
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó
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Q

Ç~ iÃo=j^phfkbk=^q=hbkab
Ñá lmf=qrkqbj^^k=hlkbbpf
åç iÃo=j^phfkbk=ü=hgbkkb
ëî iûo=hûkk^=afk=j^phfk

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
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R

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ

hçåÉÉå=çë~íá

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

NK iìÑíÑáäíÉê~ÑÇ‹âåáåÖ VK dêÉÄ
OK q~åâÇ‹âëÉä NMK q‹åÇáåÖëâçåí~âí
PK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëÜ™åÇí~Ö
QK q‹åÇê›ê NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
RK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ìÇëí›ÇåáåÖëê›êNPK pâ~Ñí
SK rÇëí›ÇåáåÖ NQK qê™Ç~Ñëâ‹êÉê
TK pí~êíÉêÖêÉÄ NRK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK läáÉã™äÉéáåÇ NSK qê™ÇëéçäÉ

NK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá VK h®ëáâ~Üî~
OK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NMK sáêí~â~íâ~áëáå
PK mêáãÉêJéìãééì NNK h~~ëìîáéì
QK póíóíóëíìäéé~ NOK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
RK û®åÉåî~áãÉåíáãÉå=â~åëá NPK s~êëá
SK û®åÉåî~áãÉååáå NQK pááã~å=â~íâ~áëìíÉê®
TK h®óååáëíóëâ~Üî~ NRK pìçàìë
UK £äàóå=ãáíí~íáââì NSK pááã~é®®

NK aÉâëÉä=é™=äìÑíÑáäíÉê VK e™åÇí~â
OK q~åâäçââ NMK qÉååéäìÖÖâçåí~âí
PK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëëé~â
QK qÉååéäìÖÖ NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
RK aÉâëÉä=é™=ÉâëçëÉå NPK pâ~Ñí
SK bâëçë NQK qê™Ç~îëâà‹êÉê
TK pí~êíÉêÜ™åÇí~â NRK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK läàÉã™äÉê=Eã™äÉëí~îF NSK qê™ÇëéçäÉ

NK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ VK e~åÇí~Ö
OK q~åâäçÅâ NMK q®åÇåáåÖëëíê∏ãÄêóí~êÉ
PK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NNK d~ëëé~â
QK q®åÇëíáÑí NOK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
RK ^îÖ~ëê∏êëëâóÇÇ NPK pâ~Ñí
SK ^îÖ~ëê∏ê NQK qê™Çâåáî
TK pí~êíÜ~åÇí~Ö NRK pâóÇÇ
UK läàÉëíáÅâ~ NSK qê™ÇëéçäÉ

1. Levegõszûrõ fedele 9. Fogantyú

2. Tanksapka 10. Gyújtáskapcsoló

3. Szivatópumpa/membrán 11. Gázkar

4. Gyújtógyertya 12. D-alakú fogantyú

5. Kipufogó fedele 13. Szár

6. Kipufogó 14. Zsinórvágó

7. Indítófogantyú 15. Védõburkolat

8. Olajszintmérõ pálca 16. Zsinórorsó

1. Osłona filtra powietrza 9. Uchwyt

2. Pokrywa zbiornika paliwa 10. Wył¹cznik zapłonu

3. Pompa ss¹ca/primer 11. DŸwignia gazu 

4. Œwieca zapłonowa 12. Uchwyt o profilu D

5. Osłona układu wydechowego 13. Dr¹¿ek

6. Wydech 14. Ostrze do przycinania linki

7. Uchwyt startera 15. Osłona ochronna

8. Prêt miarki oleju 16. Szpula linki

1. Kryt vzduchového filtru 9. Rukojeˆ

2. Uzávìr palivové nádrže 10. Spínač zapalování

3. Sací čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapalovací svíčka 12. Rukojeˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odøezávač vyžínací struny

7. Startovací rukojeˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mìrka 16. Strunová cívka

1. Kryt vzduchového filtra 9. Rukoväˆ

2. Uzáver palivovej nádrže 10. Spínač zapa¾ovania

3. Sacie čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Rukoväˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odrezávač vyžínacej struny

7. Štartovacia rukoväˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mierka 16. Strunová cievka

1. Capacul filtrului de aer 9. Mâner

2. Capacul rezervorului 10. Comutator de aprindere

3. Pompã de aspiraþie / primer 11. Maneta de acceleraþie

4. Bujie 12. Maneta de acceleraþie

5. Capacul evacuãrii 13. Tijã

6. Evacuare 14. Tãietor de fir

7. Mânerul demarorului 15. Capac de protecþie

8. Joja de ulei 16. Bobina cu fir
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T

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NÓR

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NÓR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NÓR

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NÓR

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys. 1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

NK e‹ííÉ NMK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
OK läáÉé™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
PK läáÉã™äÉéáåÇ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉã›íêáâ
RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NQK jÉääÉãä‹ÖëëâáîÉ
SK q~åâé™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NRK aêÉî
TK q~åâÇ‹âëÉä NSK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK _ê‹åÇëíçÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK dêÉÄ

NK hçêââá NMK s®äáÜçäââá
OK £äàóå=í®óíí∏âçÜí~ NNK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
PK £äàóå=ãáíí~íáââì NOK oììîá
QK MJêÉåÖ~ë NPK pááéáãìííÉêá
RK £äàóå=í®óíí∏~ìââç NQK ^äìëäÉîó
SK mçäííç~áåÉÉå=í®óíí∏~ìââç NRK qìâáä~~âÉêá
TK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NSK pìçàìë
UK mçäííç~áåÉë®áäá∏ NTK oììîá
VK h®ëáâ~Üî~

NK içââ NMK ^îëí~åÇëã~åëàÉíí
OK üéåáåÖ=Ñçê=é™ÑóääáåÖ=~î=çäàÉ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
PK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉãìííÉê
RK m™ÑóääáåÖëëíìëë NQK råÇÉêä~ÖëëâáîÉ
SK m™ÑóääáåÖëëíìëë=Ñçê=í~åâÉå NRK aêÉî
TK q~åâäçââ NSK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK aêáîëíçÑÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK e™åÇí~â

NK içÅâ NMK ^îëí™åÇëã~åëÅÜÉíí
OK läàÉé™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖ NNK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
PK läàÉëíáÅâ~ NOK pâêìî
QK lJêáåÖ NPK sáåÖãìííÉê
RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê NQK jÉää~åä®ÖÖëÄêáÅâ~
SK q~åâé™ÑóääåáåÖëê∏ê NRK s®ñÉä
TK q~åâäçÅâ NSK pâóÇÇ
UK _ê®åëäÉí~åâ NTK pâêìî
VK e~åÇí~Ö

