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Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor

Opis delov

Opis dijelova

1. Motor 9. Kapcsoló
2. Tanksapka 10. Gázkar
3. Indítófogantyú 11. D-alakú fogantyú
4. Gyújtógyertya 12. Távtartó karmantyú
5. Szívatókar 13. Szár
6. Szívatópumpa 14. Védõburkolat
7. Levegõszûrõ-/

kipufogócsõ-burkolat
15. Zsinórvágó
16. Zsinórorsó

8. Fogantyú

1. Silnik 9. Wył¹cznik
2. Korek zbiornika paliwa 10. DŸwignia gazu
3. Uchwyt startera 11. Uchwyt o profilu D
4. Œwieca zapłonowa 12. Opaska dystansowa
5. DŸwignia ssania (choke) 13. Trzon (rurka)
6. Pompa ss¹ca 14. Osłona ochronna
7. Osłona filtra

powietrza/tłumika
15. Ostrze do przycinania linki
16. Szpula linki

8. Uchwyt

1. Motor 9. Spínač
2. Uzávìr palivové nádrže 10. Páčka plynu
3. Startovací rukojeˆ 11. Rukojeˆ tvaru D
4. Zapalovací svíčka 12. Rozpìrná manžeta
5. Páčka sytiče (Choke) 13. Násada
6. Sací čerpadlo 14. Ochranný kryt
7. Kryt vzduchového

filtru/výfukového potrubí
15. Zkracovač struny
16. Strunová cívka

8. Rukojeˆ

1. Motor 9. Spínač
2. Uzáver palivovej nádrže 10. Páčka plynu
3. Štartovacia rukoväˆ 11. Rukoväˆ tvaru D
4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Rozperná manžeta
5. Páčka sýtiča (Choke) 13. Násada
6. Sacie čerpadlo 14. Ochranný kryt
7. Kryt vzduchového

filtra/výfukového potrubia
15. Skracovač struny
16. Strunová cievka

8. Rukoväˆ

1. motor 9. întrerupãtor
2. capacul rezervorului 10. manetã de acceleraþie
3. mânerul demarorului 11. mâner în formã de D
4. bujie 12. manşetã de distanþare
5. manetã de şoc 13. tijã
6. pompa de aspiraþie 14. capac de protecþie
7. carcasa filtrului de aer 15. tãietor cu fir
8. mâner 16. bobinã cu fir

1. Motor 9. Stikalo
2. Pokrov na rezervoarju 10. Vzvod za plin
3. Ročaj zaganjalnika 11. Balanca v obliki črke D
4. Vžigalna svečka 12. Distančna manšeta
5. Vzvod zračnega dušilca 13. Cevasti držaj
6. Sesalna črpalka 14. Zaščitni pokrov
7. Ohišje zračnega

filtra/izpušne cevi
15. Rezilo niti
16. Tuljava z nitjo

8. Ročaj

1. motor 9. prekidač
2. zatvarač rezervoara 10. poluga gasa
3. drška startera 11. rukohvat u obliku slova D
4. svijećica 12. distanciona manšeta
5. poluga čoka 13. trup
6. usisna pumpa 14. zaštitni pokrov
7. kućište zračnog filtera/ 

cijevi za ispuštanje plinova
15. rezač niti
16. svitak niti

8. rukohvat
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Az alkatrészek ismertetése –1–3. ábra

Opis czêœci – rys. 1–3

Popis dílù – obr. 1–3

Popis dielov – obr. 1–3

Descrierea pieselor fig. 1–3

Opis delov – Sl. 1–3

Opis dijelova – crt.1–3
1. Fogantyú 6. Távtartó karmantyú
2. D-alakú fogantyú 7. Rögzítõszerkezet
3. Szárnyas csavar 8. Védõburkolat
4. Alátéttárcsa 9. 4 csavar
5. Csapszeg

6

5

2

1

3

4

7

8
9

1. Uchwyt 6. Opaska dystansowa
2. Uchwyt o profilu D 7. Uchwyt mocuj¹cy
3. Nakrêtka skrzydełkowa 8. Osłona ochronna
4. Podkładka 9. 4 œruby
5. Œruba

1. Rukojeˆ 6. Rozpìrná manžeta
2. Rukojeˆ tvaru D 7. Upevòovací pøípravek
3. Køídlatý šroub 8. Ochranný kryt
4. Podložka 9. 4 šrouby
5. Svorník

1. Rukoväˆ 6. Rozperná manžeta
2. Rukoväˆ tvaru D 7. Upevòovací prípravok
3. Krídlová skrutka 8. Ochranný kryt
4. Podložka 9. 4 skrutky
5. Svorník

1. mâner 6. manşetã de distanþar
2. mâner în formã de D 7. dispozitiv de fixare
3. piuliþã cu aripioare 8. capac de protecþie
4. şaibã 9. 4 şuruburi
5. bolþuri

1. Ročaj 6. Distančna manšeta
2. Balanca v obliki črke D 7. Pritrdilni mehanizem
3. Krilni vijak 8. Zaščitni pokrov
4. Podložna ploščic 9. 4 vijaki
5. Svornik

1. rukohvat 6. distanciona manšeta
2. rukohvat u obliku slova D 7. naprava za učvršćivanje
3. leptirasta matica 8. zaštitni pokrov
4. podmetač za maticu 9. 4 vijka
5. klinasti vijak
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Az alkatrészek ismertetése – 4–7. ábra

Opis czêœci – rys. 4–7l

Popis dílù – obr. 4–7

Popis dielov – obr. 4–7

Descrierea pieselor fig. 4–7

Opis delov – Sl. 4–7

Opis dijelova – crt. 4–71. Gázkar 6. (3) Üzemi helyzet
2. Ki (O) 7. Szívatókar
3. Be (I) 8. Szívatópumpa
4. (1) Teljes szívató helyzet 9. Indítókötél
5. (2) Fél szívató, köztes

helyzet

3

2

1

8

7

64 5

9

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Wył¹czanie (0) 7. DŸwignia ssania choke
3. Wł¹czanie (I) 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2)

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Vyp. [O] 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Zap. [I] 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič (Choke) (1) 9. Startovací lanko
5. Mezipoloha poloviční 

sytič (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Vyp. [O] 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Zap. [I] 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič (Choke) (1) 9. Štartovacie lanko
5. Medzipoloha polovičný

sýtič (Choke) (2)

