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Benzínový vertikutátor
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili benzínový vertikutátor. Skôr ako ho začnete používať 
prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho 
použitia.
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Všeobecné bezpečnostné predpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

   Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako 
nájdete všetky súčasti výrobku. 

  Stroj uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
   Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať 

za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

OBAL

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je preto možné ho 
odovzdať na recykláciu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr ako začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. 
Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod dôkladne uschovajte pre 
prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného 
baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list.
V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu 
výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie 
priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje 
aj pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom 
nedodržiavania tohto návodu.

DÔLEŽITÉ: V prípade, že po kúpe výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri použití výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v návode na použitie. Na reklamáciu sa nebude brať zreteľ, 
ak ste výrobok pozmenili či ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.
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2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI

Pred uvedením do prevádzky si, prosím, pozorne 
prečítajte návod na obsluhu.

Udržujte ostatné osoby mimo pracovnej oblasti.

Pozor, rotujúce nože! Chráňte sa pred 
nebezpečenstvom poranenia končatín.

Emisia toxických plynov. Benzínový vertikutátor 
nepoužívajte v uzatvorených či neventilovaných 
priestoroch.

Horúce povrchy, hrozí nebezpečenstvo popálenín!

Pred vykonávaním údržby vypnite motor a odpojte 
zapaľovaciu sviečku.

Nikdy nedoplňujte palivo, ak je motor spustený.
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Pokyny na správne používanie

Upozorňujeme, že v prípade nedodržania pokynov 
hrozí nebezpečenstvo zranenia osôb, smrti alebo 
poškodenia nástroja.

Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Používajte ochranu dýchacích orgánov.

Ovládanie sýtiča

Uzáver palivového prívodu 

Vyhovuje všetkým príslušným európskym 
smerniciam.
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3. POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE
Zariadenie je určené výhradne na vertikutáciu zatrávnených plôch. Zariadenie nie je určené na kultiváciu 
záhonov, zarovnávanie vyvýšenín zeminy, napr. krtincov alebo na odstraňovanie trávnikov, drvenie vetiev alebo 
odrezkov živého plota a podobne. Z bezpečnostných dôvodov sa nesmie toto zariadenie použiť ako pohonná jed-
notka pre iné pracovné nástroje alebo pre súpravy nástrojov akéhokoľvek druhu. Zariadenie sa smie používať iba 
na predpísané použitie. Akékoľvek iné použitie sa bude považovať za prípad nesprávneho použitia. Za akékoľvek 
škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím, bude zodpovedný používateľ/obsluha, a nie výrobca.
Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené na komerčné, obchodné ani priemyselné využitie. Táto záruka 
sa stáva neplatnou, ak sa zariadenie použilo na komerčné, obchodné alebo priemyselné alebo ďalšie podobné 
účely.

DÔLEŽITÉ: V prípade, že po kúpe výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri použití výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v návode na použitie. Na reklamáciu sa nebude brať zreteľ, 
ak ste výrobok pozmenili či ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

4. POPIS VERTIKUTÁTORA
1. Spínacia páka
2. Horný diel držadla
3. Spodný diel držadla
4. Skrutky s krídlovou maticou 
5. Kryt vzduchového fi ltra
6. Uzáver palivovej nádrže
7. Zátka s mierkou oleja
8. Páka nastavenia pracovnej hĺbky
9. Kôš
10. Uzáver palivového prívodu
11. Ovládanie sýtiča
12.  Štartovacie lanko

Obr. 1

5. ZOSTAVENIE/PRÍPRAVA
Pred zostavením a spustením vertikutátora si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a v ňom uvedené pokyny.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vertikutátor sa dodáva BEZ PALIVA A OLEJA v motore.
Váš nový vertikutátor bol vyskúšaný vo výrobnom závode, preto sa v motore môže nachádzať minimálne 
zvyškové množstvo oleja.
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Zostavenie vertikutátora

VYBERTE VERTIKUTÁTOR Z KARTÓNOVÉHO OBALU

Vyberte vertikutátor z kartónového obalu a skontrolujte, či v obale nezostali voľné diely.

6. ZOSTAVENIE VERTIKUTÁTORA
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Opatrne rozložte rukoväť vertikutátora a nepriškripnite či nepoškoďte 
ovládacie lanká.