1. Zárósapka 10. Távtartó karmantyú

2. Olajbetöltõ-nyílás 11. D-alakú fogantyú

3. Olajszintmérõ pálca 12. Csavar

4. O-gyûrû 13. Szárnyas anya

5. Betöltõcsonk 14. Alátéttárcsa

6. Tank betöltõcsonkja 15. Hajtás

7. Tanksapka 16. Védõburkolat

8. Üzemanyagtartály 17. Csavar

9. Fogantyú

1. Nakładka zamykaj¹ca 10. Opaska dystansowa

2. Wlew oleju 11. Uchwyt o profilu D

3. Prêt miarki oleju 12. Œruba

4. Uszczelka o-ring 13. Nakrêtka skrzydełkowa

5. Króciec wlewu 14. Podkładka

6. Króciec wlewu paliwa 15. Przekładnia

7. Pokrywa zbiornika paliwa 16. Osłona ochronna

8. Zbiornik paliwa 17. Œruba

9. Uchwyt

1. Ochranný klobouček 10. Distanční manžeta

2. Plnicí otvor oleje 11. Rukojeˆ tvaru D

3. Olejová mìrka 12. Šroub

4. O-kroužek 13. Køídlatá matice

5. Plnicí hrdlo 14. Podložka

6. Plnicí hrdlo palivové nádrže 15. Pøevodovka

7. Uzávìr palivové nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Šroub

9. Rukojeˆ

1. Ochranný klobúčik 10. Rozperná manžeta

2. Plniaci otvor oleja 11. Rukoväˆ tvaru D

3. Olejová mierka 12. Skrutka

4. O-krúžok 13. Krídlová matica

5. Plniace hrdlo 14. Podložka

6. Plniace hrdlo palivovej nádrže 15. Prevodovka

7. Uzáver palivovej nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Skrutka

9. Rukoväˆ

1. Capotã de închidere 10. Manşetã de distanþare

2. Orificiu pentru turnarea uleiului11. Mâner în formã de D

3. Joja de ulei 12. Şurub

4. Inel-O 13. Piuliþã cu aripioare

5. Ştuþ de umplere 14. Şaibã

6. Ştuþ de umplere al rezervorului15. Angrenaj

7. Capacul rezervorului 16. Capac de protecþie

8. Rezervor de carburant 17. Şurub

9. Mâner
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V

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=SÓU

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=SÓU

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=SÓU

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=SÓU

Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

Opis czêœci – rys. 6–8

Popis dílù – obr. 6–8

Popis dielov – obr. 6–8

Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

NK päìâ=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=EOF=
OK q‹åÇ=EfF EãáÇíÉêëíáääáåÖF
PK d~ëÜ™åÇí~Ö UK aêáÑíëëíáääáåÖ=EPF
QK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö VK pí~êíêÉã
RK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëÜ™åÇí~Ö
SK cìäÇ=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=ENF

NK mçáë=é®®äí®=EMF SK oáâ~ëíáå=é®®ää®=ENF
OK m®®ää®=EfF TK oáâ~ëíáå=éìçäáíí~áå=é®®ää®=EOF
PK h~~ëìîáéì UK oáâ~ëíáå=éçáë=é®®äí®=EPF
QK oáâ~ëíáå VK h®óååáëóëå~êì
RK mêáãÉêJéìãééì NMK h~~ëìîáéì

NK ^î=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉéçëáëàçå=EOF
OK m™=EfF ãÉääçãéçëáëàçå
PK d~ëëé~â UK aêáÑíëéçëáëàçå=EPF
QK `ÜçâÉëé~â VK pí~êíëåçê
RK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëëé~â
SK cìää=ÅÜçâÉéçëáëàçå=ENF

NK coük=EMF TK e~äîÅÜçâÉ=EOF=
OK qfii=EfF EãÉää~åä®ÖÉF
PK d~ëëé~â UK aêáÑíä®ÖÉ=EPF
QK `ÜçâÉ VK pí~êíëå∏êÉ
RK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NMK d~ëëé~â
SK eÉäÅÜçâÉ=ENF

1. Ki (0) 7. Fél szívató helyzet (2) 

2. Be (I) (köztes pozíció)

3. Gázkar 8. Üzemi helyzet (3)

4. Szívatókar 9. Indítókötél

5. Szivatópumpa/membrán 10. Gázkar

6. Teljes szívató helyzet (1)

1. Wył¹czanie (0) 7. Pozycja połowa ssania (2)

2. Wł¹czanie (I) (pozycja poœrednia)

3. DŸwignia gazu 8. Pozycja pracy (3)

4. DŸwignia ssania choke 9. Linka startera

5. Pompa ss¹ca/primer 10. DŸwignia gazu

6. Pozycja pełnego ssania (1)

1. VYP (0) 7. Poloha poloviční sytič (2)

2. ZAP (I) (mezipoloha)

3. Páčka plynu 8. Provozní poloha (3)

4. Páčka sytiče 9. Startovací lanko

5. Sací čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sytič (1)

1. VYP (0) 7. Poloha polovičný sýtič (2)

2. ZAP (I) (medzipoloha)

3. Páčka plynu 8. Prevádzková poloha (3)

4. Páčka sýtiča 9. Štartovacie lanko

5. Sacie čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sýtič (1)

1. Oprit (0) 7. Poziþie de semişoc (2) 

2. Pornit (I) (poziþie intermediarã)

3. Manetã de acceleraþie 8. Poziþia de lucru (3)

4. Maneta de şoc 9. Cablul demarorului

5. Pompã de aspiraþie / primer 10. Maneta de acceleraþie

6. Poziþie de şoc total (1)
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NN

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NOÓOM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NOÓOM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NOÓOM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NOÓOM

Az alkatrészek ismertetése – 12–20. ábra

Opis czêœci – rys. 12–20

Popis dílù – obr. 12–20

Popis dielov – obr. 12–20

Descrierea pieselor componente – Fig. 12–20

NK _çäí SK m~äí‹åÇÉê
OK píçéâå~é TK h‹êîÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉÜìë UK UK i›ââÉ
QK càÉÇÉê VK VK eçäÇÉâ‹êîÉ
RK péçäÉ

NK mìäííá SK iìâáíìëÜ~ãé~~í
OK k~é~ìíìëåìééá TK pçáâáçåã~ääáëÉí=êÉá®í
PK pááã~âÉä~å=êìåâç UK páäãìââ~
QK gçìëá VK iìâáíìëâçäç
RK pááã~âÉä~

NK _çäí SK hçéäáåÖëíÉååÉê
OK qêóââå~éé TK pâê™=ÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉâ~ëëÉ UK pä›óÑÉ
QK cà‹ê VK eçäÇÉëéêÉââ
RK péçäÉ

NK _ìäí SK _êóíâìÖÖ~ê
OK qêóÅââå~éé TK i™åÖ~=Ü™ä
PK péçäâ™é~ UK £Öä~
QK cà®ÇÉê VK e™ää∏ééåáåÖ~ê
RK péçäÉ

NK `ë~éëòÉÖ SK _Éâ~íí~åµ=ÑçÖ~â
OK máää~å~íáåÇ∞íµ=ÖçãÄ TK o¨ë=Ñçêã•à∫=äóìâ~â
PK wëáåµêÜ•ò UK eìêçâ
QK oìÖµ VK q~êíµê¨ëÉâ
RK wëáåµêçêëµ

1. Trzpieñ 6. Zêby zatrzasku

2. Przycisk 7. Otwory, podłu¿ne

3. Obudowa szpuli 8. Pêtla

4. Sprê¿yna 9. Rowki zaciskaj¹ce

5. Szpula

1. Svorník 6. Zaskakovací zuby

2. �ukací knoflík 7. Štìrbinové otvory

3. Cívkové pouzdro 8. Smyčka

4. Pružina 9. Pøidržovací štìrbina

5. Cívka

1. Svorník 6. Zaskakovacie zuby

2. �ukací gombík 7. Štrbinové otvory

3. Cievkové puzdro 8. Slučka

4. Pružina 9. Pridržiavacia štrbina

5. Cievka

1. Bolþ 6. Dinþi de acþionare

2. Buton de lovire 7. Orificii în formã de fantã

3. Carcasa bobinei 8. Buclã

4. Arc 9. Fante de oprire

5. Bobinã



NO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ONÓOQ=

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ONÓOQ

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ONÓOQ

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ONÓOQ

Az alkatrészek ismertetése – 21–24. ábra

Opis czêœci – rys. 21–24

Popis dílù – obr. 21–24

Popis dielov – obr. 21–24

Descrierea pieselor componente – Fig. 21–24

1
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2
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6

NK läáÉã™äÉéáåÇ QK jáåKJã‹êâÉ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë
PK j~ñKJã‹êâÉ SK m™ÑóäÇåáåÖëã‹åÖÇÉ=VM=ãä

NK £äàóå=ãáí~íáââì QK jáåáãáãÉêââá
OK MJêÉåÖ~ë RK q®óíí∏~ìââç
PK j~âëáãáãÉêââá SK q®óíí∏ã®®ê®=VM=ãä

NK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ QK jáåáãìã=ã~êâÉêáåÖ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääáåÖëëíìëë
PK j~âëáãìã=ã~êâÉêáåÖ SK cóääÉãÉåÖÇÉ=VM=ãä

NK läàÉëíáÅâ~ QK jáåã~êâÉêáåÖ=
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê
PK j~ñã~êâÉêáåÖ SK m™ÑóääåáåÖëã®åÖÇ=VM=ãä

