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V�eobecné informace
Tato pøíruèka obsahuje bezpeènostní informace nezbytné pro to, abyste vìdìli, jaká
nebezpeèí a rizika souvisí s motory a jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak øádnì
motor pou�ívat a jak se nìj starat. Vzhledem k tomu, �e korporace Briggs & Stratton
nemusí nutnì vìdìt, jaké zaøízení bude tento motor pohánìt, je dùle�ité, abyste si
pøeèetli a pochopili tyto pokyny a pokyny pro zaøízení, které tento motor pohání.
Uschovejte originál tìchto pokynù pro budoucí pou�ití.
Potøebujete-li náhradní díly nebo technickou pomoc, zapi�te dolù model motoru, typové a
kódové èíslo a datum nákupu. Tato naleznete na svém motoru (viz kapitola Funkce a
ovládací prvky).

Datum nákupu:

Model motoru:
DD/MM/RRRR

Model: Kód:Typ:

Jmenovitý výkon
Hrubý jmenovitý výkon jednotlivých modelù benzínových motorù je uvádìn v souladu s
normou J1940 pro postup pøi stanovování výkonu a krouticího momentu u malých
motorù (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) vydané asociací SAE (Society
of Automotive Engineers) a jmenovitý výkon byl získán a pøepoèten v souladu s normou
SAE J1995 (Revize 2002�05). Hodnoty kroutící momentu se získávají pøi 3060 ot/min;
hodnoty v koòských silách se získávají pøi 3600 ot/min. Èisté hodnoty jmenovitých
výkonù byly získány s namontovaným výfukem a vzduchovým filtrem, zatímco hrubé
hodnoty výkonu byly získány bez tohoto pøíslu�enství. Skuteèný hrubý výkon motoru
bude vy��í ne� èistý výkon motoru, co� je ovlivnìno mimo jiné provozními podmínkami
prostøedí a rozdíly mezi jednotlivými vyrobenými kusy motorù.

Bezpeènost obsluhy

Výbuch

Toxické výparyPohyblivé èásti

Úraz elektrickým
proudem

Horký povrch

Zpìtný ráz

Po�ár

Uzávìr paliva

Ètìte návod

Sytiè

Olej

Palivo

Zapnuto/Vypnuto

Stop

Pou�ívejte
ochranu zraku

Pomalu

Rychle

BEZPEÈNOSTNÍ A KONTROLNÍ SYMBOLY

Nebezpeèná chemikálie Omrzliny

Symbol bezpeènostního upozornìní oznaèuje bezpeènostní informace týkající se
rizik, která mohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ nebo
VÝSTRAHA) se pou�ívá spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti a
potenciální vá�nosti úrazu. Mimo to mù�e být pro oznaèení druhu nebezpeèí pou�it symbol
nebezpeèí.

NEBEZPEÈÍ oznaèuje ohro�ení, které, není-li eliminováno, zpùsobí smrt
nebo vá�ný úraz.

VAROVÁNÍ oznaèuje ohro�ení, které, není-li eliminováno, mù�e zpùsobit
smrt nebo vá�ný úraz.

POZOR oznaèuje ohro�ení, které, není-li eliminováno, mù�e zpùsobit lehký,
nebo støednì tì�ký úraz.

POZNÁMKA oznaèuje situaci, v ní� by mohlo dojít k po�kození produktu.

VAROVÁNÍ
Nìkteré souèásti tohoto produktu a související pøíslu�enství obsahují chemické
látky, o nich� je ve státì Kalifornie známo, �e zpùsobují rakovinu, po�kození plodu
èi jiné poruchy reprodukce. Po manipulaci si umyjte ruce.

VAROVÁNÍ
Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, o nich� je ve státì Kalifornie
známo, �e zpùsobují rakovinu, po�kození plodu èi jiné poruchy reprodukce.

VAROVÁNÍ
Briggs & Stratton neschvaluje ani nepovoluje pou�ití tìchto motorù na tøíkolových
terénních vozidlech (ATV), motocyklech, zábavních/rekreaèních motokárách,
letadlech nebo vozidlech urèených pro sportovní soutì�e. Takové pou�ití tìchto
motorù by mohlo vést ke �kodám na majetku, vá�nému zranìní (vèetnì ochrnutí)
nebo i ke smrtelnému úrazu.

POZNÁMKA: Tento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pøed
spu�tìním motoru zkontrolujte hladinu oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mù�e dojít
k jeho neopravitelnému po�kození, na které se nebude vztahovat záruka.

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Kdy� doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádr�e jej nechte nejménì 2
minuty chladnout.
Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Palivovou nádr� nepøeplòujte. Kvùli tepelné rozta�nosti paliva naplòte nádr�
jen po spodní okraj hrdla.
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádr� a uzávìr a v�echny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Jestli�e rozlijete palivo, poèkejte, a� se odpaøí a teprve potom spus te motor.

Pøi spou�tìní motoru
Zkontrolujte, zda jsou na svém místì svíèky, tlumiè výfuku, víèko palivové
nádr�e a vzduchový filtr (je-li jím motor vybaven), a zda jsou dobøe zaji�tìny.
Neotáèejte motorem pøi odstranìné svíèce.
Pøi pøeplavení motoru nastavte sytiè (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN
(chod) a �krtící klapku do polohy FAST (rychle) a protáèejte motor, dokud
nenaskoèí.

Pøi obsluze zaøízení
Nenaklánìjte motor ani zaøízení do polohy, která by zpùsobila únik paliva.
Motor se nesmí zastavovat zahlcením karburátoru.
Nespou�tìjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jím motor vybaven) nebo s vyjmutým vzduchovým filtrem (je-li jím
motor vybaven).

Pøi výmìnì oleje
kdy� vypou�títe olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádr�
prázdná, proto�e jinak mù�e palivo unikat z nádr�e a zpùsobit po�ár nebo
explozi.

Pøi pøepravì zaøízení
Zaøízení pøepravujte s PRÁZDNOU palivovou nádr�í nebo zavøeným palivovým
kohoutem.

Pøi skladování paliva nebo zaøízení s palivem v nádr�i
Ulo�te oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, která mají
vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou za�ehnout výpary z
paliva.

Úraz elektrickým

Zpìtný rázUzávìr paliva

Ètìte návod

Pomalu

Symbol bezpeènostního upozornìníSymbol bezpeènostního upozornìní
rizik, která mohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ neborizik, která mohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ nebo
Symbol bezpeènostního upozornìníSymbol bezpeènostního upozornìní

VÝSTRAHA) se pou�ívá spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti aVÝSTRAHA) se pou�ívá spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti a
rizik, která mohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ neborizik, která mohou zpùsobit úraz. Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, UPOZORNÌNÍ nebo

potenciální vá�nosti úrazu. Mimo to mù�epotenciální vá�nosti úrazu. Mimo to mù�e

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, o nich� je ve státì Kalifornie
ení plodu èi jiné poruchy reprodukce.

Briggs & Stratton neschvaluje ani nepovoluje pou�ití tìchto motorù na tøíkolovýchuje pou�ití tìchto motorù na tøíkolových
terénních vozidlech (ATV), motocyklech, zábavních/rekreaèních motokárách,zábavních/rekreaèních motokárách,
letadlech nebo vozidlech urèených pro spoletadlech nebo vozidlech urèených pro sportovní soutì�e. Takortovní soutì�e. Takové pou�ití tìchto
motorù by mohlo vést ke �kodám na majetkmotorù by mohlo vést ke �kodám na majetku, vá�nému zranìní (vèetnì ochrnutí)u, vá�nému zranìní (vèetnì ochrnutí)

Tento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. PøedTento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pøed
spu�tìním motoru zkontspu�tìním motoru zkontrolujte hladinu oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mù�e dojítrolujte hladinu oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mù�e dojít
k jeho neopravitelnému po�kození, na které se nebude vztahovat záruka.k jeho neopravitelnému po�kození, na které se nebude vztahovat záruka.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrtPo�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Kdy� doplòujete palivoKdy� doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru pVypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru p
minuty chladnout.minuty chladnout.
Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
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Spou�tìní motoru je doprovázené jiskøením.
Jiskøení mù�e za�ehnout pøítomné hoølavé plyny.
Výsledkem mù�e být po�ár nebo výbuch.

VAROVÁNÍ

Nespou�tìjte motor, uniká-li v prostoru zemní plyn nebo propan-butan (LPG).
Nepou�ívejte stlaèené startovací kapaliny, jejich páry jsou hoølavé.

Motory produkují oxid uhelnatý, co� je bezbarvý jedovatý plyn bez
zápachu.
Vdechování oxidu uhelnatého mù�e zpùsobit nevolnost, mdloby a�
smrt.

VAROVÁNÍ

Spou�tìjte a provozujte motor venku.
Nespou�tìjte ani neprovozujte motor v uzavøeném prostoru, i kdy� jsou
otevøená okna i dveøe.

Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe pøitáhne ruku a
pa�i k motoru rychleji, ne� ho staèíte pustit.
Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach.

VAROVÁNÍ

Pøi startování motoru táhnìte za lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor
a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili zpìtnému kopnutí.
Pøed spu�tìním motoru zbavte motor ve�kerého vnìj�ího vybavení/zátì�e.
Pøímo spøa�ené souèásti zaøízení, napø. no�e, obì�ná kola, øemenice, ozubená
kola atd., musí být bezpeènì upevnìny.

Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo zachytit ruce, nohy,
vlasy, odìv èi výstroj.
Mù�e dojít k tì�kým tr�ným ranám a� amputacím konèetin.

