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SCURTĂ INTRODUCERE
Vă mulţumim pentru că aţi ales motorul pe benzină pentru uz general.
• 1 cilindru, 2-timpi, răcire cu aer;
• metodă de aprindere TCI;
• ungere prin pulverizare.
Utilizarea corectă şi intreţinerea periodică a motorului va asigura atat
funcţionarea in condiţii
normale şi de incredere, cat şi o durată de viaţă mai lungă. Vă rugăm să citiţi cu
atenţie acest
manual inainte de utiizarea motorului şi asiguraţi-vă că inţelegeţi corect
metodele si sfaturile de
operare şi intreţinere.
Măsuri de siguranţă: Nerespectarea notelor şi a instrucţiunilor de siguranţă
prezentate mai jos
poate duce la vătămarea gravă şi deteriorarea motorului. Vă rugăm să fiţi atenţi
la următoarele:
NOTE:
1. Cuplarea motorului cu un echipament trebuie să fie strict in conformitate cu
puterea nominală
de ieşire marcată pe plăcuţa de identificare a motorului. Funcţionarea la
suprasarcină,
supraturaţie sau la o sarcină redusă şi o turaţie scăzută o perioadă mai lungă de
timp este
interzisă.
2. Utilizaţi numai combustibil şi lubrifiant recomandat. Aveţi grijă să ii
depozitaţi şi să-i filtraţi
complet inainte de utilizare. Păstraţi filtrele curate şi schimbaţi uleiul in mod
regulat. Verificaţi
atent ţeava de combustibil de legături slăbite şi scurgeri de combustibil.
Scurgerile de
combustibil pot crea o situaţie potenţial periculoasă.
3. Verificaţi periodic toate şuruburile şi piuliţele pentru a vă asigura că nu
sunt slăbite. Un
şurub sau o piuliţă slăbită pot cauza probleme grave la motor.
4. Curăţaţi periodic elementul filtrului de aer; schimbaţi-l, dacă este necesar.
5. Curăţaţi periodic murdăria şi praful de pe aripioarele de răcire, ventilator
şi carcasa ventilatorului
pentru a se asigura răcirea corespunzătoare a motorului.
6. Utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu structura şi funcţionarea corectă
a motorului, să
poată realiza intreţinerea periodică şi să remedieze imediat orice defecţiune
detectată. Nu
folosiţi motorul dacă funcţionarea acestuia este anormală sau dacă prezintă
defecţiuni.
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7. Toba de eşapament devine fierbinte in timpul utilizării motorului şi rămane
astfel o perioadă
de timp şi după oprirea motorului. Aveţi grijă să nu atingeţi toba de eşapament
atunci candeste fierbinte, pentru a evita eventualele arsuri; ţineţi copiii
departe de zona in care motorul
functionează.
Instrucţiuni de siguranţă
1. Măsuri de siguranţă privind eşapamentul: In timpul funcţionării motorului, noxele
eliminate
conţin monoxid de carbon, un gaz incolor, inodor şi extrem de periculos care
poate provoca
pierderea cunoştinţei sau decesul. Cu scopul de a evita producerea de accidente,
nu lăsaţi
motorul să funcţioneze in spaţii inchise sau in zone slab ventilate, cum ar fi
tunel sau
peşteră, etc.. Dacă este necesar să utilizaţi motorul intr-o astfel de zonă,
gazele de
evacuare trebuie eliminate in afara zonei, iar orificiul de ieşire al conductei
de protecţie
trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 1m depărtare de uşi şi ferestre.
Exercitaţi o grijă mai
mare atunci cand utilizaţi motorul langă oameni sau animale.
2. Prevenirea incendiilor: ţineţi motorul departe de materialele inflamabile şi de
alte materiale
periculoase (gunoi, carpe, lubrifianţi, explozibili). Nu utilizaţi motorul in
timp ce fumaţi sau in
apropierea focului deschis. Păstraţi motorul la cel puţin 1 metru distanţă de
clădiri sau alte
structuri.
3. Măsuri de protecţie la realimentare: Asiguraţi-vă că motorul este oprit inainte de a
realimenta.
Nu adăugaţi combustibil peste limita maximă a rezervorului. Dacă se varsă
combustibil,
il ştergeţi cu grijă şi aşteptaţi pană se uscă suprafaţa inainte de a porni
motorul.
4. Împrejurimi: Motorul trebuie să funcţioneze pe o masă, suprafaţă plană, lipsită
de pietre
mici, pietriş, etc. Dacă motorul este inclinat, pot avea loc scurgeri de
combustibil. Nu mişcaţi
motorul in timp ce funcţionează. Atunci cand motorul este transportat pe distanţe
lungi sau
pe drumuri accidentate, drenaţi combustibilul din rezervorul motorului pentru a
preveni
scurgerile de combustibil.
PARTEA 2
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PREGĂTIRI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
2.2. Verificaţi nivelul combustibilului:
Cu motorul oprit, scoateţi capacul rezervorului de combustibil şi verificaţi
nivelul combustibi-lului.