1. Olajszintmérõ pálca 4. Minimum jelölés 

2. O-gyûrû 5. Betöltõcsonk

3. Maximum jelölés 6. Töltési mennyiség: 90 ml

1. Prêt miarki oleju 4. Oznaczenie minimum

2. Uszczelka o-ring 5. Króciec wlewu

3. Oznaczenie maksimum 6. Objêtoœć 90 ml

1. Olejová mìrka 4. Označení minima

2. O-kroužek 5. Plnicí hrdlo

3. Označení maxima 6. Plnicí množství 90 ml

1. Olejová mierka 4. Označenie minima

2. O-krúžok 5. Plniace hrdlo

3. Označenie maxima 6. Plniace množstvo 90 ml

1. Jojã de ulei 4. Marcaj minim 

2. Inel-O 5. Ştuþ de umplere

3. Marcaj maxim 6. Cantitatea de umplere 90 ml



NP

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ORÓOT

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ORÓOT

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ORÓOT

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ORÓOT

Az alkatrészek ismertetése – 25–27. ábra

Opis czêœci – rys. 25–27

Popis dílù – obr. 25–27

Popis dielov – obr. 25–27

Descrierea pieselor componente – Fig. 25–27

1

3

2

OR

OS

OT

5

64

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=äìÑíÑáäíÉê RK h‹êîÉ
PK eçäÇÉä~ëâ SK h‹êî=á=Üìë

NK fäã~åéìÜÇáëíáå QK mçÜà~
OK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá RK h~ååÉå=ë~ê~å~
PK hááååáâÉ SK iìâáíìâëÉå=î~ëí~â~éé~äÉ

NK iìÑíÑáäíÉê QK h~ëëÉ
OK aÉâëÉä=Ñçê=äìÑíÑáäíÉê RK péêÉââÉê
PK eçäÇÉä~ëâ SK péêÉââÉê=á=â~ëëÉå

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ RK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ SK £ééåáåÖ=á=ÜìëÉí

1. Levegõszûrõ 4. Burkolat

2. Levegõszûrõ fedele 5. Réselések

3. Tartóheveder 6. Réselés a házban

1. Filtr powietrza 4. Obudowa

2. Osłona filtra powietrza 5. Szczeliny

3. Wypustka zatrzasku 6. Szczelina w obudowie

1. Vzduchový filtr 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtru 5. Výøez

3. Pøidržovací spona 6. Výøez v krytu

1. Vzduchový filter 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtra 5. Výrez

3. Pridržiavacia spona 6. Výrez v kryte

1. Filtru de aer 4. Carcasã

2. Capacul filtrului de aer 5. Fante

3. Eclisã de oprire 6. Fantã în carcasã
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_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=OUÓPM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=OUÓPM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=OUÓPM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=OUÓPM

Az alkatrészek ismertetése – 28–30. ábra

Opis czêœci – rys. 28–30

Popis dílù – obr. 28–30

Popis dielov – obr. 28–30

Descrierea pieselor componente – Fig. 28–30

NK qçãÖ~åÖëJáåÇëíáääáåÖëëâêìÉ SK cçêêÉëíÉ=â‹êî
OK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ TK cçêêÉëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ
PK _~ÖÉêëíÉ=â‹êîLÑ~ëíÜçäÇ UK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ
QK jáÇíÉêëíÉ=â‹êî VK pâêìÉ
RK jáÇíÉêëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ NMK rÇëí›ÇåáåÖ

NK gçìíçâ®óååáå=ë®®í∏êììîá SK hááååáíóëâçÜí~=ÉÇÉëë®
OK jççííçêáå=ëìçàìë TK iìâáíëáå=ÉÇÉëë®
PK hááååáíóëâçÜí~Läìâáíëáå=í~â~å~UK jççííçêáå=ëìçàìë
QK hááååáíóëâçÜí~=âÉëâÉää® VK oììîá
RK iìâáíëáå=âÉëâÉää® NMK û®åÉåî~áãÉååáå

NK fååëíáääáåÖëëâêìÉ=Ñçê=íçãÖ~åÖSK péêÉââ=Ñê~ããÉ
OK jçíçêÇÉâëÉä TK eçäÇÉê=Ñê~ããÉ
PK péêÉââLÜçäÇÉê=Ä~â UK jçíçêÇÉâëÉä
QK péêÉââ=é™=ãáÇíÉå VK pâêìÉ
RK eçäÇÉê=é™=ãáÇíÉå NMK bâëçë

1
OU

7

6

2

4

3

5

OV

PM 8

10

9

NK fåëí®ääåáåÖëëâêìî=Ñ∏ê= SK cê®ãêÉ=∏ééåáåÖ
íçãÖ™åÖ TK cê®ãêÉ=ëé®êê

OK jçíçêëâóÇÇ UK jçíçêëâóÇÇ
PK _~âêÉ=∏ééåáåÖ=L=ëé®êê VK pâêìî
QK jÉää~å∏ééåáåÖ NMK ^îÖ~ëê∏ê
RK jÉää~åëé®êê

1. Üresjárati beállítócsavar 6. Elülsõ réselés

2. Motorburkolat 7. Elülsõ hornyok

3. Hátsó réselés/hornyok 8. Motorburkolat

4. Középsõ réselés 9. Csavar

5. Középsõ hornyok 10. Kipufogó

1. Regulator liczby obrotów 6. Przednie wyciêcie

biegu jałowego 7. Przedni chwytak

2. Pokrywa silnika 8. Pokrywa silnika

3. Tylne wyciêcie/chwytak 9. Œruba

4. Œrodkowe wyciêcie 10. Wydech

5. Œrodkowy chwytak

1. Seøizovací šroub volnobìhu 6. Pøední výøez

2. Kryt motoru 7. Pøední západka

3. Zadní výøez/západka 8. Kryt motoru

4. Støední výøez 9. Šroub

5. Støední západka 10. Výfuk

1. Nastavovacia skrutka 6. Predný výrez

vo¾nobehu 7. Predná západka

2. Kryt motora 8. Kryt motora

3. Zadný výrez/západka 9. Skrutka

4. Stredný výrez 10. Výfuk

5. Stredná západka

1. Şurub pentru reglarea 6. Fantã frontalã

mersului în gol 7. Opritor frontal

2. Capacul motorului 8. Capac motor

3. Fanta dorsalã /opritor 9. Şurub

4. Fantã mijlocie 10. Evacuare

5. Opritor mijlociu



NR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=PNÓPO

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=PNÓPO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=PNÓPO

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=PNÓPO

Az alkatrészek ismertetése – 31–32. ábra

Opis czêœci – rys. 31–32

Popis dílù – obr. 31–32

Popis dielov – obr. 31–32

Descrierea pieselor componente – Fig. 31–32

NK rÇëí›ÇåáåÖ RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK h‹êî
PK eçäÇÉê TK q‹åÇê›ê
QK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ÖåáëíÖáííÉê

NK û®åÉåî~áãÉååáå RK oììîá
OK háéáå®îÉêââç SK hááååáíóëâçÜí~
PK máÇáâÉ TK póíóíóëíìäéé~
QK háéáå®îÉêâçå=ëìçà~

NK bâëçë RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK péêÉââ
PK eçäÇÉê TK qÉååéäìÖÖ
QK aÉâëÉä=Ñçê=ÖåáëíÖáííÉê

1 2

6 43 5

PN

7

0.6 mm

PO

NK ^îÖ~ëê∏ê RK pâêìî
OK dåáëíÖ~ääÉê SK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ TK q®åÇëíáÑí
QK dåáëíÖ~ääÉêëâóÇÇ

1. Kipufogó 5. Csavar

2. Szikrafogó rostély 6. Réselés

3. Tartó 7. Gyújtógyertya

4. Szikrafogó rostély burkolata

1. Wydech 5. Œruba

2. Krata chwytaj¹ca iskry 6. Wyciêcie

3. Uchwyt 7. Œwieca zapłonowa

4. Osłona kraty chwytaj¹cej iskry

1. Výfuk 5. Šroub

2. Møížka proti jiskrám 6. Výøez

3. Držák 7. Zapalovací svíčka

4. Kryt møížky proti jiskrám 

1. Výfuk 5. Skrutka

2. Mriežka proti iskrám 6. Výrez

3. Držiak 7. Zapa¾ovacia sviečka

4. Kryt mriežky proti iskrám 

1. Evacuare 5. Şurub 

2. Grãtar parascântei 6. Fantã

3. Suport 7. Bujie

4. Capacul grãtarului parascântei
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Zapište všechny údaje na typovém štítku Vašeho náøadí do 
následujícího pole.

