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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.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

Typ 1
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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.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

Typ 2
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Az alkatrészek ismertetése

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci

* Zale¿nie od modelu

Popis dílù

* Podle provedení

Popis dielov

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componentei

* În funcþie de execuþie

Opis delov

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova

* Ovisno o modelu

1. Kipufogó 10. Vágólap burkolattal *
2. Indítófogantyú 11. Kaszafejburkolat
3. Tanksapka 12. Zsinórvágó penge
4. Szivatópumpa/membrán 13. Tengelykapcsoló
5. Levegõszûrõ fedele 14. Fogantyúrúd
6. Szívatókar * 15. Gázkar
7. Gyújtógyertya 16. Gyújtáskapcsoló
8. Szár 17. Fogantyú
9. Zsinórorsó 18. Vállheveder-tartó

1. Wydech 10. Ostrze tn¹ce z osłon¹ *
2. Uchwyt startera 11. Osłona zespołu tn¹cego
3. Pokrywa zbiornika paliwa 12. Ostrze do przycinania linki
4. Pompa ss¹ca/primer 13. Zł¹czka dr¹¿ka
5. Osłona filtra powietrza 14. Dr¹¿ek uchwytu
6. DŸwignia ssania choke * 15. DŸwignia gazu
7. Œwieca zapłonowa 16. Wył¹cznik zapłonu
8. Dr¹¿ek 17. Uchwyt dr¹¿ka
9. Szpula linki 18. Uchwyt pasa

1. Výfuk 10. Vyžínací nùž s krytem *
2. Startovací rukojeˆ 11. Kryt vyžínacieho nástavca
3. Uzávìr palivové nádrže 12. Nùž ke zkrácení struny
4. Sací čerpadlo/Primer 13. Spojka násady
5. Kryt vzduchového filtru 14. Uchopovací madlo
6. Páčka sytiče * 15. Páčka plynu
7. Zapalovací svíčka 16. Spínač zapalování
8. Násada 17. Rukojeˆ násady
9. Strunová cívka 18. Držák ramenního popruhu

1. Výfuk 10. Vyžínací nôž s krytom *
2. Štartovacia rukoväˆ 11. Kryt vyžínacieho nástavca
3. Uzáver palivovej nádrže 12. Nôž na skrátenie struny
4. Sacie čerpadlo/Primer 13. Spojka násady
5. Kryt vzduchového filtra 14. Uchopovacie madlo
6. Páčka sýtiča * 15. Páčka plynu
7. Zapa¾ovacia sviečka 16. Spínač zapa¾ovania
8. Násada 17. Rukoväˆ násady
9. Strunová cievka 18. Držiak ramenného popruhu

1. Evacuare 11. Capacul dispozitivului 
2. Mânerul demarorului de tãiere *
3. Capacul rezervorului 12. Lama de tãiat firul
4. Pompã de aspiraþie/ 13. Cuplajul tijei 

primer 14. Tija cu mâner
5. Capacul filtrului de aer 15. Maneta de acceleraþie
6. Maneta de şoc * 16. Comutator de aprindere
7. Bujie 17. Mânerul tijei
8. Tija 18. Suport pentru cureaua 
9. Bobina cu fir de umãr
10. Lama de tãiere cu capac

1. Izpušna cev 10 Rezilo za rezanje 
2. Ročaj zaganjalnika s pokrovom *
3. Pokrov rezervoarja 11 Pokrov nasadka za rezanje
4. Sesalna črpalka/ 12. Rezilo za rezanje niti

ročna črpalka 13. Sklopka na ročaju
5. Pokrov zračnega filtra 14. Ročaj
6. Ročica zračnega dušilca * 15. Ročica za plin
7. Vžigalna svečka 16. Vžigalno stikalo
8. Cevasti ročaj 17. Ročaj
9. Tuljava z nitjo 18. Držalo naramnika

1. Ispušna cijev 10 Nož sa štitnikom *
2. Ručka startera 11 Štitnik reznog umetka
3. Poklopac spremnika 12. Oštrica za rezanje niti
4. Usisna pumpa/primer 13. Spojka rukohvata
5. Poklopac zračnog filtera 14. Rukohvat
6. Poluga čoka * 15. Poluga gasa
7. Svijećica 16. Prekidač paljenja
8. Trup 17. Ručka trupa
9. Namotaj 18. Naramenica
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Az alkatrészek ismertetése – 1–4. ábra

Opis czêœci – rys. 1–4

Popis dílù – obr. 1–4

Popis dielov – obr. 1–4

Descrierea pieselor componente – fig. 1–4

Opis delov – sl. 1–4

Opis dijelova – crt. 1–4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Închidere rapidã
4. Clemã mijlocie

1. Balanca 5. Spodnja objemka
2. Vijak 6. Matica
3. Zgornja objemka 7. Hitro zapiralo
4. Srednja objemka

1. Hvatna šipka 5. Donja stezaljka
2. Vijak 6. Matica
3. Gornja stezaljka 7. Brzi zapor
4. Središnja stezaljka

4
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5 a) b)

6 a)

b)
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Kiviteltõl függõen – 
Az alkatrészek ismertetése – 7–9. ábra