VAROVÁNÍ

Provozujte zaøízení pouze s upevnìnými ochrannými kryty.
Nepøibli�ujte ruce a nohy k rotujícím èástem.
Sepnìte si dlouhé vlasy a sejmìte �perky.
Nenoste volnì vlající odìv, volnì visící stahovací tkalouny a �òùry, je� mohou
být zachyceny.

Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ro�tí atd., mù�e vzplanout.

VAROVÁNÍ

Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a �ebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.
Pøi pou�ití zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo køovím porostlém pozemku
bez lapaèe jisker nainstalovaného ve výfukovém systému a udr�ovaného v
øádném funkèním stavu poru�ujete ustanovení paragrafu 4442 Zákona o
veøejných zdrojích státu Kalifornie. Jiné státy nebo federální jurisdikce mohou
mít podobné zákony. Chcete-li zakoupit lapaè jisker vhodný pro výfukový
systém nainstalovaný na tomto motoru, kontaktujte výrobce pùvodního zaøízení,
prodejce nebo dodavatele.

Neúmyslné jiskøení mù�e zpùsobit po�ár nebo úraz elektrickým
proudem.
Neúmyslné spu�tìní motoru mù�e zpùsobit zachycení, amputaci
konèetiny nebo tr�né rány.
Riziko po�áru

VAROVÁNÍ

Pøed provádìním seøizování nebo oprav:
Odpojte kabel od zapalovací svíèky a ulo�te jej dále od zapalovací svíèky.
Odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickým spou�tìèem).
Pou�ívejte pouze správné nástroje.
Otáèky motoru se nesmí zvy�ovat úpravami pru�in regulátoru, táhel a ostatních
dílù.
Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a musí být
nainstalovány ve stejné poloze. Jiné díly nemusí poskytovat po�adovaný výkon,
mohou po�kodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.
Na setrvaèník netluète kladivem nebo tvrdým pøedmìtem, proto�e hrozí rozpad
setrvaèníku pøi dal�ím provozu.

Pøi zkou�ení svíèky:
Pou�ijte schválenou zkou�eèku zapalovacích svíèek
Nezkou�ejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce.

Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo zachytit ruce, nohy,

nám a� amputacím konèetin.nám a� amputacím konèetin.

cí stahovací tkalouny a �òùry, je� mohoucí stahovací tkalouny a �òùry, je� mohou

anovení paragrafu 4442 Zákona o
státy nebo federální jurisdikce mohoustáty nebo federální jurisdikce mohou
lapaè jisker vhodný pro výfukovýlapaè jisker vhodný pro výfukový

aktujte výrobce pùvodního zaøízení,aktujte výrobce pùvodního zaøízení,

Neúmyslné jiskøení mù�e zpùsobit po�ár nebo úraz elektrickýmNeúmyslné jiskøení mù�e zpùsobit po�ár nebo úraz elektrickým

Neúmyslné spu�tìní motoru mù�e zpùsobit zachycení, amputaciNeúmyslné spu�tìní motoru mù�e zpùsobit zachycení, amputaci
konèetiny nebo tr�né rány.

Pøed provádìním seøPøed provádìním seøizování nebo oprav:izování nebo oprav:
Odpojte kabel od zapalovací svíèky a uOdpojte kabel od zapalovací svíèky a ulo�te jej dále od zapalovací svíèky.
Odpojte kabel od záporného vývodu akumulOdpojte kabel od záporného vývodu akumul
elektrickým spou�tìèem).elektrickým spou�tìèem).
Pou�ívejte pouze správné nástroje.Pou�ívejte pouze správné nástroje.
Otáèky motoru se nesmí zvy�ovat úpravami pOtáèky motoru se nesmí zvy�ovat úpravami p
dílù.dílù.
Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a musí býtNáhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a musí být
nainstalovány ve stejné poloze. Jiné dínainstalovány ve stejné poloze. Jiné dí
mohou po�kodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.mohou po�kodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.
Na setrvaèník netluète kladivem nebo tvNa setrvaèník netluète kladivem nebo tv
setrvaèníku pøi dal�ím provozu.setrvaèníku pøi dal�ím provozu.

Pøi zkou�ení svíèky:Pøi zkou�ení svíèky:
Pou�ijte schválenou zkou�ePou�ijte schválenou zkou�e
Nezkou�ejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce.
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Funkce a ovládací prvky
Porovnávejte ilustrace 1 s motorem, abyste se seznámili s umístìním rùzných funkcí
a ovládacích prvkù.
A. Identifikace motoru

Model Typ Kód
B. Zapalovací svíèka
C. Nastøikovaè paliva (volitelné vybavení)
D. Palivová nádr� a víèko
E. Vzduchový filtr
F. Rukoje lanka spou�tìèe
G. Ponorná mìrka oleje
H. Vypou�tìcí zátka oleje
I. Tlumiè výfuku

Kryt tlumièe (volitelný)
Jiskrojem (volitelný)

J. Sytiè (volitelné vybavení)
K. Ovladaè �krtící klapky (volitelný)
L. Spínaè (volitelný)
M. Uzavírací ventil paliva (volitelné vybavení)
N. Palivový filtr (volitelné vybavení)
O. Chrániè prstù

Fungování
Objem oleje (viz èást Specifikace)

Doporuèené oleje
Nejlep�í výkonnosti dosáhnete, budete-li pou�ívat doporuèené oleje pou�ívat znaèky
Briggs & Stratton s potvrzenou zárukou. Ostatní vysoce jakostní detergentní oleje jsou
pøijatelné, jestli�e jsou klasifikovány minimálnì pro SF, SG, SH, SJ. Nepou�ívejte
zvlá�tní aditiva.
Venkovní teploty urèují správnou viskozitu oleje pro motor. Pro oèekávaný rozsah
venkovní teploty vyberte nejlep�í viskozitu pomocí tabulky.

S
A
E
30

10
W
-3
0

S
yn

te
tic

ký
ol
ej
5W

-3
0

5W
-3
0

°F °C

* Pou�ívání oleje SAE 30 pøi teplotách ni��ích ne� 4°C (40°F) zpùsobuje obtí�né
startování.

** Pou�ití oleje 10W-30 pøi teplotách nad 27°C (80°F) mù�e zpùsobit zvý�enou
spotøebu oleje. V tomto pøípadì kontrolujte èastìji stav oleje.

Postup kontroly/pøidání oleje � obrázek 2

Pøed doplnìním nebo kontrolou oleje
Motor dejte do vodorovné polohy.

Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.

1. Vyjmìte mìrku (A) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 2).
2. Vlo�te mìrku zpìt a utáhnìte ji.
3. Vyjmìte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. Mìla by být v horní èásti indikátoru full

(B) na mìrce.
4. Pokud je hladina oleje nízká, nalévejte olej pomalu do plnicího otvoru (C). Dejte

pozor, abyste jej nepøelili. Po doplnìní oleje poèkejte jednu minutu a pak stav oleje
znovu zkontrolujte.

5. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.

Doporuèení týkající se benzínu
Palivo musí splòovat následující po�adavky:

Pou�ívejte èistý, èerstvý bezolovnatý benzín.

Minimálnì 87 oktanù/87 AKI (91 RON). V pøípadì, �e pou�íváte stroj ve vy��ích
nadmoøských vý�kách, viz ní�e.

Benzín s obsahem a� 10 % etanolu jepøijatelný.

POZOR: Nepou�ívejte neschválené benzíny, jako napøíklad E15 a E85. Nepøidávejte do
benzínu olej ani neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy. Do�lo by k
po�kození souèástí motoru a ztrátì záruky na motor.
Do paliva pøidávejte stabilizátor paliva, abyste zabránili tvorbì pryskyøièných usazenin v
palivové soustavì. Viz Skladování. V�echna paliva nejsou stejná. Pokud se objeví
problémy se spou�tìním nebo výkonností motoru, zmìòte dodavatele paliva nebo
znaèku. Tento motor je úøednì schválen jako benzínový motor. Systém øízení emisí
tohoto motoru je EM (Engine Modifications).

Vy��í nadmoøské vý�ky
Ve vý�kách nad 1 524 m (5 000 stop) je pøípustný minimálnì 85oktanový/85 AKI (89
RON) benzín. Aby byly dodr�eny emisní limity, musí být motor pro vy��í nadmoøské
vý�ky seøízen. Provoz bez tohoto seøízení zpùsobí sní�enou výkonnost, zvý�enou
spotøebu paliva a zvý�ené emise. Informace o seøízení pro vy��í nadmoøské vý�ky
získáte u autorizovaného prodejce znaèky Briggs & Stratton.
Provoz motoru pøí nadmoøských vý�kách pod 762 m (2 500 stop) s pøestavbou pro vy��í
nadmoøské vý�ky se nedoporuèuje.

Postup doplnìní paliva � obrázek 3

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Kdy� doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádr�e jej nechte nejménì 2
minuty chladnout.
Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Palivovou nádr� nepøeplòujte. Kvùli tepelné rozta�nosti paliva naplòte nádr�
jen po spodní okraj hrdla.
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádr� a uzávìr a v�echny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Jestli�e rozlijete palivo, poèkejte, a� se odpaøí a teprve potom spus te motor.

1. Odstraòte z oblasti kolem uzávìru palivové nádr�e. Sejmìte uzávìr palivové nádr�e
(A, viz obrázek 3).

2. Naplòte palivovou nádr� (B) benzínem. Kvùli tepelné rozta�nosti benzínu dbejte na
to, aby pøi plnìní hladina nepøesáhla spodní èást hrdla palivové nádr�e (C).

