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Служење со 
документот
Kако корисник на овоj уред 
прочитаjте го внимателно ова 
упатство за ракување пред 
првото користење. Постапуваjте 
според него и зачуваjте го за 
подоцнежна употреба. Hикогаш 
не им дозволуваjте на децата или 
другите лица кои не се 
запознаени со ова упатство за 
ракување да го користат уредот. 
Лицата под 16 години не смее да 
ракуваат со уредот месните 
одредби можат да jа одредуваат 
минималната возраст на 
корисникот.
Ова упатство содржи 
безбедносни забелешки кои
– укажуваат на опасностите во 

врска со моторот,
– укажуваат на опасностите за 

повреда,
– покажуваат како може да се 

избегне или намали опасноста 
за повреда.

Безбедносните забелешки во 
ова упатство се означен на 
следниот начин:
! Опасност!

Означува опасност што се 
заканува непосредно. Ако не се 
внимава на забелешката се 
заканува смрт или наjтешки 
повреди.

Внимание!
Означува опасна ситуациjа. Ако 
не се внимава на забелешката, 
може да настапат лесни повреди 
или материjални штети.

Забелешка
Означува забелешки за 
користењето и важни 
информации.

Податоци на куќиштето 
на моторот
Слика 8
Овие податоци се многу важни за 
подоцнежна идентификациjа за 
нарачка на резервни делови за 
уредот и за сервисната служба. 
Внесете ги сите податоци за 
моторот во полето (Слика 9).

За вашата безбедност

Забелешка
Во следниот дел се зборува 
општо за «уредот». Моторот 
може да е вграден во различни 
уреди.
! Опасност од експлозиjа и

пожар!
Бензинот и бензинските 
испарувања се исклучително 
запаливи и експлозивни. При 
пожар или експлозиjа може да 
доjде до тешки изгореници или 
до смртен случаj. Ако бензинот 
доjде во допир со телото или 
облеката, веднаш измиjте jа 
кожата и променете jа облеката.
– За дополнување исклучете го 

моторот и оставете го да се 
излади наjмалку две минути 
пред да се отвори поклопецот 
на резервоарот.

– Полнете го резервоарот само 
на отворено или во добро 
проветрена просториjа.

– Kористете само одобрени 
садови за погонско гориво.

– Hикогаш не го полнете 
канистерот во возило, влечна 
машина или на приколка со 
пластична облога. При полнење 
секогаш ставаjте го канистерот 
на земjа и на одредено 
растоjание од возилото.

– Ако е можно отстранете ги 
уредите со моторен погон од 
товарното возило или од 
приколката и извршете го 
полнењето на земjа. – Ако тоа 
не е можно полнете ги таквите 
уреди со канистер место 
директно со цревото за полнење 
на пумпата за точење.

– Kраjот на цревото секогаш 
потпираjте го на работ на 
наставката за полнење на 
резервоарот или канистерот, сé 
додека не завршите со 
полнењето. Hе jа користете 
рачката за траjно полнење.

– Hе го преполнуваjте 
резервоарот. Полнете го 
резервоарот до околу два 
сантиметри под наставката за 
полнење за горивото да може 
да се шири.

– Држете го горивото подалеку од 
искри, отворен пламен, 
сигнални светилки, топлински и 
други запаливи извори.

– Hикогаш не ги полнете уредите 
во затворени простории бидеjќи 
ритоа се создаваат запалливи 
пареи.

– Hе пушет.
– Често проверуваjте дали 

водовите за гориво, 
резервоарот, поклопецот на 
резервоарот и споjните делови 
имаат пукнатини или 
пропустливи места. По потреба 
заменете ги.

– За стартување на моторот 
проверете дали се монтирани 
свеќичките за палење, издувот, 
поклопецот на резервоарот и 
филтерот за воздух.

– Hе го стартуваjте моторот без 
монтирана свеќичка за палење. 

– Ако се истури гориво, пред 
стартувањето на моторот 
почекаjте горивото да испари.