Umpleţi rezervorul cu benzină, dacă nivelul este prea scăzut. Adăugaţi benzină
pană la nivelul maxim indicat de linia roşie din interiorul filtrului de
combustibil. Combustibilul recomandat este benzina fără plumb cu cifra octanică
90 sau peste. Utilizaţi amestec ulei/benzină 1:25. Nu utili-zaţi niciodată
benzină veche sau necontaminată.
2.3. Verificaţi filtrul de aer:
Filtrul de aer este filtru de tip uscat cu două tipuri de elemente filtrante –
din hartie şi spumă. Cand verificaţi elementele filtrului, scoateţi capacul
filtrului de aer. Dacă filtrul este murdar, curăţaţi-l cu benzină sau gaz. După
care il lăsaţi să se usuce. Repetaţi operaţia de curăţare de mai multe ori
inainte de a-l reinstala la motor.
PARTEA 3
PORNIREA ŞI OPRIREA MOTORULUI
3.1. Pornirea motorului
3.1.1. Mutaţi maneta supapei de combustibil in poziţia ON.
3.1.2. Pentru a porni un motor rece, mutaţi parghia şocului in poziţia INCHIS.
Pentru a reporni un motor cald, lăsaţi parghia şocului in poziţia DESCHIS.
3.1.3. Deplasaţi maneta acceleraţiei din poziţia MIN către poziţia MAX cu aprox.
1/3 din distanţă.
3.1.4. Rotiţi comutatorul motorului in poziţia ON.
3.1.5. Acţionaţi demarorul.
Demaror cu recul:
Trageţi uşor manerul demarorului, pană cand simţiţi o rezistenţă, apoi trageţi
rapid. Readu-ceţi uşor manerul in poziţia iniţială.
NOTĂ: Nu lăsaţi mânerul demarorului să revină singur înapoi. Readuceţi-l uşor în poziţia
iniţială, pentru a preveni deteriorarea demarorului.
Pentru a opri motorul intr-o situaţie de urgenţă, trebuie doar să rotiţi
comutatorul motorului in poziţia OFF. In condiţii normale, parcurgeţi următoarea
procedură. Consultaţi instrucţiunile furnizate de producătorul echipamentului.
3.2.1. Puneţi maneta acceleraţiei in poziţia MIN.
3.2.2. Rotiţi comutatorul motorului in poziţia OFF.
PARTEA 5
ÎNTREŢINERE
4.1. Întreţinerea periodică
• Verificaţi elementul filtrant al filtrului de aer. Curăţaţi filtrul.
• Verificaţi şuruburile şi piuliţele pentru a vă asigura că sunt fixate.
• Verificaţi uleiul conform punctului 2.1. din Partea 2.
4.2. Filtrul de aer trebuie curăţat la fiecare 25 de ore de funcţionare.
Urmăriţi procedura de curăţare menţionată la 2.3. din Partea 2.
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4.3. Verificaţi bujia după fiecare 50 de ore de funcţionare.
Indepărtaţi depunerile şi ajusta-ţi distanţa dintre electrozi la 0.6~0.7mm. (a se
vedea Figura 4-1).
Verificaţi nervurile de răcire şi indepărtaţi murdăria de pe acestea.
4.4. Înlocuiţi uleiul.
Desfaceţi şurubul pentru drenaj, inclinaţi uşor motorul şi lăsaţi uleiul să se
scurgă, după care adaugaţi kerosen pentru a curăţa; drenaţi kerosenul, strangeţi
şurubul pentru drenaj şi alimentaţi cu noul ulei pană la nivelul specificat.
schideţi capacul rezervorului de combustibil, scoateţi filtrul şi curăţaţi-l cu o
perie. Scoa-teţi rezervorul de combustibil, curăţaţi interiorul acestuia,
indepărtaţi murdăria şi apa. Reinstalaţi rezervorul de combustibil şi filtrul,
alimentaţi cu benzină proaspătă pană la nivelul indicat de marcajul roşu. (a se
vedea 2.0 din Partea 2)
4.6. Verificaţi starea de uzură a conductei de ulei după fiecare 2 ani de utilizare.
Inlocuiţi conducta de ulei dacă prezintă semne de uzură sau este crăpată.
Strangeţi conexi-unile noii conducte pentru a preveni scurgerile.
4.7. Pentru a depozita motorul pentru o perioadă mai lungă de timp, procedaţi astfel:
In primul rand, scoateţi rezervorul de combustibil, drenaţi combustibilul şi
indepărtaţi murdăria/apa de pe suprafaţa internă a rezervorului. Deschideţi
robinetul rezervorului de combustibil, desfaceţi şurubul pentru drenaj din
partea de jos a carburatorului şi drenaţi tot combustibilul din carburator.
După care strangeţi la loc şurubul pentru drenaj.
In al doilea rand, desfaceţi şurubul pentru drenaj din partea de jos a
carterului şi drenaţi tot uleiul. După care strangeţi la loc şurubul pentru
drenaj.
