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Vážený zákazník 

nechajte si prosím čas a prečítajte si pozorne celú túto príručku . Je dôležité , aby ste sa pred 

uvedením zariadenia do prevádzky zoznámili s obslužnými prvkami , ako aj s bezpečným 

zaobchádzaním s Vaším zariadením . 

Táto príručka by mala byť uchovávaná vždy v blízkosti zariadení , aby ste v nej v prípade 

pochybností mohli listovať a mala by byť prípadne odovzdaná aj eventuálnym ďalším 

majiteľom . 

Obsluha a údržba tohto zariadenia skrýva nebezpečenstvo , na ktoré má byť upozornené 

pomocou symbolov v tejto príručke . V texte sú použité nasledujúce symboly . Dbajte prosím 

príslušných pokynov veľmi starostlivo . 

 Bezpečnostné upozornenia 

Tento symbol označuje upozornenia , ktorého rešpektovanie slúži na zaistenie vašej osobnej 

bezpečnosti a zabránenie škôd na zariadení . 

          Všeobecné pokyny 

Tento symbol označuje pokyny a praktické tipy pre užívateľa . 

Overili sme , že obsah príručky zodpovedá popisovanému zariadení . Nie je však možné vylúčiť 

odchýlky , takže nepreberáme záruku za úplnú zhodu . Údaje sú však pravidelne kontrolované a 

potrebné korektúry sú obsiahnuté v nasledujúcich vydaniach , do ktorých môžete nahliadnuť na 

našich webových stránkach . Ak by sa vyskytli pochybnosti v súvislosti s vlastnosťami alebo 

manipuláciou so zariadením , kontaktujte nás prosím pred jeho uvedením do prevádzky . 

Všetky fotky a obrázky sú symbolické fotografie a nemusí súhlasiť s aktuálnym prevedením . 

Technické zmeny , omyly a tlačové chyby sú vyhradené . 

 Pri škodách, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v tejto príručke , zaniká nárok na 

uplatnenie záruky. Za následné škody , ktoré z toho vyplynú , neručíme . 

Táto príručka nesmie byť reprodukovaná celá , ani jej časti bez nášho písomného súhlasu v 

akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami elektronického alebo mechanického typu . 

Konanie v rozpore s týmto nariadením predstavuje porušenie platných ustanovení o autorských 

právach a bude trestnoprávne stíhané . Všetky práva , predovšetkým práva na rozmnožovanie , 

sú vyhradené . 

  Kontrola dodaného tovaru 

Po obdržaní zariadenie sa odporúča skontrolovať , či tovar súhlasí s komponentmi uvedenými v 

objednávke , nákladnom alebo dodacom liste . Odstráňte opatrne obal tak , aby sa zariadenie 

nepoškodilo . Ďalej by ste mali skontrolovať , či nedošlo k žiadnym škodám spôsobeným 

prepravou . Ak je dodávka neúplná alebo poškodená , informujte okamžite Vášho obchodníka . 
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1.Bezpečnostné upozornenie !!! 
Pokyny v tejto príručke musia byť doplnené príslušnými platnými miestnymi zákonnými predpismi a 
technickými normami . Nenahrádzajú v žiadnom prípade normy o zariadeniach alebo doplnkové 
predpisy ( ani predpisy nedefinované zákonom ) , ktoré boli vydané z bezpečnostných dôvodov . 
 

1.1 . Vybavenie 

Pri údržbových prácach používajte tesne priliehajúce odevy , ktorých konce sú zakončené gumovými 
pásky . 
 
Pri prácach na zariadení noste vždy rukavice a ochranné okuliare podľa príslušných platných 
predpisov , aby ste sa vyhli pracovným úrazom . 
 
Pred prácou na zariadení zaistite , aby ste mali na dosah pripravenú lekárničku a preskúšaný hasiaci 
prístroj . 
 

1.2 . Riziká vyplývajúce z šírenia hluku 

Hluk motora za prevádzky môže spôsobiť poškodenie sluchu . Vedľa bežiaceho zariadenie sa 
pohybujte čo najkratšiu dobu a vždy noste ochranu sluchu . 
 
Motor nesmie byť nikdy uvedený do prevádzky bez tlmiča hluku / výfukového systému . 
 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky zabezpečte , aby bola dodržaná príslušné platné zákonné 
ustanovenia v súvislosti s miestnou hladinou hluku . 
 

1.3 . Riziká vyplývajúce z pohybujúcich sa dielov 

Nikdy nevykonávajte práce na pohyblivé diely. 
 
Motor nesmie byť nikdy uvedený do prevádzky s otvorenými alebo uvoľnenými ochrannými krytmi . 
 
Nikdy sa nepribližujte k zariadeniu v prevádzke s predmetmi , ako sú napr. kravaty , šatky , náramky .  
Tie by sa mohli zachytiť na ventilátore a spôsobiť vážne zranenia . 
 

1.4 . Riziká vyplývajúce z uvoľňovanie plynov 

Opatrenia na zníženie rizík spojených s výskytom nebezpečných plynov : 
 
Zaistite , aby bolo miesto , kde zariadenie stojí , dobre vetrané ( v prípade potreby použite zariadenie 
pre nútené odvetrávanie ) . 
 
Vyvarujte sa vdýchnutiu nebezpečných plynov ( pomocou ochrany dýchania ) . 
 
Skontrolujte , že sa po ukončení prevádzky v mieste inštalácie zariadenia nevyskytujú žiadne 
nebezpečné plyny . 
 

1.5 . Riziká vyplývajúce z používania pohonných hmôt 

Pri tankovaní je nevyhnutné motor odstaviť . Pred tankovaním nechajte zariadenie minimálne 5 
minút ochladiť .                                                                                                                                      



 

 

V blízkosti stroja nefajčite , nezachádzajte s otvoreným ohňom ani zdrojmi zapálenia . Benzín je 
vysoko horľavý , explozívny a jedovatý ! Olovnatý akumulátory navyše pri nabíjaní a vybíjaní uvoľňujú 
výbušné plyny . 
 
Pri tankovaní nikdy nenalievajte pohonné hmoty na motor alebo tlmič zvuku . 
 
Motor neuvádzajte nikdy do prevádzky , ak sú Vám známe alebo sú viditeľné netesné miesta na 
vedeniach prevádzkových prostriedkov ( benzín , olej ) stroja . 
 
Benzín alebo olej nevylievajte , pary nevdychujte , neprehĺtajte , vyvarujte sa styku s pokožkou . Po 
zjedení je nutné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie ! Po zjedení pohonné látky nikdy neskúšajte 
vyvolať zvracanie . 
 
Podlahu v mieste inštalácie zariadenia udržujte stále v čistote - rozliate prevádzkové prostriedky ( olej 
, benzín ) okamžite odstráňte . 
 
Pri použitie doplnkovej externej nádrže je nutné zabezpečiť , aby bola nainštalovaná a pripojená 
podľa príslušných platných noriem a predpisov . 
 

1.6 . Riziká vyplývajúce z vysokých teplôt 

Motor sa smie používať iba v miestach , kde nebudú ohrozené nevyškolené osoby , okoloidúci ani 
deti . 
 
Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti benzínového motora . 
 
V blízkosti zariadení nikdy neskladujte horľavé alebo zápalné látky ( napr. benzín , olej , papier , 
drevené triesky ) . 
 
Uvedomte si , že prevádzkové prostriedky , motor a výfuk sú po prevádzke horúce - vyvarujte sa 
kontaktu s pokožkou - hrozí riziko popálenia / obarenia . 
 
Udržujte minimálne bezpečnostné odstup 1 meter od stien alebo podobných vo všetkých smeroch , 
zabránite tak prehriatiu motora . 
 
Nikdy stroj za prevádzky nezakrývajte - hrozí riziko prehriatia ! 
 

1.7 . Riziká vyplývajúce z výskytu spalín 

Motor sa nesmie používať v uzavretých alebo málo vetraných miestnostiach ( napr. uzavretých 
miestnostiach , tuneloch , kontajneroch ) . Okrem prípadov, kedy je takéto použitie výslovne 
povolené firmou Rotek . 
 
Výfukové plyny sú jedovaté . Môžu spôsobiť bezvedomie alebo smrť . Pri používaní v uzavretých 
alebo čiastočne uzavretých miestnostiach je potrebné zabezpečiť, aby mohli byť výfukové plyny 
odvádzané von pomocou bezchybného systému vedený . Dodržujte maximálne povolenej 
hromadenie výfukových plynov , aby ste tak zabránili prehriatiu motora . Zaistite , aby sa u adapco 
výfuku ( tlmič hluku , potrubie ) nevyskytovali žiadne horľavé materiály a aby vychádzajúci výfukové 
plyny nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo . Vždy dodržujte príslušné platné normy a predpisy . 
 
 
                                                                                                                                                                  

 



 

 

1.8 . Intervaly údržby 

Pi nedodržanie predpísaných intervalov údržby je zakázané motor štartovať - u pár vznikajúcich z 
nespotrebovaného paliva ( napr.pre chybne nastavenie ventilu ) hrozí nebezpečenstvo výbuchu ! 
 
Motor nikdy neštartujte bez vzduchového filtra -hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora . 
 
V súvislosti s údržbovými prácami sa smie používať výhradne originálne náhradné diely . Okrem 
normovaných dielov ( guličkové ložiská , skrutky , matice , atď ) , ktoré zodpovedajú špecifikácii 
originálnych dielov . 
 

1.9 . Likvidácia nebezpečného odpadu 

Nesprávna likvidácia nebezpečných odpadov poškodzuje životné prostredie a je zákonom zakázaná . 
Medzi nebezpečné odpady patria : mazacie prostriedky , pohonné hmoty , filtre a akumulátory . 
 
Jedovaté kvapaliny zhromažďujte vo vhodných nepriepustných nádobách . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           



 

 

2. Preprava a skladovanie 
2.1 . Preprava na montáž 

Nevhodné zaobchádzanie môže spôsobiť závažné poškodenie zariadení . 

Zariadenie je možné zdvíhať a premiestňovať cez podkladovú dosku motora ( pomocou ok ) . 

Uvedomte si , že bod zdvíhanie neleží uprostred motora ! 

Počas zdvíhania je nutné , aby sa osoby zdržiavali v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od zariadenia . 

Zaistite , aby bolo použité zdvíhacie zariadenie alebo podperná konštrukcia zodpovedajúcim 

spôsobom adaptovaná na hmotnosť zariadenia . 

Ďalej dodržujte nasledujúce body : 

● Všetky zdvíhacie prostriedky musia byť v bezchybnom stave . 

● Nosnosť musí byť primeraná zdvíhanému bremenu . 

● Nevhodné pohyby môžu zapríčiniť zranenie osôb alebo vážne poškodenie zdvíhaného motora . 

● Uistite sa , že sa v blízkosti zdvíhaného motore nenachádza žiadne osoby . 

● Pri vertikálnom zdvíhaní je nutné skontrolovať presné umiestnenie bodu zdvíhanie v ťažisku . 

Navyše je potrebné pripraviť vodiace laná . 

● Zdvíhanie vo voľnej prírode nesmie prebiehať za nepriaznivých poveternostných podmienok ( napr, 

za silného vetra , búrke ) . 

● Motor vždy opatrne postavte na rovnú plochu , ktorá je prispôsobená príslušnej hmotnosti . 

2.2 . Skladovanie nového zariadenia 

● Ak nebudete zariadenie ihneď uvádzať do prevádzky , je potrebné motor skladovať chránenom , 

isté , suchom mieste bez pôsobenia vibrácií . 

● Prípadne už načerpané palivo a motorový olej vypustite a v prípade potreby vyčistite palivovú 

nádrž . 

● Ak je súčasťou dodávky štartovací akumulátor ( bežne to tak nie je ) , dodržujte prosím nasledujúce 

body : 

Uvedomte si , že pri demontáži sa vždy najprv odsvorkovává mínus pól ( - ) a potom plus pól ( + ) . Pri 

montáži sa najprv prisvorkuje plus pól ( + ) a potom mínus pól ( - ) . 

Pri skladovaní akumulátorov bez udržiavacia nabíjačky je potrebné dodržiavať skladovacie teplotu 

okolo 20 ° C. Nezabudnite akumulátor každé 3 mesiace nabiť . Samo vybíjanie môže výrazne skrátiť 

životnosť akumulátora . 