Wzale¿noœci od modelu – Opis czêœci – rys. 7–9

Podle provedení – Popis dílù – obr. 7–9

Pod¾a vyhotovenia – Popis dielov – obr. 7–9

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – fig. 7–9

Odvisno od izvedbe – Opis delov – sl. 7–9

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 7–9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj

1. Sklopka na ročaju 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Vijačno držalo 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. Spojka rukohvata 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Hvat vijka 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb
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Az alkatrészek ismertetése – 10–13. ábra

Opis czêœci – rys. 10–13

Popis dílù – obr. 10–13

Popis dielov – obr. 10–13

Descrierea pieselor componente – fig. 10–13

Opis delov – sl. 10–13

Opis delov – crt. 10–13

1. Kaszafej védõlemez 7. Biztosítórúd-nyílás
2. Csavarok 8. Tengelypersely-furat
3. Védõlemez-rögzítés 9. Kaszafej
4. Biztosítórúd 10. Késtartó
5. Meghajtótengely 11. Védõburkolat
6. Meghajtótengely-ház

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie 
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego 11. Osłona ochronna

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel 11. Ochranný kryt

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾ 11. Ochranný kryt

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  511

1. Apãrãtoarea dispozitivului 7. Şliþ al tijei de siguranþã
de tãiere 8. Orificiu al arborelui 

2. Şuruburi pentru bucşe
3. Suportul apãrãtoarei 9. Dispozitiv de tãiere
4. Tijã de siguranþã 10. Suport de tãiere 
5. Arbore cotit de antrenare 11. Capac de protecþie
6. Carcasa arborelui cotit 

de antrenare

1. Zaščitna pločevina 6. Ohišje pogonske gredi
rezalnega nastavka 7. Reža za varnostno palico

2. Vijaki 8. Odprtina na puši gredi
3. Pritrditev zaščitne pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezalnika
5. Pogonska gred 11. Zaščitni pokrov

1. Zaštitni lim članka 6. Kućište pogonske osovine
za rezanje 7. Prorez sigurnosne šipke

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač rezne glave
5. Pogonska osovina 11. Zaštitni pokrov

12

 4

10

 9

13
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Az alkatrészek ismertetése – 14–16. ábra

Opis czêœci – rys. 14–16

Popis dílù – obr. 14–16

Popis dielov – obr. 14–16

Descrierea pieselor componente – fig. 14–16

Opis delov – sl. 14–16

Opis dijelova – crt. 14–16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Anya 4. Biztosítórúd
2. Nyomótárcsa 5. Meghajtótengely-ház
3. Vágólap

1. Nakrêtka 4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy
2. Uchwyt no¿y 5. Wałek napêdowy
3. No¿e (tarcza) .

1. Matice 4. Blokovací tyčka
2. Držák nože 5. Tìleso hnacího høídele
3. Vyžínací nùž

1. Matica 4. Blokovacia tyčka
2. Držiak noža 5. Teleso hnacieho hriade¾a
3. Vyžínací nôž

1. Piuliþã 4. Tijã de siguranþã
2. Suportul lamei 5. Arbore de acþionare
3. Lamã de tãiere  

1. Matica 4. Varnostna palica
2. Držalo rezila 5. Ohišje pogonske gredi
3. Rezalno rezilo

1. Matica 4. Sigurnosna šipka
2. Držaljka sječiva 5. Kućište pogonske osovine
3. Rezno sječivo 8. Osovinski utični otvor
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Az alkatrészek ismertetése – 17–19. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – rys. 17–19

* Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 17–19

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 17–19

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – fig. 17–19

* În funcþie de execuþie

Opis delov – sl. 17–19

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 17–19

* Ovisno o modelu

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3) *
2. Gázkarrlezáró szerkezet * 7. Szívatókar *
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szivatópumpa/membrán
4. Teljes szívató helyzet (1) * 9. Indítókötél
5. Fél szívató, köztes 

helyzet (2) *

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3) *
2. Blokada dŸwigni gazu * 7. DŸwignia ssania choke *
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca/primer 
4. Pozycja pełnego ssania (1) * 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) *

1. Páčka plynu 5. Mezipoloha poloviční sytič 
2. Aretace páčky plynu * (Choke) (2) *
3. Spínač zapalování 6. Provozní poloha (3) *
4. Poloha plný sytič 7. Páčka sytiče (Choke) *

 (Choke) (1) * 8. Sací čerpadlo/Primer
9. Startovací lanko

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Páčka plynu 5. Medzipoloha polovičný 
2. Aretácia páčky plynu * sýtič (Choke) (2) *
3. Spínač zapa¾ovania 6. Prevádzková poloha (3) *
4. Poloha plný sýtič 7. Páčka sýtiča (Choke) *

(Choke) (1) * 8. Sacie čerpadlo/Primer
9. Štartovacie lanko

1. Maneta de acceleraþie 5. Poziþie de şoc parþial (2) *
2. Zãvorul manetei * 6. Poziþie de funcþionare (3) *

de acceleraþie 7. Maneta de şoc *
3. Întrerupãtor de aprindere 8. Pompã de aspiraþie/primer
4. Poziþie de şoc maxim (1) * 9. Cablul demarorului

