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Wskazówki dla
u¿ytkownika
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia
nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹
instrukcjê obsługi.
Proszê stosować siê do przepisów
i wskazówek zawartych w tej instrukcji
i przechowywać j¹ do dalszego zastosowania. Nie zezwalać na u¿ytkowanie urz¹dzenia dzieciom ani osobom,
które nie zapoznały siê z instrukcj¹
obsługi.
Osobom poni¿ej 16 lat nie wolno
obsługiwać tego urz¹dzenia –
minimalny wiek osób dopuszczonych
do obsługi urz¹dzenia okreœlany jest
przepisami danego kraju, wzglêdnie
regionu.
Instrukcja obsługi zawiera wskazówki
bezpieczeñstwa, które
– zwracaj¹ uwagê na niebezpieczeñstwa zwi¹zane z silnikiem,
– wskazuj¹ ryzyko zranienia,
– pouczaj¹, w jaki sposób unikn¹ć lub
zmniejszyć ryzyko zranienia.
Wskazówki bezpieczeñstwa podane
w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone s¹ w nastêpuj¹cy sposób:

! Niebezpieczeñstwo!
Oznacza bezpoœrednio zagra¿aj¹ce
niebezpieczeñstwo.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi œmierci¹ lub bardzo ciê¿kim
zranieniem.
Uwaga!
Okreœla niebezpieczn¹ sytuacjê.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
mo¿e spowodować lekkie zranienie
lub uszkodzenie rzeczy.
Wskazówka
Oznacza wskazówki przeznaczone
dla u¿ytkownika i wa¿ne informacje.
UM

Dane techniczne
na obudowie silnika
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia przy
zamawianiu czêœci zamiennych i dla
serwisu. Dane techniczne silnika
nale¿y wpisać do ramki (rysunek=7).

Dla własnego
bezpieczeñstwa
Wskazówka
W podanym ni¿ej tekœcie mówi siê
ogólnie o „urz¹dzeniu“. Silnik mo¿e
być zamontowany do wielu ró¿nych
urz¹dzeñ.
! Niebezpieczeñstwo eksplozji
i wybuchu po¿aru!
Benzyna i pary benzyny s¹ bardzo
łatwo zapalne i wybuchowe.
Po¿ar lub wybuch mo¿e spowodować bardzo ciê¿kie poparzenia,
a nawet œmierć.
Je¿eli benzyna dostanie siê na ciało
lub odzie¿, nale¿y natychmiast
obmyć skórê i zmienić ubranie.
– Przed tankowaniem nale¿y wył¹czyć silnik i pozostawić do ochłodzenia co najmniej dwie minuty,
a dopiero potem otworzyć
pokrywê wlewu paliwa.
– Zbiornik napełniać tylko na wolnym powietrzu lub w bardzo
dobrze przewietrzanym pomieszczeniu.
– Stosować tylko dopuszczone
zbiorniki paliwa.
– Kanistra nie wolno nigdy napełniać na pojeŸdzie, ci¹gniku, ani
naczepie z obudow¹ z tworzywa
sztucznego.
Kanister przeznaczony do napełnienia postawić na ziemi w bezpiecznej odległoœci od pojazdu.
– W miarê mo¿liwoœci zdj¹ć urz¹dzenia o napêdzie silnikowym
z ciê¿arówki lub naczepy i przeprowadzić tankowanie na ziemi.
Je¿eli nie jest to mo¿liwe, napełniać urz¹dzenie z kanistra, a nie
bezpoœrednio poprzez w¹¿
z saturatora.
– Pistolet saturatora przyło¿yć
do króćca wlewu zbiornika
paliwa lub kanistra i przytrzymać,
a¿ do zakoñczenia tankowania.

–

–

–

–
–

–

–
–
–

–
–
–

Nie u¿ywać dŸwigni blokuj¹cej
do takowania ci¹głego.
Nie przepełniać zbiornika paliwa.
Zbiornik paliwa napełniać
najwy¿ej do poziomu ok. dwa
centymetry poni¿ej dolnej
krawêdzi króćca wlewu, aby
paliwo mogło rozszerzać swoj¹
objêtoœć.
Paliwo przechowywać z dala
od iskier, otwartego ognia, lamp
ostrzegawczych, Ÿródeł ciepła
lub innych Ÿródeł zapłonu.
Nie wolno nigdy tankować urz¹dzeñ w zamkniêtych pomieszczeniach, poniewa¿ tworz¹ siê
łatwopalne pary.
Nie palić.
Sprawdzać czêsto przewody paliwowe, zbiornik paliwa, pokrywê
zbiornika paliwa i zł¹czki, czy nie
s¹ popêkane lub nieszczelne,
a w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia wymienić.
Przed wł¹czeniem silnika sprawdzić, czy zamontowane s¹ œwiece
zapłonowe, układ wydechowy,
pokrywa zbiornika paliwa i filtr
powietrza.
Nie wł¹czać silnika bez zamontowanych œwiec zapłonowych.
W przypadku rozlania siê paliwa
zaczekać z wł¹czaniem silnika,
a¿ rozlane paliwo siê ulotni.
W czasie u¿ytkowania urz¹dzenia
nie przechylać silnika ani urz¹dzenia zbyt mocno, aby nie
spowodować wylania siê paliwa.
Nie zatrzymywać silnika dŸwigni¹
ssania (choke).
Transportować urz¹dzenia tylko
z pustym zbiornikiem paliwa.
Benzynê lub urz¹dzenia z pełnym
zbiornikiem paliwa przechowywać
z dala od instalacji grzewczych,
pieców, podgrzewaczy wody lub
innych urz¹dzeñ wyposa¿onych
w lampki ostrzegawcze lub inne
Ÿródła zapłonu, poniewa¿ mog¹
one spowodować zapłon par
benzyny.

