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Zacházení s dokumentem
Jako uživatel tohoto motoru si před 
prvním použitím pečlivě přečtěte 
tento návod k obsluze. Postupujte 
podle návodu a uschovejte jej pro 
pozdější použití. Nedovolte nikdy 
dětem nebo jiným osobám, které 
neznají tento návod k obsluze, aby 
motor používaly.
V tomto návodu jsou obsaženy 
bezpečnostní pokyny, které 
– upozoròují na nebezpečí ve 

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

riziko poranění.
Bezpečnostní pokyny v tomto 
návodu jsou označeny následovně:
! Nebezpečí!

Označuje bezprostředně hrozící 
nebezpečí. Při nedodržení pokynu 
hrozí úmrtí nebo těžká poranění.

Pozor!
Označuje nebezpečnou situaci. 
Při nedodržení pokynu může dojít 
k lehkým poraněním nebo věcným 
škodám.

Upozornění
Označuje upozornění k použití 
a důležité informace.
Údaje na bloku motoru
Obrázek 8
Tyto údaje jsou velice důležité 
pro pozdější identifikaci k objednání 
náhradních dílů motoru a servis. 
Zapište si všechny údaje motoru 
do pole (obrázek 9).

Pro Vaši bezpečnost
Upozornění

V následujícím textu se bude všeo-
becně mluvit o “nářadí”. Motor může 
být namontován na různá nářadí.
! Nebezpečí výbuchu 

a požáru!
Benzín a benzínové páry jsou velmi 
snadno zápalné a výbušné. Násled-
kem požáru nebo výbuchu může 
dojít k těžkým popáleninám nebo 
úmrtí. Dostaneli se benzín na 
pokožku těla nebo oděv, okamžitě 
pokožku omyjte a oděv vyměòte.
– K doplòování nádrže motor 

zastavte a nechejte nejméně dvě 
minuty vychladnout, než otevřete 
uzávěr palivové nádrže.

– Plnění palivové nádrže provádějte 
pouze venku nebo v dobře větrané 
oblasti.

– Používejte pouze schválené 
palivové nádrže.

– Plnění kanystru nikdy neprová-
dějte ve vozidle, tažném vozidle 
nebo na návěsu s plastovým 
obložením. Kanystr k naplnění 
vždy postavte na zem a v 
dostatečné vzdálenosti od vozidla.

– Pokud je to možné, sundejte nářa-
dí poháněné motorem z náklad-
ního automobilu nebo přívěsu a 
naplnění palivové nádrže proveïte 
na zemi. Neníli to možné, naplòte 
takové nářadí pomocí kanystru, 
namísto přímého naplnění 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 plnění.

– Nepřeplòujte palivovou nádrž. 
Naplòte palivovou nádrž přibližně 
dva centimetry pod vsazení 
plnicího hrdla, aby se palivo mohlo 
rozpínat.

– Palivo musí být v dostatečné vzdá-
lenosti od jisker, otevřených pla-
menů, výstražných světel, tepel-
ných a jiných zápalných zdrojů.

– Načerpání paliva do nářadí nikdy 
neprovádějte v uzavřených míst-
nostech, protože se při tom tvoří 
zápalné páry.

– Nekuřte.
– Palivová potrubí, palivovou nádrž, 

uzávěr palivové nádrže a spojky 
často kontrolujte na trhliny nebo 
netěsná místa. V případě potřeby 
je vyměòte.

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

– Nestartujte motor bez namonto-
vané zapalovací svíčky.

– Jestliže došlo k rozlití paliva, 
počkejte před nastartováním 
motoru, než se palivo vypaří.

– Při provozu nářadí nenaklánějte 
motor nebo nářadí tak, aby mohlo 
vytékat palivo.

– K zastavení motoru nepoužívejte 
sytič (Choke).

– Při přepravě nářadí přepravujte 
toto nářadí vždy s prázdnou 
palivovou nádrží.