● Guličkové ložiská nie je nutné počas skladovania nijako ošetrovať .                                                     



 

 

2.3 . Príprava na dlhšie skladovanie 

Ak  zariadenie už bol použitý, musíte dbať pri príprave na jeho dlhšie skladovanie nasledovných 

bodov : 

● Predovšetkým vykonajte podľa prevádzkových hodín motora následný servis podľa tabuľky údržby ( 

napr. pri 120 prevádzkových hodinách je potrebné prednostne vykonať 200 hodinový servis ) . 

● Motor naštartujte a nechajte zohriať na prevádzkovú teplotu ( cca 5 minút behu motora ) . 

● Odstavte motor 

● Vypustite mazací olej cez výpustný skrutku . 

● Vypustite palivo , nádrž v prípade potreby vyčistite 

● Akumulátor prípadne odsvorkujte a vyberte zo zariadenia , resp . pripojte na udržiavaciu nabíjačku . 

Uvedomte si , že pri demontáži sa vždy najprv odsvorkováva mínus pól ( - ) a potom plus pól ( + ) . Pri 

montáži sa najprv prisvorkuje plus pól ( + ) a potom mínus pól ( - ) . 

Pri skladovaní akumulátorov bez udržiavacia nabíjačky je potrebné dodržiavať skladovacie teplotu 

okolo 20 ° C. 

Nezabudnite akumulátor každé 3 mesiace nabiť. Samo vybíjanie môže výrazne skrátiť životnosť 

akumulátora.  

● Zariadenie očistite a zakonzervujte olejovou hmlou.  

● Skladujte pokiaľ možno v suchu. Ak to nie je možné, je nutné pred vlhkosťou chrániť vzduchový 

filter, výfuk, štartér a alternátor (vyberte demontáž alebo zabalenie motora do plastovej zmršťovacej 

ochrany).  

Pri uvádzaní motora do prevádzky po dlhšom skladovaní postupujte ako pri jeho prvom uvedení do 

prevádzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



 

 

 
3. Špecifikácie 

  
3.1. Technické dáta  

 

   
 

 

 
Model EG4-0090 EG4-0200 EG4-0270 EG4-0390 EG4-0420 
Typ konštrukcie Jednovalcový 4taktný benzínový motor 

Zdvihový objem 87 m3 196 m3 270 m3 389 m3 420 m3 
Vŕtanie x zdvih 54 x 38mm 68 x 54mm 77 x 58mm 88 x 64mm 90 x 66mm 
Výkon 1) pri 3.600 
min-1 

Max.1,79kW 
kont. 1,64kW 

Max.4,47kW 
kont.4,10kW 

Max.6,56kW 
kont.5,52kW 

Max.8,95kW 
kont.7,83kW 

Max.9,60kW 
kont.8,75kW 

Príkon                                   cez kľukovú hriadeľ 
smer otáčania                  proti smeru hodinových ručičiek (pozri vyobrazenie) 
pohonná hmota       benzín normal (ROZ91) / benzín super (ROZ95), bezolovnatý 
Objem nádrže  
 

1,6 l   3,7 l  6,0 l  6,5 l  6,5 l 

spotreba paliva ≥ 369 g/kWh  
 

≥ 362 g/kWh  
 

≥ 352 g/kWh  
 

≥ 350 g/kWh  
 

≥ 350 g/kWh  
 

Regulácia počtu 
otáčok 

integrovaný odstredivý regulátor otáčok pôsobiace na škrtiacu klapku 

chladiaci systém vzduchové chladenie cez koleso ventilátora a systém obehu vzduchu 
mazací systém                         mazanie rozstrekom 
Objem .mazací olej     0,4 l  0,6 l  1,1 l 1,1 l  1,1 l 
Štartovací systém ťahový (lankový) štartér vždy podľa prevedenia:  

ťahový (lankový) štartér alebo kombinovaný ťahový / 
elektrický štart 

Štartovací 
akumulátor 

 v12 V / min. 9 Ah, odp. 12 Ah  
(nie je súčasťou dodávky) 

Šírka 
zariadenia 

B  295mm  400mm  430mm  450mm  455mm 

hĺbka 
zariadenie 

T  215mm  248mm  380mm  405mm  415mm 

celková 
výška 

H  290mm  370mm  410mm  435mm  440mm 

výška 
hriadeľa 

W   89mm  106mm  133,5mm  133,5mm  133,5mm 

základová 
doska 

G1  105mm  162mm  197mm  196mm  196mm 
G2   21mm   11mm  12,5mm   12mm   12mm 
G3   70mm   70mm  106mm  106mm  106mm 
G4   62mm   75mm   82mm   86mm   88mm 
G5   85mm  104mm  133mm  144mm  144mm 

Čistá 
hmotnosť  

 

  12 kg  17 kg 25kg / 27kg 31 kg/33 kg 31 kg/33 kg 

Hlučnosť 
 

LWA 82 dB(A) 
65 dB pri 7m  

 

LWA 88 dB(A) 
67 dB pri 7m  

 

LWA 91 dB(A) 
70 dB pri 7m  

 

LWA 94 dB(A) 
72 dB pri 7m  

 

LWA 96 dB(A) 
73 dB pri 7m  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Rozmery príruby a drieku 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Inštalácia 

Inštaláciu musí vykonať odborný personál . Nedostatočná údržba môže viesť k poškodeniu zariadenia 
( napr. poškodenie ložísk pri nedostatočnej paralelite ) . Odborný prevádzka je zodpovedný za 
dodržiavanie príslušných noriem . 
Všetka uvedenie do prevádzky a údržbové práce musia byť vykonávané u stojaceho zariadení . 
4.1 . Prípravné kroky 

● Zariadenie bývajú zabalená rôznym spôsobom , vždy podľa typu distribučného kanála alebo typu 
prepravy . Obal opatrne odstráňte opatrne tak , aby nedošlo k poškodeniu motora . 
Pred inštaláciou je potrebné zabezpečiť , aby boli odstránený všetky ochranné nástreky , prepravné 
kryty ( napr. ochrana hriadeľa ) alebo iné nístřiky chrániaci pred koróziou . 
4.2 . Charakter miesta inštalácie 

● Miesto inštalácie musí umožňovať dobré vetranie suchým , čistým studeným vzduchom alebo 
okolitým vzduchom , pretože teplo sálajúce z motora bez ďalších opatrení zvyšuje teplotu v 
miestnosti do tej miery , aby táto zvýšená teplota mohla negatívne pôsobiť na výkon motora . 
● Miesto inštalácie je potrebné vybrať tak , aby mohli normálne práce údržby prebiehať úplne 
jednoducho . 
● podklad musí byť nosný , rovný a nešmykľavý . 
● Miesto inštalácie musí byť vybavené tak , aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s krytom 
motora , pohybujúcim sa konštrukčným dielom ani inými nebezpečnými diely . 
● Miesto inštalácie musí navyše poskytovať ochranu pred prírodnými silami ( dažďom , snehom , 
krúpami , búrok , povodní , priamym slnečným žiarením , mrazom alebo nadmerným teplom ) , ako aj 
ochranu pred znečistením vzduchu ( pred prachom z brúsenia , elektrosmogom , dymom , olejom , 
hmlou , parou , výfukovými plynmi alebo inými nečistotami ) . 
● Dodržujte maximálne hraničné hodnoty hluku v mieste inštalácie . 
4.2.1 . Vetranie a odvetrávanie 

Normálne môže byť vzduch privádzaný k motoru z okolia miesta inštalácie . Teplo sálajúce z motora a 
výfukového potrubia môže však bez urobenie ďalších opatrení zvýšiť teplotu v uzavretej miestnosti 
resp . u zabudovaných zariadení natoľko , že táto vysoká teplota môže negatívne ovplyvniť výkon 
motora . 
Plán odvetrávanie musí zohľadňovať nasledujúce body : 
● Odvod tepla sálajúceho z motora 
 ● Nevyhnutný prietok vzduchu : pre spaľovanie motora pre chladenie všetkých doplnkových 
zariadení 
Ak by bol vzduch kvôli prachu , špine alebo horúčave nevhodný , je nutné navyše namontovať 
vzduchový sací kanál . 
Ak je motor zabudovaný v uzatvorenej skrini , mali by byť otvory pre prívod a odvod vzduchu 
dostatočne veľké , aby mohla bez zábran prebiehať cirkulácie vzduchu do a zo skrine . Smerná 
hodnota pre nenútene odvetrávané otvory je 0,4 m² . 
U inštalácií pre nepretržitý resp . inštaláciou s vysokými okolitými teplotami sa odporúča inštalácia 
odsávacieho ventilátora s primeraným objemom vzduchu . 
Pre dosiahnutie maximálneho výkonu motora nesmie teplota prekročiť 25 ° C. V prípade vyšších 
teplôt je nutné znížiť výkon motora . 
Je potrebné zabezpečiť , aby motor nenasávala späť vychádzajúci horúci vzduch . 
4.3 . Montáž motora 

Montáž motora prebieha do štyroch montážnych otvorov na základovej doske . Mechanická montáž 
cez prírubu motora nie je povolená . 
Ďalej dbajte nasledujúcich bodov : 
● Montážny rám resp . podklad musí byť dostatočne dimenzovaný a odolný proti skruty . Musí byť 
dostatočne robustné , aby mohol absorbovať vibrácie a zachovávať súosovosť . 
● Podklad musí mať také vlastnosti , aby všetky upevňovacie nohy doliehali na celú rovinu a tým bolo 
zabránené skrúteniu . 
 ● Dbajte na dostatočné rozmery upevňovacích skrutiek .                                                                                                



 

 

K vytvoreniu dostačujúca základne použite medzi základovú dosku a montážne maticu veľkoplošnú 
podložku . 
Motor vrátane nadstavby by mal byť starostlivo vyvážený a upevnený na pevný kovový povrch cez 
tlmič vibrácií , ktorý redukuje kmitanie . 

4.4 . Výfukový systém 
4.4.1 . montáž výfuku 
Súčasťou dodávky je tlmič hluku , ktorý je koncipovaný pre priemyselné použitie . Ak motor budete 
používať v obývaných oblastiach , môže byť nevyhnutné , vymeniť tento tlmič hluku za iný typ s 
väčším tlmením hluku . 
4.4.2 . Pokyny k iným výfukovým systémom 
Pri montáži iného výfukového systému je potrebné dbať na nasledujúce body : 
Hromadenie výfukových plynov výrazne negatívne ovplyvňuje celkový výkon motora . Príliš vysoké 
hodnoty hromadeniu vzduchu spôsobujú znižovanie výkonu , zvýšenie teploty plynov a motora a 
vysokú spotrebu paliva . Prípadné hromadenie výfukových plynov možno obmedziť zodpovedajúcim 
dimenzovaním výfukového systému . 
● Pri pokladaní rúrok dbajte na to , aby sálajúce teplôt nemohlo byť nasaté do motora . Rúrky by mali 
byť opatrené izoláciou . Ak vedie výfukové potrubie cez stenu je izolácia nevyhnutne potrebná . 
● Výfukové potrubie by malo byť čo najkratšie a nemalo by , pokiaľ možno obsahovať ohnutiu . Ak to 
nie je možné zabezpečiť , je potrebné zabezpečiť veľký rádius ohybu . 
● U výfukových potrubí do 10 metrov musí byť priemer potrubia o asi 30 % väčší ako priemer 
zberného výfukového potrubia resp . výfukového potrubia s tlmičom hluku . Priemer potrubia nesmie 
byť nikdy menšia . 
● Ak je výfukové potrubie výrazne väčší ako pripojenie zariadení , je nutné nainštalovať kónický 
spojovací diel s uhlom menším ako 30 ° , aby ste zabránili nadmerným stratám . 
● Položené výfukové potrubie musí byť kompletný a 100 % tesné , aby nehrozilo nebezpečenstvo 
plynúce z výskytu horúceho vzduchu , otravy a straty zaťaženie . 
● V najnižšom bode výfukového potrubia je treba umiestniť výpusť kondenzovanej vody . 
● Medzi výstupom motora / tlmiče a položeným výfukovým potrubím musí byť nainštalovaná pružná 
spojka ( flexi rúrka ) , ktorá bude zabraňovať prenosu vibrácií a zároveň bude umožňovať rozpínanie 
rúrok vplyvom pôsobenia tepla . 
● Zaistite , aby tlmič hluku , výfuk ani žiadna výfuková rúrka neobsahovala horľavý materiál ( 
nebezpečenstvo požiaru ) . 
4.5 . Palivový systém 
Palivový systém motora musí zabezpečovať kontinuálne zásobovanie čistým palivom . Pri inštalácii 
doplnkové palivovej nádrže dbajte na nasledujúce pokyny : 
● Ako palivové hadice používajte iba nízkotlakové hadice s drôteným pletivom , odolné proti benzínu 
. ● Je nutné zaistiť odvetrávanie nádrže , aby ste zabránili tvorbe podtlaku / pretlaku . 
● U integrovanej nádrže je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek pretlaku . Môže k nemu dôjsť v prípade , 
že je upchaté odvetrávanie nádrže alebo je pripojený prepad na doplnkovú externú nádrž . 
● Palivová prívodné potrubie musí mať priemer minimálne tak veľký ako ich protikusy na motore . U 
väčších hadíc nízkej okolitej teplote by toto potrubie malo byť vždy dimenzované na väčšie hodnoty , 
aby zaisťovalo dostatočný prietok . 
4.6 . Spojka 
Pred pripojením motora na spotrebič je nutné preskúšať obe zariadenia , či sú kompatibilné . Je 
nutné preskúšať či , 
● sú motor a spotrebič technicky kompatibilné z hľadiska otáčavého kmitania . 
● sú rozmery hriadeľa a príruby motora kompatibilný s rozmermi spojky . 
Motor a spotrebič je nutné starostlivo vycentrovať ! Nesprávne vycentrovanie môže spôsobiť vibrácie 
a poškodenie ložísk . 
Pri uvedení motora do chodu PRED montážou spojky alebo remenice musí byť pružina starostlivo 
upevnená v drážke ! 
 