Typový štítek najdete v blízkosti motoru. 

Tyto údaje jsou velmi dùležité pro pozdìjší identifikaci 
k objednávce náhradních dílù náøadí a pro zákaznický servis.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÌ NÁØADÍ
Toto náøadí je výhradnì určeno

– pro použití odpovídající popisùm a bezpečnostním 
upozornìním uvedených v tomto návodu k obsluze,

– pro použití v rozsahu domovní a rekreační zahrady,
– k vyžínání okrajù trávníku a malých nebo tìžce pøístupných 

travnatých ploch (napø. pod keøi).
Pro použití pøesahující tento rozsah není toto náøadí schváleno. 
Uživatel ručí za všechny škody zpùsobené tøetím osobám 
a jejich vlastnictví.

Provozujte náøadí pouze v technickém stavu pøedepsaném 
a vyexpedovaném výrobcem.

Svévolné zmìny na náøadí vylučují odpovìdnost výrobce za 
z toho vyplývající škody.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

PØED PROVOZEM SI PØEČTÌTE VŠECHNA 
UPOZORNÌNÍ

Pøečtìte si pečlivì tato upozornìní. Seznamte se 
s obsluhou a manipulací s náøadím.
Nepoužívejte toto náøadí jestliže jste unavení nebo nemocní 
nebo jste pod vlivem alkoholu drog nebo medikamentù.
Dìti a mladiství do 16 let nesmí náøadí používat.
Zkontrolujte náøadí, než je budete používat. Vymìòte 
poškozené díly. Podívejte se, zda nevytéká palivo. Ujistìte 
se, že jsou namontované a upevnìné všechny spojovací 
prvky. Vymìòte díly vyžínacího nástavce, které mají trhliny, 
jsou popraskané nebo jinak poškozené. Ujistìte se, že je 
vyžínací nástavec náležitì namontovaný a dobøe upevnìný. 
Ujistìte se, že je ochranný kryt vyžínacího nástavce náležitì 
namontovaný a nachází se v doporučené poloze. 
Nedodržení tìchto upozornìní mùže zpùsobit poranìní 
uživatele a divákù a poškodit náøadí.
Používejte pouze originální náhradní strunu s prùmìrem 
2 mm. Nikdy nepoužívejte šòùru, drát, øetìz, lanko nebo 
podobnì. Mohou se ulomit a stát se nebezpečnými 
projektily.
Buïte si vždy vìdomí nebezpečí poranìní hlavy, 
rukou a nohou.
Pøitlačte na páčku plynu. Musí se automaticky vrátit do 
nulové polohy. Proveïte všechna nastavení nebo opravy 
pøed provozem náøadí.

Pøed každým použitím vyčistìte oblast, kterou chcete 
vyžínat. Odstraòte všechny pøedmìty jako jsou kameny, 
sklenìné støepy, høebíky, drát nebo šòùry, které mohou 
být vymrštìné nebo se zamotat do vyžínacího nástavce. 
Dìti, diváci a zvíøata musí být mimo tuto oblast. Dìti, diváci 
a zvíøata musí být v okruhu vzdáleném nejménì 15 m, 
divákùm hrozí vždy riziko zasažení vymrštìnými objekty. 
Diváci mají nosit ochranu očí. Jestliže se k Vám pøibližují, 
zastavte okamžitì motor a vyžínací nástavec.

Bezpečnostní upozornìní pro benzInové vyžínače
POZOR: Benzin je vysoce hoølavý a páry mohou pøi vznícení 

explodovat. Proveïte následující preventivní opatøení:
Uchovávejte benzin pouze v nádobách zvlášˆ určených 
a schválených k tomuto účelu.
Nedejte rozlitému benzinu žádnou možnost vznícení. 
Nastartujte motor teprve tehdy, když benzinové páry 
vyprchají.
Døíve než budete plnit nádrž, zastavte vždy motor a nechejte 
jej vychladnout. Neodstraòujte nikdy uzávìr palivové nádrže 
a neplòte nikdy palivovou nádrž, dokud je motor horký. 
Nepoužívejte nikdy náøadí bez pevnì zašroubovaného 
uzávìru palivové nádrže. Odšroubujte pomalu uzávìr 
palivové nádrže, abyste tlak v nádrži pomalu snížili.
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Naplòte benzin v čistém, dobøe vìtraném prostoru venku, 
kde nejsou žádné jiskry nebo plameny. Odšroubujte 
pomalu uzávìr palivové nádrže teprve tehdy, když jste 
zastavili motor. Bìhem míchání nebo plnìní benzinu 
nekuøte. Rozlitý benzin okamžitì na náøadí utøete.
Døíve než motor nastartujete, odneste náøadí nejménì 10 m 
od plnicí stanice. Bìhem doplòování benzinu nebo 
používání náøadí nekuøte a dbejte na to, aby jiskry 
a otevøené plameny byly v dostatečné vzdálenosti od této 
oblasti.

BÌHEM PROVOZU
Nestartujte nikdy náøadí a nenechejte je nikdy bìžet, jestliže 
jste v uzavøené místnosti nebo budovì. Vdechování spalin 
mùže být smrtelné. Používejte náøadí pouze venku.
Noste ochranné brýle a ochranu sluchu, když náøadí 
používáte. Pøi prašné práci noste obličejovou nebo 
protiprachovou masku. Doporučuje se košile s dlouhými 
rukávy.
Noste tlusté, dlouhé kalhoty, vysoké boty a rukavice. 
Nenoste žádné volné odìvy, šperky, krátké kalhoty, 
sandály a nechoïte naboso. Vyčesejte si vlasy nahoru 
nad ramena.
Ochranný plech vyžínacího nástavce musí být vždy 
namontovaný, používáte-li náøadí jako vyžínač. K provozu 
musí být vytaženy obì vyžínací struny a musí být 
nainstalovaná správná struna. Vyžínací struna nesmí být 
vytažená pøes konec ochranného plechu.
Nastavte øídítka na Vaši velikost, abyste náøadí mohli dobøe 
uchopit.
Náøadí není vybaveno spojkou a strunová cívka se dále točí, 
když je motor ve volnobìžných otáčkách.
Pøed zapnutím náøadí zajistìte, aby strunová cívka nepøišla 
do kontaktu se žádným objektem.
Nedotýkejte se vyžínacího nástavce náøadí.
Používejte náøadí pouze pøi denním svìtle nebo dobrém 
umìlém osvìtlení.
Zabraòte nastartování nedopatøením. Buïte pøipraveni 
k obsluze náøadí, když zatáhnete za startovací lanko. 
Uživatel a náøadí musí mít pøi startování stabilní polohu. 
Dodržujte pokyny pro Start/Stop.
Používejte toto náøadí pouze k jeho určenému účelu.
Nenatahujte se pøíliš daleko. Zùstaòte vždy pevnì stát 
a udržujte rovnováhu.
Držte náøadí pøi provozu vždy obìma rukama. 

