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Údaje na typovom štítku
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.

Tieto a ïalšie údaje k náradiu nájdete 
na samostatnom prehlásení o zhode 
CE, ktoré je súčasˆou tohto návodu 
na obsluhu.

Grafické zobrazenia

Odklopte obrázkové strany na 
začiatku návodu na obsluhu.
Grafické zobrazenia sa v detailoch 
môžu odchýliˆ od kúpeného náradia.

Pre Vašu bezpečnosˆ

Používajte správne náradie
Toto náradie je výhradne určené
– na použitie v rozsahu domovej 

a rekreačnej záhrady,
– na vyžínanie okrajov trávnika 

a malých alebo ˆažko prístupných 
trávnatých plôch (napr. pod krovím),

– na vyžínanie divokého porastu, 
kerov a húšˆavy.

– pod¾a popisov a bezpečnostných 
upozornení uvedených v tomto 
návode na obsluhu.

Každé iné použitie platí ako použitie 
nezodpovedajúce stanovenému účelu. 
Použitie nezodpovedajúce stanove-
nému účelu má za následok zánik 
záruky a odmietnutie akejko¾vek 
zodpovednosti zo strany výrobcu. 
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.

Pred prevádzkou si prečí-
tajte všetky upozornenia
 Prečítajte si starostlivo tieto upozor-

nenia. Zoznamte sa s obsluhou 
a manipuláciou s náradím.

 Nepoužívajte toto náradie keï 
ste unavení alebo nemocní alebo 
ste pod vplyvom alkoholu, drog 
alebo liekov.

 Deti a mladiství do 16 rokov nesmú 
náradie používaˆ.

 Toto náradie nie je určené pre použí-
vanie osobami (vrátane detí) s obme-
dzenými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosˆami, 
prípadne s nedostatkom skúseností 
a/alebo znalostí, pokia¾ nebudú pod 
dozorom alebo nedostanú pokyny 
týkajúce sa používania náradia 
osobou, ktorá je zodpovedná za 
ich bezpečnosˆ.

 Deti musia byˆ pod dozorom, aby 
sa zaručilo, že sa s náradím nebudú 
hraˆ.

 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 upev-
nený. Uistite se, že je ochranný 
kryt vyžínacieho nástavca náležite 
namontovaný a nachádza sa v dopo-
ručenej polohe. 
Nedodržiavanie týchto upozornení 
môže spôsobiˆ poranenie užívate¾a 
a divákov a poškodiˆ náradie.

 Používajte len originálnu náhradnú 
strunu s priemerom 3,0 mm. 
Nikdy nepoužívajte šnúru vystuženú 
kovom, drôt, reˆaz, lanko alebo 
podobne. Tieto sa môžu ulomiˆ 
a staˆ sa nebezpečnými projektilmi.

 Buïte si vždy vedomí nebezpe-
čenstva poranenia hlavy, rúk a nôh.

 Pritlačte na páčku plynu. 
Musí sa automaticky vrátiˆ do nulo-
vej polohy. Vykonajte všetky nasta-
venia alebo opravy pred prevádzkou 
náradia.

 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, diváci 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 
pre náradie na benzínový 
pohon
Benzín je vysoko hor¾avý a pary môžu 
pri vznietení explodovaˆ. Vykonajte 
nasledujúce preventívne opatrenia:
 Uchovávajte benzín len v nádobách 

zvlášˆ určených a schválených 
k tomuto účelu.

 Nedajte rozliatemu benzínu žiadnu 
možnosˆ vznietenia. 
Naštartujte motor až vtedy, keï 
benzínové pary vyprchajú.

 Skôr ako budete plniˆ palivovú 
nádrž, zastavte vždy motor 
a nechajte ho vychladnúˆ. 
Neodstráòajte nikdy uzáver 
palivovej nádrže a neplòte palivovú 
nádrž, pokia¾ je motor horúci. 
Nepoužívajte nikdy náradie bez 
pevne zaskrutkovaného uzáveru 
palivovej nádrže. 
Odskrutkujte pomaly uzáver pali-
vovej nádrže, aby ste tlak v pali-
vovej nádrži pomaly znížili.
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 Miešajte a plòte benzín v čistej, dobre 
vetranej oblasti vonku, kde nie sú 
žiadne iskry alebo plamene. 
Odskrutkujte pomaly uzáver palivovej 
nádrže až vtedy, keï ste zastavili 
motor. Počas miešania alebo plnenia 
benzínu nefajčite. Rozliaty benzín 
okamžite na náradí zotrite.

 Skôr ako motor naštartujete, odneste 
náradie najmenej 10 m od plniacej 
stanice. Počas doplòovania benzínu 
alebo používania náradia nefajčite 
a dbajte na to, aby iskry a otvorené 
plamene boli v dostatočnej vzdiale-
nosti od tejto oblasti.

 Vymeòte poškodený výfuk, palivovú 
nádrž alebo uzáver palivovej nádrže.

Počas prevádzky
 Neštartujte nikdy náradie a nene-

chajte ho nikdy bežaˆ, ak ste v zat-
vorenej miestnosti alebo budove. 
Vdychovanie spalín môže byˆ 
smrte¾né. Používajte náradie len 
vonku.

 Noste ochranné okuliare a ochranu 
sluchu, keï náradie používate. 
Pri prašnej práci noste obličejovú 
alebo protiprachovú masku. 
Doporučuje sa koše¾a s dlhými 
rukávmi.

 Noste hrubé, dlhé nohavice, vysoké 
topánky a rukavice. Nenoste žiadne 
vo¾né odevy, šperky, krátke 
nohavice, sandále a nechoïte 
naboso. Vyčešte si vlasy nahor nad 
ramená. Noste prípadne sieˆku na 
vlasy.

 Ak používate náradie ako vyžínač, 
musí byˆ vždy namontovaný kryt 
vyžínacieho nástavca. Na 
prevádzku sa musia vytiahnuˆ 
obidve vyžínacie struny a musí sa 
nainštalovaˆ správna struna. 
Vyžínacia struna nesmie byˆ 
vytiahnutá cez koniec krytu.