 

 

Pri montáži spojky alebo remenice zaistite , aby sa vykonali všetky potrebné opatrenia na zabránenie 
kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi . Dbajte príslušných pokynov k montáži spojky uvedených 
výrobcom . 
V žiadnom prípade nesmie byť hriadeľ počas montáže vystavená tlaku , nárazu ani úderu ( napr. 
kladivom ) . Mohlo by dôjsť k poškodeniu ložiska . 
Montáž a demontáž spojky musí prebiehať pomocou vhodného naťahovacieho / sťahovacieho 
zariadenia! 
4.6.1 . Maximálna radiálna a axiálne zaťaženie 
Pred použitím je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho radiálneho a 
axiálneho zaťaženia axiálneho ložiska motora ( hlavné ložisko kľukového hriadeľa ) . Preto je pri 
použití remeníc potrebné opätovne prepočítať životnosť oboch valivých ložísk a zodpovedajúcim 
spôsobom prispôsobiť intervaly údržby ložísk ! 
4.6.2 . Vyváženie 
Kľukový hriadeľ motora je dynamicky vyvažovaný pružinou . Každý diel spojky musí byť tiež vhodné 
vyváženie. 

zakrytá krúžky s pružinovým Drakom zodpovedajúcej dĺžky . Pri dlhších spojok je nutné vyplniť u 
presahujúceho dielu spojky pružinovou drážku . 
 
 
 

 
 
 
4.6.3 . Priame pripojenie 
Pri priamom pripojení pohyblivého prvku ( napr. čerpadlá , ventilátora ) na hriadeľ motora je 
nevyhnutné dobré vyváženie ! 
Objímku spojky je potrebné vybrať tak , aby sa zohľadnil prenášaný krútiaci moment , vlastnosti 
rozbehu motora aj nevyhnutné bezpečnostné prvky . 
Motor vrátane prvkov nadstavby je potrebné nastaviť tak , aby radiálne odchýlky a vychýlenie 
rovnobežnosti oboch polovíc spojky zodpovedali toleranciu výrobcu spojky . Nepresné nastavenie 
môže viesť k vibráciám , poškodeniu ložiska alebo zlomenie konca hriadeľa ! 
Postupujte nasledovne : 
● Obe polovice spojky namontujte provizórne tak , aby sa obe polovice mohli pohybovať smerom k 
sebe . o 
 ● Nastavte rovnobežnosť oboch hriadeľov pomocou komparátora alebo meradlá hrúbky na štyroch 
merných bodoch , posunutých vždy o 90 ° ( nastavená vzdialenosť zodpovedá hodnote A ) . 
● Zmerajte v štyroch vždy o 90 ° posunutých bodoch po obvode vzdialenosť medzi oboma elné 
stranami spojky . 
● Rozdiel medzi oboma medznými hodnotami nastavenej hodnoty A nesmie u bežných spojok 
prekročiť 0,05 mm . 
 
 

                                                                  



 

 

 
Pre súčasné nastavenie rovnobežnosti a koaxiality možno umiestniť aj dva merače . Počas pomalého 
otáčania hriadeľa tak možno presne stanoviť odchýlky . 
 
 
 

 
 
 
Zbiehanie os možno vyrovnať pomocou vloženia podložiek medzi stojné nohy a podklad . Po 
opätovnom utiahnutí matíc pri nohách treba zbiehanie os opäť skontrolovať . 
Pri použití tuhých objímok spojky je treba dbať na to , aby bola dodržaná vzdialenosť hriadeľov 1 - 
2mm , a bolo tak zaistené rozpínanie oboch hriadeľov pôsobením tepla . 
4.6.4 . Prítlak cez remenicu 
Os motora musí byť namontovaná paralelne k osi hnacieho zariadenia , aby sa minimalizovali axiálne 
sily pôsobiace na ložisko . Skontrolujte , či je remenica umiestnená v rovnakej výške                                
( pozri vyobrazenie nižšie ) . 
 
 

 
 
 
Montáž s fixnou vzdialenosťou osí: 
● Umiestnite na remeňa navyše napínací kladku . Tú je možné umiestniť v hladkom prevedení na 
vonkajšej strane remeňa alebo u klinového remeňa v prevedení s drážkou na vnútornej strane 
remeňa . 
Montáž s variabilnou vzdialenosťou osí: 
● Na podklade namontujte dve napínacie vedenia , ktoré musia byť namontované paralelne k 
remeňa . 
● Spotrebič ( nie dieselový motor ) upevnite , ako je vyobrazené nižšie . Týmto spôsobom zaistíte 
optimálne nastavenie  
 
 

    
    
     

 
napínacia skrutka 

 

                                                



 

 

Nastavenie napnutia remeňa musí prebiehať s maximálnou starostlivosťou . Ak by bolo napnutie 
príliš veľké , ložiská hriadeľa by sa opotrebovali príliš rýchlo a mohlo by dokonca dôjsť k prasknutiu 
kľukovej skrine alebo hriadeľa . Ak je napnutie príliš malé , dochádza ku kmitaniu , ktoré môže 
zariadenie tiež poškodiť . 
 
Od priemeru kotúča 315mm a 3.000 ot / min neodporúčame používať kotúče zo šedej liatiny . Pri 
3.000 ot / min alebo vyšších nepoužívajte ploché remene . 
 
Upozorňujeme , že pred spustením motora je nutné zabrániť kontaktu s pohyblivými ( rotujúcimi ) 
diely ! 
 
4.7 . Záverečné pokyny na montáž mechanickej 

Po prvom uvedení do prevádzky je potrebné skontrolovať 
zbiehanie os u prevádzkou zahriateho motora . 
 
● Všetky skrutky , matice a ostatné svorková a skrutkové spojenia musí byť pevná a správne 
namontovaná . 
● Chladiaci vzduch musí voľne cirkulovať . 
 
4.8 . Inštalácia kontroleru olejového čidla 

 

Ak ste si naviac objednali aj kontrolér olejového čidla ( obj. číslo ZSPMOT00442 ) je potrebné ho 
namontovať nasledovne : 
 

 
 
 
 
● Odpojte konektor ( A ) medzi plavákovým spínačom a hlavným vypínačom ( prerušovač zapaľovania 
) a konektor ( B ) medzi hlavným vypínačom a pripojením zapaľovacej cievky 
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-  Kontroler olejového čidla ( C ) namontujte podľa obrázka . 
● Spojte : 
- Kontroler olejového čidla a plavákový spínač ( D ) 
- Kontroler olejového čidla a hlavný vypínač ( E ) - hlavný vypínač a prípojku zapaľovacej cievky ( F ) 
 

➽ Spôsob fungovania kontroleru olejového čidla : 
 
Motor je štandardne vybavený s plavákovým spínačom pre sledovanie hladiny oleja . Ten pri 
nedostatku oleja motor odstaví . Ak by plavákový spínač len krátko vysadil , nebude zaistené 
bezpečné zastavenie motora . Vďaka kontroleru olejového čidla dôjde k zastaveniu motora vždy aj pri 
póze krátkom nedostatku oleja . 
 
4.9 . Elektrická inštalácia ( pri vyhotovení E ) 

POZOR - Motory v prevedení E sú štandardne dodávané BEZ prerušovača zapaľovania ! Tzn. , Že 
uloženie káblov MUSÍ byť nevyhnutne prispôsobené jednej 
Nastavenie napnutia remeňa musí prebiehať s maximálnou starostlivosťou . Ak by bolo napnutie 
príliš veľké , ložiská hriadeľa by sa opotrebovali príliš rýchlo a mohlo by dokonca dôjsť k prasknutiu 
kľukovej skrine alebo hriadeľa . Ak je napnutie príliš malé , dochádza ku kmitaniu , ktoré môže 
zariadenie tiež poškodiť . 
Od priemeru kotúča 315mm a 3.000 ot / min neodporúčame používať kotúče zo šedej liatiny . Pri 
3.000 ot / min alebo vyšších nepoužívajte ploché remene . 
Upozorňujeme , že pred spustením motora je nutné zabrániť kontaktu s pohyblivými ( rotujúcimi ) 
diely ! 
z nasledujúcich variantov . V opačnom prípade nemožno bežiaci motor zastaviť ! 
Vždy podľa konkrétnej dodávky je motor vybavený nasledujúcimi elektrickými komponentmi : 
 
➽ Prevedenie H : 

žiadne elektrické komponenty 
 
➽ Prevedenie E ( štandard ) : 

Alternátor a elektrický štartér POZOR , prerušovač zapaľovania nie je zabudovaný dopredu . 
 
➽ Špeciálne komponenty ( dostupné ako príslušenstvo ) : 

- Štartovací box ( s regulátorom nabíjania a spínacou skrinkou ) 
- Štartovací akumulátor 
 
4.9.1 . Elektrické spojenie ( vedenia ) 

Vetky káblová spojenia je nutné vykonať pomocou lankových vodičov . 
Akumulátor ( + ) aj akumulátorový ( - ) kábel by mal byť čo najkratší , pretože spotreba prúdu štartéra 
je vysoká . 
Motor a jeho rôzne nástvabové diely sú za prevádzky horúce . Kábel , ktorý by sa za prevádzky mohol 
dotýkať týchto dielov , je potrebné vždy opatriť vhodným pastu . 
Motor za prevádzky vibruje , preto je nevyhnutné zabezpečiť všetky káblové skrutkové spoje ( oká 
kábla zoskrutkovaná maticami ) vhodnými pružnými podložkami . 
 
4.9.2 . štartovací akumulátor 

Štartovací akumulátor ani kábel akumulátora nie sú súčasťou dodávky , môžete si však doobjednať 
ako príslušenstvo . Pritom je potrebné dbať nasledujúcich bodov : 
Olovené akumulátory obsahujú kyselinu sírovú . Nedotýkajte sa unikajúcich tekutín , neprehĺtajte je , 
rieďte ich vodou a neutralizujte sódou . 
Pri manipulácii so štartovacím akumulátorom vždy používajte ochranné rukavice a okuliare . 
● Potrebné kapacity zistíte v tabuľke 3.1 Technické dáta . Odporúča sa používanie bez údržbových 
akumulátorov . 



 

 

● Vždy najskôr pripájajte plus ( + ) pól a potom mínus ( - ) pól . Svorky pevne pritiahnite . 
 