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

! Nebezpečí výbuchu 
a požáru!

Při startování motoru vznikají jiskry. 
Vlivem těchto jisker může v blízkosti 
dojít ke vznícení zápalných par. 
To může způsobit výbuch nebo 
požár.
– Nestartujte motor v blízkosti 

poškozených plynových zařízení.
– Nepoužívejte žádná pomocná 

tlaková spouštěcí zařízení, 
protože jejich páry jsou zápalné.

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

pouze venku mimo budovy.
– Nestartujte motor a nenechejte jej 

běžet v uzavřených místnostech, 
také jsou-li otevřené dveře a okna.
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Nebezpečí poranění!
Neúmyslné nastartování motoru 
může vést k těžkým poraněním 
event. k požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.
– Před veškerými pracemi, jako jsou 

např. seřizovací nebo opra-vářské 
práce, vždy stáhněte kon-covku 
zapalovacího kabelu a nechejte ji 
v dostatečné vzdále-nosti od 
zapalovací svíčky.

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

– Testy zapalování neprovádějte při 
vyšroubované zapalovací svíčce.

! Nebezpečí popálení! 
Nebezpečí požáru!

Za chodu motoru vzniká teplo. 
Díly motoru, zejména výfuk jsou 
velmi horké. Při dotyku může dojít 
k těžkým popáleninám. 
Zápalná cizí tělesa jako jsou listy, 
tráva, keře atd. se mohou vznítit.
– Před uchopením nechejte výfuk, 

blok motoru a chladicí žebra 
vychladnout.

– Děti musí být v dostatečné 
vzdálenosti od horkého nebo 
běžícího motoru.

– Odstraòte zápalná cizí tělesa 
z blízkosti výfuku a válce.

! Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem! Nebezpečí požáru!

Zapalovací jiskry mohou způsobit 
požár nebo úraz elektrickým 
proudem.

! Nebezpečí poranění!
Otáčející se díly mohou při dotyku 
zachytit ruce, nohy, vlasy, oděv nebo 
části oděvu. Může to vést k těžkým 
poraněním.
– Provozujte nářadí pouze s 

nainstalovanými ochrannými 
zařízeními.

– Mějte ruce a nohy v dostatečné 
vzdálenosti od otáčejících se dílů.

– Před prací si svažte vlasy a 
odložte ozdoby.

– Nenoste žádný volně splývající 
oděv, dolů visící šòůry nebo díly, 
které se mohou zachytit.

! Nebezpečí poranění!
Rychlé zatažení startovacího 
lanka (zpětný ráz, např. vlivem 
přerušeného zapalování) táhne 
ruku a paži rychleji směrem 
k motoru, než lze startovací rukoje ˆ 
uvolnit. Tím může dojít k poranění.
– K nastartování motoru táhněte 

pomalu za startovací rukoje ˆ , 
až je patrný odpor, potom trhnutím 
zatáhněte.

– Před nastartovaním motoru 
sundejte všechny předměty, 
ležící na motoru.

– Přímo připojené konstrukční díly, 
jako řezací nůž, hnací kolo ventilá-
toru, hnací díly atd. musí být 
spolehlivě upevněny.

! Nebezpečí poranění!  
Poškození nářadí!

Na přednastavení motoru ze strany 
závodu se nesmí provádět žádné 
změny.

Symboly na nářadí
Na motoru se nacházejí 
bezpečnostní a varovné pokyny, 
znázorněné pomocí symbolů nebo 
piktogramů. Jednotlivé symboly mají 
následující význam:

Pozor! Varování před 
zdrojem nebezpečí.

Před uvedením 
do pro-vozu si přečtěte 
návod k upotřebení!

Varování před horkým 
povrchem!

Varování před 
jedovatými párami!

Benzín je hořlavý!

Čerpejte bezolovnaté 
palivo!

Udržujte tyto symboly na nářadí vždy 
v čitelném stavu.