3. Nasaïte uzávìr palivové nádr�e.

Jak nastartovat motor

Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe pøitáhne ruku a
pa�i k motoru rychleji, ne� ho staèíte pustit.
Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach.

VAROVÁNÍ

Pøi startování motoru táhnìte za lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor
a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili zpìtnému kopnutí.

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Pøi spou�tìní motoru
Zkontrolujte, zda jsou na svém místì svíèky, tlumiè výfuku, víèko palivové
nádr�e a vzduchový filtr (je-li jím motor vybaven), a zda jsou dobøe zaji�tìny.
Neotáèejte motorem pøi odstranìné svíèce.
Pøi pøeplavení motoru nastavte sytiè (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN
(chod) a �krtící klapku do polohy FAST (rychle) a protáèejte motor, dokud
nenaskoèí.

Motory produkují oxid uhelnatý, co� je bezbarvý jedovatý plyn bez
zápachu.
Vdechování oxidu uhelnatého mù�e zpùsobit nevolnost, mdloby a�
smrt.

VAROVÁNÍ

Spou�tìjte a provozujte motor venku.
Nespou�tìjte ani neprovozujte motor v uzavøeném prostoru, i kdy� jsou
otevøená okna i dveøe.

Pou�ívání oleje SAE 30 pøi teplotách ni��ích ne� 4Pou�ívání oleje SAE 30 pøi teplotách ni��ích ne� 4°°C (40C (40°F) zpùsobuje obtí�né

Pou�ití oleje 10W-30 pøi teplotách nad 27Pou�ití oleje 10W-30 pøi teplotách nad 27°C (80C (80°°F) mù�e zpùsobit zvý�enouF) mù�e zpùsobit zvý�enou
spotøebu oleje. V tomto pøípadì kspotøebu oleje. V tomto pøípadì kontrolujte èastìji stav oleje.ontrolujte èastìji stav oleje.

Postup kontroly/pøidání oleje �Postup kontroly/pøidání oleje � obrázekobrázek
Pøed doplnìním nebo kontrolou olejePøed doplnìním nebo kontrolou oleje

Motor dejte do vodorovné polohy.Motor dejte do vodorovné polohy.

Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.

1. Vyjmìte mìrku (1. Vyjmìte mìrku (A) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 2).) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 2).
2. Vlo�te mìrku zpìt a utáhnìte ji.2. Vlo�te mìrku zpìt a utáhnìte ji.
3. Vyjmìte mìrku a zkontrolu3. Vyjmìte mìrku a zkontrolu

spotøebu paliva a zvý�ené emise. Informace o seøízení pro vy��í nadmoøské vý�ky

Provoz motoru pøí nadmoøských vý�kách pod 762 m (2 500 stop) s pøestavbou pro vy��íProvoz motoru pøí nadmoøských vý�kách pod 762 m (2 500 stop) s pøestavbou pro vy��í

Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrtPo�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Kdy� doplòujete palivo
Vypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru pVypnìte motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádr�e jej nechte nejménì 2alivové nádr�e jej nechte nejménì 2
minuty chladnout.minuty chladnout.
Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.Nádr� plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Palivovou nádr� nepøeplòujte. Kvùli tepelné rozta�nosti paliva naplòte nádr�Palivovou nádr� nepøeplòujte. Kvùli tepelné rozta�nosti paliva naplòte nádr�
jen po spodní okraj hrdla.jen po spodní okraj hrdla.
Chraòte palivo pøed jiskrami, otevChraòte palivo pøed jiskrami, otev
a jinými zdroji zapálení.a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivovéKontrolujte palivové potrubí, nádr� a uzávìr a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Jestli�e rozlijete palivo, poèkejte, a� se odpaøí a teprve potom spusJestli�e rozlijete palivo, poèkejte, a� se odpaøí a teprve potom spus

1. Odstraòte z oblasti kolem uzávìru palivov1. Odstraòte z oblasti kolem uzávìru palivov
(A, viz obrázek 3)., viz obrázek 3).

2. Naplòte palivovou nádr� (2. Naplòte palivovou nádr� (
to, aby pøi plnìní hladina nepøesáhla spodní èást hrdla palivové nádr�e (to, aby pøi plnìní hladina nepøesáhla spodní èást hrdla palivové nádr�e (

3. Nasaïte uzávìr palivové nádr�e.3. Nasaïte uzávìr palivové nádr�e.

Jak nastartovat motor
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POZNÁMKA: Tento motor byl odeslán spoleèností Briggs & Stratton bez oleje. Ne�
motor nastartujete, je�tì jednou zkontrolujte, zda jste doplnili olej podle pokynù
uvedených v této pøíruèce. Jestli�e nastartujete motor bez oleje, po�kodí se tak, �e u�
nepùjde opravit a nebude kryt �ádnou zárukou.

Urèete typ spou�tìcího systému
Pøed spu�tìním motoru musíte zjistit, jaký typ spou�tìcího systému motor pou�ívá. Vá�
motor se mù�e spou�tìt pomocí jednoho z následujících typù systémù.

Systém ReadyStart® : Tento systém disponuje teplotnì regulovaným automatickým
sytièem. Nepou�ívá se u nìj manuální ovládání sytièe ani tlaèítko pro nástøik paliva.
Systém s nastøikovaèem paliva: Tento systém disponuje èerveným nastøikovaèem
paliva pro lehký start, který se pou�ívá ke startování motoru v chladném období.
Nepou�ívá se u nìj manuální ovládání sytièe.
Systém se sytièem: Tento systém disponuje sytièem, který se pou�ívá ke startování
motoru v chladném období. Nìkteré modely mají samostatnou páèku sytièe a jiné
mají kombinaci ovládání sytièe/�krticí klapky. Tento typ neobsahuje balónek
nastøikovaèe.

Chcete-li spustit motor, postupujte podle pokynù pro vá� typ spou�tìcího systému.
Poznámka: Nìkterá zaøízení jsou vybavena dálkovým ovládáním. Popis umístìní a
funkce tohoto dálkového ovládání najdete v pøíruèce k zaøízení.

Systém ReadyStart® � obrázek 4 5
1. Zkontrolujte stav oleje. Viz èást Kontrola/doplòování olej.
2. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky pohonu (pokud je jimi zaøízení vybaveno)

vypnuty.
3. Posuòte vypínaè motoru (A), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 4).
4. Pøepnìte palivový ventil (B), je-li jím motor vybaven, do polohy on.

5. Posuòte páku akcelerátoru (C) do polohy fast (rychle) . Provozujte motor s

pákou akcelerátoru v poloze fast (rychle) .

6. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (D), podr�te hrazdièku ovládání
brzdy pro zastavení motoru proti rukojeti (obrázek 5).

7. Spou�tìní pomocí lanka: Pevnì uchopte rukoje lanka spou�tìèe (E). Táhnìte za
lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 4).
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, nav�tivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).

VAROVÁNÍ: Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe
pøitáhne ruku a pa�i k motoru rychleji, ne� je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach. Pøi startování motoru táhnìte za lanko
spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.

8. Elektrické spou�tìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spou�tìní do polohy on/start.
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, nav�tivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
POZNÁMKA: Chcete-li prodlou�it �ivotnost spou�tìèe, pou�ívejte krátké spou�tìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�tìcími cykly poèkejte jednu minutu.

Systém se vstøikovaèem paliva � obrázek 5 7
1. Zkontrolujte stav oleje. Viz èást Kontrola/doplòování olej.
2. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky pohonu (pokud je jimi zaøízení vybaveno)

vypnuty.
3. Posuòte vypínaè motoru (A), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 7).
4. Pøepnìte palivový ventil (B), je-li jím motor vybaven, do polohy on.

5. Posuòte páku akcelerátoru (C) do polohy fast (rychle) . Provozujte motor s

pákou akcelerátoru v poloze fast (rychle) .

6. Tøikrát za sebou stisknìte èervený balónek nastøikovaèe (F).
Poznámka: Nasávání paliva není obvykle potøeba pøi opakovaném startu teplého
motoru.
Poznámka: Pokud stisknete balonek nastøikovaèe zbyteènì vícekrát, dojde k
zaplavení karburátoru nadmìrným mno�stvím paliva a motor bude obtí�nì startovat.

7. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (D), podr�te hrazdièku ovládání
brzdy pro zastavení motoru proti rukojeti (obrázek 5).

8. Spou�tìní pomocí lanka: Pevnì uchopte rukoje lanka spou�tìèe (E). Táhnìte za
lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 7).
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, opakujte
kroky 6, 7 a 8. Pokud ani poté nenastartuje, nav�tivte stránku
BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo 1-800-233-3723 (v
USA).

VAROVÁNÍ: Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe
pøitáhne ruku a pa�i k motoru rychleji, ne� je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach. Pøi startování motoru táhnìte za lanko
spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.

9. Elektrické spou�tìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spou�tìní do polohy on/start.

Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, opakujte
kroky 6, 7 a 9. Pokud ani poté nenastartuje, nav�tivte stránku
BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo 1-800-233-3723 (v
USA).
POZNÁMKA: Chcete-li prodlou�it �ivotnost spou�tìèe, pou�ívejte krátké spou�tìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�tìcími cykly poèkejte jednu minutu.

Systém se sytièem � obrázek 5 8
1. Zkontrolujte stav oleje. Viz èást Kontrola/doplòování oleje.
2. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky pohonu (pokud je jimi zaøízení vybaveno)

vypnuty.
3. Posuòte vypínaè motoru (A), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 8).
4. Pøepnìte palivový ventil (B), je-li jím motor vybaven, do polohy on.