4.9.3 . Schéma zapojenia pre externé zapojenie 

V štandardnom prevedení je motor dodávaný bez štartovacieho boxu . Motor zapojíte nasledovne : 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.9.4. Montáž štartovacieho boxu  

Štartovací box, ktoré si môžete priobjednať, sa inštaluje nasledovne:  
 

 
 
 
● Odpojte všetky zástrčkové spoje a namontujte štartovací box podľa obrázku hore 
 
 
 
 



 

 

 
 
Pripojte: 
Keď je k dispozícii, kontrolér olejového čidla a plavákový spínač (D)  
- Kontroler olejového čidla a štartovací box-černý1 (G)  
- Štartovací box-čierny 2 a prípojku zapaľovacej cievky (H)  
- Alternátor a štartovací box-hnedý (I)  
- Štartovací box-plochý konektor a štartovacie relé1 (J)  
● Na akumulátor (+) a kábel akumulátora (-) namontujte zo strany motora guľaté oko.  
● Kábel akumulátora (+) aj kábel štartovacieho boxu s okrúhlymi okami zoskrutkujte so štartovacím 
relé (K).  
● Kábel akumulátora (-) priskrutkujte na blok motora (skriňa motora je vždy uzemnenie).  
 
 

 
 
 
 
 
 
● Všetky káble zaistite káblovou svorkou a prípadne spojte kábel akumulátora s akumulátorom – 
dbajte na pokyny v bode 4.9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

5.2 . Upozornenie k výkonu motora 

Údaje o výkone motora sa vzťahujú ku štandardným prevádzkovým podmienkam ( nadmorská výška 
0m , okolitá teplota 25 ° C ) . Pri vyššej okolitej teplote resp . pri použití vo vyšších nadmorských 
výškach je potrebné zodpovedajúcim spôsobom prepočítať maximálny výkon . 
5.3 . Upozornenie k štartovaciemu akumulátora ( k dostaniu na vyžiadanie ) 

Dbajte nasledujúcich bodov : 

Olovené batérie obsahujú kyselinu sírovú . Unikajúcich tekutín sa nedotýkajte , neprehĺtajte je , 
rieďte ich vodou a neutralizujte sódou . 
Pri manipulácii so štartovacím akumulátorom vždy a po celú dobu používajte ochranné rukavice a 
okuliare 
Akumulátor sa pri správnom zapojení ( pozri 4.9 . ) Bežiaceho motora nabíja cez zabudovaný 
alternátor . 
Ak motor beží bez akumulátora ( napr. pri naštartovaní cez externý akumulátor ) , je nutné zaistiť 
plusový kábel aj po naštartovaní proti skratu ( inak by sa poškodil zabudovaný alternátor ) . 
Ak používate štartovacie káble z auta , odsvorkujte najprv štartovací akumulátor motora . Pretože ak 
by bol zabudovaný štartovací akumulátor úplne vybitý , mohla by autobatérie púšťať do 
štartovacieho akumulátora veľmi vysoký prúd . To by v extrémnom prípade mohlo viesť k explózii 
štartovacieho akumulátora . 
Buďte opatrní pri používaní štartovacích káblov , pri skrate sa môžu vyskytnúť veľmi vysoké prúdy . 
Vždy najprv spájajte plus ( + ) pól , a až potom mínus ( - ) pól . 
5.4 . Kontroly pred každým uvedením do prevádzky 

5.4.1 . motorový olej 

Olej je najdôležitejším prevádzkovým prostriedkom v motore . Používajte len vysoko kvalitné , polo 
syntetické alebo plne syntetické motorové oleje špecifikácie API SL / SM , pre benzínové motory . 
Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte stav oleja ! POZOR - pri dodaní NIE JE motor 
naplnený olejom a nesmie byť v žiadnom prípade naštartovaný ! Plniace množstvo viď 3.1 . Technické 
dáta . 
● Uistite sa , že je hladina motorového oleja medzi minimálnou a maximálnym množstvom . 
● V prípade potreby olej pridajte , aby ste dosiahli maximálnu hladiny . 
● Nemiešajte rôzne značky alebo typy olejov . 
Neprekračujte maximálne množstvo oleja - príliš veľa oleja motora škodí , nadbytočné množstvo je 
nutné vypustiť ! Dodržiavajte intervaly údržby pre výmenu oleja . 
Olej je za normálneho stavu čierny kvôli zvyškom spaľovanie motora . Nemali by sa v ňom nachádzať 
žiadne cudzie telesá , belavé zafarbenie ( voda v oleji ) alebo pena . Ak by sa hladina oleja od 
poslednej kontroly zvýšila , stroj NEŠTARTUJTE ! Do motorového oleja sa mohla dostať pohonná 
hmota alebo voda - to môže viesť k poškodeniu stroja . V takom prípade úplne vypustite olej a 
skontrolujte ho z hľadiska znečistenia vodou alebo pohonnou hmotou ( skontrolujte zápach , 
prípadne malé množstvo zapáľte , vodu nechajte usadiť) . 
V takýchto prípadoch choďte až k jadru príčiny . Umyte kľukovú skriňu čerstvým olejom a vykonajte 
výmenu oleja . 

5.4.2. Palivo  
● Naplňte plnú nádrž čerstvým, bezolovnatým benzínom super alebo normál.  
Dbajte na to, aby doba skladovania benzínu neprekročila 3-6 mesiace. Používajte vždy čerstvý benzín.  
5.4.3. Ostatné kontroly  
● Odstráňte špinu alebo prach, aby chladenie motora nemohlo nasať žiadne cudzie telesá.  
Motor nesmie byť uvedený do prevádzky BEZ ochranných krytov.  
● Skontrolujte tesnosť systémov prevádzkových prostriedkov (palivo, motorový olej, kyselina v 
akumulátore). Netesné uzávery zodpovedajúcim spôsobom dotiahnite.  
● Zaistite dostatočné odvetrávanie, pretože plyny unikajúce z motora môžu poškodiť Vaše zdravie.  
● Skontrolujte, či je možné ľahko otáčať regulátorom otáčok a či ho možno nastaviť na otáčky na 
voľnobeh. 
                                                                                                                                                                  



 

 

5.5 . Uvedenie do prevádzky 
5.5.1 . Zvláštne pokyny k prvému uvedeniu do prevádzky 
Motor smie byť uvedený do prevádzky , len ak inštalácia prebehla v súlade s pokynmi a návodom v 
tejto príručke a základová doska je pevne priskrutkovaná k stabilnému upevneniu . 
● Po prvom naštartovaní nechajte motor 1 hodinu bežať na polovičné menovité otáčky ( cca 1.800 ot 
/ min ) . 
● Po prvom uvedení do prevádzky motor odstavte a skontrolujte stav mazacieho oleja .  
● Skontrolujte po prvom uvedení do prevádzky všetky skrutky , matice a svorkové spoje , či sú pevné. 
Pri neobvyklom chovaní ( zvuky , dym ) motor okamžite odstavte a pred ďalším uvedením do 
prevádzky najprv odstráňte príčinu vady . 
Na dosiahnutie maximálneho dĺžky životnosti odporúčame motor nenechávať prvých 50 
prevádzkových hodín na otáčky vyššie ako 3.000 min - 1 . Zmeny otáčok by sa v tejto zábehové fáze 
mali vykonávať pomaly (plynovou pákou pohybujte pomaly ) ! 
5.5.2 . Štart motora 
Je zakázané štartovať motor bez riadne nainštalovaného vzduchového filtra a tlmiče hluku ! 
● Otvorte palivový kohútik 
● Nastavte páku sýtiča pri studenom štarte do polohy 

 
Páka na výkonu Štart 
 

 
 
 
 
5.5.2.1 . Ručný štart ( všetky vyhotovenia ) 
● Priťahujte pomaly zariadenia pre ručné štart , kým neucítite odpor a pomaly ho veďte späť . 
● Teraz pritiahnite zariadenie pre ručnej štart silne ● Opakujte pohyb , kým motor nenaskočí . 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.5.2.2 . Elektrický štart ( prevedenie " E " ) 
● Otočte štartovací kľúč do polohy " START " . Kľúč uvoľnite , ako náhle motor naskočí . 
Maximálna doba štartovanie je 10 sekúnd ! Ak motor nenaskočí , musíte pred ďalším štartovaním 
vyčkať minimálne jednu minútu . Tento proces možno zopakovať maximálne 3krát , potom musíte 
nechať elektrický štartér  aspoň 15 minút vychladiť . Konanie v rozpore s týmito pokynmi môže 
spôsobiť poškodenie štartéra a / alebo motora . Neštartujte bežiace zariadenie ! 
Všeobecne platí , že by sa pri studenom motore nemalo prekračovať maximálne zaťaženie cca 50 % 
menovitého výkonu . 
● Po štarte pozorujte beh motora a farbu výfukových plynov . Beh motora by sa mal po niekoľkých 
sekundách stabilizovať . 
● Páku sýtiča pomaly posuňte do polohy 
" Betrieb " ( prevádzka ) 
5.5.3 . Zastavenie motora 
● Po vysokom zaťažení nechajte motor bežať bez zaťaženia po dobu cca 5 minút pri nízkych otáčkach 
- vďaka tomu bude mať motor možnosť vychladnúť . 
● Motor odstavte pomocou prerušovača zapaľovania ( páková hojdačka , štartovací zámok ) . 
● Zatvorte kohútik nádrže . 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Údržba 
Pravidelný servis a údržba predlžujú životnosť a zaisťujú bezchybnú prevádzku . 
Personál zodpovedný za údržbu a čistenie musia byť po technickej stránke kompetentný na to, aby 
vykonával príslušné práce . Nikdy nedovoľte nekompetentným osobám , aby vykonávali činnosti na 
akomkoľvek konštrukčnom diele zariadení . 

6.1 . Pokyny k údržbe 
Ak vykonávate údržbové práce cez odbornú firmu , nechajte si vykonanej práce prosím potvrdiť . 
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku neodbornej alebo zanedbanej údržby . 
Na odstránenie vád , ktoré môžu byť odstránené užívateľom , sa takisto nevzťahuje záruka , ale 
spadajú do bežnej prevádzky údržby tohto zariadenia . 

6.2 . preventívne opatrenia 
Pred každou prácou na čistenie , oprave alebo údržbe zariadení , ktorý sa má vykonávať podľa 
intervalov údržby , sa musia vždy dodržiavať nasledujúce pokyny : 
● Motor odstavte príslušným uvedeným spôsobom ( odstavenie motora ) . Motor musí stáť v pokoji . 
● Zaistite ho vhodnými opatreniami proti opätovným naštartovaním . 
● Motor vrátane všetkých vstavaných dielov musí sa schladiť na okolitú teplotu . 
K pohybujúcim sa dielam alebo častiam s vysokou prevádzkovou teplotou je nutné sa približovať 
opatrne . 

6.3 . štartovací akumulátor 
Ak nepoužívate bez údržbový akumulátor , kontrolujte pravidelne stav pripojovacích svoriek a 
hladinu elektrolytu ( = stav kvapaliny ) . Keď je potreba , doplňte stav kvapaliny destilovanou vodou 
až do uvedeného maximálneho stavu . 
Po dlhšom skladovaní je potrebné pred opätovným uvedením do prevádzky skontrolovať stav nabitia 
akumulátora . Slabé akumulátory sa nesmú používať . 

6.4 . Čistenie bloku motora 
Čistenie sa vykonáva zvonku pomocou stlačeného vzduchu, resp . vhodného odstraňovače nečistôt za 
studena . 
Elektrické diely ( svorkové spoje , elektrický štartér , atď ) sa nesmie čistiť stlačeným vzduchom ani za 
použitia tekutín , pretože by mohlo dôjsť ku skratu alebo iným poruchám . 
Pre chladenie motora je extrémne dôležitá voľná cirkulácia vzduchu . Čistite preto mriežku a rebrá na 
strane prívodu a výstupu vzduchu bezodkladne už pri čiastočnom znečistení . 

