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SOUÈÁSTI VZNÌTOVÉHO MOTORU
VIZ OBR. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Termostat
Uzávìr plnicího otvoru oleje
Elektrický startér
Olejová vana
Alternátor
Vstøikovací tryska
Ĉhavicí svíèka
Olejové výpusti
Olejový filtr
Zásuvná mìrka
Vstøikovací èerpadlo
Èíslo kódu data výroby motoru
XXXXXXXXX
Èíslo modelu a typu motoru
XXXXXX XXXX-XX

SOUÈÁSTI PØEPLÒOVANÉHO
VZNÌTOVÉHO MOTORU
VIZ OBR. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Termostat
Uzávìr plnicího otvoru oleje
Turbodmychadlo
Elektrický startér
Alternátor
Olejová vana
Vstøikovací tryska
Ĉhavicí svíèka
Olejové výpusti
Chladiè oleje, pokud je ve výbavì
Olejový filtr
Zásuvná mìrka
Vstøikovací èerpadlo

Typické kontrolky kontrolního panelu
(pokud jsou ve výbavì)
Kontrolky se rozsvítí, kdyď je startovací spínaè otoèen do zapnuté
polohy, a mìly by být bìhem chodu motoru zhasnuty.
Zkontrolujte motor, pokud se kontrolky rozsvítí bìhem jeho chodu.

5 Kontrolka zapalování, pokud se pøi otoèení spínaèe do zapnuté
polohy nerozsvítí, zkontrolujte pojistku nebo ďárovku.
6 Kontrolka tlaku oleje v motoru, pokud se rozsvítí bìhem chodu
motoru, ihned motor zastavte. Zkontrolujte hladinu oleje a elektrický
systém.
7 Kontrolka dobíjení, pokud se rozsvítí bìhem chodu motoru,
zkontrolujte elektrický systém.

8 Kontrolka ďhavení – Kontrolka ďhavení se rozsvítí, kdyď je klíè
otoèen do polohy ĈHAVENÍ. Pokud je mimo polohu ĈHAVENÍ,
rozsvítí se v zapnuté poloze.
8 Kontrolka palivového filtru – Rozsvítí se pøi zachycení limitního
mnoďství vody v palivovém filtru, mìla by včak být zhasnuta,
kdyď je voda vypučtìna.
8 Kontrolka pøehøátí – Pokud se rozsvítí bìhem chodu motoru,
motor se pøehøívá. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Zkontrolujte,
zda není zanesen chladiè nebo zda nìco nebrání proudìní vzduchu.
Typ motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 3válcový, chlazený kapalinou

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hodnoty výkonu: Výkon konkrétního modelu motoru se nejprve urèí
podle normy SAE (Society of Automotive Engineers) kód J1940
(Small Engine Power & Torque Rating Procedure) (revize 2002-05).
Na základì velkých rozdílù mezi zaøízeními, do nichď jsou nače motory
montovány a velkých rozdílù daných poďadavky na ochranu ďivotního
prostøedí v konkrétním místì se mùďe stát, ďe motor, který jste
zakoupili, nedosáhne po montáďi do pohánìného zaøízení uvádìného
výkonu v koòských sílách (skuteèný výkon "na místì instalace").
Tento rozdíl má øadu pøíèin, napøíklad: rozdíly v nadmoøské výčce,
teplotì, atmosférickém tlaku, vlhkosti, pouďitém palivu, oleji, omezení
maximálních povolených otáèek motoru, rozdíly mezi jednotlivými
vyrobenými kusy, rozdílná konstrukce pohánìného zaøízení, zpùsob
jeho vyuďívání, zábìh motoru, který sniďuje tøení, a dále èistota
spalovacího prostoru, seøízení ventilù a karburátoru, a øada dalčích
faktorù. Uvádìný výkon mùďe být také upraven srovnáním s jinými
podobnými motory vyuďívanými v podobných aplikacích, a nemusí
proto pøesnì odpovídat hodnotì zjičtìné podle výče uvedeného
postupu.

Zde si pro dalčí pouďití zapičte datum nákupu.

Modelové øady 522447

Typické mìøièe (pokud jsou ve výbavì)
1 Teplomìr chladicí kapaliny – Ukazuje teplotu, kdyď je zapnut
startovací spínaè.
Normální rozsah 80° – 90°C (175° – 195°F).
Nebezpeèný rozsah 105°C (220°F).

PØED SPOUĆTÌNÍM MOTORU
• Pøeètìte si celý Návod k obsluze a údrďbì A návod k zaøízení,
které tento motor pohání.*
• Nedodrďení návodu mùďe mít za následek váďný nebo i
smrtelný úraz.
* Spoleènost Briggs & Stratton nemusí nutnì vìdìt, jaké zaøízení bude
tento motor pohánìt. Z tohoto dùvodu je tøeba, abyste pøed
zahájením provozu peèlivì prostudovali a pochopili návod k obsluze
zaøízení, do nìhoď je motor montován.

VÝSTRAĈNÉ SYMBOLY

Poďár

Výbuch

Pohyblivé èásti

Toxické výpary

Horká kapalina
nebo pára

Horký povrch

Úraz elektrickým
proudem

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY

Bezpeènostní
výstraha

Zapnuto/
Vypnuto

Pøeètìte si Návod
k obsluze

Olej

Stop

Sytiè

Palivo

Uzávìr paliva

SPECIFIKACE SEØÍZENÍ
Vùle sacího ventilu . . .
................
Vùle výfukového ventilu .
................

VIZ OBR. 3

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRĈBÌ OBSAHUJE
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE, ABY
• vás informoval o nebezpeèích souvisejících s motory
• vás informoval o riziku úrazu spojeném s tìmito nebezpeèími
• vám sdìlil, jak se vyhýbat nebo jak omezovat riziko úrazu.

OBECNÉ ÚDAJE

Èíslo kódu data výroby motoru
XXXXXXXXX
15 Èíslo modelu a typu motoru
XXXXXX XXXX-XX
Zaznamenejte zde èísla modelu, typu a kódu data výroby motoru
pro budoucí pouďití. Souhrnné výrobní èíslo uvedené na pøedním krytu
obsahuje specifické èíslo modelu uvedené na motoru.

SOUÈÁSTI KONTROLNÍHO PANELU

BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
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. . . . 0,2 mm
(0,008 palce)
. . . . 0,2 mm
(0,008 palce)

Modelové øady 432447
Vrtání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 mm (2,68 palce)
Zdvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 mm (2,52 palce)
Zdvihový objem . . . . . . . . . . . . 697 ccm (42,5 kubického palce)
Vrtání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 mm (2,68 palce)
Zdvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 mm (3,07 palce)
Zdvihový objem . . . . . . . . . . . . 850 ccm (52,0 kubického palce)

Bezpeènostní varovný symbol se pouďívá k oznaèení
varovných informací o nebezpeèí, která mohou zpùsobit úraz.
Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR) se pouďívá
spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti a
potenciální váďnosti úrazu. Mimo to mùďe být pro oznaèení druhu
nebezpeèí pouďit symbol nebezpeèí.
NEBEZPEÈÍ vyznaèuje ohroďení, které,
eliminováno, zpùsobí smrt nebo váďný úraz.

není-li

VAROVÁNÍ vyznaèuje ohroďení, které, není-li eliminováno,
mùďe zpùsobit smrt nebo váďný úraz.

Modelové øady 582447, 588447, 58A447

POZOR vyznaèuje ohroďení, které, není-li eliminováno,
mùďe zpùsobit lehký, nebo støednì tìďký úraz.