5. Posuòte páku akcelerátoru (C) do polohy fast (rychle) . Provozujte motor s

pákou akcelerátoru v poloze fast (rychle) .

6. Posuòte pákový sytiè (G), nebo kombinovanou páku sytièe/akcelerátoru, do polohy
sytiè .

Poznámka: Pou�ití sytièe není obvykle potøeba pøi opakovaném startu teplého
motoru.

7. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (D), podr�te hrazdièku ovládání
brzdy pro zastavení motoru proti rukojeti (obrázek 5).

8. Spou�tìní pomocí lanka: Pevnì uchopte rukoje lanka spou�tìèe (E). Táhnìte za
lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 8).
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, nav�tivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).

VAROVÁNÍ: Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe
pøitáhne ruku a pa�i k motoru rychleji, ne� je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach. Pøi startování motoru táhnìte za lanko
spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.

9. Elektrické spou�tìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spou�tìní do polohy on/start.
Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, nav�tivte
stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslo
1-800-233-3723 (v USA).
POZNÁMKA: Chcete-li prodlou�it �ivotnost spou�tìèe, pou�ívejte krátké spou�tìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�tìcími cykly poèkejte jednu minutu.

10. Kdy� se motor zahøeje, pøesuòte ovladaè sytièe (G) do polohy run (obrázek 8).

Jak zastavit motor � obrázek 5 9

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Motor se nesmí zastavovat zahlcením karburátoru.

1. Uvolnìte hrazdièku pro ovládání brzdy motoru (A, obrázek 5)
nebo

Motory s páèkou �krticí klapky: Posuòte ovládání �krticí klapky (B, obrázek 9) do

polohy stop
nebo

Motory s vypínaèem: Zatlaète vypínaè (C obrázek 9) do polohy off
nebo

Motory s elektrickým spou�tìním: Pøepnìte vypínaè elektrického spou�tìní do
polohy off/stop. Popis umístìní a funkce tohoto spínaèe najdete v pøíruèce k
zaøízení. Vyjmìte klíèek a ulo�te jej na bezpeèném místì mimo dosah dìtí.

2. Motory s volitelným palivovým ventilem: Po zastavení motoru pøepnìte palivový
ventil (D obrázek 9) do polohy closed.

Údr�ba
POZNÁMKA: Pokud chcete motor bìhem údr�by obrátit, musí být palivová nádr�
prázdná a zapalovací svíèka musí smìøovat nahoru. Není-li palivová nádr� prázdná
nebo je-li motor obrácen jiným smìrem, mù�e dojít v dùsledku zneèi�tìní vzduchového
filtru a/nebo zapalovací svíèky olejem nebo benzínem k problémùm pøi startování.
Doporuèujeme svìøit ve�kerý servis a údr�bu motorù a jejich dílù nìkterému
autorizovanému prodejci znaèky Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Aby motor správnì fungoval, musí v�echny jeho souèásti zùstat na svém
místì.

Omezení emisí
Údr�bu, výmìnu nebo opravu zaøízení a systémù øízení emisí mù�e provádìt
jakékoli zaøízení nebo osoba zabývající se opravami nesilnièních motorù. Chcete-li

í práci provádìt prodejce autorizovaný
továrnou. Viz záruka dodr�ování emisních limitù.

i startování motoru táhnìte za lanko
pak rychle zatáhnìte, abyste zabránilipak rychle zatáhnìte, abyste zabránili

spou�tìní do polohy on/start.spou�tìní do polohy on/start.
pokusech nenastartuje, nav�tivtepokusech nenastartuje, nav�tivte

nebo zavolejte na telefonní èíslonebo zavolejte na telefonní èíslo

tìèe, pou�ívejte krátké spou�tìcítìèe, pou�ívejte krátké spou�tìcí
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�tìcími cykly poèkejte jednu minutu.cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�tìcími cykly poèkejte jednu minutu.

obrázek 5
Kontrola/doplòování olejKontrola/doplòování olej.
vky pohonu (pokud je jimi zaøízení vybaveno)vky pohonu (pokud je jimi zaøízení vybaveno)

), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 7).), je-li jím motor vybaven, do polohy on (obrázek 7).
), je-li jím motor vybaven, do polohy on.), je-li jím motor vybaven, do polohy on.

5. Posuòte páku akcelerátoru (CC) do polohy fast (rychle)) do polohy fast (rychle)

pákou akcelerátoru v poloze fast (rychle)pákou akcelerátoru v poloze fast (rychle) .

6. Tøikrát za sebou stisknìte è6. Tøikrát za sebou stisknìte èervený balónek nastøikovaèe (ervený balónek nastøikovaèe (
Nasávání paliva není obvykle potøNasávání paliva není obvykle potø

Poznámka:Poznámka: Pokud stisknete balonek nastøikovPokud stisknete balonek nastøikov
zaplavení karburátoru nadmìrným mno�stzaplavení karburátoru nadmìrným mno�st

7. Je-li produkt vybaven brz7. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (dou pro zastavení motoru (
brzdy pro zastavení motoru prbrzdy pro zastavení motoru proti rukojeti (obrázek 5).
Spou�tìní pomocí lanka:Spou�tìní pomocí lanka:
lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odporlanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor

Pokud motor ani po tøech opakovan

), je-li jím motor vybaven, do polohy on.

. Provozujte motor s. Provozujte motor s

nebo kombinovanou páku sytièe/akcelerátoru, do polohynebo kombinovanou páku sytièe/akcelerátoru, do polohy

Pou�ití sytièe není obvykle potøebaPou�ití sytièe není obvykle potøeba pøi opakovaném startu tepléhopøi opakovaném startu teplého

7. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (7. Je-li produkt vybaven brzdou pro zastavení motoru (DD), podr�te hrazdièku ovládání), podr�te hrazdièku ovládání
oti rukojeti (obrázek 5).oti rukojeti (obrázek 5).

Pevnì uchopte rukojePevnì uchopte rukoje lanka spou�tìèe (lanka spou�tìèe (
lanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odporlanko spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 8).. Pak zatáhnìte prudce (obrázek 8).

Pokud motor ani po tøech opakovanýchPokud motor ani po tøech opakovaných pokusech nenastartuje, nav�tivte
BRIGGSandSTRATTON.COMBRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonní èíslonebo zavolejte na telefonní èíslo

(v USA).

VAROVÁNÍ:VAROVÁNÍ: Rychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèeRychlé zata�ení (zpìtné �kopnutí�) lanka spou�tìèe
pøitáhne ruku a pa�i k motoru rychleji,pøitáhne ruku a pa�i k motoru rychleji, ne� je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí
zlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach. Pøzlomeniny, odøení nebo nata�ení �lach. Pø
spou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránilispou�tìèe pomalu, dokud neucítíte odpor a pak rychle zatáhnìte, abyste zabránili
zpìtnému kopnutí.zpìtnému kopnutí.

9. Elektrické spou�tìní:Elektrické spou�tìní: Pøepnìte vypínaè elektrického spou�tìní do polohy on/start.
Poznámka:Poznámka: Pokud motor ani po tøech opakovanýchPokud motor ani po tøech opakovaných
stránkustránku BRIGGSandSTRATTON.COMBRIGGSandSTRATTON.COM
1-800-233-37231-800-233-3723 (v USA).
POZNÁMKA:POZNÁMKA: Chcete-li prodlou�it �ivotnost spou�
cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�cykly (maximálnì pìt sekund). Mezi spou�

10. Kdy� se motor zahøeje, pøesuòte ovladaè sytièe (10. Kdy� se motor zahøeje, pøesuòte ovladaè sytièe (

Jak zastavit motor �Jak zastavit motor �
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Neúmyslné jiskøení mù�e zpùsobit po�ár nebo úraz elektrickým
proudem.
Neúmyslné spu�tìní motoru mù�e zpùsobit zachycení, amputaci
konèetiny nebo tr�né rány.
Riziko po�áru

VAROVÁNÍ

Pøed provádìním seøizování nebo oprav:
Odpojte kabel od zapalovací svíèky a ulo�te jej dále od zapalovací svíèky.
Odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickým spou�tìèem).
Pou�ívejte pouze správné nástroje.
Otáèky motoru se nesmí zvy�ovat úpravami pru�in regulátoru, táhel a ostatních
dílù.
Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a musí být
nainstalovány ve stejné poloze. Jiné díly nemusí poskytovat po�adovaný výkon,
mohou po�kodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.
Na setrvaèník netluète kladivem nebo tvrdým pøedmìtem, proto�e hrozí rozpad
setrvaèníku pøi dal�ím provozu.

Pøi zkou�ení svíèky:
Pou�ijte schválenou zkou�eèku zapalovacích svíèek
Nezkou�ejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce.

Tabulka údr�by

Prvních 5 pracovních hodin
Vymìòte olej

Ka�dých 8 hodin provozu nebo dennì
Zkontrolujte stav oleje v motoru
Vyèistìte oblast kolem tlumièe výfuku a ovládacích prvkù
Vyèistìte chrániè prstù

Ka�dých 25 hodin nebo jednou roènì
Vyèistìte vzduchový filtr *
Vyèistìte pøedfiltr *

Ka�dých 50 hodin nebo jednou za rok
Vymìòte olej v motoru
Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker

Jednou roènì
Vymìòte vzduchový filtr.
Vymìòte pøedfiltr
Vymìòte zapalovací svíèky
Vymìòte palivový filtr
Vyèistìte vzduchový chladící systém *

* V pra�ném prostøedí nebo v prostøedí, kde se neèistoty rozná�í vzduchem, èistìte
èastìji.