 Náradie má spojku. Vyžínací 
nástavec sa pri vo¾nobehu zastaví. 
Ak sa nezastaví, nechajte náradie 
nastaviˆ mechanikovi u Vášho 
zmluvného predajcu.

 Pred zapnutím náradia zaistite, 
aby strunová cievka/vyžínací nôž 
neprišli do kontaktu s žiadnym 
objektom.

 Nastavte držadlo na Vašu ve¾kosˆ, 
aby ste náradie mohli dobre 
uchopiˆ.

 Používajte náradie len pri dennom 
svetle alebo dobrom umelom 
osvetlení.

 Zabráòte naštartovaniu omylom. 
Buïte pripravení na obsluhu 
náradia, keï potiahnete za štarto-
vacie lanko. Užívate¾ a náradie 
musia maˆ pri štartovaní stabilnú 
polohu. Dodržiavajte pokyny pre 
štartovanie/zastavenie.

 Používajte toto náradie len k jeho 
určenému účelu.

 Nenaˆahujte sa príliš ïaleko. 
Zostaòte vždy pevne staˆ a udržia-
vajte rovnováhu.

 Držte náradie pri prevádzke vždy 
obomi rukami. Držte vždy pevne 
obidve strany držadla.

 Noste pri prevádzke vždy ramenný 
popruh.

 Nepoužívajte náradie pri nepriaz-
nivých poveternostných podmien-
kach, ako napr. pri riziku výskytu 
dažïa alebo búrky.

 Nikdy nemeòte prednastavenia 
motora z výrobného závodu.

 Zabráòte používaniu otvoreného 
ohòa, tvorbe iskier a nefajčite.

 Nikdy neprevádzkujte náradie 
s vadným spínačom zapa¾ovania.

 Majte ruky, obličej a nohy v dosta-
točnej vzdialenosti od pohyblivých 
dielov. Nedotýkajte sa vyžínacieho 
nástavca pokia¾ sa točí a nepokú-
šajte sa ho ani zastaviˆ.

 Nedotýkajte sa motora a tlmiča 
hluku. Tieto diely sú počas použí-
vania ve¾mi horúce. Zostanú aj po 
zastavení ešte krátku dobu horúce.

 Nenechajte motor bežaˆ rýchlejšie, 
ako je potrebné na vyžínanie alebo 
zarovnávanie okrajov. 
Nenechajte motor bežaˆ vo vyso-
kých otáčkach, ak s vyžínačom 
nepracujete.

 Zastavte vždy motor, ak budete 
s vyžínačom pracovaˆ neskoršie 
alebo ak sa pohybujete od jednoho 
miesta k druhému.

 Pri neobyčajných vibráciách okamžite 
zastavte motor. Skontrolujte náradie, 
či nie je poškodené. Pri poškodení 
vyh¾adajte odbornú dielòu.

 Ak zasiahnete alebo sa zamotáte 
do cudzieho telesa, zastavte okam-
žite motor a skontrolujte, či nedošlo 
k poškodeniu. Nepoužívajte nikdy 
náradie s vo¾nými alebo poškode-
nými dielmi.

 Skôr než uvo¾níte blokovanie alebo 
budete vykonávaˆ iné práce na 
náradí, zastavte motor a stiahnite 
koncovku zapa¾ovacej sviečky.

 Zastavte a vypnite motor na údržbu, 
opravu alebo pre výmenu vyžínacích 
nástavcov. Dodatočne stiahnite 
koncovku zapa¾ovacej sviečky.

 Používajte na opravu len originálne 
náhradné diely. Tieto diely môžete 
obdržaˆ u Vášho zmluvného 
predajcu.

 Nepoužívajte nikdy diely, 
príslušenstvo alebo nástavce, ktoré 
nie sú schválené pre toto náradie. 
Následkom môžu byˆ vážne 
poranenia užívate¾a a poškodenie 
náradia. Okrem toho môže byˆ 
neplatná Vaša záruka.

 Udržiavajte náradie čisté a dbajte na 
to, aby sa medzi vyžínacím 
nástavcom a ochranným plechom 
nezachytili žiadne rastliny alebo iné 
predmety.

 Aby ste zabránili požiaru, vymeòte 
prosím poškodený tlmič hluku a 
zhášač iskier a očistite motor a tlmič 
hluku od trávy, lístia, nadmerného 
maziva a vrstiev sadzí.

 Nechajte všetky opravy vykonávaˆ 
výhradne v odbornej dielni.

Pri prevádzke s vyžínacím 
nožom (pod¾a modelu)
 Pred prevádzkou náradia si 

dôkladne prečítajte všetky 
bezpečnostné upozornenia.

 Držte vždy držadlo medzi užívate¾om 
a vyžínacím nástavcom.

 Nekoste s vyžínacím nožom nikdy 
75 cm alebo vyše nad zemou.

 Môže dochádzaˆ k spätným rázom, 
ak otáčajúci sa nôž narazí na 
predmet, ktorý sa nedá okamžite 
pokosiˆ. Spätné rázy môžu byˆ 
dostatočne silné, aby náradie 
a/alebo užívate¾a odhodili do 
¾ubovo¾ného smeru a eventuálne 
mu spôsobili stratu kontroly nad 
náradím. Spätné rázy môžu nastaˆ 
bez varovania, ak sa nôž zahákne, 
zasekne alebo zablokuje. 
Môže sa to ¾ahko staˆ v oblastiach, 
v ktorých nie je možné vyžínaný 
materiál ¾ahko prehliadnuˆ.

 Nekoste s krovinovým nožom nič, 
čo je hrubšie ako 12,7 mm. 
V opačnom prípade môžu vznikaˆ 
prudké spätné rázy.
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 Pri prevádzke s vyžínacím nožom 
musí byˆ vždy namontovaný kryt 
vyžínacieho nástavca.