Vrtání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 mm (2,83 palce)
Zdvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 mm (3,07 palce)
Zdvihový objem . . . . . . . . . . . . 953 ccm (58,1 kubického palce)

POZOR , pokud se pouďije bez varovného symbolu,
oznaèuje situaci, v níď by mohlo dojít k počkození
motoru.

2 Poèítadlo motohodin – Ukazuje celkový poèet hodin chodu
motoru.
3 Palivomìr – Pro minimalizaci kondenzace v palivové nádrďi,
udrďujte nádrď plnou.
4 Uzávìr pøívodu paliva – Otevøete ventil pøed spučtìním motoru.
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POZOR

POZOR

Motory produkují oxid uhelnatý, coď je bezbarvý
jedovatý plyn bez zápachu.
Vdechování oxidu uhelnatého mùďe zpùsobit
nevolnost, mdloby aď smrt.

Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo
zachytit ruce, nohy, vlasy, odìv èi výstroj.

• Motor spoučtìjte a provozujte na volném prostranství.
• Nespoučtìjte ani neprovozujte motor v uzavøeném
prostoru, i kdyď jsou otevøená okna i dveøe.

• Provozujte zaøízení pouze s upevnìnými ochrannými
kryty.
• Udrďujte ruce a nohy v dostateèné vzdálenosti od
rotujících souèástí.
• Sepnìte si dlouhé vlasy a sejmìte čperky.
• Nenoste volnì vlající odìv, volnì visící stahovací tkalouny
a čòùry, jeď mohou být zachyceny.

Mùďe dojít k tìďkým trďným ranám aď
amputacím konèetin.

POZOR
Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, o nichď je ve
státì Kalifornie známo, ďe zpùsobují rakovinu, počkození plodu èi
jiné poruchy reprodukce.

POZOR
Neúmyslné jiskøení mùďe zpùsobit poďár nebo
úraz elektrickým proudem.
Neúmyslné spučtìní motoru mùďe zpùsobit
zachycení, amputaci konèetiny nebo trďné
rány.

POZOR
POZOR

Výsledkem mùďe být poďár nebo výbuch.
• Nespoučtìjte motor, uniká-li v prostoru zemní plyn nebo
propan-butan (LPG).
• Nepouďívejte stlaèené startovací kapaliny, jejich páry jsou
hoølavé.

POZOR
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a
výbučné.
Poďár nebo výbuch mùďe zpùsobit váďné
popáleniny nebo i smrt.
KDYĈ DOPLÒUJETE PALIVO
• VYPNÌTE motor a pøed sejmutím uzávìru palivové nádrďe
jej nechte nejménì 2 minuty chladnout.
• Nádrď plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
• Nepøeplòujte nádrď. Nádrď plòte zhruba 40 mm
(1-1/2 palce) pod horní okraj hrdla kvùli tepelné roztaďnosti
paliva.
• Chraòte palivo pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným
plamínkem, teplem a jinými zdroji zapálení.
• Kontrolujte palivové potrubí, nádrď a víèko a včechny spoje
na tìsnost a praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
PØI SPOUĆTÌNÍ MOTORU
• Zkontrolujte, zda jsou na svém místì tlumiè výfuku,
uzávìr palivové nádrďe a vzduchový filtr.
• Jestliďe rozlijete palivo, poèkejte, aď se odpaøí a teprve
potom spusĎte motor.
PØI OBSLUZE ZAØÍZENÍ
• Nenaklánìjte motor ani zaøízení tak, aby nedočlo k úniku
paliva.
PØI PØEPRAVÌ ZAØÍZENÍ
• Pøepravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrďí nebo
zavøeným palivovým ventilem.
PØI SKLADOVÁNÍ PALIVA NEBO ZAØÍZENÍ S PALIVEM V
NÁDRĈI
• Uloďte oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných
zaøízení, která mají vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù
zapálení, protoďe by mohly zaďehnout zaøízení s
uloďeným palivem nebo zdroj paliva.

Provozem motorù se vytváøí teplo.
Díly motoru, zejména turbodmychadlo a
tlumiè výfuku, jsou za provozu extrémnì
horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout váďné
popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ročtí atd.,
mùďe vzplanout.
• Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, turbodmychadlo,
válec a ďebra motoru vychladnout.
• Odstraòujte hoølavé materiály, hromadící se v prostoru
tlumièe a válce.
• Pøed pouďitím zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo
køovím porostlém nekultivovaném pozemku namontujte a
udrďujte ve funkèním stavu lapaè jisker. Vyďaduje to
stát Kalifornie (odst. 4442 Kalifornského zákona o
veøejných zdrojích). Ostatní státy mají podobné zákony.
Na federálních pozemcích platí federální zákony.

POZOR
Nikdy neodstraòujte uzávìr chladièe nebo
uzávìr nádrďky chladièe, kdyď je motor horký
nebo kdyď bìďí. Mohlo by dojít k váďným
popáleninám nebo zranìní unikající párou
nebo horkou chladicí kapalinou motoru.
• Zastavte motor a nechte jej zchladnout, neď odstraníte
uzávìr chladièe nebo nádrďky.
• Pro odstranìní uzávìru nádrďky po zchladnutí motoru
umístìte na uzávìr silnou tkaninu a pomalu jej odčroubujte.
• Pro odstranìní uzávìru chladièe po zchladnutí motoru
umístìte na uzávìr silnou tkaninu a pomalu jím otáèejte
proti smìru chodu hodinových ruèièek na první doraz.
Pøi uvolnìní uzávìru mùďe pod tlakem vytrysknout pára,
drďte se stranou, abyste pøedečli zranìní. Jakmile bude
večkerý tlak uvolnìn, otoète uzávìrem proti smìru chodu
hodinových ruèièek, pøièemď na uzávìr tlaète, abyste jej
odstranili.

POZOR
Briggs & Stratton neschvaluje ani nepovoluje pouďití tìchto
motorù na tøíkolových terénních vozidlech (ATV), motocyklech,
letadlech nebo vozidlech urèených pro sportovní soutìďe.
Takové pouďití tìchto motorù by mohlo vést ke čkodám na
majetku, váďnému zranìní (vèetnì ochrnutí) nebo i ke
smrtelnému úrazu.
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PØED SEØIZOVÁNÍM NEBO OPRAVOU
• Odpojte kabel od záporného pólu akumulátoru.

DOPORUÈENÉ OLEJE
VÝSTRAHA:
Spoleènost Briggs & Stratton dodává motory bez oleje.
Pøed uvedením motoru do chodu jej naplòte potøebným
mnoďstvím oleje. Olej nepøeplòujte.
Pouďijte vysoce kvalitní detergentní olej s klasifikací "Pro servis CF,
CF-4" nebo vyččí. S doporuèenými oleji nepouďívejte ďádné zvláčtní
pøísady. Nesmìčujte olej s palivem. Vyberte stupeò viskozity oleje podle

tabulky, VIZ OBR. 4
* Mùďe být pouďit syntetický olej 5W-30.

VÝSTRAHA:
VIZ OBR. 4
Pøi plnìní nebo pøidávání oleje.
Aby se pøedečlo počkození motoru po spučtìní, musí být zajičtìno
správné odvìtrání. Dodrďte mezeru  mezi zaøízením pro plnìní
oleje a otvorem pro plnìní oleje ve víku ventilù. Tak zamezíte
pøeteèení oleje do odvzdučòovaèe.