Mìjte ruce, obličej a nohy v dostatečné vzdálenosti od 
pohyblivých dílù. Nedotýkejte se vyžínacího nástavce, 
dokud se točí a nepokoušejte se jej také zastavit.
Nedotýkejte se motoru a tlumiče hluku. Tyto díly budou 
bìhem používání velmi horké. Zùstanou také po zastavení 
ještì krátkou dobu horké.
Nenechejte motor bìžet rychleji, než je nutné k vyžínání 
nebo zarovnávání okrajù. Nenechejte motor bìžet ve 
vysokých otáčkách, jestliže s vyžínačem nepracujete.
Zastavte vždy motor, budete-li s vyžínačem pracovat pozdìji 
nebo pohybujete-li se od jednoho místa k druhému.
Zasáhnete-li nebo zamotáte-li se do cizího tìlesa, zastavte 
okamžitì motor a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.  
Nepoužívejte nikdy náøadí s volnými nebo poškozenými díly.
Pøi neobvykle silných vibracích OKAMŽITÌ zastavte motor. 
Vibrace jsou pøíznakem problémù. Zkontrolujte dùkladnì 
volné svorníky, matice nebo jiná poškození, než budete ve 
vyžínání pokračovat. Je-li to nutné, pøíslušné díly opravte 
nebo vymìòte.
Zastavte a vypnìte motor k údržbì, opravì nebo k výmìnì 
vyžínacího nástavce nebo jiných nástavcù. Stáhnìte navíc 
koncovku zapalovací svíčky.
Používejte k opravì pouze originální náhradní díly. Tyto díly 
mùžete obdržet u Vašeho smluvního prodejce.
Nepoužívejte nikdy díly, pøíslušenství nebo nástavce, které 
nejsou schválené pro toto náøadí. Následkem mohou být 
vážná poranìní uživatele a poškození náøadí. Kromì toho 
mùže být neplatná Vaše záruka.
Udržujte náøadí čisté a dbejte na to, aby mezi vyžínacím 
nástavcem a ochranným plechem neulpívaly žádné rostliny 
nebo jiné pøedmìty.
Abyste zabránili požáru, vymìòte prosím poškozený tlumič 
hluku a zhášení jisker a očistìte motor a tlumič hluku od 
trávy, listí, nadmìrného maziva a vrstev sazí.
Nechejte všechny opravy výhradnì provádìt v odborné 
dílnì.

Provozní doby
Dodržujte národní/komunální pøedpisy týkající se doby 
používání (event. se informujte u Vašeho pøíslušného úøadu).
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DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ
Pokud je v nádrži ještì benzin, neuskladòujte nikdy náøadí 
v budovì, kde mohou páry pøijít do kontaktu s jiskrami nebo 
otevøeným plamenem.
Pøed pøepravou nebo uskladnìním nechejte motor 
vychladnout. K pøepravì náøadí dobøe upevnìte.
Uložte náøadí v suchu, uzamčené nebo vysoko, abyste 
zabránili neoprávnìnému použití nebo poškození. 
Zabraòte pøístupu dìtí k náøadí.
Nikdy nepolévejte nebo nestøíkejte náøadí vodou nebo 
jinými kapalinami. Udržujte øídítka suchá, čistá a bez 

prachu. Vyčistìte je po každém použití, dodržujte pokyny 
k čistìní a skladování.
Zlikvidujte starý benzin/olej nebo pøíslušné zbytky obalu 
podle místních pøedpisù.
Uschovejte tento návod. Často jej čtìte a používejte, abyste 
poučili jiné uživatele. Jestliže toto náøadí nìkomu zapùjčíte, 
zapùjčte také tento návod.

Uschovejte tento návod

BEZPEČNOSTNÍ A MEZINÁRODNÍ SYMBOLY
Tento návod k obsluze popisuje bezpečnostní a mezinárodní symboly a piktogramy, které mohou být vyobrazené na tomto náøadí. 
Pøečtìte si uživatelskou pøíručku, abyste se seznámili se všemi bezpečnostními, montážními, provozními a opraváøskými pokyny.

SYMBOL VÝZNAM

BEZPEČNOSTNÍ A VÝSTRAŽNÝ SYMBOL
Zobrazuje nebezpečí, varování nebo dùvod k opatrnosti. Lze jej používat společnì s jinými symboly nebo piktogramy.
   

PØEČTÌTE SI NÁVOD K OBSLUZE
Nedodržování provozních pøedpisù a preventivních opatøení mùže mít za následek vážná poranìní.
Pøečtìte si návod k obsluze pøed nastartováním nebo provozem náøadí.

NOSTE OCHRANU OČÍ A OCHRANU SLUCHU
POZOR: Vymrštìné objekty mohou zpùsobit tìžká oční poranìní a nadmìrný hluk ztrátu sluchu. 
Noste ochranu očí a ochranu sluchu pøi provozu náøadí.

NOSTE OCHRANU HLAVY
POZOR: Padající objekty mohou zpùsobit tìžká poranìní hlavy. Noste ochranu hlavy pøi provozu náøadí.
   

DBEJTE NA DOSTATEČNOU VZDÁLENOST DIVÁKÙ
POZOR: Všichni diváci, zejména dìti a domácí zvíøata musí být vzdálení nejménì 15 m od pracovní oblasti. 
   

BENZIN
Používejte vždy čistý a nový bezolovnatý benzin.
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SYMBOL VÝZNAM

OLEJ
Používejte pouze schválený olej podle návodu k obsluze.

Vymrštìné objekty a rotující díly mohou zpùsobit tìžká poranìní   
POZOR: Nepoužívejte náøadí, není-li správnì umístìn ochranný kryt vyžínání. 
Buïte v dostatečné vzdálenosti od strunové cívky a vyžínacího nože.

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ
ZAP. / START / PROVOZ

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ
VYP nebo STOP

VAROVÁNÍ PØED HORKÝMI POVRCHY
Nedotýkejte se žádného horkého tlumiče hluku, pøevodovky nebo válce. Mùžete se popálit. 
Tyto díly jsou pøi provozu mimoøádnì horké a zùstanou také krátkou dobu po vypnutí náøadí ještì horké.
   

OSTRÝ NÙŽ
POZOR: Ostrý nùž na ochranném krytu a rovnìž ostrý vyžínací nùž. Nedotýkejte se nože, abyste zabránili vážným
poranìním.
   

NASTAVENÍ SYTIČE (CHOKE)
1 • PLNÝ SYTIČ (CHOKE) startovací poloha.

2 • POLOVIČNÍ SYTIČ (CHOKE) mezipoloha.

3 • Provozní poloha.

MAXIMÁLNÍ OTÁČKY
Nenechejte náøadí bìžet rychleji než s maximálními otáčkami.

NOSTE OCHRANU NOHOU A RUKAVICE
Bìhem provozu tohoto náøadí noste pevné vysoké boty a pracovní rukavice.
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Montáž rukojeti tvaru D
1. Pro Vaši bezpečnost musí být rukojeˆ tvaru D namontovaná 

pøed rozpìrnou manžetou. Posunujte rukojeˆ po násadì 
smìrem dolù, aby se nacházela napøíč k motoru (obr. 4).

Výstražné upozornìní:=Neposunujte rukojeˆ tvaru D pøes 
rozpìrnou manžetu. Mùže to vést k poškození rukojeti nebo 
náøadí.

2. Namontujte a pevnì utáhnìte svorník, podložku a køídlatou 
matici.

Nastavení rukojeti tvaru D
1. Povolte køídlatý šroub. Není nutno odstraòovat šrouby 

a podložku.

2. Otáčejte rukojetí tvaru D, aby rukojeˆ byla umístìná nad 
násadou.

3. Zatímco náøadí držíte v provozní poloze (obr. 9), umístìte 
rukojeˆ tvaru D na místo, zaručující nejlepší možnou 
manipulaci s náøadím a pevnì zašroubujte køídlatý šroub 
(obr. 4).

Instalace ochranného krytu 
1. Umístìte ochranný kryt na násadu nad upevòovací 

pøípravek (obr. 5).
2. Sklopte ochranný kryt pro vyžínání na horní díl vyžínacího 

ústrojí, natočte potom tìleso, tím se toto tìleso nastaví 
v pomìru k otvorùm, abyste mohli nasadit šrouby 
a zasunout je na určených místech. (obr. 5).

Informace k oleji a palivu

Motorový olej
Pozor: Náøadí je z pøepravních dùvodù vyexpedováno bez 

motorového oleje.
– Pøed prvním uvedením do provozu naplòte motorový olej.
– Pøed každým provozem zkontrolujte hladinu oleje.
– Používejte pouze oleje pro čtyøtaktní motory SAE 30, 

klasifikace SF, SG, SH.

Naplnìní motorového oleje
Obr. 1 a 2

Upozornìní: Podle provedení je k náøadí pøiložen olej (90 ml) 
pro první naplnìní (obr. 1).

Položte náøadí na rovnou plochu (obr. 2).
Vyšroubujte mìrku oleje (obr. 2).
Naplòte 90 ml oleje.

Upozornìní: Nikdy neplòte olej do benzinové nádrže nebo jej 
nemíchejte do benzinu.
Zašroubujte znovu mìrku oleje.