1. Ročica za plin 5. Srednji vmesni položaj
2. Zapora ročice za plin * zračnega dušilca (2) *
3. Vžigalno stikal 6. Delovni položaj (3) *
4. Maksimalen položaj 7. Vzvod zračnega dušilca *

zračnega dušilca (1) * 8. Sesalna črpalka
9. Zagonska vrv

1. Poluga gasa 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas * 7. Poluga čoka *
3. Sklopka za paljenje 8. Usisna crpka
4. Puni položaj čoka (1) * 9. Uže startera
5. «Polu-čok» 

međupoložaj (2) *

20

21
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Az alkatrészek ismertetése – 24. –26. ábra

Opis czêœci – rys. 24–26

Popis dílù – obr. 24–26

Popis dielov – obr. 24–26

Descrierea pieselor – fig. 24–26

Opis delov – sl. 24–26

Opis dijelova – crt. 24–26

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

22

23

24

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

1. Ohišje tuljave 4. Pritisni gumb
2. Vzmet 5. Pritrdilni zobje
3. Tuljava

1. Kućište svitka 4. Tipno dugme
2. Opruga 5. Uglavni zupci
3. Svitak

25

26
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Az alkatrészek ismertetése – 33. ábra

Opis czêœci – rys. 33l

Popis dílù – obr. 33

Popis dielov – obr. 33

Descrierea pieselor – fig. 33

Opis delov – sl. 33

Opis dijelova – crt. 33

1. Levegõszûrõ fedele 3. Tartóheveder
2. Levegõszûrõ

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Nakładka mocuj¹ca
2. Filtr powietrza

1. Kryt vzduchového filtru 3. Pøidržovací spona
2. Vzduchový filtr

27

28

29

30

31

1. Kryt vzduchového filtra 3. Pridržiavacia spona
2. Vzduchový filter

1. Capacul filtrului de aer 3. Eclisã de susþinere
2. Filtru de aer

1. Pokrov zračnega filtra 3. Spona pokrova
2. Zračni filter

1. Pokrov zračnog filtera 3. Pridržna vezica
2. Zračni filter

32

2
1

3

33

3534

36
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Az alkatrészek ismertetése – 37. –38. ábra

Opis czêœci – rys. 37–38

Popis dílù – obr. 37–38

Popis dielov – obr. 37–38

Descrierea pieselor – fig. 37–38

Opis delov – sl. 37–38

Opis dijelova – crt. 37–38

2

1

37

0,63 mm

 3
38

1. Levegõszûrõ fedele 3. Gyújtógyertya
2. Üresjárati fordulatszám

szabályozó

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Œwieca zapłonowa
2. Regulator liczby obrotów 

biegu jałowego

1. Kryt vzduchového filtru 3. Zapalovací svíčka
2. Regulátor volnobìžných

otáček

1. Kryt vzduchového filtra 3. Zapa¾ovacia sviečka
2. Regulátor vo¾nobìžných

otáčok

1. Capacul filtrului de aer 3. Bujie
2. Regulator al turaþiei

de mers în gol

1. Pokrov zračnega filtra 3. Vžigalna svečka
2. Regulator števila

vrtljajev prostega teka

1. Pokrov zračnog filtera 3. Svijećica
2. Regulator broja

okretaja praznog hoda
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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

Použivejte 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),
– a rovnìž k vyžínání divokého porostu, keøù a roští.
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 
2,41 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.

 Míchejte a plòte benzin v čisté, dobøe vìtrané oblasti 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.
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 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.

 Náøadí má spojku. Vyžínací nástavec se pøi volnobìhu 
zastaví. Není-li v klidu, nechejte náøadí seøídit mechanikem 
u Vašeho smluvního prodejce

 Pøed zapnutím náøadí zajistìte, aby strunová cívka/vyžínací 
nùž nepøišel do kontaktu se žádným objektem.

 Nastavte øídítka na Vaši velikost, abyste náøadí mohli dobøe 
uchopit.

 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. 

Držte vždy pevnì obì strany øídítek.
 Noste pøi provozu vždy ramenní popruh.
 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.

 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).

Pøi provozu s vyžínacím nožem (podle modelu)
 Pøed provozem náøadí si dùkladnì pøečtìte všechna 

bezpečnostní upozornìní.
 Držte vždy øídítka mezi uživatelem a vyžínacím nástavcem.
 Nesečte s vyžínacím nožem NIKDY 75 cm nebo výše nad 

zemí.
 Mùže docházet ke zpìtným rázùm, jestliže otáčející se nùž 

narazí na pøedmìt, který se nedá okamžitì useknout. 
Zpìtné rázy mohou být dostatečnì silné, aby náøadí a/nebo 
uživatele odhodily do libovolného smìru a eventuálnì 
mu zpùsobily ztrátu kontroly náøadí. Zpìtné rázy mohou 
nastat bez varování, jestliže se nùž zahákne, vzpøíčí nebo 
zablokuje. Mùže se to lehce stát v oblastech, ve kterých 
nelze vyžínaný materiál snadno pøehlédnout.

 Nevyžínejte s køovinovým nožem nic, co je tlustší než 
12,7 mm. Jinak mohou vznikat prudké zpìtné rázy.

 Nepokoušejte se nože dotýkat nebo jej zastavit, když 
se točí.

