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Tento stroj je vybaven motorem certifikovanqm EPA.
Údaje o tom zjistíte z Pokynp vqrobce motoru.
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P>EDMLUVA

Pgedmluva

Prostudování, pochopení a dodrsování bezpeRnostních pokynp pgispívá rozhodujícím zppé sobem k Vaií bez-
peRnosti a chrání Vás pged poikozením zdraví.

Vái pgístroj od firmy Wacker obsluhujte a udrsujte podle pokynp uvedenqch v provozním pgedpisu. Pgístroj od
firmy Wacker se Vám za tuto péRi odvdWRí bezporuchovqm provozem a vysokou spolehlivostí.

Závadné Rásti stroje musí bqt co nejdgíve vymWnWny.

Viechna práva, obzvláitW právo rozmnosování a roziigování jsou vyhrazena.

Copyright by Wacker Construction Equipment AG.

Tyto instrukce smí bqt – i zppsobem vqaatku – jen s vqslovnqm, pgedcházejícím, písemnqm souhlasem Wacker
Construction Equipment AG dotiitWny, reprodukovány, pgetvágeny, rozmnosovány nebo iígeny.

Kasdq spoleRností Wacker neautorizovanq zppsob rozmnosování, roziigování nebo ukládání na nosiRích dat v
jakékoliv formW znamená poruiení platného autorského práva a bude soudnW stíhán. Technické zmWny, které
slousí ke zdokonalování naiich strojp nebo zvyiování bezpeRnostního standardu, jsou vqslovnW vyhrazeny, a
to i bez jejich zvláitního oznámení.
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BEZPE)NOSTNÍ  POKYNY

BEZPE)NOSTNÍ POKYNY PRO VIBRA)NÍ DESKY
S POHONEM SPALOVACÍM MOTOREM

Vieobecné pokyny

1. Samostatnou obsluhou vibraRních desek je dovoleno zamWstnávat pouze pracovníky, ktegí:

* dovriili 18. rok sivota,
* jsou tWlesnW i duievnW schopní,
* byli instruováni pro práci s vibraRními deskami a prokázali podnikateli svou zppsobilost k tWmto

pracím,
* poskytují pgedpoklad, se svWgené úkoly budou vykonávat spolehlivW.

Musí bqt urReni podnikatelem k obsluze vibraRních desek.

2. VibraRní desky je dovoleno provozovat pouze pgi zhutaovacích pracích s respektováním provozního
pgedpisu vqrobce a tWchto bezpeRnostních pokynp.

3. Osoby povWgené obsluhou vibraRních desek je tgeba seznámit s potgebnqmi bezpeRnostními opatgeními,
vztahujícími se ke stroji. Pgi mimogádném pousití musí podnikatel sestavit a sdWlit potgebné dodateRné
pokyny.

4. U tWchto vibraRních desek je mosné pgekrocení pgípustné posuzovací hladiny hluku 89 dB (A). Na
základW pgedpisu pro zábranu úrazpm UVV - Lärm (VBG 121) je tgeba, aby pgi hladinách hluku 89 dB (A)
a vyiiích zamWstnanci pousívali osobní ochranné pompcky proti hluku.

Provoz

1. Startování motoru se provádi reverzním startérem. Dekompresní automatika umosauje jednoduchq start
bez zpWtného nárazu.

2. ÚRinnost obslusních (ovládacích) prvkp nesmí bqt nepgípustnW ovlivaována nebo ruiena.

3. Obsluhující nesmí pgi provozu zagízení opustit místo obsluhy.

4. Pged pracovními pgestávkami musí obsluhujíclí uvést motor zagízení odstavit. Zagízení je tgeba odlosit
tak, aby se nemohlo pgevrhnout.