Seøízení karburátoru
Nikdy neseøizujte karburátor. Karburátor byl seøízen v továrnì tak, aby úèinnì fungoval
za vìt�iny podmínek. Pokud je v�ak seøízení tøeba, tuto slu�bu si objednejte u
autorizovaného prodejce znaèky Briggs & Stratton.
POZNÁMKA: Výrobce zaøízení, do kterého je motor osazen, uvádí maximální otáèky
motoru vhodné pro provoz svého výrobku. Tyto otáèky nepøekraèujte.

Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker � obrázek 1

Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ro�tí atd., mù�e vzplanout.

VAROVÁNÍ

Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a �ebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.
Pøi pou�ití zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo køovím porostlém pozemku
bez lapaèe jisker nainstalovaného ve výfukovém systému a udr�ovaného v
øádném funkèním stavu poru�ujete ustanovení paragrafu 4442 Zákona o
veøejných zdrojích státu Kalifornie. Jiné státy nebo federální jurisdikce mohou
mít podobné zákony. Chcete-li zakoupit lapaè jisker vhodný pro výfukový
systém nainstalovaný na tomto motoru, kontaktujte výrobce pùvodního zaøízení,
prodejce nebo dodavatele.

Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce. Zkontrolujte, zda
tlumiè výfuku (I, obrázek 1) nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné po�kození. Sejmìte
jiskrojem (P), je-li jím motor vybaven a zkontrolujte, zda není po�kozen nebo zanesen
uhlíkovými usazeninami. Pokud zjistíte po�kození, pøed dal�ím spu�tìním pøístroje
nainstalujte náhradní díly.

VAROVÁNÍ: Náhradní díly musí mít stejné provedení jako pùvodní díly a
musí být nainstalovány ve stejné poloze. Jiné díly nemusí poskytovat po�adovaný
výkon, mohou po�kodit zaøízení nebo zpùsobit zranìní.

Postup výmìny zapalovací svíèky � obrázek 10
Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, obrázek 10) pomocí drátové mìrky (B). Je-li to
nutné, mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovací svíèku a dotáhnìte ji na
doporuèený krouticí moment. Postup nastavení mezery nebo krouticí moment najdete v
sekci Specifikace.
Poznámka: V nìkterých státech místní pøedpisy vy�adují pou�ití zapalovací svíèky s
odporem pro potlaèení ru�ení. Jestli�e byl tento motor pùvodnì vybaven svíèkou s
odporem, pou�ívejte k výmìnì svíèek stejného typu.

Postup výmìny oleje � obrázek 1 11 12 13

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

kdy� vypou�títe olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádr�
prázdná, proto�e jinak mù�e palivo unikat z nádr�e a zpùsobit po�ár nebo
explozi.

Pou�itý olej je nebezpeèný odpad a musí být likvidován správným zpùsobem. Pou�itý
olej nepatøí do domovního odpadu. Ohlednì bezpeèné likvidace/recyklace oleje se
poraïte s místními úøady, servisním støediskem nebo prodejcem.

Odstraòte olej
Olej mù�ete vypustit buï z dolního vypou�tìcího otvoru, boèního vypou�tìcího otvoru
nebo z horního plnicího hrdla
1. Vypnìte motor a dokud je je�tì teplý, odpojte kabel zapalovací svíèky (A) a ulo�te jej

v bezpeèné vzdálenosti od svíèky (obrázek 11).
2. Motor je vybaven spodním vypou�tìcím otvorem (Q, obrázek 1) a/nebo boèním

vypou�tìcím otvorem (R). Odstraòte zátku pro vypou�tìní oleje (H). Vypus te olej do
schválené nádoby.
Poznámka: V motoru mohou být nainstalovány kterékoli z následujících
vyobrazených vypou�tìcích uzávìrù (H).

3. Po vypu�tìní oleje nasaïte a utáhnìte vypou�tìcí zátku.
4. Pokud vypou�títe olej z horního plnicího hrdla (E), dbejte na to, aby strana motoru se

zapalovací svíèkou smìøovala (F) nahoru (obrázek 12). Vypus te olej do schválené
nádoby.

VAROVÁNÍ: Pokud vypou�títe olej z horního plnicího hrdla, musí být
palivová nádr� prázdná, proto�e v pøípadì úniku paliva by mohlo dojít k po�áru nebo
výbuchu. Chcete-li vyprázdnit palivovou nádr�, spus te motor a nechte jej bì�et,
dokud se sám nezastaví v dùsledku nedostatku paliva.

Doplnìní oleje
Motor dejte do vodorovné polohy.
Vyèistìte prostor pro doplòování oleje od neèistot.
Objem oleje naleznete v èásti Specifikace.

1. Vyjmìte mìrku (G) a otøete ji èistým hadøíkem (obrázek 13).
2. Nalijte olej pomalu do plnicího otvoru (H). Dejte pozor, abyste jej nepøelili. Po

doplnìní oleje poèkejte jednu minutu a pak stav oleje znovu zkontrolujte.
3. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.
4. Vyjmìte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. Mìla by být v horní èásti indikátoru full

(J) na mìrce.
5. Zasuòte mìrku zpìt a utáhnìte ji.

Provádìní údr�by vzduchového filtru � obrázek 15 16

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt.

Nespou�tìjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jím motor vybaven) nebo s vyjmutým vzduchovým filtrem (je-li jím
motor vybaven).

POZNÁMKA: Nepou�ívejte k èi�tìní filtru stlaèený vzduch nebo rozpou�tìdla. Stlaèený
vzduch mù�e filtr po�kodit a rozpou�tìdla jej rozpustí.

V pra�ném prostøedí nebo v prostøedí, kdeV pra�ném prostøedí nebo v prostøedí, kde se neèistoty rozná�í vzduchem, èistìtese neèistoty rozná�í vzduchem, èistìte

Nikdy neseøizujte karburátor. KarburátorNikdy neseøizujte karburátor. Karburátor byl seøízen v továrnì tak, aby úèinnì fungovalbyl seøízen v továrnì tak, aby úèinnì fungoval
za vìt�iny podmínek. Pokud je v�ak seøízení tøeba, tuto slu�bu si objednejte uza vìt�iny podmínek. Pokud je v�ak seøízení tøeba, tuto slu�bu si objednejte u
autorizovaného prodejce znaèky Briggs & Stratton.autorizovaného prodejce znaèky Briggs & Stratton.

Výrobce zaøízení, do kterého je moVýrobce zaøízení, do kterého je motor osazen, uvádí maximální otáèky
motoru vhodné pro provoz svého výrobku. Tyto otáèkymotoru vhodné pro provoz svého výrobku. Tyto otáèky

Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker �Zkontrolujte tlumiè výfuku a lapaè jisker �

Provozem motorù se vytváøí teploProvozem motorù se vytváøí teplo
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ

, obrázek 10) pomocí drátové mìrky (
ujte zapalovací svíèku a dotáhnìte ji na

mezery nebo krouticí moment najdete vmezery nebo krouticí moment najdete v

y vy�adují pou�ití zapalovací svíèky sy vy�adují pou�ití zapalovací svíèky s
. Jestli�e byl tento motor pùvodnì vybaven svíèkou s. Jestli�e byl tento motor pùvodnì vybaven svíèkou s

odporem, pou�ívejte k výmìnì svíèek stejného typu.

11 12 13

Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrtPo�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

kdy� vypou�títe olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádr�kdy� vypou�títe olej z horní plnící olejové trubky, musí být palivová nádr�
prázdná, proto�e jinak mù�e palivoprázdná, proto�e jinak mù�e palivo unikat z nádr�e a zpùsobit po�ár nebounikat z nádr�e a zpùsobit po�ár nebo

Pou�itý olej je nebezpeèný odpad a musí být liPou�itý olej je nebezpeèný odpad a musí být li
olej nepatøí do domovního odpadu. Ohlednì bezpeèné likvidace/recyklace oleje seolej nepatøí do domovního odpadu. Ohlednì bezpeèné likvidace/recyklace oleje se
poraïte s místními úøady, serviporaïte s místními úøady, servisním støediskem nebo prodejcem.

Odstraòte olejOdstraòte olej
Olej mù�ete vypustit buï z dolního vypou�tìOlej mù�ete vypustit buï z dolního vypou�tì
nebo z horního plnicího hrdlanebo z horního plnicího hrdla
1. Vypnìte motor a dokud je je�tì teplý, odpojte kabel zapalovací svíèky (1. Vypnìte motor a dokud je je�tì teplý, odpojte kabel zapalovací svíèky (

v bezpeèné vzdálenosti od svíèky (obrázek 11).v bezpeèné vzdálenosti od svíèky (obrázek 11).
2. Motor je vybaven spodní2. Motor je vybaven spodní

vypou�tìcím otvorem (vypou�tìcím otvorem (
schválené nádoby.schválené nádoby.
Poznámka:Poznámka:
vyobrazených vypou�tìcích uzávìrù (vyobrazených vypou�tìcích uzávìrù (

3. Po vypu�tìní oleje nasaït
4. Pokud vypou�títe olej z horního plnicího hrdla (
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Znázornìny jsou dva typy vzduchových filtrù, a sice standardní a vysokokapacitní.
Zjistìte, jaký typ se pou�ívá ve va�em motoru a proveïte servis dle následujících
pokynù.