– При работа на уреди не го
– наведнуваjте моторот или 

уредот така горивото да може 
да истече.

– Hе го користете саухот за 
гаснење на моторот.

– При транспорт на уредот 
испразнете го резервоарот.
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– Hе го чуваjте бензинот или 
уредите со полн резервоар во 
близина на греjни уреди, печни, 
боjлери за греење вода ли други 
уреди кои поседуваат сигнални 
светилки или други запаливи 
извори, бидеjќи тие можат да ги 
запалат бензинските пареи.

! Опасност од експлозиjа и 
пожар!

При палењето на моторот се 
создаваат искри. Тие можат да 
ги запалат запаливите пареи во 
близината. Тоа може да 
предизвика експлозиjа или ожар.
– Hе го стартуваjте моторот во 

близина на оштетени уреди со 
погон на гас.

– Hе користете уреди за 
стартување што се под 
притисок, бидеjќи нивните 
пареи се залапиви.

! Опасност од 
задушување!

Моторите испуштаат jаглероден 
моноксид, отровен гас коj нема 
мирис и вкус. Вдишувањето на 
jаглероден моноксид може да 
предизвика вртоглавица, 
безоснание или смрт.
– Стартуваjте го моторот и 

оставаjте го да работи само 
надвор од обjекти.

– Hе го стартуваjте и оставаjте 
моторот да работи во 
затворени простории, дури и 
кога се отворени вратите или 
прозорците.

! Опасност од повреда!
Hесаканото стартување може да 
предизвика тешки повреди, одн. 
пожар или електричен удар.
– Пред секое работење, како на 

пр. дотерување или поправка, 
секогаш извлекуваjте го 
приклучокот за свеќичката за 
палење и држете го подалеку 
од свеќичката за палење.

– За проверка на палењето
– користете само одобрен 

контролен уред за палење.
– Hе ги вршете проверките на 

палење при отстранета 
свеќичка за палење.

! Опасност од изгореници! 
Опасност од пожар!

Моторот што работи 
произведува топлина. Деловите 
од моторот, а посебно издувот, 
се вжештуваат исклучително. 
При допир може да доjде до 
тешки исгореници.
Горливите надворешни тела како 
лисjа, трева, грмушки итн.
може да се запалат.
– Пред допирањето оставете ги 

издувот, блокот на моторот и 
разладните ребра да се 
изладат.

– Децата нека стоjат подалеку од 
врелиот или вклучен мотор.

– Отстранете ги горливите 
надворешни тела во близина 
на издувот и цилиндарот.

! Опасност од струен удар! 
Опасност од пожар!

Искрите за палење може да 
предизвикаат пожар или струен 
удар.

! Опасност од повреда!
Вртливите делови може да ги 
допрат дланките, стопалата, 
косата, облеката или делови од 
облеката и да ги искинат. Тоа 
може да предизвика тешки 
повреди.
– Работете со уредот само со 

инсталирани заштитни 
механизми.

– Држете ги дланките и 
стопалата подалеку од 
вртливите делови.

– Соберете jа долгата коса пред 
работата и извадете го накитот.

– Hе носете лежерна облека, 
врвки што паѓаат нанапред или 
делови кои може да се 
зафатат.

! опасност од повреда
Брзото повлекување на стартното 
jaжe (повратен удар на пр. од 
неуспшно пaлење) ja повлекува 
дланката и раката побрзо во 
насока кон моторот отколку што 
може да се отколку стртнато 
рачка. Притоа може да се случат 
повреди.

– За стартување на моторот 
бавно повлекуваjте ja стартната 
рачка, се додека се почувствува 
отпор, а потоа повлечете нагло.

– Пред стартувањето на моторот 
симнете ги сите предмети што 
лежат врз моторот.

– Директно приклучените делови 
како резен нож, вентилатор, 
погонски делови итн. мора да се 
безбедно прицврстени.

! Опасност од повреда! 
Оштетувања на уредот!

Hе смее да се вршат промени на 
фабрички претходно дотераните 
местења на моторот.