5. Palivo doplaujte pgi vypnutém motoru tak, aby nemohlo stékat na horké Rásti motora nebo neteklo na
zem.

6. V bezprostgední blízkosti agregátu je zakázáno manipulovat s otevgenym ohnWm a kougit.

7. Dbejte na to, aby bylo víko nádrsky utWsnWno. Pgi odstavení motoru se musí kohout pgívodu paliva uzavgít
- pokud je zabudován. U motorp pohánWnqch benzinem nebo benzinovou smWsí, se musí nádrska pgi
dopravW na delií vzdálenosti beze zbytku vyprázdnit.

☛ POZOR! NetWsné palivové nádrsky mohou vést k explozi a musí bqt proto neprodlenW vymWnWny.

8. Je zakázáno provozovat stroj v prostgedí s nebezpeRím vqbuchu.

9. Pgi provozování vibraRních desek se spalovacími motory v uzavgenqch prostorách, tunelech, itolách
nebo hlubokqch vqkopech se musí zabezpeRit, aby byl dostateRnq pgívod zdravotnW nezávadného
vzduchu pro dqchání (viz UVV "Stavební práce", VBG 37, §§ 40 a 41).

10. Pgi prácí s vibraRními deskami je tgeba udrsovat vzdálenost rukou, nohou a odWvu od pohyblivych
souRástí. Noiení ochranné obuvi je povinné.

11. Na pokraji rozbahnWnqch ppd, vqkopp, hald hromad a náspp, na hranách pgíkopp a stupap je tgeba
provozovat vibraRní desky tak, aby nedoilo k nebezpeRí srícení nebo pgepadnutí.
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BEZPE)NOSTNÍ  POKYNY

12. Je nutno zajistit dostateRnou nosnost zhutnWné ppdy, resp. podlosí.
13. BWhem práce a údrsby je nutno nosit vhodnq ochrannq odWv.
14. Pgi jízdW pozpátku musí obsluhující vést vibraRní desku boRnW, aby se chránil pged pgimáRknutím mezi

konec oje/stroj a pgekásku. Na nerovném terénu a pgi zhutaování hrubého materiálu se doporuRuje
zvqiená opatrnost. Pgitom je tgeba si zajistit bezpeRnq postoj.

15. VibraRní desky je tgeba vést tak, aby se zabránilo zranWní ruky pevnqmi pgedmWty.
16. VibraRních desek je tgeba pousívat a provozovat je tak, aby byla zaruRena jejich stabilita.
17. Stroje se zabudovanqm pojezdovqm zagízením není dovoleno na podvozek odkládat nebo skladovat.

Pojezdové zagízení je vytvogeno pouze pro dopravu tohoto stroje.

Dozor

1. VibraRní desky je dovoleno provozovat pouze se viemi ochrannqmi zagízeními.
2. Pged zahájením práce musí obsluhující ovWgit úRinnost ovládacích a bezpeRnostních zagízení.
3. Pokud budou zjiitWny závady na bezpeRnostních zagízeních nebo jiné závady, které mohou negativnW

ovlivnit bezpeRnq provoz pgístroje nebo ohrozit sivotní prostgedí, musí bqt neprodlenW informován dozorRí
pracovník.

4. Pgi nedostatcích ohrosujících provozní bezpeRnost je tgeba okamsitW zastavit provoz.
5. Viechny pomocné a provozní látky musí bqt uskladnWny v nádobách, oznaRenqch podle vqrobního

pgedpisu.

Údrsba

1. Je dovoleno pousívat pouze originálních náhradní dílp. ZmWny na tomto stroji, vRetnW pgestavování
maximálních otáRek motoru nastavenqch vqrobcem, jsou pgípustné pouze s vyslovnqm povolením firmy
Wacker. Pgi nedodrsení této zásady se odmítá jakákoli záruka.

2. Údrsbágské práce je dovoleno provádWt pouze pgi zastavenqch pohonech. Pokud tu je nástrRka k
zapalovací svíRce, je tgeba jej sejmout. Odchqlit se od toho je mosno pouze tehdy, kdys nelze tyto práce
uskuteRnit bez pohonu.

3. U vibraRních desek s elektrickqm spouitWním je tgeba pgi pracích na elektrickqch Rástech tohoto stroje v
kasdém pgípade odpojit baterii.