Instrukcja obsługi Silnik
Niebezpieczeñstwo eksplozji
i wybuchu po¿aru!
Podczas startu silnika powstaj¹ iskry.
Mog¹ one spowodować zapłon znajduj¹cych siê w pobli¿u par łatwopalnych. To z kolei mo¿e doprowadzić
do wybuchu lub po¿aru.
– Nie wł¹czać silnika w pobli¿u
uszkodzonych instalacji gazowych.
– Nie stosować ¿adnych ciœnieniowych œrodków pomocniczych
zapłonu silnika, poniewa¿ ich
pary s¹ zapalne.

!

!

Niebezpieczeñstwo
uduszenia!
Silniki wydzielaj¹ tlenek wêgla – gaz
bezwonny, bezbarwny, ale truj¹cy.
Wdychanie tlenku wêgla mo¿e
spowodować słaboœć, omdlenie
lub œmierć.
– Silnik wł¹czać i eksploatować
tylko na wolnym powietrzu.
– Nie wł¹czać i nie eksploatować
silnika w pomieszczeniach zamkniêtych nawet wtedy, gdy otwarte
s¹ drzwi i okna.

!

Niebezpieczeñstwo
zranienia!
Niezamierzone wł¹czenie silnika
mo¿e spowodwać ciê¿kie zranienia,
wzglêdnie po¿ar lub pora¿enie
pr¹dem elektrycznym.
– Przed przyst¹pienem do jakichkolwiek prac, jak np. nastawianie,
naprawa, nale¿y zawsze wyj¹ć
wtyczkê œwiec zapłonowych
i odło¿yć j¹ z dala od œwiec
zapłonowych.
– Do testu zapłonu stosować tylko
dopuszczone aparaty testuj¹ce
zapłon.
– Nie przeprowadzać testu zapłonu
bez œwiec zapłonowych.
! Niebezpieczeñstwo
poparzenia!
Niebezpieczeñstwo
wybuchu po¿aru!
Pracuj¹cy silnik wydziela ciepło.
Elementy silnika, a szczególnie układ
wydechowy, s¹ bardzo gor¹ce.
Dotkniêcie mo¿e spowodować
ciê¿kie poparzenie.

Polski
Materiały palne i ciała obce, jak
liœcie, trawa, krzaki itp. mog¹ siê
zapalić.
– Układ wydechowy, blok cylindrów
i ¿eberka chłodnicy pozostawić do
ochłodzenia przed dotkniêciem.
– Dzieci trzymać z dala od gor¹cego
lub pracuj¹cego silnika.
– Usun¹ć palne ciała obce znajduj¹ce siê w pobli¿u układu wydechowego i cylindrów.
! Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Niebezpieczeñstwo
wybuchu po¿aru!
Œwiece zapłonowe mog¹ wywołać
ogieñ lub spowodować pora¿enie
pr¹dem elektrycznym.
! Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem przy silnikach
z rozrusznikiem elektrycznym
Podczas deszczu nie u¿ywać
rozrusznika elektrycznego.
Proszê siê upewnić, czy sieć elektryczna zabezpieczona jest samowył¹cznikiem zabezpieczaj¹cym
(bezpiecznikiem). W przeciwnym
przypadku zlecić monta¿ odpowiedniego bezpiecznika uprawnionemu specjaliœcie elektrykowi.
Do podł¹czenia rozrusznika elektrycznego do sieci stosować tylko
przedłu¿acz elektryczny (nie nale¿y
do zakresu dostawy), który dopuszczony jest do zastosowania na
wolnym powietrzu i posiada przewód ochronny (uziemiaj¹cy), na
przykład o długoœci maksymalnej
do 50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 do –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 do –40 °C.
Przed ka¿dym uruchomieniem silnika
sprawdzić przedłu¿acz elektryczny
i przewód elektryczny/wtyczkê przył¹czaj¹c¹ przy silniku, czy nie s¹
uszkodzone. Uszkodzone elementy
zlecić natychmiast do wymiany
uprawnionemu specjaliœcie elektrykowi. Nie wolno nigdy u¿ywać
rozrusznika elektrycznego do
zapłonu silnika, je¿eli jakieœ
elementy s¹ uszkodzone.

