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Navodilo za obratovanje motorja
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Postopek z dokumentom
Kot uporabnik tega stroja, pred prvo
uporabo, skrbno preberite to navodilo
za obratovanje. Ravnajte se po njemu
in ga shranite za poznejšo uporabo.
Nikoli ne dovolite otrokom ali drugim
osebam, ki ne poznajo tega navodila
za strežbo, uporabe stroja.
Osebe pod 16 leti ne smejo streči
stroju – lokalna določila lahko določijo
minimalno starost uporabnika.
To navodilo vsebuje varnostna
navodila, ki
– opozarjajo na nevarnosti glede
motorja,
– opozarjajo na tveganje poškodb,
– kažejo, kako se lahko tveganju
poškodb izognete ali ga zmanjšate.
Varnostna navodila v tem navodilu
so označena, kot sledi:

! Nevarnost!
Označuje neposredno grozečo
nevarnost. Pri neupoštevanju navodil,
grozi smrt ali najtežje poškodbe.
Pozor!
Označuje nevarno situacijo.
V primeru neupoštevanja tega
navodila, lahko nastanejo lahke
poškodbe ali materialne škode.
Navodilo
Označuje navodila glede uporabe
in pomembne informacije.

Podatki na ohišju motorja
Ti podatki so zelo pomembni za poznejšo identifikacijo pri naročilih nadomestnih delov za stroj in servisno
službo. Vse podatke o motorju vpišite
v polje (slika=7).

NMQ

Za vašo varnost
Navodilo
V nadaljevanju se v splošnem govori
o «napravi». Motor je lahko vgrajen
v različne naprave.
! Nevarnost eksplozije
in požara!
Bencin in bencinski hlapi so izjemno
vnetljivi in eksplozivni.
Zaradi požara in eksplozije lahko
pride do hudih opeklin ali smrti.
Če bencin pride na telo ali obleko,
takoj obrišite kožo in zamenjajte
obleko.
– Zaradi polnjenja motorja z gorivom, izklopite motor in ga pustite
najmanj dve minuti, da se ohladi,
preden odprete pokrov rezervoarja.
– Rezervoar polnite le na prostem
ali v dobro prezračenem prostoru.
– Uporabljajte le rezervoarje
za gorivo, katerih uporaba
je dovoljena.
– Kanistrov nikoli ne polnite v vozilu,
vlečnem vozilu ali polprikolici
s plastično oblogo.
Pri polnjenju, naj bodo kanistri
vedno na tleh in na določeni
razdalji od vozila.
– Če je le možno, naprave na motorni
pogon, oddaljite od tovornjakov ali
polprikolic in polnite gorivo na tleh.
Če to ni možno, polnite takšne naprave iz kanistra namesto neposredno s cevjo za polnjenje iz naprave za točenje goriva.
– Cev za točenje na koncu priključka
za polnjenje, vedno naslonite
na rezervoar ali kanister, dokler
ne bo polnjenje goriva končano.
Ne uporablajte vzvoda za fiksiranje,
za neprekinjeno polnjenja.
– Ne prepolnite rezervoarja.
Rezervoar polnite do okrog dveh
centimetrov pod nastavkom
priključka za polnjenje tako,
da se gorivo lahko razširja.
– Gorivo oddaljite od vira iskrenja,
odprtega plamena, alarmnih luči,
toplotnih in vžigalnih virov.
– Naprav nikoli ne polniti z gorivom v
zaprtem, ker se pri tem sprostijo
vnetljivi hlapi.

– Ne kadite.
– Plastične cevi, rezervoar, pokrov
rezervoarja in spoje, pogosto
kontrolirajte glede napoklin
ali mest puščanja.
Po potrebi zamenjajte.
– Pred zagonom motorja preveriti,
ali so vžigalna svečka, izpušna
cev, pokrov rezervoarja in zračni
filter, montirani.
– Ne zaganjajte motorja brez
montirane vžigalne svečke.
– Če se je gorivo razlilo, počakajte
z zagonom motorja, dokler gorivo
ne izhlapi.
– Med obratovanjem naprave,
ne nagnite motroja ali naprave
tako, da se gorivo lahko razlije.
– Za ustavitev motorja ne uporabljajte zračnega dušilca.
– Napravo vedno prenašajte s praznim rezervoarjem.
– Bencina ali naprav s polnim rezervoarjem ne imejte v bližini ogrevalnih naprav, peči, bojlerjev za toplo
vodo ali drugih naprav, ki imajo
alarmne lučke ali druge vžigalne
vire, ker lahko vnamejo bencinske
hlape.
! Nevarnost eksplozije
in požara!
Med zagonom motorja, nastanejo
iskre. Le-te lahko vnamejo vnetljive
hlape v bližini. To lahko povzroči
eksplozijo ali požar.
– Motorja ne zaganjajte v bližini
poškodovanih plinskih naprav.
– Ne uporabljajte pomožnih zagonskih naprav, ker so njihovi hlapi
vnetljivi.

