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Údaje na typovém štítku
Tyto údaje jsou velice dùležité pro 
pozdìjší identifikaci náøadí 
k objednání náhradních dílù a pro 
servisní službu.

Typový štítek najdete v blízkosti 
motoru.

Zapište všechny údaje na tomto 
typovém štítku do následujícího pole.

V tomto Návodu k obsluze budou 
popsány rùzné modely. Modely budou 
oznaÝeny následovnì:

Typ 1            Typ 2             Typ 3

Typ 4            Typ 5             Typ 6

Typ 7

Pro naše životní prostøedí, 
likvidace

Pozor!
Ohrožení životního prostøedí 
motorovým olejem.

Pøi výmìnì oleje odevzdejte 
zachycený použitý olej ve sbìrnì 
použitého oleje nebo v podniku pro 
likvidaci odpadkù.

Ohrožení drobných živoÝichù

Ježci a jiní drobní živoÝichové jsou 
odkázáni na Vaši ochranu. Prohledejte 
pøedtím obdìlávanou plochu.

Pro Vaši bezpeÝnost

Správné použití náøadí
Toto náøadí je výhradnì urÝeno 
k použití
– jako motorový kultivátor k okopávání 

a prokypøení pùdy v zahradách 
a rekreaÝních zaøízeních

– podle popisù a bezpeÝnostních 
upozornìní uvedených v tomto 
Návodu k obsluze.

Každé jiné použití platí jako použití 
neodpovídající stanovenému úÝelu.

Použití náøadí neodpovídající 
stanovenému úÝelu nebo svévolnì 
provedená zmìna na náøadí vyluÝují 
ruÝení výrobce.

Uživatel ruÝí za škody, které 
používáním náøadí vznikly jiným 
osobám a jejich majetku!

Všeobecná bezpeÝnostní 
upozornìní
Jako uživatel tohoto náøadí si pøed 
prvním použitím peÝlivì pøeÝtìte tento 
Návod k obsluze. PoÝínejte si podle 
návodu a uschovejte jej pro pozdìjší 
použití nebo pro event. zmìnu 
majitele.

Nedovolte žádnému mladistvému, 
mladšímu 16 let, aby toto náøadí 
obsluhoval (místní pøedpisy mohou 
stanovit minimální stáøí uživatele).

Dbejte na to, aby se osoby, zejména 
dìti a domácí zvíøata, nezdržovaly 
v jeho nebezpeÝné oblasti.

Noste pøi práci rukavice, ochranné 
brýle, pevné boty a tìsnì pøiléhající 
odìv.

Tankování náøadí nikdy neprovádìjte 
v uzavøených prostorech, za chodu 
nebo pøi horkém motoru.

Nenechejte motor nikdy bìžet 
v uzavøených prostorech.

Nepøibližujte se Ýástmi tìla nebo 
odìvem do blízkosti rotujících nebo 
horkých Ýástí náøadí.

Zastavte motor a stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu, jestliže
– s náøadím nepracujete nebo
– se od náøadí vzdálíte.

Odstavte náøadí a palivo 
na bezpeÝném místì
– dostateÝnì vzdáleném od 

zápalných zdrojù (jiskry, plameny)
– nepøístupném pro dìti.

Nechejte motor vychladnout, než 
náøadí odstavíte do uzavøeného 
prostoru.

Nechejte náøadí opravovat pouze 
v odborné dílnì.

BezpeÝnostní zaøízení
Obrázek 1 (obrázková výklopná 
stránka na zaÝátku návodu)

BezpeÝnostní zaøízení slouží Vaší 
ochranì a musí být vždy funkÝní. 
Nesmíte je odstraòovat, provádìt 
jejich zmìny nebo je obcházet.

Páka spojky (4) a/nebo (2)

Náøadí a kypøící ústrojí se okamžitì 
zastaví, jestliže obsluha tento tømen 
pustí (úmyslnì nebo neúmyslnì).

Typ 1, typ 2

BoÝní ochrana (10)

zabraòuje nechtìnému dotyku 
kypøícího ústrojí.

Odrazový kryt (9)

zabraòuje vymrštìní kusù zeminy, jako 
jsou napø. kameny nebo hroudy.