Palivo
Nebezpečí: Benzin je za určitých podmínek extrémnì zápalný 

a nebezpečný výbuchem.
– Doplòujte palivo pouze v dobøe vìtraném prostøedí a pøi 

zastaveném motoru. V okolí palivové nádrže nebo v místì 
uskladnìní paliva nekuøte a odstraòte všechny zápalné 
zdroje.

– Nepøelijte benzinovou nádrž (v plnicím hrdle nesmí být 
žádné palivo). Po naplnìní palivové nádrže dbejte na to, 
aby byl uzavøen a zajištìn uzávìr palivové nádrže.

– Dbejte na to, abyste pøi plnìní palivové nádrže nerozlili 
žádné palivo. Rozlité palivo nebo benzinové páry se mohou 
vznítit. Bylo-li palivo rozlito, dbejte na to, aby oblast byla 
suchá, než se motor znovu nastartuje.

– Zabraòte opakovanému nebo delšímu kontaktu s pokožkou 
nebo vdechování par.

Používejte vždy čistý, čerstvý bezolovnatý benzin (starý nejvýše 
60 dnù). 

Plnìní paliva
Obr. 3

Odstraòte uzávìr palivové nádrže.
Naplòte benzinovou nádrž. Nikdy nepøelejte!
Benzinovou nádrž opìt pevnì uzavøete.
Vzdalte náøadí cca 10 m od místa plnìní palivové nádrže/
kanystru na palivo, než se motor nastartuje.
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Nastartování motoru
Nebezpečí: Startujte náøadí pouze venku. Položte náøadí podle 

obr. 8 na rovnou plochu a pevnì je držte.
1. Zkontrolujte hladinu oleje, popø. olej doplòte.
2. Naplòte palivo.
3. Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] (obr. 6).
4. Zmáčknìte 10 krát pomalu a úplnì sací čerpadlo. Palivo 

musí být v čerpadle patrné (obr. 7). Není-li to tento pøípad, 
zmáčknìte dále tøikrát nebo mačkejte tak dlouho, až je 
palivo vidìt.

5. Nastavte páčku sytiče (Choke) do polohy 1 (obr. 7).
6. Náøadí je na zemi, stisknìte páčku plynu a držte ji 

stisknutou.
7. Zatáhnìte silnì za startovací lanko (všeobecnì 5 pokusù) 

(obr.8).
8. Nastavte páčku sytiče (Choke) do polohy 2 (obr. 7).
9. K nastartování motoru zatáhnìte silnì 1 až 5 krát za 

startovací lanko (obr. 8).
10. Stlačte páčku plynu, aby se motor bìhem 15 až 30 sekund 

zahøál.
POZNÁMKA: Pøi nižších teplotách mùže motor k zahøátí 

a dosažení maximální rychlosti potøebovat delší dobu.
11. Je-li motor zahøátý, nastavte páčku sytiče (Choke) do 

polohy 3 (obr. 7). Náøadí je potom pøipraveno k provozu.
KDYŽ...=Jestliže se motor nespustí, zopakujte kroky 4 až 9.
KDYŽ...=Se motor pøi startovacím pokusu zahltí, nastavte páčku 

sytiče (Choke) do polohy P (obr.5). Stisknìte páčku plynu. 
Zatáhnìte silnì za startovací lanko. Motor se musí po 3 až 
8 pokusech spustit.

KDYŽ...=K nastartování horkého motoru není nutné používat 
sytič (Choke). Nastavte spínač do polohy ZAPK [f] a páčku 
sytiče (Choke) do polohy 2 (obr. 7).

Zastavení motoru
1. Uvolnìte páčku plynu (obr. 6). Nechejte motor ve 

volnobìžných otáčkách vychladnout.
2. Nastavte spínač do polohy Vyp. [O] (obr. 6).

Držení vyžínače
Døíve než budete náøadí používat, postavte se do provozní 
polohy (obr. 9). Zkontrolujte následující:

Uživatel nosí ochranu očí a správný odìv.
Pravá paže je lehce ohnutá a ruka drží rukojeˆ násady.
Levá paže je natažená a drží rukojeˆ tvaru D.
Náøadí je pod výškou pasu.
Držte vyžínací nástavec rovnobìžnì se zemí, aby byly 
vyžínané rostliny snadnìji k dosažení, aniž by se uživatel 
musel pøedklonit.

Nastavení délky vyžínací struny 
Strunová cívka umožòuje uvolnìní struny bez zastavení motoru. 
K tomuto účelu krátce ˆuknìte cívkou o zem (obr. 10), pøičemž 
má motorový vyžínač bìžet se zvýšenou rychlostí.

Poznámka: Vyžínací struna má mít vždy max. délku. Struna se 
uvolòuje obtížnìji, jestliže se vyžínací struna zkrátila pøíliš 
daleko.

Bude-li délka struny pøíliš dlouhá, zkrátí se prostøednictvím nože 
na ochranném krytu na náležitou délku. K dosažení lepších 
výsledkù, ˆuknìte cívkou na rovnou nebo tvrdou zem. 
Pøi pokusu uvolnit strunu ˆuknutím na vysokou trávu, mùže dojít 
k zastavení motoru.

Vyžínací struna se mùže v následujících pøípadech 
pøetrhnout:

Normální opotøebení struny.
Pøiblížení struny k pøedmìtu, jako je zeï nebo plotový kùl.

TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY VYŽÍNÁNÍ
Držte vyžínací nástavec rovnobìžnì se zemí.
Vyžínejte pouze špičkou struny, zejména podél zdí. Vyžínání 
s více než špičkou struny snižuje vyžínací schopnost a mùže 
pøetížit motor.
Trávu vyšší než 20 cm vyžínejte v malých stupních shora 
dolù, abyste zabránili pøedčasnému opotøebování struny 
a odporu motoru.
Je-li to možné, vyžínejte zleva doprava. Vyžínání smìrem 
doprava zlepšuje vyžínací schopnost náøadí. Travní odpad 
bude potom odhazován od uživatele.
Pohybujte vyžínačem pomalu v požadované výšce do 
vyžínané oblasti a z vyžínané oblasti. Pohybujte se buï 
dopøedu a zpátky nebo ze strany na stranu. Vyžínáním 
kratších kouskù docílíme lepší výsledky.
Vyžínejte pouze tehdy, jsou-li tráva a plevel suché.

Životnost vyžínací struny je závislá od následujícího:

Dodržujte pøedcházející tipy pro vyžínání;
vyžínaných rostlin;
kde vyžínání provádíte.
Struna se napøíklad opotøebuje rychleji pøi vyžínání podél 
domovní zdi než pøi vyžínání kolem stromu. 

DEKORATIVNÍ VYŽÍNÁNÍ
Obdržíte dekorativní tvar, posečete-li všechny rostliny kolem 
stromù, sloupkù, plotù atd.

Natočte celé náøadí tak, že vyžínací nástavec držíte pod úhlem 
30° k zemi (obr. 11).
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Pozor: Pøed veškerými pracemi na náøadí:
– Zastavte motor.
– Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplnì zastaví; 

motor musí vychladnout.
– Stáhnìte koncovku zapalovací svíčky na motoru, takže není 

možné nastartování motoru nedopatøením.
Nechejte všechny opravy výhradnì provádìt v odborné dílnì.

Na konci sezony nechejte náøadí zkontrolovat a provést údržbu 
v odborné dílnì.

Plán údržby

1) Tyto práce nechejte provést v odborné dílnì.

Montáž vyžínací struny
Tento odstavec pojednává jak o instalaci 
Split-Line™, tak také jednoduché standardní struny.

Používejte vždy náhradní struny o prùmìru 2 mm. Pøi použití 
vyžínací struny jiné délky než je uvedeno, se mùže motor pøehøát 
nebo selhat.

Existují dvì možnosti výmìny vyžínací struny:

Navinutí nové struny na vnitøní cívku
Namontování nové vnitøní cívky s pøedvinutou strunou

Navinutí struny na stávající vnitøní cívku
1. Držte pouzdro cívky jednou rukou a otáčením ˆukacího 

knoflíku druhou rukou proti smìru otáčení hodinových 
ručiček je uvolnìte (obr. 12). Zkontrolujte, že šroub 
v ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. �ukací knoflík 
vymìòte, jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte vnitøní cívku z pouzdra cívky. (obr. 13).
3. Vyndejte pružinu z vnitøní cívky (obr. 13).