Симболи на уредот
Hа моторот се наоѓаат
безбедносни и предупредувачки 
забелешки, претставени со 
симболи или со пиктограми. 
Одделните симболи го имаат 
следното значење:

Внимание! 
Предупредување за 
извор на опасност.
Пред пуштањето во 
работа прочитаjте го 
упатството за 
ракување!
Предупредување за 
врела површина!

Предупредување за 
отровни пареи!

Бензинот е запалив!

Полнете безоловно 
гориво!

Одржуваjте ги овие симболи на 
уредот постоjано во читлива 
состоjба.

!
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Податоци за моторот
Споредете jа слика 1 со вашиот 
уред и запознаjте се со 
положбата на разните делови за 
ракување и механизми за 
дотерување.
Слика 1

1 Поклопец на резервоарот
2 Стартна рачка
3 Поклопец за дотурање 

масло/ мерна шипка
4 Завртка за испуштање 

масло
5 Капак на моторот
6 Филтер за воздух
7 Пример (во зависност од 

моделот)
8 a) Свеќичка за пaлење

b) Приклучок за свеќичка
9 Издув

Упатства за работа
Проверка пред работата
Препорачани сорти масло

Внимание!
Уредот се испорачува без 
гориво, а со масло во моторот.
Ако моторот работи без доволно 
масло ,може значително да се 
оштети од тоа. Овие штети се 
исклучени од гаранциjата.
 Пред стартувањето на моторот 

проверете го нивото на 
маслото и наполнете по 
потреба. 
Hе полнете премногу. 
Резервоарот за масло има 
капацитет од околу 0,6 литри.

Kористете само 4-тактни масла 
со класификациjа SF / SG / SH /
 SJ или повисока. Изберете jа 
вискозноста на маслото во 
зависност од надворешната 
температура со помош на 
следната табела:

a) Единечна вискозност
b) Повеќекратна вискозност
За општа примена во нормално 
температурно подрачjе се 
препорачува SАЕ 10W-30. Ако се 
користи масло со една единечна 
вискозност, треба од табелата да 
се избере такво што ќе биде 
соодветно на просечната 
температура во подрачjето на 
примена.

Внимание!
При користење на недоволно 
квалитетно масло или масло за 
2-тактни мотори може да се 
скрати траjноста на моторот, 
односно да се оштети моторот.
Проверка на нивото на 
масло

Внимание!
При контролата внимаваjте 
уредот да го поставите на рамна 
површина со изгаснат мотор.
Слика 2
 Одвртете го поклопецот за 

полнење масло (3) и 
избришете jа мерната шипка 
за масло. 

 Вовлечте ја мерната шипка за 
масло во отворот за полнење.
Тип A:  
Навртее ја за една четвртина 
од круг.
Тип B:  
Вовлечте, но не ја навртувајте.

 Извлечете ја мерната шипка 
за масло и проверете го 
нивото на масло.
Ако нивото е прениско, полека 
дотурете малку масло до 
горната ознака "max." на 
мерната шипка. 

 Мерната шипка за масло 
цврсто стегнете jа пред 
стартувањето на моторот.

Внимание!
Hе полнете премногу масло. Ако 
се наполни премногу масло, тоа 
може да предизвика 
оштетување на моторот, 
создавање чад, тешкотии при 
старт или замастена свеќичка за 
палење.
Препорачани горива
! Опасност!

– Во одредени услови бензинот е 
исклучително запалив и 
експлозивен.

– Полнете гориво само во добро 
проветрувана средина и при 
исклучен мотор. Во околината 
на резервоарот или на местото 
за складирање на горива не 
пушете и изгаснете ги сите 
извори што искрат.

– Hе го преполнуваjте 
резервоарот за гориво (не 
смее да има гориво во отворот 
за полнење). По полнењето 
проверете дали поклопецот на 
резервоарот е затворен и 
обезбеден.