1. manetã de acceleraþie 6. poziþia de funcþionare (3)
2. oprit (O) 7. manetã de şoc
3. pornit (I) 8. pompa de aspiraþie
4. poziþia de şoc maxim (1) 9. cablu de pornire
5. poziþia de şoc medie (2)

1. Vzvod za plin 5. Srednji vmesni položaj
zračnega dušilca (2)2. Izklopljeno (O)

3. Vklopljeno (I) 6. Delovni položaj (3)
4. Maksimalen položaj

zračnega dušilca (1)
7. Vzvod zračnega dušilca
8. Sesalna črpalka
9. Zaganjalna vrv

1. poluga gasa 5. međupozicija čoka (2)
2. isključeno 6. radna pozicija (3)
3. uključeno 7. poluga čoka
4. maksimalna pozicija

čoka (1)
8. usisna pumpa
9. uže startera
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Az alkatrészek ismertetése – 10–11. ábra

Opis czêœci – rys. 10–11

Popis dílù – obr. 10–11

Popis dielov – obr. 10–11

Descrierea pieselor fig. 10–11

Opis delov – Sl. 10–11

Opis dijelova – crt. 10–11

1

2

1. Csapszeg 4. Rugó
2. Pillanatindító gomb 5. Zsinórorsó
3. Zsinórház

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

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

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

1. bolþuri 4. arc
2. buton de lovire 5. bobinã
3. carcasa bobinei

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

1. klinasti vijak 4. opruga
2. pritisno dugme 5. svitak
3. kućište svitka

3

4

5
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Az alkatrészek ismertetése – 12–18. ábra

Opis czêœci – rys. 12–18l

Popis dílù – obr. 12–18

Popis dielov – obr. 12–18

Descrierea pieselor fig. 12–18

Opis delov – Sl. 12–18

Opis dijelova – crt. 12–18

1

2

3

3

1. Bekattanó fogak 3. Hurok
2. Résformájú lyukak 4. Tartórések

1. Zêby zatrzasku 3. Pêtla
2. Otwory, podłu¿ne 4. Rowki zaciskaj¹ce

1. Zaskakovací zuby 3. Smyčka
2. Štìrbinové otvory 4. Pøidržovací štìrbina

1. Zaskakovacie zuby 3. Slučka
2. Štrbinovité otvory 4. Pøidržiavacia štrbina

1. dinþi de pornire 3. buclã
2. orificii în formã de şliþ 4. şliþuri de fixare

1. Ozobljenje
za pozicioniranje

3. Zanka
4. Zareze za držanje

2. Odprtine v obliki zarez

1. spojni zubci 3. spojna petlja
2. prorezi 4. prorezi za učvršćivanje

4
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Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

Az alkatrészek ismertetése – 19–23. ábra

Opis czêœci – rys. 19–23

Popis dílù – obr. 19–23

Popis dielov – obr. 19–23

Descrierea pieselor fig. 19–23

Opis delov – Sl. 19–23

Opis dijelova – crt. 19–23

1

22

3

1. Szívatókar 3. Levegõszûrõ
2. Csavar

1. DŸwignia ssania choke 3. Filtr powietrza
2. Œruba

1. Páčka sytiče (Choke) 3. Vzduchový filtr
2. Šroub

1. Páčka sýtiča (Choke) 3. Vzduchový filter
2. Skrutka

1. maneta de şoc 3. filtru de aer
2. şurub

1. Vzvod zračnega dušilca 3. Zračni filter
2. Vijak

1. poluga čoka 3. zračni filter
2. vijak
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Fig. 24

Fig. 25

Az alkatrészek ismertetése – 24–25. ábra

Opis czêœci – rys. 24–25

Popis dílù – obr. 24–25

Popis dielov – obr. 24–25

Descrierea pieselor fig. 24–25

Opis delov – Sl. 24–25

Opis dijelova – crt. 24–25

1

0,63 mm

15

1. Üresjárati fordulatszám 
szabályozó

2. Gyújtógyertya

1. Regulator liczby obrotów 
biegu jałowego

2. Œwieca zapłonowa

1. Regulátor volnobìžných
otáček

2. Zapalovací svíčka

1. Regulátor vo¾nobìžných 
otáčok

2. Zapa¾ovacia sviečka

1. regulator al turaþiei
de mers în gol

2. bujie

1. Regulator števila 
vrtljajev prostega teka

2. Vžigalna svečka

1. regulator broja
okretaja praznog hoda

2. svijećica
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Zapíšte všetky údaje na typovom štítku Vášho náradia 
do nasledujúceho po¾a.

Typový štítok nájdete v blízkosti motora. 

Tieto údaje sú ve¾mi dôležité pre neskoršiu identifikáciu pri 
objednávke náhradných dielov náradia a pre zákaznícky servis.

PRE VAŠU BEZPEČNOS�

POUŽÍVAJTE SPRÁVNE NÁRADIE
Toto náradie je výhradne určené

– na použitie zodpovedajúce popisom a bezpečnostným 
upozorneniam uvedeným v tomto návode na obsluhu,

– na použitie v rozsahu domovej a rekreačnej záhrady,
– na vyžínanie okrajov trávnika a malých alebo ˆažko 

prístupných trávnatých plôch (napr. pod krovím)
Na použitie, ktoré presahuje tento rozsah nie je toto náradie 
schválené. Užívate¾ ručí za všetky škody spôsobené tretím 
osobám a ich vlastníctvu.

Prevádzkujte náradie len v technickom stave predpísanom 
a vyexpedovanom výrobcom.