4. Pged pracemi na hydraulickém vedení musí bqt vypuitWn tlak. Pgi demontási hydraulického vedení je

tgeba dbát na opatrnost, nebok olej mpse dosahovat teplot pges 80o C. Chraate oRi pged ostgíkujícím
olejem.

5. Po údrsbágskqch pracích je tgeba opWt nálesite namontovat ochranná zagízení.
6. Aby se zabránilo poruchám funkce, musí bqt stroj po kasdém pousití pomocí hadice vymyt vodou.

Vysokotlaké RistiRky nebo chemické prostgedky nesmWjí bqt pousívány.

Doprava

1. Pgi nakládání a dopravW zhutaovacích strojp pomocí zdvihadel je tgeba upevnit vhodné vázací prostgedky
na pgísluinqch vaznqch místech.

2. Nakládací rampy musí bqt dostateRnW nosné a stabilní. Je tgeba zajistit, aby nebyly osoby ohroseny
pgevrhnutím nebo sklouznutím zagízení, ani vyrasením nebo urasením Rástí zagízení.

3. Na dopravních prostgedcích je tgeba vibrasní desky zajistit pged posunutím, sklouznutím nebo
pgevrhnutím.

Zkou iky

VibraRní desky je tgeba podle podmínek pousití a podle provozních pomWrp dát nejménW jednou za rok
pgezkouiet povWgenym odborníkem, napgí ve Wacker-Service, na ich provoznW-bezpeRnostní a v pgípade
potgeby zabezpeRit jeho opravu.
Dbejte, prosím, krom W toho také p gíslu inqch p gedpis p a smWrnic, platn qch ve Va ií zemi.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BPU3050A

Kód 0008763 ...

Chod vpged a zpWtn chodq m/min: 21

Ploinq vqkon m2/h: 630

Provozní hmotnost kg: 166

Pgenos síly Od pohánWcího motoru pges odstgedivou
spojku a klínovq gemen k budiR

Budi R

Kmity min-1 (Hz): ca. 5400 (90)
Odstgedivá síla kN: 30
Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Mnosství oleje l: 0,6

Pohán Wcí motor Vzduchem chlazenq jednoválcovq Rtygdobq
benzinovq motor reverzním startér

Zdvihovq objem cm3: 270

OtáRky motoru min-1: 2800
Jmenovitq vqkon (*) kW (PS): 5,3 (7,2)
Palivo Benzin
Spotgeba paliva l/h: 1,1
Objem nádrse l: 5,0
Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Mnosství oleje l: 1,1

Hydraulické za gízení
Hydraulickq olej Fuchs Renolin MR 520
Mnosství oleje l: 0,4

(*) Odpovídá instalovanému usiteènému vqkonu podle smWrnice 2000/14/ES.

Hladina akustického tlaku na místW obsluhy, zjiitWná podle EN ISO 11204, Riní LpA = 93 dB(A).

Vásenq prpmWr efektivní hodnotq zrychlení, zjiitWná podle EN 1033, je u 10 m/s2.

Údaje o hluku a vibracích byly mWgeny na itWrku pgi provozu stroje se jmenovitqmi otáRkami.
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POPIS

Pousitelnost

Stroj se hodí pro zhutnWní viech druhp zemin vRetnW navazujících zemin u zhutnWní pgíkopp a ploch, jakos i pro
zhutnWní siviRné vozovky a vtgesení kamenné dlasby. Na základW svého souladu odstgedivé síly a dotykové plo-
chy je nejuniverzálnWji pousitelnqm strojem této konstrukRní gady.

RozmWry

Maximáln W pgípustná iikmá poloha
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POPIS

Popis funkce

Vibrace nezbytné pro zhutaování jsou produkovány budiRem (5) pevnW spojenqm se spodní hmotou (4). Tento
budiR (5) je konstruován jako centrální kyvadlo s gízenqmi kmity. Takovq princip dovoluje pgevrácením
vyvasovacích závasí (13) zmWnu smWru kmitp. Tím je umosnWn plynulq pgechod mezi zhutaováním v chodu
vpged, pgi zastavení a v chodu vzad.
Tento proces je gízen hydraulicky gídicí pákou (7) na gídicí hlavW (8).