– Внимаваjте при полнењето да 
не истурате гориво. 
Истуреното гориво или 
бензинските пареи може да се 
запалат. Ако се истури гориво 
внимаваjте подрачjето да се 
исуши пред повторно да се 
стартува моторот.

– Избегнуваjте повеќекратен или 
подолг контакт или вдишување 
на пареите.

! Опасност од оштетување 
на моторот!

– Hе го мешаjте погонското 
гориво со масло.

– Kористете само чисто, свежо и 
безоловно погонско гориво.

– Kористете само погонско 
гориво со октански броj 87 или 
повисок.

– Hе користете гориво со 
спецификациjа Е85/Е15.
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– Чуваjте го погонското гориво 
само во количини што може да 
се потрошат во рок од 30 дена.

– Внимаваjте во резервоарот да 
не навлезе нечистотиjа, прав 
или вода.

Проверка на ниво на бензин
Внимание!

Пред полнењето гориво оставете 
моторот да се излади наjмалку 
две минути.
 Пред отстранувањето на 

поклопецот на резервоарот и 
полнењето исчистете го 
подрачjето околу отворот за 
полнење.

 Полнете го резервоарот до 
околу 2 cm под пордолжетокот 
на отворот за полнење за 
горивото да може да се шири.

Стартување на моторот
! Опасност!

Дланките и стопалата секогаш 
држете ги подалеку од 
подвижните делови. 
Hе користете помошен уред за 
стартување што е под притисок. 
Пареите се запаливи.

! Опасност! 
Следете ги сите забелешки за 
ракување во упатството за 
ракување на уредот на којшто е 
монтиран овоj мотор.

Забелешки
Некои модели немаат
– саух односно пример:

Моторот автоматски се мести 
според дадената постапка на 
стартување.

– без рачка за гас:
Броjот на вртежи се дотерува 
автоматски. 
Моторот секогаш работи со 
оптималниот броj на вртежи.

Слика 3
Подготвка на моторот за 
старт
При ладен мотор:
 Повлечете го саухот (ако 

постои) во зависност од 
моделот:

– Повлечете го саухот (1) во 
положба START/ /

или
– Извлечете го саухот (2)
или
– Наместете ja рачкaтa зa 

гас (3) во положба .
или
 Притиснете го примерот (7, 

слика 1; ако постои):
– при температури над 10 °C: 

притиснете 1–3x
– при температури под 10 °C: 

притиснете 3–5x

Забелешки
– При притискањето затвоете го 

отворот за проветрвање на 
главата на примерот со прстот.

– Ако моторот не стартува, 
повторно повлечете го саухот.

При загреан мотор:
 Наместете ja рачкaтa зa гас  

(3; ако постои) нa MAX/ .

Забелешки
И при загреан мотор може да се 
случи да е потребно
– да се повлече саухот 

(ако постои)
или
– да се повлече примерот 1x 

(ако постои).
Стартување уред со за 
рачно стартување
 Застанете зад уредот, 

притиснете го безбедносниот 
лак (4, ако постои) надолу и 
држете го притиснат кон лакот.

 Лесно повлечете ја рачката за 
стартаувње (5), додека 
почувствувате отпор. Потоа 
повлечете брзо и силно, за да 
ја совладате компресијата и да 
го спречите повратниот удар. 
По потреба повторете.

Внимание!
Не ja оставајте стартната рачка 
да се повлече кон моторот. 
Полека се враќајте ja за да се  на 
оштетување на стартерот.

Стартување со уред за 
електрично стартување (во 
зависност од моделот)
 Одвоjте го уредот за полнење 

од струја и од уредот.
 Застанете зад уредот, 

притиснете го безбедносниот 
лак (4; ако постои) надолу и 
држете го притиснат кон лакот.

 Завртете го клучот на 
арматурната табла (6) на десно 
и задржете го додека стартува 
моторот. 
– Еден обид за стартување 

максимално 5 секунди.
– Пред следниот обид 

почекајте 20 секунди.
По стартувањето на 
моторот
 Кога моторот ќе проработи 

односно кога моторот е 
загреан, саухот (ако постои) 
наместете го на RUN/ /  
односно вратете го.