1. ZOSTAVENIE DRŽADLA

1.  Pripojte spodný diel držadla k vertikutátoru pomocou 2 skrutiek s maticami na každej strane (Obr. 2a)
2.  Pripojte hornú časť držadla k spodnej časti držadla pomocou priložených skrutiek s rýchloupínačom 

a krídlovými maticami (Obr. 2b)
3. Lanovod spínacej páky pripevnite k držadlu pomocou priloženej plastovej úchytky

Obr. 2a Obr. 2b Obr. 2c

2. NASADENIE KOŠA 

Zdvihnite zadný kryt koša a kôš nasaďte pomocou hákov na os krytu.

Obr. 3
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7. PRED SPUSTENÍM VERTIKUTÁTORA
NALIATIE OLEJA

Vertikutátor sa dodáva bez motorového oleja. 
Pred prvým štartom nalejte motorový olej SAE30 alebo 
15W-40 (cca 600 ml) podľa nasledujúcich pokynov.

1.  Pri nalievaní oleja postavte vertikutátor na rovnú plochu.
2.  Vyberte zátku s mierkou oleja z otvoru na dolievanie oleja (Obr. 4a)
3.  Po doplnení oleja mierku umiestnite späť do otvoru a dotiahnite ju.
4.  Hladina oleja sa musí pohybovať medzi hornou (MAX) a dolnou 

(MIN) medzou (Obr. 4b). 

Upozornenie! NEPREPLŇTE zásobník oleja, inak z výfuku po 
naštartovaní vertikutátora vyjde veľké množstvo dymu.

Upozornenie! NEPREPLŇTE zásobník oleja, inak 
z výfuku po naštartovaní vertikutátora vyjde veľké množstvo dymu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Hladinu oleja kontrolujte pred 
každým použitím vertikutátora. V prípade potreby olej doplňte. 
Olej doplňte po rysku MAX. na mierke oleja. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Olej vymeňte po prvých 5 hodinách 
prevádzky a následne po každých 25 prevádzkových hodinách. 

Obr. 4a

Obr. 4b

DOPLNENIE PALIVA

Vhodné palivo pre tento typ motora je NATURAL 95
Po odskrutkovaní viečka palivovej nádrže doplňte palivo, palivo dolejte až po hrdlo palivovej nádrže, ale nádrž 
nepreplňte.
Vždy doplňujte čerstvý, čistý a schválený bezolovnatý benzín s oktánovým číslom min 95.

Upozornenie! V prípade, že pri dolievaní oleja či paliva vertikutátor pofŕkate, ihneď ho utrite. Palivo 
neskladujte, nedoplňujte ani s ním nemanipulujte v blízkosti otvoreného ohňa

Upozornenie! Palivá zmiešané s alkoholom či palivá s prímesou etanolu či metánu na seba môžu viazať 
vlhkosť, čo môže počas skladovania viesť k separácii a tvorbe kyselín. Počas skladovania môžu výpary 
kyselín poškodiť palivový systém motora. Tieto palivá sa nesmú používať.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak nebudete vertikutátor používať dlhšie než 30 dní, vypustite palivovú nádrž, 
naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým nedôjde k vyprázdneniu palivového potrubia a karburátora 
(motor sám zhasne). Tento postup zabráni budúcim problémom s motorom. 
Pred opätovným použitím do nádrže dolejte čerstvé palivo. 

Pred spustením vertikutátora



SK 46

FZV 6050 B

8. OVLÁDANIE A PREVÁDZKA VERTIKUTÁTORA 
ŠTART VERTIKUTÁTORA 

1.  Otvorte prívod paliva nastavením páčky do polohy ON (Obr. 5a).
2.  Ak nie je motor zahriaty, nastavte páčku sýtiča do polohy CHOKE (Obr. 5b).
 Po naštartovaní vráťte páčku sýtiča späť do polohy RUN. 
 Ak je motor zahriaty, sýtič nepoužívajte a ponechajte páčku v polohe RUN. 
3.  Pritiahnite spínaciu/brzdovú páku k držadlu a držte ju (Obr. 5c), potom zatiahnite za štartovacie lanko (Obr. 

5d). Motor by mal najneskôr po 3 – 4 zatiahnutiach naskočiť. 
4.  Motor vypnete uvoľnením spínacej/brzdovej páky.