Chod vp ged Zastavení Chod vzad

PohánWcí motor (1) umístWnq na horní hmotW (3) pohání budiR (5). Krouticí moment se pgenáií pomocí
odstgedivé spojky (9) a klínového gemene budiRe (10) silovW.

Odstgedivá spojka (9) pgeruií pgi nisiím poRtu otáRek prpbWh sil k budiRi (5) a tím dovolí bezvadnq chod naprázd-
no hnacího motoru (1). PoRet otáRek hnacího motoru (1) lze na páce plynu (6) plynule mWnit.

Horní (3) a spodní hmota (4) jsou spolu spojeny pomocí 4 gumokovovqch tlumiRp (11) absorbujících kmity. Toto
tlumení zabraauje pgenosu velmi vysokqch frekvencí na horní hmotu (3). Tím zpstane úRinnost pohánWcího
motoru (1) i pges vysokq zhutaovací vqkon zachována.

PohánWcí motor (1) pracuje na Rtygtaktním principu, startuje se reverzním startérem, nasává spalovanq vzduch
pges suchq vzduchovq filtr (12) a je chlazen vzduchem.

K ulehRení procesu startování disponuje pohánWcí motor (1) dekompresním zagízením.
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DOPRAVA NA PRACOVI @T1, DOPORU)ENÍ PRO ZHUT8OVÁNÍ

Doprava na pracovi itW

Pgedpoklady:
- Pro dopravu vibraRní desky pousívejte pouze vhodná zvedací zagízení s minimální nosností 200 kg.
- Vhodné upevaovací prostgedky upevnWte na centrálním závWsu, kterq je k tomu urRen (15).
- Pgi pgepravW na losné ploie vozidla vibraRní desku na ochranném rámu (14) pgipevnWte a oj zablokujte.

☛Pozor! Pgi pousití integrovaného pojezdového ústrojí zásadnW vypnWte motor.
Pgi bWsícím motoru není zaruReno namazání motoru v pgepravné poloze.
Tím mohou vzniknout závasné ikody.
Dále existuje nebezpeRí vqstupu oleje z odvWtrání klikové skgínW.

Pokyn: Dodrsujte rovnWs pgedpisy v bezpeRnostní pokyny.

Doporu Rení pro zhut aování

Vlastnosti p pdy
Maximální násypná vqika vrstvy závisí na mnoha Rinitelích stavu ppdy, jako je vlhkost, zrnitost apod.
Proto není mosné poskytnout pro tuto hodnotu pgesné údaje.
Doporu Rení: V jednotlivqch pgípadech stanovte maximální násypnou vqiku zhutaovacími pokusy a

zkouikami ppdy.

Zhut aování na svahu
Pgi zhutaování na sklonWnych plochách (svahy, náspy), je tgeba respektovat tyto body:

* Na svahy najísdWt jenom odspodu (stoupání, které zvládneme bez problémp do kopce, je mosno bezpeRnW
projísdWt i ze svahu).

* Obsluhující nesmí nikdy stát ve smWru pádu (viz kap. BezpeRnostní pokyny).

* NepgekraRujte maximální sklon 20o.

☛POZOR! PgekroRení této iikmé polohy by mWlo za následek vqpadek motorového mazání (brodivé
mazání) a tím také nezbytnW i poruchu dplesitqch souRásti motoru.

Chybn W ! Správn W !
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OBSLUHA

Pged uvedením do provozu motor p gezkou iejte

1. Kontrola stavu oleje
Pokud zavedená, ale nenairoubovaná mWrka oleje neukazuje stav oleje, doplate as po okraj hrdla plnWní
oleje znaRkovq olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC.

☛POZOR! Pgi kontrole stavu oleje se musí motor uvést do vodorovné polohy.