In cele din urmă, curăţaţi suprafaţa exterioară a motorului, indepărtand orice
urmă de murdărie
sau praf. După care aşezaţi motorul intr-un loc uscat.
4.8. Informaţii utile
Importanţa cuplului motor (N.m)

4.9. Specificaţii
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PARTEA 6
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DEMONTARE ŞI ASAMBLARE
6.1. Măsuri de precauţie în momentul demontării
a) Demontarea trebuie realizată in mod corespunzător. Nu demontaţi piese care nu
pot fi scoase. Evitaţi demontarea pieselor de etanşare şi a pieselor mobile, cum
ar fi pistonul şi segmentul de piston, etc.
b) Nu demontaţi piese, cu excepţia bujiei, carburatorului şi a magnetomotorului,
cand sunt fierbinţi, pentru a preveni deteriorarea şi deformarea pieselor.
c) Luaţi in considerare asamblarea, cand demontaţi.
• Faceţi semne pe unele piese situate in locaţii speciale ale motorului, precum
segmentul de piston, laturile garniturii cilindrului şi cablului de legătură.
• Păstraţi piesele de la aceeaşi componentă impreună pentru o asamblare mai
uşoară.
d) Piesele demontate trebuie curăţate şi depozitate pe categorii in funcţie de
relaţia de instalare.
e) Cand desfaceţi bolţuri, mai intai le slăbiţi in diagonală după care le
scoateţi.
f) Folosiţi extractori pentru a demonta piesele inguste, precum rulmentul.
g) Pentru demontarea bolţurilor cu filet opus, rotiţi in sensul orar pentru a
slăbi bolţurile, după
care folosiţi un extractor de şuruburi.
6.2. Procedura de demontare
a) Drenaţi tot combustibilul din rezervor.
b) Scoateţi bujia şi verificaţi distanţa dintre electrozi.
c) Drenaţi uleiul din carter.
d) Demontaţi carcasa motorului.
e) Slăbiţi şurubul de fixare al clemei carburatorului, scoateţi carburatorului şi
piesele acestuia
de legătură.
f) Deşurubaţi şuruburile de fixare ale tobei de eşapament, scoateţi toba şi
garnitura acesteia.
g) Slăbiţi şuruburile mai intai pe diagonale, după care le scoateţi. Indepărtaţi
chiulasa şi
garnitura cilindrului.
h) Demontaţi demarorul.
i) Demontaţi magnetomotorul.
j) Desfaceţi bolţurile carcasei carterului, după care demontaţi carterul.
k) Demontaţi arborele cu came şi tachetul de supapă.
l) Demontaţi pistonul şi biela cuplară.
m) Demontaţi arborele cotit.
n) Demontaţi ambele supape, de admisie şi de evacuare, şi piesele acestora de
transport.
6.3. Măsuri de precauţie în momentul asamblării
a) Inainte de instalare, curăţaţi toate piesele.
b) Inainte de instalare, asiguraţi-vă că toate piesele sunt bune pentru a fi
folosite. Altfel, reparaţi sau inlocuiţi piesele stricate.
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c) Ungeţi principalele suprafeţe de asamblare, cum ar fi suprafaţa dintre bucşa
cilindrului şi
piston, cu ulei lubrifiant.
d) Atunci cand este necesară forţă de răsucire pentru instalarea unor bolţuri,
cum ar fi şuruburile
pentru biela cuplară sau şuruburile de la carcasa cilindrului, etc., folosiţi
cheie dinamometrică
pentru a-le strange la momentul de torsiune specific.

6.4. Procedura de asamblare;
a) Curăţaţi toate piesele.
b) Instalaţi arborele cotit.
c) Instalaţi supapele.
d) Asamblaţi pistonul şi biela cuplară in ordinea corectă, adăugaţi puţin ulei
lubrifiant in cilindru
şi strangeţi bine bolţii bielei cuplare la momentul de torsiune specific.
e) Asamblaţi tacheţii de supapă şi arborele cu came, ajustaţi corect reperul de
distribuţie de pe
volant şi instalaţi distribuţia corespunzător.
f) Asamblaţi garnitura cilindrului şi chiulasa şi strangeţi bine bolţii chiulasei
la momentul de
torsiune specific.
g) Instalaţi volantul.
h) Instalaţi demarorul.
i) Instalaţi carburatorul şi filtrul de aer.
j) Instalaţi toba de eşapament.
k) Instalaţi carcasa motorului.
l) Instalaţi rezervorul de combustibil, după care conectaţi furtunul de
combustibil corect.
m) Alimentaţi carterul cu ulei, iar in rezervorul de combustibil adăugaţi benzina
corectă.
n) Instalaţi bujia.
o) Verificaţi cuplajele pentru a vă asigura de fiabilitatea şi funcţionarea
corectă a acestora;
Verificaţi starea pieselor ce reglează turaţia.
p) Porniţi motorul şi observaţi modul de funcţionare.
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