Obr. 5a Obr. 5b Obr. 5c Obr. 5d

Upozornenie! Po prvom naštartovaní motora môže dôjsť k miernemu výskytu dymu z dôvodu 
vypaľovania ochranných vrstiev v motore. Ide o celkom bežnú situáciu, ktorá nepredstavuje žiadny problém.

Upozornenie! Valec vertikutátora sa začne otáčať, hneď ako je motor spustený.

NASTAVENIE PRACOVNEJ HĹBKY 

Na nastavenie pracovnej hĺbky jemne pritiahnite páčku na 
nastavenie hĺbky (Obr. 6) smerom od zariadenia a nastavte hĺbku 
(max. 3 mm) a potom páčku uzamknite späť do pozície.

Dôležité! Na prepravu nastavte páčku do najvyššej pozície.

Obr. 6

Ovládanie a prevádzka vertikutátora 
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TIPY NA SPRÁVNU VERTIKUTÁCIU 

Pokúste sa vertikutovať v rovných dráhach, čím dosiahnete lepší výsledok. Rady by sa mali o niekoľko 
centimetrov prekrývať, aby sa zamedzilo vzniku neupravených pruhov. Hneď ako za vertikutátorom začnú 
zostávať zvyšky trávy, je čas vyprázdniť zberný kôš. Vertikutácia sa odporúča vykonávať minimálne 
2× ročne, a to v jarných mesiacoch a na počiatku jesene. Maximálna hĺbka vertikutácie by nemala 
presiahnuť 3 mm , inak hrozí poškodenie trávnika. Vertikutáciu nevykonávajte, ak je trávnik príliš podmáčaný 
alebo, naopak, ak je pôda príliš tvrdá. 

Dôležité! Pred odobratím zberného koša vypnite motor a počkajte, kým sa valec nezastaví.

Dôležité! Vertikutáciu vykonávajte vždy horizontálne pozdĺž svahu (nie smerom hore a dole). 

Dôležité! Pred akoukoľvek kontrolou rotačného valca, vypnite motor.

Dôležité! Valec sa otáča ešte niekoľko sekúnd po vypnutí motora. Nikdy sa nepokúšajte zastaviť otáčajúci 
sa valec. 

Dôležité! V prípade, že rotačný valec narazí do nejakého predmetu, bezodkladne zariadenie vypnite
a počkajte, kým sa valec celkom nezastaví. Potom skontrolujte stav valca. Prípadne poškodené diely
vymeňte.

9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 Tento výrobok slúži výlučne na vertikutáciu. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený. V opačnom 
prípade hrozí jeho poškodenie či úraz.

 Nikdy nedovoľte deťom ani osobám bez poznania tohto návodu na použitie so zariadením pracovať.
 Osoba, ktorá obsluhuje vertikutátor, zodpovedá za bezpečnosť osôb v pracovnom priestore.

 Vertikutátor nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti ostatných osôb, detí alebo voľne pobehujúceho zvieratstva.
 Pred začatím práce skontrolujte terén, na ktorom sa má vertikutátor použiť, a odstráňte z neho kamene, drôty, 

konáre, črepy, kosti a ostatné cudzie telesá, ktoré by sa mohli zachytiť alebo vymrštiť a spôsobiť zranenie.
 Všetky matice, svorníky a skrutky musia byť riadne dotiahnuté tak, aby zariadenie bolo v bezpečnom 

a prevádzkyschopnom stave.
 Vertikutátor nikdy nepoužívajte bez zberného koša alebo ochranného krytu.
 Vertikutátor nikdy nepoužívajte s uvoľnenými čepeľami noža. Vždy sa vopred uistite, či sú príslušné skrutky 

dobre utiahnuté. 
 Nože s poškodenými čepeľami je potrebné vymeniť.

 Pri práci s vertikutátorom používajte dlhé nohavice a pevnú obuv.
 Vertikutátor nikdy neštartujte v uzatvorených alebo zle vetraných priestoroch, kde sa môžu hromadiť výpary. 