!

Nevarnost zadušitve!
Motorji sproščajo ogljikov monoksid,
strupen plin, brez vonja in barve.
Vdihavanje ogljikovega monoksida,
lahko povzroči vrtoglavico, nezavest
ali smrt.
– Motor zaženite in ga pustite obratovati le na prostem.
– Motorja ne zaganjajte in ga
ne pustite obratovati v zaprtem
prostoru, četudi so vrata in okna
odprta.

Navodilo za obratovanje motorja

!

Nevarnost poškodb!
Naključni zagon lahko povzroči
hude poškodbe, oz. požar ali
električni udar.
– Pred začetkom vseh del, kot so
npr. nastavitvena dela ali popravila, vedno iztaknite vtič vžigalne
svečke in ga oddaljite od vžigalne
svečke.
– Za preizkus vžiga, uporabljajte
le napravo za preizkus vžiga,
katere uporaba je dovoiljena.
– Preizkušanja vžiga ne smete
opraviti z odvito vžigalno svečko.
! Nevarnost opeklin!
Nevarnost požara!
Motor ki obratuje, proizvaja toploto.
Deli motorja, zlasti izpušna cev,
postanejo izjemno vroči.
Pri dotiku, lahko pride do opeklin.
Vnetljivi tujki, kot so listje, trava,
grmovje itd. se lahko vnamejo.
– Izpušno cev, blok valja in hladilna
rebra pustite, da se ohladijo,
preden se jih dotaknete.
– Otroke odstranite od vročega
motorja ali tekočega motorja.
– Vnetljive tujke oddaljite od
izpušne cevi in valja.
! Nevarnost tokovnega udara!
Nevarnost požara!
Vžigalne svečke lahko povzročijo
ogenj ali tokovni udar.
! Nevarnost električnega
udara pri motorjih z električno zaganjalno napravo
Če dežuje, ne uporabljajte električne
zaganjalne naprave.
Zagotovite, da je omrežje zavarovano z zaščitno tokovno varovalko.
Po potrebi dajte le strokovnemu električarju, da vgradi ustrezno stikalo.
Za priključitev elektrostarterja na
omrežje, uporabljajte le podaljševalne vtičnice (niso zajete v dobavi),
za katere obstaja dovoljenje za
uporabo na prostem in ki imajo
zaščitni vod, npr. do maksimalne
dolžine 50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 do –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 do –40 °C.
Pred vsakim zagonom motorja,
preverite podaljševalno vtičnico
in kabel/priključni vtič na motorju,
glede poškodb.

Slovensko
Poškodovane dele dajte takoj strokovnemu električarju, da jih zamenja.
Stroja s poškodovanimi deli nikoli
ne zaganjajte s pomočjo elektrozaganjalnika.
Pozor!
Pri nestrokovni priključitvi elektrozaganjalnika, lahko nastanejo
materialne škode na aparatu ali
v njegovem okolju.
Preverite, če je omrežje
– 220–230 V in 50 Hz,
– in da je zaščiteno z ustrezno
varovalko (najmanj 10 A).

!

Nevarnost poškodb!
Rotirajoči deli se lahko dotaknejo
roke ali s sabo potegnejo roke,
noge, lase, obleko ali dele obleke.
To lahko povzroči hude poškodbe.
– Stroj uporabljajte le z inštaliranimi
zaščitnimi napravami.
– Roke in noge oddaljite od
rotirajočih delov.
– Dolge lase pred začetkom dela
povežite in dajte stran nakit.
– Ne nosite široke obleke, trakov ali
delov, ki prosto visijo in jih lahko
zajame stroj.