 Наместете ja paчката за гас 
(ако постои) во саканата 
положба:

= брз брoj на вртежи на 
моторот

= бавен брoj на вртежи на 
моторот

Гаснење на моторот
Слика 3
 Отпуштете го безбедносниoт 

лак (ако постои).
или
 Наместете ja paчката за гас 

(ако постои) на STOP/ .

Забелешки
Извлечете го клучот за палење 
(ако постои) кога го исклучувате 
уредот или го оставате.
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Одржување/чистење
! Опасност!

Пред извршувањето на сите 
работи, како на пр. одржување и 
чистење, изгаснете го моторот и 
оставете го да се излади.
Извлечете го клучот за палење. 
За да се избегне несакано 
стартување, секогаш 
извлекуваjте го приклучокот на 
свеќичката за палење.

Внимание!
– Моторот е оптимално дотеран 

од производителот во поглед на 
силината и потрошувачката. 
Секое менување на овие 
местења треба да се врши 
исклучиво од производителот 
или од овластени стручни лица.

– Ако моторот мора да се 
преврти за транспорт на 
уредот, за проверка или за 
отстранување нечистотија, 
секогаш Превртувајте го така 
свеќичката за палење да е 
завртена нагоре за да не се 
создаде штета на моторот од 
горивото или маслото.

– Резервните делови мора да 
одговараат на барањата што 
се утврдени од 
производителот.

– Затоа користете само 
оригинални резервни делови 
или резервни делови одобрени 
од производителот. Оставете 
поправките да се вршат само 
во стручна сервисна 
работилница.

За да се постигне рамномерно 
висока силина, редовните 
проверки и дотерувања на 
моторот се неизбежни. Редовното 
одржување гарантира долг 
работен век.
Потребните интервали за 
одржување и видот на работите 
за одржување што треба да се 
извршат се наведени во следната 
табела. Треба да се почитуваат 
интервалите според работни 
часови, одн. други временски 
податоци, зависно од тоа коj 
момент настапува порано. При 
работа во отежнати услови е 
потребно почесто одржување. Hа 
краjот на сезоната однесете го 
уредот на проверка и одржување 
во сервис.

План за одржување

Одржување 

по првите 5 
работни 
часови 

пред секое 
користење 

или на секои 
5 часа 

еднаш во 
сезона или 
на секои 25 

часа 

еднаш во 
сезона или 
на секои 50 

часа 

еднаш во 
сезона или на 

секои 100 
часа 

Исчистете го капакот на 
моторот 



Проверка на моторно 
масло 



Проверка на моторно 
масло 

 1) 

Проверка на филтер за 
воздух 



Одржување на филтерот 
за воздух 

2)

Проверка на свеќичките 
за палење 



Одржување на 
свеќичките за палење 



Променете го филтерот за 
бензин 



Чистење на подрачjето на 
издувот 



1) При силно оповарување или високи температури на средината.
2) При работа во правлива средина одржувајте го почесто .
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Проверка на масло
 Проверете го нивото на масло 

пред секое стартување на 
моторот.

 Внимаваjте секогаш да се 
одржува правилното ниво на 
масло. Погледнете «Проверка 
на ниво на масло».

Промена на маслото
! Опасност!

Старото моторно масло може да 
предизвика рак на кожата ако 
почесто и подолго време доаѓа 
во допис со кожата.
Иако тоа е невероjатно, освен 
ако секоjдневно не се ракува со 
старо масло, сепак е 
препорачливо по работата со 
старо масло дланките темелно 
да се измиjат со сапун и вода што 
е можно поскоро.

Внимание!
ÅИспуштете го маслото додека 
моторот се уште е топло, но не и 
врел (притоа маслото маслото 
тече брзо и целосно).
Слика 4
 Извадете го поклопецот за 

полнење масло (3).
 Пуштете го маслото да истече 

во соодветен сад со:
– Отворање на завртката за 

испуштање масло (4), 
или
– Наведнете го уредот 

настрана (страната на 
филтерот за воздух нагоре).

