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Instrukcja Obs³ugi
Odœnie¿arka spalinowa pchana

Centrala
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 58 00,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. +48 46 832 26 31,+ 48 513 435 881 
  fax +48 46 833 27 92

www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone jest do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia 
do celów profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

+48 46 832 26 31
+48 513 435 881

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

SPRZÊT OGRODNICZY

NEW AMERICAN CONCEPT
NACNAC

Instrukcja oryginalna 

Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 
poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 
tych materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi 
naruszenie praw autorskich.

Model ST 2100

Typ silnika Czterosuwowy, górnozaworowy

Max. moc silnika 5,5 KM/4.1kW

Paliwo Benzyna bezo³owiowa Pb 95

Prêdkoœæ obrotowa 3000 obr/min

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa œlimaka 1350/min

Szerokoœæ robocza 53 cm

Poj.miski olejowej 0,6 L

Zbiornik paliwa 3,6 L

Maksymalna odleg³oœæ wyrzutu œniegu 8 m

Gwarantowany poziom mocy akustycznej  Lwa 98 dB [A]

Waga 43 kg
Rok 2012

 
 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2012/58 

Producent: 
 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 

 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 
 nazwa:  Odœnie¿arka spalinowa 

 model:  ST2100 
 rok produkcji: 2012   numer seryjny: 000001 - 020000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 98 dB(A), 
 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 98 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 
· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.), 
· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik V oraz 2005/88/EC  
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.), 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN ISO 8437:1989+A1:1997 Snowthrowers - Safety requirements and test procedures, 
o EN 55012:2007 Pojazdy samochodowe, ³odzie i urz¹dzenia napêdzane silnikami spalania 

wewnêtrznego - Charakterystyki zaburzeñ radioelektrycznych - Dopuszczalne poziomy  
i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wy³¹czeniem 
zainstalowanych w tych pojazdach/³odziach/urz¹dzeniach lub w pojazdach/ ³odziach/ 
urz¹dzeniach znajduj¹cych siê w pobli¿u, 

o EN 61000-6-1:2007 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) -  
Czêœæ 6-1: Normy ogólne - Odpornoœæ w œrodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko 
uprzemys³owionych, 

o EN 61000-6-3:2001+A11:2004 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) -  
Czêœæ 6-3: Normy ogólne - Wymagania dotycz¹ce emisyjnoœci w œrodowisku mieszkalnym, 
handlowym i lekko uprzemys³owionym, 

oraz spe³nia wymagania: 
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EC.  

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 
a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 
 
 
Gdynia 20 lipca 2012       Piotr Gajos 
miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 



Powy¿sze piktogramy mog¹ byæ umieszczone na maszynie. Znajomoœæ ich znaczenia pozwoli unikn¹æ 
b³êdów w sterowaniu maszyn¹, a tak¿e unikn¹æ zagro¿eñ. S¹ one jak równie¿ ta instrukcja obs³ugi - 
integraln¹ czêœci¹ maszyny. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelnoœci mo¿na dokupiæ 
je u importera i ponownie umieœciæ na maszynie.
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U¿ytkownik jest odpowiedzialny za przegl¹dy zawarte w tabeli.
Uwaga! W silnikach górno zaworowych, po ka¿dym sezonie nale¿y sprawdziæ luzy zaworowe, które 
powinny wynosiæ: zawór wydechowy - 0,15 mm; zawór ss¹cy 0,1 mm. Je¿eli wartoœci zmierzone 
odbiegaj¹ od podanych powy¿ej, nale¿y przeprowadziæ regulacjê. Regulacjê tê nale¿y zleciæ 
przeszkolonemu pracownikowi punktu serwisowego.

Typowe problemy i ich rozwi¹zywanie

Przed 

ka¿dym 

u¿yciem

Pierwsze 2     

godziny

Co 5          

godzin

Co 25          

godzin

Przed 

ka¿dym 

sezonem

Przed 

odstawieniem 

do 

przechowania

Kontrola poziomu oleju w silniku V V V

Wymiana oleju w silniku V V V

Kontrola i dokrêcenie wszystkich 

œrub i nakrêtek
V V

Kontrola œwiecy zap³onowej V V

Kontrola paliwa V

Spuszczenie paliwa V

Kontrola i regulacja linki V V V

Sprawdzenie paska napêdu 

wirnika
V V V
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Tabliczka zamionowa

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na  
obudowie urz¹dzenia.

 Informacje zawarte w tej tabliczce 
s¹ niezbêdne dla ustalenia odpowiednich czêœci

zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

Problem Mo¿liwa przyczyna Rozwi¹zanie

Wadliwa œwieca zap³onowa    Wymieniæ œwiecê zap³onow¹

Woda lub brud w systemie paliwowym
Opró¿niæ gaŸnik za pomoca œruby zlewu paliwa i 

uzupe³niæ swie¿¹ mieszank¹

Zapchany przewód paliwowy lub gaŸnik lub nieœwie¿a 

etylina

Wyczyœciæ przewód paliwowy, sprawdziæ podawanie 

paliwa, dolaæ œwie¿ej etyliny

Woda lub brud w systemie paliwowym
Opró¿niæ gaŸnik za pomoca œruby zlewu paliwa i 

uzupe³niæ etylinê

Silnik pracuje z w³¹czonym ssaniem Wy³¹cz ssanie

Zalany gaŸnik olejem po przechyleniu odsnie¿arki na 

bok
Oczyœciæ ga¿nik z oleju

Silnik dymi
T³umik zalany olejem po przechyleniu odœnie¿arki na 

bok
Wypaliæ olej na pracuj¹cym silniku

Nadmierne wibracje
Poluzowane mocowanie podzespo³ów, uszkodzony 

wirnik lub jego napêd

Natychmiast zatrzymaæ silnik i zdj¹c fajkê œwiecy 

zap³onowej. Dokrêciæ wszystkie œruby i dokonaæ innych 

w³aœciwych napraw. Jeœli wibracja nie znika powierzyæ 

naprawê autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

Wirnik pracuje bez za³¹czenia �le wyregulowana linka napêdu wirnika Wyregulowaæ, poluzowaæ linkê

Wirnik nie pracuje po za³¹czeniu �le wyregulowana linka napêdu wirnika Wyregulowaæ, naci¹gn¹æ linkê

Pas napêdowy wirnika poluzowany lub uszkodzony Wymieniæ pas napêdowy wirnika

Nieprawid³owe ustawienie linki kontroli wirnika Ustawiæ linkê kontroli wirnika

Zapchany komin wylotowy

Natychmiast zatrzymaæ silnik i wyj¹æ kluczyk zap³onu. 

Wyczyœciæ os³one wylotu œniegu, komin wylotowy i 

obudowe wirnika.

Obcy przedmiot zablokowa³ wirnik
Zatrzymaæ silnik natychmiast i wyj¹æ kluczyk zap³onu. 

Usun¹æ przyczyne zablokowania wirnika.

Zerwane œruby zabezpiczej¹ce wirnik Wymieniæ œruby

Odœnie¿arka nie wyrzuca œniegu

Silnik uruchamia siê z trudnoœci¹

Silnik gaœnie

Silnik pracuje nierówno z przerwami 

lub nie ma mocy

Tabela przegl¹dów

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ 

wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.

1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo.
2.     
3.    Przeczytaæ instrukcjê obs³ugi przed u¿ytkowaniem 7.
3. Uwaga: Odrzucane przedmioty. Zachowaæ dystans 

od osób postronnych. 8. Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ od Ÿróde³ ognia. 
4. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ osób postronnych.
5.

elementów.
Uwaga na odrzucane przedmioty. 6.     Nale¿y stosowaæ okularu i nauszniki ochronne.

Uwaga: Od³¹czyæ fajkê od œwiecy przed 
konserwacj¹ i napraw¹.

Uwaga: Trzymaæ rêce i stopy z dala wiruj¹cych 

1 2 3 4

5 6 7 8



Wymianê oleju przeprowadŸ wy³¹cznie gdy silnik jest nagrzany.
Po wykrêceniu œwiecy zap³onowej wpuœæ przez otwór œwiecy kilka mililitrów czyste oleju silnikowego. 

Nastêpnie przykryj otwór szmatk¹ i poci¹gnij linkê rozrusznika dwa-trzy razy. Nastêpnie wkrêæ œwiecê 
zap³onow¹ i pod³¹cz fajkê œwiecy.

Dok³adnie wyczyœæ odœnie¿arkê.
Nasmaruj prowadnice wyrzutnika œniegu  i œlimak sterowania wyrzutem.
Upewnij siê, czy wszystkie œruby nakrêtki i wkrêty s¹ dokrêcone. SprawdŸ wszystkie czêœci ruchome pod 

wzglêdem uszkodzeñ, pêkniêæ i zu¿ycia. Jeœli jest to konieczne, nale¿y wymieniæ wadliwe czêœci.
Nie lakierowane powierzchnie odœnie¿arki, takie jak wylot œniegu czy wirnik pokryj œrodkiem 

antykorozyjnym.
Jeœli jest to mo¿liwe, przechowuj odœnie¿arkê w osobnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Jeœli maszyna bêdzie przechowywana na dworze, nale¿y coœ pod ni¹ pod³o¿yæ, ¿eby ¿adna jej czêœæ nie 

dotyka³a gruntu.
Przykryj odœnie¿arkê nale¿y materia³em, który nie zatrzymuje wilgoci. Nie przykrywaj jej materia³em z 

plastiku (folia, itp....).

Uwaga! Przegl¹d, przeprowadzony przez autoryzowany punkt serwisowy raz w roku, zapewni dobry stan 
techniczny odœnie¿arki przy odœnie¿aniu w nastêpnym sezonie.

Transport

Pomimo tego, ¿e producent urz¹dzenia ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê eliminuj¹c¹ 
niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy s¹ nie do unikniêcia. Ryzyko resztkowe 
wynika z b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych zabronionych czynnoœci:

Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy u¿ytkowaniu 
urz¹dzenia mo¿e byæ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych  zaleceñ.

Nie wymaga ¿adnych zabiegów przed transportem. Nie nale¿y jedynie przechylaæ odœnie¿arki na boki, 
gdy¿ mo¿e do doprowadziæ do wylania siê oleju silnikowego - poza uk³ad smarowania.

Demonta¿ i kasacja
W celu zdemontowania odœnie¿arki, przed jej kasacj¹, najlepiej zg³osiæ siê do autoryzowanego punktu 
serwisowego, gdzie demonta¿ zostanie przeprowadzony przez fachowców.

Po oddzieleniu czêœci metalowych od plastikowych nale¿y przekazaæ te czêœci do sk³adnic zajmuj¹cych 
siê skupem w/w materia³ów.

Ryzyko resztkowe

u¿ytkowania urz¹dzenia przez dzieci
u¿ywania urz¹dzenia do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi, gdy inne osoby, a w szczególnoœci 

dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
u¿ywanie urz¹dzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
u¿ywanie urz¹dzenia bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y i obuwia chroni¹cego stopy
u¿ywanie urz¹dzenia z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹, oraz bez w³aœciwego zamontowania 

urz¹dzeñ  zabezpieczaj¹cych.

Ocena ryzyka resztkowego

Informacje dla u¿ytkowników
Niniejsza Instrukcja obs³ugi sporz¹dzona jest dla osób, posiadaj¹cych podstawow¹ wiedzê o urz¹dzeniach 
mechanicznych. Dla tego kolejne punkty procedur mog¹ byæ opisane nie zbyt szczegó³owo. W przypadku 
niezrozumienia tekstu instrukcji nale¿y skontaktowaæ siê z pracownikiem serwisu lub ze sprzedawc¹ 
celem wyjaœnienia w¹tpliwoœci. Maszyna bêdzie pracowa³a bez zastrze¿eñ i z du¿¹ skutecznoœci¹, jeœli 
operator pozna budowê maszyny i zrozumie, na jakich zasadach ona dzia³a. Przed rozpoczêciem 
u¿ytkowania odœnie¿arki zapoznaj siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi oraz z zasadami bezpieczeñstwa. 
Porównaj rysunki ze swoj¹ odœnie¿ark¹, ¿eby zapoznaæ siê z lokalizacj¹ ró¿nych mechanizmów 
sterowania i regulacji. Zachowaj Instrukcjê Obs³ugi, bêdzie ci potrzebna w przysz³oœci. 
Pamiêtaj! Niektóre czêœci osprzêtu odœnie¿arki mog¹ byæ nie zamontowane fabrycznie. Do obowi¹zków 
w³aœciciela nale¿y wykonaæ wszystkie zalecenia niniejszej Instrukcji Obs³ugi przy monta¿u. Przed 
rozpoczêciem u¿ytkowania w³aœciciel musi szczegó³owo sprawdziæ maszynê zgodnie z opisem, zawartym 
w instrukcji lub udaæ siê autoryzowanego serwisu w celu dokonania odp³atnego przegl¹du 
przygotowuj¹cego sprzêt do pracy (patrz karta gwarancyjna).

Obowi¹zki u¿ytkownika
Dok³adnie zapoznaj siê ze wszystkimi zaleceniami, dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i zawsze postêpuj 

zgodnie z nimi.
Stosuj wszystkie zalecenia, dotycz¹ce monta¿u i przygotowania do u¿ytkowania.
Dok³adnie obejrzyj maszynê.
Nie nale¿y u¿ytkowaæ odœnie¿arki bez w³aœciwych os³on, pokryw i innych ochronnych œrodków 

bezpieczeñstwa.
Dokonaj prawid³owej regulacji maszyny.
Stosuj wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne, a obs³ugê powierz autoryzowanemu punktowi 

serwisowemu.
Dokonuj wszystkich przegl¹dów okresowych.

Ochrona œrodowiska
Nie nape³niaj zbiornika paliwa do samego koñca.
Opró¿nij zbiornik przed przechowywaniem posezonowym.
U¿ywaæ wy³¹cznie benzyny bezo³owiowej 95.
Regularnie wymieniaj olej.
Ustawiaj prawid³owo obroty silnika.
Utrzymuj maszynê w dobrym stanie technicznym.
We w³aœciwy sposób pozbywaj siê zu¿ytego oleju silnikowego.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania odœnie¿arki
UWAGA! Zasady bezpieczeñstwa wymagaj¹ obecnoœci operatora przy pracuj¹cej odœnie¿arce, aby 
zmniejszyæ ryzyko zranienia. Odœnie¿arka jest wyposa¿ona w system kontroli obecnoœci operatora. Nie 
nale¿y próbowaæ pozbyæ siê go przy jakichkolwiek okolicznoœciach.

Z uwagi na wysoki ha³as, w czasie pracy operator musi u¿ywaæ nauszników ochronnych.
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Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
nie powinien przekraczaæ 2 godzin.



Przygotowanie operatora
Przeczytaj staranie niniejsz¹ Instrukcje obs³ugi. Nale¿y szczegó³owo zapoznaæ siê z zasadami dzia³ania 

wszystkich uk³adów sterowania pracy i ruchu odœnie¿arki, a tak¿e z zasadami w³aœciwego u¿ytkowania. 
Nale¿y nauczyæ siê zatrzymywaæ odœnie¿arkê.

Nie pozwalaj dzieciom u¿ytkowaæ odœnie¿arki. Nie wolno u¿ytkowaæ odœnie¿arki równie¿ osobom 
doros³ym bez specjalnego przygotowania.

Nie pozwalaj osobom postronnym, a szczególnie ma³ym dzieciom i zwierzêtom przebywaæ w pobli¿u 
miejsca pracy.

Zachowaj ostro¿noœæ, ¿eby unikn¹æ poœliŸniêæ i upadków, szczególnie przy poruszaniu siê do ty³u.

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania
Nie przystêpuj do odœnie¿ania, jeœli miejsce pracy nie jest odpowiednio przygotowane, nie s¹ usuniête 

wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty które mog¹ zostaæ przejechane przez odœnie¿arkê 
a nastêpnie j¹ uszkodziæ.

Przed uruchomieniem silnika wszystkie sprzêg³a powinny byæ wy³¹czone.
Operator przy u¿ytkowaniu sprzêtu powinien byæ ubrany w odpowiedni zimowy strój roboczy i obuwie z 

przeciwœlizgowymi podeszwami.
Paliwo jest ³atwopalne a jego opary s¹ wybuchowe, zachowaj ostro¿noœæ przy tankowaniu.
Przechowuj paliwo w pojemniku na benzynê (kanistrze).
Nigdy nie odkrêcaj korka wlewu paliwa i nie wlewaj paliwa do zbiornika przy pracuj¹cym lub gor¹cym 

silniku.
Tankowaæ nale¿y na zewn¹trz  nigdy wewn¹trz pomieszczenia, zachowuj¹c szczególn¹ ostro¿noœæ.
Dok³adnie zakrêcaj korek zbiornika paliwa . Wytrzyj nawet najmniejsze iloœci rozlanego paliwa.
Nie przechowuj paliwa i odœnie¿arki z paliwem w zbiorniku wewn¹trz budynku, gdzie opary benzyny 

mog¹ siê zetkn¹æ z otwartym ogniem lub iskrami.
Przed ka¿dym u¿ytkowaniem sprawdzaj stan przewodów paliwowych. Pod wp³ywem ciep³a silnika lub 

s³oñca paliwo powiêksza swoj¹ objêtoœæ.
Nale¿y korzystaæ tylko z przed³u¿aczy i sprzêtu elektrycznego, zalecanych przez producenta dla 

wszystkich modeli z elektrycznym rozruchem.
Dostosuj prawid³owo poziom wirnika wzglêdem gruntu przy odœnie¿aniu powierzchni, pokrytych ¿wirem 

lub drobnymi kamykami.
Nigdy nie próbuj przeprowadzaæ jakichkolwiek regulacji, kiedy silnik pracuje (oprócz szczególnych 

przypadków, opisanych w niniejszej Instrukcji obs³ugi).
Zawsze nale¿y zak³adaæ okulary lub os³onê ochronn¹ na twarz podczas pracy lub przy przeprowadzaniu 

regulacji i napraw, ¿eby ochroniæ oczy przed przedmiotami, które mog¹ byæ odrzucone przez wirnik 
odœnie¿arki.

Zasady bezpiecznego u¿ytkowania
Nie wolno u¿ytkowaæ maszyny, jeœli bierzesz leki, które powoduj¹ sennoœæ lub wp³ywaj¹ w inny sposób na 

zdolnoœæ operatora do bezpiecznej obs³ugi sprzêtu.
Nie u¿ywaj odœnie¿arki, jeœli nie czujesz siê zdolnym do pracy, np. jesteœ os³abiony.
Nie trzymaj r¹k i nóg zbyt blisko obracaj¹cych siê czêœci lub pod nimi. Za ka¿dym razem wyczyœæ otwór 

wylotowy odœnie¿arki.
Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ przy pracach na powierzchniach pokrytych ¿wirem, lub podczas 

przeprowadzania po nich odœnie¿arki, oraz na œcie¿kach i podjazdach. B¹dŸ w stanie gotowoœci ze 
wzglêdu na ukryte niebezpieczeñstwo.

Po uderzeniu w jakiekolwiek przedmioty, nale¿y zatrzymaæ silnik i od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej, 
¿eby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Nale¿y dok³adnie obejrzeæ odœnie¿arkê w miejscu 
uszkodzenia i dopiero po usuniêciu usterek mo¿na ponownie uruchomiæ silnik i kontynuowaæ pracê.

Jeœli odœnie¿arka zacznie intensywnie wibrowaæ, nale¿y zatrzymaæ silnik spalinowy i sprawdziæ 
natychmiast przyczynê. Najczêœciej wibracje s¹ ostrze¿eniem przed powa¿niejszymi uszkodzeniami.

Zatrzymuj silnik za ka¿dym razem, kiedy odchodzisz od maszyny, kiedy oczyszczasz powierzchnie 
wirnika lub otwór wylotowy, kiedy przeprowadzasz jakiekolwiek naprawy, regulacje czy przegl¹dy.

Przy czyszczeniu, naprawach, przegl¹dach upewnij siê, ¿e wirnik i wszystkie ruchome czêœci zatrzyma³y 

Po ka¿dym u¿ytkowaniu
Sprawdziæ po ka¿dym u¿ytkowaniu, czy nie s¹ poluzowane lub uszkodzone jakiekolwiek czêœci.
Dokrêæ wszystkie poluzowane œruby i nakrêtki.
SprawdŸ i oczyœæ wirnik.
SprawdŸ, czy manetka steruj¹ce w³aœciwie funkcjonuje.
Zu¿yte lub uszkodzone czêœci nale¿y natychmiast wymieniæ.
Wszystkie ustawienia w Rozdziale Obs³uga i regulacja powinny byæ sprawdzane co najmniej raz na sezon.

Regulacja linki sterowania wirnika
Podczas u¿ytkowania odœnie¿arki linka mog¹ rozci¹gn¹æ siê lub kurczyæ. Nale¿y j¹ wtedy sprawdziæ i 
w³aœciwie wyregulowaæ. Linka ta nie mo¿e byæ zbyt luŸna.

Rys. 11
1 - Nakrêtka kontruj¹ca
2 - Œci¹gacz (œruba rzymska)
3 - Linka
4 - DŸwignia napêdu wirnika

Wymiana pasa napêdowego wirnika.
Pasy napêdowe s¹ specjalnej konstrukcji i musz¹ byæ wymienione na identyczne oryginalne pasy, dostêpne 
w najbli¿szym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Rys. 12
1 - Pokrywa pasa
2 - Nakrêtka zwalniaj¹ca obudowê
3 - Linka napêdu wirnika
4 - Rolka napinaj¹ca
5 - Pasek napêdu

Przechowywanie i konserwacja odœnie¿arki
Ostrze¿enie! Nigdy nie opró¿niaj zbiornika paliwa wewn¹trz budynku, blisko Ÿróde³ ognia lub ¿aru. Opary 
benzyny mog¹ wybuchn¹æ i spowodowaæ po¿ar.
Opró¿nij zbiornik paliwa lub zamknij zawór paliwa, a nastêpnie uruchom silnik i pozwól mu wypaliæ 

pozosta³¹ w gaŸniku i przewodach paliwowych benzynê.
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Maszyna nie powinna odrzucaæ kamieni i ¿wiru. Przy odœnie¿aniu terenu, posypanego ¿wirem, kamykami 
itd. nale¿y p³ozê ustawiæ 2,5 - 6,0 mm poni¿ej dolnej czêœci obudowy wirnika (listwy dolnej).

Pozwól silnikowi popracowaæ kilka minut po skoñczeniu odœnie¿ania, ¿eby zapobiec nagromadzeniu lodu 
na powierzchni wirnika.

Po ka¿dym u¿ytkowaniu odœnie¿arkê nale¿y wyczyœciæ.
Nale¿y usun¹æ lód, œnieg i brud z ca³ej maszyny. Sól i inne chemiczne œrodki nale¿y zmyæ wod¹ i wytrzeæ 

do sucha.
Czyszczenie obudowy wirnika
OSTRZE¯ENIE! Zawsze przy czyszczeniu obudowy wirnika postêpuj zgodnie z poni¿szymi 
zaleceniami.
Zatrzymaj odœnie¿arkê
Wy³¹cz silnik
Odci¹æ do³yw paliwa
Od³¹cz fajkê œwiecy zap³onowej
Do czyszczenia gardzieli wyrzutnika œniegu i wirnika u¿yj drewnianego kija. Uwaga! Nigdy rêk¹ i zawsze 

gdy wirnik zostanie zatrzymany.
Pamiêtaj, nie przechylaj odœnie¿arki na bok.
Obs³uga
Przed uruchomieniem zapoznaj siê z obs³ug¹ odœnie¿arki, ¿eby utrzymaæ maszynê w dobrym stanie 
technicznym.
OSTRZE¯ENIE! Przed obs³ug¹, naprawami, ustawieniami i regulacj¹ (oprócz gaŸnika) nale¿y od³¹czyæ 
fajkê œwiecy zap³onowej.
Ogólne zalecenia.
Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia i usterki, które powsta³y w rezultacie nadu¿yæ lub niedbalstwa 
operatora. ¯eby uzyskaæ ca³kowity zakres gwarancji, operator powinien obs³ugiwaæ odœnie¿arkê w 
sposób, opisany w niniejszej Instrukcji obs³ugi.
Dla prawid³owej pracy odœnie¿arki niektóre regulacje powinny byæ przeprowadzane okresowo.
Wymiana oleju
Pierwszy olej nale¿y wymieniæ po 2 h u¿ytkowania, a nastêpnie po 
ka¿dych 25 h lub co najmniej raz w sezonie. Wymianê nale¿y 
przeprowadzaæ gdy silnik jest gor¹cy.
Zaraz po zatrzymaniu silnika olej jest gor¹cy. Przed opró¿nieniem 
oleju, nale¿y chwilê poczekaæ a¿ silnik trochê ostygnie.
Odkrêæ korek wlewu oleju (Rys. 1b pkt. 9) i wyjmij bagnet pomiarowy. 
Olej opró¿nia siê przez otwór wylewowy (Rys. 1b pkt. 10) porzez 
przechylenie do specjalnego pojemnika.
Zakrêæ spust oleju i wlej 0,6 L zalecanego oleju, patrz 
dzia³ Przygotowanie silnika.
Uwaga! Odœnie¿arka wyposa¿ona jest w czujnik oleju. (Rys.1a Pkt. 8), który nie pozwoli uruchomiæ 
odœnie¿arki z nieprawid³owym poziomem oleju.
Zalecane oleje :
SAE 10W,SAE 5W-30 , SAE 0W-30
Obs³uga œwiecy zap³onowej 
Œwiece zap³onow¹ nale¿y wymieniaæ (na identyczn¹ lub jej odpowiednik)na 
pocz¹tku ka¿dego sezonu lub po 100 godzinach u¿ytkowania .Oryginalna 
œwieca zap³onowa to NHSP F7RTC, TORCH F7RTC  Jest mo¿liwoœæ 
zastosowania zamiennika CHAMPION - RN4C, DENSO W22ESR-U  
Przerwa miêdzy elektrodami nale¿y ustawiæ na 0,7-0,8 mm za pomoc¹ 
szczelinomierza listkowego.Wrazie jakichkolwiek problemów podczas 
wymiany lub doboru odpowiedniej œwiecy Skontaktuj siê z Centrum 
Serwisowem NAC

siê. ¯eby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, nale¿y od³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej i 
umieœciæ go w po³o¿eniu, w którym by³o by niemo¿liwe zetkniêcie ze œwiec¹ zap³onow¹.

Stosuj wszystkie mo¿liwe œrodki ostro¿noœci, jeœli zostawiasz odœnie¿arkê bez opieki. Od³¹cz wirnik, 
zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk zap³onu.

Nie wolno zostawiaæ pracuj¹cego silnika wewn¹trz pomieszczenia, oprócz przypadków uruchomienia 
silnika dla wprowadzenia odœnie¿arki do œrodka pomieszczenia oraz wyprowadzenia na zewn¹trz. Drzwi 
wejœciowe powinny byæ wtedy  otwarte; spaliny s¹ bardzo niebezpieczne dla zdrowia (zawieraj¹ tlenek 
wêgla, bezzapachowy i truj¹cy gaz).

Nie usuwaj œniegu, poruszaj¹c siê w poprzek pochy³ej powierzchni. Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ przy 
zmianach kierunku ruchu na pochy³oœciach. Nie próbuj odœnie¿aæ na zbyt stromych powierzchniach.

Nie nale¿y u¿ytkowaæ odœnie¿arki bez w³aœciwych os³on, pokryw i innych ochronnych œrodków 
bezpieczeñstwa.

Nigdy nie odœnie¿aj zbyt blisko elementów budowli ze szk³a, samochodów, klatek schodowych, 
œmietników i innych obiektów bez ustawienia w³aœciwego k¹ta wyrzutu œniegu. Nie pozwalaj dzieciom i 
zwierzêtom przebywaæ blisko miejsca pracy.

Nie przekraczaj mo¿liwoœci maszyny, próbuj¹c usuwaæ œnieg zbyt szybko.
Nigdy nie odœnie¿aj œliskich powierzchni ze zbyt wysokimi prêdkoœciami, przeznaczonymi do transportu. 

Kiedy poruszasz siê do ty³u, patrz w stronê ruchu odœnie¿arki i zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ.
Nigdy nie kieruj otworu wylotowego na osoby, znajduj¹ce siê w pobli¿u, oraz nie pozwalaj nikomu 

przebywaæ przed odœnie¿ark¹.
Od³¹czaj wirnik przy transporcie odœnie¿arki lub kiedy jej nie u¿ywasz.
Nigdy nie pracuj w warunkach ograniczonej widocznoœci i braku oœwietlenia. Upewnij siê, ¿e twardo 

stoisz na ziemi. Trzymaj uchwyty mocno obur¹cz. Poruszaj siê wolnym pewnym krokiem, nigdy nie 
biegnij.

Nie przeceniaj swoich si³. Ca³y czas nale¿y przyjmowaæ pewn¹ stabiln¹ pozycjê, zachowuj¹c równowagê.
Zachowuj ostro¿noœæ przy odœnie¿aniu  pochy³ych powierzchni. Maksymalny pochy³ pracuj¹cej 

odœnie¿arki wynosi 15 stopni. Wiêksze pochylenie doprowadzi do uszkodzenia silnika z winy 
u¿ytkownika.

Odœnie¿arka s³u¿y do usuwania œniegu na chodnikach, alejkach, podjazdach i innych powierzchniach  
poziomych.

Nie nale¿y próbowaæ odœnie¿aæ na pochy³ych powierzchniach oraz na powierzchniach, znajduj¹cych siê 
powy¿ej poziomu gruntu, takich jak dachy domów, dachy gara¿y, ganków i innych podobnych 
konstrukcjach.

Obs³uga i przechowywanie
Od czasu do czasu sprawdzaj, czy wszystkie œruby i nakrêtki s¹ dokrêcone, ¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e stan 

techniczny odœnie¿arki pozwala na bezpieczne u¿ytkowanie.
Nigdy nie przechowuj odœnie¿arki z paliwem w zbiorniku wewn¹trz budynku, gdzie s¹ Ÿród³a ciep³a i 

ognia, takie jak gor¹ca woda, grzejniki, suszarki do ubrañ i temu podobne. Pozwól silnikowi ostygn¹æ 
przed zaprowadzeniem sprzêtu do pomieszczenia.

Zawsze nale¿y stosowaæ zalecenia niniejszej Instrukcji obs³ugi dotycz¹ce szczegó³ów przechowywania 
odœnie¿arki przez d³u¿szy czas.

Pozwól silnikowi popracowaæ kilka minut po skoñczeniu odœnie¿ania, ¿eby zapobiec nagromadzeniu lodu 
na powierzchni wirnika.
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Monta¿
Uwaga! Manetk¹ gazu reguluj obroty w zale¿noœci od gruboœci zalegaj¹cego œniegu. Zaleca siê 
jednak  odœnie¿anie przy maksymalnych obrotach.
Uruchamianie gor¹cego silnika
Jeœli silnik niedawno pracowa³ i jest jeszcze ciep³y, nie nale¿y w³¹czaæ ssania. Jeœli silnik nie uruchamia siê, 
postêpuj tak, jak przy uruchomieniu zimnego silnika.

Zatrzymywanie silnika
¯eby zatrzymaæ silnik, zwolnij manetkê gazu i przekrêæ w³¹cznik zap³onu w pozycje OFF (Rys. 6)

Sterowanie odœnie¿ark¹

Rys. 9
1 - Uchwyt odœnie¿arki
2 - DŸwignia za³¹czania wirnika
3 - Regulacja linki napêdu wirnika
4 - DŸwignia regulacji wyrzutnika œniegu
5 - Wyrzutnik œniegu

Sterowanie prac¹ odœnie¿arki polega na:
uruchomieniu pracy wirnika poprzez dociœniêcie dŸwigni (2) do uchwytu (1)
kierowanie wyrzutnikiem (5) poprzez dŸwigniê (4)
w chwili za³¹czenia wirnika kiedy ten napotka œnieg na drodze nastêpuje ruch posuwisty odœnie¿arki

Uwaga! Zatrzymanie wirnika nastêpuje po zwolnieniu odpowiedniej dŸwigni. Jeœli wirnik obraca siê mimo 
to, nale¿y przeprowadziæ regulacjê linki - patrz rozdzia³ Problemy i ich rozwi¹zywanie.

Odœnie¿anie i poruszanie siê do przodu
Odœnie¿anie
Wirnik zaczyna obracaæ siê po naciœniêciu dŸwigni uruchamiania wirnika.
Zwolnij dŸwigniê kontroli wirnika, ¿eby zatrzymaæ odœnie¿anie. 
Ostrze¿enie! Przy odœnie¿aniu istnieje niebezpieczeñstwo wyrzucania przedmiotów, co mo¿e 
doprowadziæ do powa¿nych obra¿eñ i zranienia operatora. ¯eby uchroniæ oczy, nale¿y zawsze przy 
odœnie¿aniu zak³adaæ okulary lub maskê ochronn¹. Zalecane standardowe okulary ochronne lub ekran 
ochronny.
Rady dotycz¹ce odœnie¿ania
Silnik jest zaprojektowany tak, ¿eby mieæ najwiêksz¹ moc przy maksymalnych obrotach.
Najlepiej odœnie¿aæ, kiedy œnieg jest œwie¿y, bezpoœrednio po opadach lub w ich trakcie.
Œnieg do 20 cm mo¿e byæ usuwany szybko i ³atwo przy du¿ych szybkoœciach. Prêdkoœæ odœnie¿ania nale¿y 

zmniejszyæ przy odœnie¿aniu g³êbszego œniegu.
Odœnie¿anie zasp œnie¿nych wiêkszych ni¿ 25 cm jest zabronione.
Nie nale¿y odœnie¿aæ œniegu zmarzniêtego i zlodowacia³ego. Istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia 

wirnika.
¯eby dok³adnie usuwaæ œnieg, nale¿y kolejnym przejœciem obj¹æ resztki œniegu pozosta³e po poprzednim 

przejœciu odœnie¿arki.
Odœnie¿arka nie posiada napêdu, jednak lekki ruch odœnie¿arki do przodu zaczyna siê, kiedy wirnik dotyka 

zaspy i odœnie¿anej powierzchni. ¯eby odœnie¿arka porusza³a siê do przodu z wiêksz¹ ³atwoœci¹ nale¿y 
lekko podnieœæ j¹ do góry za pomoc¹ uchwytu. Nie wolno mocno popychaæ odœnie¿arki.

Kierunek wyrzucania œniegu nale¿y wczeœniej zaplanowaæ.
Os³onê wylotu œniegu nale¿y ustawiæ tak, ¿eby œnieg by³ wyrzucany z wiatrem.
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1 - Uchwyt odœnie¿arki 12 - Manetki kontrolne (Rys.7)

2 - DŸwignia za³¹czania wirnika 13 - Wyrzutnik œniegu z regulacj¹
3 - Linka za³¹czenia wirnika z regulacj¹ 14 - Filtr wyrzutnika
4 - DŸwignia regulacji wyrzutu œniegu 15 - Wirnik
5 - Zbiornik paliwa Pb95 z filtrem 16 - Gardziel wirnika
6 - Uchwyt linki rozrusznika 17 - Ko³o
7 - W³¹cznik/Wy³¹cznik ON/OFF (Rys.6) 18 - T³umik
8 - Czujnik poziomu oleju (Rys.6) 19 - P³oza regulacji wysokoœci pracy
9 - Wlew oleju silnikowego 20 - GaŸnik
10 - Spust oleju silnikowego 21 - Œwieca
11 - Os³ona napêdu wirnika

Rys.1a Rys.1b
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Monta¿ uchwytu

Rys.2
1 - Uchwyt dolny
2 - Œruby mocuj¹ce
3 - Ko³o
4 - Os³ona napêdu wirnika
5 - Listwa œlizgowa - p³oza
6 - Os³ona wirnika

Zamontuj uchwyt dolny za pomoc¹ czterech œrub M8 (2) wraz z podk³¹dkami wkrêcaj¹c je mocno po 
obydwu stronach odœnie¿arki.

Nale¿y je mocno dokrêciæ.

Rys. 3
1 - Uchwyt dolny
2 - Uchwyt górny
3 - Œruby

Za pomoc¹ dwóch œrub M8 (3) przymocuj do rêkojeœci dolnej (1) rêkojeœæ górn¹ (2).
W ten sposób zamocowaliœmy rêkojeœæ odœnie¿arki.

Monta¿ wyrzutnika œniegu
Wyrzutnik œniegu zak³adamy na otwór wylotowy z odœnie¿arki. Przymocuj komin wyrzutowy przy 
pomocy trzech plastikowych podk³adek dystansowych i szeœciu œrub M8 z nakrêtkami.
Monta¿ przeprowadzamy zgodnie z rysunkiem poni¿ej. 
Po przykrêceniu pary podk³adek operacjê tê powtarzamy dla dwóch pozosta³ych par na ko³nierzu 
wyrzutnika œniegu.

Rys.4
1 - Podk³adka dystansowa
2 - Œruby
3 - Nakrêtka
4 - Wyrzutnik

przesun¹æ manetkê gazu w po³o¿enie maksymalnych obrotów silnika
Uwaga! W nowej odœnie¿arce manetka gazu przesuwa siê z du¿ym oporem. Na zdjêciu poni¿ej manetka 
gazu znajduje siê w po³o¿eniu maksymalnych obrotów silnika (symbol Zaj¹ca). Przesuniêcie manetki w 
lewo powoduje zmniejszenie obrotów, a¿ do obrotów minimalnych (symbol ̄ ó³wia).

Rys. 7
1 - Manetka gazu
2 - DŸwignia ssania
(lewo - ssanie w³¹czone / prawo - ssanie wy³¹czone)
3 - Zawór paliwa (OFF - zamkniêty / ON - otwarty)
4 - Pompka ssania
(Uwaga! Powy¿ej +10 stopni nie naciskaj, pomiêdzy -10 do +10 
naciskaj dwa razy, poni¿ej -10 stopni naciskaj cztery razy)
Naciskaj powoli robi¹c kilkusekundowe przerwy pomiêdzy 
naciœniêciami.

Uwaga! W odœnie¿arkach nie stosuje siê filtrów powietrza 
(przeciwpy³owych). Producent nie zaleca (zim¹ podczas 
odœnie¿ania brak kurzu)

otworzyæ zawór paliwa
w³¹czyæ urz¹dzenie rozruchowe (ssanie) - przesun¹æ dŸwigniê 2 w lewo
uchwyciæ rêkojeœæ rozrusznika, naprê¿yæ, a nastêpnie poci¹gn¹æ energicznie linkê rozrusznika

Rys. 8

Uwaga! Nie wyci¹gaj linki do koñca. Przytrzymuj linkê lekko naprê¿on¹ (nie ci¹gn¹c) przy jej zwijaniu 
siê.
jeœli silnik nie uruchamia siê po 5 lub 6 poci¹gniêciach sprawdŸ czy œwieca nie jest zalana paliwem, 

ewentualnie zapoznaj siê z Rozdzia³em Typowe problemy i ich rozwi¹zywanie
kiedy silnik uruchomi siê, ustaw ssanie w pozycji 1/2
kiedy silnik zacznie pracowaæ równo, wy³¹cz ssanie.

0Uwaga! Przy temperaturze poni¿ej -18  pozwól silnikowi rozgrzaæ siê przez kilka minut zanim
rozpoczniesz odœnie¿anie.
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Monta¿ mechanizmu obrotowego wyrzutnika

Rys. 4
1 - Wyrzutnik œniegu
2 - Œlimak korby
3 - £¹cznik korby

W celu obrotu wyrzutnika z pozycji operatora, nale¿y zamontowaæ dŸwigniê regulacji (3) wyrzutu œniegu 
dopasowuj¹c mechanizm korby do elementu z drucianym œlimakiem (2).

Uwaga! Œlimak nale¿y przed monta¿em  posmarowaæ dowolnym smarem zmniejszaj¹cym tarcie.

W otwór przy kominku wyrzutowym nale¿y w³o¿yæ koñcówkê korby i zabezpieczyæ j¹ spink¹ przed 
wysuwaniem.

Rys. 5
1 - Rêkojeœæ dolna
2 - Rêkojeœæ górna
3 - DŸwignia regulacji wyrzutu œniegu - korba
4 - Uchwyt linki rozrusznika

Korba powinna siê znajdowaæ w zasiêgu lewej rêki operatora.
Nastêpnie zamontuj linkê napêdu wirnika i dokonaj jej regulacji (Rys. 1 pkt.3).
Linka z dŸwigni¹ w pozycji wy³¹czonej powinna byæ lekko naprê¿ona.

Regulacja wysokoœci p³óz

Pod wirnikiem, od zewnêtrznej strony znajduj¹ siê p³ozy reguluj¹ce wysokoœæ pracy odœnie¿arki (Rys. 2 
pkt 5). W zale¿noœci od potrzeb (rodzaju pod³o¿a) mo¿na tak dostosowaæ wysokoœæ odœnie¿arki, by bez 
przeszkód odœnie¿aæ nawet alejki wysypane ¿wirem, a maszyna nie odrzuca³a kamieni i ¿wiru.

Uwaga! Po zalaniu olejem nie nale¿y odœnie¿arki przechylaæ na boki. W celu regulacji postawiæ 
odœnie¿arkê na gardzieli (Rys. 2).

Przygotowanie silnika

Co nale¿y zrobiæ przed uruchomieniem silnika.
Przed obs³ug¹ lub pierwszym uruchomieniem silnika zapoznaj siê z budow¹ odœnie¿arki, zasadami 

dzia³ania i sterowania.
Upewnij siê, ¿e wszystkie œruby i nakrêtki s¹ prawid³owo dokrêcone.
Upewnij siê, czy p³ozy s¹ w³aœciwie ustawione, jak opisano w Rozdziale Regulacja wysokoœci p³óz.
Ciœnienie powietrza w oponach powinno mieœciæ siê w zakresie 0,9-1,2 bara

Uwaga! Zbiorniki paliwa i oleju s¹ puste 
Mog¹ znajdowaæ siê w nich œladowe iloœci cieczy pozosta³e po kontroli technicznej w fabryce.

OSTRZE¯ENIE! Zawsze korzystaj ze specjalnego bezpiecznego pojemnika na benzynê (kanistra). Przy 
tankowaniu nie wolno paliæ papierosów. Nie wolno równie¿ tankowaæ w pomieszczeniach. Przed 
tankowaniem zatrzymaj silnik. Pozwól silnikowi ostygn¹æ przez kilka minut.

Stosuj zawsze benzynê bezo³owiow¹ Pb95 woln¹ od zanieczyszczeñ, przefiltrowan¹ przez drobne 
sito paliwowe. Dbaj o to, aby benzyna by³a przechowywana nie d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c w szczelnym i 
czystym kanistrze. Stosuj olej do silników czterosuwowych SAE 5W30 lub przy temperaturach 
poni¿ej -18 stopni 0W30. S¹ to jedyne oleje zalecane przez producenta silników do odœnie¿arek. 
Jednorazowe nape³nienie miski olejowej wymaga u¿ycia ok.... 0,6 L oleju. Polecamy oleje marki 
NAC SNOW oraz TECPART SNOW.

Uruchamianie zimnego silnika
Uwaga! Nowy silnik nie jest zalany olejem. Przed uruchomieniem silnika nale¿y do miski olejowej wlaæ 
oko³o 0,6 L oleju silnikowego wg podanej wczeœniej specyfikacji. Nale¿y sprawdziæ miark¹ w korku 
wlewu oleju, czy poziom oleju jest maksymalny (Max -  Rys. 10). Odœnie¿arka wyposa¿ona jest w czujnik 
oleju. (Rys.1a Pkt. 8), który nie pozwoli uruchomiæ odœnie¿arki z nieprawid³owym poziomem oleju.

Rozruch silnika
Przed uruchomieniem silnika upewnij siê ¿e zapozna³eœ siê ze wszystkimi zaleceniami zawartymi  na 
stronach Instrukcji Obs³ugi.
Uwaga! Nie wolno uruchamiaæ silnika w pomieszczeniu lub w zamkniêtej nie wentylowanej przestrzeni, 
poniewa¿ spaliny zawieraj¹ tlenek wêgla  bezzapachowy i œmiertelny gaz. Temperatura t³umika i 

0powierzchni dooko³a niego mo¿e siêgaæ 165  C.

Aby uruchomiæ silnik:
sprawdziæ poziom oleju stawiaj¹c odœnie¿arkê na równym pod³o¿u
nape³niæ zbiornik paliwa benzyn¹ bezo³owiow¹
upewniæ siê czy napêd wirnika jest wy³¹czony
czy na œwiecê zap³onow¹ na³o¿ona jest tzw. fajka
w³¹czyæ zap³on (rys. poni¿ej)

Rys. 6
1 - w³¹cznik zap³onu (ON - w³¹czony, OFF - wy³¹czony)
2 - wlew oleju
3 - czujnik oleju
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