Emisie vychádzajúce z motora obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý je životu nebezpečný.
 Pracujte iba pri dostatočnom osvetlení (za denného svetla alebo pri dostatočnom umelom osvetlení).
 Vertikutátor nepoužívajte za dažďa alebo ak je tráva mokrá.
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Bezpečnostné pokyny 

 Obzvlášť opatrne postupujte pri práci vo zvýšenom teréne (svah). Vždy postupujte naprieč svahom, paralelne 
k vrstevnici, a nie zhora/zdola kolmo na ňu.

 Vertikutátor zásadne nenechávajte bežať bez obsluhy, ak vertikutátor opustíte, vypnite motor.
 Pri štartovaní nikdy nenadvihujte zadnú časť vertikutátora a nikdy nepribližujte končatiny k podvozku či do 

otvoru pre zadné vyhadzovanie trávy, ak je motor zapnutý.
 Nikdy nemeňte nastavenie rýchlosti motora.
 Vertikutátor nikdy nepremiestňujte so spusteným motorom.
 Zastavte motor a odpojte zapaľovaciu sviečku v nasledujúcich prípadoch:

- pred vykonávaním akejkoľvek činnosti v oblasti pracovného nástroja či otvorom na zadné vyhadzovanie 
trávy.

- pred vykonávaním údržby, opravy či kontroly stroja.
- pred prenášaním, zdvíhaním či premiestňovaním.
- ak ponechávate vertikutátor bez dozoru alebo sa chystáte upraviť nastavenie hĺbky vertikutácie.
- Ak dôjde ku kolízii s cudzím predmetom, zastavte motor a vertikutátor starostlivo prezrite, aby ste vylúčili 

možnosť poškodenia. V prípade poškodenia, dopravte vertikutátor do špecializovaného servisu s cieľom 
opravy.

POZOR: Po vypnutí motora sa pracovný nástroj niekoľko sekúnd aj naďalej točí.

- v prípade abnormálnych vibrácií (okamžite zistite a zaistite odstránenie príčiny vibrácie).
- s cieľom zaistenia bezpečnej prevádzky pravidelne kontrolujte riadne utiahnutie čapov, skrutiek a matíc 

na vertikutátore.

POZOR: PALIVO JE VYSOKO HORĽAVÁ KVAPALINA.

 Palivo uchovávajte v nádobe na to určenej.
 Palivo doplňujte iba na otvorenom či dobre vetranom priestranstve. Pri manipulácii s palivom nefajčite, ani 

nepoužívajte mobilný telefón.
 Palivo doplňujte iba za predpokladu, že je motor vypnutý. Nikdy neotvárajte palivovú nádrž a palivo 

nedoplňujte, ak je motor horúci alebo v chode.
 Ak dôjde k rozliatiu benzínu, motor neštartujte. Odstráňte vertikutátor z miesta, kde bolo palivo rozliate, 

a vyvarujte sa možného vznietenia. V práci pokračujte až po odparení rozliateho paliva a rozptýlení palivových 
výparov.

 Po doplnení paliva dobre utiahnite kryt palivovej nádrže aj veko kanistra s palivom.

POZOR: Pred vykonávaním údržby alebo opravy zastavte motor a odpojte zapaľovaciu sviečku.
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10. ČISTENIE, ÚDRŽBA, SKLADOVANIE, PREPRAVA
Dôležité! Nikdy nepracujte ani sa nedotýkajte riadiacich častí na jednotke zapaľovania, ak je motor 
v chode. Pred každou starostlivosťou alebo údržbou vždy odpojte koncovku sviečky. Nikdy na zariadení 
nevykonávajte žiadne práce, ak je v chode. Akékoľvek práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode 
na použitie, musí vykonávať iba dielňa autorizovaného servisu.

ČISTENIE

Vertikutátor je potrebné po každom použití starostlivo vyčistiť. To sa týka najmä jeho spodnej časti a čepelí. 
Aby ste ho mohli vyčistiť, mierne vertikutátor nakloňte na stranu a odstráňte nečistoty.

Dôležité! Pred naklonením zariadenia sa musí vyprázdniť nádrž s benzínom, aby nedošlo k úniku 
benzínu. Na tento účel je ideálne použiť odsávačku benzínu FZR 9050.

KONTROLA HLADINY OLEJA

Dajte zariadenie na plochý rovný povrch. Odskrutkujte meraciu tyčinku na olej jej otáčaním proti smeru hodino-
vých ručičiek. Hladina oleja musí zodpovedať vyobrazeniu na obr. 4b

Dôležité! Hladinu oleja skontrolujte pre každým začatím práce. Nikdy stroj nespúšťajte bez alebo s príliš 
malým množstvom oleja. Toto by mohlo spôsobiť vážne poškodenie motora.