! Nevarnost poškodb!
Hitro uvlečenje vrvi za zagon
zaganjača (povratni udar npr. zaradi
napake pri vžigu) lahko potegne
pest in roko v smeri motorja, preden
spustite ročico zaganjača.
Zaradi tega lahko pride do poškodb.
– Zaradi zagona motorja, počasi
vlecite ročico zaganjača, dokler
ne občutite upor, nato jo naglo
potegnite z eno potezo.
– Pred zagonom motorja, snemite
vse predmete, ki se nahajajo
na motorju.
– Neposredno priključeni deli
opreme, kot so rezalni nož, rotor
ventilatorja, pogonski deli itd,
morajo biti varno pritrjeni.
! Nevarnost poškodb!
Škode na stroju!
– Ne smete spreminjati nastavitev
motorja, ki je bil tovarniško vnaprej
nastavljen.

Simboli na stroju
Na motorju se nahajajo varnostna
navodila in svarila, predstavljena
s simboli ali piktogrami.
Posamezni simboli imajo nasledenj
pomen:

!

Pozor! Opozorilo
na nekakšen vir
nevarnosti.
Pred zagonom,
preberite navodilo
za uporabo!
Opozorilo na vročo
površino!
Opozorilo na strupene
hlape!
Bencin je vnetljiv!

Polnite neosvinčen
bencin!
Če dežuje, ne uporabljajte električne
zaganjalne naprave.
Simboli na stroju morajo vedno biti čitljivi.

Podatki o motorju
Primerjajte sliko=1=s svojim strojem in se
seznanite s tem, kje se nahajajo različni
upravljalni elementi in nastavitvene
naprave.
Slika 1
N Izpušna cev
O a) Vžigalna svečka
b) Vtič svečke
P Pokrov za polnjenje olja/
merilna letev
Q Vijak za izpuščanje olja
R Vzvod zračnega dušilca
S Ročica zaganjača
T Gumb zaganjalnika *
U Priključni vtič za podaljševalno
vtičnico *
* Le pri strojih z električnim
zaganjalnikom
NMR
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Navodila za obratovanje
Kontrola pred začetkom
obratovanja
Priporočene vrste olj
Pozor!
Stroj se dobavlja brez goriva in brez
olja v motorju. Če motor obratuje
s premalo olja, se lahko zaradi tega
močno poškoduje.
Takšne poškodbe so izključene
iz jamstva.
Navodilo
Odvisno od izvedbe, je motor lahko
bil v tovarni napolnjen z oljem.
 Pred zagonom motorja preverite
nivo olja in ga po potrebi napolnite,
oz. dolijte.
Ne prepolnite. Oljni rezervoar ima
kapaciteto okrog 0,6 litra.
Uporabljajte le 4-taktna olja SAE
0W-30 ali SAE 5W-30 klasifikacije
SF/SG ali več.
Glej naslednjo tabelo «Viskoziteta
v odvisnosti od zunanje temperature».

Pozor!
Z uporabo olja nižje kakovosti ali olja
za 2-taktne motorje, se lahko skrajša
življenska doba motorja oz. motor
se lahko poškoduje.

Kontrola nivoja olja
Pozor!
Pri kontroli poskrbite, da stoji stroj
na ravni površini z izklopljenim
motorjem.
Slika 2
 Odvijte pokrov za nalivanje olja (3)
in obrišite merilno palico za olje.
 Merilno palico za olje vtaknite
v odprtino za nalivanje.

NMS

Navodilo za obratovanje motorja
Merilna palica z bajonetnim
zaklopom: vtaknite jo in jo privijte.
Merilna palica z navojem:
vtaknite jo in je ne privijte.
 Merilno palico za olje izvlecite
in preverite nivo olja.
Če je nivo prenizek, počasi dolijte
malo ulja do zgornje oznake
«max.» na merilni palici za olje.
 Pred zagonom motorja merilno
palico za olje pritegnite z vijaki.
Pozor!
Ne polnite preveč olja.
Če prepolnite olje, lahko pride do
poškodb motorja, pojava dima, težav
pri zagonu, nabiranja saj na vžigalnih
svečkah ali olja na zračnem filtru.