Údaje k motoru
Srovnejte obrázek 1 s Vaším 
nářadím a seznamte se s tím, kde se 
nacházejí různé ovládací prvky a 
nastavovací zařízení.
Obrázek 1

1 Uzávěr palivové nádrže
2 Startovací rukoje ˆ
3 Víko plnicího otvoru oleje/

měrka
4 Vypouštěcí šroub oleje
5 Kryt motoru
6 Vzduchový filtr
7 Primer (podle modelu)
8 a) Zapalovací svíčka

b) Koncovka zapalovacího 
kabelu

9 Výfuk

Pokyny k provozu
Kontrola před provozem
Doporučené druhy oleje

Pozor!
Nářadí se dodává bez paliva a bez 
oleje v motoru. Bude-li motor provo-
zován bez dostatečného množství 
oleje, může tím dojít k jeho závaž-
nému poškození. Tato poškození 
jsou vyloučená ze záruky.
 Před nastartováním motoru dolejte 

olej. 
Nelejte příliš mnoho oleje. Olejová 
nádržka má obsah asi 0,6 litru.

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

a) Jednorozsahová viskozita
b) Vícerozsahová viskozita
Olej SAE 10W–30 se doporučuje 
k všeobecnému použití v normálním 
rozsahu teploty. 

!
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Použije-li se olej s jednorozsahovou 
viskozitou, má se z tabulky zvolit olej 
pro průměrnou teplotu v oblasti 
použití.

Pozor!
Vlivem použití podřadného oleje 
nebo oleje pro dvoudobé motory se 
může zkrátit životnost motoru event. 
motor poškodit.
Kontrola hladiny oleje

Pozor!
Při kontrole dbejte na to, abyste 
nářadí odstavili na rovné ploše, 
s vypnutým motorem.
Obrázek 2
 Odšroubujte víko plnicího otvoru 

oleje (3) a otřete měrku oleje. 
 Zastrčte měrku oleje do plnicího 

hrdla.
Typ A:  
Zašroubujte o čtvrt otáčky.
Typ B:  
Zastrčte, ale nezašroubujte.

 Vytáhněte měrku oleje a zkontro-
lujte hladinu oleje.
Je-li hladina příliš nízká, dolejte 
pomalu trochu oleje až k hornímu 
označení ”max” na měrce. 

 Před nastartováním motoru měrku 
oleje pevně zašroubujte.

Pozor!
Nedolévejte příliš mnoho oleje. 
Bude-li doplněno příliš mnoho 
oleje, může to vést k poškození 
motoru, tvorbě kouře, startovacím 
problémům, začouzené zapalovací 
svíčce nebo zaolejovanému 
vzduchovému filtru.
Doporučená paliva
! Nebezpečí!

– Benzín je za určitých podmínek 
velmi snadno zápalný a výbušný.

– Doplòujte palivo pouze v dobře 
větraném prostředí a zastaveném 
motoru. V blízkosti nádrže nebo 
skladu paliv nekuřte a neodsta-
vujte zápalné zdroje.

– Nepřeplòujte benzínovou nádrž 
(v plnicím hrdle nesmí být žádné 
palivo). Po načerpání paliva dbejte 
na to, aby byl uzávěr palivové 
nádrže uzavřen a zajištěn.

– Dbejte na to, abyste při čerpání 
nerozlili žádné palivo. Rozlité 
palivo nebo benzínové páry se 
mohou vznítit. Došloli k rozlití 
paliva dbejte na to, aby před 
opětovným nastartováním motoru 
byla oblast suchá.

– Zabraòte častějšímu 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 okta-

novým číslem 87 nebo vyšším.
– Nepoužívejte palivo specifi-

kace E85/E15.
– Zásobte se jen takovým 

množstvím paliva, které můžete 
spotřebovat během 30 dnů.