Uwaga!
Podł¹czenie rozrusznika elektrycznego niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami bezpieczeñstwa technicznego mo¿e spowodować uszkodzenie urz¹dzenia i szkody
rzeczowe w jego otoczeniu.
Proszê siê upewnić, czy sieć
elektryczna
– zasilana jest pr¹dem 220–230 V
i 50 Hz,
– i zabezpieczona jest odpowiednim
bezpiecznikiem (co najmniej 10 A).

!

Niebezpieczeñstwo
zranienia!
Krêc¹ce siê elementy mog¹
dotkn¹ć dłoni, stóp, włosów, odzie¿y
lub je porwać. Mo¿e to spowodować
ciê¿kie zranienia.
– Urz¹dzenie eksploatować tylko
z zamontowanym wyposa¿eniem
ochronnym.
– Dłonie i stopy trzymać z dala
od krêc¹cych siê czêœci.
– Przed przyst¹pieniem do pracy
zwi¹zać długie włosy i zdj¹ć
bi¿uteriê.
– Zwrócić uwagê na odpowiedni¹
odzie¿ – nie nosić luŸnych rzeczy,
zwisaj¹cych sznurków, pasków
i innych czêœci ubrania, które mog¹
siê wpl¹tać lub zostać wci¹gniête.

!

Niebezpieczeñstwo
zranienia!
Szybkie wci¹ganie linki startowej
(uderzenie zwrotne np. na skutek
niezapalenia silnika) ci¹gnie
szybciej dłoñ w kierunku silnika,
ni¿ u¿ytkownik zd¹¿y puœcić linkê.
Mo¿e to spowodować zranienie
u¿ytkownika.
– W celu wł¹czenia silnika ci¹gn¹ć
powoli uchwyt startera, a¿ do
wyczucia oporu, a nastêpnie
jednym ruchem mocno poci¹gn¹ć.
– Przed wł¹czeniem silnika zdj¹ć
wszystkie rzeczy le¿¹ce na silniku.
– Elementy bezpoœrednio przył¹czone do silnika, jak nó¿ tn¹cy,
koło wentylatora, wał napêdowy
itp. musz¹ być mocno zamontowane.
UN
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Niebezpieczeñstwo
zranienia!
Uszkodzenie urz¹dzenia!
– Nie wolno wprowadzać ¿adnych
zmian w fabrycznych nastawieniach wstêpnych silnika.

!

Symbole umieszczone
na urz¹dzeniu
Na silniku znajduj¹ siê wskazówki
bezpieczeñstwa i ostrze¿enia
przedstawione za pomoc¹ symboli
lub piktogramów. Symbole te maj¹
nastêpuj¹ce znaczenia:

!

Uwaga! Ostrze¿enie
przed Ÿródłem
niebezpieczeñstwa.
Przed uruchomieniem
przeczytać instrukcjê
obsługi!
Ostrze¿enie przed
gor¹c¹ powierzchni¹!
Ostrze¿enie przed
truj¹cymi parami!
Benzyna jest
łatwopalna!
Tankować tylko paliwo
bezołowiowe!
Nie u¿ywać rozrusznika
elektrycznego podczas
deszczu.

Powy¿sze symbole umieszczone
na urz¹dzeniu nale¿y utrzymywać
w takim stanie, aby były zawsze
wyraŸne i czytelne.

Opis silnika
Proszê porównać rysunek=1=z urz¹dzeniem nabytym przez Pañstwa
i zapoznać siê z rozmieszczeniem
poszczególnych elementów obsługi
i wyposa¿enia nastawczego.

UO

Rysunek 1
N Układ wydechowy
O a) œwieca zapłonowa
b) wtyczka œwiecy zapłonowej
P Pokrywa wlewu oleju, miarka
poziomu oleju
Q Œruba spustu oleju
R DŸwignia ssania choke
S Uchwyt startera
T Przycisk rozrusznika *
U Wtyczka przył¹czenia
przedłu¿acza elektrycznego *
* Tylko dla urz¹dzeñ z rozrusznikiem elektrycznym.

Opis obsługi
Sprawdzenie przed
wł¹czeniem
Zalecane gatunki oleju
Uwaga!
Urz¹dzenie dostarczane jest bez
paliwa i bez oleju silnikowego.
Uruchomienie silnika bez odpowiedniej iloœci oleju spowoduje jego
powa¿ne uszkodzenie.
Szkody te nie s¹ objête gwarancj¹.
Wskazówka
Zale¿nie od wykonania silnik mo¿e
być ju¿ fabrycznie napełniony olejem.
 Przed wł¹czeniem silnika sprawdzić
poziom oleju i w razie potrzeby
napełnić, wzglêdnie dopełnić
olejem.
Nie nalewać zbyt du¿o oleju.
Zbiornik oleju ma pojemnoœć
około 0,6 litra.
Stosować tylko oleje do silników
4-taktowych SAE 0W-30 lub SAE
5W-30 klasy SF/SG, albo wy¿szej.
Patrz nastêpuj¹ca tabela „Lepkoœć
w zale¿noœci od temperatury
otoczenia“.