Typ 6

Provozní spínaÝ motoru (14)

Provozní spínaÝ motoru slouží 
k zapnutí/vypnutí motoru a rovnìž 
k okamžitému zastavení motoru 
v nouzovém pøípadì.

f = Zapnutí/nastartování/provoz

l = Vypnutí/zastavení
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Symboly na náøadí
Na rùzných místech náøadí se 
nacházejí bezpeÝnostní a varovné 
pokyny, zobrazené pomocí symbolù 
nebo piktogramù. Jednotlivé symboly 
mají následující význam:

NebezpeÝí poranìní 
nebo nebezpeÝí 
vìcných škod. 

Pøed provozováním 
tohoto náøadí si 
pøeÝtìte a dodržujte 
tento návod, 
zejména kapitolu 
“Pro Vaši 
bezpeÝnost”.

NebezpeÝí poranìní 
rotujícími díly, mìjte 
ruce a nohy 
v dostateÝné 
vzdálenosti od 
rotujících dílù.

Vybalení/montáž

Pozor!

Poškozené kabelové svazky vedou 

k chybnému provozu náøadí.

Pøi vybalování náøadí dbejte na to, 

aby tyto díly nebyly pøelomené/

pøimáÝknuté.

Pøi vybalování zkontrolujte obsah 
balení.

Smontujte náøadí, jak je zobrazeno 
na konci tohoto návodu.

Pøed prvním použitím

Pozor!

Z pøepravních dùvodù je náøadí 

vyexpedováno bez motorového 

oleje.

Pøed prvním použitím naplòte 

motorový olej (viz samostatný Návod 

k motoru).

Typ 1, typ 2
̈ Z pøepravních dùvodù mohou 

pneumatiky vykazovat vyšší tlak 
vzduchu v pneumatice. Zkontrolujte 
tlak vzduchu v pneumatikách 
a eventuálnì jej upravte 
(viz “Údržba”).

Typ 1 až typ 7
̈ Táhlo spojky, u typu 3 a typu 4 

nastavte obì táhla spojky 
(viz “Údržba”).

Nastavení táhla 
akcelerátoru
(je-li k dispozici)

Obrázek 9
̈ Povolte šroub (1).
̈ Nastavte páÝku akcelerátoru 

(obrázek 1, poz. 1) na “ ”.
̈ Posunujte šoupátko (2) ve smìru 

šipky až na doraz.
̈ Šroub (1) pevnì utáhnìte.

Obsluha

Nastavení hloubky 
kultivace

Obrázek 1

Hloubku kultivace lze nastavit 
pøestavením ostruhového kola 
hloubky kultivace (11) a kol 
(pouze u typù 3, 5, 6 a typu 7).

Nastavení ostruhového kola 
hloubky kultivace

Typ 1, typ 2

Obrázek 5
̈ Vytáhnìte pružinovou zástrÝku (1) 

a svorník (2).
̈ Nastavení ostruhového kola 

hloubky kultivace (4):
– Poloha 1 pro pøepravu
– Poloha 2 2,5 cm
– Poloha 3 8 cm
– Poloha 4 13 cm
– Poloha 5 18 cm

̈ Zajistìte ostruhové kolo hloubky 
kultivace pomocí svorníku 
a pružinové zástrÝky.

̈ Povolte køídlovou matici (3).

̈ Umístìte boÝní ochrany (5) do 
polohy, odpovídající poloze 
ostruhového kola hloubky kultivace.

̈ Køídlovou matici opìt pevnì 
utáhnìte.

Typ 3 až typ 7

Obrázek 6
̈ Vytáhnìte pružinovou zástrÝku (1) 

a svorník (2).
̈ Nastavte ostruhové kolo hloubky 

kultivace (5). µím hloubìji je 
ostruhové kolo hloubky kultivace 
nastaveno, tím hloubìji a pomaleji 
náøadí kultivuje.

̈ Zajistìte opìt ostruhové kolo 
hloubky kultivace pomocí svorníku 
a pružinové zástrÝky.