Svojvo¾né zmeny na náradí vylučujú zodpovednosˆ výrobcu 
za z toho vyplývajúce škody.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠE TKY POKYNY
Prečítajte si starostlivo prevádzkový návod. Zoznamte 
sa s obsluhou a náležitým používaním, najmä však 
s odstavením náradia.
Nikdy nedovo¾te deˆom do 16 rokov, aby náradie používali. 
Dovo¾te dospelým používaˆ náradie až po náležitej 
instruktáži.
Preskúšajte alebo skontrolujte náradie, skôr ako ho budete 
používaˆ. Vymeòte poškodené diely. Podívajte sa, 
či nevyteká palivo. Uistite sa, že sú namontované 
a upevnené všetky spojovacie prvky. Vymeòte diely 
vyžínacieho nástavca, ktoré majú trhliny, sú popraskané 
alebo inak poškodené. Uistite sa, že je vyžínací nástavec 
náležite namontovaný a dobre upevnený. Uistite se, 
že je ochranný kryt vyžínacieho nástavca náležite 
namontovaný a nachádza sa v doporučenej polohe. 
Nedodržiavanie týchto upozornení môže spôsobiˆ 
poranenie užívate¾a a divákov a poškodiˆ náradie.
Používajte len originálnu náhradnú strunu s priemerom 
2 mm. Nikdy nepoužívajte šnúru, drôt, reˆaz, lanko alebo 
podobne. Tieto sa môžu ulomiˆ a staˆ sa nebezpečnými 
projektilmi.

Nepoužívajte toto náradie keï ste unavení alebo nemocní 
alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Pozor pri riziku poranenia hlavy, rúk alebo nôh. 
Pred každým použitím vyčistite oblasˆ, ktorú chcete vyžínaˆ. 
Odstráòte všetky predmety ako sú kamene, sklené črepy, 
klince, drôt alebo šnúry, ktoré sa môžu vymrštiˆ alebo 
sa zamotaˆ do vyžínacieho nástavca. 
Deti, diváci a zvieratá musia byˆ mimo túto oblasˆ. 
Deti, iváci a zvieratá musia byˆ v okruhu vzdialenom 
najmenej 15 m, divákom hrozí vždy riziko zasiahnutia 
vymrštenými objektmi. Diváci majú nosiˆ ochranu očí. 
Ak sa k Vám približujú, zastavte okamžite motor a vyžínací 
nástavec.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
POZOR: Benzín je vysoko hor¾avý a pri kontaktu s plameòom 

môžu benzínové pary viesˆ k explózii. Dodržiavajte 
nasledujúce preventívne opatrenia:
Uchovávajte vždy palivo len v špeciálnych nádobách, zvlášˆ 
určených a schválených pre tento druh produktu.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred plnením palivovej nádrže zastavte motor a nechajte 
ho vychladnúˆ. Pokia¾ je motor ešte horúci, nikdy 
nesnímajte uzáver palivovej nádrže alebo nedopåòajte 
palivo. 
Miešajte a dopåòajte palivo v čistej, dobre vetranej oblasti 
vonku, kde nie sú žiadne iskry alebo plamene. Palivovú 
nádrž nikdy nedopåòajte v budove. Odstráòte pomaly uzáver 
palivovej nádrže až vtedy, keï je motor zastavený. Počas 
miešania alebo plnenia paliva nefajčite. Každý striekanec 
paliva okamžite z náradia zotrite.

POČAS POUŽÍVANIA
Nepoužívajte alebo neštartujte nikdy náradie, ak ste 
v zatvorenej miestnosti alebo budove. Vdychovanie 
spalín môže byˆ smrte¾né. Používajte náradie len vonku. 
Počas prevádzky tohto náradia noste ochranné okuliare 
a ochranu sluchu. Noste ochranné okuliare neustále, 
tzn. pri príprave, prevádzke a údržbe.
Noste hrubé, dlhé nohavice, vysoké topánky, rukavice 
a koše¾u s dlhými rukávmi. Nenoste krátke nohavice alebo 
sandále a nechoïte naboso. 
Ak sa náradie používa, musí byˆ vždy namontovaný 
ochranný kryt. Dåžka vyžínacej struny nesmie prekročiˆ 
dåžku ochranného krytu.
Náradie nie je vybavené spojkou a strunová cievka sa točí 
ïalej, keï je motor vo vo¾nobežných otáčkach.
Nastavte rukoväˆ tvaru D v závislosti na výške postavy, 
aby ste zaistili čo najlepšiu manipuláciu s náradím.
Pred zapnutím náradia zaistite, aby strunová cievka neprišla 
do kontaktu s žádnym objektom.
Užívate¾ a náradie musia maˆ pri štartovaní stabilnú polohu. 
Pozri obrázok 6 a pokyny pre Zapnutie/vypnutie náradia.
Používajte toto náradie správne a len k jeho určenému 
účelu.
Nedotýkajte sa motora a výfukového potrubia, pretože 
sa tieto prvky počas prevádzky silno zohrievajú. 
Pri zastavení náradia zostanú tieto komponenty ešte krátku 
dobu horúce.
Nenechajte motor bežaˆ vo zvýšených otáčkach, 
ak nevyžínate.

Pri kontakte s cudzím telesom okamžite zastavte 
motor skontrolujte náradie z h¾adiska poškodenia. 
Nikdy nepoužívajte náradie skôr, ako bude uvedené 
do pôvodného stavu. Nepoužívajte náradie, ak sú niektoré 
komponenty zle upevnené alebo poškodené. 
Ak začne náradie neobvykle vibrovaˆ, zastavte motor 
a okamžite h¾adajte príčinu. Vibrácie sú všeobecne 
výstražným znamením.
Pri každom ošetrovacom alebo údržbárskom postupe 
a pri ýmene strunovej cievky alebo iného príslušenstva 
zastavte motor a nastavte do polohy Vyp.
Pre údržbu náradia používajte len príslušenstvo a náhradne 
diely, ktoré sú schválené výrobcom. Tieto diely môžete 
obdržaˆ u Vášho zmluvného predajcu.
Nepoužívajte nikdy diely, príslušenstvo alebo nástavce, 
ktoré nie sú schválené pre toto náradie. Môže to viesˆ 
k vážnym poraneniam užívate¾a, poškodeniu náradia 
a strate záruky.

PREVÁDZKOVÉ DOBY
Dodržiavajte národné/komunálne predpisy týkajúce sa doby 
používania (resp. sa informujte u Vášho príslušného úradu).

ÏALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pokia¾ je v nádrži ešte palivo, neuskladòujte nikdy 
náradie v budove, kde sa môžu pary dostaˆ do kontaktu 
s plameòom alebo iskrami.
Pred odprataním alebo prepravou náradia nechajte motor 
vychladnúˆ. Počas prepravy náradie chráòte.
Po každom použití náradie vyčistite. Pozri pokyny v odseku 
”Čistenie a skladovanie”. 
Uschovajte túto príručku a pravidelne si prečítajte pokyny 
a použite ich k instruktáži iných užívate¾ov. Ak požičate 
náradie inej osobe, požičajte s náradím vždy aj pokyny.
Nechajte všetky opravy vykonávaˆ výhradne v odbornej 
dielni.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ A MEDZINÁRODNÉ SYMBOLY
Tento návod na obsluhu popisuje bezpečnostné a medzinárodné symboly a piktogramy, ktoré môžu byˆ na tomto náradí vyobrazené. 
Prečítajte si užívate¾skú príručku, aby ste sa zoznámili s všetkými bezpečnostnými, montážnymi, prevádzkovými a opravárskymi 
pokynmi.

SYMBOL VÝZNAM

BEZPEČNOSTNÝ A VÝSTRAŽNÝ SYMBOL
Zobrazuje nebezpečenstvo, varovanie alebo dôvod k opatrnosti. Je možné ho používaˆ spoločne s inými symbolmi 
alebo piktogramami.

PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU
Nedodržiavanie prevádzkových predpisov a preventívnych opatrení môže maˆ za následok vážne poranenia.
Prečítajte si návod na obsluhu pred naštartovaním alebo prevádzkou náradia.

NOSTE OCHRANU OČÍ A OCHRANU SLUCHU
POZOR: Vymrštené predmety môžu spôsobiˆ ˆažké poranenia očí a nadmerný hluk stratu sluchu.
Noste ochranu očí a ochranu sluchu pri prevádzke náradia.

DBAJTE NA DOSTATOČNÚ VZDIALENOS� DIVÁKOV
POZOR: Všetci diváci, najmä deti a domáce zvieratá musia byˆ vzdialení najmenej 15 m od pracovnej oblasti.
   

BENZÍN
Pre palivovú zmes vždy používajte čistý a nový bezolovnatý benzín.

OLEJ
Pre palivovú zmes používajte len schválený olej pod¾a návodu na obsluhu.

VYMRŠTENÉ OBJEKTY A ROTUJÚCE DIELY MÔŽU SPÔSOBI� �AŽKÉ PORANENIA
POZOR: Nepoužívajte náradie, ak nie je správne umiestnený ochranný kryt vyžínania.
Nezdržiavajte sa pred rotujúcou strunovou cievkou.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

SYMBOL VÝZNAM

SPÍNAČ ZAPA¼OVANIA
ZAP. / ŠTART / PREVÁDZKA

SPÍNAČ ZAPA¼OVANIA
VYP alebo STOP

VAROVANIE PRED HORÚCIMI POVRCHMI
Nedotýkajte sa žiadneho horúceho tlmiča hluku, prevodovky alebo valca. Môžete sa popáliˆ.
Tieto diely sú pri prevádzke mimoriadne horúce a zostanú tiež krátku dobu po vypnutí náradia ešte horúce.
   

OSTRÝ NÔŽ
Pozor: Ostrý nôž na ochrannom kryte. Nedotýkajte sa noža, aby ste zabránili vážným poraneniam.
   

NEMONTUJTE ŽIADNE VYŽÍNACIE NOŽE/KOSIACE NOŽE
Prevádzka je prípustná iba s vyžínacou strunou. Nepoužívajte žiadne vyžínacie nože/kosiace nože.
Nebezpečenstvo zranenia!

NASTAVENIE SÝTIČA (CHOKE)
1 • PLNÝ SÝTIČ (CHOKE) štartovacia poloha.

2 • POLOVIČNÝ SÝTIČ (CHOKE) medzipoloha.

3 • Prevádzková poloha.

MAXIMÁLNE OTÁČKY
Nenechajte náradie bežaˆ rýchlejšie ako s maximálnymi otáčkami.
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MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽ RUKOVÄTI TVARU D
1. Pre Vašu bezpečnosˆ sa musí rukoväˆ tvaru D namontovaˆ 

pred rozpernú manžetu. Posúvajte rukoväˆ po násade 
smerom nadol tak, aby sa nachádzala priečne k motoru 
(obr. 1).

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE: Neposúvajte rukoväˆ tvaru D 
cez rozpernú manžetu. Môže to viesˆ k poškodeniu rukoväti 
alebo náradia.

2. Namontujte a pevne utiahnite svorník, podložku a krídlovú 
maticu.

NASTAVENIE RUKOVÄTI TVARU D
1. Uvo¾nite krídlovú skrutku. Nie je potrebné odstráòaˆ skrutky 

a podložku.

2. Otáčajte rukoväˆou tvaru D, aby rukoväˆ bola umiestnená 
nad násadou.

3. Zatia¾ čo náradie držíte v prevádzkovej polohe (obr. 7), 
umiestnite rukoväˆ tvaru D na miesto, zaručujúce najlepšiu 
možnú manipuláciu s náradím a pevne zaskrutkujte krídlovú 
skrutku (obr. 1). 

INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO KRYTU
1. Umiestnite ochranný kryt na násadu nad upevòovací 

prípravok (obr. 2). 
2. Sklopte ochranný kryt pre vyžínanie na horný diel 

vyžínacieho ústrojenstva, potom teleso natočte, tým sa toto 
teleso nastaví v pomere k otvorom, aby ste mohli nasadiˆ 
skrutky a zastrčiˆ ich na určených miestach. (obr. 3).

DOPORUČENIA PRE OLEJ A PALIVO

DOPORUČENIA PRE DRUH OLEJA
Používajte len kvalitný olej, API klasifikácia 
(TSC-3), ktorý je ponúkaný pre vzduchom chladené dvojdobé 
motory. Namiešajte olej pre dvojdobé motory pod¾a pokynov 
na nádobe, 1:40 (2,5%).

DOPORUČENIA PRE DRUH BENZÍNU
Používajte vždy čistý, čerstvý bezolovnatý benzín. 

POKYNY NA MIEŠANIE OLEJA A BENZÍNU
Staré a/alebo nesprávne namiešané palivo sú hlavné dôvody, 
ak náradie náležite nebeží. Používajte len čerstvý, čistý 
bezolovnatý benzín. Dodržiavajte presne pokyny pre správnu 
zmes benzín/olej.