Uwaga!
Zastosowanie oleju niskiej jakoœci
lub oleju dla silnika 2-taktowego
skraca ¿ywotnoœć silnika, lub
spowodować jego uszko-dzenie.

Kontrola poziomu oleju
Uwaga!
Przy sprawdzaniu poziomu oleju
zwracać uwagê, aby urz¹dzenie
stało na płaskiej powierzchni, a silnik
był wył¹czony.
Rysunek 2
 Odkrêcić pokrywê wlewu oleju (3)
i wytrzeć miarkê poziomu oleju.
 Miarkê poziomu oleju wsun¹ć
do króćca wlewu.
Miarkê oleju z zamkiem
bagnetowym: wsun¹ć i dokrêcić.
Gwintowan¹ miarkê oleju:
wsun¹ć i nie dokrêcać.
 Miarkê oleju ponownie wyj¹ć
i sprawdzić poziom oleju.
Je¿eli poziom oleju jest za niski,
dopełnić powoli olejem do górnego
oznaczenia „maks.“ na miarce.
 Miarkê dokrêcić przed ponownym
wł¹czeniem silnika.
Uwaga!
Nie nalewać zbyt du¿o oleju.
Zbyt du¿a iloœć oleju mo¿e spowodować uszkodzenie silnika, powstawanie dymu, trudnoœci w uruchomieniu silnika, zanieczyszczenie
œwiec zapłonowych sadz¹ lub
zanieczyszczenie filtra powietrza
olejem.

Zalecane paliwo

! Niebezpieczeñstwo!
– Benzyna jest w pewnych warunkach materiałem wysoce łatwopalnym i grozi wybuchem.
– Paliwo tankować tylko w dobrze
przewietrzanym pomieszczeniu
i przy wył¹czonym silniku.
Nie wolno palić w obszarze tankowania, w miejscu składowania
paliwa i wył¹czyć wszystkie Ÿródła
zapłonu.

Instrukcja obsługi Silnik
– Nie wolno przepełniać zbiornika
paliwa (paliwo nie mo¿e znajdować siê w króćcu wlewu paliwa).
Po zatankowaniu upewnić siê,
¿e pokrywa wlewu paliwa jest
zamkniêta i zabezpieczona.
– Zwracać uwagê, aby podczas
tankowania nie rozlało siê paliwo.
Rozlane paliwo lub pary benzyny
mog¹ siê zapalić. W przypadku
rozlania siê paliwa zaczekać,
a¿ rozlane paliwo wyschnie
i dopiero wtedy wł¹czyć silnik.
– Unikać wielokrotnego lub dłu¿szego kontaktu skóry z paliwem
oraz zapobiegać wdychaniu par
paliwa.

!
–
–
–
–
–
–

–

Niebezpieczeñstwo
uszkodzenia silnika!
Paliwa nie mieszać z olejem.
Stosować tylko czyste, œwie¿e
paliwo bezołowiowe.
Stosować tylko paliwo o liczbie
oktanowej 87 lub wy¿szej.
Nie wolno stosować ¿adnego
paliwa o specyfikacji E85!
Składować paliwo tylko w takiej
iloœci, która mo¿e być zu¿yta
w ci¹gu 30 dni.
Paliwa, które nie zawiera stabilizatora nie wolno pozostawiać
w zbiorniku dłu¿ej ni¿ 30 dni –
w przeciwnym wypadku mo¿na
spowodować utratê wa¿noœci
gwarancji i praw do roszczeñ
z tytułu gwarancji.
Zwracać uwagê, aby do zbiornika
paliwa nie dostał siê brud, kurz,
ani woda.

Kontrola poziomu paliwa
Uwaga!
Przed tankowaniem pozostawić
silnik na co najmniej dwie minuty
do ochłodzenia.
Rysunek 3
 Przed zdjêciem pokrywy zbiornika
paliwa (3) i tankowaniem nale¿y
wyczyœcić obszar wokół króćca
wlewu paliwa.
 Zbiornik paliwa napełniać najwy¿ej
do poziomu ok. 3 cm poni¿ej dolnej
krawêdzi króćca wlewu, aby paliwo
mogło rozszerzać swoj¹ objêtoœć.

Polski

Sprawdzenie rozrusznika elektrycznego (zale¿nie od modelu)

!

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Przed ka¿dym uruchomieniem silnika
sprawdzić przedłu¿acz elektryczny
i przewód elektryczny/wtyczkê
przył¹czaj¹c¹ przy silniku, czy nie s¹
uszkodzone. Uszkodzone elementy
zlecić natychmiast do wymiany
uprawnionemu specjaliœcie elektrykowi. Nie wolno nigdy u¿ywać
rozrusznika elektrycznego do
zapłonu silnika, je¿eli jakieœ
elementy s¹ uszkodzone.
Sprawdzić przewód elektryczny
i wtyczkê przy silniku.