6.5 . Údržba 
Motory sú technicky komplexné mechanizmy s množstvom pohyblivých dielov . Tie sú z časti 
vystavené výrazným mechanickým , termickým a chemickým vplyvom vyplývajúcich zo životného 
prostredia a procesov spaľovania . Správnou voľbou prevádzkové kvapaliny ( pohonné látky , oleje ) 
ako aj starostlivou údržbou sa predlžuje životnosť Vášho motora . Malé príčiny sebou môžu niesť 
veľké následky - vedúci až absolútnemu výpadku motora . Tu nájdete malý návod na rozpoznanie 
rôznych prevádzkových porúch a ich prípadnému odstránenie . 
Niektoré poruchy môžu byť odstránené len vyškoleným personálom resp . v odborných dielňach . V 
prípade poruchy prejdite bod po bode - často je závada ľahká a možno ju okamžite odstrániť . Každý 
benzínový motor potrebuje k prevádzke 5 vecí : 

olej ➽ zapaľovanie ➽ benzín ➽ vzduch ➽ správne načasovanie 
V tomto poradí by mali byť kontrolované aj možné príčiny závad . 
6.5.1 . Motorový olej / výmena motorového oleja 
Pred každým štartom motora skontrolujte stav oleja ! Na olejovej mierke nájdete označenie minima a 
maxima - hladina oleja by sa mala pohybovať medzi týmito označeniami . 
Nepreplňovať ! Príliš veľa motorového oleja motora škodí , prebytočné množstvo je potrebné 
vypustiť . 
 



 

 

Olej je najdôležitejšie prevádzkový prostriedok v motore . Dodržujte svedomito predpísané intervaly 
údržby a v rámci predpísaných termínov ! 

 
 
Pod otvor pre vypustenie oleja postavte vhodnú nádobu , odskrutkujte výpustný šrób a nechajte 
motorový olej vytiecť . Výmenu oleja vykonávajte vždy za tepla ! 
Olej je za normálneho stavu kvôli zvyškom zo spaľovania motora čierny . Nemala by sa v ňom 
vyskytovať cudzie telesá , biele zafarbenie ( voda v oleji ) , ani by sa v ňom nemala tvoriť pena . 
Starý olej, ktorý unikol zo stroja je potrebné zlikvidovať príslušným spôsobom na zbernom mieste na 
to určenom ! 
Nakoniec skrutku na vypúšťanie oleja opäť zaskrutkujte . 
Cez plniaci otvor nalejte čerstvý motorový olej podľa špecifikácie. 
Pre urobenej výmene oleja nechajte motor 5 minút v prevádzke a potom motor opäť zastavte . 
Skontrolujte skrutky na vypúšťanie oleja , či pevne doliehajú a tesní . Opäť skontrolujte stav oleja a 
prípadne ho doplňte . 
Ak sa hladina oleja medzi prvou a druhou kontrolovať zvýšila , zariadenie NEŠTARTUJTE . Do 
motorového oleja sa mohla dostať voda alebo palivo - to by mohlo poškodiť zariadenie . Lassen V 
takýchto prípadoch olej úplne vypustite a pokúste sa skontrolovať , či obsahuje vodu alebo palivo ( 
skontrolujte zápach , prípadne malé množstvo zapáľte , vodu nechajte usadiť) . V takom prípade 
odhaľte príčinu a odstráňte ju . Kryt kľučky umyte čerstvým olejom a vykonajte výmenu oleja . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.5.2 . Kontrola zapaľovania 
Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku pomocou kľúča na zapaľovacie sviečky . 
● Vyhodnoťte stav elektród a vzdialenosť elektród podľa nižšie uvedenej tabuľky. Sviečka by mala byť 
zafarbená šedo - bielo až žlto - sivo . Nemali by byť vidieť žiadne uhlíkové olejové usadeniny alebo 
sadze . 
● zapaľovaciu sviečku očistite jemným drôteným kefkou a vytvorte príslušným spôsobom rozostup 
medzi elektródami . ( Najvyššie ľahkým poklepaním chrbtom drôteného kefky na elektródu ) . Farba 
usadenín veľmi dobre vypovedá o stave motora . Skontrolujte stav sviečky podľa obrázkov na 
nasledujúcich stranách , aby ste našli možnú príčinu vady . Ak by bolo nutné sviečku vymeniť , 
nahraďte ju modelom uvedeným v porovnávacej tabuľke . 
● Teraz sviečku nasaďte a podržte uzemňovacie elektródu pri zapnutom zapaľovaní na skrini motora . 
● Zapnite hlavný vypínač ( prerušovač zapaľovanie , štartovacie zámok ) a plynule ponaťahujte ručný 
štartér . Teraz by mali byť vidieť iskry medzi strednou a uzemňovacie elektródou zapaľovacej sviečky . 
Pokiaľ nie sú vidieť žiadne iskry , sviečky v každom prípade vymeňte a operáciu vykonajte znova . 
 
 

6.5.2.2 . Porovnávacia tabuľka sviečok 
 
 
 
 
 
Technické dáta 

 
 
 
EG4-0090 

EG4-0200  
EG4-0270  
EG4-0390  
EG4-0420 

 
 
Závit 

 
 
M 14x1,5 

 
 
M 14x1,5 

 
 
Dĺžka 

 
 
 12,7 mm 

 
 
 19,0 mm 

 
Vzdialenosť elektród 

 
 0,7 mm 

 
 0,7 mm 

 
VÝROVCA 

  

 
BONON 

 
 E6TC 

F7TC 
F6RTC 

 
BOSCH 

 
 W7AC 

 
W7DC 

 
CHAMPION 

 
L9G 

 
 N9YC 

 
NGK 

 
 B5HS 

 
 BPR6ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             



 

 

Normálny stav  
 
Táto zapaľovacia sviečka je v normálnom, dobrom stave. Izolátor má šedo-bielej až žlto-šedé sfarbenie. 
Sviečka pracuje v optimálnom rozsahu teplôt. Je tu v poriadku tepelná hodnota, zapaľovanie resp. zmes 
je správne nastavená, elektródy nie sú opotrebované, majú väčšinou len minimálne usadeniny a sviečka 
má správnu rozteč elektród. Upozorňujeme na to, že predtým často spomínaná ideálna farba "srnčia 
hnedá" pochádzala z prímesí olova v benzíne a dnes sa už nevyskytuje. 

Opotrebované elektródy  
 
Tu je vidieť extrémne opálenie elektród. To povedie k zlému zažíhaní motora a problémom pri štarte. 
Hoci má sviečka zdravé sfarbenie a nemá takmer žiadne usadeniny, nedá sa v žiadnom prípade vyhnúť 
výmene. V podstate mala prebehnúť už oveľa skôr. Mali by ste zvoliť sviečku s rovnakou teplotnou 
hodnotou, ktorá zodpovedá údajom v návode na obsluhu. Správnu sviečku nájdete v porovnávacej 
tabuľke. 

Usadeniny hrdze  
 
Nemenej nebezpečné sú vločkovité, čierne usadeniny hrdze na izolátora alebo kovovom tele. Sú indícií 
príliš mastné zmesi pohonné hmoty a vzduchu pri aktuálnom prevádzkovom stave. Tieto usadeniny sa 
vyskytujú predovšetkým pri malom zaťažení motora. Po niekoľkých minútach plného zaťaženia by mali 
usadeniny zmiznúť. Ak stav pretrváva, je zlá hodnota teploty (zlá zapaľovacia sviečka), môže byť 
znečistený karburátor alebo vzduchový filter, mohli sa uvoľniť trysky alebo bol úplne vypnutý sýtič 

Rozstriekanej resp. glazurovité usadeniny  
 
Malé striekance nečistôt svedčí o tom, že sa vo vstupnom trakte nachádza špina, ktorá je nasávaná a 
roztavována. Táto závada sa dá odstrániť vyčistením karburátora a novým vzduchovým filtrom. Žltkastá, 
lesklá glazúra na špičke izolátora vzniká, ak sa prímesi benzínu alebo motorového oleja usadzujú ako 
popol a pri plnom zaťažení skvapalní. Výpadky zapaľovania, ktorý týmto vzniknú možno napraviť 
presným nastavením karburátora alebo dlhšou dobou prevádzky pri nižšom výkonuv 

Zvyšky po spaľovaní  
 
Tieto svetlo hnedé chrasty na elektródach a izolátora sú spôsobené olejom a prímesami benzínu. 
Sviečka už nemôže spoľahlivo fungovať a spaľovanie sa zhoršuje. Väčšinou sa do priestoru spaľovania 
dostane zvýšené množstvo oleja, je nedokonale spálené a potom zostávajú tieto zvyšky. Skontrolujte 
prívody ventilov a ventilové sedlá, nepoužívajte žiadne prímesi do benzínu. Môže pomôcť aj zmena 
značky benzínu - ale nie inštalácia teplejších sviečok. 

 



 

 

 
 

  Zvyšky oleja  
Olejové šmuhy svedčí o veľkom množstve oleja v spaľovacom priestore. Príčina by mohla byť pri 
prívodov ventilov alebo u opotrebovaného piesta, piestneho krúžku a dráhy vojne. Viac informácií 
získate na teste kompresie. Väčšinou je nutná väčšia oprava motora. U dvojtaktov sa tento stav však 
môže tiež vyskytnúť, ak tesnenie kľukovej skrine zlyhá a je nasávaný prevodový olej 

 Zvyšky benzínu  
Táto sviečka, keď ju vyskrutkujete, sa veľmi podobá vyobrazené sviečke. Po krátkej dobe však vlhké 
miesta uschnú a zostane väčšinou len hrdzavý povlak. Nie je to olej, ale palivo. Motor je "mimo" a do 
značnej miery "prechlastaný", pretože sa do spaľovacieho priestoru dostal benzín. Tu pomôže 
vyčistenie sviečok a otvorenia sýtiča. Ak by problém pretrvával, skontrolujte aj zapaľovanie a ihlový 
ventil plaváka 

 Zlom izolátora spôsobený chybným zapaľovaním  
Ak dôjde k extrémne zlému zapaľovania, môže sa izolátor zlomiť alebo dokonca roztrieštiť. 
Skontrolujte, či je používaný benzín so správnym oktánovým číslom. Príčinou tohto problému môže 
byť aj chyba v chladiacom systéme alebo zlá rozstup elektród. Ďalšími príčinami môže byť chybný bod 
vznietenia (príliš skoro) alebo chudobná zmes (bočný prúd vzduchu alebo upchaté trysky). Aj zlá 
zapaľovacia sviečka môže byť dôvodom (zlá tepelná hodnota). 
  

Premostené elektródy    
 
Za starých motorkárskych čias, kedy sa používalo zlé palivo, sa tento problém vyskytoval častejšie. 
Medzi elektródami sa z usadenín vytvoril most. Dvojtakty boli na toto obzvlášť citlivé. V tomto prípade 
pomôže vyčistenie a použitie lepšieho paliva a veľmi kvalitného oleja. Samozrejme môže byť problém aj 
vážnejšie, napr opotrebovaný piest a valce. 
 

 

Prehriatie  
 
V tomto prípade spoznáte, že je izolátor biely ako krieda a nevyskytujú sa žiadne usadeniny. Kovové 
telo môže byť sfarbené dokonca modrasto. Motor bežal za príliš vysoké teploty! Príčina môže byť v 
príliš studenej sviečke, prednastavenom bode zážihu (čoskoro) alebo príliš chudobnej zmesi palivo-
vzduch. Preverte preto všetky body a namontujte novú sviečku podľa porovnávacej tabuľky 



 

 

 Stredná / meracie elektróda pritaveného cinkaním motora)  
Ak je stredná a / alebo meracie elektróda roztavená, dochádza k nekontrolovanému žeravému 
zapaľovania a vysokým teplotám. Príčinou môže byť chybná teplotná hodnota, prehriate ventily, zlé 
nastavenie karburátora alebo prienik bočného prúdu vzduchu. Bežným vinníkom bývajú aj nadmerné 
uhlíkové usadeniny z oleja a ostré hrany v spaľovacom priestore. Skontrolujte preto všetky body a 
nainštalujte nové sviečky podľa porovnávacej tabuľky 

 Odtavenia elektródy a izolátor  
Ak budete dlhší čas ignorovať zvonenie motora, elektródy a dokonca aj izolátor sa naozaj topí. Príčinou 
môže byť zlá tepelná hodnota, nedostatočné nastavenie karburátora, sekundárny vzduch alebo 
extrémne skoré zapaľovanie. Ako ďalšie príčina môžu prichádzať do úvahy aj príliš veľké usadeniny 
olejového karbónu a ostré hrany vo spaolovacím priestore. Skontrolujte preto všetky body a 
nainštalujte nové sviečky podľa porovnávacej tabuľky. 

