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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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Zapište všechny údaje na typovém štítku Vašeho náøadí 
do následujícího pole.

Typový štítek najdete v blízkosti motoru. 

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

PRO VAŠI BEZPEČNOST

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÌ NÁØADÍ
Toto náøadí je výhradnì určeno

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

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

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

Provozujte náøadí pouze v technickém stavu pøedepsaném 
a vyexpedovaném výrobcem.

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

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

PØED POUŽITÍM SI PØEČTÌTE VŠE CHNY POKYNY...
Pøečtìte si pečlivì provozní návod. Seznamte 
se s obsluhou a náležitým používáním, zejména však 
s odstavením náøadí.
Nikdy nedovolte dìtem do 16 let, aby náøadí používaly. 
Dovolte dospìlým používat náøadí teprve po náležité 
instruktáži.
Pøezkoušejte nebo zkontrolujte náøadí, než je budete 
používat. Vymìòte poškozené díly. Podívejte se, zda  
palivo. Ujistìte se, že jsou namontované a upevnìné 
všechny spojovací prvky. Vymìòte díly vyžínacího nástavce, 
které mají trhliny, jsou popraskané nebo jinak poškozené. 
Ujistìte se, že je vyžínací nástavec náležitì namontovaný 
a dobøe upevnìný. Ujistìte se, že je ochranný kryt 
vyžínacího nástavce náležitì namontovaný a nachází 
se v doporučené poloze. Nedodržení tìchto upozornìní 
mùže zpùsobit poranìní uživatele a divákù a poškodit 
náøadí.
Používejte pouze originální náhradní strunu s prùmìrem 
2 mm. Nikdy nepoužívejte šòùru, drát, øetìz, lanko nebo 
podobnì. Mohou se ulomit a stát se nebezpečnými 
projektily.

Nepoužívejte toto náøadí jestliže jste unavení nebo nemocní 
nebo jste pod vlivem alkoholu drog nebo medikamentù.
Pozor pøi riziku poranìní hlavy, rukou nebo nohou. 
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
POZOR: Benzin je vysoce hoølavý a pøi kontaktu s plamenem 

mohou benzinové páry vést k explozi. Dodržujte následující 
preventivní opatøení:
Uchovávejte vždy palivo ve speciálních nádobách, zvláštì 
určených a schválených pro tento druh produktu.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

Pøed plnìním palivové nádrže zastavte motor a nechejte 
jej vychladnout. Pokud je motor ještì horký, nikdy 
nesundávejte uzávìr palivové nádrže nebo nedoplòujte 
palivo. 
Míchejte a plòte palivo v čisté, dobøe vìtrané oblasti venku, 
kde nejsou žádné jiskry nebo plameny. Palivovou nádrž 
nikdy neplòte v budovì. Sundejte pomalu uzávìr palivové 
nádrže teprve tehdy, když je motor zastavený. Bìhem 
míchání nebo plnìní paliva nekuøte. Každé vystøíknutí paliva 
okamžitì z náøadí utøete.

BÌHEM POUŽÍVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte nebo nestartujte náøadí v uzavøené 
místnosti nebo budovì. Vdechování spalin mùže být 
smrtelné. Používejte náøadí pouze venku. 
Bìhem provozu tohoto náøadí noste ochranné brýle 
a ochranu sluchu. Noste ochranné brýle neustále, 
tzn. pøi pøípravì, provozu a údržbì.
Noste hrubé, dlouhé kalhoty, vysoké boty a košili 
s dlouhými rukávy. Nenoste krátké kalhoty nebo 
sandály nebo nechoïte naboso. 
Budete-li náøadí používat, musí být vždy namontován 
ochranný kryt. Délka vyžínací struny nesmí pøekročit délku 
ochranného krytu.
Náøadí není vybaveno spojkou a strunová cívka se dále točí, 
když je motor ve volnobìžných otáčkách.
Nastavte rukojeˆ tvaru D v závislosti na výšce postavy, 
abyste zajistili co nejlepší manipulaci s náøadím.
Pøed zapnutím náøadí zajistìte, aby strunová cívka nepøišla 
do kontaktu se žádným objektem.
Uživatel a náøadí musí mít pøi startování stabilní polohu. 
Viz obrázek 6 a pokyny k Zapnutí/vypnutí náøadí.
Používejte náøadí správnì a pouze k určenému účelu.
Nedotýkejte se motoru a výfukového potrubí, protože 
se tyto prvky bìhem provozu silnì zahøívají. Pøi zastavení 
náøadí zùstanou tyto komponenty ještì krátkou dobu horké.
Nenechejte motor bìžet ve zvýšených otáčkách, 
neprovádíte-li vyžínání.