Nastavení kol

Typ 3 až typ 7

Obrázek 6

Kola (6) jsou ze závodu nastavena tak, 
aby v klidovém stavu stálo náøadí 
vodorovnì. Pro kultivaÝní provoz 
nastavte kola výše:
̈ Vytáhnìte pružinovou zástrÝku (3) 

a svorník (4).
̈ Nastavte uchycení kol výše. µím je 

vyšší, tím hloubìji náøadí kultivuje.
̈ Zajistìte uchycení kol pomocí 

svorníku a pružinové zástrÝky.

Kromì toho lze kola (6) – vždy podle 
provedení – pøestavit dopøedu (poloha 
I) nebo dozadu (poloha II).
– Dopøedu: Povrchová a rychlá 

kultivace nebo pøeprava náøadí.
– Dozadu: Hloubìjší a pomalejší 

kultivace.
̈ Vytáhnìte pružinovou zástrÝku (3) 

a svorník (4).
̈ Nazvednìte náøadí pomocí vodicího 

madla, vytáhnìte uchycení kol 
a pootoÝenì jej opìt zastrÝte. 
Postavte náøadí na zem.

̈ Zajistìte uchycení kol pomocí 
svorníku a pružinové zástrÝky.

!
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Nastavení vodicího madla

Nastavení výšky

Obrázek 1
̈ Uvolnìte páku/rukojeˆ (6).
̈ Nastavte vodicí madlo na 

požadovanou výšku.
̈ Páku/rukojeˆ opìt pevnì utáhnìte.

Typ 1

NatoÝení vodicího madla

Obrázek 1

Vodicí madlo se nechá natoÝit do 
obou smìrù. Tím lze náøadí vést ze 
strany vedle Ýerstvì kultivovaného 
pruhu.
̈ Odblokujte vodicí madlo zatažením 

za rukojeˆ (5).
̈ NatoÝte vodicí madlo do 

požadované boÝní polohy.
̈ Uvolnìte rukojeˆ.

Typ 3, typ 4, typ 5, typ 6

Nastavení šíøky kultivace

NebezpeÝí poranìní

Pøed nastavováním na kultivaÝních 

nožích

– zastavte motor.

– poÝkejte, až se zastaví všechny 

pohyblivé Ýásti.

– stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.

Pracujte opatrnì.

Pøestavením nebo odmontováním 
kultivaÝních nožù lze nastavit tøi šíøky 
kultivace.

*) Nastavení ze závodu

Typ 3, typ 5, typ 6, typ 7

Obrázek 7
̈ Šíøka 61 cm (B): Vytáhnìte 

pružinovou zástrÝku (2) a svorník 
(3), táhnìte oba vnìjší páry nožù až 
k vnìjším otvorùm a opìt je zajistìte 
pomocí svorníku a pružinové 
zástrÝky.

̈ Šíøka 33 cm (C): Vytáhnìte 
pružinovou zástrÝku (2) a svorník 
(3), odstraòte oba vnìjší páry nožù.

Typ 4

Obrázek 7
̈ Vyšroubujte šrouby (1), sundejte 

kultivaÝní nùž:
– Pro šíøku 36 cm:

1 pár nožù (B)
– Pro šíøku 26 cm: 

2 páry nožù (C)

Tankování a kontrola 
hladiny oleje

NebezpeÝí výbuchu a požáru

Tankování provádìjte pouze venku 

a pøi zastaveném a studeném 

motoru. Bìhem tankování nekuøte.

Netankujte plnou palivovou nádrž. 

Jestliže palivo pøeteÝe, nechejte 

pøeteÝené palivo odpaøit, než 

budete startovat.

Uskladòujte palivo výhradnì ve 
vhodných nádobách, urÝených pro 
palivo.
̈ Tankujte normální bezolovnatý 

benzín.
̈ Zkontrolujte hladinu oleje (viz Návod 

k motoru).

Nastartování
(Dodržujte také pokyny v Návodu 
k motoru.)

NebezpeÝí

PøesvìdÝte se, že se v blízkosti 

náøadí nikdo nezdržuje.

Pøi startování dbejte na to, abyste 

mìli stabilní postoj.

Startujte motor pouze venku.