2. Dvojit q vzduchov q filtr >dvojitá aplikace <
Zkontrolujte, zda jsou vlosky vzduchového filtru Risté a v dobrém stavu. V pgípadW potgeby vlosky vyRistWte
vymWate.

3. Palivo
Mpse se pousívat kasdq normální benzín (pgednost se dává bezolovnatému benzínu) s oktanovqm Ríslem
(ROZ) 86 a vyiiím.
Nepousívejte nikdy smWs oleje a benzínu nebo zneRistWnq benzín. Zabraate vnikání neRistoty, prachu nebo
vody do nádrse paliva.
Pozor: Benzínová náhrada se nedoporuRuje, nebok mpse napadnout konstrukRní Rásti palivového

systému.

RozbWh motoru

1. Kohout paliva (páku posuate ve smWru iipky) nastavte na „ON“.

2. Páku sytiRe dejte do polohy „CLOSE“.
Pozor: SytiR nepousívejte, jestlise je motor teplq nebo jestlise je teplota vzduchu pgílii vysoká.
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OBSLUHA

3. Páku plynu (6) vytáhnWte trochu dozadu.

4. SpínaR zapalování otoRte do polohy „I“.

5. Lehce zatáhnWte rukojetí startéru, as budete cítit odpor, potom silnW zatáhnWte.

Pozor: Nenechte rukojek startéru, aby se vracela proti motoru, nqbrs ji lehce rukou veTte zpWt, abyste
zabránili poikození startéru.
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OBSLUHA

Obsluha motoru

Kdys se motor zahgál, posuate pomalu páku sytiRe do polohy OPEN (otevgeno).
Páku plynu nastavte na posadovanq poRet motorovqch otáRek.

Systém stanovení stavu oleje

Systém stanovení stavu oleje má zabránit ikodám na motoru, které vznikají z nedostateRného mnosství oleje
v pgevodové skgíni. Pgedtím, nes mpse stav oleje v pgevodové skgíni klesnout pod bezpeRnou minimálí úrovea,
vypne systém stanovení stavu oleje automaticky motor (spínaR zapalování zpstane v poloze „I“).

UpozornWní: NerozbWhne-li se motor, zkontrolujte stav oleje

Jízda vp ged a vzad

PoRet otáRek motoru lze plynule mWnit na páce plynu (6).
SmWr jízdy se urRuje gídicí pákou (7).
Podle polohy gídicí páky (7) zhutauje vibraRní deska za chodu vpged, vzad nebo v klidu.
Mezipolohami gídicí páky (7) mohou bqt urRovány rychlosti chodu vpged a vzad, nebo pousity pro zvláitW
intenzívní zhutaování v klidové poloze.

Chod v p ged Klidová poloha Chod vzad
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Zastavení motoru

K vypnutí motoru otoRte v nouzovém pgípadW spínaR zapalování do polohy „0“.
Za normálních okolností postupujte následujícím zppsobem:

1. Páku plynu vytáhnWte as nadoraz dopgedu.

2. SpínaR zapalování otoRte do polohy „0“.

3. Kohoutem paliva (páku posuate ve smWru iipky) otoRte.
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ÚDRJBA

Plán údr sby

Ca 8 h po prvním uvedení do provozu je tgeba pgekontrolovat dotasení vnWjsích iroubovqch spojp.

SouRást Udr sovací práce Interval údr sby

Vzduchovq filtr Zkontrolujte poikození a správné upevnWní. dennW
Zkontrolujte filtrovou vlosku - v pgípadW potgeby je
vymWate.

Palivová nádrs Kontrolovat tWsnost uzávWru nádrse - podle potgeby
vymWnit.

Motorovq olej Kontrolovat mnosství - doplnit podle potgeby.
BudiR Kontrolovat tWsnost.
Bowdenové lanko Pgezkouiejte lehkost chodu.

Motorovq olej První vqmWna olje. po 20 h

Zapalování ORistit zapalovací svíRku, kontrola vzdálenosti mWsíRnW
elektrod 0,7 mm.