Kontrola a pøidavání oleje

VIZ OBR. 5

Olejová náplò vèetnì olejového filtru èiní 3,3 litru (3,5 ètvrtin galonu).
Pøed spučtìním motoru zkontrolujte hladinu oleje. Proveïte kontrolu po
kaďdých osmi (8) hodinách provozu.
Umístìte zaøízení rovnì a vyèistìte okolí otvoru pro plnìní oleje.
Vytáhnìte mìrku, otøete jí èistou tkaninou, zasuòte zpìt a opìt utáhnìte.
Mìrku vytáhnìte a zkontrolujte hladinu oleje. Olej musí dosahovat po
znaèku FULL . Pokud je tøeba pøidat olej, vyjmìte mìrku, aby bylo
zajičtìno správné odvìtrávání, a pomalu dolévejte olej.
Pøed spučtìním motoru mìrku pevnì utáhnìte.
SpusĎte motor a nechte jej 5 minut bìďet ve volnobìhu. Zastavte motor.
Poèkejte 3 minuty a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Podle potøeby
pøidejte olej, aby hladina dosahovala znaèky FULL . Zkontrolujte,
zda nedochází k únikùm oleje.

DOPORUÈENÉ PALIVO
Pouďívejte èistou a èerstvou naftu s minimálním cetanovým èíslem 40.
Pouďíváním èerstvého paliva pøedejdete tvorbì usazenin v palivovém
systému. Nakupujte palivo v mnoďství, které lze spotøebovat bìhem
30 dnù.
Udrďujte palivovou nádrď plnou. Nádrď nepøeplòujte. Nechte v ní místo
pro tepelnou roztaďnost paliva.
VÝSTRAHA:
Nepouďívejte petrolej nebo benzín místo nafty. Nedodrďení tohoto
pokynu by vedlo k počkození motoru.

Pøed doplòováním paliva nechte motor
2 minuty zchladnout. Pøed sejmutím
uzávìru pro doplnìní paliva vyèistìte okolí
plnicího hrdla. Sejmìte uzávìr. Nádrď
naplòte zhruba 40 mm (1-1/2 palce) pod
horní okraj hrdla kvùli tepelné roztaďnosti
paliva. Dejte pozor, abyste nádrď nepøeplnili. Pøed spučtìním motoru
umístìte uzávìr zpìt. Zkontrolujte, zda nedochází k únikùm paliva na
palivovém filtru, vstøikovacím èerpadle, palivových potrubích atd.
POZOR

DOPORUÈENÁ CHLADICÍ KAPALINA
Tento motor je chlazený kapalinou. Je vyďadován mísicí pomìr 50/50%
bezfosfátové nemrznoucí smìsi a vody, aby bylo zajičtìno odvádìní
tepla, ochrana proti korozi a mazání.

VIZ OBR. 6
Nastavte čkrticí klapku do polohy SLOW. Motor by mìl krátkou dobu
bìďet, aby zchladl.
UPOZORNÌNÍ : PRO MOTOR VYBAVENÝ TURBODMYCHADLEM
Po chodu motoru na plnou zátìď nechte motor bìďet jednu minutu
ve volnobìhu, neď jej vypnete. Nedodrďení tohoto upozornìní by
mohlo vést ke čpatné funkci turbodmychadla.
Otoète klíè do vypnuté polohy. Vďdy vyjmìte klíè, pokud zaøízení není
pouďíváno nebo je ponecháno bez dozoru. Uloďte klíè mimo dosah dìtí.
POZOR
Pøi pøepravì motoru nebo zaøízení zavøete palivový
uzavírací ventil otoèením o 1/4 otáèky, abyste
pøedečli úniku paliva.

POZOR
Nedotýkejte se horkého chladièe a neotvírejte
nádrďku, kdyď motor bìďí.
Pøed výmìnou nebo doplnìním chladicí kapaliny
nechte motor zchladnout.

Výmìna a doplnìní chladicí kapaliny
Naplòte chladiè po dno uloďení uzávìru plnicího otvoru a mezi znaèky
FULL a LOW na nádrďce, pokud je zaøízení takto vybaveno.

SPUĆTÌNÍ MOTORU

ÚDRĈBA
VIZ OBR. 6 7 8
Pravidelná údrďba zvyčuje výkon a prodluďuje ďivotnost motoru.
Pøi provozu v obtíďných podmínkách je vyďadována èastìjčí údrďba.
Pro správné náhradní díly se obraĎte na autorizovaného prodejce
Briggs & Stratton 3/LC. Jiné díly nemusí fungovat, mohou počkodit
motor a zpùsobit zranìní nebo neplatnost záruky.

VIZ OBR. 6

POZOR

VÝSTRAHA:
Pøed prvním spučtìním motoru nabijte akumulátor podle
doporuèení výrobce zaøízení. Pokud byste to neuèinili, hrozilo by
počkození motoru.
POZOR
Výrobce zaøízení, do kterého je motor osazen, uvádí
maximální otáèky motoru vhodné pro provoz svého
výrobku. TYTO OTÁÈKY NEPØEKRAÈUJTE.

Spoučtìní motoru
Pokud je instalován uzavírací ventil paliva, otevøete jej.
Umístìte čkrticí klapku do polohy SLOW.
Zasuòte klíè ve vypnuté poloze (OFF) a otoète jej do zapnuté polohy
(ON) nebo do polohy ĈHAVENÍ (rozsvítí se kontrolka ĈHAVENÍ,
aby indikovala, ďe ďhavicí svíèky pøedehøívají spalovací komoru).
Kdyď kontrolka ĈHAVENÍ zhasne, otoète klíèem do polohy START.
VÝSTRAHA:
Abyste prodlouďili ďivotnost spoučtìèe, spoučtìjte motor v krátkých
cyklech, nepøekraèujte 30 sekund/min. Dlouhodobé startování mùďe
spoučtìè počkodit.

Odpojte kabel od záporného
pólu akumulátoru.

Kaďdých 8 hodin provozu nebo dennì
D Zkontrolujte hladinu oleje
D Zkontrolujte, zda nedochází k únikùm oleje
D Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny

Kaďdých 100 hodin
D Zkontrolujte øemen ventilátoru
D Proveïte servis vloďky vzduchového filtru*

Kaďdých 150 hodin

VÝSTRAHA:
NEAKCELERUJTE ANI NEVYTÁÈEJTE studený motor.
Nedodrďení tohoto pokynu by mohlo vést k počkození motoru.

PÉÈE O OLEJ

VIZ OBR. 7

Kontrolujte olej kaďdých 8 hodin nebo dennì pøed spučtìním motoru.
Podrobnosti najdete v postupu doplòování oleje v oddíle
Doporuèení týkající se oleje.
Výmìna oleje a olejového filtru.
Vymìòte olej a filtr po prvních 50 hodinách provozu. Pøi vypnutém, ale
ječtì zahøátém motoru odstraòte uzávìr pro vypoučtìní oleje 
a vypusĎte olej. Demontujte olejový filtr . Pøed montáďí nového filtru
naneste na tìsnìní filtru èerstvý olej. Rukou namontujte filtr zpìt, jakmile
se tìsnìní dostane do styku s adaptérem, utáhnìte jej ječtì o 3/4 otáèky.
Namontujte zpìt vypoučtìcí uzávìr a utáhnìte jej na 35 Nm nebo
25 ft.lbs. Doplòte nový olej s doporuèeným stupnìm viskozity SAE.
VIZ OBR. 3 Doplòte olej po znaèku FULL na mìrce. Umístìte zpìt
uzávìr hrdla pro plnìní oleje. UPOZORNÌNÍ: Olej nepøeplòujte.
Nechte motor bìďet 5 minut ve volnobìhu, zastavte jej, poèkejte
3 minuty a pak znovu zkontrolujte hladinu oleje. V pøípadì potøeby
pøidejte olej po znaèku FULL. Zkontrolujte, zda nedochází k únikùm
oleje.