Priporočena goriva

! Nevarnost!
– Bencin je v določenih pogojih
močno vnetljiv in eksploziven.
– Dolivajte gorivo le v dobro prezračenem okolju in z izkolpljenim
motorjem. V bližini mesta polnjenja ali skladiščenja goriva ne
kadite in izklopite vse vire vžiga.
– Ne prepolnite rezervoarja z bencinom (v priključku za polnjenje
ne sme biti goriva).
Po poljenju goriva, mora pokrov
rezervoarja biti zaprt in zavarovan.
– Poskrbite, da se gorivo med
polnjenjem ne razliva.
Razlito gorivo ali bencinsli hlapi
se lahko vnamejo. Če se je gorivo
razlilo, poskbite, da se posuši,
preden ponovno zaženete motor.
– Izogibajte se ponovljenega ali
daljšaga stika s kožo ali vdihavanja hlapov.
! Nevarnost poškodb motorja!
– Goriva ne mešajte z oljem.
– Uporabljajte samo čisto, sveže
in neosvinčeno gorivo.
– Uporabljajte le gorivo z oktanskim
številom 87 ali več.
– Ne uporabljajte goriv s specifikacijo E85!
– Gorivo hranite na zalogi le v količinah, ki jih lahko porabite v roku
30 dni.

– Nobenega goriva brez stabilizatorja ne puščajte v rezervoarju dlje
kot 30 dni – nasprotno lahko
povzroči izbris garancije/jamstva.
– Poskrbite, da ne bo v rezervoar
prišla nečistoča, prah ali voda.

Kontrola nivoja polnjenja
bencina
Pozor!
Pred začetkom polnjenja z gorivom,
pustite motor da se hladi, vsaj dve
minuti.
Slika 3
 Pred snemanjem pokrova na rezervoarju (3) in polnjenjem z gorivom,
očistite področje okrog priključka
za polnjenje.
 Rezervoar polnite do okrog 3 cm
pod nastavkom priključka za polnjenje tako, da se gorivo lahko širi.

Preverite električni zaganjalnik (odvisno od izvedbe)

! Nevarnost tokovnega udara!
Pred vsakim zagonom motorja, preverite podaljševalno vtičnico in kabel/
priključni vtič na motorju, glede
poškodb. Poškodovane dele dajte
takoj strokovnemu električarju, da jih
zamenja. Stroja s poškodovanimi
deli nikoli ne zaganjajte s pomočjo
elektrozaganjalnika.
Preverite kabel in priključni vtič
na motorju.
Zagon motorja

! Nevarnost!
Roke in noge vedno oddaljite
od gibljivih delov.
Ne uporabljajte pomožnih priprav
za zagon, ki so pod pritiskom.
Hlapi so vnetljivi.
!

Nevarnost!
Upoštevajte vsa navodila za strežbo,
ki so podana v navodilu za strežbo
stroja, na katerem je montiran motor.
Navodilo
Motor nima vzvoda za plin, število
vrtljajev se nastavi samodejno.
Motor vedno obratuje z optimalnim
številom vrtljajev.

Navodilo za obratovanje motorja

Pripravite motor za zagon
Slika 3
 Vtaknite ključ za vžig (1) do konca
v ključavnico za vžig – ne zasučite
ga (slika 8).
 Aktivirajte zračni dušilec
(ko je motor hladen):
– Postavite zračni dušilec v položaj
/ON.
Navodilo
Zračnega dušilca normalno ni
potrebno uporabljati, če je motor vroč
ali je zunanja temperatura visoka.
 Pritisnite gumb ročne črpalke (2)
2–3x, če je motor segret, le 1x.
Pri ogretem motorju uporabite
zračni dušilec samo, če je bil
motor dlje časa ugasnjen.
Navodilo
Med pritiskanjem, zaprite prezračevalno odprtino na gumbu ročne
črpalke s prstom. Pri izjemno hladnem
vremenu, bo morebiti potrebno gumb
ročne črpalke večkrat aktivirati.

Zagon stroja z ročnim
zaganjalnikom
 Rahlo povlecite ročico zaganjača,

dokler ne občutite upora.
Nato hitro in močno potegnite,
da premagate kompresijo in onemogočite povratni udar, ter zaženete
motor. Če je potrebno, ponovite.
Pozor!
Ne dovolite, da ročica zaganjača
naglo odskoči proti motorju.
Počasi jo vračajte, da ne pride do
poškodb zaganjača.
 Po zagonu motorja, ko začne motor
enakomerno obratovati, postavite
zračni dušilec v sredino med
/
OFF in
/ON in nato, po krajšem
času, postavite zračni dušilec
na
/OFF.

Slovensko

Zagon pri strojih z električnim
zaganjalnikom

!