BudiR Kontrolovat dotasenost upevaovacích iroubp.
Hydraulické Kontrolovat olej - doplnit je-li trWba.
zagízení
Klínové gemeny Kontrolovat napnutí klínovqch gemenp - podle

potgeby napnout.
Ochrannq rám Kontrolovat dotasení upevaovacích iroubp

pojezdového kola, aretace pgi dopravW apod.

Motorovq olej VqmWna oleje. po 100 h
TlumiR vqfuku Odstraate zbytky spalování ze síta.

BudiR Kontrolovat olej - doplnit je-li trWba. po 150 h

BudiR VqmWna oleje. po 250 h

Vple ventilu Pgezkouiejte, nastavte pgi studeném motoru vtok po 300 h
0,15 mm, vqtok 0,20 mm.
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ÚDRJBA

Motorov q olej

Kontrolujte hladinu oleje:

Pgi naplnWní, popg. kontrole stavu oleje musí motor stát vodorovnW.
Stav oleje zkontrolujte na stupnicové tyRi (16).
U pgílii nízkého stavu oleje naplate Fuchs Titan Unic 10W40 MC
plnicím hrdlem (16).

Plnicí mnosství motorového oleje: 1,1 l.

VqmWna oleje:

Olej jeitW pgi teplém motoru vypust‘te, aby se zaruRilo rychlé a úplné
vypuitWní.

1. UzávWr plnicího otvoru oleje (16) odstraate.
2. Hadici k vypuitWní oleje (2) za úRelem vypuitWní oleje uvolnWte a

vyteklq olej zachyt‘te vhodnou nádobou.
3. Hadici k vypuitWní oleje (2) znovu upevnWte.
4. DoporuRenq olej naplate plnicím hrdlem (16) a zkontrolujte stav

oleje.

☛POZOR! Pgi kontrole stavu oleje se musí motor uvést do vodorovné polohy.

5. UzávWr plnicího otvoru oleje znovu umístWte.

MWjte na pam Wti: Pgi odstranWní starého oleje dbejte laskavW na pgísluiná ustanovení ochrany sivotního
prostgedí. DoporuRujeme pgivést olej v uzavgené nádobW do sbWrny starého oleje. Pousitq
olej nevyhod‘te do odpadu nebo do kanalizace, odtoku Ri na zem.
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Hydraulické ovládání

Kontrola stavu oleje:

1. Postavte gídicí tyR svisle.
2. Spínací tgmen (7) stisknWte do polohy pgedního

chodu.
3. Otevgete plnicí otvor (17).
4. Stav oleje musí odpovídat horní hranW Oleje

ozubeného koleRka, pgípadnW doplate
hydraulickqm olejem Fuchs Renolin MR 520.

5. Uzavgete plnicí otvor (17).

Hydraulické gízení se samo odvzduiauje.

Budi R

Kontrolujte hladinu oleje:

1. VibraRní desku postavte vodorovnW.
2. Otevgete plnicí otvor (19).
3. Hladina oleje musí dosahovat as k zaRátku závitp plnicího otvoru (19).
4. PgípadnW naplate Fuchs Titan Unic 10W40 MC plnicím

otvorem (19) (pousijte trychtqge).
5. Uzavgete plnicí otvor (19).

VqmWna oleje:

1. Otevgete plnicí otvor (16).
2. Nakloate vibraRní desku a podrste ji naklonWnou tak dlouho, as olej vyteRe.
3. Postavte vibraRní desku vodorovnW.
4. Plnicím otvorem (19) naplate 0,6 l Fuchs Titan Unic 10W40 MC.
5. Uzavgete plnicí otvor (19).

☛POZOR! Neplate pgílii mnoho oleje!

Klínov q gemen budi Re

Ochranu gemene odstraate. @rouby na klínové gemenici motoru uvolnWte a vnWjií polovinu klínové gemenice
odstraate. Potgebnq poRet vlosenqch kotouRp (zpravidla staRí odstranit jeden kotouR) vyjmWte. Odejmuté
vlosené kotouRe namontujte na vnWjií strany poloviny klínové gemenice. @rouby nairoubujte a za neustálého
otáRení klínové gemenice motoru stgídavW utahujte. Stroj nechejte krátce bWset. @rouby eventuálnW dotáhnWte.