ÚDRĈBA VZDUCHOVÉHO FILTRU VIZ OBR. 7
Poznámka: Vzduchový filtr mùďe být dodán výrobcem zaøízení.
Odjistìte pøíchytky  a sejmìte víko . Peèlivé víko vyèistìte.
Pro vyèičtìní vloďky  mírnì poklepejte na konec rukojetí čroubováku.
Vymìòte vloďku, pokud je zneèičtìná nebo počkozená. Nasaïte vloďku
do pouzdra. Namontujte víko a zajistìte pøíchytky.
VÝSTRAHA:
Nepouďívejte pro èičtìní stlaèený vzduch nebo rozpoučtìdla.
Mohly by zpùsobit počkození nebo naručení vloďky. Nemaďte
vloďku olejem.

PÉÈE O CHLADICÍ KAPALINU

D Vymìòte olej*

Kaďdých 200 hodin
D Zkontrolujte elektrolyt akumulátoru

Kaďdých 300 hodin

Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny pøi studeném motoru. Hladina by se
pøi studeném motoru mìla nacházet mezi znaèkami FULL a LOW.
Pokud je hladina v nádrďce nízká, musí být doplnìna spoleènì s
chladièem.

D Vymìòte olejový filtr*

POZOR

Kaďdých 600 hodin
D Vymìòte vloďku vzduchového filtru**
D Zkontrolujte vùli ventilù

Kaďdých 800 hodin
Kdyď se motor spustí, uvolnìte klíè, který se vrátí do polohy zapnuto.

Proveïte první údrďbu po 50 hodinách provozu.
Večkerá následná údrďba se provádí v tomto intervalu,
pokud není uvedeno jinak. Provádìjte údrďbu èastìji pøi
provozu s velkým zatíďením nebo pøi vysokých teplotách.
** Vymìòte po kaďdých 600 hodinách provozu. Provádìjte
údrďbu èastìji pøi provozu s velkým zatíďením nebo pøi
vysokých teplotách.
*** Proveïte jednou za rok, pokud je v provozu ménì neď
100 hodin.
**** Øiïte se plánem údrďby výrobce, pokud je pouďit díl
neschválený B&S.
*

VYPNUTÍ MOTORU

D Vymìòte vloďku palivového filtru****

Kaďdý rok
D Vymìòte chladicí kapalinu
D Vymìòte olej***

Nastavte čkrticí kapku do polohy SLOW, pokud je v poloze FAST podle
instrukcí pro studený start.
Nechte motor nìkolik minut zahøívat, neď jej zaènete zatìďovat.

Spoučtìní motoru pøi chladném poèasí
(teplota niďčí neď –105 C nebo 145 F)

H

Pouďijte správný typ oleje pro pøedpokládanou teplotu spoučtìní
motoru.
H Odstraòte vnìjčí zaøízení/zátìď motoru (viz návod k obsluze
zaøízení).
H Pøed spoučtìním motoru otevøete palivový uzavírací ventil, pokud
je jím zaøízení vybaveno.
H Spoučtìjte motor s ovládáním čkrticí klapky v poloze FAST.
H Nepouďívejte palivo, které zbylo z léta. Pouďijte èerstvé palivo.
H Podle venkovní teploty nechte motor nìkolik sekund aď nìkolik
minut zahøát.

• Zastavte motor a nechte jej zchladnout,
neď odstraníte uzávìr chladièe nebo nádrďky.
• Pro odstranìní uzávìru nádrďky po zchladnutí
motoru umístìte na víèko silnou tkaninu a
pomalu je odčroubujte.
• Pro odstranìní uzávìru chladièe po zchladnutí
motoru umístìte na uzávìr silnou tkaninu a
pomalu jím otáèejte proti smìru chodu
hodinových ruèièek na první doraz. Pøi uvolnìní
uzávìru mùďe pod tlakem vytrysknout pára,
drďte se stranou, abyste pøedečli zranìní.
Jakmile bude večkerý tlak uvolnìn, otoète
uzávìrem proti smìru chodu hodinových
ruèièek, pøièemď na uzávìr tlaète, abyste jej
odstranili.
Normální teplota chladicí kapaliny pøi bìďícím motoru by mìla být
80° aď 90° F (175° aď 195° C). Pokud teplota stoupne nad 220° F
(105° C), uveïte motor do volnobìhu a pak jej zastavte. Jakmile motor
zchladne, zkontrolujte, zda není hladina chladicí kapaliny nízká, zda je
øemen napnutý a zda nejsou zanesena ďebra chladièe.

PALIVOVÝ FILTR

VIZ OBR. 8

Pokud se pøi bìďícím motoru rozsvítí kontrolka palivového filtru,
zastavte motor a vypusĎte z palivového filtru vodu.
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Pro vypučtìní vody:
Zastavte motor.
Umístìte pod palivový filtr nádobu a povolte vypoučtìcí uzávìr 
o pøibliďnì 1 otáèku.
Voda by mìla vytéct. V pøípadì potøeby aktivujte pro vypučtìní vody
plnicí èerpadlo , avčak pouze dokud nebude z filtru vytékat palivo.
Utáhnìte vypoučtìcí uzávìr . Odvzdučnìte palivový okruh.
SpusĎte motor. Ujistìte se, ďe kontrolka zhasne. Zkontrolujte,
zda nedochází k únikùm.

Seøiïte napnutí øemene ventilátoru povolením 2 čroubù ( A a B )
alternátoru. Umístìte rukojeĎ  nebo podobný pøedmìt mezi alternátor
a blok válcù a pohnìte alternátorem smìrem vnì motoru.
Pøestaòte, kdyď bude øemen ventilátoru splòovat výče uvedené
napnutí. Utáhnìte črouby alternátoru, abyste zajistili napnutí,
a odstraòte rukojeĎ. Znovu zkontrolujte napnutí, pokud odpovídá
specifikacím, utáhnìte črouby.

A =19 Nm nebo 170 in. lbs.

Odpojte vodiè snímaèe . Odčroubujte vypoučtìcí uzávìr
a vyjmìte O-krouďek .

Pøed kaďdým pouďitím odstraòte z motoru nahromadìné neèistoty.
Aby byl zajičtìn plynulý chod, udrďujte táhla vstøikovacího èerpadla,
pruďiny a ovládací prvky v èistém stavu. Vyèistìte oblast tlumièe výfuku
a sbìrného potrubí, aby byla odstranìna večkerá tráva a hoølavé
neèistoty.

VÙLE VENTILÙ

POZOR
Motor je nutno udrďovat v èistém stavu, aby se
sníďilo riziko pøehøátí a vznícení vrstvy
nahromadìných neèistot. Èistìte motor pokud je
studený.

VIZ OBR. 8

Poznámka: Pokud motor bìďí normálnì, mùďete tuto kontrolu a
seøízení vynechat.
Pøi pístu è. 1 v horní úvrati (HÚ) kompresního zdvihu zkontrolujte vùli
ventilù u válcù uvedených v níďe uvedené tabulce. Pomocí klíèe 
drďte matici a proveïte seøízení čroubovákem . Urèete vùli pomocí
lístkové mìrky . Otoète klikovým høídelem o 360 stupòù ve smìru
chodu hodinových ruèièek, abyste zkontrolovali zbývající ventily.
V pøípadì potøeby proveïte seøízení ve stejném poøadí.

1

2

Píst è. 1 v HÚ
kompresního zdvihu HÚ
kompresního zdvihu.

Sací

D

Výfukový

D D

Otoète klikovým høídelem
o 360 stupòù ve smìru
chodu
h d hhodinových
di ý h
ruèièek.