Pøi kontaktu s cizím tìlesem okamžitì zastavte motor 
a zkontrolujte náøadí z hlediska poškození. Nikdy 
nepoužívejte náøadí døíve, než bude uvedeno do pùvodního 
stavu. Nepoužívejte náøadí, jsou-li nìkteré komponenty 
špatnì upevnìné nebo poškozené. 
Začne-li náøadí neobvykle vibrovat, zastavte motor 
a okamžitì hledejte pøíčinu. Vibrace jsou všeobecnì 
výstražným znamením.
Pøi každém ošetøovacím nebo údržbáøském postupu 
a pøi výmìnì strunové cívky nebo jiného pøíslušenství 
zastavte motor a nastavte do polohy Vyp.
K údržbì náøadí používejte pouze pøíslušenství a náhradní 
díly, které jsou schválené výrobcem. Tyto díly mùžete 
obdržet u Vašeho smluvního prodejce.
Nepoužívejte žádné díly, pøíslušenství nebo nástavce, které 
nejsou schválené pro toto náøadí.

PROVOZNÍ DOBY
Dodržujte národní/komunální pøedpisy týkající se doby 
používání (event. se informujte u Vašeho pøíslušného úøadu).

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ
Nachází-li se v palivové nádrži ještì palivo, neuskladòujte 
nikdy náøadí v budovì, kde mohou páry pøijít do kontaktu 
s plamenem nebo jiskrami.
Pøed odklizením nebo pøepravou náøadí nechejte 
vychladnout motor. Bìhem pøepravy náøadí chraòte.
Po každém použití náøadí vyčistìte. Viz pokyny v odstavci 
”Čistìní a skladování”. 
Uschovejte tuto pøíručku a pravidelnì si pročtìte pokyny 
a použijte je k instruktáži jiných uživatelù. Bude-li náøadí 
zapùjčeno jiné osobì, zapùjčte s náøadím vždy pokyny.
Nechejte všechny opravy výhradnì provádìt v odborné 
dílnì.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE
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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.

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

BENZIN
Pro palivovou smìs vždy používejte čistý a nový bezolovnatý benzin.

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.
Nezdržujte se pøed rotující strunovou cívkou.
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SYMBOL VÝZNAM

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. Nedotýkejte se nože, abyste zabránili vážným poranìním.

NEMONTUJTE ŽÁDNÉ VYŽÍNACÍ NOŽE/SEKACÍ NOŽE
Provoz je pøípustný pouze s vyžínací strunou. Nepoužívejte žádné vyžínací nože/sekací nože. 
Nebezpečí poranìní!

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.
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MONTÁŽ RUKOJETI TVARU D
1. Pro Vaši bezpečnost musí být rukojeˆ tvaru D namontovaná 

pøed rozpìrnou manžetou. Posunujte rukojeˆ po násadì 
smìrem dolù, aby se nacházela napøíč k motoru (obr. 1).

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNÌNÍ: Neposunujte rukojeˆ tvaru D pøes 
rozpìrnou manžetu. Mùže to vést k poškození rukojeti nebo 
náøadí.

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

NASTAVENÍ RUKOJETI TVARU D
1. Povolte køídlatý šroub. Není nutno odstraòovat šrouby 

a podložku.

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

3. Zatímco náøadí držíte v provozní poloze (obr. 7), umístìte 
rukojeˆ tvaru D na místo, zaručující nejlepší možnou 
manipulaci s náøadím a pevnì zašroubujte køídlatý šroub 
(obr. 1). 

INSTALACE OCHRANNÉHO KRYTU
1. Umístìte ochranný kryt na násadu nad upevòovací 

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

ústrojí, natočte potom tìleso, tím se toto tìleso nastaví 
v pomìru k otvorùm, abyste mohli nasadit šrouby 
a zasunout je na určených místech. (obr. 3).

DOPORUČENÍ PRO OLEJ A PALIVO

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

DOPORUČENÍ K DRUHU BENZINU
Používejte vždy čistý, čerstvý bezolovnatý benzin. 