 Mechanické poškodenie  
Dochádza k nemu zriedka, ale môže sa stať! Táto sviečka bola úplne zničená kvôli kontaktu s 
predmetmi v spaľovacom priestore. Bezpodmienečne sa musí zistiť príčina. Možno že sú zlomené 
ventily alebo piest alebo sa z piestu uvoľnili usadeniny. Možno bola namontovaná príliš dlhá sviečka, 
ktorá sa potom dostala do kontaktu s ventilmi alebo piestom. kontrolujte preto všetky body a 
namontujte nové sviečky podľa porovnávacej tabuľky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.5.2.3. Odstránenie problémov so zapaľovaním  
Ak by po výmene zapaľovacej sviečky chýbala zapaľovacie iskra, postupujte nasledovne:  
● Najprv skontrolujte nástrčku sviečky, či nie je poškodená alebo vlhká, prípadne ju vymeňte alebo 
vyčistite. 
 

 
 
Odpojte zástrčkový konektor ( G ) - tým aktivujete kontrolór olejového čidla . Konektor sa za 
prevádzky nesmú dotýkať krytu motora ( prerušilo by sa tým zapaľovania ) . Teraz v každom prípade 
skontrolujte stav oleja , pretože automatická kontrola oleja ( vypnutie ) je teraz deaktivovaná . 
Ak teraz motor beží , zapojte ( G ) opäť za bežiaceho motora . Ak teraz motor beží ďalej , prilepil sa 
alebo zasekol olejový plavák - toto prilepenie bolo teraz vďaka pomalému zahrievanie motorového 
odstránené . Ak by sa motor pri zapojení ( G ) opäť zastavil , otvorte ( D ) a opäť naštartujte . Ak sa 
nepodarí štart , je defektný kontrolér olejového čidla . Ak zariadenie naštartuje , je defektný olejové 
čidlo ( plavákový spínač ) . Olejový snímač samotnej je možné vymeniť len tak , že otvoríte kryt kľučky 
, zvonku je viditeľné iba vedenie kábla k olejovému snímaču . 
Ak by to nebola táto chyba , otvorte ( H ) ( = prerušovač zapaľovania / štartovací kľúč ) . Pokúste sa 
motor naštartovať . Ak teraz zapaľovanie funguje, došlo ku skratu kábla k prepínaču alebo skratu 
samotného prepínača . Závadu príslušným spôsobom odstráňte . 
Ak porucha pretrváva , demontujte kryt vzduchového systému , aby ste sa dostali k zapaľovacej 
cievke ( pozri ďalej ) . 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 



 

 

Vytiahnite plochou dutinu (M) - kábel vychádza z konektora (H). Ak zapaľovanie teraz funguje, došlo 
ku skratu kábla medzi (H) a (M). Prípadný skrat odstráňte.  
V prípade poruchy zmerajte (M) voči krytu motora. Mal by tu byť odpor 1,0-1,5 Ω. Teraz zmerajte (N, 
= konektor zapaľovacej sviečky). Mal by tu byť odpor 10-11kΩ. Skontrolujte aj stav zapaľovacieho 
kábla (nemal by vykazovať stopy opotrebovania, byť zlomený, atď) a správne namontovanie 
konektora sviečky na zapaľovacie kábel (musí pevne doliehať). Prípadné defektné diely vymeňte. (M) 
nesmie byť pri polohe spínača zapaľovania na"ON" prepojený so záporným pólom. Pri polohe spínača 
zapaľovania na "OFF" by malo dôjsť ku krátkemu spojeniu voči zápornému pólu.  
Ako posledný bod skontrolujte permanentné magnety na zotrvačníku. Odstráňte nečistoty a vytvorte 
na (P) medzeru 0.5mm medzi zapaľovacie cievkou a zotrvačníkom. Magnetický zapaľovač nesmie 
kĺzať po zotrvačníka.  
Bod zážihu je u tohto motora pevne nastavený a nemožno ho meniť. 
 

6.5.2.4 . Štartér nefunguje ( iba u provoedení E ) 
Ak by sa štartér v prípade štartu Pretáčal naprázdno ( to spoznáte podľa toho , že sa štartér síce točí , 
ale motor sa netočí s ním ) , je pravdepodobne defektné pastorok štartéra . V takomto prípade 
prosím kontaktujte Vášho obchodníka . 
Ak štartér pri štarte nereaguje , skontrolujte nasledujúce body : 
● Skontrolujte napätie akumulátora . 
Ak je napätie akumulátora > 12V , skontrolujte spojenie medzi mínusovým pólom akumulátora a 
skriňou motora . 
● Zmerajte napätie na ( K ) ( plusový kábel = tučný kábel na štartéra - meranie vykonávajte vždy proti 
skrini motora ) . Tu musí byť pripojené napätie akumulátora . Ak nie , je defektný káblový spoj medzi 
akumulátorom a štartovacím relé . 
● Zmerajte napätie na ( J ) . Pri polohe kľúča zapaľovania na OFF / ON je 0V - pri polohe START musí 
byť pripojené napätie v akumulátore . 
Ak merania na ( J ) a ( K) zodpovedajú menovitej hodnote , je pravdepodobne defektný štartér a je 
potrebné ho vymeniť . 
Ak meranie nezodpovedajú menovitej hodnote , skontrolujte konektor štartovacieho boxu . Ak nie je 
tu badateľná žiadna závada , otvorte štartovací box . 
● Skontrolujte 5A poistku ( v držiaku akumulátora ) . Keď je táto poistka v poriadku , zmerajte napätie 
u spínača zapaľovania . Biely kábel zodpovedá napätie akumulátora . Sledujte priebeh kábla a 
skontrolujte spájkované miesta . 
Ak namerané hodnoty zodpovedajú menovitým hodnotám , zmerajte napätie na čierno - bielom 
kábla . Pri polohe kľúča zapaľovania na OFF je napätie 0V - pri polohe ON / START musí byť pripojené 
napätie akumulátora . 
Defektné diely vymeňte . 
 

6.5.2.5 . Akumulátor sa nenabíja ( iba vyhotovenie E ) 
Akonáhle motor naskočí , začne sa nabíjať štartovací akumulátor cez zabudovaný alternátor . Ak 
tomu tak nie je , postupujte nasledovne : 
Skontrolujte " Circuit Braker ( prerušovač obvodu ) " u štartovacieho boxu a stlačte ho . Ak by vypl 
resp . opakovane vypínal ( 2A tlačidlo poistka ) je prúd , ktorý prúdi alternátorom do akumulátora , 
príliš vysoký . Akumulátor je buď defektný , alebo došlo ku skratu . 
Je-li prerušovač obvodu v poriadku , odpojte konektor ( I) ( biely na hnedý kábel ) a spustite motor . 
Pri bežiacom motore a odpojenom konektore ( I) zmerajte napätie na bielom kábli . Výstupné napätie 
bez zaťaženia alternátora by malo byť cca 27V striedavého napätia . 
Je-li výstupné napätie 0V , je alternátor motora pravdepodobne defektný a musí byť vymenený . Ak 
meranie zodpovedá menovitej hodnote , motor opäť zastavte . Zasuňte konektor ( I) . Teraz 
odsvorkujte plus ( + ) pól akumulátora a zaizolujte ho , aby ste zabránili možnému skratu . 
Motor naštartujte cez ručné štartovacie zariadenie . Pri bežiacom motore  odsvorkujte akumulátor 
zmerajte napätie na ( K ) ( zošraubovaní akumulátorového plus ( + ) kábla na štartovacom relés ) . 
Jednosmerné výstupné napätie alternátora by malo byť cca 24V jednosmerného napätia . 



 

 

Ak výstupné napätie 0V , otvorte štartovací box a skontrolujte usmerovací diódu , prepojenie káblov 
a spínač zapaľovania. Defektné diely vymeňte. 
 

6.5.2.6. Schéma zapojenia zapaľovania pri vyhotovení H 
 

 
 
 
6.5.2.7. Schéma zapojenia zapaľovania u prevedenia E 
 

 
 



 

 

6.5.3. Kontrola prívodu paliva  
Na základe vyobrazení sviečok sa dá zistiť, že je prívod paliva nedostatočný. (sviečka je suchá, takmer 
žiadne usadeniny, biely izolátor).  
Najprv skontrolujte, či je v nádrži dostatok paliva. Pozrite sa dovnútra nádrže, či neuvidíte cudzie 
telesá, hrdza alebo v zime malé obláčiky z ľadových kryštálov. V takom prípade vyprázdnite palivovú 
nádrž a natankujte nový benzín.  
Odstráňte kryt komory s plavákom a otvorte benzínový kohútik. Mal by začať unikať benzín. Ak tomu 
tak nie je, demontujte nádrž a vyberte naskrutkovaný filter. Vymyte filter v čistom benzíne. 
 

 
 
6.5.3.1 . Čistenie karburátora 
Zatvorte palivový kohútik a vypustite benzín cez výpustný ventil plavákovej komory do sklenenej 
nádoby . Skontrolujte vypustený benzín , či neobsahuje nečistoty alebo vodu . 
Ak chcete karburátor vyčistiť , musíte demontovať kryt vzduchového filtra . 
Následne otvorte plavákovú komoru . Plavákom sa musí dať ľahko pohybovať sem a tam . Plavák je 
dutý a nesmie byť naplnený benzínom . To by znamenalo , že v plaváku bola diera - tu je možné po 
odstránení benzíne zalepiť lepidlom odolným voči benzínu . 
Plavák uvádza do chodu ihlový ventil . Keď otvoríte benzínový kohútik a plavák pritlačíte nahor , 
nesmie benzín vytekať . Pohnete Ak plavákom dole , otvorí sa ihlový ventil a benzín začne tiecť do 
plavákovej komory . Pri zlej funkcii ihlového ventilu je možné vytiahnuť os plaváka a sedlo ventilu ako 
aj ihlu a príslušným spôsobom je vyčistiť . Ak je ihlový ventil defektné alebo plavák má dieru , prúdi 
do plavákovej komory príliš veľa benzínu . V takom prípade by bol dôsledok príliš " mastný " beh 
motora . 
Principiálne možno karburátor nastaviť len v rozmedzí veľmi malých limitov . Základné nastavenie je 
dané zo závodu . V prípade potreby môžete pre špeciálne použitie ( napr. prevádzka vo veľk 
nadmorskej výške ) vymeniť hlavnú trysku za iný priemer . Nastavovacia skrutka voľnobehu je pri 
voľnobehu zodpovedný za tvorbu zmesi . Štandardné nastavenie je otvorené na 2,5 otáčky . 
Karburátor je priskrutkovaný dvoma dlhými skrutkami pod krytom vzduchového filtra . Skontrolujte , 
či matice pevne doliehajú , aby ste zabránili naťahovanie " sekundárneho vzduchu " tesneniami 
medzi nasávacie rúrou a karburátorom . Skrutky je prípadne nutné uvoľniť a skontrolovať tesnenie 
medzi nasávacie rúrou a karburátorom . 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

--Hlavná tryska a držiak trysky 

 
6.5.4 . Čistenie vzduchového filtra , výmena 
 
Ak je vzduchový filter upchatý / znečistený , prejaví sa to na nižšom výkone motora ( napr. Erne fajčí 
pri zaťažení ) . Intervaly výmeny vzduchového filtra je preto potrebné dodržiavať . 
Uvoľnite maticu na hornej strane krytu vzduchového filtra a odstráňte kryt . Následne uvoľnite 
maticu vzduchového filtra . Vyberte vzduchový filter . 
Filter možno vymývať v benzíne . Po umyté ho nechajte úplne vyschnúť . Skontrolujte , či nie sú na 
filtri trhliny alebo iné poškodenia . Ak by bol filter poškodený , je nutné ho vymeniť . Prachovnkou 
očistite aj vnútornej strany krytu vzduchového filtra . Potom filter opäť vložte na miesto a kryt 
uzavrite . 