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

Kontrola stavu hladiny 
benzínu

Pozor!
Před čerpáním paliva nechejte motor 
nejméně dvě minuty vychladnout.
 Před sundáním uzávěru palivové 

nádrže a čerpáním paliva očis-těte 
oblast kolem plnicího hrdla.

 Naplòte palivovou nádrž přibližně 
2 cm pod vsazení plnicího hrdla, 
aby se palivo mohlo rozpínat.

Nastartování motoru
! Nebezpečí!

Mějte ruce a nohy vždy v dostatečné 
vzdálenosti od otáčejících se dílů. 
Nepoužívejte žádná pomocná 
tlaková spouštěcí zařízení.  
Páry jsou zápalné.
! Nebezpečí! 

Dodržujte všechny pokyny návodu 
k obsluze nářadí, na kterém je tento 
motor namontován.

Upozornění:
Některé modely nemají
– žádný sytič (Choke) event. Primer:

Motor se nastaví automaticky na 
příslušný startovací postup.

– žádnou páčku akcelerátoru:
Otáčky se nastaví automaticky. 
Motor vždy běží v optimálních 
otáčkách.

Obrázek 3
Příprava motoru k 
nastartování
U studeného motoru:
 Zapnutí sytiče (Choke) podle 

modelu (je-li k dispozici):
– posuòte sytič (Choke) (1) 

do polohy START/ /
nebo
– vytáhněte sytič (Choke) (2)
nebo
– Nastavte páčku akcelerátoru 

(3) do polohy .
nebo
 Stiskněte Primer (7, obrázek 1;  

je-li k dispozici):
– při teplotách vyšších než 10 

°C: 
stiskněte 1–3x

– při teplotách nižších než 10 °C: 
stiskněte 3–5x

Upozornění:
– Při stisknutí uzavřete prstem 

odvzdušòovací otvor na tlačítku 
Primer.

– Když motor nenastartuje, stiskněte 
znovu Primer.

U teplého motoru:
 Nastavte páčku akcelerátoru  

(3; je-li k dispozici) na MAX/ .
Upozornění

Také u teplého motoru může 
být eventuálně nutné,
– zapnout sytič (Choke)  

(je-li k dispozici)
nebo
– stisknout 1x Primer  

(je-li k dispozici).
Startování s ručním 
startovacím zařízením
 Postavte se za nářadí, stlačte 

směrem dolů bezpečnostní třmen 
(4; je-li k dispozici) a držte jej 
stlačený proti madlu.

 Táhněte lehce za startovací 
rukoje ˆ (5), až je patrný odpor. 
Potom rychle a rázně zatáhněte, 
abyste překonali kompresi a 
zabránili zpětnému rázu. Je-li to 
nutné zopakujte.
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Pozor!
Nenechejte startovací rukoje ˆ rychle 
vrátit k motoru. Veïte ji pomalu 
zpátky, abyste zabránili poškození 
startéru.
Startování s elektrickým 
startérem (podle modelu)
 Odpojte nabíječku z elektrické 

sítě a nářadí.
 Postavte se za nářadí, stlačte 

směrem dolů bezpečnostní třmen 
(4; je-li k dispozici) a držte jej 
stlačený proti madlu.

 Otočte klíčkem na přístrojové 
desce (6) směrem doprava a držte 
jej, až motor naskočí. 
– Startovací pokus provádějte 

maximálně 5 sekund.
– Před dalším pokusem počkejte 

20 sekund.
Po nastartování motoru
 Když motor běží event. jakmile 

je motor zahřátý, nastavte, popř. 
posuòte dozadu sytič (Choke)  
(je-li k dispozici) do polohy  
RUN/ / .

 Nastavte páčku akcelerátoru  
(je-li k dispozici) do požadované 
polohy:

= rychlé otáčky motoru
= pomalé otáčky motoru

Zastavení motoru
Obrázek 3
 Uvolněte bezpečnostní třmen  

(je-li k dispozici).
nebo
 Nastavte páčku akcelerátoru  

(je-li k dispozici) do polohy  
STOP/ .