 Nepokúšajte sa noža dotýkaˆ alebo 
ho zastaviˆ, keï sa točí.

 Ešte sa otáčajúci nôž môže spôso-
biˆ poranenia, aj po zastavení 
motora alebo uvo¾není páčky plynu. 
Držte náradie pevne, až sa nôž 
úplne zastaví.

 Nenechajte motor bežaˆ vo vyso-
kých otáčkach, keï s vyžínačom 
nepracujete.

 Ak zasiahnete alebo sa zamotáte do 
cudzieho telesa, zastavte okamžite 
motor a skontrolujte, či nedošlo 
k poškodeniu. Skôr ako budete 
náradie ïalej používaˆ, nechajte 
poškodenia odstrániˆ. 
Nepoužívajte náradie s ohnutým, 
popraskaným alebo tupým nožom. 
Ohnuté, pokrútené, popraskané 
alebo zlomené nože vyhoïte.

 Neostrite vyžínací nôž. 
Naostrený hrot noža sa môže počas 
prevádzky ulomiˆ. Následkom toho 
môže dôjsˆ k vážnym poraneniam. 
Vymeòte nôž.

Po prevádzke
 Vyčistite vyžínací nože čističom 

pre domácnosˆ, aby ste odstránili 
všetky zvyšky. Naolejujte nože 
strojovým olejom, aby ste ich 
chránili pred hrdzou.

 Vyžínací nôž dobre uložte a uzamk-
nite, aby ste ho chránili pred poš-
kodením alebo neoprávneným 
použitím.

Ïalšie bezpečnostné 
upozornenia
 Pokia¾ je v palivovej nádrži ešte 

benzín, neuskladòujte nikdy 
náradie v budove, kde sa môžu 
pary dostaˆ do kontaktu s iskrami 
alebo otvoreným plameòom.

 Pred prepravou alebo uskladnením 
nechajte motor vychladnúˆ. 
Pre prepravu náradie dobre 
upevnite.

 Prepravujte náradie len s prázdnou 
palivovou nádržou.

 Uložte náradie v suchu, uzamknuté 
alebo vysoko, aby ste zabránili 
neoprávnenému použitiu alebo 
poškodeniu. Zabráòte prístupu 
detí k náradiu.

 Nikdy nepolievajte alebo nestrie-
kajte náradie vodou alebo inými 
kvapalinami. Udržiavajte držadlo 
suché, čisté a bez prachu. 
Vyčistite ho po každom použití, 
dodržiavajte pokyny na čistenie 
a skladovanie.

 Zlikvidujte starý benzín/olej alebo 
príslušné zvyšky obalu pod¾a 
miestnych predpisov.

 Uschovajte tento návod. 
Často ho čítajte a používajte, 
aby ste poučili iných užívate¾ov. 
Ak toto náradie niekomu požičate, 
požičajte aj tento návod.

Prevádzkové doby
Dodržiavajte národné/komunálne 
predpisy týkajúce sa doby použí-
vania (resp. sa informujte u Vášho 
príslušného úradu).

Symboly na náradí
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 bezpeč-
nostnými, montážnymi, prevádzko-
vými a opravárskymi pokynmi.

Pozor! 
Pred uvedením do pre-
vádzky si prečítajte 
návod na obsluhu!

Noste ochranu očí, 
ochranu sluchu 
a ochranu hlavy.

Počas prevádzky tohto 
náradia noste pevné 
vysoké topánky a pra-
covné rukavice.

Udržiavajte tretie osoby 
v dostatočnej vzdiale-
nosti od oblasti ohro-
zenia!

Vymrštené objekty 
a rotujúce diely 
môžu spôsobiˆ ˆažké 
poranenia

Nebezpečenstvo 
poranenia vplyvom 
rotujúcich dielov!
Majte ruky a nohy v do-
statočnej vzdialenosti 
od rotujúcich dielov. 
Varovanie pred 
horúcimi povrchmi!

Benzín/olej!
Pre palivovú zmes vždy 
používajte čistý a nový 
bezolovnatý benzín. 
Pre palivovú zmes pou-
žívajte len schválený 
olej pod¾a návodu 
na obsluhu.
Netankujte palivo 
špecifikácie E85

Maximálne otáčky
Nenechajte náradie 
bežaˆ rýchlejšie ako 
s maximálnymi 
otáčkami.

Varovanie pred jedo-
vatými parami!

Benzín je hor¾avý!

Spínač zapa¾ovania
Poloha Studený štart
Spínač zapa¾ovania
Zap./Prevádzka/Štart
Spínač zapa¾ovania
Vyp./Stop

Udržiavajte tieto symboly na náradí 
vždy v čitate¾nom stave.

!
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Symboly v tomto návode
V tomto návode boli použité 
nasledujúce symboly:

Nebezpečenstvo
Budete upozornení na nebezpe-
čenstvá, ktoré súvisia s popísanou 
činnosˆou a pri ktorých je nebezpe-
čenstvo ohrozenia osôb.

Pozor
Budete upozornení na nebezpe-
čenstvá, ktoré súvisia s popísanou 
činnosˆou a ktoré môžu spôsobiˆ 
vecné škody.

Upozornenie
Označuje dôležité informácie a tipy 
na používanie.

Ovládacie a indikačné 
prvky

Pozor. Poškodenia náradia.
Tu sú predbežne popísané funkcie 
ovládacích a indikačných prvkov. 
Nevykonávajte ešte žiadne funkcie!
Obrázok 1
1 Kryt výfuku
2 Zapa¾ovacia sviečka/Koncovka 

zapa¾ovacej sviečky
3 Štartovacia rukoväˆ
4 Uzáver palivovej nádrže
5 Sacie čerpadlo/Primer
6 Páčka sýtiča (Choke)
7 Kryt vzduchového filtra
8 Držadlo
9 Násada
10 Kryt vyžínacieho nástavca
11 Nôž na skrátenie struny
12 Strunová cievka
13 Skriòa prevodovky
14 Držiak krytu vyžínacieho nástavca
15 Držiak káblového zväzku
16 Páčka plynu
17 Spínač zapa¾ovania
18 Aretácia páčky plynu
19 Držiak ramenného popruhu
20 Vyžínací nôž s krytom vyžínacieho 

nástavca *
21 Pridržiavacia tyč *
22 Nástrčný k¾úč *

* pod¾a modelu

Montážny návod

Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom 
neúmyselného naštartovania motora.
Chráòte sa pred poraneniami. 
Pred všetkými prácami na náradí:
– Zastavte motor.
– Počkajte, až sa všetky pohyblivé 

diely úplne zastavia; motor musí 
vychladnúˆ.

– Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 
sviečky.

Pokyn k likvidácii
Príslušné zvyšky obalu, použité náradie 
atï. zlikvidujte pod¾a miestnych 
predpisov.

Montáž a nastavenie držadla
Obrázok 2
 Vložte držadlo (1) do spodného 

držiaka (2).
 Zaveste hornú pridržiavaciu dosku 

(3) do otvorov (4) spodného držiaka 
a upevnite skrutkou s kolíkovou 
rukoväˆou (5).

 Držte náradie v prevádzkovej polohe 
(obr. 13) a nastavte držadlo do 
polohy, ktorá Vám umožòuje najlep-
šie uchopenie.

 Skrutku s kolíkovou rukoväˆou (5) 
uˆahujte, až držadlo (1) pevne 
dosadá.

 Zatlačte káblový zväzok (6) 
do držiaka (7).

Nastavenie nosného 
systému (ramenný popruh)
Obrázok 3
1. Položte nosný systém na ramená.
2. Zatvorte uzáver hrudného pása. 

V prípade potreby vykonajte ïalšie 
nastavenie.

3. Zatvorte uzávery brušného upína-
cieho pása. V prípade potreby 
vykonajte ïalšie nastavenie.

4. Nastavte ramenný, brušný a hrudný 
pás na správnu dåžku/šírku.

5. Zasuòte háčik nosného systému 
do držiaka na náradí a nastavte 
zavesné polstrovanie na pohodlnú 
dåžku.

Montáž krytu vyžínacieho 
nástavca
Obrázok 4
 Upevnite kryt vyžínacieho nástavca 

(1) dvoma skrutkami (3) na držiak (2).
 Skrutky pevne utiahnite.

Montáž/demontáž strunovej 
hlavy
Montáž strunovej hlavy
Obrázok 5
 Najskôr odstráòte vyžínací nôž 

a upevòovacie diely noža, ak sú 
namontované. K tomu pozri 
„Demontáž vyžínacieho noža”.

 Nastrčte dištančnú podložku (1) 
na hnací hriade¾ (2).
Nastavte pritom 3 otvory v diš-
tančnej podložke (3), v skrini 
prevodovky (4) a krytu prevodovky 
(5) do jednej línie nad sebou.

Upozornenie
Pri nesprávnom vyrovnaní nie je 
montáž/demontáž strunovej hlavy 
možná!
 Prestrčte pridržiavaciu tyč (6) 

otvormi (3, 4, 5), aby ste 
prevodovku zaaretovali.

 Kým je držaná pridržiavacia tyč (6), 
otáčajte strunovou hlavou (7) na 
hnacom hriadeli proti smeru pohybu 
hodinových ručičiek (smerom 
do¾ava). Strunovú hlavu pevne 
utiahnite!

Upozornenie
Dbajte na správne usadenie strunovej 
hlavy (7) na dištančnej podložke (1), 
tzn. že dosadá vystredene a celou 
plochou!
 Odstráòte pridržiavaciu tyč 

na hnacej hlave.
Demontáž strunovej hlavy
Obrázok 6
 Nastavte otvory (3, 4, 5) do jednej 

línie nad sebou. 
Prestrčte pridržiavaciu tyč (6) 
otvormi a pevne ju držte.

 Odskrutkujte strunovú hlavu (7) 
v smere pohybu hodinových 
ručičiek (smerom doprava) 
z hnacieho hriade¾a.
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Montáž/demontáž vyžína-
cieho noža (pod¾a modelu)
Montáž vyžínacieho noža
Obrázok 7
 Najskôr odstráòte strunovú hlavu, 

ak je namontovaná. K tomu pozri 
„Montáž/demontáž strunovej 
hlavy”.

Upozornenie
Pri prvej montáži odstráòte 
upevòovacie diely noža (držiak noža 
(8), pridržiavací kryt (9), maticu (10)), 
ak sú namontované. K tomu pozri 
„Demontáž vyžínacieho noža”.
 Nastrčte dištančnú podložku (1) 

na hnací hriade¾ (2).
Nastavte pritom 3 otvory v dištančnej 
podložke (3), v skrini prevodovky (4) 
a krytu prevodovky (5) do jednej línie 
nad sebou (obr. 5).

Upozornenie
Pri nesprávnom vyrovnaní nie je 
montáž/demontáž vyžínacieho noža 
možná!
 Prestrčte pridržiavaciu tyč (6) 

otvormi (3, 4, 5), aby ste 
prevodovku zaaretovali.

 Kým je držaná pridržiavacia tyč (6), 
namontujte následne vyžínací nôž 
(7) s držiakom noža (8), pridržiavací 
kryt (9) a maticu (10):
– Nasuòte vyžínací nôž (7) na hnací 

hriade¾ (2) a vystreïte na dištan-
čnej podložke (1).

Upozornenie
Dbajte na správne usadenie 
vyžínacieho noža (7) na dištančnej 
podložke (1), tzn. že dosadá 
vystredene a celou plochou!

– Namontujte držiak noža (8), 
pridržiavací kryt (9) a maticu (10). 
Dbajte na správne usadenie 
držiaka noža v ozubení!

– Utiahnite pevne maticu proti 
smeru pohybu hodinových 
ručičiek (smerom do¾ava) – 
uˆahovací moment 37 Nm.

Upozornenie
– Pred pevným utiahnutím ešte raz 

skontrolujte správne usadenie 
vyžínacieho noža.