 Ještì se otáčející nùž mùže zpùsobit poranìní, také 
po zastavení motoru nebo uvolnìní páčky plynu. 
Držte náøadí pevnì, až se nùž úplnì zastaví.

 Nenechejte motor bìžet ve vysokých otáčkách, když 
s vyžínačem nepracujete.

 Zasáhnete-li nebo zamotáte-li se do cizího tìlesa, zastavte 
okamžitì motor a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. 
Døíve než budete náøadí dále používat, nechejte poškození 
odstranit. Nepoužívejte náøadí s ohnutým, popraskaným 
nebo tupým nožem. Ohnuté, zkroucené, popraskané nebo 
zlomené nože vyhoïte.

 Neostøete vyžínací nùž. Naostøená špička nože se mùže 
bìhem provozu ulomit. Následkem toho mùže dojít 
k vážným poranìním. Vymìòte nùž.

 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.

Po provozu
 Vyčistìte vyžínací nože domácím čističem, abyste odstranili 

všechny zbytky. Naolejujte nože strojním olejem, abyste 
je chránili pøed rzí.

 Vyžínací nùž dobøe uložte a uzamknìte, abyste jej chránili 
pøed poškozením nebo neoprávnìným použitím.
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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 se musí zdržovat nejménì 15 m od pracovní oblasti.

Benzin
Pro palivovou smìs vždy používejte čistý a nový bezolovnatý benzin.
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Olej
Pro palivovou smìs 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.

Netankujte žadné palivo specifikace E85.
Použití paliva specifikace E85 (obsah etanolu > 15%) mùže vést k poškození motoru. Použití neschváleného paliva 
vede k zaniknutí záruky.
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Montáž a nastavení uchopovacího madla
1. Umístìte øídítka mezi horní a prostøední svìrku (obr. 1).
2. Držte tyto tøi díly pohromadì a zašroubujte čtyøi (4) šrouby 

pøes horní svìrku do prostøední svìrky.
Upozornìní: Otvory horní a prostøední svìrky na sebe lícují 

pouze pøi náležité montáži.
3. Držte svìrky a øídítka nad tìlesem høídele a na spodní 

svìrce.
4. Držte pevnì prstem každou šestihrannou matici v 

prohloubení spodní svìrky. Zašroubujte částečnì šrouby 
velkým køížovým šroubovákem. Šrouby dotáhnìte teprve 
tehdy, když jsou øídítka správnì nastavená.

5. Držte náøadí v provozní poloze (obr. 20) a nastavte øídítka 
do polohy, která Vám umožòuje nejlepší uchopení.

6. Šrouby v držáku rovnomìrnì dotahujte, až jsou øídítka 
pevnì uchycena.

Umístení a nastavení ramenního popruhu/nosného 
systému (podle modelu)
Jednoduchý ramenní popruh
1. Protáhnìte popruh pøezkou (obr. 3).
2. Pøehoïte ramenní popruh pøes hlavu a položte polstrování 

na rameno.
3. Háček ramenního popruhu uchyˆte zaskočením do 

kovového držáku (obr. 4). Nastavte popruh na pohodlnou 
délku (obr. 5). 

Nosný systém (dvojitý ramenní popruh)
1. Položte nosný systém na ramena.
2. Uzavrete uzáver brišního upínacího pásu. V pøípadì potøeby 

proveïte další nastavení (obr. 6a).
3. Nastavte ramenní popruh a brišní upínací pás na správnou 

délku/šírku (obr. 6a).
4. Zaklesnete hácek nosného systému do kovového držáku 

na náradí a nastavte zavešovací polstrování na pohodlnou 
délku (obr. 6b).

Demontáž vyžínacího nástavce nebo jiných nástavcù
UPOZORNÌNÍ: K usnadnìní instalace a odstranìní nástavcù 

postavte náøadí na zem nebo na pracovní stùl.
1. K uvolnìní nástavce otáčejte šroubovací rukojetí smìrem 

doleva (obr. 7).
2. Zmáčknìte a držte uvolòovací tlačítko (obr. 7).
3. Držte pevnì horní trubku høídele a vytahujte vyžínací 

nástavec nebo jiný nástavec rovnì ze spojky násady 
(obr. 8).

Instalace vyžínacího nástavce nebo jiných nástavcù
1. Odstraòte ochranný kryt (volitelné) na spojce násady 

a nástavci.
2. K uvolnìní spojky násady otáčejte šroubovací rukojetí 

smìrem doleva (obr. 7).
3. Držte pevnì nástavec a zasunujte jej rovnì do spojky 

násady, až zaskočí (obr. 8).
UPOZORNÌNÍ: Nastavení uvolòovacího tlačítka pomocí vodicí 

drážky usnadní namontování (obr. 7).

4. K upevnìní otáčejte šroubovací rukojetí smìrem doprava 
(obr. 9). Pøed provozem se ujistìte, že je šroubovací rukojeˆ 
pevnì usazená.

Demontáž a instalace plechu vyžínacího nástavce 
(podle modelu)
Bude-li náøadí používáno jako køovinoøez (s vyžínacím nožem), 
odstraòte ochranný plech vyžínacího nástavce.

Ochranný plech vyžínacího nástavce odstraníte z držáku 
ochranného plechu tak, že plochým šroubovákem vyšroubujete 
tøi (3) šrouby (obr. 10). Uschovejte díly pro pozdìjší použití.