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

PROVOZNÍ NÁVOD

POKYNY K NASTARTOVÁNÍ
1. Smíchejte benzin (palivo pro zážehové motory) s olejem. 

Naplòte nádrž smìsí. Viz pokyny k míchání oleje a benzinu.
OK Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] (obr. 4).

3. Zmáčknìte 10 krát pomalu a úplnì sací čerpadlo. 
Palivo musí být v čerpadle patrné (obr. 5). Není-li to tento 
pøípad, zmáčknìte dále tøikrát nebo mačkejte tak dlouho, 
až je palivo vidìt.

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

5. Náøadí je na zemi, stisknìte páčku plynu a držte 
ji stisknutou.

6. Zatáhnìte kontrolovaným a souvislým pohybem 
5x za startovací lanko.

7. Nastavte páčku sytiče (Choke) do polohy 2 (obr. 5).
8. Pøi stále ještì stlačené páčce akcelerátoru zatáhnìte 

kontrolovaným a souvislým pohybem 1až 5 krát za 
startovací lanko, abyste nastartovali motor (obr. 6).

POZNÁMKA: Motor (pouze typ 710) 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. 

9. Stlačte páčku plynu, aby se motor bìhem 15 až 30 sekund 
zahøál. 

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

TIP: Poznámka: Dbejte na to, aby byl sytič (Choke) 
zaskočen v poloze (1).
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POZNÁMKA: Pøi nižších teplotách mùže motor k zahøátí 
a dosažení maximální rychlosti potøebovat delší dobu.

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

10. Je-li motor zahøátý, nastavte páčku sytiče (Choke) do 
polohy 3 (obr. 5). Náøadí je potom pøipraveno k provozu.

KDYŽ... motor neakceleruje okamžitì, nastavte páčku sytiče 
(Choke) zpátky do polohy 2 (obr. 5) a nechejte jej dále 
zahøívat.

KDYŽ... Jestliže se motor nespustí, zopakujte kroky 3 až 7.
KDYŽ... Se motor pøi startovacím pokusu zahltí, nastavte páčku 

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

KDYŽ... K nastartování horkého motoru není nutné používat 
sytič (Choke). Nastavte spínač do polohy ZAP. [I] a páčku 
sytiče (Choke) do polohy 2 (obr. 5).

POKYNY K ZASTAVENÍ
1. Uvolnìte páčku plynu (obr. 4). Nechejte motor 

ve volnobìžných otáčkách vychladnout.
2. Nastavte spínač do polohy Vyp. [O] (obr. 4).

DRŽENÍ MOTOROVÉHO VYŽÍNAČE
Pøed používáním náøadí zaujmìte polohu vhodnou pro používání 
tohoto náøadí (obr. 7). 

NASTAVENÍ DÉLKY VYŽÍNACÍ STRUNY
Strunová cívka umožòuje uvolnìní struny bez zastavení motoru. 
K tomuto účelu krátce ˆuknìte cívkou o zem (obr. 8), pøičemž 
má motorový vyžínač bìžet se zvýšenou rychlostí.

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

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

Vyžínací struna se mùže 
v následujících pøípadech pøetrhnout:

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

TRIKY PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY VYŽÍNÁNÍ
Držte strunovou cívku rovnobìžnì se zemí.
Netlačte na cívku. Provádìjte práci špičkou struny, zejména 
podél zdí. Bude-li pro vyžínání používána více než jedna 
špička struny, redukuje se účinnost vyžínání a mùže dojít 
k pøetížení motoru.
K vyžínání trávy na délce vyžínání 20 cm, postupujte 
prùbìžnì shora dolù, aby se zabránilo pøedčasnému 
opotøebování struny nebo odporu motoru.
Provádìjte vyžínání pokud možno zleva doprava. Náøadí 
má lepší účinnost vyžínání, jsou-li pohyby provádìny 
smìrem doprava. Odøezky budou vyhazovány v dostatečné 
vzdálenosti od uživatele.
Pohybujte pomalu motorovým vyžínačem v požadované 
výšce ve vyžínané oblasti a mimo vyžínanou oblast. 
Provádìjte pohyb zpøedu dozadu nebo z jedné strany 
na druhou. Vyžínání malých délek poskytuje lepší výsledek.