Wł¹czanie silnika

! Niebezpieczeñstwo!
Dłonie i stopy trzymać z dala od
ruchomych czêœci. Nie stosować
œrodków pomocniczych zapłonu
pod ciœnieniem. Pary s¹ łatwopalne.

 Nacisn¹ć 2–3x przycisk rozrusznika

(2) a je¿eli silnik jest ciepły, tylko 1x.
Przy ciepłym silniku nacisn¹ć przycisk rozrusznika tylko wtedy, je¿eli
silnik był wył¹czony na dłu¿szy czas.
Wskazówka
Przy naciskaniu zatkać palcem otwór
odpowietrzaj¹cy na przycisku rozrusznika. W skrajnych przypadkach, je¿eli
jest bardzo zimno, mo¿e okazać siê
konieczne kilkakrotne naciœniêcie
przycisku rozrusznika.

Start dla urz¹dzeñ z rozrusznikiem rêcznym
 Lekko poci¹gn¹ć uchwyt rozrusz-

nika, a¿ do wyczuwalnego oporu.
Nastêpnie poci¹gn¹ć szybko
i mocno, aby przezwyciê¿yć sprê¿anie, zapobiec uderzeniu zwrotnemu i wł¹czyć silnik.
W razie potrzeby powtórzyć.

Wskazówka
Silnik nie posiada dŸwigni gazu; liczba
obrotów nastawia siê automatycznie.
Silnik pracuje zawsze z optymaln¹
liczb¹ obrotów.

Uwaga!
Nie puszczać gwałtownie uchwytu
rozrusznika, poniewa¿ uderzy
w silnik, tylko poprowadzić powoli
z powrotem, aby zapobiec uszkodzeniu rozrusznika.
 Po wystartowaniu silnika, je¿eli
silnik zacznie ju¿ pracować równomiernie, ustawić dŸwigniê ssania
(choke) w poło¿eniu œrodkowym
pomiêdzy
/OFF i
/ON,
a nastêpnie po krótkim czasie
ustawić dŸwigniê na
/OFF.

Przygotowanie silnika
do startu

Start dla urz¹dzeñ z rozrusznikiem elektrycznym

! Niebezpieczeñstwo!
Przestrzegać wszystkich wskazówek podanych w instrukcji obsługi
urz¹dzenia, w którym zamontowany
jest niniejszy silnik.

Rysunek 3
 Wsun¹ć kluczyk zapłonowy (1)
całkowicie do stacyjki – nie
przekrêcać (rysunek 8).
 Uruchomić dŸwigniê ssania (choke)
(je¿eli silnik jest zimny):
– Przesun¹ć dŸwigniê ssania
(choke) do pozycji
/ON.
Wskazówka
Wł¹czenie ssania (choke) nie jest
konieczne, je¿eli silnik jest ciepły lub
temperatura otoczenia jest wysoka.

!

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Nie u¿ywać rozrusznika elektrycznego podczas deszczu.
Rysunek 3
 Przedłu¿acz poł¹czyć najpierw
z wtyczk¹ (5), a dopiero potem
z gniazdkiem sieci elektrycznej.
 Nacisn¹ć przycisk rozrusznika (4)
i przytrzymać wciœniêty tak długo
(maks. 5 sekund), a¿ silnik
wystartuje. Przed ponown¹ prób¹
wystartowania silnika odczekać
co najmniej 30 sekund.
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Wskazówka
Rozrusznik elektryczny wyposa¿ony
jest w termiczny system ochrony
przed przegrzaniem (zale¿nie od
modelu). Je¿eli rozrusznik elektryczny
bêdzie za gor¹cy, na skutek wielokrotnych prób startu, wtedy zadziała
system ochronny i rozrusznik nie daje
siê wł¹czyć tak długo, dopóki siê
wystarczaj¹co nie ochłodzi.
 Po wystartowaniu silnika, je¿eli
silnik zacznie ju¿ pracować równomiernie, ustawić dŸwigniê ssania
(choke) w poło¿eniu œrodkowym
pomiêdzy
/OFF i
/ON,
a nastêpnie po krótkim czasie
ustawić dŸwigniê na
/OFF.
 Najpierw odł¹czyć przedłu¿acz od
sieci elektrycznej, a dopiero potem
od rozrusznika elektrycznego.

Zatrzymywanie silnika
Rysunek 8
 Wyci¹gn¹ć kluczyk zapłonowy
do połowy (0/OFF).
Wskazówka
Po zakoñczeniu pracy, wzglêdnie
przed opuszczeniem urz¹dzenia
wyj¹ć kluczyk zapłonowy ze stacyjki.