Nevarnost tokovnega udara!
Če dežuje, ne uporabljajte električne
zaganjalne naprave.
Slika 3
 Podaljševalno vtičnico zvežite
najprej s priključnim vtičem (5),
nato pa še z omrežno vtičnico.
 Gumb zaganjalnika (4) pritiskajte
dokler se motor ne zažene
(maks. 5 sekund).
Pred ponovnim poskusom zagona,
počakajte najmanj 30 sekund.
Navodilo
Električni zaganjalnik je opremljen
z varovanjem pred pregrevanjem
(glede na model). Če postane elektrozaganjalnik, zaradi večkratnih poskusov zagona prevroč, ga ne smete
uporabljati dokler se zadosti ne ohladi.
 Po zagonu motorja, ko začne motor
enakomerno obratovati, postavite
zračni dušilec v sredino med
/
OFF in
/ON in nato, po krajšem
času, postavite zračni dušilec
na
/OFF.
 Podaljševalno vtičnico najprej ločite
od omrežja, nato pa od elektrozaganjalnika.

Ustavitev motorja
Slika 8
 Napol izvlecite ključ za vžig motorja
(0/OFF).
Navodilo
Po končanem delu, oz. če zapustite
stroj, izvlecite ključ za vžig in vtič
vžigalne svečke.

Vzdrževanje/čiščenje
!

Nevarnost!
Pred začetkom vseh del, kot so npr.
vzdrževalna dela in čiščenje, ustavite
motor in ga pustite, da se ohladi.
Da ne bi prišlo do naključnega
zagona, vedno izvlecite vtič vžigalnih
svečk.

Pozor!
– Motor je pri proizvajalcu optimalno
nastavljen glede moči in porabe.
Vsako spremembo teh nastavitev
lahko opravi izključno proizvajalec
ali pooblaščeni strokovnjak.
– Če morate motor nagniti zaradi
penosa, kontrole ali odstranitve
nečistoče, ga vedno nagnite tako,
da je vžigalna svečka obrnjena
navzgor, da olje in gorivo ne
bi poškodovala motorja.
– Napravo za npr. vzdrževalna dela
ali čiščenje prekucnite samo, če
ima prazen rezervoar za gorivo.
– Na vozilih stroj vedno transportirajte s praznim rezervoarjem
za gorivo.
– Nadomestni deli morajo ustrezati
zahtevam, ki jih je postavil proizvajalec. Zaradi tega uporabljajte
le originalne nadomestne dele ali
dele, katerih uporabo je odobril
proizvajalec. Popravila prepustite
izključno specializirani delavnici.
Da bi bil stalno zagotovljen visok
učinek, so nujne redne kontrole
in naknadna nastavitev motorja.
Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo
delovno dobo.
Potrebna vzdrževalna obdobja in vrsta
vzdrževalnih del, ki jih je potrebno
opraviti so navedena v naslednji tabeli.
Potrebno je upoštevati obdobja
v delovnih urah, oz. drugih časovnih
kazalcih, odvisno od tega, kateri
časovni trenutek prej nastopi.
V primeru dela pod otežkočenimi
pogoji je potrebno pogosteje vzdrževanje.
Na koncu sezone dajte stroj v specializirano delavnico zaradi kontrole
in vzdrževanja.

Kontrola olja

 Pred vsakim zagonom motorja,

prekontrolirajte nivo olja.
Zagotovite vedno pravilen nivo olja.
Glej «Kontrola nivoja olja».

NMT
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Navodilo za obratovanje motorja

Vzdrževalni načrt
Vzdrževalno delo

pred vsako
uporabo

Kontrola motornega olja

po prvih 5
delovnih urah

enkrat v sezoni
ali po vsakih
25 urah

enkrat v sezoni
ali po vsakih
50 urah

enkrat v sezoni
ali po vsakih
100 urah



Zamenjava motornega olja



Kontrola vžigalnih svečk




Vzdrževanje vžigalnih svečk



Čiščenje področja izpušne cevi



Preverite električni zaganjalnik



Zamenjava olja

!