Bude-li náøadí používáno jako vyžínač, musí být namontován 
ochranný plech vyžínacího nástavce.

Ochranný plech vyžínacího nástavce nainstalujete do držáku 
ochranného plechu tak, že plochým šroubovákem zašroubujete 
tøi (3) šrouby. Šrouby pevnì utáhnìte (obr. 10).

Demontáž vyžínacího nástavce a namontování 
vyžínacího nože (podle modelu)
Upozornìní: Aby odstranìní nebo instalace vyžínacího nože 

nebo vyžínacího nástavce byla jednodušší, postavte náøadí 
na zem nebo na pracovní stùl.

Odstranìní vyžínacího nástavce
Upozornìní: Upevnìte pøedtím na vyžínací nùž ochranný kryt.
1. Nastavte otvor pouzdra høídele do jedné linie s výøezem pro 

blokovací tyčku a vložte blokovací tyčku do otvoru pouzdra 
høídele (obr. 11).

2. Držte blokovací tyčku pevnì uchycenou vedle násady 
náøadí na jejím místì (obr. 12).

3. Zatímco držíte blokovací tyčku, odstraòte vyžínací nástavec 
tak, že jej odšroubujete ve smìru otáčení hodinových 
ručiček z hnacího høídele (obr. 13). 
Uschovejte vyžínací nástavec pro pozdìjší použití.

Instalace vyžínacího nože
4. Odstraòte ochranný plech vyžínacího nástavce. 

Viz Odstranìní a instalace ochranného plechu vyžínacího 
nástavce.

5. Umístìte vyžínací nùž na hnací høídel (obr. 14).
6. Vystøeïte vyžínací nùž na tìlese hnacího høídele (obr. 14).
7. Ujistìte se, že je vyžínací nùž vystøedìný a naplocho 

dosedá na tìleso hnacího høídele.
8. Nastavte otvor pouzdra høídele do jedné linie s výøezem pro 

blokovací tyčku a vložte blokovací tyčku do otvoru pouzdra 
høídele (obr. 11).

9. Namontujte na hnací høídel držák nože a matici (obr. 14). 
Zkontrolujte, zda je nùž náležitì nainstalován.

10. Zatímco pevnì držíte blokovací tyčku, utahujte matici 
”proti smìru otáčení hodinových ručiček” (obr. 15).  
– Utahovací moment 37 Nm –

 Nemáte-li k dispozici žádný momentový klíč, otáčejte maticí 
proti držáku nože, až pevnì dosedá na pouzdro høídele. 
Zkontrolujte, zda je nùž náležitì nainstalován a utáhnìte 
potom matici o další ¼ až ½ otáčky ”proti smìru otáčení 
hodinových ručiček” (obr. 15).
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11. Odstraòte blokovací tyčku z výøezu blokovací tyčky.
12. Demontujte ochranný kryt vyžínacího nože.

Odstranìní vyžínacího nože a instalace vyžínacího 
nástavce (podle modelu)
Odstranìní vyžínacího nože
1. Upevnìte ochranný kryt na vyžínací nùž.
2. Nastavte otvor pouzdra høídele do jedné linie s výøezem pro 

blokovací tyčku a vložte blokovací tyčku do otvoru pouzdra 
høídele (obr. 11).

3. Držte blokovací tyčku pevnì uchycenou vedle násady 
náøadí na jejím místì (obr. 12).

4. Zatímco držíte blokovací tyčku, povolujte matici na noži tak, 
že ji klíčem na šrouby nebo nástrčkovým klíčem otáčíte 
ve smìru otáčení hodinových ručiček (obr. 16).

5. Odstraòte matici, držák nože a nùž. Uschovejte společnì 
matici a nùž na bezpečném místì pro pozdìjší použití. 
Uschovejte je tak, aby nebyly pøístupné dìtem.

Instalace vyžínacího nástavce
6. Nastavte otvor pouzdra høídele do jedné linie s výøezem pro 

blokovací tyčku a vložte blokovací tyčku do otvoru pouzdra 
høídele (obr. 11). Umístìte držák nože na hnací høídel, 
s plochou stranou proti tìlesu hnacího høídele (obr. 13). 
Otáčejte vyžínacím nástavcem na hnacím høídeli proti smìru 
otáčení hodinových ručiček. Pevnì jej utáhnìte.

Upozornìni: Držák nože musí být na hnacím høídeli 
nainstalován ve vyobrazené poloze, aby vyžínací nástavec 
náležitì fungoval.

7. Odstraòte blokovací tyčku.
8. Nainstalujte ochranný plech vyžínacího nástavce. 

Viz Odstranìní a instalace ochranného plechu vyžínacího 
nástavce.

Informace k oleji a palivu

Doporučení k druhu oleje
Používejte pouze kvalitní olej, API klasifikace TC (TSC-3), 
který je nabízen pro vzduchem chlazené dvoudobé motory. 
Míchejte olej pro dvoudobé motory podle pokynù na nádobì, 
1:40 (2,5 %).

Doporučení k druhu benzinu
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 30 dnù). 

Minimální oktanové číslo: 91 ROZ

Plnìní paliva
 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.