Upozornění
Když nářadí odstavíte nebo opustíte, 
vytáhněte klíček zapalování  
(je-li k dispozici).

Údržba/čistění

! Nebezpečí!
Před prováděním všech prací, jako 
jsou např. údržbářské a čisticí práce, 
motor zastavte a nechejte 
vychladnout. Aby se zabránilo 
neúmyslnému nastartování, vždy 
stáhněte koncovku zapalovacího 
kabelu.

Pozor!
– Motor je výrobcem optimálně 

seřízený s ohledem na výkon 
a spotřebu. Každou změnu tohoto 
seřízení má provádět výhradně 
výrobce nebo autorizovaný 
odborník.

– Jestliže se k přepravě nářadí, 
inspekci nebo k odstranění trávy 
musí motor naklonit, nakloòte 
jej vždy tak, aby zapalovací svíčka 
směřovala nahoru a nemohla tím 
vzniknout žádná poškození 
motoru vlivem paliva a oleje.

– Náhradní díly musí odpovídat 
výrobcem stanoveným 
požadavkům.

– Používejte proto pouze originální 
náhradní díly nebo náhradní díly 
schválené výrobcem. 
Opravy nechejte provádět 
výhradně v odborné dílně.

K udržení stejného výkonu jsou 
nezbyt-né pravidelné inspekce a 
dodatečná seřízení motoru.  
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou 
životnost. 
Potřebné intervaly údržby a druhy 
prováděných údržbářských prací 
jsou uvedené v následující tabulce. 
Intervaly údržbářských prací podle 
provozních hodin event. jiných 
časových údajů se mají dodržovat 
podle toho, která doba nastane 
dříve. Při provozu za ztížených 
podmínek jsou nutné častější 
údržby.
Na konci sezóny nechejte nářadí 
zkontrolovat a provést údržbu 
v odborné dílně.

Plán údržby

Údržbářská práce
Po prvních 

5 provozních 
hodinách

Po každém 
použití nebo 
po každých 5 

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
Čistění krytu motoru 

Kontrola motorového oleje 

Výměna motorového oleje  1) 

Kontrola vzduchového filtru 

Údržba vzduchového filtru 2)

Kontrola zapalovacích 
svíček



Údržba zapalovacích svíček 

Výměna benzinového filtru 

Čistění výfukové oblasti 

1) Při těžkém zatížení nebo za vysokých teplot okolí.
2) Při provozu v prašném prostředí provádějte čistění častěji.
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Kontrola oleje
 Před každým nastartováním 

motoru zkontrolujte hladinu oleje.
 Dbejte na to, aby byla vždy 

dodržená správná hladina oleje. 
Viz “Kontrola hladiny oleje”.

Výměna oleje
! Nebezpečí!

Použitý olej může způsobit rakovinu 
kůže, docházíli častěji a delší 
dobu ke kontaktu s kůží. 
Ačkoliv je to nepravděpodobné, 
pokud s použitým olejem nezachá-
zíte denně, je přesto vhodné, abyste 
si po práci s použitým olejem pokud 
možno co nejrychleji důkladně umyli 
ruce mýdlem a vodou.

Pozor!
Vypouštějte olej pokud je motor ještě 
teplý, ale není horký (olej přitom 
vyteče rychleji a úplně).
Obrázek 4
 Sundejte víko plnicího otvoru 

oleje (3).
 Nechejte olej vytéct do vhodné 

nádoby pomocí:
– vyšroubování vypouštěcího 

šroubu oleje (4) 
nebo
– nakloněním nářadí na stranu 

(stranou vzduchového filtru 
směrem nahoru).

! Nebezpečí!
Před nakloněním nářadí k vypou-
štění oleje nechejte motor běžet, 
až je benzínová nádrž prázdná.
 Zašroubujte opět vypouštěcí šroub 

oleje (jestliže byl vyšroubován) 
a pevně jej utáhněte.