Sací
Výfukový
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D

D

Vùle ventilù (zastudena):
Sací ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mm (0,008 palce)
Výfukový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2mm (0,008 palce)
Seøízení utahovacího momentu pojistné matice: 10,7 Nm (95 in-lbs)
Zkontrolujte tìsnìní víka ventilù, zda na nìm nedochází k úniku.
V pøípadì potøeby je vymìòte. Utáhnìte matice víka ventilù na 5,1 Nm
(45 in-lbs)

ÚDRĈBA ØEMENE VENTILÁTORU VIZ OBR. 9
Zkontrolujte stav øemene ventilátoru  a vymìòte jej, pokud

je
opotøebovaný nebo počkozený.
Zkontrolujte napnutí øemene ventilátoru, vyviòte sílu 98 N nebo 22 lbs
ve støedu  vìtve øemene mezi ventilátorem a alternátorem. Prùhyb
øemene  by mìl být 10–12 mm (3/8–1/2 in).

Vymìòte olej. Viz Péèe o olej. VIZ OBR. 2 7
Demontujte ďhavicí svíèky a nalijte do kaďdého válce pøibliďnì 3 ml
motorového oleje. Namontujte ďhavicí svíèky zpìt a pomalu otáèejte
motorem, aby se olej rovnomìrnì rozetøel.
Odstraòte z motoru povrchové neèistoty, usazeniny nebo trávu.
Skladujte na èistém a suchém místì.
POZOR
Motor NIKDY neukládejte v blízkosti kamen, pecí,
ohøívaèù vody s vìèným plaménkem, pøípadnì
jakýchkoliv jiných zaøízení, která mohou zpùsobit
jiskøení.

LAPAÈ JISKER
Jestliďe je tlumiè výfuku motoru vybaven sestavou síĎového lapaèe
jisker, kaďdých 50 hodiny jej demontujte, vyèistìte a prohlédnìte.
Pokud je počkozen, vymìòte jej.

SEØÍZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKÙ
Pokud se motor obtíďnì spoučtí nebo je akcelerace nerovnomìrná,
zkontrolujte funkci ovládání a seøiïte jej.



D

Motory ukládané na více neď 30 dnù vyďadují zvláčtní pozornost.

VÝSTRAHA:
Neèistìte motor vodou. Voda by se mohla dostat do palivové
soustavy. Pouďijte kartáè nebo èistou tkaninu.

SEØÍZENÍ
Válec

Píst

Otoète čroubem pro seøízení volnobìďných otáèek , tak abyste
nastavili volnobìďné otáèky specifikované výrobcem.
Utáhnìte pojistnou matici.
V pøípadì potøeby ovládání čkrticí klapky znovu seøiïte.

UKLÁDÁNÍ

ODSTRAÒOVANÍ NEÈISTOT

Demontujte palivový filtr  pomocí klíèe na filtry.
Rukou začroubujte nový filtr, dokud se tìsnìní nedostane do styku s
pouzdrem. Potom jej utáhnìte ječtì o 1/3 otáèky.
Namontujte vypoučtìcí uzávìr  s novým O-krouďkem .
Pøipojte vodiè snímaèe .
Odvzdučnìte palivový okruh. SpusĎte motor a zkontrolujte,
zda nedochází k únikùm.

Pøemístìte ovládání čkrticí klapky do polohy SLOW (pomalu) nebo IDLE
(volnobìh).
Povolte pojistnou matici .

B =61 Nm nebo 45 ft. lbs.

Pro výmìnu palivového filtru:



Pro seøízení volnobìďných otáèek:





Ì
ÌÌ
Ì
ÌÌ
Ì
Ì

Pro seøízení ovládání čkrticí klapky:
Pøemístìte ovládání čkrticí klapky do polohy SLOW (pomalu) nebo IDLE
(volnobìh).
Pokud se páèka  nedotýká čroubu pro seøízení volnobìďných
otáèek , povolte čroub svorky bowdenu.
Seøiïte ovládací bowden tak, aby byl umoďnìn dotyk páèky pro regulaci
otáèek a čroubu pro seøízení volnobìďných otáèek.
Dotáhnìte čroub svorky bowdenu.
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SERVIS
ObraĎte se na kterékoliv autorizované servisní støedisko spoleènosti
Briggs & Stratton 3/LC. Kaďdé z nich má na skladì originální díly
Briggs & Stratton a je vybaveno speciálním servisním náøadím.
Ćkolení technici jsou zárukou odbornì provádìného servisu včech
motorù Briggs & Stratton.
Nákupem zaøízení, pohánìného
motorem Briggs & Stratton máte po
celém svìtì zajičtìn vysoce
kvalifikovaný a spolehlivý servis ve více
neď 30 000 autorizovaných servisních
støediscích, kde pùsobí více neď
5 000 vyčkolených servisních technikù.
Kdykoli vám bude nabízen servis
Briggs & Stratton 3/LC, hledejte vďdy
toto logo.
Své nejbliďčí autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton 3/LC
najdete na mapì na načí webové stránce www.briggsandstratton.com.
Ilustrované dílenské pøírùèky pro opravy obsahují "teorie provozu a
obsluhy", obecné technické podmínky a podrobné informace o
seøizování, ladìní a opravách motorù Briggs & Stratton 3/LC.
Pøíruèku objednávejte u autorizovaného prodejce Briggs & Stratton.

ÈÁSTEÈNÝ SEZNAM ORIGINÁLNÍCH DÍLÙ
BRIGGS & STRATTON
Díl è.

Díl
Olej (48 uncí) . . . . . . .
Olejový filtr . . . . . . . .
Vzduchový filtr . . . . . .
Vloďka palivového filtru .
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Pro modelové øady 432447, 522447 a 582447
Prohláčení o záruce firmy Briggs & Stratton
Corporation (B&S), organizace California
Air Resources Board (CARB) a United States
Environmental Protection Agency (americká EPA)
na splnìní limitù emisí (práva vlastníka motoru
vyplývající ze záruky a odpovìdnosti vlastníka
motoru)
ZÁRUKA NA SPLNÌNÍ EMISNÍCH LIMITÙ PLATÍ JEN NA CERTIFIKOVANÉ
MOTORY MODELOVÉHO ROKU 2001 A NOVÌJĆÍ ZAKOUPENÉ A POUĈÍVANÉ V
KALIFORNII A NA CERTIFIKOVANÉ MOTORY MODELOVÉHO ROKU 2001 A
NOVÌJĆÍ ZAKOUPENÉ A POUĈÍVANÉ V OSTATNÍCH STÁTECH USA.
Prohláčení o záruce na splnìní emisních limitù pro
Kalifornii a USA
Organizace California Air Resources Board (CARB), americká EPA a firma B&S s
potìčením pøináčejí vysvìtlení systému záruk na splnìní emisních limitù na malé
vznìtové motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu (SORE), zakoupené od
roku 2001. V Kalifornii musí být nové malé vznìtové motory pro pracovní stroje
pouďívané v terénu navrďeny, vyrobeny a vybaveny doplòky tak, aby vyhovovaly
pøísným státním opatøením pro potlaèení smogu. V jiných státech USA musí nové
malé vznìtové motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu certifikované pro
modelový rok 2001 a novìjčí vyhovovat podobným opatøením stanoveným
americkou organizací EPA. Firma B&S musí ruèit za splnìní emisních limitù
motorù po stanovenou dobu, za pøedpokladu, ďe motor není nesprávnì pouďíván,
zanedbáván nebo nesprávnì udrďován.
Souèástí systému omezení emisí je napøíklad vzduchový filtr, systém zapalování a
tlumiè výfuku. Mùďe jít i o spojky a dalčí pøíslučenství související s emisemi.
Pokud se objeví stav odporující výče uvedeným pøedpisùm, firma B&S váč malý
vznìtový motor pro pracovní stroje pouďívané v terénu opraví, a to zdarma, vèetnì
nákladù na diagnostiku, díly a práci.
Záruka firmy Briggs & Stratton na splnìní emisních
limitù
Na malé vznìtové motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu se vztahuje
záruka na splnìní emisních limitù po dobu 1500 hodin provozu nebo dvou let podle
toho, který z tìchto limitù nastane døíve, v návaznosti na dále uvedená ustanovení.
Pokud je jakýkoliv díl na vačem vznìtovém motoru pro pracovní stroje pouďívané v
terénu vadný, díl bude firmou B&S opraven nebo vymìnìn.
Odpovìdnost vlastníka motoru v rámci záruky
Jako vlastník malého vznìtového motoru pro pracovní stroje pouďívané v terénu