Viz pokyny k míchání oleje a benzinu.
Staré a/nebo nesprávnì namíchané palivo jsou hlavní dùvody, 
jestliže náøadí náležitì nebìží. Používejte pouze čerstvý, čistý 
bezolovnatý benzin. Dodržujte pøesnì pokyny pro správnou 
smìs benzin/olej.

Namíchejte náležitou smìs z oleje pro dvoudobé motory 
a bezolovnatého benzinu, 1:40 (2,5 %). 
Neprovádìjte míchání pøímo v nádrži.
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Nastartování motoru
Poznámka: Motor používá technologii Advanced Starting 

Technology™ (startování s podporou pružiny), pøičemž 
je pøi startování podstatnì sníženo vynaložení síly. 
Musíte startovací lanko vytáhnout tak daleko, až motor 
samočinnì (s podporou pružiny) nastartuje. 
Není nutné táhnout za lanko silnì – neexistuje žádný 
silný odpor vùči tahu. Dbejte prosím na to, že tato 
metoda startování je úplnì jiná (a mnohem snadnìjší), 
než jste zvyklí.

1. Smíchejte benzin (palivo pro zážehové motory) s olejem. 
Naplòte nádrž smìsí. Viz pokyny k míchání oleje 
a benzinu.

2. Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] (obr. 17).
Poznámka: U nìkterých modelù je spínač stále v poloze 

ZAP. [I].

Tip: Pøi startování náøadí, které nebylo delší dobu používáno 
(nebo je úplnì nové nebo se nechá tìžce nastartovat), 
zmáčknìte 20 krát sací čerpadlo. 

3. Zmáčknìte 10 krát pomalu a úplnì sací čerpadlo. 
Palivo musí být v čerpadle patrné (obr. 18). Není-li to tento 
pøípad, zmáčknìte dále tøikrát nebo mačkejte tak dlouho, 
až je palivo vidìt.

U náøadí s páčkou sytiče
4. Nastavte páčku sytiče (Choke) do polohy 1 (obr. 18).

Tip: Dbejte na to, aby byl sytič (Choke) zaskočen 
v poloze (1).

5. Náøadí na zemi, stlačte blokování páčky plynu a stisknìte 
páčku plynu. Držte páčku plynu stisknutou. Zatáhnìte 
kontrolovaným a souvislým pohybem 5x za startovací 
lanko (obr. 19). 

6. Nastavte páčku sytiče (Choke) do polohy 2 (obr. 18).
7. Zatáhnìte kontrolovaným a souvislým pohybem 

1–5 krát za startovací lanko, abyste motor nastartovali 
(obr. 19).

8. 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.

Poznámka: Náøadí je správnì zahøáto, když motor okamžitì 
akceleruje.

9. Je-li motor zahøátý, nastavte páčku sytiče (Choke) do 
polohy 3 (obr. 18). Náøadí je potom pøipraveno k provozu.

Jestliže motor neakceleruje okamžitì, nastavte páčku sytiče 
(Choke) zpátky do polohy 2 (obr. 18) a nechejte jej dále 
zahøívat.

KDYŽ... se motor nespustí, zopakujte kroky 3–7.
KDYŽ... K nastartování horkého motoru není nutné používat 

sytič (Choke). Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] a páčku 
sytiče (Choke) do polohy 2.

KDYŽ... Se motor pøi startovacím pokusu zahltí, nastavte páčku 
sytiče (Choke) do polohy 3. Stisknìte páčku plynu. 
Zatáhnìte silnì za startovací lanko. Motor se musí po 3 
(tøech) až 8 (osmi) pokusech spustit.

U náøadí bez páčky sytiče
1. Zatáhnìte za startovací lanko kontrolovaným a plynulým 

pohybem, až motor nastartuje (obr. 19).
Poznámka: Pøi startovacím postupu se nesmí ovládat páčka 

plynu.
2. Po nastartování motoru počkejte 10–15 sekund, než 

stisknete páčku plynu.
Když... se motor nespustí, startovací postup zopakujte.

Zastavení motoru
1. Sundejte ruku z páčky plynu (obr. 17). Nechejte motor 

ve volnobìžných otáčkách vychladnout.
2. Nastavte spínač (podle provedení) do polohy VYP. [0] 

a držte jej (podle provedení), až se motor zastaví (obr. 17).

Držení vyžínače
Døíve než budete náøadí používat, postavte se do provozní 
polohy (obr. 20). Zkontrolujte následující:

 Uživatel nosí ochranu očí a správný odìv.
 Ramenní popruh je nastaven na správnou výšku.
 Øídítka jsou nastavena tak, že je mùžete rukama uchopit, 

aniž byste se museli natahovat.
 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 (podle modelu)
Pomocí ˆukacího knoflíku vyžínacího nástavce mùžete vyžínací 
strunu uvolnit, aniž byste zastavili motor. K vìtšímu uvolnìní 
struny narazte vyžínacím nástavcem lehce o zem (obr. 21), 
zatímco necháte vyžínač bìžet s vysokou rychlostí.

Upozornìni: Vyžínací struna má mít vždy max. délku. 
Uvolnìní struny bude stále obtížnìjší, čím bude vyžínací 
struna kratší.