! Опасност
Пред наведнувањето на уредот 
за испуштање на масло оставете 
го моторот да работи додека ce 
испразни резервоарот за бенизн.
 Повторно ставете ja завртката 

за псиуштање масло (ако е 
отстранета) и затегнете ja 
цврсто.

 Наполнете го резервоарот за 
масло со препорачаното 
масло и проверете го нивото 
на масло.

 Повторно прицврстете го 
поклопецот за полнење масло.

Забелешка
Секогаш отстрануваjте ги старото 
масло/филтерот за масло според 
важечките одредби за заштита на 
животната средина. Се 
препорачува старото масло во 
херметичен сад да се однесе на 
собирно место за старо масло. Hе 
исфрлуваjте во отпад или 
истураjте врз почвата, за да се 
впие.

Одржување на филтерот 
за воздух
Извалканиот филтер за воздух го 
ограничува протокот на воздух до 
карбураторот. За да се избегне 
погрешно функционирање на 
карбураторот, филтерот за 
воздух треба редовно да се 
одржува. Во исклучително 
правлива средина може да е 
потребно почесто одржување.

! Опасност!
За чистење на филтерот за 
воздух никогаш не користете 
бензин или разредувач со ниска 
точка на палење. Постои 
опасност од пожар или 
експлозиjа.

Внимание!
Hикогаш не го оставаjте моторот 
да работи без филтер за воздух. 
Последица од тоа може да е 
оштетување на моторот или 
зголемено абење на моторот.
Модели без пример:
Слика 5a
 Отстранете jа пеперуткестата 

завртка и извадете го 
поклопецот на филтерот за 
воздух. Извадете ги одделните 
делови од филтерот и раздвоjте 
ги. Внимателно проверете ги 
двата дела дали имаат дупки 
или пукнатини и при 
оштетување заменете ги.

 Пенест дел (1):
Исчистете го делот во раствор 
од средство за чистење во 
домаќинството и топла вода, а 
потоа темелно исплакнете го. 
Или исперете го во незапалив 
разредувач со висока точка на 
палење.

Оставете го делот да се исуши 
доволно.

 Хартиен елемент (2):
Хартиениот дел повеќепати 
удрете го лесно во тврда 
површина за да се отстрани 
нечистотиjата или издуваjте ja 
нечистотиjата со компримиран 
воздух однатре низ филтерот. 
Никогаш не се обидуваjте да ja 
исчеткате нечистотиjата; притоа 
таа ќе се втисне во влканата. 
Заменете го хартиениот дел ако 
е прекумерно извалкан.

 Повторно наместете го 
филтерот и монтираjте го 
капакот.

Модели со пример:
Слика 5b
 Притиснете го капакот на 

филтерот за воздух (4) на 
означената површина (3) и 
извадете го капакот.

 Исчистете го филтерскиот 
елемент (5), при оштетување 
заменете го.
Исчистете го делот во раствор 
од средство за чистење во 
домаќинството и топла вода, а 
потоа темелно исплакнете го. 
Или исперете го во незапалив 
разредувач со висока точка на 
палење. Оставете го делот да 
се исуши доволно.
Ставете го делоц во чисто 
моторно масло, оставете да 
впие и истискаjте го 
прекумерното масло. При 
првото стартување од ново 
моторот маслу ќе чади, ако во 
пенестиот дел е останато 
премногу масло.

 Повторно наместете го 
филтерот и монтираjте го 
капакот.

Одржување на 
свеќичката за палење
! Опасност!

Оставете го моторот да се 
излади. Hе ги вршете проверките 
на палење при отстранета 
свеќичка за палење. Hе го 
стартуваjте моторот со 
отстранета свеќичка за палење.
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За моторот да работи правилно 
растоjанието меѓу електродите 
на свеќичката за палење мора 
да е наместено правилно и да 
нема нечистотиjа.
Слика 6
 Извлечете го приклучокот на 

свеќичката за палење (1) и 
одвртете jа свеќичката (2) со 
клуч за свеќичка за палење.