Standardní vzduchový filtr � obrázek 15
Systém vzduchového filtru pou�ívá pìnovou vlo�ku, kterou lze vyprat a znovu pou�ít.
1. Pøepnìte posuvný zámek (A) do odemèené polohy. Otevøete kryt (B). Viz obrázek

15.
2. Vyjmìte pìnovou vlo�ku (C).
3. Vyperte pìnovou vlo�ku v tekutém odma� ovacím prostøedku a vodì. Vy�dímejte

pìnovou vlo�ku dosucha po zabalení do èistého hadøíku.
4. Napus te pìnovou vlo�ku èistým motorovým olejem. Pøebyteèný olej z pìnové

vlo�ky vymaèkejte do èisté látky.
5. Nainstalujte pìnovou vlo�ku zpìt do základny vzduchového filtru.
6. Zavøete kryt a pøepnìte posuvný zámek do zamèené polohy.

Vysokokapacitní vzduchový filtr � obrázek 16
Systém èistièe vzduchu vyu�ívá skládaný filtr s pøedfiltrem jako volitelným vybavením.
Tento pøedfiltr se dá vyprat a znovu pou�ít.
1. Povolte �roub (A), který dr�í víko (B, obrázek 16).
2. Otevøete víko a vyjmìte pøedfiltr (C) a filtr (D).
3. Zlehka oklepejte filtr o tvrdou podlo�ku, aby se z nìj uvolnily neèistoty. Pokud je filtr

pøíli� zneèi�tìný, vymìòte jej za nový.
4. Vyperte pøedfiltr v tekutém odma� ovacím prostøedku a vodì. Poté jej nechte na

vzduchu dùkladnì uschnout. Nema�te pøedfiltr olejem.
5. Spojte suchý pøedfiltr s filtrem tak, aby byl okraj (E) pøedfiltru u spodního konce

záhybù filtru.
6. Nainstalujte filtr.
7. Zacvaknìte jazýèky víka (F) do �tìrbin (G).
8. Zavøete kryt a zajistìte ho upevòovacím prvkem.

Postup výmìny palivového filtru � obrázek 6

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným plamínkem, teplem
a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádr� a víèko a v�echny spoje na tìsnost a
praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
Pøed èi�tìním palivového filtru vypus te palivovou nádr� nebo zavøete palivový
kohout.
Náhradní díly tlumièe výfuku musí být stejné jako originály a namontované na
pùvodních místech.
Jestli�e rozlijete palivo, poèkejte, a� se odpaøí a teprve potom spus te motor.

1. Ne� vymìníte palivový filtr (A, obrázek 6), pokud je jím zaøízení vybaveno, vypus te
palivovou nádr� nebo uzavøete uzavírací ventil paliva. Jinak mù�e palivo prosáknout
a zpùsobit po�ár nebo výbuch.

2. Ke stisknutí úchytek (B) na svìrkách (C) pou�ijte kle�tì, potom odsuòte svìrky
stranou od palivového filtru. Od�roubujte a vytáhnìte palivové potrubí (D) z
palivového filtru.

3. Kontrolujte palivové potrubí kvùli tìsnosti a trhlinám a podle potøeby vymìòte.
4. Filtr vymìòujte pøi pou�ití originálního náøadí na výmìnu filtru.
5. Zabezpeète palivové potrubí svìrkami, jak je na vyobrazení.

Postup èi�tìní vzduchového chladicího systému � obrázek 14

Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ro�tí atd., mù�e vzplanout.

VAROVÁNÍ

Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a �ebra motoru vychladnout.
Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce.

POZNÁMKA: Nepou�ívejte k èi�tìní motoru vodu. Mohla by kontaminovat palivovou
soustavu. K èi�tìní motoru pou�ijte kartáè nebo suchý hadøík.
Toto je motor chlazený vzduchem. �pína nebo neèistoty mohou omezovat proudìní
vzduchu a zpùsobit pøehøátí motoru, co� povede ke �patnému výkonu a sní�í �ivotnost
motoru.
Pomocí kartáèe nebo suchého hadøíku odstraòte neèistoty z chránièe prstù (A). Udr�ujte
táhla, pru�iny a ovládací prvky (B) èisté. Odstraòujte z okolí tlumièe výfuku (C) hoølavé
neèistoty (obrázek 14).

Skladování

VAROVÁNÍ
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbu�né.
Po�ár nebo výbuch mù�e zpùsobit vá�né popáleniny nebo i smrt

Pøi skladování paliva nebo zaøízení s palivem v nádr�i
Ulo�te oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, která mají
vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou za�ehnout výpary z
paliva.

Palivová soustava
Palivo, skladované déle ne� 30 dní, mù�e zvìtrat. Zvìtralé palivo zpùsobuje, �e se v
palivové soustavì nebo na základní èástech karburátoru tvoøí pryskyøièné usazeniny.
Chcete-li, aby palivo nezvìtrávalo, pou�ijte stabilizátor paliva znaèky Briggs & Stratton
FRESH START®, který je k dostání jako kapalné aditivum nebo jako kapkový zásobník
koncentrátu stabilizátoru.
Benzín nemusíte z motoru vypou�tìt, pokud do paliva pøidáte podle pokynù stabilizátor
paliva. Nechte motor bì�et 2 minuty, aby se stabilizátor dostal do celé palivové
soustavy. Pak mù�e být motor i palivo uskladnìno a� 24 mìsícù.
Pokud nebyl do benzínu pøidán stabilizátor paliva, musí být vypu�tìn do schváleného
kanistru. Nechte motor bì�et, dokud se ve�kerý zbylý benzín nespotøebuje. Doporuèuje
se pou�ít stabilizátor paliva i do kanistru, ve kterém bude uskladnìn, aby nedo�lo k jeho
zvìtrání.

Motorový olej
Olej vymìòujte, dokud je motor je�tì teplý.
POZNÁMKA: Skladujte motor ve vodorovné poloze (normální provozní poloha). Pokud
chcete motor za úèelem skladování obrátit, musí být palivová nádr� prázdná a
zapalovací svíèka musí smìøovat nahoru. Není-li palivová nádr� prázdná nebo je-li
motor obrácen jiným smìrem, mù�e dojít v dùsledku zneèi�tìní vzduchového filtru
a/nebo zapalovací svíèky olejem nebo benzínem k problémùm pøi startování.

Vyhledávání a odstraòování závad
Potøebujete pomoc? Nav�tivte stránku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na
telefonní èíslo 1-800-233-3723.

Specifikace
Specifikace motorù
Model 120000

Zdvihový objem 11,57 ci (190 ccm)

Vrtání 2,687 in (68,25 mm)

Zdvih 2,047 in (52 mm)

Objem oleje 18 -- 20 oz (0,54 -- 0,59 l)

Specifikace seøízení *
Model 120000

Vzduchová mezera zapalovací svíèky 0,030 in (0,76 mm)

Krouticí moment zapalovací svíèky 180 lb-in (0,76 Nm)

Vzduchová mezera zapalovací cívky 0,006 - 0,010 in (0,15 - 0,26 mm)

Vùle sacího ventilu 0,005 - 0,007 in (0,13 - 0,18 mm)

Vùle výfukového ventilu 0,007 - 0,009 in (0,18 - 0,23 mm)

* Výkon motoru klesá o 3,5 % na ka�dých 1 000 stop (300 metrù) nadmoøské vý�ky a o
1 % na ka�dých 10 F (5.6 C) nad 77 F (25 C). Motor funguje normálnì pøi náklonu do
15 . Maximální dovolené provozní limity pro svahy najdete v návodu k obsluze zaøízení.

Bì�né servisní dílyn
Servisní díl Èíslo dílu
Vzduchový filtr, standardní 797301

Vzduchový filtr, vysokokapacitní 491588, 5043

Pøedfiltr vzduchového filtru, plochý 493537, 5064

Olej � SAE 30 100005

Aditivum do benzínu 5041, 5058

Zapalovací svíèka s odru�ením 802592, 5095

Platinová zapalovací svíèka s dlouhou �ivotností 5062

Klíè na zapalovací svíèku 89838, 5023

Zkou�eèka zapalování 19368

Palivový filtr 298090, 5018

n Doporuèujeme svìøit ve�kerý servis a údr�bu motorù a jejich dílù nìkterému z
autorizovaných servisù Briggs & Stratton.

lamínkem, teplemlamínkem, teplem

chny spoje na tìsnost achny spoje na tìsnost a

te palivovou nádr� nebo zavøete palivovýte palivovou nádr� nebo zavøete palivový

stejné jako originály a namontované nastejné jako originály a namontované na

e, a� se odpaøí a teprve potom spuse, a� se odpaøí a teprve potom spus te motor.te motor.

obrázek 6), pokud je jíobrázek 6), pokud je jím zaøízení vybaveno, vypusm zaøízení vybaveno, vypus
uzavírací ventil paliva. Jiuzavírací ventil paliva. Jinak mù�e palivo prosáknoutnak mù�e palivo prosáknout

) na svìrkách () na svìrkách (CC) pou�ijte kle�tì, pot) pou�ijte kle�tì, potom odsuòte svìrky
stranou od palivového filtru. Od�roubujte a vytáhnìte palivové potrubí (oubujte a vytáhnìte palivové potrubí (

3. Kontrolujte palivové potrubí kvùli tì3. Kontrolujte palivové potrubí kvùli tìsnosti a trhlinám a podle potøeby vymìòte.snosti a trhlinám a podle potøeby vymìòte.
4. Filtr vymìòujte pøi pou�ití ori4. Filtr vymìòujte pøi pou�ití originálního náøadí na výmìnu filtru.ginálního náøadí na výmìnu filtru.
5. Zabezpeète palivové potrubí svì5. Zabezpeète palivové potrubí svìrkami, jak je na vyobrazení.rkami, jak je na vyobrazení.