Namiešajte pod¾a predpisu zmes z oleja pre dvojdobé 
motory a bezolovnatého benzínu, 1:40 (2,5%). Nevykonávajte 
miešanie priamo v nádrži

NÁVOD NA PREVÁDZKU

POKYNY PRE NAŠTARTOVANIE
1. Zmiešajte benzín (palivo pre zážihové motory) s olejom. 

Naplòte nádrž zmesou. Pozri pokyny na miešanie oleja 
a benzínu.

OK Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] (obr. 4).

3. Stlačte 10 krát pomaly a úplne sacie čerpadlo. Palivo musí 
byˆ v čerpadle vidite¾né (obr. 5). Ak to nie je tento prípad, 
stlačte ïalej tri razy alebo stláčajte tak dlho, až je palivo 
vidieˆ.

QK Nastavte páčku sýtiča (Choke) do polohy 1 (obr. 5).

5. Náradie je na zemi, stlačte páčku plynu a držte ju stlačenú.
6. Zatiahnite kontrolovaným a súvislým pohybom 

5 x za štartovacie lanko.
7. Nastavte páčku sýtiča (Choke) do polohy 2 (obr. 5).

8. Pri stále ešte stlačenej páčke akcelerátora zatiahnite 
kontrolovaným a súvislým pohybom 1až 5 krát za 
štartovacie lanko, aby ste motor naštartovali (obr. 6).

POZNÁMKA: Motor (len typ 710) používa technológiu 
Advanced Starting Technology™ (štartovanie s podporou 
pružiny), pri čom je pri štartovaní podstatne znížené 
vynaloženie sily. Musíte štartovacie lanko vytiahnuˆ tak 
ïaleko, až motor samočinne (s podporou pružiny) 
naštartuje. Nie je potrebné tiahnuˆ za lanko silne – 
neexistuje žiadny silný odpor voči ̂ ahu. Dbajte prosím na to, 
že tato metóda štartovania je úplne iná (a mnohem ¾ahšia), 
ako ste zvyknutí. 

9. Stlačte páčku plynu, aby sa motor v priebehu 15 až 30 
sekúnd zohrial. 

POZNÁMKA: Pri nižších teplotách môže motor na zohratie 
a dosiahnutie maximálnej rýchlosti potrebovaˆ dlhšiu dobu.

POZNÁMKA: Náradie je správne zohriaté, keï motor okamžite 
akceleruje.

10. Ak je motor zohriaty, nastavte páčku sýtiča (Choke) 
do polohy 3 (obr. 5). Náradie je potom pripravené na 
prevádzku.

TIP: Pri štartovaní náradia, ktoré sa dlhšiu dobu 
nepoužívalo (alebo je úplne nové alebo sa nechá 
ˆažko naštartovaˆ), stlačte 20 krát sacie čerpadlo.

TIP: Poznámka: Dbajte na to, aby bol sýtič (Choke) 
zaskočený v polohe (1).
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NÁVOD NA PREVÁDZKU

KEÏ... motor neakceleruje okamžite, nastavte páčku sýtiča 
(Choke) späˆ do polohy 2 (obr. 5) a nechajte ho ïalej 
zohrievaˆ.

KEÏ... Keï sa motor nespustí, zopakujte kroky 3 až 7.
KEÏ... sa motor pri štartovacom pokuse prehltí, nastavte páčku 

sýtiča (Choke) do polohy 3 (obr. 5). Stlačte páčku plynu. 
Zatiahnite za štartovacie lanko. Motor musí po 3 až 8 
pokusoch naskočiˆ.

KEÏ... Na naštartovanie horúceho motora nie je potrebné 
používaˆ sýtič (Choke). Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] 
a páčku sýtiča (Choke) do polohy 2 (obr. 5).

POKYNY PRE ZASTAVENIE
1. Uvo¾nite páčku plynu (obr. 4). Nechajte motor 

vo vo¾nobežných otáčkach vychladnúˆ.
2. Nastavte spínač do polohy Vyp. [O] (obr. 4).

DRŽANIE MOTOROVÉHO VYŽÍNAČA
Pred používaním náradia zaujmite polohu vhodnú pre 
používanie tohto náradia (obr. 7). 

Nastavenie dåžky vyžínacej struny
Strunová cievka umožòuje uvo¾nenie struny bez zastavenia 
motora. K tomuto účelu krátko ˆuknite cievkou o zem (obr. 8), 
pričom má motorový vyžínač bežaˆ so zvýšenou rýchlosˆou.

POZNÁMKA: Vyžínacia struna má maˆ vždy max. dåžku. Struna 
sa uvo¾òuje obˆažnejšie, ak sa vyžínacia struna skrátila príliš 
ïaleko.

Ak bude dåžka struny príliš dlhá, skráti sa prostredníctvom noža 
na ochrannom kryte na správnu dåžku. Na dosiahnutie lepších 
výsledkov, ̂ uknite cievkou na rovnú alebo tvrdú zem. Pri pokuse 
uvo¾niˆ strunu ̂ uknutím na vysokú trávu, môže dôjsˆ k zastaveniu 
motora.

Vyžínacia struna sa môže 
v nasledujúcich prípadoch pretrhnúˆ:

Normálne opotrebovanie struny. 
Priblíženie struny k predmetu, ako je múr alebo plotový kôl. 

TRIKY PRE LEPŠI E VÝSLEDKY VYŽÍNANIA
Držte strunovú cievku rovnobežne so zemou.
Netlačte na cievku. Vykonávajte prácu špicou struny, najmä 
pozdåž múrov. Ak sa bude pre vyžínanie používaˆ viac ako 
jedna špica struny, redukuje sa účinnosˆ vyžínania a môže 
dôjsˆ k preˆaženiu motora.
Pre vyžínanie trávy na dåžke vyžínania 20 cm, postupujte 
priebežne zhora nadol, aby sa zabránilo predčasnému 
opotrebovaniu struny alebo odporu motora.
Vykonávajte vyžínanie pokia¾ možné z¾ava doprava. Náradie 
má lepšiu účinnosˆ vyžínania, ak sú pohyby vykonávané 
smerom doprava. Odrezky sa vyhadzujú v dostatočnej 
vzdialenosti od užívate¾a.
Pohybujte pomaly motorovým vyžínačom v požadovanej 
výške vo vyžínanej oblasti a mimo vyžínanú oblasˆ. 
Vykonávajte pohyb zpredu dozadu alebo z jednej strany 
na druhú. Vyžínanie malých dåžok poskytuje lepší výsledok.