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. 9).
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MONTÁŽ VYŽÍNACÍ STRUNY
Tento odstavec pojednává jak o instalaci Split-Line™, tak také 
jednoduché standardní struny.

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

Existují dvì možnosti výmìny vyžínací struny:

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

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

knoflíku druhou rukou proti smìru otáčení hodinových 
ručiček je uvolnìte (obr. 10). Zkontrolujte, že šroub v 
ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. �ukací knoflík vymìòte, 
jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte vnitøní cívku z pouzdra cívky. (obr. 11).
3. Vyndejte pružinu z vnitøní cívky (obr. 11).
4. K čistìní vnitøní cívky, pružiny, høídele a vnitøního povrchu 

pouzdra cívky používejte čistý hadøík (obr. 12).
5. Zkontrolujte opotøebování ozubení na vnitøní cívce 

a pouzdru cívky (obr. 12). 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 13.

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

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

ji na poloviční délku. Provléknìte každý konec struny vždy 
jedním z obou otvorù v cívce (obr. 14). Protáhnìte strunu 
cívkou tak, aby smyčka byla pokud možno co nejmenší.

7. Naviòte struny v tìsných, rovnomìrných vrstvách na cívku 
(obr. 15). 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. 16). 
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. 16).

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. 

17).
13. Veïte konce struny pøes uložení v cívkovém pouzdøe a 

umístìte cívku s pružinou do cívkového pouzdra (obr. 18). 
Stlačte dohromady cívku a cívkové pouzdro. Držte cívku a 
cívkové pouzdro a současnì uchopte konce struny a silnì 
za nì zatáhnìte, abyste strunu uvolnili z pøidržovacích 
štìrbin v cívce.

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

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

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

knoflíku druhou rukou proti smìru otáčení hodinových 
ručiček je uvolnìte (obr. 10). Zkontrolujte, že šroub v 
ˆukacím knoflíku je volnì pohyblivý. �ukací knoflík vymìòte, 
jestliže je poškozený.

2. Stáhnìte starou vnitøní cívku z pouzdra cívky (obr. 11).
3. Vyndejte pružinu ze staré vnitøní cívky (obr. 11).
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. 18).
7. Nasaïte novou vnitøní cívku do pouzdra cívky (obr. 18). 

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

8. Držte vnitøní cívku a otáčením ˆukacího knoflíku ve smìru 
otáčení hodinových ručiček jej dobøe pevnì utáhnìte.
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OŠETØOVÁNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
Demontáž krytu vzduchového filtru/výfukového potrubí 
1. Posuòte páčku sytiče (Choke) do mezipolohy (2).
POZNÁMKA: Páčka sytiče musí být v mezipoloze (2), abyste 

mohli sundat kryt vzduchového filtru/výfukového potrubí.
2. Vyšroubujte čtyøi (4) šrouby, držící kryt vzduchového filtru/

výfukového potrubí (obr. 19). Použijte k tomu plochý 
šroubovák nebo šroubovák s vložkou Torx čís. T20.

3. Odstraòte bez násilí kryt motoru.
Čistìní vzduchového filtru
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. Odstranìní krytu vzduchového filtru/výfukového potrubí. 
Viz  ”Demontáž vzduchového filtru/výfukového potrubí”. 

2. Vymontujte vzduchový filtr pod krytem vzduchového filtru/
výfuku (obr. 20).

3. Umyjte filtr mycím prostøedkem a vodou (obr. 21). Filtr 
pečlivì propláchnìte, nechejte odkapat a úplnì uschnout.

4. Použijte dostatečnì čistý olej, abyste filtr lehce namazali 
(obr. 22).

5. Tlačte na filtr, aby se olej rozdìlil a pøebytek vytlačil 
(obr. 23).

6. Vymìòte vzduchový filtr pod krytem vzduchového filtru/
výfuku (obr. 20).

POZNÁMKA: Používání náøadí bez filtru a krytu vzduchového 
filtru/výfukového potrubí vede k zaniknutí záruky (garance).

Nasazení krytu vzduchového filtru/výfukového potrubí 
1. Umístìte kryt vzduchového filtru/výfukového potrubí 

na zadní stranu karburátoru a výfukového potrubí.
POZNÁMKA: Páčka sytiče musí být v mezipoloze (2) (obr. 19), 

abyste mohli znovu nasadit kryt vzduchového filtru/
výfukového potrubí.

