
NÁVOD K POUŽITÍ
MOTORU
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Bezpečnostní opatření:
• V průběhu  činnosti  sněhové  frézy  motor  vypouští  výfukové  plyny  obsahující 

sloučeniny CO. Aby se předešlo nehodě, stroj nesmí být používán v místnosti.
• Hořlavé,  výbušné  nebo  jakékoli  jiné  nebezpečné  látky  musí  být  uloženy 

v dostatečné vzdálenosti od motoru, vzduch na pracovišti musí být čistý. Zdroje 
ohně musí být nejméně 10m od motoru a motor musí být umístěn proti směru 
větru od zdroje ohně.

• Při doplňování pohonných hmot a oleje musí být motor vypnutý, není povoleno 
kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm.

• Nikdy nečerpejte úplně plnou nádrž. Jestliže palivo nebo olej přeteče, důkladně 
místo očistěte než motor nastartujete.

• Operátor musí být speciálně vyškolen. Osobě, která není vyškolena k manipulaci 
s motorem, je jakékoliv provádění oprav motoru přísně zakázáno.

Příprava před použitím
1. Kontrola hladiny oleje motoru:

Nejdříve zastavte motor a nechte jej zchladnout, poté zkontrolujte stav hladiny oleje. 
Odšroubujte měrku oleje a zkontrolujte, zda je hladina oleje ve stanoveném rozmezí. 
V případě potřeby motorový olej doplňte do požadované úrovně.

Pozor: Typ motorového oleje je 5W/40SAE – plně-syntetický olej.

2. Kontrola stavu paliva:
Odšroubujte  víčko  palivové  nádrže  a  zkontrolujte  hladinu  paliva.  V případě,  že  je 
hladina  paliva  nízká,  doplňte  palivo.  Druh  paliva  je  Natural  95.  Nemíchejte  palivo 
s motorovým olejem. Nepoužívejte benzín s nečistotami nebo cizími látkami.
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3. Kontrola vzduchového filtru
Filtr obsahuje 2 čistící části, papírový filtr a pěnový 
filtr.  Při  kontrole  vytáhněte  vzduchový  filtr  a 
zkontrolujte,  zda  filtrovací  části  jsou  čisté. 
Nečistoty  a  cizí  látky  odstraňte,  pokud  je  filtr 
vlhký,  vysušte  jej.  Opakujte  tento  proces 
několikrát, poté filtr znovu smontujte.

Údržba
1. Každodenní údržba: (běžná údržba)

• Překontrolujte vzduchový filtr, odstraňte nečistoty a cizí látky, aby byl filtr 
čistý.

• Překontrolujte, zda jsou všechny matice utažené.
• Překontrolujte hladinu oleje, zda je ve stanoveném rozmezí.

2. Po 25 hodinách provozu motoru by měl být vyčištěn vzduchový filtr.

3. Po 50 hodinách provozu motoru musí být zkontrolována zapalovací svíčka, 
odstraněny nečistoty mezi jejími elektrodami a seřízena mezera na 0,7-0,8 mm. 
Dále musí být překontrolován žebrování chladiče a odstraněny všechny 
nečistoty, vyměněn olej (odšroubujte výpustnou zátku, lehce nakloňte motor, 
aby mohl olej vytéct, poté přidejte petrolej pro vyčištění a opět vylijte, nakonec 
dolijte nový olej po stanovenou hladinu a zašroubujte zátkou).

4. Po každých 100 hodinách provozu musí být vyčištěna palivová nádrž a filtrovací 
sítko. Otevřete kryt palivové nádrže, vyjměte filtrové sítko a vyčistěte ho 
kartáčem.
Odstraňte palivovou nádrž a vyčistěte vnitřek nádrže – odstraňte nečistoty a 
vodu usazenou na vnitřní straně nádrže. Složte znovu nádrž a umístěte sítko, 
poté naplňte nádrž novým palivem. (viz Příprava před použitím).
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5. Po každých dvou letech provozu zkontrolujte stav palivového přívodu. Jestliže 
objevíte jakékoliv ztvrdnutí nebo prasklinu musí být hadička vyměněna. 
Utáhněte vyměněnou palivovou hadičku a zkontrolujte její těsnost.

Pomoc při poruchách

• Pokud motor nelze nastartovat nebo startování jde těžce, musí být 
opraven nebo vyměněn.

• Nejdříve zkontrolujte, zda je v palivovém systému dostatek paliva. 
• Zkontrolujte opatrně palivové potrubí.
• Zkontrolujte zapalovací svíčku, vyčistěte karbonové usazeniny a nastavte 

mezeru mezi elektrodami.
• Pokud se přesto nepodaří motor nastartovat, dopravte ho do servisu 

k opravě.

Nerozmontovávejte a nerozebírejte motor sami.

Údržba před uložením na delší dobu

Pokud motor nebude delší dobu používán, měla by se před uložením provést 
následující údržba. 

• Sundejte palivovou nádrž, nechte vytéct všechno palivo a odstraňte 
veškeré nečistoty a vodu uvnitř nádrže. Otevřete palivový kohoutek, 
odšroubujte výpustnou zátku na dně karburátoru, nechte úplně vytéct 
palivo v karburátoru a poté zátku zpátky zašroubujte.

• Odšroubujte výpustnou zátku na dně skříně klikové hřídele a nechte 
úplně vytéct olej v klikové skříni, poté zátku zpátky zašroubujte.

• Pomocí čisté bavlněné látky vyčistěte vnější povrch motoru, odstraňte 
nečistoty, prach atd.

• Uložte motor na místo na suché, čisté a dobře odvětrané místo.
•

Rozebrání a likvidace po skončení životnosti
• stroj je potřebné rozebrat na jednotlivé díly
• všechny díly roztřídit podle tříd odpadu (ocel, litina, plasty atd.)
• odevzdat u specializovaných podniků k odborné likvidaci
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