Przegl¹d i konserwacja/
czyszczenie
! Niebezpieczeñstwo!
Przed przyst¹pieniem do wszelkich
prac, jak np. przegl¹d, konserwacja
i czyszczenie nale¿y wył¹czyć silnik
i odczekać, a¿ siê ochłodzi.
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub niezamierzonym
wł¹czeniem, nale¿y zawsze wyj¹ć
wtyczkê œwiec zapłonowych.
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Uwaga!
– Silnik jest nastawiony fabrycznie
przez producenta dla optymalnej
mocy i zu¿ycia paliwa.
Ka¿da zmiana nastawienia fabrycznego mo¿e być wykonana tylko
i wył¹cznie przez producenta,
albo przez uprawnionego specjalistê, który posiada odpowiedni¹
autoryzacjê.
– Je¿eli zachodzi koniecznoœć
przechylenia silnika do transportu
urz¹dzenia, przeprowadzenia
przegl¹du i konserwacji lub
usuniêcia zanieczyszczeñ, nale¿y
zawsze przechylać urz¹dzenie
w taki sposób, aby œwieca zapłonowa zwrócona była do góry,
w ten sposób paliwo ani olej nie
uszkodz¹ silnika.
– Urz¹dzenie mo¿na przechylać
tylko wtedy, je¿eli zbiornik paliwa
jest pusty, np. w celu przeprowadzenia prac zwi¹zanych z przegl¹dem i czyszczeniem.
– Na pojazdach wolno transportować urz¹dzenie tylko z pustym
zbiornikiem paliwa.
– Czêœci zamienne musz¹ odpowiadać wymaganiom stawianym
przez producenta.
Dlatego proszê stosować tylko
oryginalne czêœci zamienne, albo
czêœci zamienne dopuszczone
przez producenta urz¹dzenia
do takiego zastosowania.
Naprawy zlecić do przeprowadzenia wył¹cznie w uprawnionym
warsztacie specjalistycznym.
Celem utrzymania równomiernie
wysokiej wydajnoœci urz¹dzenia,
konieczne s¹ regularne przegl¹dy
i regulacje silnika.
Regularnie przeprowadzane przegl¹dy i konserwacje zapewniaj¹
długi okres u¿ytkowania.

Wymagane okresy przegl¹dów
i konserwacji, oraz rodzaj czynnoœci,
które nale¿y przy tym wykonać,
podane s¹ w umieszczonej poni¿ej
tabeli. Nale¿y zachować okresy
podane w godzinach pracy lub innych
jednostkach czasowych, zale¿nie
od tego, który punkt czasu wyst¹pi
wczeœniej.
Przy eksploatacji w utrudnionych
warunkach nale¿y przeprowadzać
przegl¹dy i konserwacje czêœciej,
w krótszych okresach czasu.
Po zakoñczeniu sezonu zlecić przegl¹d i konserwacjê urz¹dzenia
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

Konrola oleju

 Przed ka¿dym uruchomienem

silnika sprawdzić poziom oleju.
Zwracać uwagê, aby poziom oleju
był zawsze prawidłowy. Patrz rozdział
„Kontrola poziomu oleju“.
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Plan przegl¹dów i konserwacji
Czynnoœci
Sprawdzić poziom oleju

przed ka¿dym po pierwszych
u¿yciem
5 godzinach pracy

jeden raz
na sezon lub
co 25 godzin

jeden raz
na sezon lub
co 50 godzin

jeden raz na sezon
lub co 100 godzin



Wymienić olej



Sprawdzić œwiece
zapłonowe




Wyczyœcić lub wymienić
œwiece zapłonowe



Wyczyœcić obszar układu
wydechowego



Sprawdzić rozrusznik
elektryczny



Wymiana oleju
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Niebezpieczeñstwo!
Stary, zu¿yty olej ma własnoœci
rakotwórcze i mo¿e wywołać raka
skóry poprzez czêsty i dłu¿szy
kontakt ze skór¹. Pomimo, ¿e jest
to nieprawdopodobne w przypadku,
gdy u¿ytkownik nie ma codziennego
kontaktu z olejem, zaleca siê po
ka¿dej pracy ze zu¿ytym olejem
niezwłocznie wymyć dokładnie
rêce wod¹ i mydłem.
Uwaga!
Przed przechyleniem urz¹dzenia
w celu spuszczenia oleju pozostawić wł¹czony silnik tak długo,
a¿ opró¿ni siê zbiornik paliwa.
Olej spuœcić, gdy silnik jest jeszcze
ciepły, ale nie gor¹cy (wtedy olej
wyleje siê szybciej i całkowicie).
Rysunek 4
 Zdj¹ć pokrywê wlewu oleju (3).
 Spuœcić olej do odpowiedniego
pojemnika poprzez:
– otwarcie œruby spustu oleju (4).
 Œrubê spustu oleju (o ile odkrêcona)
nale¿y ponownie wkrêcić
i dokrêcić.
 Napełnić zbiornik oleju zalecanym
olejem i sprawdzić poziom oleju.
 Ponownie zamocować pokrywê
wlewu oleju.