odpovídáte za provádìní údrďby popsané v návodu k provozu a údrďbì.
Firma B&S doporuèuje, abyste si uloďili úètenky prokazující provádìní údrďby,
ale nemùďe odmítnou provést opravu v rámci záruky jen na základì nepøedloďení
úètenek nebo toho, ďe jste neprovedli včechnu pøedepsanou údrďbu.
Jako vlastník malého vznìtového motoru pro pracovní stroje pouďívané v terénu
byste ale mìli vìdìt, ďe firma B&S mùďe odmítnout záruèní opravu, pokud motor
nebo jeho èást selhaly v dùsledku nesprávného pouďívání, zanedbání, nesprávné
údrďby nebo neschválených úprav.
Odpovídáte za pøedání motoru autorizovanému servisu B&S okamďitì po zjičtìní
problému. Nezpochybnìné pøípady uplatnìní záruky budou opraveny v rozumném
termínu, nejdéle do 30 dnù.
S pøípadnými dotazy ohlednì vačich práv vyplývajících ze záruky a vačich
odpovìdností se obraĎte na zástupce servisu B&S na èísle + 420 257 013 116.
Ustanovení o záruce na splnìní emisních limitù
poskytované firmou Briggs & Stratton
Následují konkrétní ustanovení záruky na splnìní emisních limitù. Jedná se o
rozčíøení záruky poskytované firmou B&S na neøízené motory, která je uvedena v
návodu k provozu a údrďbì.
1. Díly, na které je poskytována záruka
Záruka se vztahuje jen na níďe uvedené díly (díly systému omezujícího
emise) v rozsahu, ve kterém byly tyto díly pøítomny na zakoupeném motoru.
a. Systémy dávkování paliva
• Vstøikovací èerpadlo s podávacím èerpadlem
• Vstøikovací tryska
• Palivový filtr
b. Vzduchová sací soustava
• Vzduchový filtr
• Sací potrubí
c. Zapalovací soustava
• Ĉhavicí svíèka
d. Výfukový systém
• Výfukové potrubí

2.

3.

4.

5.

6.

• Elektronické øídicí prvky
• Konektory a sestavy
• Hadice
Délka záruky
Firma B&S zaruèuje prvnímu a kaďdému dalčímu kupujícímu, ďe díly pokryté
zárukou nebudou vykazovat vady materiálu nebo zpracování, které by vedly k
jejich selhání po dobu 1500 hodin nebo dvou let podle toho, který z tìchto
limitù nastane døíve, od pøedání motoru koneènému zákazníkovi.
Zdarma
Oprava nebo výmìna libovolného dílu krytého zárukou bude provedena
zdarma, vèetnì nákladù na diagnostiku a práci potøebnou k urèení, ďe dočlo k
vadì dílu krytého zárukou, v pøípadì, ďe je diagnostická práce provedena
autorizovaným servisem B&S. Servis emisí viz nejbliďčí autorizovaný servis
B&S uvedený ve "Zlatých stránkách" pod heslem "Sekaèky na trávu",
"Motory, benzínové", "Benzínové motory" nebo podobnì.
Vylouèení záruky
Uplatnìní záruky se musí provést v souladu s podmínkami záruky
poskytované firmou B&S na motory. Ze záruky jsou vylouèeny vady dílù
krytých zárukou, pokud se nejedná o originální díly B&S nebo pokud dočlo k
nesprávnému pouďití, zanedbání nebo nebyla provádìna správná údrďba v
souladu s podmínkami záruky poskytované firmou B&S na motory.
Firma B&S neruèí za závady dílù krytých zárukou, zpùsobené pouďitím
doplòkù, neoriginálních nebo upravených dílù.
Údrďba
Včechny díly kryté zárukou, kromì dílù, které jsou vymìòovány v rámci
pravidelné údrďby, nebo u nichď je údaj "provádìt kontrolu a dle potøeby
opravit nebo vymìnit", jsou kryty po celou záruèní dobu. Včechny díly kryté
zárukou, které jsou vymìòovány v rámci pravidelné údrďby, jsou kryty
zárukou na vady jen po dobu do první plánované výmìny pøíslučného dílu.
Pøi pravidelné údrďbì mùďe být pouďit libovolný díl, který výkonem a
trvanlivostí odpovídá pùvodnímu dílu. Vlastník motoru odpovídá za provádìní
včech operací údrďby popsaných v návodu k obsluze a údrďbì vydaném
firmou B&S.
Následné pokrytí
Zde popsané pokrytí se rozčiøuje i na pøípadnou závadu libovolné souèásti
motoru zpùsobenou závadou dílu, který je kryt zárukou a ječtì je v záruce.

e. Pøíslučenství výče uvedených systémù
• Ventily a spínaèe reagující na podtlak, teplotu, polohu a èasování

Pro modelové øady 588447 a 58A447
Prohláčení o záruce firmy Briggs & Stratton
Corporation (B&S), organizace California
Air Resources Board (CARB) a United States
Environmental Protection Agency (americká EPA)
na splnìní limitù emisí (práva vlastníka motoru
vyplývající ze záruky a odpovìdnosti vlastníka
motoru)
ZÁRUKA NA SPLNÌNÍ EMISNÍCH LIMITÙ PLATÍ JEN NA CERTIFIKOVANÉ
MOTORY MODELOVÉHO ROKU 2001 A NOVÌJĆÍ ZAKOUPENÉ A POUĈÍVANÉ V
KALIFORNII A NA CERTIFIKOVANÉ MOTORY MODELOVÉHO ROKU 2001 A
NOVÌJĆÍ ZAKOUPENÉ A POUĈÍVANÉ V OSTATNÍCH STÁTECH USA.
Prohláčení o záruce na splnìní emisních limitù pro
Kalifornii a USA
Organizace California Air Resources Board (CARB), americká EPA a firma B&S s
potìčením pøináčejí vysvìtlení systému záruk na splnìní emisních limitù na malé
motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu (SORE), zakoupené od roku 2001.
V Kalifornii musí být nové malé vznìtové motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu
navrďeny, vyrobeny a vybaveny doplòky tak, aby vyhovovaly pøísným státním
opatøením pro potlaèení smogu. V jiných státech USA musí nové malé vznìtové motory
pro pracovní stroje pouďívané v terénu certifikované pro modelový rok 2001 a novìjčí
vyhovovat podobným opatøením stanoveným americkou organizací EPA. Firma B&S
musí ruèit za splnìní emisních limitù motorù po stanovenou dobu, za pøedpokladu,
ďe motor není nesprávnì pouďíván, zanedbáván nebo nesprávnì udrďován.
Souèástí systému omezení emisí je napøíklad vzduchový filtr, systém zapalování a
tlumiè výfuku. Mùďe jít i o spojky a dalčí pøíslučenství související s emisemi.
Pokud se objeví stav odporující výče uvedeným pøedpisùm, firma B&S váč malý
vznìtový motor pro pracovní stroje pouďívané v terénu opraví, a to zdarma, vèetnì
nákladù na diagnostiku, díly a práci.
Záruka firmy Briggs & Stratton na splnìní emisních
limitù
Záruka na splnìní emisních pøedpisù malými vznìtovými motory pro pracovní
stroje pouďívané v terénu poskytovaná firmou B&S platí po dobu 3000 hodin nebo
pìti let, za výče uvedených podmínek. V pøípadì závady dílu pokrytého touto
zárukou firma B&S tento díl bezplatnì opraví nebo vymìní.
Odpovìdnost vlastníka motoru v rámci záruky
Jako vlastník malého vznìtového motoru pro pracovní stroje pouďívané v terénu
odpovídáte za provádìní údrďby popsané v návodu k provozu a údrďbì.