VÝMENA OLEJA

Olej v motore vymeňte každý rok pred začatím sezóny, kým je motor 
teplý. Pri novom stroji vymeňte olej po prvých 5 hodinách práce. 
Používajte iba odporúčaný motorový olej (SAE30, 15W-40). 

1.  Pod vypúšťaciu skrutku (obr. 7 – Bod 1) oleja umiestnite vhodnú 
misku na odkvapkávajúci olej 

2. Odstráňte skrutku plniča oleja (obr. 7 – Bod 2)
3.  Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku oleja (obr. 7 – Bod 1) a olej vypus-

tite do vhodnej nádoby. 
4.  Keď je všetok olej vypustený, znovu uzavrite vypúšťaciu skrutku.
5.  Do motora nalejte motorový olej tak, ako je vyobrazené na obrázku 

4b.
6. S použitým olejom naložte podľa platných nariadení

STAROSTLIVOSŤ A NASTAVENIE KÁBLOV

Káble pravidelne premazávajte a kontrolujte, či sa ľahko pohybujú.
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SERVIS VZDUCHOVÉHO FILTRA

Znečistené vzduchové fi ltre znižujú výkon motora tým, že karburátoru dodávajú príliš malé množstvo vzduchu. 
Pravidelné kontroly sú preto veľmi dôležité. Vzduchový fi lter by sa mal kontrolovať po každých 20 prevádzko-
vých hodinách a v prípade potreby vyčistiť. Ak je vo vzduchu veľa prachu, je nutné vzduchový fi lter kontrolovať 
častejšie.

1. Povoľte krídlovú maticu a odoberte kryt vzduchového fi ltra (Obr. 8a)
2. vyberte fi lter (Obr. 8b) 
3. Vzduchový fi lter vyčistite iba pomocou stlačeného vzduchu alebo jeho oklepaním
4. Filter vložte na svoje miesto a kryt zaistite krídlovou maticou 

Dôležité! Nikdy nečistite vzduchový fi lter benzínom ani inými horľavými roztokmi.

PRÍPRAVA ZARIADENIA NA PREPRAVU

1. Nádrž s benzínom vyprázdnite pomocou odsávačky FZR 9050.
2. Vždy nechajte motor bežať, kým spotrebováva zostávajúci benzín z nádrže.
3. Z teplého motora vylejte motorový olej.
4. Vyberte pätku zapaľovacej sviečky zo zapaľovacej sviečky.
5. Vyčistite chladiace rebrá valca a kryt.
6. Ak je to potrebné, odoberte držadlá vertikutátora. Uistite sa, že káble nie sú zlomené.

Čistenie, údržba, skladovanie, preprava
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11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor DUCAR DH212
Typ motora OHV, vzduchom chladený, 4-taktný
Nominálny výkon 4,3 kW
Pracovné otáčky motora 2 800 ot./min
Zdvihový objem 208 cm3

Štartovanie Ťahom
Objem palivovej nádrže 3,6 litra
Odporúčané palivo Benzín – bezolovnatý, min. 95 oktánov 
Objem olejovej nádrže 0,6 l
Odporúčaný olej SAE30, 15W-40
Nastavenie hĺbky vertikutácie Centrálne, 6 pozícií
Nastaviteľný rozsah hĺbky vertikutácie -15 – +5 mm
Počet nožov 18
Pracovný záber 400 mm
Veľkosť kolies Predné 175 mm, zadné 175 mm
Kapacita zberného koša 45 l
Šasi oceľ
Deklarovaná úroveň hluku 98 dB(A)
Maximálna úroveň vibrácií 35,6 m/s (K = 1,5)
Hmotnosť 34 kg

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifi kácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu

Technické údaje 
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12. INTERVAL SERVISU

Interval pravidelnej údržby, 
robte vždy v mesačnom alebo 
hodinovom intervale, podľa toho čo 
nastane skôr