Wskazówka
Stary, zu¿yty olej pozostały po wymianie oleju silnikowego usun¹ć zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami o ochronie œrodowiska naturalnego.
Zaleca siê oddać zu¿yty olej w szczelnym pojemniku w odpowiednim
punkcie zbioru oleju lub w przedsiêbiorstwie oczyszczania miasta.
Nie wolno wyrzucać oleju do domowych œmieci ani wylewać na ziemiê
i pozostawiać do wsi¹kniêcia.

Przegl¹d i konserwacja
œwiec zapłonowych

! Niebezpieczeñstwo!
Silnik pozostawić do ochłodzenia.
Nie przeprowadzać testu zapłonu
bez œwiec zapłonowych.
Nie wł¹czać silnika bez œwiec
zapłonowych.
Aby zapewnić prawidłow¹ pracê
silnika, nale¿y właœciwie nastawić
odległoœć elektrod œwiecy zapłonowej, a elektrody musz¹ być czyste.
Rysunek 5
 Zdj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych
(2b) i wykrêcić œwiecê zapłonow¹
(2a) kluczem do œwiec.

 Sprawdzić wzrokowo œwiecê zapło-

now¹. Wymienić œwiecê zapłonow¹
na now¹, je¿eli wykazuje zu¿ycie lub
izolacja jest uszkodzona.
 Wyczyœcić œwiecê szczotk¹ drucian¹,
je¿eli ma być ponownie zało¿ona.
 Zmierzyć odległoœć elektrod za pomoc¹ suwmiarki. W razie potrzeby
poprawić nastawienie poprzez
wygiêcie bocznej elektrody.
Odległoœć elektrod powinna wynosić 0,60–0,80 mm (rysunek=6).
 Sprawdzić, czy pierœcieñ uszczelniaj¹cy œwiecy zapłonowej jest
w dobrym stanie, a nastêpnie
wkrêcić œwiecê zapłonow¹ rêcznie,
aby zapobiec uszkodzeniu gwintu.
 Po wrêceniu rêk¹ dokrêcić œwiecê
zapłonow¹ kluczem do œwiec.
Uwaga!
Nie dokrêcać œwiecy zapłonowej
zbyt mocno. Przy dokrêcaniu œwiecy
zapłonowej kluczem do œwiec
zachować nastêpuj¹ce wartoœci:
– dla nowych œwiec zapłonowych
maksymalnie 1/2 obrotu,
– dla u¿ywanych œwiec zapłonowych maksymalnie 1/8 – 1/4 obrotu.
Niedokładnie dokrêcona œwieca
zapłonowa mo¿e być bardzo gor¹ca
i spowodować uszkodzenie silnika.
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Czyszczenie silnika
Je¿eli silnik pracował bezpoœrednio
przed czyszczeniem, nale¿y pozostawić go co najmniej jedn¹ godzinê
do ochłodzenia. Regularnie usuwać
zanieczyszczenia gromadz¹ce siê na
silniku. Wyczyœcić ochronê palców
i obszar wokół układu wydechowego.
Zastosować do tego szczotkê lub
sprê¿one powietrze.
Uwaga!
Nie pryskać silnika wod¹, poniewa¿
woda mo¿e zanieczyœcić paliwo.
Strumieñ wody z wê¿a ogrodowego
lub wysokociœnieniowego urz¹dzenia czyszcz¹cego mo¿e dostać siê
do otworu wylotu spalin i spowodować uszkodzenie silnika.

! Niebezpieczeñstwo!
Zanieczyszczenia nagromadzone
wokół otworu układu wydechowego
mog¹ spowodować wybuch po¿aru.
Obszar ten nale¿y sprawdzić
i wyczyœcić przed ka¿dym u¿yciem.

Przechowywanie
Silniki odstawione na okres dłu¿szy ni¿
30 dni powinny mieć pusty zbiornik
paliwa, aby nie dopuœcić do powstawania osadów w systemie obiegu
paliwa, a szczególnie na wa¿nych
elementach gaŸnika.
Na czas przechowywania od 30
do maksymalnie 90 dni mo¿na dodać
do paliwa stabilizator. Proszê zwrócić
siê do punktu zakupu lub uprawnionego warsztatu serwisowego.
 Pracuj¹cy silnik pozostawić tak
długo, a¿ zbiornik paliwa całkowicie
siê opró¿ni, a silnik sam siê zatrzyma.
 Wymienić olej. Patrz rozdział
„Wymiana oleju“.
 Wyj¹ć œwiecê zapłonow¹ i wlać do
cylindra około 15 ml oleju silnikowego. Ponownie zamontować
œwiecê zapłonow¹ i powoli poci¹gn¹ć
linkê zapłonu, aby olej siê rozprowadził.
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 Usun¹ć zanieczyszczenia wokół