Firma B&S doporuèuje, abyste si uloďili úètenky prokazující provádìní údrďby, ale
nemùďe odmítnou provést opravu v rámci záruky jen na základì nepøedloďení
úètenek nebo toho, ďe jste neprovedli včechnu popsanou údrďbu.
Jako vlastník malého vznìtového motoru pro pracovní stroje pouďívané v terénu
byste ale mìli vìdìt, ďe firma B&S mùďe odmítnout záruèní opravu, pokud motor
nebo jeho èást selhaly v dùsledku nesprávného pouďívání, zanedbání, nesprávné
údrďby nebo neschválených úprav.
Odpovídáte za pøedání motoru autorizovanému servisu B&S okamďitì po zjičtìní
problému. Nezpochybnìné pøípady uplatnìní záruky budou opraveny v rozumném
termínu, nejdéle do 30 dnù.
S pøípadnými dotazy ohlednì vačich práv vyplývající ze záruky a vačich
odpovìdností se obraĎte na zástupce servisu B&S na èísle +420 257 013 116.
Ustanovení o záruce na splnìní emisních limitù
poskytované firmou Briggs & Stratton
Následují konkrétní ustanovení záruky na splnìní emisních limitù. Jedná se o rozčíøení
záruky poskytované firmou B&S na neøízené motory, která je uvedena v návodu k
provozu a údrďbì.
1. Díly, na které je poskytována záruka
Záruka se vztahuje jen na níďe uvedené díly (díly systému omezujícího
emise) v rozsahu, ve kterém byly tyto díly pøítomny na zakoupeném motoru.
a. Systémy dávkování paliva
• Vstøikovací èerpadlo s podávacím èerpadlem
• Vstøikovací tryska
• Palivový filtr
b. Vzduchová sací soustava
• Vzduchový filtr
• Sací potrubí
c. Zapalovací soustava
• Ĉhavicí svíèka
d. Výfukový systém
• Výfukové potrubí
• Turbodmychadlo
e. Pøíslučenství výče uvedených systémù
• Ventily a spínaèe reagující na podtlak, teplotu, polohu a èasování
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2.

3.

4.

5.

6.

• Elektronické øídicí prvky
• Konektory a sestavy
• Hadice
Délka záruky
Firma B&S zaruèuje prvnímu a kaďdému dalčímu kupujícímu, ďe díly pokryté
zárukou nebudou vykazovat vady materiálu nebo zpracování, které by vedly k
jejich selhání po dobu 3000 hodin nebo pìti let od pøedání motoru koneènému
zákazníkovi.
Zdarma
Oprava nebo výmìna libovolného dílu krytého zárukou bude provedena
zdarma, vèetnì nákladù na diagnostiku a práci potøebnou k urèení, ďe dočlo k
vadì dílu krytého zárukou, v pøípadì, ďe je diagnostická práce provedena
autorizovaným servisem B&S. Servis emisí viz nejbliďčí autorizovaný servis
B&S uvedený ve "Zlatých stránkách" pod heslem "Sekaèky na trávu",
"Motory, benzínové", "Benzínové motory" nebo podobnì.
Vylouèení záruky
Uplatnìní záruky se musí provést v souladu s podmínkami záruky
poskytované firmou B&S na motory. Ze záruky jsou vylouèeny vady dílù
krytých zárukou, pokud se nejedná o originální díly B&S nebo pokud dočlo k
nesprávnému pouďití, zanedbání nebo nebyla provádìna správná údrďba v
souladu s podmínkami záruky poskytované firmou B&S na motory.
Firma B&S neruèí za závady dílù krytých zárukou, zpùsobené pouďitím
doplòkù, neoriginálních nebo upravených dílù.
Údrďba
Včechny díly kryté zárukou, kromì dílù, které jsou vymìòovány v rámci
pravidelné údrďby, nebo u nichď je údaj "provádìt kontrolu a dle potøeby
opravit nebo vymìnit", jsou kryty po celou záruèní dobu. Včechny díly kryté
zárukou, které jsou vymìòovány v rámci pravidelné údrďby, jsou kryty
zárukou na vady jen po dobu do první plánované výmìny pøíslučného dílu.
Pøi pravidelné údrďbì mùďe být pouďit libovolný díl, který výkonem a
trvanlivostí odpovídá pùvodnímu dílu. Vlastník motoru odpovídá za provádìní
včech operací údrďby popsaných v návodu k obsluze a údrďbì vydaném
firmou B&S.
Následné pokrytí
Zde popsané pokrytí se rozčiøuje i na pøípadnou závadu libovolné souèásti
motoru zpùsobenou závadou dílu, který je kryt zárukou a ječtì je v záruce.

ZÁRUKA POSKYTOVANÁ MAJITELÙM MOTORÙ BRIGGS & STRATTON 3/LC
Platí od 1. ledna 2003 a nahrazuje včechny èasovì neurèené záruky a včechny záruky s datem starčím, neď 1. ledna 2003
OMEZENÁ ZÁRUKA
Spoleènost Briggs & Stratton bezplatnì opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly motoru s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí.
Náklady na dopravu dílù k opravì nebo výmìnì podle této záruky nese kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek zde stanovených. Pro záruèní
servis se obracejte na nejbliďčí autorizované dealery spoleènosti Briggs & Stratton 3/LC podle načí mapy dealerù na webové stránce
www.briggsandstratton.com; na telefonu +420 257 013 116, nebo jsou také uvedeni ve ’Zlatých stránkách™’.
NEEXISTUJE ĈÁDNÁ DALĆÍ 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 VĆECHNY
PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUÈENY. ODPOVÌDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ĆKODY 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 čkod, takďe se vás výče uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a mùďete mít i
jiná práva, která se ličí v jednotlivých státech a zemích.

NÁĆ VÝROBEK
Motor VANGUARD
3/LC

Záruka na hlavní díly*

Díly a práce*

ZÁRUÈNÍ DOBA
2 roky

Spotøební a komerèní pouďití
*

3 roky

2 roky

Vìnujte pozornost následujícím zvláčtním záruèním dobám: Tato záruka pokrývá práci a díly po dobu 2 let. Záruka vztahující se pouze na
hlavní díly je prodlouďena na tøetí rok provozu. Záruka na hlavní díly (MPW) pokrývá, aniď by včak byla omezena na tyto díly nebo se týkala
výluènì tìchto dílù, blok válcù, hlavu válcù, klikový høídel, vaèkový høídel, ozubená kola, písty, ojnice, setrvaèník, kryt setrvaèníku, olejové
èerpadlo, ventilátor, øemenice, mechanický regulátor,sací rozvodné potrubí, a olejovou vanu. Tato záruka nepokrývá a není omezena na
pístní krouďky, vymìnitelná loďiska, èerpadlo chladicí kapaliny, jakoukoliv elektrickou souèást, souèásti ventilového rozvodu,
díly pøíslučenství, profilová a plochá tìsnìní, karburátory, výfukové sbìrné potrubí, hadice, včechny souèásti palivového systému,
vstøikovaèe, vstøikovací èerpadlo, turbodmychadlo, tlumiè výfuku, jakékoliv filtry, chladiè, termostat, zapalovací svíèky, ďhavicí svíèky a
palivová èerpadla. Záruèní doba zaèíná datem prodeje prvnímu koneènému zákazníkovi nebo komerènímu koncovému uďivateli a trvá po
èasové období stanovené ve výče uvedené tabulce.

K OBDRĈENÍ ZÁRUKY NA MOTORY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY.
PODRĈTE SI ÚÈTENKU JAKO DÙKAZ O ZAKOUPENÍ. JESTLIĈE PØI ĈÁDOSTI O ZÁRUÈNÍ SERVIS
NEPØEDLOĈÍTE DÙKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URÈENÍ ZÁRUÈNÍ LHÙTY BUDE POUĈITO
DATUM VÝROBY VÝROBKU.

O ZÁRUCE NA MOTOR
B&S ochotnì zajistí záruèní opravy a omlouvá se za zpùsobené
nepøíjemnosti. Záruèní opravy provádìjí včichni autorizovaní prodejci
Briggs & Stratton 3/LC. Vìtčina záruèních oprav je rutinní záleďitostí,
ale nìkdy mohou být poďadavky na záruèní servis nepøimìøené.
Záruka se nevztahuje napøíklad na závady zpùsobené neodborným
zacházením, nedostateènou bìďnou údrďbou, pøepravou, manipulací,
skladováním nebo nesprávnou montáďí. Záruku nelze uplatnit ani v
pøípadì, kdy bylo z motoru odstranìno výrobní èíslo nebo byl jakkoliv
upravován èi mìnìn.
Pokud nebudete souhlasit s názorem autorizovaného prodejce,
oprávnìnost vačich záruèních nárokù pročetøíme. V tomto pøípadì jej
poďádejte, aby pøedal včechny podklady svému distributorovi nebo
výrobnímu závodu. Jestliďe distributor nebo výrobce rozhodne o
oprávnìnosti nároku, dostanete za vadné souèástky úhradu v plné výči.
Aby se pøedečlo nedorozumìním mezi zákazníkem a prodejcem, uvádíme
dále nejbìďnìjčí pøíèiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje.
Normální opotøebení:
Podobnì jako včechna mechanická zaøízení, motory potøebují periodický
servis a výmìnu souèástek, aby správnì fungovaly. Záruka se nevztahuje
na opravy, kdy byla ďivotnost dílu nebo motoru vyèerpána normálním
pouďíváním.
Nesprávná údrďba:
Ĉivotnost motoru závisí na podmínkách, v nichď se provozuje, a na péèi,
která se mu vìnuje. Motory nìkterých zaøízení, jako jsou kultivátory,
èerpadla a rotaèní sekaèky, pracují v pračném nebo zneèičtìném
prostøedí, které mùďe zpùsobit pøedèasné opotøebení motoru. Záruka se
nevztahuje na opotøebení zpùsobené prachem, neèistotami, pískem z
èistìní svíèek nebo jinými brusnými materiály, které do motoru pronikly v
dùsledku nesprávné údrďby.

Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a/nebo dílenského
zpracování motoru. Neďádejte proto výmìnu nebo zaplacení zaøízení,
na nìmď mùďe být motor namontován. Záruka se nevztahuje ani na
opravy nutné v dùsledku:
1.
Motory, které jsou pro zaøízení nevhodnì pouďity. Naléhavì
doporuèujeme, abyste kontaktovali výrobní závod, neď pouďijete
motor B&S 3/LC na zaøízení, které pùvodnì nepouďívalo motor
B&S 3/LC.
2.
POUĈÍVÁNÍ JINÝCH, NEĈ ORIGINÁLNÍCH DÍLÙ
BRIGGS & STRATTON.
3.
Ovládací prvky nebo zaøízení, která brání spoučtìní motoru, pùsobí
sníďení výkonu motoru a zkracují jeho ďivotnost (Spojte se s
výrobcem zaøízení.)
4.
Netìsnící karburátory, zanesená palivová potrubí nebo
vstøikovaèe, vzpøíèené ventily, zneèičtìná vstøikovací èerpadla a
dalčí počkození zpùsobená zneèičtìným nebo starým palivem.
Pouďívejte èisté a èerstvé palivo (bezolovnatý benzín, naftu)
a stabilizátor paliva Briggs & Stratton s katalogovým èíslem 5041.
5.
Díly, které jsou vydøené nebo zlomené, protoďe byl motor
provozován s nedostateèným mnoďstvím oleje, zneèistìným
olejem nebo olejem nesprávné jakosti. Hladinu oleje kontrolujte
dennì èi kaďdých 8 provozních hodin. Doplòujte podle potøeby a
vymìòujte olej a olejový filtr v doporuèených intervalech.
Zaøízení OIL GUARD® nemusí bìďící motor zastavit.
Nedodrďuje-li se správná hladina oleje, motor se mùďe počkodit.
Pøeètìte si Návod k obsluze a údrďbì.
6.
Oprava nebo seøízení souvisejících souèástí nebo sestav,
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napø. spojky, pøevodù, dálkového ovládání apod., které nebyly
vyrobeny firmou B&S.
7.
Počkození nebo opotøebení souèástí zpùsobené neèistotami, které
se dostaly do motoru z dùvodù nesprávné údrďby èi nesprávné
zpìtné montáďe vzduchového filtru, nebo pouďitím jiného neď
originálního vzduchového filtru nebo filtraèní vloďky. (Vymìòujte
filtraèní vloďku v doporuèených intervalech). Pøeètete si Návod k
obsluze a údrďbì.
8.
Díly počkozené pøetáèením nebo pøehøátím motoru zpùsobeným
trávou, úlomky nebo neèistotami, které ucpou chladiè nebo otvory
pøívodu vzduchu pro chlazení, nebo počkození zpùsobené
provozem motoru v uzavøeném prostoru bez dostateèné ventilace.
Počkození motoru zpùsobené nedodrďením pøesného mísicího
pomìru nemrznoucí smìsi a vody z kohoutku nebo vniknutím vody
do motoru z jakékoliv pøíèiny.
9.
Počkození motoru nebo jeho souèásti nadmìrnými vibracemi
zpùsobenými uvolnìním montáďe motoru, uvolnìnými noďi
sekaèky, uvolnìnými nebo nevyváďenými obìďnými koly,
nesprávným upevnìním zaøízení k høídeli motoru, nadmìrnými
otáèkami nebo jiným nesprávným provozem.
10. Bìďné vyladìní nebo seøízení motoru.
11. Počkození motoru nebo nìkteré jeho souèásti, napø. spalovací
komory, ventilù, ventilových sedel, vedení ventilù, nebo spálení
vinutí startéru pouďíváním alternativních paliv - zkapalnìného
plynu, zemního plynu, upravovaného benzinu apod.
Záruku lze uplatnit pouze prostøednictvím servisních støedisek, která
byla autorizována firmou Briggs & Stratton. Najdìte své nejbliďčí
autorizované servisní støedisko B&S 3/LC podle mapy dealerù na
webové stránce www.briggsandstratton.com.
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