Nìkteré modely nemají žádnou páÝku 
akcelerátoru, otáÝky se nastavují 
automaticky. Motor vždy bìží 
v optimálních otáÝkách.

Obrázek 1
̈ Zkontrolujte obsah palivové nádrže 

a hladinu oleje, v pøípadì potøeby 
olej a palivo doplòte (viz Návod 
k motoru).

̈ Otevøete benzínový kohoutek 
(podle provedení).

̈ Typ 6: Nastavte provozní spínaÝ 
motoru (14) do polohy f = ON/zap

̈ Typ 1, typ 2: Nastavte øazení 
rychlostních stupòù (3) na neutrál 
“N”.

̈ NastrÝte koncovku zapalovacího 
kabelu (12) na zapalovací svíÝku.

̈ Pøi studeném startu nastavte páÝku 
sytiÝe (Choke) (7) na “CHOKE”, 
pøi teplém startu na “RUN”.

̈ Nastavte páÝku akcelerátoru (1), 
je-li k dispozici, na /ã~ñ.

̈ Opøete se jednou rukou o vodicí 
madlo a pomalu táhnìte za 
startovací táhlo (8), až je citelný 
odpor, potom je rychle a silnì 
protáhnìte.  Nepouštìjte startovací 
táhlo rychle zpátky, nýbrž je veïte 
pomalu.

̈ Když motor bìží, nastavte páÝku 
akcelerátoru (1), je-li k dispozici, 
na požadované otáÝky.

̈ Nastavte páÝku sytiÝe na “RUN”.

Zastavení
Obrázek 1
̈ Uvolnìte páku spojky (2). 

Náøadí s páÝkou akcelerátoru:

̈ Nastavte páÝku akcelerátoru na 
/píçé.

Náøadí bez páÝky 
akcelerátoru:

̈ Nastavte provozní spínaÝ motoru 
(14) do polohy l = Vyp/stop.

Všechna náøadí

̈ Uzavøete benzínový kohoutek 
(podle provedení).

Šíøka kultivace v cm ÚÝel

Typ 3
Typ 5
Typ 6
Typ 7

Typ 4

56 *) 46 *) Kultivace

61 36

33 26 Kultivace

!

!

!
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Typ 1, typ 2

Volba rychlostního 
stupnì
Obrázek 1

Pomocí øadicí páky (3) lze zvolit 
rychlostní stupeò. Pøi startování 
motoru vždy zaøaïte neutrál “N”.

Ke zmìnì rychlostního stupnì bìhem 
práce uvolnìte páku spojky (2) 
a poÝkejte, až se kola a kypøící ústrojí 
zastaví.
Jestliže rychlostní stupeò nelze 
zaøadit, nebo pouze obtížnì, potom:
̈ pohybujte bìhem øazení náøadím 

trochu dopøedu nebo dozadu.

Práce s náøadím

NebezpeÝí poranìní

Osoby, zejména dìti musí být 

v dostateÝné vzdálenosti od 

nebezpeÝné oblasti. Provozujte 

náøadí pouze tehdy, je-li 

v bezvadném stavu.

PøesvìdÝte se, že boÝní ochrany 

jsou nastaveny podle hloubky 

kultivace. Vyhnìte se otevøenému 

ohni, tvorbì jisker a bìhem práce 

nekuøte. Zkontrolujte terén, na 

kterém se má náøadí používat 

a odstraòte všechny pøedmìty, které 

mohou být strojem odmrštìny.

Pracujte pouze pøi dostateÝném 

osvìtlení, pomalu a opatrnì. 

Nekultivujte v blízkosti pøíkopù 

a bøehù.

NebezpeÝí požáru

Udržujte motor a výfuk bez zbytkù 

rostlin a unikajícího oleje.

Kultivace

Pozor!

Možnost poškození náøadí nebo 

oblasti nasazení.

Neobdìlávejte žádné plochy, pod 

kterými jsou položena plynová, 

elektrická nebo podobná vedení.

Nepracujte tìsnì u stromù; náøadí 

mùže poškodit koøeny.

Neobdìlávejte žádné promoÝené 

pùdy; hroudy mohou být kypøícím 

ústrojím zachyceny a odmrštìny.