silnika, spod ochrony palców, spod,
wokół i zza układu wydechowego.
Pomalować miejsca, w których
odrapana jest farba, a inne miejsca
zagro¿one rdz¹ posmarować cienko
olejem.
 Przechowywać w miejscu czystym,
suchym i dobrze przewietrzanym,
z dala od urz¹dzeñ pracuj¹cych
z płomieniem lub lampk¹ ostrzegawcz¹, jak np. instalacje grzewcze,
podgrzewacze wody lub suszarki
do bielizny. Nale¿y równie¿ unikać
obszarów, w których znajduj¹ siê
silniki elektryczne wytwarzaj¹ce iskry,
oraz w których stosuje sê narzêdzia
elektryczne.
 W razie mo¿liwoœci do przechowywania nie wybierać równie¿ obszarów o wysokiej wilgotnoœci powietrza,
poniewa¿ wspomaga to tworzenie
siê rdzy i wystêpowanie korozji.
 Do przechowywania ustawić
urz¹dzenie na płaskiej powierzchni.
W przechylonej pozycji mo¿e wylać
siê paliwo lub olej.

Sposób postêpowania
po dłu¿szym okresie
przechowywania

 Sprawdzić silnik w sposób opisany

w rozdziale „Kontrola przed
uruchomieniem“.
 Je¿eli zbiornik paliwa został
opró¿niony przed odstawieniem
urz¹dzenia, napełnić zbiornik
œwie¿¹ benzyn¹. Kanister (jeœli jest)
powinien być napełniony œwie¿¹
benzyn¹.
 Je¿eli cylinder był naoliwiony na
czas przechowywania urz¹dzenia,
przy rozruchu silnika wydobywa siê
trochê dymu. Jest to zjawiskiem
normalnym.

Gwarancja
W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki
gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju
lub przez importera. Ewentualne usterki
urz¹dzenia usuwane s¹ w okresie
gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane s¹ one błêdem materiałowym
lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszê zwrócić
siê do punktu zakupu urz¹dzenia
lub najbli¿szego przedstawicielstwa
naszej firmy.
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Przyczyny usterek
Usterka
Silnik nie startuje.

Mo¿liwa przyczyna
Kluczyk zapłonowy nie jest całkowicie wło¿ony.
Brak paliwa w zbiorniku.
Zwietrzałe paliwo.

Sposób usuniêcia
Całkowicie wcisn¹ć kluczyk zapłonowy.
Zbiornik paliwa napełnić czystym, œwie¿ym
paliwem bezołowiowym.
Zwietrzałe paliwo zlać na wolnym powietrzu
do odpowiedniego pojemnika. Zbiornik
paliwa napełnić czystym, œwie¿ym paliwem
bezołowiowym.
Nastawić dŸwigniê ssania (choke).

Silnik jest zimny, dŸwignia ssania (choke)
w niewłaœciwej pozycji.
Rozrusznik nie jest wł¹czony.
Wł¹czyć rozrusznik
Nie jest podł¹czona wtyczka œwiec zapłonowych. Nało¿yć na œwiecê wtyczkê œwiec
zapłonowych.
Œwieca zapłonowa jest zanieczyszczona lub
Wyczyœcić œwiecê zapłonow¹.
uszkodzona.
Nastawić odległoœć elektrod lub wymienić
œwiecê zapłonow¹.
Zatkany przewód paliwowy.
Zlecić przeczyszczenie przewodu
paliwowego *).
Silnik pracuje nieregu- DŸwignia ssania nastawiona jest
DŸwigniê ssania (choke) nastawić
larnie (zacina siê).
na „CHOKE/ “.
na „ /OFF“.
Wtyczka œwiec zapłonowych jest luŸna.
Wcisn¹ć prawidłowo wtyczkê œwiec
zapłonowych.
Zwietrzałe paliwo.
Zwietrzałe paliwo zlać na wolnym powietrzu
W obiegu paliwa znajduje siê woda lub
do odpowiedniego pojemnika.
zanieczyszczenia.
Zbiornik paliwa napełnić czystym, œwie¿ym
paliwem bezołowiowym.
Otwór odpowietrzaj¹cy w pokrywie zbiornika
Wyczyœcić pokrywê zbiornika paliwa.
paliwa jest zatkany.
Œwieca zapłonowa jest zapieczona, uszkodzona, Nastawić odległoœć elektrod lub wymienić
albo za du¿y odstêp elektrod.
œwiecê zapłonow¹.
Silnik przegrzewa siê. Za mało oleju silnikowego.
Napełnić kadłub silnika odpowiedni¹ iloœci¹
oleju.
*)
Prace zlecić do wykonania tylko w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.
Wskazówka
W przypadku koniecznoœci przeprowadzenia prac wykraczaj¹cych poza opisane wy¿ej czynnoœci nale¿y zwrócić
siê do najbli¿szego autoryzowanego punktu serwisowego producenta.
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