4. K čistìní vnitøní cívky, pružiny, høídele a vnitøního povrchu 
pouzdra cívky používejte čistý hadøík (obr. 14).

5. Zkontrolujte opotøebování ozubení na vnitøní cívce 
a pouzdru cívky (obr. 14). Je-li to nutné odstraòte otøepy 
nebo cívku vymìòte.

Upozornìní: Split-Line™ (dvojitou strunu) lze použít pouze 
na cívku se štìrbinovými otvory. Jednoduchou strunu lze 
používat na oba typy cívek. K identifikaci Vašeho typu cívky 
použijte obrázek 15.

Upozornìní: Pøi instalaci vyžínací struny na náøadí použijte vždy 
správnou délku. Je-li struna pøíliš dlouhá, tak se za určitých 
okolností náležitì neuvolní.

Instalace jednoduché struny
K instalaci Split-Line™ si prosím pøečtìte bod 8
6. Použijte pøibližnì 7,6 m nové vyžínací struny a pøeložte ji 

na poloviční délku. Provléknìte každý konec struny vždy 
jedním z obou otvorù v cívce (obr. 16). Protáhnìte strunu 
cívkou tak, aby smyčka byla pokud možno co nejmenší.

7. Naviòte struny v tìsných, rovnomìrných vrstvách na cívku 
(obr. 17). Naviòte strunu na cívku v uvedeném smìru. 
Umístìte ukazováček mezi obìma strunami, abyste 
zabránili, že se pøekryjí. Konce strun se nesmí køížit. 
Dále u kroku 11.

Split-Line™
8. Použijte pøibližnì 3,65 m nové vyžínací struny. Protáhnìte 

konec struny pøes jednu z obou dìr v cívce (obr. 18). 
Protahujte strunu cívkou, až už zbývá jenom pøibližnì 
10 cm.

9. Vložte konec struny do otevøeného otvoru cívky a strunu 
tažením napnìte, aby smyčka byla pokud možno co 
nejmenší (obr. 18).

10. Pøed navíjením rozdìlte strunu po délce na pøibližnì 15 cm.
11. Naviòte strunu v tìsných, rovnomìrných vrstvách ve smìru 

uvedeném na cívce.
Upozornìní: Nebude-li struna navinuta na cívku v uvedeném 

smìru, nebìží následkem toho vyžínací nástavec správnì.
12. Vložte konce struny do obou pøidržovacích štìrbin 

(obr. 19).
13. Veïte konce struny pøes uložení v cívkovém pouzdøe 

a umístìte cívku s pružinou do cívkového pouzdra (obr. 20). 
Stlačte dohromady cívku a cívkové pouzdro. Držte cívku 
a cívkové pouzdro a současnì uchopte konce struny a silnì 
za nì zatáhnìte, abyste strunu uvolnili z pøidržovacích 
štìrbin v cívce.

Upozornìní: Pružina musí být na cívce upevnìná, døíve než se 
vyžínací nástavec znovu namontuje.

14. Držte cívku na jejím místì a nainstalujte otáčením doprava 
ˆukací knoflík. Pevnì jej utáhnìte.

Údržbáøská práce

Pøed 
každým 
použitím

Po prvních 
10 
hodinách

Po 
každých 
10 
hodinách

Po 
každých 
25 
hodinách

Naplnìní nádrže 
palivem a kontrola 
hladiny oleje

ñ

Výmìna oleje ñ ñ

Vyčistìní/
naolejování 
vzduchového filtru

ñ

Vyčistìní sítka proti 
jiskrám

ñ

Kontrola/ nastavení 
vùle ventilu 1) ñ ñ

Kontrola zapalovací 
svíčky/koncovky 
zapalovací svíčky

ñ
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Namontování cívky s pøedvinutou strunou 
1. Držte pouzdro cívky jednou rukou a otáčením ˆukacího 

knoflíku druhou rukou proti smìru otáčení hodinových 
ručiček je uvolnìte (obr. 12). Zkontrolujte, že šroub 
v ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. �ukací knoflík 
vymìòte, jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte starou vnitøní cívku z pouzdra cívky (obr. 13).
3. Vyndejte pružinu ze staré vnitøní cívky (obr. 13).
4. K čistìní vnitøní cívky, pružiny, høídele a vnitøního povrchu 

pouzdra cívky používejte čistý hadøík.
5. Nasaïte pružinu do nové vnitøní cívky.
Poznámka:=Pružina musí být na vnitøní cívce namontovaná, 

døíve než se strunová cívka znovu nasadí.
6. Vložte konce struny do úchytù v pouzdru cívky (obr. 20).
7. Nasaïte novou vnitøní cívku do pouzdra cívky (obr. 20). 

Potom je zmáčknìte, aby se obì cívky vzájemnì spojily. 
Zatímco držíte vnitøní cívku a pouzdro cívky, uchopte konce 
struny a silnì za nì zatáhnìte, abyste strunu uvolnili 
z pøidržovacích štìrbin v cívce.

8. Držte vnitøní cívku a otáčením ˆukacího knoflíku ve smìru 
otáčení hodinových ručiček jej dobøe pevnì utáhnìte.

Kontrola hladiny oleje
Pozor: Zkontrolujte pøed každým použitím. Náøadí nikdy 

nepoužívejte, je-li hladina oleje na olejové mìrce pod 
označením minima. Hladina oleje má být stále na označení 
maxima (obr. 21).

1. Položte náøadí na rovnou plochu.
2. Vyčistìte oblast kolem mìrky oleje.
3. Vyšroubujte mìrku, utøete ji a opìt zašroubujte.
4. Vyšroubujte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. 

Hladina oleje má být stále na označení maxima.
5. Je-li hladina oleje pøíliš nízká, doplòujte olej v malých 

množstvích až po označení maxima.
Upozornìní:=Nelejte pøíliš mnoho oleje! Dbejte na to, 
aby O-kroužek (obr. 22) správnì dosedal na mìrku.

Výmìna oleje
Pozor:=Dodržujte intervaly údržby podle plánu údržby. 
Nedodržování mùže vést k tìžkým poškozením motoru. 
Noste pracovní rukavice.

Upozornìní:=Motor má být ještì teplý=Ene horkýFK

1. Vyšroubujte mìrku.
2. Vypusˆte všechen olej plnicím otvorem oleje do nádoby. 

K tomuto účelu natočte náøadí do vertikální polohy 
(obr. 23).

Upozornìní: Zlikvidujte olej podle místních pøedpisù.

3. Utøete zbytky oleje/nečistoty.
4. Naplòte motor 90 ml oleje pro čtyøtaktní motory SAE30, 

klasifikace SF, SG, SH.
5. Mìrku opìt zašroubujte.

Údržba vzduchového filtru
Pozor:=Dodržujte intervaly údržby podle plánu údržby. 
Nedodržování mùže vést k tìžkým poškozením motoru.

1. Otevøete kryt vzduchového filtru. Stisknìte pøidržovací 
sponu (3) a otevøete kryt (2) smìrem doleva (obr. 25).
Upozornìní: Eventuálnì je nutné odstranit uzávìr palivové 
nádrže.

2. Vyndejte vzduchový filtr (1) (obr. 25).
3. Vyčistìte vzduchový filtr čističem pro domácnost a vodou. 

Dobøe jej opláchnìte a nechejte uschnout (obr. 26).
4. Naolejujte lehce filtr čistým olejem SAE30.
5. Zmáčknìte filtr, abyste odstranili pøebytečný olej (obr. 26).
6. Namontujte filtr.

Upozornìní: Provoz bez filtru vede k zaniknutí garance/
záruky.

7. Kryt vzduchového filtru opìt uzavøete, dbejte pøi tom na 
zaskočení (obr. 27).

8. Upevnìte opìt víko palivové nádrže (pokud bylo 
odstranìno).

Seøízení karburátoru
Volnobìžné otáčky lze nastavit šroubem (obr. 28). 
Toto nastavení nechejte provést pouze v odborné dílnì.

Kontrola/výmìna zapalovací svíčky
Pozor: Dodržujte intervaly údržby podle plánu údržby. 
Pøi výmìnì používejte pouze originální zapalovací svíčky.