Pokaždé, když narazíte knoflíkem o zem, uvolní se zhruba 
25 mm vyžínací struny. Nùž v ochranném plechu vyžínacího 
nástavce uøízne strunu na správnou délku, když se struna pøíliš 
uvolní. Nejlepší je narazit ̂ ukacím knoflíkem na holou pùdu nebo 
tvrdou zeminu. Pokusíte-li se uvolnit vyžínací strunu ve vysoké 
trávì, mùže dojít k udušení motoru. Udržujte vyžínací strunu 
vždy plnì prodlouženou. Uvolnìní struny bude stále obtížnìjší, 
čím je vyžínací struna kratší.

Upozornìni: Neveïte ˆukací knoflík po zemi.
Struna mùže prasknout vlivem:

 Zamotání s cizími tìlesy
 normální únavy materiálu
 pokusù, useknout plevel s tlustým stonkem
 nárazù na stìny, zahradní ploty atd.
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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. 22).

Provoz s vyžínácím nožem (podle modelu)
Pøed provozem náøadí se prosím postavte do provozní polohy 
(obr. 20). Viz ”Držení vyžínače”.

Tipy k provozu s vyžínacím nožem:

 Vyžínejte rytmicky.
 Postavte se stabilnì a pohodlnì na zem.
 Døíve než pùjdete k úseku vyžínání, dejte plný plyn. 

Nùž má pøi plném plynu maximální øezací sílu a proto 
nedochází tak snadno k jeho sevøení, uváznutí nebo 
nezpùsobuje rázy nože, které mohou mít za následek 
vážná poranìní uživatele nebo jiných osob.

 Vyžínejte tak, že natáčíte horní část Vašeho tìla zleva 
doprava.

 Jestliže s vyžínačem nepracujete, nechejte vždy páčku 
plynu uvolnìnou a snižte otáčky motoru na volnobìh. 

 Natočte náøadí do stejného smìru, ve kterém nùž vyžíná. 
Podporuje to vyžínání.

 Udìlejte po zpìtném pohybu náøadím jeden nebo více 
krokù k další oblasti vyžínání a opìt se stabilnì postavte.

 Nùž je vybaven druhou øeznou stranou, kterou lze používat 
po jeho demontáži, otočení a opìtovné instalaci.

Dodržujte tyto pokyny, abyste omezili možnost, že se kolem 
nože namotají rostliny:

 Vyžínejte s plným plynem.
 Pohybujte náøadím zprava doleva do vyžínaných rostlin 

(obr. 23).
 Bìhem zpìtného pohybu se vyhnìte právì uøíznutým 

rostlinám.

Údržba a oprava

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.

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

Používejte vždy náhradní struny o prùmìru 2,41 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 ve smìru otáčení hodinových ručiček druhou 
rukou, jej uvolnìte (obr. 24). Zkontrolujte, že šroub 
v ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. 
�ukací knoflík vymìòte, jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte vnitøní cívku z pouzdra cívky. (obr. 24).
3. Vyndejte pružinu z vnitøní cívky (obr. 24).
4. K čistìní vnitøní cívky, pružiny, høídele a vnitøního povrchu 

pouzdra cívky používejte čistý hadøík (obr. 25).
5. Zkontrolujte opotøebování ozubení na vnitøní cívce 

a pouzdru cívky (obr. 26). 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 27.

Upozornìní: Pøi instalaci vyžínací struny na náøadí použijte vždy 
správnou délku. Je-li struna pøíliš dlouhá, tak se za určitých 
okolností náležitì neuvolní.
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Instalace jednoduché struny
K instalaci Split-Line™ si prosím pøečtìte bod 8
6. Použijte pøibližnì 7,3 m nové vyžínací struny a pøeložte ji na 

poloviční délku. Provléknìte každý konec struny vždy 
jedním z obou otvorù v cívce (obr. 28). Protáhnìte strunu 
cívkou tak, aby smyčka byla pokud možno co nejmenší.

7. Naviòte struny v tìsných, rovnomìrných vrstvách na cívku 
(obr. 29). 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. 30). 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. 30).

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. 31).
13. Veïte konce struny pøes uložení v cívkovém pouzdøe a 

umístìte cívku s pružinou do cívkového pouzdra (obr. 24). 
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 otáčením doleva nainstalujte 
ˆukací knoflík. Pevnì jej utáhnìte.

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

knoflíku ve smìru otáčení hodinových ručiček druhou 
rukou, jej uvolnìte (obr. 24). Zkontrolujte, že šroub 
v ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. 
�ukací knoflík vymìòte, jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte starou vnitøní cívku z pouzdra cívky (obr. 24).
3. Vyndejte pružinu ze staré vnitøní cívky (obr. 24).
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. 32).
7. Nasaïte novou vnitøní cívku do pouzdra cívky (obr. 32). 

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 pevnì vnitøní cívku a otáčením ˆukacího knoflíku proti 
smìru otáčení hodinových ručiček jej dobøe utáhnìte.

Vyčistìte vzduchový filtr
Po deseti provozních hodinách vzduchový filtr vyčistìte 
a namažte. Je dùležité tyto komponenty dobøe ošetøovat. 
Nebude-li vzduchový filtr vyčistìn a udržován, zaniká každá 
záruka (garance).