DEKORATÍVNE VYŽÍNANIE
Obdržíte dekoratívny tvar, ak pokosíte všetky rastliny okolo 
stromov, ståpikov, plotov atï.

Skôr ako budete náradie používaˆ, postavte sa do prevádzkovej 
polohy (obr. 9).
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MONTÁŽ VYŽÍNACEJ STRUNY
Tento odsek pojednáva o inštalácii Split-Line™, ako 
aj jednoduchej štandardnej struny.

Používajte vždy náhradné struny o priemeru 2 mm. Pri použití 
vyžínacej struny inej dåžky ako je uvedené, sa môže motor 
zohriaˆ alebo zlyhaˆ.

Existujú dve možnosti výmeny vyžínacej struny:

Navinutie novej struny na vnútornú cievku
Namontovanie novej vnútornej cievky s predvinutou strunou

Navinutie struny na jestvujúcu vnútornú cievku
1. Držte puzdro cievky jednou rukou a otáčaním ˆukacieho 

gombíka druhou rukou proti smeru otáčania hodinových 
ručičiek ho uvo¾nite (obr.10). Skontrolujte, či je skrutka 
v ˆukacom gombíku vo¾ne pohyblivá. �ukací gombík 
vymeòte, v prípade že je poškodený.

2. Stiahnite vnútornú cievku z puzdra cievky. (obr. 11).
3. Vyberte pružinu z vnútornej cievky (obr. 11).
4. Na čistenie vnútornej cievky, pružiny, hriade¾a a vnútorného 

povrchu puzdra cievky používajte čistú handričku (obr. 12).
5. Skontrolujte opotrebovanie ozubenia na vnútornej cievke 

a puzdre cievky (obr. 12). Ak je to potrebné, odstráòte 
ostrapy alebo cievku vymeòte.

UPOZORNENIE: Split-Line™ (dvojitú strunu) je možné použiˆ 
len na cievku so štrbinovitými otvormi. Jednoduchá struna 
sa môže používaˆ na obidva typy cievok. Na identifikáciu 
Vášho typu cievky použite obrázok 13.

UPOZORNENIE: Pri inštalácii vyžínacej struny na náradie 
použite vždy správnu dåžku. Ak je struna príliš dlhá, 
tak sa za ých okolností správne neuvo¾ní. Inštalácia 
jednoduchej struny

Pre inštaláciu Split-Line™ si prosím prečítajte bod 8
6. Použite približne 7,6 m novej vyžínacej struny a preložte 

ju na polovičnú dåžku. Pretiahnite každý konec struny 
vždy jedným z obidvoch otvorov v cievke (obr. 14). 
Pretiahnite strunu cievkou tak, aby bola slučka pokia¾ 
možné čo najmenšia.

7. Naviòte struny v tesných, rovnomerných vrstvách na cievku 
(obr. 15). Naviòte strunu na cievku v uvedenom smere. 
Umiestnite ukazovák medzi oboma strunami, aby ste 
zabránili ich prekrytiu. Konce strun sa nesmú krížiˆ. 
Ïalej v kroku 11.

Split-Line™
8. Použite približne 3,65 m novej vyžínacej struny. Pretiahnite 

koniec struny cez jednu z oboch dier v cievke (obr. 16). 
Preˆahujte strunu cievkou, ak už ostáva približne jenom 
10 cm.

9. Vložte koniec struny do otvoreného otvoru cievky 
a strunu ˆahaním napnite, aby slučka bola pokia¾ možné 
čo najmenšia (obr. 16).

10. Pred navíjaním rozde¾te strunu po dåžke na približne 15 cm.
11. Naviòte strunu v tesných, rovnomerných vrstvách v smere 

uvedenom na cievke.
UPOZORNENIE: Ak nebude struna navinutá na cievku 

v uvedenom smere, nebeží následkom toho vyžínací 
nástavec správne.

12. Vložte konce struny do obidvoch pridržiavacích štrbín 
(obr. 17).

13. Veïte konce struny cez uloženia v cievkovom puzdre 
a umiestnite cievku s pružinou do cievkového puzdra 
(obr. 18). Stlačte dohromady cievku a cievkové puzdro. 
Držte cievku a cievkové puzdro a súčasne uchopte konce 
struny a silno za nich zatiahnite, aby ste strunu uvo¾nili 
z pridržiavacích štrbín v cievke.

UPOZORNENIE: Pružina musí byˆ na cievke upevnená, skôr 
ako sa vyžínací nástavec znova namontuje.

14. Držte cievku na jej mieste a nainštalujte otáčaním doprava 
ˆukací gombík. Pevne ho utiahnite.

Namontovanie cievky s predvinutou strunou
1. Držte puzdro cievky jednou rukou a otáčaním ˆukacieho 

gombíka druhou rukou proti smeru otáčania hodinových 
ručičiek ich uvo¾nite (obr.10). Skontrolujte, či je skrutka 
v ˆukacom gombíku vo¾ne pohyblivá. �ukací gombík 
vymeòte, v prípade že je poškodený.

2. Stiahnite starú vnútornú cievku z puzdra cievky (obr. 11).
3. Vyberte pružinu zo starej vnútornej cievky (obr. 11).
4. Na čistenie vnútornej cievky, pružiny, hriade¾a a vnútorného 

povrchu puzdra cievky používajte čistú handričku.
5. Nasaïte pružinu do novej vnútornej cievky. 
POZNÁMKA: Pružina musí byˆ na vnútornej cievke 

namontovaná, skôr ako sa strunová cievka znova použije. 
6. Vložte konce struny do úchytov v puzdre cievky (obr. 18).
7. Nasaïte novú vnútornú cievku do puzdra cievky (obr. 18). 

Potom ich stlačte, aby sa obidve cievky vzájomne spojili. 
Zatia¾ čo držíte vnútornú cievku a puzdro cievky, uchopte 
konce struny a silno za nich zatiahnite, aby ste strunu 
uvo¾nili z pridržiavacích štrbín v cievke.

