služby 

–  Obráªte sa na Autorizované Stredisko 
Servisnej služby 

–  Skontrolujte (vi 6.6)

–  Skontrolujte, či je konektor nasadený 
správnym spôsobom (vi 5.1.4)

–  Skontrolujte a vyčistite (vi 6.5)

–  Presuňte ovládací prvok do polohy 
«FAST»

–  Obráªte sa na Autorizované Stredisko 
Servisnej služby 

–  Obráªte sa na Autorizované Stredisko 
Servisnej služby 

–  Skontrolujte a vyčistite (vi 6.5)

–  Obráªte sa na Autorizované Stredisko 
Servisnej služby 
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