1. Zastavte motor a nechejte jej vychladnout. 
2. Stáhnìte koncovku zapalovací svíčky.
3. Odstraòte nečistoty kolem zapalovací svíčky. 
4. Pomocí klíče na svíčky vyšroubujte doleva zapalovací 

svíčku.
5. Zkontrolujte/nastavte vzdálenost elektrod na 0,6 mm 

(obr. 32).
Upozornìní: Poškozenou, začouzenou nebo znečistìnou 
zapalovací svíčku vymìòte.

6. Zašroubujte zapalovací svíčku a pevnì ji utáhnìte 
utahovacím momentem 12,3–13,5 Nm. Neutahujte ji pøíliš 
pevnì.
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ÚDRŽBA A OPRAVA

Údržba møížky proti jiskrám
1. Stisknutím pøidržovací západky odstraòte kryt výfuku 

(obr. 29).
2. Vyšroubujte šroub (5) (obr. 31).
3. Odstraòte kryt møížky proti jiskrám (4) (obr. 31).
4. Pomocí drátìného kartáče vyčistìte møížku proti jiskrám (2) 

nebo ji vymìòte (obr. 31).
5. Namontujte opìt møížku proti jiskrám, kryt møížky proti 

jiskrám a kryt výfuku.

Čistìní
K čistìní vnìjších komponentù náøadí používejte malý kartáček. 
Nepoužívejte žádné agresivní mycí prostøedky. Čisticí produkty 
určené pro domácnost obsahují aromatické oleje, jako jsou 
silice z borového jehličí nebo citrónù a rovnìž rozpouštìdla jako 
petrolej, které mohou poškodit rukojeˆ nebo umìlohmotný kryt. 
Odstraòte pomocí suchého hadøíku každou stopu vlhkosti.

Uskladnìní
Neuskladòujte náøadí nikdy v místnostech, kde mohou páry 
pøijít do kontaktu s jiskrami nebo plamenem, je-li v palivové 
nádrži benzin.
Nechejte motor vychladnout, než náøadí uložíte.
Uložte náøadí na suchém a uzamykatelném místì nebo v 
dostatečné výšce, abyste zabránili neoprávnìnému použití 
nebo poškození. Uschovejte je mimo dosah dìtí.

DLOUHODOBÉ ULOŽENÍ
Pøi uschování náøadí na delší dobu, dodržujte následující 
pokyny:

1. Vypusˆte veškeré palivo z palivové nádrže do kanystru na 
palivo. Nepoužívejte palivo, které bylo uloženo déle než 
60 dnù.

2. Nastartujte motor a nechejte jej bìžet, až se zastaví. 
Tím lze zajistit, že všechno palivo bylo z karburátoru bylo 
vyprázdnìno.

3. Nechejte motor vychladnout. Vyšroubujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce 15 ml vysocekvalitního motorového oleje 
pro čtyøtaktní motory. Táhnìte pomalu za startovací lanko, 
aby se olej rozdìlil. Nasaïte opìt zapalovací svíčku.

Poznámka: Po dobì uložení a pøed opìtovným používáním 
motorového vyžínače, odstraòte zapalovací svíčku 
a všechen olej z válce.

4. Výmìna oleje. Zlikvidujte použitý olej podle místních 
pøedpisù.

5. Náøadí dobøe vyčistìte a zkontrolujte poškozené nebo 
špatnì utažené komponenty. Poškozené komponenty 
uveïte opìt do pùvodního stavu nebo je vymìòte a je-li to 
nutné, utáhnìte znovu šrouby, matice a svorníky. Náøadí je 
nyní pøipraveno k uložení.

6. Uložte náøadí na suchém a uzamykatelném místì nebo 
v dostatečné výšce, abyste zabránili neoprávnìnému 
použití nebo poškození. Uschovejte je mimo dosah dìtí.
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ODSTRANÌNÍ CHYB

Pøi dalších otázkách se prosím obraˆte na Vašeho místního prodejce.
Všechny informace, vyobrazení a specifikace v tomto provozním návodu jsou založeny na nejnovìjších informacích o výrobku v dobì 
tisku. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez pøedchozího upozornìní provést zmìny. 

MOTOR SE NESPUSTÍ

PØÍČINA OPATØENÍ

Spínač zapalování je v poloze VYP Nastavte spínač na ZAP

Prázdná benzinová nádrž Naplòte benzinovou nádrž

Tlačítko Primer nebylo dostatečnì stisknuto Stisknìte úplnì 10-krát pomalu tlačítko Primer

Zahlcený motor Použijte startovací postup s páčkou sytiče (Choke) v provozní 
poloze

Staré palivo Naplòte palivovovou nádrž čerstvým palivem

Znečistìná zapalovací svíčka Vymìòte nebo vyčistìte zapalovací svíčku

CHOD MOTORU VE VOLNOBÌHU NENÍ PRAVIDELNÝ

PØÍČINA OPATØENÍ

Ucpaný vzduchový filtr Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr

Staré palivo Naplòte palivovovou nádrž čerstvým palivem

Nesprávnì nastavený karburátor Nechejte karburátor nastavit servisním personálem

MOTOR NEAKCELERUJE

PØÍČINA OPATØENÍ

Staré palivo Naplòte palivovovou nádrž čerstvým palivem

Nesprávnì nastavený karburátor Nechejte karburátor nastavit servisním personálem

MOTOR NEPODÁVÁ ŽÁDNÝ VÝKON NEBO SE BÌHEM VYŽÍNÁNÍ ZASTAVÍ

PØÍČINA OPATØENÍ

Vyžínací hlava je zamotaná do trávy Zastavte motor a vyčistìte vyžínací nástavec

Znečistìný vzduchový filtr Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr

Staré palivo Naplòte palivovovou nádrž čerstvým palivem

Nesprávnì nastavený karburátor Nechejte karburátor nastavit servisním personálem

VYŽÍNACÍ HLAVA NEUVOLNÍ STRUNU

PØÍČINA OPATØENÍ

Vyžínací hlava je zamotaná do trávy Zastavte motor a vyčistìte vyžínací nástavec

Žádná struna ve vyžínací hlavì Naviòte novou strunu

Sevøená cívka Vymìòte cívku

Znečistìná vyžínací hlava Vyčistìte cívku a cívkové pouzdro

Roztavená struna Rozeberte, vyndejte roztavenou část a strunu znovu naviòte

Zkroucení struny pøi navíjení Rozeberte a strunu znovu naviòte

Nebyl uvolnìn dostatek struny Naˆuknìte ˆukací knoflík a vytahujte strunu, až je 10 cm struny 
venku z vyžínacího nástavce.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR
Typ motoru ...................................................................................................................  vzduchem chlazený, čtyøtaktní motor

Zdvihový objem válce ............................................................................................................................................. 26 cm3

Provozní otáčky ..................................................................................................................................... 6800–9800 min-1

Volnobìžné otáčky.................................................................................................................................. 3200–4600 min-1

Zapalování .....................................................................................................................................................  elektronické

Spínač zapalování .................................................................................................................................  Kolébkový pøepínač

Motorový olej ................................................................................................................................................SAE30/90 ml 

Palivo ..................................................................................................................................................  bezolovnatý benzin

Objem palivové nádrže ...........................................................................................................................................  355 ml

Karburátor ..................................................................................................................................................... membránový

Páčka plynu ............................................................................................................................................  manuální tlačítko

Spouštìč .....................................................................................................................................  automatický zpìtný chod

HNACÍ HØÍDEL & VYŽÍNACÍ NÁSTAVEC
Tìleso hnacího høídele .................................................................................................................................  ocelová trubka

Hmotnost náøadí (bez paliva) ..............................................................................................................................  cca 6,0 kg

Vyžínací mechanismus............................................................................................................  uvolnìní struny ˆuknutím o zem

Prùmìr vyžínací struny ..............................................................................................................................................  2 mm 

Prùmìr vyžínání ......................................................................................................................................................  38 cm

ZÁRUKA
V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší společností 
nebo dovozcem. Poruchy na Vašem náøadí odstraníme v rámci 
záruky bezplatnì, pokud by byla pøíčinou chyba materiálu nebo 
výrobní chyba. V pøípadì záruky se prosím obraˆte na Vašeho 
prodejce nebo nejbližší pobočku.