8. Držte vnútornú cievku a otáčaním ˆukacieho gombíka 
v smere otáčania hodinových ručičiek ho dobre pevne 
utiahnite.
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ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA
Demontáž krytu vzduchového filtra/výfukového potrubia
1. Posuòte páčku sýtiča (Choke) do medzipolohy (2).
POZNÁMKA: Páčka sýtiča musí byˆ v medzipolohe (2), 

aby ste mohli odstrániˆ kryt vzduchového filtra/výfukového 
potrubia.

2. Vyskrutkujte štyri (4) skrutky, ktoré držia kryt vzduchového 
filtra/výfukového potrubia (obr. 19). Použite k tomu plochý 
skrutkovač alebo skrutkovač s vložkou Torx čís. T20.

3. Odstráòte bez násilia kryt motora.
Čistenie vzduchového filtra
Po každých desiatich prevádzkových hodinách vzduchový 
filter vyčistite a namažte. Je dôležité tieto komponenty dobre 
udržiavaˆ. Ak nebude vzduchový filter čistený a udržiavaný, 
zaniká každá záruka (garancia). 

1. Odstránenie krytu vzduchového filtra/výfukového potrubia. 
Pozri odsek ”Demontáž vzduchového filtra/výfukového 
potrubia”. 

2. Vymontujte vzduchový filter pod krytom vzduchového filtra/
výfuku (obr. 20).

3. Umyte filter umývacím prostriedkom a vodou (obr. 21). 
Filter dôkladne vypláchnite, nechajte odkvapkaˆ a úplne 
oschnúˆ.

4. Použite dostatočne čistý olej, aby ste filter ¾ahko namazali 
(obr. 22).

5. Tlačte na filter, aby sa olej rozdelil a prebytok vytlačil 
(obr. 23).

6. Vymeòte vzduchový filter pod krytom vzduchového filtra/
výfuku (obr. 20).

POZNÁMKA: Používanie náradia bez filtra a krytu vzduchového 
filtra/výfukového potrubia vedie k zaniknutiu záruky 
(garancia).

Nasadenie krytu vzduchového filtra/výfukového potrubia
1. Umiestnite kryt vzduchového filtra/výfukového potrubia 

na zadnú stranu karburátora a výfukového potrubia.
POZNÁMKA: Páčka sýtiča musí byˆ v medzipolohe (2) 

(obr. 19), aby ste mohli znova nasadiˆ kryt vzduchového 
filtra/výfukového potrubia.

2. Vložte štyri (4) skrutky do otvorov krytu vzduchového filtra/
výfukového potrubia (obr. 19) a pevne ich utiahnite. Použite 
k tomu plochý skrutkovač alebo skrutkovač s vložkou Torx 
čís. T20. Neuˆahujte skrutky príliš pevne a s násilím. 

Kontrola palivovej smesi
Použitie starého alebo špatne namiešaného paliva je hlavnou 
príčinou chybnej prevádzky náradia. Pred každým nastavením 
vyprázdnite palivovú nádrž a naplòte ju novým a správne 
namiešaným palivom.

Čistenie vzduchového filtra
Stav vzduchového filtra hraje podstatnú úlohu pri prevádzke 
náradia. Znečistený vzduchový filter obmedzuje cirkuláciu 
vzduchu a zmení zmes vzduch/palivo. Z toho vzniknuté 
následky sa často neprávom pripisujú zlému nastaveniu 
karburátora. Pred nastavovaním vo¾nobehu skontrolujte stav 
filtra. Pozri odsek ”Údržba vzduchového filtra”. 

Nastavenie vo¾nobehu
Ak nie je po kontrole palivovej zmesi a vyčistení vzduchového 
filtra vo¾nobeh v bezchybnom stave, vykonajte nasledujúce 
nastavenia:

1. Naštartujte motor a nechajte ho približne 2–3 minúty 
vo vysokých otáčkach (plný plyn) zohriaˆ.

2. Uvo¾nite páčku plynu a nechajte motor bežaˆ vo 
vo¾nobežných otáčkach. Ak sa motor zastaví, vložte malý, 
krížový alebo plochý skrutkovač do otvoru v kryte 
vzduchového filtra/výfukového potrubia (obr 24). Pootočte 
nastavovacou skrutkou vo¾nobehu vždy o jednu osminu 
otáčky (pod¾a potreby) v smere otáčania hodinových 
ručičiek, až kým motor vo¾nobeh nedrží. Pozri pokyny 
pre otáčky/minútu pri vo¾nobehu.

POZNÁMKA: Náradie nie je vybavené spojkou a strunová 
cievka sa točí ïalej, keï je motor vo vo¾nobežných 
otáčkach. 

3. Na zníženie vo¾nobežných otáčok, pootočte nastavovacou 
skrutkou vždy o jednu osminu otáčky proti smeru otáčania 
hodinových ručičiek (pod¾a potreby).

Väčšina problémov týkajúcich sa motora, sa nechá odstrániˆ 
kontrolou palivovej zmesi, vyčistením vzduchového filtra 
a nastavením vo¾nobehu.

Ak trvajú problémy aj naïalej, nechajte karburátor nastaviˆ 
prostredníctvom autorizovaného zástupcu, ak dôjde 
k nasledujúcemu:

Vo¾nobeh nefunguje,
pri akcelerácii motor reaguje oneskorene alebo sa zastaví.
Motor stráca výkon.

VÝMENA ZAPA¼OVACEJ SVIEČKY
Používajte zapa¾ovaciu sviečku Champion RDJ7Y (alebo 
ekvivalentnú zapa¾ovaciu sviečku). Správna vzdialenosˆ elektród 
je 0,63 mm. 

Skontrolujte po 50 prevádzkových hodinách zapa¾ovaciu 
sviečku.

1. Zastavte motor a nechajte ho vychladnúˆ. Zložte koncovku 
zapa¾ovacej sviečky.

2. Vyčistite zapa¾ovaciu sviečku.
3. Zapa¾ovaciu sviečku vymeòte, ak je prasknutá alebo 

znečistená. Nastavte vzdialenosˆ 0,63 mm.
4. Nasaïte zapa¾ovaciu sviečku do valca. Pevne zaskrutkujte 

tak, že zapa¾ovacou sviečkou otáčate v smere otáčania 
hodinových ručičiek.

Neuˆahujte ju príliš pevne.