Pred 
každým 
použitím 

Pri novom 
stroji po 

5 hodinách 
prevádzky 

Každých 
6 mesiacov 

alebo po 25 h 
prevádzky 

Každý rok 

Očistenie stroja, dotiahnutie spojova-
cích skrutiek 

X

Motorový olej 
Kontrola hladiny X

Výmena X X

Vzduchový fi lter

Kontrola X

Čistenie X

Výmena X

Sviečka 

Kontrola 
a čistenie

X

Výmena X

Voľnobeh
Kontrola 
a nastavenie

X(*)

Vôľa ventilov
Kontrola 
a nastavenie

X(*)

Spaľovacia komora Čistenie X(*)

Palivové potrubie 
Kontrola 
a čistenie

X(*)

Celková preventívna kontrola X(*)

Interval servisu
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13.  DETEKCIA A ODSTRAŇOVANIE 
PROBLÉMOV 

Problém Pravdepodobná príčina Opatrenie

Motor nie je možné 
naštartovať

Klapka sýtiča v nesprávnej polohe Presuňte páku sýtiča do správnej polohy

Palivová nádrž je prázdna Naplňte nádrž palivom

Vzduchový fi lter je znečistený Vyčistite vzduchový fi lter

Uvoľnená zapaľovacia sviečka
Utiahnite zapaľovaciu sviečku na 
25 – 30 Nm

Zapaľovací kábel je uvoľnený alebo 
odpojený od zapaľovacej sviečky

Namontujte zapaľovací kábel na 
zapaľovaciu sviečku

Nesprávna medzera medzi 
elektródami sviečky

Namontujte novú zapaľovaciu sviečku so 
správnou medzerou medzi elektródami

Chybný zapaľovací modul Kontaktujte servis

Motor sa ťažko štartuje 
alebo stráca výkon

Nečistota, voda alebo staré palivo 
v nádrži

Vypustite palivo a vyčistite nádrž. Naplňte 
nádrž čerstvým čistým palivom

Upchatý vzduchový prieduch vo viečku 
palivovej nádrže

Vyčistite alebo vymeňte viečko palivovej 
nádrže

Vzduchový fi lter je znečistený Vyčistite vzduchový fi lter

Nečistota, voda alebo staré palivo 
v nádrži

Vypustite palivo a vyčistite nádrž. Naplňte 
nádrž čerstvým čistým palivom

Upchatý vzduchový prieduch vo viečku 
palivovej nádrže

Vyčistite alebo vymeňte viečko palivovej 
nádrže

Vzduchový fi lter je znečistený Vyčistite vzduchový fi lter

Motor beží nepravidelne

Chybná zapaľovacia sviečka
Namontujte novú zapaľovaciu sviečku so 
správnou medzerou medzi elektródami

Nesprávna medzera medzi elektró-
dami

Nastavte medzeru medzi elektródami na 
0,7 až 0,8 mm

Vzduchový fi lter je znečistený Vyčistite vzduchový fi lter
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Problém Pravdepodobná príčina Opatrenie

Motor beží na voľnobeh 
zle Motor sa zastavuje 
pri vysokých otáčkach

Vzduchový fi lter je znečistený Vyčistite vzduchový fi lter

Vzduchové medzery v kryte motora sú 
upchaté

Odstráňte nečistoty z medzier

Chladiace rebrá a priechody vzduchu 
pod ventilátorom motora sú upchaté

Odstráňte nečistoty z chladiacich rebier 
a priechodov vzduchu

Príliš malá medzera medzi elektródami 
na zapaľovacej sviečke

Nastavte medzeru 0,7 až 0,8 mm

Motor sa prehrieva
Obmedzený prietok vzduchu

Odstráňte všetky nečistoty z medzier 
na kryte motora, kryte ventilátora 
a z priechodov vzduchu

Nevhodná zapaľovacia sviečka
Namontujte novú zapaľovaciu sviečku so 
správnou medzerou medzi elektródami

Vertikutátor silne vibruje

Rezacia jednotka je uvoľnená Utiahnite rezaciu jednotku

Rezacia jednotka je poškodená vymeňte rezaciu jednotku

Ohnutý kľukový hriadeľ Kontaktujte servis

Detekcia a odstraňovanie problémov 
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15. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Stroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. z kovu a plastov. 
Poškodené súčiastky odovzdajte do triedeného zberu. Informujte sa na príslušnom úrade.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Preklad originálneho návodu na použitie.

Likvidácia
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