Postup èi�tìní vzduchového chladicího systému �Postup èi�tìní vzduchového chladicího systému �

Provozem motorù se vytváøí teploProvozem motorù se vytváøí teplo
výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.výfuku, jsou za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.Ve styku s nimi mohou vzniknout vá�né popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ro�tí atd., mù�e vzplanout.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ

Palivo, skladované déle ne� 30 dní, mù�e zvìtrat. Zvìtralé palivo zpùsobuje, �e se vPalivo, skladované déle ne� 30 dní, mù�e zvìtrat. Zvìtralé palivo zpùsobuje, �e se v
arburátoru tvoøí pryskyøièné usazeniny.arburátoru tvoøí pryskyøièné usazeniny.

tabilizátor paliva znaèky Briggs & Strattontabilizátor paliva znaèky Briggs & Stratton
, který je k dostání jako kapalné adi, který je k dostání jako kapalné aditivum nebo jako kapkový zásobníktivum nebo jako kapkový zásobník

Benzín nemusíte z motoru vypou�tìt, pokud doBenzín nemusíte z motoru vypou�tìt, pokud do paliva pøidáte podle pokynù stabilizátorpaliva pøidáte podle pokynù stabilizátor
paliva. Nechte motor bì�et 2 minuty, aby se stabilizátor dostal do celé palivovése stabilizátor dostal do celé palivové
soustavy. Pak mù�e být motor i palivo uskladnìno a� 24 mìsícù.soustavy. Pak mù�e být motor i palivo uskladnìno a� 24 mìsícù.
Pokud nebyl do benzínu pøidán stabilizátor paPokud nebyl do benzínu pøidán stabilizátor paliva, musí být vypu�tìn do schválenéholiva, musí být vypu�tìn do schváleného
kanistru. Nechte motor bì�et, dokud se ve�kekanistru. Nechte motor bì�et, dokud se ve�kerý zbylý benzín nespotøebuje. Doporuèujerý zbylý benzín nespotøebuje. Doporuèuje
se pou�ít stabilizátor paliva i do kanistru, vse pou�ít stabilizátor paliva i do kanistru, ve kterém bude uskladnìn, aby nedo�lo k jehoe kterém bude uskladnìn, aby nedo�lo k jeho

Olej vymìòujte, dokud je motor je�tì teplý.Olej vymìòujte, dokud je motor je�tì teplý.
Skladujte motor ve vodorovné poloze (normální provozní poloha). PokudSkladujte motor ve vodorovné poloze (normální provozní poloha). Pokud

chcete motor za úèelem skladování obrátit, musí být palivová nádr�chcete motor za úèelem skladování obrátit, musí být palivová nádr�
zapalovací svíèka musí smìøovatzapalovací svíèka musí smìøovat nahoru. Není-li palivová nádr� prázdná nebo je-li
motor obrácen jiným smìrem, mù�e dojít v dmotor obrácen jiným smìrem, mù�e dojít v d
a/nebo zapalovací svíèky olejem nebo benza/nebo zapalovací svíèky olejem nebo benz

Vyhledávání a odstraòování závadVyhledávání a odstraòování závad
Potøebujete pomoc? Nav�tivte stránkuPotøebujete pomoc? Nav�tivte stránku
telefonní èíslotelefonní èíslo 1-800-233-3723

SpecifikaceSpecifikace
Specifikace motorù
Model
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Spoleènost Briggs & Stratton Corporation bezplatnì opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly produktu s vadou materiálu nebo dílenského zpracování, pøípadnì obojího.
Náklady na pøepravu produktu pøedaného k opravì nebo výmìnì na základì této záruky ponese zákazník. Tato záruka je platná pro stanovená èasová období a podléhá
ní�e uvedeným podmínkám. Záruèní opravy si objednejte u nejbli��ího autorizovaného servisu, který naleznete na mapì vyhledavaèe autorizovaných servisù na
adrese BRIGGSandSTRATTON.COM nebo jej zjistíte, zavoláte-li na telefonní èíslo 1-800-233-3723, pøípadnì jej naleznete ve �Zlatých stránkách�.

Neexistuje �ádná dal�í výslovná záruka. Pøedpokládané záruky, vèetnì napø. záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní úèel, jsou omezeny na dobu jednoho
roku od zakoupení, nebo na jinou dobu povolenou zákonem, a v�echny pøedpokládané záruky jsou vylouèeny. Odpovìdnost za náhodné nebo následné �kody
je vylouèena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nìkteré státy nebo zemì nedovolují omezení délky pøedpokládané záruky a nìkteré státy nebo zemì
nedovolují vylouèení nebo omezení náhodných nebo následných �kod, tak�e se vás vý�e uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická
práva, a mù�ete mít i jiná práva, která se li�í v jednotlivých státech a zemích.

OMEZENÁ ZÁRUKA

STANDARDNÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY * Y

Znaèka/Typ produktu Spotøebitelské pou�ití Komerèní pou�ití

Vanguardt J 3 roky 3 roky

Extended Life Seriest; I/C®; Intekt I/C®; Intekt Pro; Commercial Turf Seriest
Professional Seriest s litinovou vlo�kou Dura-Boret;
850 Seriest s litinovou vlo�kou Dura-Boret;
Snow Series MAXt s litinovou vlo�kou Dura-Boret
V�echny ostatní motory Briggs & Stratton vybavené litinovou vlo�kou válce Dura-Boret

2 roky 1 rok

V�echny ostatní motory Briggs & Stratton 2 roky 90 dní

* Toto jsou na�e standardní podmínky záruky, ta v�ak mù�e být v nìkterých pøípadech roz�íøena, ani� by nám to bylo v dobì vydání tohoto dokumentu známo. Informace o
aktuálních záruèních podmínkách pro vá� motor najdete na webu BRIGGSandSTRATTON.COM nebo kontaktujte autorizovaný servis Briggs & Stratton.

Y Pou�ití v domácích zálo�ních generátorech: Záruka pro spotøebitelské pou�ívání pouze 2 roky. Záruka pro komerèní pou�ívání se neposkytuje. Tato záruka neplatí pro
motory pou�ívané v zaøízeních slou�ících k napájení elektrorozvodné sítì. Na motory, pou�ívané pøi sportovních závodech nebo na komerèních èi nájemních
dráhách, se �ádná záruka neposkytuje.

J Motory Vanguard nainstalované na zálo�ních generátorech: 2 roky záruka pro spotøebitelské pou�ívání, �ádná záruka pro komerèní pou�ívání. Motory Vanguard
nainstalované v u�itkových automobilech: 2 roky záruka pro spotøebitelské pou�ívání, 2 roky záruka pro komerèní pou�ívání. 3válcový motor Vanguard chlazený
kapalinou: viz Podmínky záruky pro vlastníky tøíválcových kapalinou chlazených motorù Briggs & Stratton.

Záruèní lhùta zaèíná v den zakoupení prvním maloobchodním spotøebitelem nebo komerèním koncovým u�ivatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce. �Spotøebitelským
pou�íváním� se rozumí osobní pou�ívání maloobchodním spotøebitelem v jeho domácnosti. �Komerèním pou�itím� se rozumí v�echny ostatní druhy pou�ití, vèetnì pou�ití
komerèního, výdìleèného a v pùjèovnách. Jakmile byl jednou motor pou�it pro komerèní úèely, musí být pro úèely této záruky nadále pova�ován za motor pro komerèní pou�ití.

K obdr�ení záruky na výrobky Briggs & Stratton není nutná registrace záruky. Uchovejte si úètenku jako dùkaz o zakoupení. Jestli�e pøi �ádosti o záruèní servis
nepøedlo�íte dùkaz o dni prvního zakoupení, pro urèení záruèní lhùty bude pou�ito datum výroby výrobku.

O na�í záruce

Spoleènost Briggs & Stratton ochotnì zajistí záruèní opravy a omlouvá se za zpùsobené
nepøíjemnosti. Záruèní opravy provádìjí v�ichni autorizovaní prodejci. Vìt�ina záruèních
oprav je rutinní zále�itostí, ale nìkdy mohou být po�adavky na záruèní servis
nepøimìøené.

Pokud nebudete souhlasit s názorem autorizovaného prodejce, oprávnìnost va�ich
záruèních nárokù pro�etøíme. V tomto pøípadì jej po�ádejte, aby pøedal v�echny
podklady svému distributorovi nebo výrobnímu závodu. Jestli�e distributor nebo výrobce
rozhodne o oprávnìnosti nároku, dostanete za vadné souèástky úhradu v plné vý�i. Aby
se pøede�lo nedorozumìním mezi zákazníkem a prodejcem, uvádíme dále nejbì�nìj�í
pøíèiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje.

Normální opotøebení: Motory, stejnì jako v�echna mechanická zaøízení, potøebují ke
správné funkènosti pravidelnou výmìnu dílù a dal�í údr�bu. Tato záruka se nevztahuje
na opravy v dùsledku ukonèení �ivotnosti konkrétního dílu nebo celého produktu pøi
normálním pou�ívání. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené neodborným
zacházením, nedostateènou bì�nou údr�bou, pøepravou, manipulací, skladováním nebo
nesprávnou montá�í. Záruku nelze uplatnit ani v pøípadì, kdy bylo z motoru odstranìno
výrobní èíslo nebo byl jakkoliv upravován èi mìnìn.