ČISTENIE
Na čistenie vonkajších komponentov náradia používajte malú 
kefku. Nepoužívajte žiadne agresívne umývacie prostriedky. 
Čistiace produkty určené pro domácnosˆ obsahujú aromatické 
oleje, ako sú silice zo sosnového ihličia alebo citrónov, ako 
aj rozpúšˆadlá ako je petrolej, ktoré môžu poškodiˆ rukoväˆ 
alebo umelohmotný kryt. Odstráòte pomocou suchej handričky 
každú stopu vlhkosti.
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ÚDRŽBA A OPRAVA

USKLADNENIE
Neuskladòujte náradie nikdy v miestnosˆach, kde 
sa môžu pary dostaˆ do kontaktu s iskrami alebo 
plameòom, ak je ešte v palivovej nádrži benzín.
Skôr ako náradie uložíte, nechajte motor vychladnúˆ.
Uložte náradie na suchom a uzamykate¾nom mieste alebo 
v dostatočnej výške, aby ste zabránili neoprávnenému 
použitiu alebo poškodeniu. Uschovajte ho mimo dosah 
detí.

DLHODOBÉ ULOŽENIE
Pri uložení náradia na dlhšiu dobu, dodržiavajte nasledujúce 
pokyny:

1. Vyprázdnite celú palivovú nádrž do nádoby s identickým 
palivom pre dvojdobé motory. Nepoužívajte palivo, ktoré 
bolo uložené viac ako 60 dní.

2. Naštartujte motor a nechajte ho bežaˆ, kým sa nezastaví. 
Tým sa zaistí, že všetko palivo bolo z karburátora 
vyprázdnené.

3. Nechajte motor vychladnúˆ. Odstráòte zapa¾ovaciu sviečku 
a nalejte do valca 30 ml vysokokvalitného motorového oleja 
pro dvojdobé motory. Tiahnite pomaly za štartovacie lanko, 
aby sa olej rozdelil. Nasaïte opäˆ zapa¾ovaciu sviečku.

POZNÁMKA: Po dobe uloženia a pred opätovným použitím 
motorového vyžínača, odstráòte zapa¾ovaciu sviečku 
a všetok olej z valca.

4. Náradie dobre vyčistite a skontrolujte poškodené alebo 
zle utiahnuté komponenty. Poškodené komponenty 
uveïte opäˆ do pôvodného stavu alebo ich vymeòte a ak 
je to potrebné, utiahnite znova skrutky, matice a svorníky. 
Náradie je teraz pripravené na uloženie.

5. Uložte náradie na suchom a uzamykate¾nom mieste alebo 
v dostatočnej výške, aby ste zabránili neoprávnenému 
použitiu alebo poškodeniu. Uschovajte ho mimo dosah 
detí.

ZÁRUKA
V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou 
spoločnosˆou alebo dovozcom. Poruchy na Vašom náradí 
odstránime v rámci záruky bezplatne, pokia¾ by bola príčinou 
chyba materiálu alebo výrobná chyba. 

V prípade záruky sa prosím obráˆte na Vášho predajcu alebo 
najbližšiu pobočku.
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ODSTRÁNENIE CHÝB

Pri ïalších otázkach sa prosím obráˆte na Vášho miestneho predajcu.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie v tomto návode na prevádzku sú založené na najnovších informáciách o výrobku v dobe 
tlače. Vyhradzujeme si právo vykonaˆ zmeny kedyko¾vek, bez predošlého upozornenia.

MOTOR NENASKOČÍ

PRÍČINA OPATRENIE

Spínač zapa¾ovania je v polohe VYP Nastavte spínač na ZAP

Prázdna benzínová nádrž Naplòte benzínovú nádrž

Sacie čerpadlo nebolo dostatočne stlačené Stlačte pomaly a úplne 10 krát sacie čerpadlo

Zahltený motor Použite štartovací postup s páčkou sýtiča (Choke) 
v prevádzkovej polohe

Staré alebo nesprávne namiešané palivo Vyprázdnite palivovú nádrž / naplòte ju čerstvou 
palivovou zmesou

Znečistená zapa¾ovacia sviečka Vymeòte alebo vyčistite zapa¾ovaciu sviečku

CHOD MOTORA VE VO¼NOBEHU NIE JE PRAVIDELNÝ

PRÍČINA OPATRENIE 

Upchatý vzduchový filter Vyčistite alebo vymeòte vzduchový filter

Staré alebo nesprávne namiešané palivo Vyprázdnite palivovú nádrž / naplòte ju čerstvou 
palivovou zmesou

Nesprávne nastavený karburátor Nastavte pod¾a pokynov

MOTOR NEAKCELERUJE

PRÍČINA OPATRENIE

Staré alebo nesprávne namiešané palivo Vyprázdnite palivovú nádrž / naplòte ju čerstvou 
palivovou zmesou

Nesprávne nastavený karburátor Nechajte karburátor nastaviˆ servisným personálom

MOTOR NEPODÁVA ŽIADNY VÝKON ALEBO SA POČAS VYŽÍNANIA ZASTAVÍ

PRÍČINA OPATRENIE 

Vyžínacia hlava je zamotaná do trávy Zastavte motor a vyčistite vyžínací nástavec

Znečistený vzduchový filter Vyčistite alebo vymeòte vzduchový filter

Staré alebo nesprávne namiešané palivo Vyprázdnite palivovú nádrž / naplòte ju čerstvou 
palivovou zmesou

Nesprávne nastavený karburátor Nechajte karburátor nastaviˆ servisným personálom

VYŽÍNACIA HLAVA NEUVO¼NÍ STRUNU

PRÍČINA OPATRENIE

Vyžínacia hlava je zamotaná do trávy Zastavte motor a vyčistite vyžínací nástavec

Žiadna struna vo vyžínacej hlave Naviòte novú strunu

Zovretá cievka Vymeòte cievku

Znečistená vyžínacia hlava Vyčistite cievku a cievkové puzdro

Roztavená struna Rozoberte, vyberte roztavenú časˆ a strunu znova 
naviòte

Skrútenie struny pri navíjaniu Rozoberte a strunu znova naviòte

Nebol uvo¾nený dostatok struny Naˆuknite ˆukací gombík a vyˆahujte strunu, až je 10 cm 
struny vonku z vyžínacieho nástavca.
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