Budou-li kypøícím zaøízením 

zasaženy cizí pøedmìty, napø. 

kameny, zastavte náøadí 

a zkontrolujte je na poškození.

Nìkolikanásobná a postupná hluboká 
kultivace dává nejlepší výsledek. 
Pøedtím nanesený kompost se pøitom 
lépe dostane do zeminy. Sklizené 
pole se zbývajícími rostlinnými zbytky 
rekultivuje.
̈ Obdìlávejte plochu køížem 

(viz obrázek 8). 
̈ Nastavte hloubku kultivace podle 

složení zeminy (viz “Nastavení 
hloubky kultivace”), tvrdé zeminy 
kultivujte do hloubky postupnì.

Typ 1, typ 2

NebezpeÝí poranìní

NetlaÝte vodicí madlo pøíliš silnì 

dolù, jsou-li kola a kypøící ústrojí 

pohánìná v protismìru. Kola mohou 

být zeminou nadzvednuta, takže se 

náøadí pohybuje nazpìt.

Obrázek 1
̈ Nastartujte motor (viz 

“Nastartování”).
̈ Pøi uvolnìné páce spojky (2) zvolte 

rychlostní stupeò pro jízdu dopøedu:
– Obdìlávání tvrdé pùdy: Rychlostní 

stupeò “ ” (typ 1), “ ” (typ 2)
– Kyprá pùda nebo povrchové 

obdìlávání pùdy: Rychlostní stupeò 
“ ” (možné pouze u typu 1).

̈ Táhnìte/tlaÝte páku spojky (2) proti 
rukojeti madla (2) a pevnì ji držte.

Typ 3 až typ 7

Pozor!

(Typ 3, typ 6) Nikdy nepoužívejte 

obì páky spojky (poz. 2 a 4) 

souÝasnì. Mùže to poškodit øemen 

a udusit motor.

Obrázek 1
̈ Nastartujte motor (viz 

“Nastartování”).
̈ Táhnìte/tlaÝte páku spojky (2) proti 

rukojeti madla (2) a pevnì ji držte.
̈ K couvání (pouze u typu 3 a typu 6) 

táhnìte páku spojky k sobì.
Upozornìní: U typu 6 se pøi couvání 
automaticky redukují otáÝky 
motoru.

̈ Hloubku kultivace a rychlost lze 
ovlivnit spuštìním nebo zvednutím 
vodicího madla:
Spuštìní, k hloubìjší a pomalejší 
kultivaci a opaÝnì.

Kultivace
̈ S ohledem na koøenový systém 

užitkových rostlin nastavte malou 
hloubku kypøení.

̈ (Typ 1) volitelnì lze zaøadit 
rychlostní stupeò pro jízdu dopøedu 
“ ”. 

Práce na svazích

NebezpeÝí poranìní vlivem 

pøevrácení

Pracujte pomalu a opatrnì, zejména 

když mìníte smìr jízdy.

Veïte náøadí pouze pøíÝnì ke svahu, 

nikdy nahoru nebo dolù.

Dávejte pozor na pøekážky, 

neprovádìjte kultivaci v blízkosti 

skal.

Nepoužívejte náøadí na svazích se 

stoupáním vìtším než 20 %.

Pøeprava

Jízda
K posunutí/k pøekonání krátkých 
úsekù.

Typ 1, typ 2

Kypøící ústrojí musí být vypnuto.

Rych-
lostní 
stu-
peò

Pohon Náøadí

Neutrál
(k nastartování)

Typ 1
Typ 2

Kola: couvání 
Kypøící ústrojí: stojí

Kola: dopøedu 
Kypøící ústrojí: stojí

Kola: dopøedu 
Kypøící ústrojí: 
dozadu

Kola: dopøedu 
Kypøící ústrojí: 
dopøedu

Typ 1

!

!

!

!
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̈ Nastavte ostruhové kolo hloubky 
kultivace pro pøepravu.

̈ Nastartujte náøadí.
̈ Zaøaïte rychlostní stupeò pro jízdu 

dopøedu “F” nebo couvání “R”.
̈ Pomocí vodicího madla náøadí 

trochu nadzvednìte, až je 
ostruhové kolo hloubky kultivace 
volné.