– Ak nie je k dispozícii momentový 
k¾úč, utiahnite maticu pevne rukou. 
Potom maticu dotiahnite očkovým 
k¾účom o ïalšiu polovicu otáčky 
proti smeru pohybu hodinových 
ručičiek (smerom do¾ava).

 Odstráòte pridržiavaciu tyč 
na hnacej hlave.

 Odstráòte ochranný kryt (ak je 
k dispozícii) z vyžínacieho noža.

Demontáž vyžínacieho noža
Obrázok 8
 Namontujte ochranný kryt (ak je 

k dispozícii) na vyžínací nôž.
 Nastavte otvory (3, 4, 5) do jednej 

línie nad sebou. Prestrčte pridržia-
vaciu tyč (6) otvormi a pevne ju držte.

 Odskrutkujte maticu v smere pohybu 
hodinových ručičiek (smerom 
doprava).

 Zložte vyžínací nôž (7), držiak noža 
(8) a pridržiavací kryt (9) (obr. 7).

Olej a benzín

Olej
Používajte len kvalitný olej, API klasi-
fikácia TC (TSC-3), ktorý je ponúkaný 
pre vzduchom chladené dvojdobé 
motory. 
Namiešajte olej pre dvojdobé motory 
pod¾a pokynov na nádobe, 
1:50 (2,0%).

Benzín

Nebezpečenstvo
Benzín je za určitých podmienok 
extrémne zápalný a nebezpečný 
výbuchom.
– Dopåòajte palivo iba v dobre vetra-

nom prostredí a pri zastavenom 
motore. V okolí palivovej nádrže 
alebo v mieste uskladnenia paliva 
nefajčite a odstráòte všetky 
zápalné zdroje.

– Palivovú nádrž neprepåòajte 
(v plniacom hrdle nesmie byˆ 
žiadne palivo). 
Po naplnení palivovej nádrže 
dbajte na to, aby bol uzavretý 
a zaistený uzáver palivovej 
nádrže.

– Dbajte na to, aby ste pri plnení 
palivovej nádrže nerozliali žiadne 
palivo. Rozliaté palivo alebo 
benzínové pary sa môžu zapáliˆ. 
Pri rozliatí paliva dbajte na to, aby 
bolo miesto suché, pred tým ako 
naštartujete motor.

– Zabráòte opakovanému alebo 
dlhšímu kontaktu s pokožkou 
alebo vdychovaniu pár.

Pozor
Netankujte palivo špecifikácie E85. 
Použitie paliva špecifikácie E85 
(obsah etanolu >15 %) môže viesˆ 
k poškodeniam motora. 
Použitie neschváleného paliva vedie 
k zániku záruky. 

Pokyny na miešanie oleja 
a benzínu
Staré a/alebo nesprávne namiešané 
palivo sú hlavné dôvody, ak náradie 
náležite nebeží. 
Používajte vždy čistý, čerstvý bezolov-
natý benzín (starý nanajvýš 60 dní, 
minimálne oktanové číslo: 91 RON). 
Dodržiavajte presne pokyny pre 
správnu zmes benzín/olej.
Namiešajte pod¾a predpisu zmes 
z oleja pre dvojdobé motory a bezolov-
natého benzínu, 1:50 (2,0%). 
Nevykonávajte miešanie priamo 
v palivovej nádrži.

Naplnenie paliva
Obrázok 1
 Odstráòte uzáver palivovej nádrže (4).
 Naplòte palivovú nádrž zmesou 

benzín/olej. Nikdy neprepåòajte!
 Palivovú nádrž opäˆ pevne uzatvorte.
 Vzdia¾te náradie cca 10 m od miesta 

plnenia palivovej nádrže/kanistra 
na palivo, pred tým ako naštartujete 
motor.

Prevádzka

Nebezpečenstvo
Zaveste ramenný popruh na náradie 
až po naštartovaní motora.
 Zmiešajte benzín (palivo pre zážihové 

motory) s olejom. Naplòte palivovú 
nádrž zmesou. Pozri „Olej a benzín”K

Upozornenie
Páčku plynu je možné ovládaˆ iba pri 
stlačenom blokovaní páčky.

!

!
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Naštartovanie motora
Naštartovanie so studeným 
motorom
Obrázok 9
 Stlačte blokovanie páčky plynu (2) 

a páčku plynu (3) úplne stlačte 
a pevne držte.

 Nastavte spínač zapa¾ovania (1) 
do polohy ŠTART.

 Uvo¾nite blokovanie páčky plynu 
a páčku plynu.

Upozornenie
Obe páčky zostanú v stlačenej polohe 
zaaretované (poloha studený štart).
 Stlačte pomaly a úplne 6 krát 

tlačidlo sacie čerpadlo/primer (5) 
(obr. 10). Palivo musí byˆ v čerpadle 
vidite¾né. Ak to nie je tento prípad, 
stláčajte tak dlho, až je palivo vidieˆ.

 Nastavte páčku sýtiča (Choke) (6) 
do polohy  (obr. 11).

 Pritlačte náradie na zem.
 �ahajte pomaly za štartovacie lanko 

(7), až je patrný odpor. 
Potom rýchlo a silno zatiahnite, 
až sa motor naštartuje (obr. 12).
Po naštartovaní motora nenechajte 
lankový štartér rýchlo vracaˆ, 
ale veïte ho pomaly späˆ.

 Stlačte a potom uvo¾nite páčku plynu 
(3), aby sa deaktivovalo blokovanie 
studeného štartu (obr. 9). 
Spínač zapa¾ovania sa pri tom 
automaticky prepne späˆ do polohy 
I/Zap. a páčka sýtiča (Choke) 
do polohy  (prevádzková poloha). 
Motor beží vo vo¾nobežných 
otáčkach.

 Nechajte motor cca 1–2 minúty 
bežaˆ.