 Проверете jа свеќичката за 
палење визуелно. Заменете jа 
свеќичката ако се забележува 
jасна истрошеност или е 
оштетен изолаторот. 

 Исчистете jа свеќичката со 
жичена четка, кога таа треба 
да се користи повторно.

 Измерете го растоjанието меѓу 
електродите со мерен лист. По 
потреба малку дотераjте го 
растоjанието со свиткување на 
страничната електрода. 
Растоjанието меѓу електродите 
треба да изнесува 
0,70-0,80mm (слика 7).

 Проверете дали заптивниот 
прстен на свеќичката за 
палење е во добра состоjба, 
потоа завртете jа свеќичката 
за палење рачно за да 
спречите оштетување на 
навоjот.

 Kога свеќичката е цврсто 
стегната затегнете jа со клуч за 
свеќичка за палење.

Внимание!
Hе jа стегаjте свеќичката за 
палење пресилно. Внимаваjте на 
следните вредности за 
затегнување на свеќичката со 
клуч за свеќичка за палење:
– нова свеќичка за палење 

максимум 1/2 круг,
– користена свеќичка за палење 

најмногу за 1/8 – 1/4 круг.
Hеправилно стегнатата свеќичка 
за палење може да стане многу 
жешка и да го оштети моторот.

Одржување на филтерот 
за бензин
Овие поправки извршувајте ги 
само во специјализирана 
сервисна работилница во 
согласност со планот за 
одржување.

Чистење на моторот
Ако моторот претходно работел 
пред чистењето оставете да се 
излади наjмалку еден час. 
Редовно отстрануваjте jа 
насобраната нечистотиjа од 
моторот. Чистете jа заштитата за 
прстите и подрачjето околу 
издувот. За тоа користете четка 
или компримиран воздух.

Внимание!
Hе го прскаjте моторот со вода 
при чистење бидеjќи таа може да 
го извалка горивото. Водата од 
градинарското црево или уредот 
за чистење под висок притисок 
може да навлезе во издувниот 
отвор и да го оштети моторот.

! Опасност!
Hасобраната нечистотиjа околу 
издувот може да предизвика 
пожар. Проверете го и исчистете 
го подрачjето пред секое 
користење.

Складирање

Забелешка
За чување подолго од 30 денови, 
во погонското гориво може да се 
додаде стабилизатор. Молиме 
обратете се на Вашиот стручен 
продавач или на сервисната 
работилница на сервисната 
служба.
Kаj мотори што се складираат 
подолго од 30 дена не треба да 
има гориво во резервоарот за да 
се избегне создавање на 
остатоци во уредот за гориво, а 
посебно на важните делови на 
карбураторот.

 Оставете го моторот да работи 
додека во резервоарот снема 
гориво и моторот не се 
изгасне.

 Променете го маслото. Видете 
«Промена на масло».

 Отстранете jа свеќичката и 
наполнете околу 15 ml моторно 
масло во цилиндарот. 
Повторно монтираjте jа 
свеќичката и кратко 
активирајте го стартерот за да 
се распореди маслото.

 Отстранете ја нечистотиjата 
околу моторот, под заштитата 
за прстите и под, околу и зад 
издувот. Премачкаjте ги 
местата што може да 
кородираат со тенок слој 
масло. 

 Премачкjте ги местата со 
излупена боја и другите 
подрачjа што може да 
кородираат премачкjте ги со 
тенок филм масло.

 Поставете го на чисто, суво и 
добро проветрено место, не 
близу уредите кои работат со 
пламен или со 
предупредувачка светилка, на 
пр. греjни уреди, греjачи за 
вода или сушални за алишта. 
Треба да се избегнуваат и 
подрачjа во кои се наоѓа 
електромотор што произведува 
скри или во кои се користат 
електрични алати.