T00858CS 19

ÚDRJBA

)ist Wní nádobky palivového síta

Uzavgete palivovq kohout, potom odstraate nádobku a O-krousek. OdstranWné souRásti vymyjte v Risticím
roztoku, dpkladnW je nechte oschnout a opWt je pevnW nasaTte. Otevgete palivovq kohout a zkontrolujte netWsná
místa.

SvíRky zapalování

DoporuRené svíRky zapalování: BP6ES-11, BPR6ES-11 (NGK), W20EP-U11, W20EPR-U11 (ND).
Pozor: Nikdy nepousívejte svíRky s nesprávnou tepelnou hodnotou.
Aby byl zajiitWn bezvadnq chod motoru, musí mít svíRky správnou vzdálenost elektrod a bqt zbaveny zbytkp
spalování.

1. ZástrRku svíRek vytáhnWte a svíRku vyiroubujte klíRem na svíRky.
Varování: Jestlise byl motor krátce pgedtím v provozu, je tlumiR velmi horkq. Nedotqkejte se proto tlumiRe.

2. Zkontrolujte svíRku zapalování vizuálnW. VymWate je, jestlise je izolátor zlomen nebo odlomen. SvíRku
zapalování vyRistWte drátWnqm kartáRem, pokud ji chcete znovu pousít.

3. ZmWgte odstup elektrod lístkovqm mWgidlem. Odstup elektrod by mWl Rinit 0,7 as 0,8 mm. V pgípadW potgeby
odstup upravte ohnutím postranní elektrody.

4. Zkontrolujte, zda je tWsnicí krousek svíRky zapalování v dobrém stavu, a svíRku zapalování ruRnW
nairoubujte, zabraate chybnému nairoubování.

5. Po nasazení svíRku zapalování utáhnWte klíRem na svíRky zapalování, abyste stáhli tWsnící krousek.

Pozor: Nová svíRka zapalování musí bqt utasena o 1/2 otáRky, aby se stiskl tWsnicí krousek. Pokud
bude stará svíRka zapalování pousívána dále, staRí ke stisknutí tWsnicího krousku 1/8 as 1/4
otáRky.

Upozorn Wní: SvíRka zapalování musí bqt bezvadnW utasena. @patnW utasená svíRka zapalování mpse bqt
velmi horká zppsobit tak poikození motoru.

Nastavení karburátoru

* Nastartujte motor a nechte jej zahgát na normální provozní teplotu.
* Správné nastavení dosáhnete obvykle tak, kdys míchací regulaRní iroub pootoRíte o 2 1/4 otáRky ze zcela

uzavgené polohy.
Pozor: Míchací regulaRní iroub neutahujte proti jeho umístWní, nebok tím mpsete poikodit jak iroub, tak i

závit. Poté, co je regulaRní iroub správnW nastaven, nastaví se pgedepsanq poRet volnobWsnqch
otáRek pomocí omezovacího iroubu volnobWhu. Pgedepsanq poRet volnobWsnqch otáRek Riní

1. 400 + 150 ot./min.

1. míchací regula Rní iroub 2. omezovací iroub volnob Whu
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)ist Wní vzduchového filtru

ZneRistWnq vzduchovq filtr zabraauje proudWní vzduchu ke karburátoru. Aby se zabránilo poruchám
karburátoru, je nutno vzduchovq filtr pravidelnW Ristit. )istWte filtr RastWji, jestlise motor pracuje ve velmi prainém
prostgedí.

Varování: Nikdy nepousívejte benzín nebo Risticí roztok s nízkqm bodem vzplanutí k RistWní vlosky
vzduchového filtru. Dpsledkem tohoto jednání by mohl bqt posár nebo vqbuch.