Upozornenie
Náradie je správne zohriaté, keï 
motor okamžite akceleruje.
Naštartovanie s teplým motorom
 Nastavte spínač zapa¾ovania (1) 

do polohy I/Zap. (obr. 9).
 Pritlačte náradie na zem.
 �ahajte pomaly za štartovacie lanko 

(7), až je patrný odpor. 
Potom rýchlo a silno zatiahnite, 
až sa motor naštartuje (obr. 12).
Po naštartovaní motora nenechajte 
lankový štartér rýchlo vracaˆ, ale 
veïte ho pomaly späˆ.

 Nechajte motor cca 1–2 minúty 
bežaˆ.

Upozornenie
Náradie je správne zohriaté, keï 
motor okamžite akceleruje.

Zastavenie motora
Obrázok 9
 Uvo¾nite páčku plynu (3). 

Nechajte motor vo vo¾nobežných 
otáčkach vychladnúˆ.

 Nastavte spínač zapa¾ovania (1) 
do polohy 0/Vyp..

Drženie vyžínača
Skôr ako budete náradie používaˆ, 
postavte sa do prevádzkovej polohy 
(obr. 13). Skontrolujte nasledujúce:
– Užívate¾ nosí ochranu očí a správny 

odev.
– Ramenný popruh je nastavený 

na správnu výšku.
– Držadlo je nastavené tak, že ho 

môžete rukama uchopiˆ, bez toho, 
aby ste sa museli naˆahovaˆ.

– Náradie je pod výškou pasu.
– Držte vyžínací nástavec rovnobežne 

so zemou, aby boli kosené rastliny 
¾ahšie dosiahnute¾né, bez toho, 
že by sa užívate¾ musel predkloniˆ.

Nastavenie dåžky vyžínacej 
struny
(pod¾a modelu)
Pomocou ˆukacieho gombíka vyžína-
cieho nástavca môžete vyžínaciu 
strunu uvo¾niˆ, bez toho, že by ste 
museli zastaviˆ motor. 
Na väčšie uvo¾nenie struny narazte 
vyžínacím nástavcom ¾ahko o zem 
(obr. 14), zatia¾ čo necháte vyžínač 
bežaˆ s vysokou rýchlosˆou.

Upozornenie
Vyžínacia struna má maˆ vždy max. 
dåžku. Uvo¾nenie struny bude stále 
obˆažnejšie, čím bude vyžínacia struna 
kratšia.
Zakaždým, keï narazíte gombíkom 
o zem, uvo¾ní sa približne 25 mm 
vyžínacej struny. Ak bola uvo¾nená 
príliš dlhá struna, skráti nôž v kryte 
vyžínacieho nástavca strunu na 
správnu dåžku. 
Najlepšie je naraziˆ ˆukacím gombí-
kom na holú pôdu alebo tvrdú zeminu. 
Ak sa pokusíte uvo¾niˆ vyžínaciu strunu 
vo vysokej tráve, môže dôjsˆ k uduse-
niu motora. Udržiavajte vyžínaciu 
strunu vždy úplne predåženú. 
Uvo¾nenie struny bude stále obˆaž-
nejšie, čím je vyžínacia struna kratšia.

Upozornenie
Neveïte ˆukací gombík po zemi.
Struna môže prasknúˆ vplyvom:
– zamotania s cudzími telesami,
– normálnej únavy materiálu,
– pokusov, pokosiˆ burinu s hrubými 

stonkami,
– nárazov na steny, záhradné ploty atï.

Tipy pre najlepšie výsledky 
vyžínania
– Držte vyžínací nástavec rovnobežne 

so zemou.
– Vyžínajte len špicou struny, najmä 

pozdåž múrov. Vyžínanie s viacej ako 
špicou struny znižuje vyžínaciu 
schopnosˆ a môže preˆažiˆ motor.

– Trávu vyššiu ako 20 cm vyžínajte 
v malých stupòoch zhora nadol, 
aby ste zabránili predčasnému 
opotrebovaniu struny a odporu 
motora.

– Ak je to možné, vyžínajte z¾ava do-
prava. Vyžínanie smerom doprava 
zlepšuje vyžínaciu schopnosˆ 
náradia. Trávny odpad sa bude 
potom odhazovaˆ od užívate¾a.

– Pohybujte vyžínačom pomaly 
v požadovanej výške do vyžínanej 
oblasti a z vyžínanej oblasti. 
Pohybujte sa buï dopredu a naspäˆ 
alebo zo strany na stranu. 
Vyžínaním kratších kúskov docielime 
lepšie výsledky.

– Vyžínajte len vtedy, ak sú tráva 
a burina suché.

Životnosˆ vyžínacej struny je závislá 
od nasledujúceho:
– dodržiavanie predchádzajúcých 

tipov pre vyžínanie,
– vyžínaných rastlín,
– kde vyžínanie vykonávate.

Struna sa napríklad opotrebuje 
rýchlejšie pri vyžínaní pozdåž múru 
domu ako pri vyžínaní okolo stromov. 

Dekoratívne vyžínanie
Obdržíte dekoratívny tvar, ak pokosíte 
všetky rastliny okolo stromov, ståpikov, 
plotov atï.
Natočte celé náradie tak, že vyžínací 
nástavec držíte pod uhlom 30° k zemi 
(obr. 15).
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Prevádzka s vyžínacím 
nožom (pod¾a modelu)
Skôr ako budete náradie používaˆ, 
postavte sa do prevádzkovej polohy 
(obr. 13). Pozri „Drženie vyžínača”.
Tipy pre prevádzku s vyžínacím 
nožom:
– Vyžínajte rytmicky.
– Postavte sa stabilne a pohodlne 

na zem.
– Skôr ako pôjdete k úseku, ktorý 

chcete pokosiˆ, dajte plný plyn. 
Nôž má pri plnom plyne maximálnu 
kosiacu silu a preto nedochádza 
tak ¾ahko k jeho zovretiu, uviaznutiu 
alebo nespôsobuje rázy noža, ktoré 
môžu maˆ za následok vážne pora-
nenia užívate¾a alebo iných osôb.