̈ Jeïte s náøadím opatrnì.

Typ 3 až typ 7
̈ Nastavte ostruhové kolo hloubky 

kultivace/kola do polohy I.
̈ TlaÝte vodicí madlo dolù, až se 

kypøící ústrojí již nedotýká zemì.
̈ Jeïte s náøadím opatrnì.

Pøeprava s vhodným 
vozidlem

NebezpeÝí poranìní

Pøed pøepravou

– zastavte motor.

– stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.

– poÝkejte, až motor vychladne.

̈ Pøepravujte náøadí na vozidle nebo 
ve vozidle ve vodorovné poloze.

̈ Zajistìte náøadí proti pohybu nebo 
seskmeknutí.

Údržba

Plán údržby

Jednou za sezónu:

Nechejte náøadí v odborné dílnì 
zkontrolovat a provést údržbu.

Po každém použití:

Zkontrolujte hladinu oleje, v pøípadì 
potøeby olej doplòte.

Zkontrolujte pevné utažení 
šroubových spojení, v pøípadì potøeby 
je pevnì dotáhnìte.

Zkontrolujte bezpeÝnostní zaøízení.

.

!

Údržbáøská práce
po
použití

10 h 25 h 50 h 100 h po 
sezónì

podle 
potøeby

µistìní boÝních ochran a kypøícího ústrojí ”

µistìní vzduchového filtru ”

Výmìna vzduchového filtru ”

Výmìna oleje 3) ”"4)

Namazání pohyblivých a rotujících souÝástí ”

VyÝistìní zapalovacích svíÝek 1) ”

Nechat vymìnit zapalovací svíÝky 2) ”

Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách, 
v pøípadì potøeby zvìtšit tlak

”

VyÝistìní systému chladicího vzduchu 
a výfuku 1)

” ”

Kontrola nastavení spojky, v pøípadì potøeby 
seøídit

”

Nechat zkontrolovat nastavení karburátoru 2) ”

Nechat naostøit nebo vymìnit kypøící ústrojí 2) ”

Vymìnit uzávìr palivové nádrže ”

Nechat vymìnit tlumiÝ výfuku 2) ”

1) Viz “Návod k motoru”
2) Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílnì
3) První výmìna oleje po 5 provozních hodinách (h)
4) Výmìna oleje po každých 25 provozních hodinách (h) pøi provozu za tìžkého zatížení nebo vyšší teplotì okolí
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Údržbáøské práce

NebezpeÝí poranìní vlivem 

neúmyslného nastartování

Pøed veškerými pracemi na tomto 

náøadí

– zastavte motor.

– poÝkejte, až se zastaví všechny 

pohyblivé Ýásti.

– stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.

µistìní náøadí

NebezpeÝí poranìní 

prostøednictvím kypøícího zaøízení

Pøi Ýistìní noste pracovní rukavice.

̈ Odstavte náøadí na pevný, rovný 
a horizontální podklad.

̈ Po každém použití vyÝistìte 
ochrany a kypøící ústrojí vodou 
a nechejte je oschnout.

̈ VyÝistìte motor pomocí hadru 
a kartáÝe.

Mazání
̈ Namažte všechny pohyblivé 

a rotující Ýásti lehkým olejem.

Údržbáøské práce na motoru

Viz Návod k motoru.

(Typ 1, typ 2) Tlak vzduchu 
v pneumatikách

Nastavte táhlo spojky

Typ 1, typ 2

NebezpeÝí poranìní

Táhlo spojky mùžete nastavit pouze 

za chodu motoru. 

Pøi nastavování se náøadí mùže 

pohybovat.

Postavte náøadí pøední stranou proti 

zdi nebo podobnì.

Obrázek 4
̈ Zaøaïte neutrál “N”.
̈ Nastartujte motor (viz “Nastartování 

motoru”); pøi správném seøízení se 
øemen nepohybuje (obrázek 1, 
poz. 13).

̈ Bìží-li øemen soubìžnì, potom 
povolte o nìkolik otáÝek matici (3) 
a matici (2) pevnì utáhnìte.