 Naplòte olejovou nádrž doporu-
čeným olejem a zkontrolujte 
hladinu oleje.

 Upevněte opět víko plnicího otvoru 
oleje.

Upozornění
Zlikvidujte použitý olej podle 
platných ekologických ustanovení. 
Doporučuje se přinést použitý olej 
v nepropustné nádobě do sběrny 
použitého oleje. Nelikvidujte olej 
ve zbytkovém odpadu nebo jej 
nevylé-vejte a nenechejte vsáknout 
do země.

Údržba vzduchového filtru
Znečistěný vzduchový filtr omezuje 
proudění vzduchu ke karburátoru. 
Aby se zabránilo chybné funkci 
karburátoru, má se vzduchový filtr 
pravidelně čistit. V extrémně 
prašném prostředí mohou být 
nutné častější údržby.
! Nebezpečí!

K čistění vzduchového filtru nikdy 
nepoužívejte benzín nebo rozpou-
štědla s nízkou teplotou vzplanutí. 
Hrozí nebezpečí požáru nebo 
výbuchu.

Pozor!
Motor nikdy nenechejte běžet bez 
vzduchového filtru. Následkem 
může být poškození motoru nebo 
zvýšené opotřebení motoru.
Modely bez Primeru:
Obrázek 5a
 Odšroubujte křídlový šroub 

a sundejte víko vzduchového 
filtru. Vyndejte jednotlivé filtrační 
prvky a oddělte je. Oba filtrační 
prvky pečlivě zkontrolujte na díry 
nebo trhliny a při poškození je 
vyměòte.

 Filtrační prvek z pěnové hmoty 
(1):
Vyčistěte filtrační prvek v roztoku 
čističe pro domácnost a teplé 
vody, potom jej důkladně 
opláchněte vodou. Nebo jej 
vyperte v nehořla-vém 
rozpouštědle nebo v rozpou-
štědle s vysokou teplotou 
vzplanutí. Nechejte filtrační 
prvek dostatečně dlouhou dobu 
uschnout.

 Papírová vložka (2):
Papírový filtrační prvek 
několikrát lehce vyklepejte na 
tvrdé podložce, aby se odstranily 
nečistoty nebo vyfoukejte 
nečistoty zevnitř přes filtr pomocí 
stlačeného vzduchu. Nikdy se 
nepokoušejte nečistoty 
vykartáčovat; tím se nečistoty 
pouze pevněji vetřou do vláken. 
Papírový filtrační prvek vyměòte,  
je-li nadměrně znečistěný.

 Nasaïte opět filtr a namontujte 
kryt.

Modely s Primerem:
Obrázek 5b
 Přitlačte na označenou plochu (3) 

krytu vzduchového filtru (4) 
a sundejte kryt.

 Vyčistěte filtrační článek (5), 
při poškození vyměòte.
Vyčistěte filtrační prvek v roztoku 
čističe pro domácnost a teplé 
vody, potom jej důkladně 
opláchněte vodou. Nebo jej 
vyperte v nehořla-vém 
rozpouštědle nebo v rozpou-štědle 
s vysokou teplotou vzplanutí. 
Nechejte filtrační prvek dostatečně 
dlouhou dobu uschnout. 
Vložte filtrační prvek do čistého 
motorového oleje, nechejte jej 
nasáknout a přebytečný olej 
vytlačte.
Při prvním nastartování bude 
potom motor trochu kouřit, jestliže 
ve filtračním prvku z pěnové hmoty 
zůstalo příliš mnoho oleje.

 Nasaïte opět filtr a namontujte kryt.
Údržba zapalovací svíčky
! Nebezpečí!