– Vyžínajte tak, že natáčate hornú časˆ 
Vášho tela z¾ava doprava.

– Ak s vyžínačom nepracujete, 
nechajte vždy páčku plynu uvo¾nenú 
a znížte otáčky motora na vo¾nobeh. 

– Natočte náradie do rovnakého 
smeru, v ktorom nôž vyžína. 
Podporuje to vyžínanie.

– Urobte po spätnom pohybe náradím 
jeden alebo viac krokov k ïalšej 
oblasti vyžínania a opäˆ sa stabilne 
postavte.

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste 
obmedzili možnosˆ, že sa okolo noža 
namotajú rastliny:
– Vyžínajte s plným plynom.
– Pohybujte náradím zprava do¾ava 

do vyžínaných rastlín (obr. 16).
– Počas spätného pohybu sa vyhnite 

práve pokoseným rastlinám.

Údržba a čistenie

Pozor
Pred všetkými prácami na náradí:
– Zastavte motor.
– Počkajte, až sa všetky pohyblivé 

diely úplne zastavia; motor musí 
vychladnúˆ.

– Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 
sviečky na motore, aby nebolo 
možné naštartovanie motora 
omylom.

Nechajte všetky opravy vykonávaˆ 
výhradne v odbornej dielni.
Na konci sezóny nechajte náradie 
skontrolovaˆ a vykonaˆ údržbu 
v odbornej dielni.

Náradie neostrekujte vodou, pretože 
inak môže dôjsˆ k poškodeniu 
elektrických dielov.
Vyčistite náradie po každom použití. 
Nečistenie náradia vedie k poško-
deniu materiálov a funkčným 
poruchám.

Montáž vyžínacej struny 
(pod¾a modelu)
Používajte vždy náhradné struny 
o priemeru 3,0 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 cievku
– Namontovanie cievky s predvinutou 

strunou
Navinutie novej struny na cievku
Obrázok 17
 Stlačte obe pridržiavacie lamely (1) 

cievkového puzdra (2) a cievku 
s vekom cievky (3) stiahnite.

Obrázok 18
 Vyčistite cievkové puzdro (1), 

pružinu (2) a cievku (3) s vekom 
cievky (4). Na čistenie použite čistú 
handričku.

 Skontrolujte opotrebovanie ozu-
benia (5) na cievkovom puzdre (1), 
cievke (3) a veku cievky (4). 
Ak je to nutné, poškodené diely 
vymeòte.

 Použite približne 3 metre novej 
vyžínacej struny a preložte ju na 
polovičnú dåžku.

Upozornenie
Použite vždy uvedenú dåžku struny! 
Ak je struna príliš dlhá, tak sa za 
určitých okolností správne neuvo¾ní.
Obrázok 19
 Zastrčte preložený koniec vyžínacej 

struny do pridržiavacej lamely 
cievky. 

 Naviòte struny v tesných, rovnomer-
ných vrstvách vždy na spodnú 
a hornú polovicu cievky. 
Dbajte na smer navíjania uvedený 
na cievke!

Obrázok 20
 Zatlačte konce strún do dvoch 

proti¾ahlých úchytných drážok.

Obrázok 21
 Zastrčte cievku do veka cievky a pre-

tiahnite konce strún príslušnými 
proti¾ahlými drážkami vo veku cievky.

Obrázok 22
 Predmontovanú jednotku (3) z vnú-

tornej cievky a veka cievky tlačte do 
cievkového puzdra (2), až pridržia-
vacie lamely (1) zaskočia.

Namontovanie cievky s predvi-
nutou strunou
Obrázok 17
 Stlačte obe pridržiavacie lamely (1) 

cievkového puzdra (2) a cievku 
s vekom cievky (3) stiahnite.

 Vyberte cievku z veka cievky.
Obrázok 18
 Vyčistite cievkové puzdro (1), 

pružinu (2) a veko cievky (4). 
Na čistenie použite čistú handričku.

 Skontrolujte opotrebovanie ozu-
benia (5) na cievkovom puzdre (1) 
a na veku cievky (4). Ak je to nutné, 
poškodené diely vymeòte.

Obrázok 21
 Zastrčte novú cievku do veka 

cievky a pretiahnite konce strún 
príslušnými proti¾ahlými drážkami 
vo veku cievky.

Obrázok 22
 Predmontovanú jednotku (3) 

z vnútornej cievky a veka cievky 
tlačte do cievkového puzdra (2), 
až pridržiavacie lamely (1) zaskočia.

Čistenie vzduchového filtra
Po každých desiatich prevádzkových 
hodinách vzduchový filter vyčistite. 
To je dôležitá časˆ údržby. 
Vplyvom nedostatočnej údržby 
vzduchového filtra prepadne 
záruka (garancia).
Obrázok 23
 Otvorte kryt vzduchového filtra: 

Povo¾te skrutku (1) a odstráòte 
kryt (2).

 Odstráòte vzduchový filter (3).
Obrázok 24
 Umyte filter umývacím prostriedkom 

a vodou. Filter dôkladne vyplách-
nite, nechajte odkvapkaˆ a úplne 
oschnúˆ.

 Namontujte filter.
 Namontujte znovu kryt vzducho-

vého filtra.
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Upozornenie
Používanie náradia bez vzduchového 
filtra vedie k zaniknutiu záruky 
(garancia).

Nastavenie karburátora
Obrázok 25
Vo¾nobežné otáčky je možné nastaviˆ 
pomocou skrutky (1). 
Nechajte túto prácu vykonaˆ v odbor-
nej dielni.

Čistenie/výmena benzíno-
vého filtra (pod¾a modelu)
Pod¾a potreby, príp. po každých 
20 prevádzkových hodinách.
Nechajte túto prácu vykonaˆ 
v odbornej dielni.