Pozor: Motor nikdy nestartujte bez vzduchového filtru. Vede to k rychlému opotgebení motoru.

1. Odstraate kgídlové matice a kryt vzduchového filtru. Vlosky vyjmWte a rozdWlte. U obou vlosek zkontrolujte
peRlivW otvory a trhliny a pgi poikození je vymWate.

2. PWnová vloska: Vlosku vymyjte v roztoku z domácích Risticích prostgedkp a teplé vody, potom ji peRlivW
vypláchnWte a vymyjte v nehoglavém rozpouitWdle nebo v rozpouitWdle s vysokqm bodem vzplanutí. Vlosku
nechte gádnW vyschnout. Vlosku ponogte do Ristého motorového oleje a pgebyteRnq olej vytlaRte. Zpstane-li
ve vlosce pgílii velké mnosství oleje, motor pgi prvním nastartování kougí.

3. Papírová vloska: Vlosku nWkolikrát vyklepejte proti tvrdé podlosce, abyste odstranili pgebyteRnou neRistotu,
nebo filtr vyfoukejte zevnitg ven stlaRenqm vzduchem. Nikdy se nepokouiejte neRistoty okartáRovat, protose
je tím vtlaRíte do vláken.
V pgípadW extrémního zneRistWní papírovou vlosku vymWate.
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PORUCHY

Rychlost chodu vzad p gílii nízká

PgíRina: - Pgílii málo hydraulického oleje v gídicí hlavW.
- Vzduch v hydraulickém gízení.

OdstranWní: - Doplnit hydraulickq olej.
- Odvzduinit.

Rychlost chodu vp ged p gílii nízká

PgíRina: - Pgílii mnoho oleje v gídicí hlavW.
OdstranWní: - Upravit stav oleje podle znaRení.

Chod vzad nefunguje

PgíRina: - Mechanická porucha.
OdstranWní: - Vyhledat servisní stgedisko Wacker.

Ztráta hydraulického oleje

PgíRina: - NetWsnost, porucha hydraulické hadice.
OdstranWní: - VymWnit vadné souRásti.

Pokyn:  po kasdé demontási odvzduinit.

Motor nelze nastartovat

PgíRina: - Palivová nádrs je prázdná.
- Palivovq kohout je uzavgen.
- Vzduchovq filtr je zneRistWn.
- Zkratové tlaRítko je porouchané.
- Reverzní startér je porouchanq.
- Systém stanovení stavu oleje.

OdstranWní: - Naplnit palivovou nádrs.
- Otevgít.
- VyRistit.
- Opravit.
- Opravit.
- Doplnit motorovq olej.
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EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EVROPSKÉ PROHLÁ@ENÍ O SHODNOSTI

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

bescheinigt, daß das Baugerät:
potvrzuje, se stavební pgístroj:

1. Art: Vibrationsplatte
Druh: Vibra RnZ deska

2. Typ:
Typ: BPU 3050A

3. Gerätetypnummer:
Typové Rislo pgístroje: 0008763 ...

4. absolute installierte Leistung:
absolutní instalovanq vqkon: 6,6 kW

in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist:
byl posouzen v souladu se smWrnici 2000/14/ES:

und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist:
a vyroben v souladu s následujicimi smWrnicemi:

2000/14/EG
EMV - Richtlinie 89/336/EG
98/37/EG
EN 500-1
EN 500-4

..............................................

Dr. Sick
Vorstand

Pgedsednictvo

Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren
OsvWdReni laskavW peRlivW uschovejte

Konformitätsbewer-
tungsverfahren
Metoda posouzenl
shody

Bei folgender
einbezogener Prüfstelle
U následujíci zúRastnWné
zkuiebny

Gemessener
Schallleistungspegel
NamXgená hladina
hlukového vqkonu

Garantierter
Schallleistungspegel
ZaruRovaná hladina
hlukového vqkonu

Anhang VIII
Dodatek VIII

VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

105 dB(A) 108 dB(A)
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DIN EN ISO 9001 Zertifikat
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