Nesprávná údr�ba: �ivotnost motoru závisí na podmínkách, v nich� se provozuje, a na
péèi, která se mu vìnuje. Nìkterá zaøízení (napøíklad kultivátory, èerpadla a rotaèní
sekaèky) jsou èasto provozována v pra�ném nebo zneèi�tìném prostøedí, co� mù�e
zpùsobit pøedèasné opotøebení. Pokud bylo toto opotøebení zpùsobeno vniknutím
prachu, neèistot, písku z èi�tìní svíèek nebo jiného abrazivního materiálu do motoru v
dùsledku nesprávné údr�by, nevztahuje se na nìj záruka.

Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a/nebo dílenského zpracování
motoru. Ne�ádejte proto výmìnu nebo zaplacení zaøízení, na nìm� mù�e být motor
namontován. Záruka se nevztahuje ani na opravy nutné v dùsledku:

1 Problémy zpùsobené pou�itím jiných ne� originálních dílù Briggs & Stratton.

2 Ovládací prvky nebo zaøízení, která brání spou�tìní motoru, mají za následek
sní�ení výkonu motoru a zkracují jeho �ivotnost (Spojte se s výrobcem zaøízení.)

3 Netìsné karburátory, ucpané palivové trubky, váznoucí ventily nebo jiná po�kození,
zpùsobená pou�íváním zneèi�tìného nebo starého paliva.

4 Díly, které jsou vydøené nebo zlomené z toho dùvodu, �e byl motor provozován s
nedostateèným mno�stvím oleje, zneèi�tìným olejem, nebo olejem nesprávné
jakosti (hladinu oleje kontrolujte a doplòujte dle potøeby a olej vymìòujte v
doporuèených intervalech). Zaøízení OIL GARD nemusí bì�ící motor zastavit.
Nedodr�uje-li se správná hladina oleje, motor se mù�e po�kodit.

5 Oprava nebo seøízení souvisejících souèástí nebo sestav, napø. spojky, pøevodù,
dálkového ovládání apod., které nebyly vyrobeny firmou Briggs & Stratton.

6 Po�kození nebo opotøebení souèástí zpùsobené neèistotami, které se dostaly do
motoru z dùvodù nesprávné údr�by èi zpìtnou montá�í èistièe vzduchu, pou�íváním
jiného ne� originálního èistièe, èi filtraèní vlo�ky. V doporuèených intervalech èistìte
nebo mìòte filtraèní vlo�ku, jak je uvedeno v Návodu k obsluze a údr�bì.

7 Souèásti po�kozené pøetoèením nebo pøehøátím, zpùsobeným zanesením èi
ucpáním chladících �eber nebo prostoru setrvaèníku trávou, úlomky a �pínou, nebo
provozem motoru v uzavøeném nevìtraném prostoru. Motor èistìte v pøedepsaných
intervalech, jak je uvedeno v Návodu k obsluze a údr�bì.

8 Po�kození motoru nebo jeho souèásti nadmìrnými vibracemi zpùsobenými volným
pøipevnìním motoru, uvolnìnými no�i sekaèky, uvolnìnými nebo nevyvá�enými
obì�nými koly, nesprávným upevnìním zaøízení k høídeli motoru, nadmìrnými
otáèkami nebo jiným nesprávným provozem.

9 Ohnutý nebo zlomený klikový høídel po nárazu no�e rotaèní sekaèky na pevný
pøedmìt nebo pro nadmìrné napìtí klínových øemenù.

10 Bì�né vyladìní nebo seøízení motoru.

11 Po�kození motoru nebo nìkteré jeho souèásti, napø. spalovací komory, ventilù,
ventilových sedel, vedení ventilù, nebo spálení vinutí startéru pou�íváním
nesprávného paliva - zkapalnìného plynu, zemního plynu, upravovaného benzinu
apod.

Záruèní servis je dostupný pouze prostøednictvím autorizovaných dealerù
spoleènosti Briggs & Stratton. Nejbli��í autorizované dealery spoleènosti Briggs &
Stratton najdete na na�í mapì dealerù na webové stránce
www.BRIGGSandSTRATTON.COM, na telefonu 257 013 117, nebo jsou také uvedeni
ve �Zlatých stránkách�.

vý�e uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává sp

Komerèní pou�itíKomerèní pou�ití

3 roky

2 roky 1 rok2 roky 1 rok

e být v nìkterých pøípadech roz�íøena, ani� by náme být v nìkterých pøípadech roz�íøena, ani� by nám to bylo v dobì vydání tohoto dokumentu známo. Ito bylo v dobì vydání tohoto dokumentu známo. I
COM nebo kontaktujteCOM nebo kontaktujte autorizovaný servis Briggs & Stratton.autorizovaný servis Briggs & Stratton.

orech: Záruka pro spotøebitelské pou�ívání pouze 2 roky. Záruka pro komerèní pou�ívání se neposkytuje. Tato záZáruka pro komerèní pou�ívání se neposkytuje. Tato zá
Na motory, pou�ívané pøi sportovních závodech nebo na komerèních èi nájemníchNa motory, pou�ívané pøi sportovních závodech nebo na komerèních èi nájemních

ebitelské pou�ívání, �ádná záruka pro komerèní pou�ívání. Motoryebitelské pou�ívání, �ádná záruka pro komerèní pou�ívání. Motory
ruka pro spotøebitelské pou�ívání, 2 roky zárukaruka pro spotøebitelské pou�ívání, 2 roky záruka pro komerèní pou�ívání. 3válcový motor Vanguarpro komerèní pou�ívání. 3válcový motor Vanguar
vých kapalinou chlazených motorù Briggs & Stratton.vých kapalinou chlazených motorù Briggs & Stratton.

hodním spotøebitelem nebo komerèním koncovým u�ivhodním spotøebitelem nebo komerèním koncovým u�ivatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce
ání maloobchodním spotøebitelem v jeho domácnosti. �Komerèním pou�itím� se rozácnosti. �Komerèním pou�itím� se roz

vnách. Jakmile byl jednou motor pou�it pro komerèní úèely,vnách. Jakmile byl jednou motor pou�it pro komerèní úèely, musí být pro úèely této zárukmusí být pro úèely této záruk

K obdr�ení záruky na výrobky Briggs & Stratton není nutná registrace záruky. Uchovejte si úètenku jako dùkaz o zakoupení. Jestli�e pøi �ádosti o záruèK obdr�ení záruky na výrobky Briggs & Stratton není nutná registrace záruky. Uchovejte si úètenku jako dùkaz o zakoupení. Jestli�e pøi �ádosti o záruè
nepøedlo�íte dùkaz o dni prvního zakoupení, pro urèení záruèní lhùty bude pou�ito datum výroby výrobku.nepøedlo�íte dùkaz o dni prvního zakoupení, pro urèení záruèní lhùty bude pou�ito datum výroby výrobku.

tí záruèní opravy a omlouvá se za zpùsobenétí záruèní opravy a omlouvá se za zpùsobené
hni autorizovaní prodejci. Vìt�ina záruèníchhni autorizovaní prodejci. Vìt�ina záruèních

mohou být po�adavky na záruèní servismohou být po�adavky na záruèní servis

izovaného prodejce,izovaného prodejce, oprávnìnost va�ichoprávnìnost va�ich
pøípadì jej po�ádejte, aby pøedal v�echnypøípadì jej po�ádejte, aby pøedal v�echny

podklady svému distributorovi nebo výrobnímupodklady svému distributorovi nebo výrobnímu závodu. Jestli�e distributor nebo výrobcezávodu. Jestli�e distributor nebo výrobce
u, dostanete za vadné souèásu, dostanete za vadné souèástky úhradu v plné vý�i. Aby

se pøede�lo nedorozumìním mezi zákazníkem a prodejcem,i zákazníkem a prodejcem, uvádíme dále nejbì�nìj�í
pøíèiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje.pøíèiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje.

Motory, stejnì jako v�echna meMotory, stejnì jako v�echna mechanická zaøízení, potøebují ke
správné funkènosti pravidelnou výmìnu dílsprávné funkènosti pravidelnou výmìnu dílù a dal�í údr�bu. Tato záruka se nevztahujeù a dal�í údr�bu. Tato záruka se nevztahuje
na opravy v dùsledku ukonèenína opravy v dùsledku ukonèení �ivotnosti konkrétního dílu nebo celého produktu pøi�ivotnosti konkrétního dílu nebo celého produktu pøi
normálním pou�ívání. Záruka se nenormálním pou�ívání. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené neodbornýmvztahuje na závady zpùsobené neodborným
zacházením, nedostateènouzacházením, nedostateènou bì�nou údr�bou, pøepravou, mbì�nou údr�bou, pøepravou, m
nesprávnou montá�í. Záruku nelze uplatninesprávnou montá�í. Záruku nelze uplatnit ani v pøípadì, kdy bylo z motoru odstranìno
výrobní èíslo nebo byl jakkoliv upravován èi mìnìn.výrobní èíslo nebo byl jakkoliv upravován èi mìnìn.

Nesprávná údr�ba:Nesprávná údr�ba: �ivotnost motoru závisí na podmínkách, v nich� se provozuje, a na�ivotnost motoru závisí na podmínkách, v nich� se provozuje, a na
péèi, která se mu vìnuje. Nìkterá zaøízení (péèi, která se mu vìnuje. Nìkterá zaøízení (
sekaèky) jsou èasto provozována v pra�sekaèky) jsou èasto provozována v pra�
zpùsobit pøedèasné opotøzpùsobit pøedèasné opotøebení. Pokud bylo toto opot
prachu, neèistot, písku z èi�tìní svíèek nebo

4 Díly, které jsou vydøené nebo zlomené z