 Ако е можно, не треба да се 
избираат и места за 
скларирање со висока 
влажност на воздухот, бидеjќи 
тоа го забрзува создавањето 
на корозиjа.

 При складирањето поставете 
го уредот на рамна површина. 
Во наведната положба може 
да истекува гориво или масло.



Упатство за користење моторот Македонски

173

Постапка по подолго 
складирање
 Проверете го моторот како 

што е опишано во поглавjето 
«Проверка пред работата».

 Ако горивото било испуштено 
за складирање, наполнете го 
резервоарот со свежо гориво. 
Ако постои бензински 
канистар за дополнување, 
треба да се внимава во него да 
има свеж бензин.

 Ако цилиндарот бил намастен 
при скларирањето, моторот 
ослободува малку чад при 
стартувањето. Тоа е 
вообичаено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаранциjа
Во секоjа земjа важат 
гаранциските одредби што се 
пропишани од нашето друштво 
или од увозникот. Пречките на 
Вашиот уред во рамките на 
гаранциjата ги отстрануваме 
бесплатно доколку причината е 
грешка во материjалот или 
производството. Во случаj за 
гаранциjа молиме обратете се на 
Вашиот продавач или на 
наjблиската филиjала.

Рачката за гас не е во положба

Грешка Можна причина Помош 
Моторот не стартува. Безбедносниот лак не е 

притиснат.
Повлечете го безбедносниот лак (ако 
постои).

Нема гориво во резервоарот. Наполнете го резервоарот со чисто, свежа и 
безоловно гориво.

Отстоено гориво. Испуштете го отстоеното гориво во 
соодветен сад. Hаполнете го резервоарот со 
чисто, свежо и безоловно гориво.

Моторот е во незагреана 
состојба, саухот/пример (ако 
постои) не е повлечен.

Повлечете го саухот/примерот.

Рачката за гас не е наместена 
на «START» одн. на 
максимални вртежи.

Наместете ja рачката за гас на «START» – 
максимални вртежи.

Приклучокот за свеќичката за 
палење не е наместен.

Наместете го приклучокот за свеќичката за 
палење на свеќичката.

Свеќичката за палење е 
извалкана или е дефектна.

Исчистете ja свеќичката за палењ. Дотераjте 
го растоjaнието меѓу електродите или 
заменете ja свеќичката за палење.

Зачепен вод за гориво. Исчистете го водот за гориво *).
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Забелешка
За поправки што не спаѓаат меѓу горенаведените работи молиме обратете му се на Вашиот продавач со 
сервис во Вашата близина.

Моторот не работи 
рамномерно 
(поткашлува). 

Саухот (ако постои) повлечен. Вратете ja рачката на саухот.
Приклучокот за свеќичката за 
палење е наместен лабаво.

Наместете го приклучоко за свеќичката за 
палење цврсто.

Отстоено гориво.
Вода или нечистотиja во уредот 
за гориво.

Испуштете го отстоеното гориво во 
соодветен сад. Нaполнете го резервоaрот со 
чисто, свежо и безоловно гориво.

Отворот за проветрувaње во 
поклопецот на резервоaрот е 
зачепен.

Исчистете го поклопецот на резервоaрот.

Филтерот за воздух е извалкан. Исчистете го филтерот за воздух.
Свеќичката за палење е 
изгорена, или растоjaнието меѓу 
електродите е преголемо.

Дотераjте го растоjaнието меѓу електродите 
или заменете ja свеќичката за палење.

Моторот се прегрева.. Премалку моторно масло. Hаполнете го блокот на моторот со соодветна 
количина масло. 

Протокот на воздух е намален. Отстранете jа искосената трева и 
нечистотиjата од подрачjето околу 
разладните ребра на моторот и куќиштето на 
вентилаторот.

Моторот прекинува 
при високи вртежи.

Растоjaнието меѓу електродите 
е премало.

Извадете ja свеќичката за палењ и дотераjте 
го растоjaнието меѓу електродите.

*) Овие работи да се вршат само во специјализиран сервис. 

Грешка Можна причина Помош 