Nechejte motor vychladnout.
Testy zapalování neprovádějte 
při vyšroubované zapalovací 
svíčce. Nestartujte motor při 
vyšroubované zapalovací svíčce.
Aby motor správně běžel, musí 
být řádně nastavená vzdálenost 
elektrod zapalovací svíčky a nesmí 
být znečistěné.
Obrázek 6
 Stáhněte koncovku 

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

 Podrobte zapalovací svíčku 
optické kontrole. Zapalovací 
svíčku vyměòte, je-li zjevně 
opotřebovaná nebo je 
poškozený izolátor. 

 Vyčistěte zapalovací svíčku 
drátě-ným kartáčem, jestliže se 
má opětovně použít.
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 Změřte vzdálenost elektrod 
zapalo-vací svíčky lístkovým 
spároměrem. Odstup event. 
dodatečně trochu nastavte 
ohnutím boční elektrody. 
Vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky má být 0,70–0,80 mm 
(obrázek 7).

 Zkontrolujte, zda je těsnicí 
kroužek zapalovací svíčky v 
dobrém stavu, potom zapalovací 
svíčku zašroubuj-te rukou, aby 
se zabránilo poškození závitu.

 Když je zapalovací svíčka rukou 
utažená, pevně ji dotáhněte 
klíčem na svíčky.

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

maximálně 1/2 otáčky
– použitá zapalovací svíčka 

maximálně 1/8 – 1/4 otáčky.
Nesprávně dotažená zapalovací 
svíčka může být velmi horká 
a poškodit motor.
Údržba benzínového filtru
Tyto opravy nechejte provést podle
plánu údržby v odborné dílně.

Čistění motoru
Jestliže byl motor předtím v chodu, 
nechejte jej před čistěním nejméně 
jednu hodinu vychladnout. 
Odstraòujte pravidelně 
nahromadě-nou trávu a nečistoty z 
motoru. Vyčistěte ochranu prstů a 
oblast kolem výfuku. K tomuto 
účelu použijte kartáč nebo stlačený 
vzduch.

Pozor!
Při čistění motor neostřikujte 
vodou, protože by to mohlo 
znečistit palivo. Voda ze zahradní 
hadice nebo vysokotlakého čističe 
se může také dostat do 
vzduchového filtru nebo 
výfukového otvoru a poškodit 
motor.

! Nebezpečí!
Nečistoty nahromaděné kolem 
výfuku mohou způsobit požár. 
Před každým použitím tuto oblast 
zkontrolujte a vyčistěte.

Uložení

Upozornění
Pro uložení delší než 30 dnů lze do 
paliva přidat stabilizátor. Obraťte se 
na Vašeho odborného prodejce nebo 
servisní dílnu.
U motorů, které mají být uložené 
déle než 30 dnů, nemá být v nádrži 
žádné palivo, aby se zabránilo 
tvorbě frakcí v palivové soustavě, 
zejména na důležitých dílech 
karburátoru.
 Nechejte motor běžet, až v 

nádrži není žádné palivo a motor 
se zastaví.

 Vyměòte olej. Viz “Výměna 
oleje”.

 Vyšroubujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce přibližně 15 ml 
motorového oleje.  
Namontujte opět zapalovací 
svíčku a táhněte pomalu za 
startovací lanko, aby se olej 
rozdělil.

 Odstraòte trávu a znečistění 
na motoru, pod krytem motoru 
a na výfuku. 

 Natřete místa s odprýskanou 
barvou a jiné oblasti, které 
mohou rezivět, lehkým olejovým 
filmem.

 Uložte jej na čistém, suchém a 
dobře větraném místě, ne v 
blízkosti zařízení pracujících s 
plamenem nebo výstražnými 
kontrolkami, např. otopných 
zařízení, bojlerů na horkou vodu 
nebo sušiček prádla.  
Nemají se také volit prostory, 
ve kterých se nacházejí elektro-
motory tvořící jiskry nebo ve 
kterých se používá elektrické 
nářadí.