̈ Zaøaïte rychlostní stupeò pro jízdu 
dopøedu “F”.

̈ Táhnìte/tlaÝte páku spojky (2) 
pomalu proti rukojeti madla.

̈ Jestliže se kola netoÝí, povolte 
matici (2) o nìkolik otáÝek a matici 
(3) pevnì utáhnìte.

̈ Nastavení znovu zkontrolujte.
̈ Zastavte motor (viz “Zastavení 

motoru”).

Typ 3, typ 6

Obrázek 3a event. obrázek 3c
̈ Stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.
̈ Støídavì pøitahujte a opìt uvolòujte 

páku spojky (1 a 2).
̈ Jestliže je slyšet hluk, potom znovu 

nastavte jedno z obou táhel spojky 
(6 a 7); povolte matici (4), 
zašroubujte stavìcí šroub (3) o dvì 
až tøi otáÝky do pouzdra (5) a matici 
(4) pevnì utáhnìte. Zkontrolujte 
bezhluÝnost.

̈ S uvolnìnou pákou spojky (1 a 2) 
nìkolikrát pomalu pøitáhnìte 
startovací táhlo a opìt je uvolnìte; 
pøi správném seøízení se kypøící 
ústrojí netoÝí.

̈ Jestliže se kypøící ústrojí toÝí, 
nastavte vždy podle smìru otáÝení 
pøíslušné táhlo spojky;
(6) pro pohon dozadu, (7) pro 
pohon dopøedu;
povolte matici (4), vyšroubujte 
stavìcí šroub (3) o dvì až tøi otáÝky 
z pouzdra (5) a matici (4) pevnì 
utáhnìte. 
Nastavení znovu zkontrolujte.

Typ 4

Obrázek 2
̈ Stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.
̈ S uvolnìnou pákou spojky (3) 

pøitáhnìte pomalu a nìkolikrát 
startovací táhlo (obrázek I, poz. 8) 
a opìt je uvolnìte; pøi správném 
seøízení se kypøící ústrojí netoÝí.

̈ Jestliže se kypøící ústrojí toÝí: 
Povolte matici (2) a (1) pevnì 
utáhnìte. Nastavení znovu 
zkontrolujte.

Typ 5, typ 7

Obrázek 3b event. 2b
̈ Stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.
̈ S uvolnìnou pákou spojky (1) 

nìkolikrát pomalu pøitáhnìte 
startovací táhlo a opìt je uvolnìte; 
pøi správném seøízení se kypøící 
ústrojí netoÝí.

̈ Jestliže se kypøící ústrojí toÝí:
Povolte matici (3), vyšroubujte o dvì 
otáÝky stavìcí šroub (4) na pouzdøe 
(5) a matici (3) pevnì utáhnìte. 
Nastavení znovu zkontrolujte.

Odstavení

NebezpeÝí výbuchu vlivem 

zapálení palivových par

Døíve než náøadí odstavíte, vypusˆte 

venku do vhodné nádoby palivovou 

nádrž (viz “Návod k motoru”).

Nebude-li náøadí používáno déle než 
jeden mìsíc, napø. po sezónì:
̈ Pøipravte motor (viz “Návod 

k motoru”).
̈ VyÝistìte náøadí.
̈ K ochranì proti korozi otøete 

všechny kovové Ýásti naolejovaným 
hadrem nebo je nastøíkejte 
støíkacím olejem.

̈ Odstavte náøadí v Ýisté a suché 
místnosti.

Rozmìr 
pneumatiky

Tlak vzduchu 
v pneumatice v bar

doporu-
Ýený

maximální

14" 1 2

16" 1,4 2

!

!

!

!
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Záruka

V každé zemi platí záruÝní ustanovení 
vydané naší spoleÝností event. 
dovozcem.

Poruchy na Vašem náøadí odstraníme 
v rámci záruky bezplatnì, pokud by 
byla pøíÝinou chyba materiálu nebo 
výrobní chyba. V pøípadì záruky se 
prosím obraˆte na Vašeho prodejce 
nebo nejbližší poboÝku.

Pomoc pøi poruchách

NebezpeÝí poranìní vlivem 

neúmyslného nastartování

Pøed veškerými pracemi na tomto 

náøadí

– zastavte motor.

– poÝkejte, až se zastaví všechny 

pohyblivé Ýásti.

– stáhnìte koncovku zapalovacího 

kabelu.

Pozor!

Poruchy pøi provozu náøadí mají 

Ýasto jednoduché pøíÝiny, které 

mùžete odstranit sami. V pøípadì 

pochybností a výslovném 

upozornìní vyhledejte odbornou 

dílnu.

Nechejte opravy provádìt výhradnì 

v odborné dílnì za použití 

originálních náhradních dílù.

 

!

Chyba Možná pøíÝina Odstranìní

Motor nelze 
nastartovat.

Prázdná palivová nádrž. Naplòte palivovou nádrž.

Zvìtralé palivo. Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné nádoby 1). 
Naplòte palivovou nádrž Ýerstvým a bezolovnatým 
palivem.

Studený motor, páÝka sytiÝe (Choke) není 
nastavena na “CHOKE”.

Nastavte páÝku sytiÝe na “CHOKE”.

PáÝka akcelerátoru není nastavena na 
“START” event. na maximální otáÝky.

Nastavte páÝku akcelerátoru na “START” – maximální 
otáÝky.

Není nastrÝena koncovka zapalovacího 
kabelu.

NastrÝte koncovku zapalovacího kabelu na zapalovací 
svíÝku.

ZneÝistìná nebo vadná zapalovací svíÝka. VyÝistìte zapalovací svíÝku 1).
Vadné zapalovací svíÝky nechejte vymìnit 2).

PøeteÝení karburátoru. Nastavte páÝku sytiÝe na “RUN” a nastartujte.

Provozní spínaÝ motoru (podle provedení) 
v poloze l = Vyp.

Nastavte provozní spínaÝ motoru (14) do polohy 
f = Zap./provoz.

Motor bìží 
nepravidelnì 
(vynechává).

PáÝka sytiÝe (Choke) je nastavena na 
“CHOKE”.

Nastavte páÝku sytiÝe na “RUN”.

Volnì nastrÝená koncovka zapalovacího 
kabelu.

NastrÝte pevnì koncovku zapalovacího kabelu.

Zvìtralé palivo.
Voda nebo neÝistoty v palivové soustavì.

Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné nádoby 1). 
Naplòte palivovou nádrž Ýerstvým a bezolovnatým 
palivem.

Ucpaný odvzdušòovací otvor uzávìru 
palivové nádrže.

VyÝistìte uzávìr palivové nádrže.

ZneÝistìný vzduchový filtr. VyÝistìte vzduchový filtr 1).

Není seøízený karburátor. Nechejte karburátor seøídit 2).
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Náøadí 
nekultivuje.

OtáÝení kypøícího ústrojí zabraòují hroudy. Zastavte motor a stáhnìte koncovku zapalovacího 
kabelu, vyÝistìte kypøící ústrojí.

Povolily se svorníky nebo šrouby. Nahraïte svorníky nebo šrouby, zajistìte svorníky 
pomocí pružinových zástrÝek.

Není správnì seøízeno táhlo spojky. Nastavte táhlo spojky
(viz “Nastavení táhla spojky”).

Volný nebo pøetržený klínový øemen. Nechejte klínový øemen vymìnit 2).

NetoÝí se kola.
(Typ 1, typ 2)

Není správnì seøízeno táhlo spojky. Nastavte táhlo spojky
(viz “Nastavení táhla spojky”).

Povolil se Ýep kola. Vymìòte Ýep kola a zajistìte jej pružinovou zástrÝkou.

Volný nebo pøetržený klínový øemen. Nechejte klínový øemen vymìnit 2).

Nadmìrné 
vibrace.

Uvolnìné nebo ohnuté kypøící ústrojí. Okamžitì zastavte motor a stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu. Poškozené díly vymìòte.

Povolily se svorníky nebo šrouby. Okamžitì zastavte motor a stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu. Šrouby pevnì utáhnìte nebo 
svorníky vymìòte.

1) Viz “Návod k motoru”
2) Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílnì

Chyba Možná pøíÝina Odstranìní