2. Vložte čtyøi (4) šrouby do otvorù krytu vzduchového filtru/
výfukového potrubí (obr. 19) a pevnì je utáhnìte. Použijte 
k tomu plochý šroubovák nebo šroubovák s vložkou Torx 
čís. T20. Neutahujte šrouby pøíliš pevnì a s násilím. 

Kontrola palivové smìsi 
Použití starého nebo špatnì namíchaného paliva je hlavní 
pøíčinou chybného provozu náøadí. Pøed každým nastavením 
vyprázdnìte palivovou nádrž a naplòte ji novým a správnì 
namíchaným palivem.

Čistìní vzduchového filtru 
Stav vzduchového filtru hraje podstatnou roli pøi provozu náøadí. 
Znečistìný vzduchový filtr omezuje cirkulaci vzduchu a zmìní 
smìs vzduch/palivo. Z toho vzniklé následky jsou často 
neprávem pøipisovány špatnému nastavení karburátoru. 
Pøed nastavováním volnobìhu zkontrolujte stav filtru. 
Viz odstavec ”Ošetøování vzduchového filtru”. 

Nastavení volnobìhu 
Není-li po kontrole palivové smìsi a vyčistìní vzduchového filtru 
volnobìh v bezvadném stavu, proveïte následující nastavení:

1. Nastartujte motor a nechejte jej pøibližnì 2–3 minuty 
ve vysokých otáčkách (plný plyn) zahøát.

2. Uvolnìte páčku plynu a nechejte motor bìžet ve 
volnobìžných otáčkách. Jestliže se motor zastaví, vložte 
malý, køížový nebo plochý šroubovák do otvoru v krytu 
vzduchového filtru/výfukového potrubí (obr 24). Pootočte 
seøizovacím šroubem volnobìhu vždy o jednu osminu 
otáčky (podle potøeby) ve smìru otáčení hodinových 
ručiček, až motor drží volnobìh. Viz pokyny pro otáčky/
minutu pøi volnobìhu.

POZNÁMKA: Náøadí není vybaveno spojkou a strunová cívka 
se dále točí, když je motor ve volnobìžných otáčkách. 

3. Ke snížení volnobìžných otáček, pootočte seøizovacím 
šroubem vždy o jednu osminu otáčky proti smìru otáčení 
hodinových ručiček (podle potøeby).

Vìtšina problémù týkajících se motoru, se nechá odstranit 
kontrolou palivové smìsi, vyčistìním vzduchového filtru 
a seøízením volnobìhu.

Trvají-li problémy nadále, nechejte karburátor seøídit 
prostøednictvím autorizovaného zástupce, dojde-li 
k následujícímu:

Volnobìh nefunguje, 
Pøi akceleraci motor zpoždìnì reaguje nebo se zastaví.
Motor ztrácí výkon.

VÝMÌNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Používejte zapalovací svíčku Champion RDJ7Y (nebo 
ekvivalentní zapalovací svíčku). Správná vzdálenost elektrod 
činí 0,63 mm. 

Zkontrolujte po 50 provozních hodinách zapalovací svíčku.

1. Zastavte motor a nechejte jej vychladnout. Sundejte 
koncovku zapalovací svíčky.

2. Vyčistìte zapalovací svíčku.
3. Zapalovací svíčku vymìòte, je-li prasknutá nebo 

znečistìná. Nastavte vzdálenost 0,63 mm.
4. Nasaïte zapalovací svíčku do válce. Pevnì utáhnìte tím, 

že zapalovací svíčkou otáčíte ve smìru otáčení hodinových 
ručiček. 

Neutahujte ji pøíliš pevnì.

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

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

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

1. Vyprázdnìte celou palivovou nádrž do nádoby s identickým 
palivem pro dvoudobé motory. Nepoužívejte palivo, které 
bylo uloženo déle než 60 dnù.

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

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

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

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

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

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.
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ODSTRANÌNÍ CHYB

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

MOTOR SE NESPUSTÍ

PØÍČINA OPATØENÍ

Spínač zapalování je v poloze VYP Nastavte spínač na ZAP

Prázdná benzinová nádrž Naplòte benzinovou nádrž

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

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

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 Nastavte podle pokynù

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

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.
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