Nevarnost!
Staro motorno olje lahko povzroči
kožni rak če je pogosto in za daljši
čas v stiku s kožo.
Čeprav te nevarnosti ni, dokler
se vsakodnevno ne dela s starim
oljem, je vseeno priporočljivo,
po končanem delu s starim oljem,
čimprej temeljito oprati roke z milom
in vodo.
Pozor!
Preden nagnete stroj zaradi izpuščanja olja, pustite motor obratovati,
dokler se bencinski rezervoar
ne izprazni. Olje izpustite dokler
je motor še vroč, toda ne prevroč
(tako bo olje hitro in do konca izteklo).
Slika 4
 Snemite pokrov za polnjenje olja (3).
 Olje izpustite v primerno posodo:
– z odpiranjem vijaka za izpuščanje olja (4).
 Vijak za ispuščanje olja (če je bil
odstranjen) ponovno privijte in
močno pritegnite.
 Oljni rezervoar napolnite s priporočenim oljem in preverite nivo olja.
 Pokrov za polnjenje olja ponovno
prtrdite.
Navodilo
Staro ulje vedno odstranite po veljavnih določilih o varstvu okolja.
Priporočamo, da staro olje v neprepustni posodi odpeljete na mesto
za zbiranje starega olja.
Ne odlagajte ga v navadne smeti, niti
ga razlivajte na tla tako da ponika v tla.
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Vzdrževanje vžigalne svečke

!

Nevarnost!
Pustite motor, da se ohladi.
Preizkušanja vžiga ne smete opraviti
z odvito vžigalno svečko.
Motorja ne zaganjajte z odvito
vžigalno svečko.
Da bi motor pravilno deloval, mora
razdalja med elektrodama vžigalne
svečke biti predpisno nastavljena
in brez nečistoč.
Slika 5
 Izvlecite vtič vžigalne svečke (2b)
in svečko (2a) odvijte s ključem
za vžigalne svečke.
 Opravite vizualno kontrolo svečke.
Zamenjajte svečko, če je izrabljenost očitna ali, če je poškodovan
izolator.
 Svečko očistite z žično krtačo,
če jo boste ponovno uporabili.
 Razdaljo med elektrodama izmerite
s kalibrskim merilom.
Razdaljo, po potrebi nastavite
z zvijanjem bočne elektrode.
Razdalja med elektrodama mora
znašati 0,60–0,80 mm (slika=6).
 Preveriti, ali je tesnilni obroč
vžigalne svečke v brezhibnem
stanju, nato vžigalno svečko ročno
privijte, da ne bi poškodovali navoja.
 Ko je svečka dobro pritrjena,
jo pritegnite s ključem za vžigalne
svečke.

Pozor!
Vžigalne svečke ne pritegnite
preveč. Upoštevajte naslednje
vrednosti za pritezanje svečke
s ključem za vžigalne svečke:
– nova vžigalna svečka
maksimalno 1/2 obrata,
– uporabljana vžigalna svečka
maksimalno 1/8 – 1/4 obrata.
Vžigalna svečka, ki ni pravilno
pritegnjena, se lahko močno segreje
in poškoduje motor.

Čiščenje motorja
Če je motor pred tem obratoval, ga
pred čiščenjem pustite, da se hladi
najmanj eno uro.
Redno odstranjujte z motorja nabrano
nečistoče. Očistite zaščito za prste
in področje okrog izpušne cevi.
Pri tem uporabite krtačko ali stisnjeni
zrak.
Pozor!
Med čiščenjem, motorja ne škropite
z vodo, ker bi to lahko onesnažilo
gorivo. Voda iz cevi za zalivanje ali
naprave za čiščenje pod visokim
pritiskom lahko pride v izpušno
odprtino in poškoduje motor.

!

Nevarnost!
Nabrana nečistoča okrog izpušne
cevi, lahko povzroči požar.
To področje pred vsako uporabo
preverite in očistite.