1. Otevrete kryt vzduchového filtru: Stisknete pridržovací 
sponu (3) a otevrete kryt (1) (obr. 33).

2. Vyndejte vzduchový filtr (2) (obr. 33).
3. Umyjte filtr mycím prostøedkem a vodou (obr. 34). 

Filtr pečlivì propláchnìte, nechejte odkapat a úplnì 
uschnout.

4. Použijte dostatečnì čistý olej (SAE 30), abyste filtr lehce 
namazali (obr. 35).

5. Tlačte na filtr, aby se olej rozdìlil a pøebytek vytlačil 
(obr. 36).

6. Namontujte filtr.
7. Zavøete kryt vzduchového filtru, dbejte pøi tom na zaskočení.
Poznámka: Použití náøadí bez vzduchového filtru vede k zániku 

poskytnutí záruky (garance).

Seøízení karburátoru
Volnobìžné otáčky lze nastavit šroubem (obr. 37). 
Toto nastavení nechejte provést pouze v odborné dílnì.

Kontrola/výmìna zapalovací svíčky
Používejte zapalovací svíčku Champion RDJ7J (nebo ekvivalentní 
zapalovací svíčku). Správná vzdálenost elektrod činí 0,63 mm. 
Po každých 50 provozních hodinách zapalovací svíčku vymontujte 
a zkontrolujte její stav.

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 0,63 mm 

(obr. 38).
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.

Čistìní
K čistìní vnìjší strany náøadí používejte malý kartáček. 
Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostøedky. 
Domácí čističe obsahující aromatické oleje jako je silice 
z borového jehličí nebo citróny a rovnìž rozpouštìdla jako 
je petrolej, mohou poškodit umìlohmotný kryt a rukojeti. 
Vlhká místa utøete mìkkým hadrem.
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Údržba a oprava

Uložení
 Neuskladòujte náøadí s palivem v nádrži nebo kde mohou 

páry pøijít do kontaktu s jiskrami nebo otevøeným 
plamenem.

 Pøed uložením nechejte motor vychladnout.
 Uložte náøadí v suchu, buï uzamčené nebo vysoko, abyste 

zabránili neoprávnìnému použití nebo poškození. 
Zabraòte pøístupu dìtí.

Dlouhodobì uložení
Jestliže se má náøadí dlouhodobì uložit, postupujte 
následovnì:

1. Vypusˆte veškeré palivo z nádrže a naplòte je do nádoby se 
stejnou smìsí pro dvoudobé motory. Nepoužívejte palivo, 
které bylo uloženo déle než 30 dnù.

2. Nastartujte motor a nechejte jej bìžet, až se zastaví. 
To se postará o to, aby v karburátoru nezùstalo žádné 
palivo.

3. Nechejte motor vychladnout. Vymontujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce 30 ml vysocekvalitního motorového 
oleje nebo oleje pro dvoudobé motory. 
Táhnìte pomalu za startovací lanko, aby se olej rozdìlil. 
Nainstalujte opìt zapalovací svíčku.

Upozornìní: Vymontujte zapalovací svíčku a vylejte veškerý olej 
z válce, než se má vyžínač po uložení nastartovat.

4. Náøadí dùkladnì vyčistìte a zkontrolujte volné nebo 
poškozené díly. Poškozené díly opravte nebo vymìòte 
a volné šrouby, matice a svorníky utáhnìte. 
Náøadí lze nyní uložit.

5. Uložte náøadí v suchu, buï uzamčené nebo vysoko, 
abyste zabránili neoprávnìnému použití nebo poškození. 
Zabraòte pøístupu dìtí.

Pøeprava
 Pøed pøepravou nechejte náøadí vychladnout.
 Pøepravujte náøadí pouze s prázdnou palivovou nádrží. 

Uzávìr palivové nádrže musí být pevnì uzavøen.
 Pøi pøepravì zajistìte náøadí proti posunutí.

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.

Odstranìní chyb

Motor se nespustí
Pøíčina Opatøení

Spínač zapalování je v poloze VYP Nastavte spínač na ZAP.

Prázdná benzinová nádrž Naplòte benzinovou nádrž.

Sací čerpadlo nebylo dostatečnì stisknuto Zmáčknìte pomalu a úplnì 10 krát sací čerpadlo

Zahlcený motor U náøadí s páčkou sytiče:
Použijte startovací postup s páčkou sytiče (Choke) v provozní 
poloze.

U náøadí bez páčky sytiče:
Stisknìte páčku plynu a zatáhnìte za startovací lanko.

Staré nebo nesprávnì namíchané palivo Vyprázdnìte palivovou nádrž/naplòte ji čerstvou palivovou smìsí.

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 nebo nesprávnì namíchané palivo Vyprázdnìte palivovou nádrž/naplòte ji čerstvou palivovou smìsí.

Nesprávnì nastavený karburátor Nechejte karburátor nastavit servisním personálem

Motor neakceleruje
Pøíčina Opatøení

Staré nebo nesprávnì namíchané palivo Vyprázdnìte palivovou nádrž/naplòte ji čerstvou palivovou smìsí.

Nesprávnì nastavený karburátor Nechejte karburátor nastavit servisním personálem.
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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 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 nebo nesprávnì namíchané palivo Vyprázdnìte palivovou nádrž/naplòte ji čerstvou palivovou 
smìsí.

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.