 

 

Niekedy nie je znečistenie filtra malými čiastočkami vidieť voľným okom . Indícií je čierny dym 
vychádzajúci z motora ( príliš málo vzduchu ) . V takom prípade filter vymeňte . Nikdy neštartujte 
motor bez vzduchového filtra - mohlo by to motor poškodiť . 
6.5.5 . Správne načasovanie / nastavenie ventilov 
Chybná vôle ventilov sa prejavuje hlučným behom motora , zlým zapaľovaním alebo nedostatočným 
výkonom motora . 
Pre nastavenie ventilu: 
● Odstráňte kryt ventilu . 
● Stlačte výpustný ventil a otáčajte kľukový hriadeľ cez zariadenie na ručné štart , kým nie sú obidva 
ventily uzatvorené ( ventily úplne vonku resp . Zdvíhacie tyče v najnižšom bode ) . 
● zdvíhacím tyčami by sa nemalo dať ľahko pohybovať . Vôľu ventilov skontrolujte pomocou lístkové 
mierky . Vôľa ventilov by mala byť u studeného motora 0,10 mm pre obidva ventily . 
Ak nemáte k dispozícii škárovou mierku , stačí aj raz preložený papier ( teda dve vrstvy papiera ) . 
● Pri nastavovaní ventilov uvoľnite maticu a nastavte ventily pomocou nastavovacej skrutky tak , aby 
bolo možné mierku vôle ventilov pretiahnuť sa citeľným odporom medzerou . Teraz pridržte 
nastavovaciu skrutku a opäť pritiahnite kontramaticou 
Teraz ešte raz skontrolujte vôľu ventilov a v prípade potreby opakujte postup. Nastavte ako vstupnej 
tak výstupný ventil. ventily pomocou nastavovacej skrutky tak, aby bolo možné mierku vôle ventilov 
pretiahnuť sa citeľným odporom medzerou. Teraz pridržte nastavovaciu skrutku a opäť pritiahnite 
kontramaticou 
 

 
 
 
 
 



 

 

Pri opätovnej montáži musia tieto rozvodové tyčky priliehať v príslušných vačkových hriadeľoch ( v 
motore ) . Skontrolujte bezchybnú činnosť ventilov , poháňaných pretáčaním kľukového hriadeľa . 
Nastavovacie doby sú u tohto motora pevne nastavené a nie je možné ich meniť . 
Zdvíhacími tyčami by sa nemalo nechať dať kehce pohybovať resp . otáčať . Pružiny ventilu nesmie 
byť zlomené a vodiace mechanizmus rozvodových tyčí nesmie byť vymlátené . Poloha ( hĺbka 
zaskrutkovania ) nastavovacích matíc by mala byť približne rovnaká . Extrémne odlišné hĺbky 
zaskrutkovanie vypovedajú o chybnej montáži pri nastavovaní alebo poškodení vahadla , 
rozvodových tyčiek alebo ventilu . V takom prípade kompletne demontujte vahadlo a vytiahnite 
rozvodové tyčky . 
• Po nastavení ventilov opäť namontujte kryt ventilu . Pritom prosím skontrolujte , či tesnenie krytu 
správne dosadá . 
6.5.6 . nastavenie otáčok 
Otáčky motora sa nastavujú cez nastaviteľný mechanický regulátor otáčok . Pri malých odchýlkach 
možné otáčky nastaviť cez regulačnú skrutku . Mechanický regulátor vždy vykazuje určitý dočasný 
rozdiel , nastavte otáčky bez záťaže o cca 2-4 % vyššia ako sú menovité otáčky . Pri plnej záťaži môžu 
byť otáčky o cca 2-4 % nižší ako menovité otáčky . 
Ak by bola odchýlka príliš veľká , zistite najskôr , či motor reaguje na " plyn " . Ručne pohnite tiahlo 
akcelerátora a pozorujte , či sa otáčky zodpovedajúcim spôsobom zmení. ( Motor zareve , drží na 
plyne ) . Tiahlo akcelerátora musí byť za behu motora v nezaťaženom stave , musí sa s ním dať ľahko 
pohybovať a nesmie byť v polohe pri údere na " plný plyn " alebo " voľnobeh " . 
 
Ak by motor nereagoval na plyn, nemeňte nastavenie otáčok a vykonajte inú uvedenú diagnózu. 
 

 
 
 
 
Keď je odchýlka príliš veľká, možno tyčovú sústavu nastaviť znova. Ak motor stojí, ťahá sa tiahlo 
akcelerátora cez regulačné pružinu smer plný plyn. Teraz vyveste tiahlo akcelerátora na strane 
karburátora (vyveste nárazovú pružinu, nastavte škrtiacu klapku na voľnobeh a vytiahnite tyčovú 
sústavu smerom nahor). Keď teraz otočíte škrtiacu klapku na plný plyn, mal by koniec regulačné páky 
a tyče presahovať cca 5-7 smer plný plyn (regulačná rezerva). Ak by tomu tak nebolo, uvoľnite 
kolíkový skrutku na regulačný páke. 
 
 



 

 

 
 
Vyvesiť nár.pružinu - škrtiaca klapka na voľnobeh 
 
 

 
 
 
Teraz nastavte regulačný páku tak, aby vznikla regulačná rezerva cca 5-7 mm medzi polohou plného 
plynu škrtiacej klapky a plynovým soutyčím. Os regulátora otáčok pritom musí byť na doraz. 
 
5-7 mm regulačná rezerva (presah) 

 
 
5-7 mm regulačná rezerva (presah) 
 



 

 

 
 
 
Kolíkovú skrutku opäť pritiahnite a na karburátora opäť zaveste plynové sútyčia . Teraz naštartujte 
motor ( volitene pridajte run plyn na karburátora ) a nastavte otáčky tak , ako je popísané vyššie . 
Nedostačuje Ak regulácia nastavovacej skrutky , je možné aj regulačné pružinu pomocou prehnutie 
koncov pružiny o kúsok predĺžiť alebo skrátiť . 
Nárazová pružina nemá žiadny vplyv na otáčky , ale zabraňuje kmitanie plynového sútyčia . ( jednotka 
je vždy držaná v ťahu ) 
6.5.7 . nenormálne správanie 
Charakteristika regulácia mechanického regulátora otáčok môže byť rôzne ovplyvňovaná . Podstatná 
je regulácia ( ako veľmi sa odchyľujú otáčky od ideálnych otáčok ) a správanie pri chvenia ( motor sa 
začína medzi nízkymi a vysokými otáčkami chvieť ) . 
tieto charakteristiky si vzájomne odporujú . Optimálna regulácia je dosiahnutý v okamihu, ak 
prechodová charakteristika vyvoláva jednoduché překmitání . To znamená nasledovné : 
Otáčky nastavujte pri voľnobehu . Potom motor zaťažte plnou záťažou . Otáčky by mali najprv klesnúť 
, potom presiahnuť. 
 
6.5.9 . Ostatné 
Neobvyklé rušivé zvuky môžu byť spôsobené opotrebovanými piesty , piestnymi krúžky , valce , čapy 
valcov , okom piestu , ojničnom ložiskom , ložiskom kľukového hriadeľa . 
Kovové zvonenie je zapríčinené chybným zapaľovaním - príčinou môžu byť usadeniny v priestore 
piestu / valca , extrémne skoré zapaľovanie , opotrebovaná zapaľovacia sviečka , chudobná zmes 
alebo zlá kvalita benzínu . 
Nedostatočná kompresia môže byť zapríčinená opotrebovanými piesty , cylindre , piestovými 
krúžkami , defektnými tesneniami valcov , zle nastavenými alebo netesnými ventily . Netesné ventily 
možno zabrúsiť pomocou brúsnej pasty . 
Ak sa motor príliš zahrieva , môže byť príčinou chudobná zmes , preťaženie , nesprávna čas zážihu 
alebo upchatý vzduchový systém . 
Ak sa v palive objavia voda , motor nenaskočí . Fajčí bielo alebo beží veľmi nepokojne . Táto voda 
kondenzuje v nádrži , ak sa generátor s prázdnou nádržou skladuje vonku za veľmi rozdielnych teplôt 
. V takom prípade vypustite benzín z plavákovej komory a nádrže na benzín . ( drenáž ) . 
menovité otáčky a potom sa stabilizovať na menovité otáčky. Otáčky by nemali kolísať alebo oscilovať 
okolo menovitých otáčok.  
Ak chcete zlepšiť nenormálne správanie, je možné plynouvé sútyčia na regulačné páke vyvesiť ďalej 
smerom von alebo regulačné pružinu smerom dovnútra. Ak chcete obmedziť náchylnosť ku kmitaniu, 
možno plynové sútyčia vyvesiť ďalej smerom dovnútra resp. regulačné pružinu smerom von. 
Menovité otáčky je po převěšení väčšinou potrebné nastaviť znova.  
V normálnom prípade nie je zmena otáčok alebo nenormálneho správania nutná. Pri príliš nízkych 
otáčkach skontrolujte najprv všetky ostatné možné závady (vzduchový filter, palivo, ventily, atď)! 
 
6.5.8. Výfuk a farba výfukových plynov  
 
Zlé zapaľovanie vo výfukovom trakte môže byť zapríčinené uvoľnenými skrutkami na zbernom 
potrubí výfuku. V takom prípade skontrolujte, že skrutky pevne dosadajú a stav tesnenie výfukového 



 

 

potrubia je bezchybný. Výfuk by mal byť utesnený a bez poškodenia.  
 
Nadmerné usadeniny vo výfukovom potrubí musia byť odstraňované. Také usadeniny však svedčí o 
zlom palive alebo spaľovanie motorového oleja.  
Prílišné zadržiavanie prúdu spalín kvôli usadeninám môže viesť k prehriatiu motora.  
 
 
Farba výfukového plynu môže byť tiež dobrým dôkazom o prevádzkovom stave stroja: 
 

Motor dymí bielo alebo sivo 
 

Voda v palive Vyprázdnite nádrž a plavákovú 
komoru 

Motor dymí modro 
 

Motorový olej sa spaľuje Skontrolujte stav oleja, 
vedenie ventilov, kompresiu, 
palivo (neplňte 2taktní 
zmesou!) A stav sviečok 

Motor dymí čierno 
 
 
 

preťaženie  
(príliš tučná zmes) 

Skontrolujte vzduchový filter, 
plavák, poloha sýtiča, ihla 
plaváka, hlavná tryska 
karburátora a stav sviečok 
prípadne znížte záťaž. 

 
 

6.5.10. Točivé momenty zábere motora a namerané hodnoty 
 
                                               EG4-0090                           EG4-0200,EG4-0270,        EG4-0390,EG4-0420, 

Hlava valca 22-24 Nm 34 Nm 35Nm 

Ojnica 10-12 Nm 14 Nm 15 Nm 

Zotrvačník 70-80 Nm 113 Nm 115 Nm 

Prívodný ventil               Otvor.: 10 ° NOT, zavrieme.: 20 ° NUT 

Výpustný ventil               Otvor.: 30 ° VUT, zatv.: 10 ° VOT 

Vôľa ventilov prívod                                    0,10-0,15 mm studený 

Vôľa ventilov výpust                                    0,10-0,15 mm studený 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.6. Možné závady a ich riešenie 
 
6.6.1. Motor nedá naštartovať 

Závada    
 

    Príčiny Opatrenia 

Elektrický problém u prevedení "E" 

Hlavný vypínač nie je zapnutý Pripojte hlavný vypínač 

Akumulátor je defektné alebo 
slabý 

Akumulátor nabite externe a znova 
skontrolujte stav akumulátora 

Káblové spoje sú defektné 
alebo uvoľnené 

Skontrolujte rozvody akumulátora k 
štartéru a riadiace káble ku 
štartovaciemu relé 

Defektné elektrický štartér Skontrolujte elektrický štartér podľa 
servisného návodu 

Chybný prívod paliva 
 

Množstvo paliva v nádrži je 
príliš malé 

naplňte nádrž 

Zlé palivo Odstráňte všetko palivo zo systému 
a načerpajte čerstvý benzín 

Upchatý palivový filter Vyčistite / vymeňte palivový filter 

Znečistený / skorodovaný 
karburátor 

Vyčistite / vymeňte karburátor 

Chybný prívod vzduchu 
Upchatý vzduchový filter resp. 
prívod vzduchu 

Vyčistite, resp. vymeňte vzduchový 
filter Vyčistite prívod vzduchu 

Chybné načasovanie 
Zlá vôľa ventilov Skontrolujte vôľu ventilov prívodný 

/ výpustný ventil 

Príliš malá kompresia 

Prívodný ventil sa nezatvára 
správne 

Skontrolujte vôľu ventilov a tesnosť 
prívodného ventilu. 