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

 Při uložení položte motor na 
rovnou plochu. Vlivem 
nakloněné polohy může vytékat 
palivo nebo olej.

Postup po delším uložení
 Zkontrolujte motor, jak je 

popsáno v odstavci “Kontrola 
před provozem”.

 Jestliže bylo palivo před uložením 
vypuštěno, naplòte palivovou 
nádrž čerstvým benzínem.  
Je-li pro doplnění paliva k 
dispozici kanystr na benzín, má 
se dbát na to, aby v něm byl 
čerstvý benzín.

 Jestliže byl válec během uložení 
naolejován, tvoří se při 
nastartování motoru kouř. Je to 
normální.

Záruka
V každé zemi platí záruční 
podmínky vydané naší společností 
nebo dovozcem. Poruchy na 
Vašem nářadí odstraníme v rámci 
záruky bezplatně, pokud by byla 
příčinou chyba materiálu nebo 
výrobní chyba. V případě záruky se 
prosím obra ˆ te na Vašeho 
prodejce nebo nejbližší pobočku.
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Hledání chyb

Chyba Možná příčina Odstranění
Motor nestartuje. Není stisknutý bezpečnostní třmen. Stlačte bezpečnostní třmen (je-li k 

dispozici).
V nádrži není žádné palivo. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 

a bezolovnatým palivem.
Zvětralé palivo. Vypus ˆ te venku zvětralé palivo do vhodné 

nádoby. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 
a bezolovnatým palivem.

Motor ve studeném stavu, nebyl 
aktivován sytič (Choke)/Primer.

Aktivujte sytič (Choke)/Primer.

Páka akcelerátoru není nastavená na 
“START” event. na maximální otáčky.

Nastavte páku akcelerátoru na “START” – 
maximální otáčky.

Není nastrčená koncovka zapalovacího 
kabelu.

Nastrčte koncovku zapalovacího kabelu 
na zapalovací svíčku.

Znečistěná nebo vadná zapalovací 
svíčka.

Vyčistěte zapalovací svíčku.
Nastavte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo zapalovací svíčku vyměòte.

Ucpané benzínové potrubí. Nechejte vyčistit benzínové potrubí *).
Motor běží 
nepravidelně 
(vynechává).

Aktivujte sytič (Choke) (je-li k dispozici). Nastavte páčku sytiče (Choke) do původní 
polohy.

Koncovka zapalovacího kabelu 
je nastrčená volně.

Nastrčte pevně koncovku zapalovacího 
kabelu.

Zvětralé palivo.
Voda nebo nečistoty v palivovém 
systému.

Vypus ˆ te venku zvětralé palivo do vhodné 
nádoby. Naplòte nádrž čistým, čerstvým 
a bezolovnatým palivem.

Je ucpaný odvzdušòovací otvor v 
uzávěru palivové nádrže.

Vyčistěte uzávěr palivové nádrže.

Znečistěný vzduchový filtr. Vyčistěte vzduchový filtr.
Zakarbonovaná, vadná zapalovací 
svíčka nebo velká vzdálenost jejich 
elektrod.

Nastavte vzdálenost elektrod zapalovací 
svíčky nebo zapalovací svíčku vyměòte.

Motor se přehřívá. Příliš málo motorového oleje. Naplòte klikovou skříò odpovídajícím 
množstvím oleje.

Omezené proudění vzduchu. Odstraòte posečenou trávu a nečistoty 
z oblasti chladicích žeber motoru a tělesa 
ventilátoru.

Motor má při vysokých 
otáčkách výpadky.

Příliš malá vzdálenost elektrod 
zapalovací svíčky.

Vymontujte zapalovací svíčku a nastavte 
vzdálenost elektrod.

Upozornění
Z důvodu oprav, přesahujících výše uvedené práce, se prosím obra ˆ te na Vašeho prodejce se servisním 
zařízením ve Vaší blízkosti.

*) Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílně




