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Čeština

– 1

Vážený zákazníku,
Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní 

návod k používání, řiďte se jím a uložte jej 
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.

� Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které 
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k 
smrti.
� Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, 
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, 
která může vést k lehkým fyzickým zraně-
ním nebo k věcným škodám.

� Nebezpečí!
 Osobám, které nerozumějí tomuto pro-

voznímu návodu, je provozování moto-
ru zakázáno.

 Nikdy nepracujte s vysokotlakým čisti-
čem v prostorách, ve kterých hrozí ne-
bezpečí exploze!

 Používáte-li přístroj v oblastech s urči-
tým nebezpečím (např. benzinová pum-
pa), dodržujte příslušné bezpečnostní 
předpisy.

 Při provozu přístroje v místnostech je 
třeba dbát o dostatečné větrání a odvod 
spalin (nebezpečí otravy).

 Smí se používat pouze palivo uvedené 
v provozním návodu. U nevhodných pa-
liv hrozí nebezpečí výbuchu.

 Motor neprovozujte, když jsou pohonné 
látky rozlité. Přístroj nejdříve přeneste 
na jiné místo a vyvarujte se důsledně 
vzniku jisker.

 Pohonné látky neskladujte, nerozlévej-
te ani nepoužívejte v blízkosti otevřené-
ho ohně nebo přístrojů, jako jsou 
kamna, kotle, ohřívače vody pod., ve 
kterých hoří nebo jiskří.

 Při tankování a v oblasti, kde je usklad-
něno palivo, se nesmí kouřit ani použí-
vat otevřený oheň.

 Nádrž nepřeplňujte. V plnicím hrdle se 
nesmí nacházet palivo.

 Doplňování paliva se smí provádět pou-
ze v dobře větraných prostorách a při 
vypnutém motoru. Benzin je vysoce 
hořlavý a za určitých podmínek výbuš-
ný. Po ukončení tankování zabezpečte, 
aby bylo víko palivové nádrže řádně 
uzavřeno.

 Vyhýbejte se jak opakovanému nebo 
delšímu kontaktu mezi palivem a po-
kožkou, tak i vdechování par. 

 Teplý motor nechte před doplňováním 
paliva 2 minuty chladnout.
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 Lehce zápalné předměty a materiály 
udržujte v bezpečné vzdálenosti 
(nejméně 2 m) od zvukové izolace.

 Motor neprovozujte bez zvukové izola-
ce a pravidelně ho kontrolujte, čistěte a 
v potřebném případě vyměňte.

 Motor nepoužívejte v zalesněné, křovi-
naté nebo zatravněné krajině bez toho, 
aby byl výfuk vybaven lapačem jisker.

 Neprovádějte úpravy na vodících pruži-
nách, součástech ovladačů nebo jiných 
částech, které mohou způsobit zvýšení 
otáček motoru.

 Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se 
horké zvukové izolace, válců nebo chla-
dicích žeber.

 Nedávejte ruce a nohy do blízkosti po-
hybujících se nebo otáčejících se dílů.

 Při běžícím motoru se nedotýkejte kabelu 
zapalování nebo zapalovací svíčky.

� Upozornění
 Motor nepoužívejte kromě seřizování s 

vyjmutým vzduchovým filtrem nebo bez 
krytu přes nasávací podpěry.

 Neprovozujte motor, je-li palivový sys-
tém poškozený a netěsný. Palivový 
systém pravidelně kontrolujte a vymě-
ňujte poškozené součásti.

 Bezpečnostní pokyny tohoto návodu 
nemohou pokrýt všechny podmínky po-
užití. Při údržbových pracích a za pro-
vozu se důkladně starejte o dostatečná 
preventivní opatření. 

Pozor
 Chladicí žebra a startovací lanko udr-

žujte prosté trávy a jiných znečištění, 
abyste vyloučili nebezpečí ohně nebo 
poškození motoru.

 Používejte pouze originální díly od firmy 
Grow. Jiné díly mohou poškodit motor a 
zkrátit jeho životnost.

 Používejte jen čerstvé palivo. Déle skla-
dované palivo může způsobovat usaze-
niny v karburátoru a mít negativní vliv 
na výkon motoru.

 Netahejte za startovací lanko, když mo-
tor běží, mohli byste poškodit startér.

ilustrace viz stránka 2
1 Víko palivové nádrže
2 Nádrž na pohonné hmoty
3 Spínač motoru
4 Startovací lanko
5 Vzduchový filtr
6 Palivový kohout
7 Sytič
8 Tlumič hluku
9 Šroub k nalévání oleje s měrkou
10 Olejový výpustní šroub
Upozornění: V závislosti na druhu motoru 
se některé konstrukční díly, jako například 
palivová nádrž, spínač motoru a tlumič vý-
fuku, nenacházejí na místě, kde jsou zná-
zorněny na ilustraci.

Obsluha

Popis zařízení
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Pozor
Motor se dodává bez olejové náplně moto-
ru. Před prvním startem naplňte motoro-
vým olejem. 
Provoz s příliš malou nebo příliš velkou ole-
jovou náplní může mít za následek těžké 
poškození motoru.
ilustrace 
 Zkontrolujte stav oleje.

(bližší informace najdete v kapitole 
Údržba)

Pozor
Motor nikdy neprovozujte bez vzduchové-
ho filtru, vedlo by to k urychlenému opotře-
bení motoru. 
ilustrace 
 Zkontrolujte vzduchový filtr, zda není 

znečištěn a poškozen.
V závislosti na stupni znečištění vyčis-
těte vzduchový filtr.

ilustrace 
 Naplňte palivem.

Upozornění: Používejte jen bezolov-
natý automobilový benzín. Nepřekra-
čujte maximální hladinu plnění. Dejte 
pozor na to, aby se do palivové nádrže 
nedostala ani nečistota ani voda. Nikdy 
nepoužívejte odstátý benzín. Palivo ni-
kdy nemíchejte s olejem.
(Dbejte na kapitolu „Bezpečnostní po-
kyny“!

 Zkontrolujte motor, zda neprosakuje 
olej nebo palivo. Nalezené průsaky od-
straňte.

 Zkontrolujte všechny šroubové spoje, 
zda pevně drží. Volné spoje dotáhněte.

 Zkontrolujte znečištění v oblasti kolem 
tlumiče výfuku a startéru. Nalezená 
znečištění odstraňte.

ilustrace 
 Otevřete palivový kohout 

ilustrace 
 Zapněte spínač motoru.

ilustrace 
 Uzavřete sytič.

Upozornění: Nezavírejte škrticí klapku, 
když je motor teplý.

ilustrace 
 Lehce táhněte za startovací lanko, až 

docílíte odpor, pak lanko protáhněte si-
lou ve směru šipky. Startovací lanko 
plynule zaveďte zpět.
Upozornění: Nenechte startovací lan-
ko prudce zajet zpátky, neboť držadlo 
by mohlo poškodit startér.

ilustrace 
 Jakmile se motor zahřeje a běží rovno-

měrně, otevřete škrticí klapku.

ilustrace 
 Vypněte spínač motoru.

ilustrace 
 Zavřete palivový kohout.

� Upozornění
Palivové páry nebo rozlité palivo mohou 
vzplanout. Motor držte při dopravě vodo-
rovně, abyste předešli rozlití paliva.

Pokyny před uvedením přístroje do 
provozu

Provoz

Ukončení provozu

Přeprava
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� Varování
Než začnete provádět jakékoli pečovatel-
ské a údržbové práce, nechte motor vy-
chladnout. Abyste předešli 
nezamýšlenému spuštění motoru, sejměte 
koncovku kabelu zapalování.

Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a mon-
táže náhradních dílů provádět pouze auto-
rizovaná zákaznická služba.

 Přístroj odstavte na rovné ploše.

Ošetřování a údržba

Přehled údržby
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Zkontrolujte všechny šroubové spoje, zda pevně drží. 
Volné spoje dotáhněte.

X

Zkontrolujte stav oleje. X
Výměna oleje jen jedno-

rázově
X

Zkontrolujte motor, zda neprosakuje olej nebo palivo. 
Nalezené průsaky odstraňte.

X

Zkontrolujte vzduchový filtr, zda není znečištěn a po-
škozen.

X

Zkontrolujte znečištění v oblasti kolem tlumiče výfuku a 
startéru. Nalezená znečištění odstraňte.

X

Zkontrolujte a vyčistěte zapalovací svíčku. X
Odstraňte zbytky hoření ze spalovacího prostoru. jen pro-

střednic-
tvím 
zákaznické-
ho servisu

Zkontrolujte a nastavte vůli ventilů. jen pro-
střednic-
tvím 
zákaznické-
ho servisu

Vyměňte palivová vedení. každé 3 roky (nebo když je třeba)
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ilustrace 
 Vyjměte šroub plnění oleje s olejovou 

měrkou a otřete olejovou měrku.
 Šroub plnění oleje s olejovou měrkou 

zasuňte do plnicího otvoru oleje až na 
doraz a znovu vytáhněte. Odečtěte hla-
dinu oleje. 

 Naplňte motorovým olejem (SAE 
10W30) až po maximální plnicí hranici.
(Maximální objem náplně = 0,3 l.

 Našroubujte šroub plnění oleje.

ilustrace 
 Vyjměte šroub plnění oleje s olejovou 

měrkou a otřete olejovou měrku.
 Vyšroubujte šroub olejové výpusti a za-

chyťte vytékající olej.
 Šroub olejové výpusti zašroubujte zpět 

a utáhněte.
 Naplňte motorovým olejem (SAE 

10W30) až po maximální plnicí hranici.
(Maximální objem náplně = 0,3 l.

 Našroubujte šroub plnění oleje.

Technické změny vyhrazeny.

Kontrola hladiny oleje Výměna oleje

Pomoc při poruchách

Chyba Příčina Odstranění
Nedochází k zapalování. Spínač motoru je vypnutý. Zapněte spínač motoru.

Zapalovací svíčka je vadná 
nebo znečištěná.

Vyčistěte nebo vyměňte za-
palovací svíčku.

Příliš malá nebo žádná kom-
prese.

Zapalovací svíčka není správ-
ně utažená.

Utáhněte zapalovací svíčku.

Nepřitéká palivo. Je uzavřen palivový kohout. Otevřete palivový kohout 
V nádrži není benzín. Doplňte benzín.

Technické údaje

Grow 154F
Průměr válce 54 mm
Zdvih pístu 38 mm
Zdvihový objem 87 cm3

Typ paliva bezolovnatý automobilový benzín (90 ROZ)
Typ motorového oleje SAE 10 W30
maximální objem náplně motorového ole-
je

0,3 l

zapalovací  svíčka NGK / Bp6HS
Champion / L66Y
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