Opotrebované piesty resp. 
piestne krúžky 

Zašlite zariadenie na vykonanie 
údržby 

 
6.6.2. Nenormálne výfukové plyny 

Závada    
 

Príčiny Opatrenia 

Čierny dym Principiálne je motor preťažený, ak vychádza čierny dym. To môže byť 
spôsobené skutočným preťažením - znížte záťaž. Pri použití v nadmorskej 
výške vyššej než 1.000m alebo okolitej teplote> 25 ° C, má motor nižšie 
hodnoty výkonu. Ďalšou príčinou čierneho dymu môže byť závada v 
motore - ale aj v tomto prípade je motor preťažený, ak napríklad nie je 
kvôli upchatému vzduchovému filtru zásobovaný dostatočným 
množstvom vzduchu a jeho výkon sa tým znižuje. 

Upchatý vzduchový filter Vyčistiť, resp. vymeniť vzduchový filter 
Vyčistiť prívod vzduchu 

Zlé palivo Odstráňte všetko palivo zo systému a 
načerpajte čerstvý benzín 

Príliš malé množstvo paliva Naplňte nádrž. Skontrolujte, či je ku 
karburátoru privádzané dostatočné 
množstvo paliva 

Chybná vôle ventilov Skontrolujte vôľu ventilov prívodný / 
výpustný ventil 

Prívodný ventil sa nezatvára 
správne 

Skontrolujte vôľu ventilov a tesnosť 
prívodného ventilu. 

Opotrebované piesty resp. 
piestne krúžky 

Zašlite zariadenie na vykonanie údržby 



 

 

Modrý dym  AK po výfukovom plyne zostáva modrý dym, spaľuje sa motorový olej. 
Závadu je potrebné riešiť s veľkou starostlivosťou, pretože môže dôjsť k 
bezprostrednému poškodeniu motora!  
V ojedinelých prípadoch sa môže modrý dym vyskytnúť aj pri 
nesprávnom okamihu vstreku. 

Príliš vysoká hladina oleja Skontrolujte hladinu oleja a prípadne ju 
znížte. 

Defektné odvetrávanie 
kľukovej skrine 

Skontrolujte odvetrávanie kľukovej 
skrine 

Opotrebované tesnenia 
ventilov 

Skontrolujte tesnenia ventilov 
(predovšetkým prívodný ventil) 

Opotrebované tesnenie hlavy 
valca 

Vymeňte tesnenie hlavy 

 

Chybný prívod vzduchu Upchatý vzduchový filter resp. 
prívod vzduchu 

Vyčistiť, resp. vymeniť 
vzduchový filter Vyčistiť prívod 
vzduchu 

Chybný prívod paliva Príliš malé množstvo paliva v 
nádrži - z toho plynúce 
nepravidelný prívod paliva 

Naplňte nádrž, skontrolujte 
palivové potrubie 

Upchatý palivový filter Vymeňte palivový filter 

Chybné načasovanie Chybná vôle ventilov Skontrolujte vôľu ventilov 
prívodný / výpustný ventil 

Príliš nízka kompresia Prívodný ventil sa nezatvára 
správne 

Skontrolujte vôľu ventilov a 
tesnosť prívodného ventilu. 

Opotrebované piesty resp. 
piestne krúžky 

nechajte skontrolovať v 
odbornej dielni 

Chybné stanovenie 
menovitých údajov motora 

Výška pri používaní vyššie než 
1.000m 

Menovitá dáta motora platí 
len do 1.000m nadmorskej 
výšky. Keď je výška väčšia, je 
potrebné vykonať 
prednastavenie! 

Okolitá teplota> 25 ° C Menovitá dáta motora platí 
len do +25 ° C. Ak je vyššia,  
potrebné je vykonať 
prednastavenie! 

Opotrebované tesnenie 
zdvihové tyče 

Skontrolujte tesnenie 
zdvíhacích tyčí 

Biely dym Pri bielom dyme sa v palive nachádza voda. Možné príčiny viď 
nižšie. 

Okolitá teplota <5 ° C 

 

Pri nízkych teplotách je biely 
dym počas štartovania 
normálne. Za prevádzková 
teplota však musí biely dym 
zmiznúť. 

Voda v palive Kvôli tvoreniu konden.vody sa 
môže do palivovej nádrže 
dostať voda. Tá je príčinou 
bieleho dymu. Vypustite nádrž 
a znova ju naplňte. 

 
6.6.3. Príliš nízky výkon motora 



 

 

 
6.6.4. Nepokojný chod motora 

Závada Príčiny Opatrenia 

Zablokovaný regulátor otáčok Zablokovaná páka výkonu. Skontrolujte, či sa môže páka 
výkonu voľne pohybovať 

Zablokovaný regulátor otáčok Skontrolujte regulačná skrutka 
pre maximálne otáčky a 
maximálne množstvo vstreku 

 
6.6.5. Prehriatie motora 

Závada Príčiny Opatrenia 

Príliš vysoká teplota oleja Preťažený motor Znížte záťaž 

Príliš vysoká teplota okolia 

Upchaté / znečistené chladiace 
lamely 

Očistite podľa pokynov k 
údržbe 

Zlý stav motorového oleja Skontrolujte stav oleja 

Zlý motorový olej Používajte len motorové oleje 
podľa špecifikácia 

Opotrebované piesty resp. 
piestne krúžky 

Nechajte skontrolovať v 
odbornej dielni 

 
6.6.6. Nenormálne zvuky za behu 

Závada Príčiny Opatrenia 

Opotrebovanie- uvoľnenie Chybná vôle ventilov Skontrolujte vôľu ventilov 
prívodný / výpustný ventil 

Opotrebované piesty resp. 
piestne krúžky 

Nechajte skontrolovať v 
odbornej dielni 

Opotrebovaná klzné ložiská 
piestového čapu 

Opotrebované ojničné ložisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.7. Servisné intervaly 
 

 pred 
každým 
štartom 

po  
50 hod  
(zábeh) 

každých 
200 hod 
(6M) 

každých  
400 hod  
(12M) 

každých 
800 hod 
(24M) 

každých  
1600ho
d  
(36M) 

Palivo Naplňte palivo / nádrž    X 
   X 
 

     

Skontrolujte tesnosť 
palivového potrubia 

   

Mazací 
olej 

Skontrolujte stav 
mazacieho oleja 

   X      

Skontrolujte stratu 
oleja 

  X                                                                             
 
X 
 

   

Vykonajte výmenu 
oleja 

   X   

Chla- 
denie 

Očistite vetracie 
lamely 

  X  
 
X 

   

Prívod 
vzduchu 

Očistite, príp. 
vymeňte vzduchový 
filter, kryt filtra 

   

Hadica Nahraďte hadicové 
palivové rozvody 

  0 

Elektri-
cké 
prevede-
nie  
"E" 

Kontrola elektrických 
prípojok 

 X X    

Optická kontrola 
elektrickej kabeláže 

X X  

Skontrolujte stav 
nabitia akumulátora 

 X  X   

Výfuk Skontrolujte tesnosť 
výfuku a zberného 
potrubia 

 0  

Skontrolujte výfuk, či 
neobsahuje usadeniny 

 0  

Skrutky Kontrola všetkých 
upevňovacích skrutiek  
(vrátane zošraubovaní 
výstupu a 
zošraubovaní stojných 
nôh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 X   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

Kontrola všetkých 
zvonku prístupných 
skrutiek a matíc 

X   

Dotiahnutie skrutiek 
hlavy valca a 
zotrvačníka 

   

Otáčky Ľahký chod páky 
výkonu 

   

Hlava 
valca 

Nastavenie ventilov  0  

Kontrola sedla ventilu 
(hĺbka zapadnutie 
ventilu) 

   
 
0 

Kontrola kompresie     0  



 

 

Výmena piestnych 
krúžkov 

 
 
 
 X 

  0 

Ostatné Kontrola 
nenormálnych zvukov 
za prevádzky 

   

 
 
     X - vykonáva užívateľ 
     0 - vykonáva odborná servis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Príloha 
 
7.1 . Záručné podmienky 
Záručná doba je u tohto zariadenia 12 mesiacov od doručenia konečnému spotrebiteľovi , najdlhšie 
však 14 mesiacov po dátume dodávku . 
Doba trvania záruky pre náhradné diely je 6 mesiacov od dodávky konečnému spotrebiteľovi . Ako 
dôkaz slúži prijatí prepravného dokladu . 
Je motor používaný profesionálne , často a trvale v prevádzke , zaniká záruka automaticky pri 
prekročení 500 prevádzkových hodín , hoci vyššie uvedená lehota 12 mesiacov ešte neuplynula . U 
zariadení bez počítadla prevádzkových hodín bude ako referencia braný do úvahy celkový stav 
opotrebovania stroja . Minimálne sa však počíta s 3 prevádzkovými hodinami denne . 
V rámci vyššie menovaných lehôt sa zaväzujeme opraviť alebo nahradiť bezplatne tie diely , ktorý po 
našej kontrole alebo kontrole autorizovaného servisu vykazujú výrobné alebo materiálové škody . 
Oprava alebo výmena defektných dielov v rámci záruky v žiadnom prípade nepredlžuje celkovú 
záručnú dobu . Všetky diely alebo konštrukčné súbory opravené alebo vymenené počas záručnej 
lehoty boli vyexpedované so zárukou , ktorý zodpovedá zvyšné záručnej dobe originálnych 
konštrukčných dielov . 
Zo záruky sú vyňaté škody , ktoré boli zapríčinené nasledujúcimi faktormi : 
● Nedodržanie pokynov a predpisov obsiahnutých v príručke . Neodborné používanie . 
● Nedovolené okolité podmienky 
● Preťaženie 
● Normálne opotrebenie 
● Neautorizované zmeny na zariadení 
● Používanie neoriginálnych náhradných dielov 
● Nedostatočné resp . chybné čistenie alebo údržba 
● Závady zapríčinené nedostatkom prevádzkových prostriedkov 
● Poškodenia vzniknuté použitím nevhodného paliva alebo mazacích prostriedkov . 
● Poškodenie ložísk spôsobená nedostatočným mazaním alebo chybnou montážou . 
Ďalej sú z poskytnutia záruky vyňaté všetky rýchlo opotrebované diely a prevádzkové prostriedky ako 
je mazací prostriedok , filter ( vzduchový , palivový filter ) , hriadeľové tesnenia , mazacie tuky , 
ložisko hriadeľa . 
Menšie nedostatky ( škrabance , zafarbenie ) sa môžu vyskytnúť , neobmedzujú však výkonnosť 
zariadenia a nie sú preto zahrnuté do záruky . 
Neručíme za náklady , škody alebo priame resp . nepriame straty ( vrátane prípadných strát na zisku , 
zmluvných strát alebo výrobných ) , ktorý boli zapríčinené používaním zariadení alebo nemožnosťou 
zariadenie používať . 
Poskytnutie záruky prebieha v sídle našej spoločnosti , resp . na mieste autorizovaného servisu . 
Náklady na prepravu prípadných defektných dielov , ktoré si imat vyžiada k prehliadnutiu a 
preverenie záruky , hradí spotrebiteľ . Prepravné náklady do miesta , kde sa zariadenie nachádza , 
alebo do autorizovaného servisu na konštrukčné diely , u ktorých bola uznaná záruka , hradí 
tocopotrebujes.sk . 
Defektné diely , vymenené v rámci záruky , prechádzajú po prevedení výmene automaticky do 
vlastníctva firmy tocopotrebujes.sk . 

 
7.2. Vyhlásenie o zhode  
Týmto prehlasujeme, že tento benzínový motor v prevedení nami uvedenom do predaja zodpovedá 
príslušným, zásadným požiadavkám, ktoré sú stanovené v nasledujúcich smerniciach a ich zmenách.  
98/37/ES  
93/68/EWG  
89/336/EWG  
91/368/EWG  
Pre toto vyhlásenie o zhode boli použité nasledujúce harmonizované normy:  



 

 

CISPR 12 