Navodilo za obratovanje motorja

Odlaganje
V motorju, ki ga odlagate za več kot
30 dni, se v rezervoarju ne bi smelo
nahajati gorivo, da ne pride do
ustvarjanja usedljin v sistemu za
gorivo, zlasti na pomembnih delih
uplinjača.
Za skladiščenje od 30 do maksimalno
90 dni, se lahko v gorivo doda stabilizator. Obrnite se na svojega strokovnega prodajalca, ali delavnico
servisne službe.
 Motor pustite obratovati, dokler
je v rezervoarju gorivo in se motor
ne ustavi.
 Zamenjajte olje.
Glej «Zamenjava olja».
 Odvijte vžigalno svečko in v valj
nalijte okrog 15 ml motornega olja.
Ponovno privijte vžigalno svečko
in počasi potegnite zagonsko vrvico
tako, da se olje razporedi.
 Odstranite nečistočo okrog
motorja, pod zaščito za prste, ter
pod, okrog in za izpušno cevjo.
Mesta, kjer se je barva oluščila,
naknadno pobarvajte, ostala
področja, ki bi lahko rjavela pa
prevlecite s tanko plastjo olja.
 Odložite ga na čisto, suho in dobro
prezračevano mesto, toda ne
v bližini strojev, ki delajo s plamenom ali alarmno lučko, npr.
ogrevalni sistem, bojler za vročo
vodo ali sušilna naprava za perilo.
Izogibajte se tudi področjem
v katerih se nahaja nekakšen
elektromotor, ki proizvaja iskro ali
se v njem uporabljajo električna
orodja.
 V kolikor je možno, ne bi smeli
izbrati niti skladiščnih prostorov,
z visoko vlago v zraku, ker to
pospešuje pojav rje in korozijo.
 Pri odlaganju, postavite stroj
na ravno površino.
V nagnjenem položaju, lahko izteka
gorivo ali olje.

Slovensko

Postopek po daljšem
odlaganju

 Preglejte motor, kot je opisano

v oddelku «Kontrola pred začetkom
obratovanja».
 Če ste zaradi odlaganja izpustili
gorivo, napolnite rezervoar s svežim
bencinom. Če imate pri roki kanister
z bencinom za polnjenje, poskrbite,
da bo v njem sveži benzin.
 Če je valj med odlaganjem bil
naoljen, se bo med zagonom
pojavilo malo dima. To je normalno.

Jamstvo
V svaki državi veljajo jamstvena
določila, ki jih je objavila naša
kompanija ali uvoznik.
Motnje na vašem stroju med trajanjem
jamstvene obveznosti, odstranjujemo
brezplačno, če je njihov vzrok napaka
v materialu ali napaka proizvajalca.
V primeru, ki podlega jamstvu prosimo, da se obrnete na vašega
prodajalca ali najbližje predstavništvo.
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Slovensko

Navodilo za obratovanje motorja

Iskanje napake
Napaka
Motor se ne vrti.

Možen vzrok
Ključa za vžig niste vtaknili do konca.
Ni goriva v rezervoarju.
Postano gorivo.

Pomoč
Vtaknite ključ za vžig do konca.
Rezervoar napolnite s čistim, svežim
in neosvinčenim gorivom.
Postano gorivo izpustite na prostem
v primerno posodo. Rezervoar napolnite
s čistim, svežim in neosvinčenim gorivom.
Aktivirajte vzvod zračnega dušilca.

Motor je v hladnem stanju, vzvod zračnega
dušilca ni aktiviran.
Ročna črpalka ni aktivirana.
Aktivirajte ročno črpalko.
Vtič vžigalne svečke ni nataknjen.
Nataknite vtič vžigalne svečke na svečko.
Vžigalna svečka je umazana ali poškodovana. Očistite vžigalno svečko.
Naknadno nastavite razdaljo med
elektrodama ali zamenjajte vžigalno svečko.
Zamašena je cev za bencin.
Dajte, da se cev za bencin očisti *).
Motor nepravilno deluje Vzvod zračnega dušilca postavite
Postavite vzvod zračnega dušilca
(cuka).
na «CHOKE/ ».
na « /OFF».
Vtič vžigalne svečke je ohlapno nataknjen.
Namestite pravilno vtič vžigalne svečke.
Postano gorivo.
Postano gorivo izpustite na prostem
Voda ali nečistoča v sistemu za gorivo.
v primerno posodo. Rezervoar napolnite
s čistim, svežim in neosvinčenim gorivom.
Odprtina za izpuščanje zraka v pokrovu
Očistite pokrov rezervoarja.
rezervoarja je zamašena.
Vžigalna svečka se je pregrela, je pokvarjena, Naknadno nastavite razdaljo med
ali je razdalja med elektrodama prevelika.
elektrodama ali zamenjajte vžigalno svečko.
Motor se pregreva.
Premalo motornega olja.
Karter motorja napolnite z ustrezno
količino olja.
*)
Dajte, da ta dela opravijo le v specializirani delavnici.
Navodilo
V primeru popravil, ki presegajo zgoraj navedena dela prosimo, da se zglasite pri vašem prodajalcu, ki ima servisno službo
v vaši soseščini.
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