Kontrola/výmena 
zapa¾ovacej sviečky
Používajte len originálne alebo výrob-
com schválené zapa¾ovacie sviečky. 
Správna vzdialenosˆ elektród je 
0,6–0,7 mm. Po každých 25 prevádz-
kových hodinách zapa¾ovaciu sviečku 
vymontujte a skontrolujte jej stav.
 Zastavte motor a nechajte 

ho vychladnúˆ. 
 Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 

sviečky.
 Odstráòte nečistoty okolo zapa¾o-

vacej sviečky. 
 Pomocou k¾úča na sviečky vyskrut-

kujte zapa¾ovaciu sviečku smerom 
do¾ava.

 Skontrolujte/nastavte vzdialenosˆ 
elektród na 0,6–0,7 mm (obr. 26).

Upozornenie
Poškodenú, začadenú alebo znečis-
tenú zapa¾ovaciu sviečku vymeòte.
 Zaskrutkujte zapa¾ovaciu sviečku 

a pevne ju utiahnite uˆahovacím 
momentom 12,3–13,5 Nm. 
Neuˆahujte ju príliš pevne.

Čistenie výfuku
Obrázok 27
Po každých 25 prevádzkových 
hodinách vyčistite oblasˆ pod krytom 
výfuku (1). Pre tento účel musíte 
odstrániˆ kryt výfuku.
Nechajte túto prácu vykonaˆ v odbor-
nej dielni.

Vyčistenie mriežky proti 
iskrám
Obrázok 28
Po každých 50 prevádzkových hodi-
nách vymontujte mriežku proti iskrám 
(1) a vyčistite ju drôtenou kefou.
Nechajte túto prácu vykonaˆ 
v odbornej dielni.

Kontrola/doplnenie 
mazacieho tuku v skrini 
prevodovky
Obrázok 29
Po každých 25 prevádzkových hodi-
nách skontrolujte stav mazacieho tuku 
v skrini prevodovky. 
Pre tento účel vyskrutkujte skrutku (1). 
Prípadne doplòte vysoko kvalitným 
lítiovým mazacím tukom. 
Nechajte túto prácu vykonaˆ v odbor-
nej dielni.

Čistenie náradia

Pozor
Udržujte náradie a vetracie otvory 
vždy čisté a bez nečistôt.
Na čistenie vonkajšej strany náradia 
používajte malú kefku.
Nepoužívajte žiadne ostré čistiace 
prostriedky. Čističe pre domácnosˆ, 
ktoré obsahujú aromatické oleje ako 
je silica zo sosnového ihličia alebo 
citróny ako aj rozpúšˆadlá ako je 
petrolej, môžu poškodiˆ umelohmotný 
kryt a rukoväti. 
Utierajte kryt iba vlhkou handričkou.

Uloženie
 Nikdy neuskladòujte náradie s pali-

vom v nádrži alebo tam, kde sa môžu 
pary dostaˆ do kontaktu s iskrami 
alebo otvoreným plameòom.

 Pred uložením nechajte motor 
vychladnúˆ.

 Uložte náradie v suchom, uzam-
knutom priestore, aby ste zabránili 
neoprávnenému použitiu alebo 
poškodeniu. 
Zabráòte prístupu detí k náradiu.

Dlhodobé uloženie
Ak sa má náradie dlhodobo uložiˆ, 
postupujte následne:
 Vypustite všetko palivo z nádrže 

a naplòte ho do nádoby s rovnakou 
zmesou pre dvojdobé motory. 
Nepoužívajte palivo, ktoré bolo 
uložené viac ako 60 dní.

 Naštartujte motor a nechajte 
ho bežaˆ, kým sa nezastaví. 
To sa postará o to, aby v karburá-
tore neostalo žiadne palivo.

 Nechajte motor vychladnúˆ. 
Vymontujte zapa¾ovaciu sviečku 
a nalejte do valca 0,5 ml vysokok-
valitného motorového oleja alebo 
oleja pre dvojdobé motory. 
Tiahnite pomalu za štartovacie 
lanko, aby sa olej rozdelil. 
Nainštalujte opäˆ zapa¾ovaciu 
sviečku.

Upozornenie
Vymontujte zapa¾ovaciu sviečku 
a vylejte všetok olej z valca, skôr ako 
sa má náradie po uložení naštartovaˆ.
 Náradie dôkladne vyčistite a skon-

trolujte vo¾né alebo poškodené 
diely. Poškodené diely opravte 
alebo vymeòte a vo¾né skrutky, 
matice a svorníky utiahnite. 
Náradie je teraz možné uložiˆ.

 Uložte náradie v suchom, uzamk-
nutom priestore, aby ste zabránili 
neoprávnenému použitiu alebo 
poškodeniu. 
Zabráòte prístupu detí k náradiu.

Preprava

 Pred prepravou nechajte náradie 
vychladnúˆ.

 Prepravujte náradie len s prázdnou 
palivovou nádržou! 
Uzáver palivovej nádrže musí byˆ 
pevne zatvorený.

 Náradie pri preprave zaistite proti 
pošmyknutiu.
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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.

Odstránenie chýb

Pri ïalších otázkach sa prosím obráˆte na Vášho miestneho predajcu.

Chyba Príčina Opatrenie

Motor nenaskočí. Spínač zapa¾ovania je v polohe 
0/Vyp..

Nastavte spínač na I/Zap..

Prázdna palivová nádrž. Naplòte palivovú 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 vo¾nobehu 
nie je pravidelný.

Upchatý 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 v odbornej 
dielni.

Znečistený benzínový filter. Nechajte vymeniˆ benzínový filter v odbornej 
dielni.

Motor neakceleruje. Staré alebo nesprávne namiešané 
palivo.

Vyprázdnite palivovú nádrž/naplòte 
ju čerstvou palivovou zmesou.

Nesprávne nastavený karburátor. Nechajte karburátor nastaviˆ v odbornej 
dielni.

Silné vibrácie. Poškodené kosiace nástroje alebo 
hnacie diely.

Náradie okamžite vypnite.
Nechajte vymeniˆ chybné diely v odbornej 
dielni.

Vyžínacia hlava neuvo¾ní strunu. 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.




