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

L09
cloj=klK=TSVJMORSTC

0063_C_0063G07.book  Seite 1  Mittwoch, 21. November 2007  11:22 11



O

0063_C_0063G07.book  Seite 2  Mittwoch, 21. November 2007  11:22 11

13

26

39

52

65

78

91



P

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

0063_C_0063G07.book  Seite 3  Mittwoch, 21. November 2007  11:22 11



Q

Az alkatrészek ismertetése

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù

* Podle provedení

Popis dielov

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componentei

* În funcþie de execuþie

Opis delov

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova

* Ovisno o modelu

Fig. 1

1. Motor 10. Gázkar
2. Tartályzár 11. Fogantyúrúd
3. Indítófogantyú 12. EZ-Link™
4. Gyújtógyertya 13. Szár
5. Szívatókar * 14. Kaszafejburkolat
6. Szívatópumpa 15. Zsinórvágó penge
7. Levegõszûrõ-/ 16. Kaszafej

hangtompító-burkolat 17. Vágólap burkolattal
8. Vállheveder-tartó 18. Vállheveder
9. Gyújtáskapcsoló 19. Távtartó karmantyú

1. Silnik 9. Wył¹cznik zapłonu
2. Korek zbiornika paliwa 10. DŸwignia gazu
3. Uchwyt startera 11. Uchwyt urz¹dzenia
4. Œwieca zapłonowa 12. EZ-Link™
5. DŸwignia ssania (choke) * 13. Trzon (rurka)
6. Pompa ss¹ca 14. Osłona zespołu tn¹cego
7. Osłona filtra powietrza/ 15. Ostrze do przycinania ¿yłki

tłumika 16. Zespół tn¹cy
8. Mocowanie pasa do 17. No¿e z osłon¹

zawieszania 18. Pas do zawieszania 
urz¹dzenia na ramieniuurz¹dzenia na ramieniu

19. Opaska dystansowa

1. Motor 10. Páčka plynu
2. Uzávìr palivové nádrže 11. Øídítka
3. Startovací rukojeˆ 12. EZ-Link™
4. Zapalovací svíčka 13. Násada
5. Páčka sytiče (Choke) * 14. Kryt vyžínacího nástavce
6. Sací čerpadlo 15. Nùž ke zkrácení struny
7. Kryt vzduchového filtru/ 16. Vyžínací nástavec

tlumiče hluku 17. Vyžínací nùž s krytem
8. Držák ramenního popruhu 18. Ramenní popruh
9. Spínač zapalování 19. Rozperná manžeta

1. Motor 10. Páčka plynu
2. Uzáver palivovej nádrže 11. Držadlo
3. Štartovacia rukoväˆ 12. EZ-Link™
4. Zapa¾ovacia sviečka 13. Násada
5. Páčka sýtiča (Choke) * 14. Kryt vyžínacieho nástavca
6. Sacie čerpadlo 15. Nôž na skrátenie struny
7. Kryt vzduchového filtra/ 16. Vyžínací nástavec

tlmiča hluku 17. Vyžínací nôž s krytom
8. Držiak ramenného popruhu18. Ramenný popruh
9. Spínač zapa¾ovania 19. Rozperná manžeta

1. Motor 10. Maneta de acceleraþie
2. Capacul rezervorului 11. Ghidon
3. Mâner demaror 12. EZ-Link™
4. Bujie 13. Tijã
5. Manetã de şoc * 14. Apãrãtoarea dispozitivului 
6. Pompã de aspiraþie de tãiere
7. Capac filtru de aer/ 15. Lama de tãiat

Amortizor de zgomot 16. Dispozitiv de tãiere
8. Suport curea pentru umãr 17. Lama de tãiat cu apãrãtoare
9. Întrerupãtor de aprindere 18. Cureaua de umãr

19. Manşeta de distanþare

1. Motor 11. Balanca
2. Zapiralo rezervoarja 12. EZ-Link™
3. Ročaj zaganjalnika 13. Cevasti ročaj
4. Vžigalna svečka 14. Zaščitna plošča rezalnega 
5. Vzvod zračnega dušilca * nastavka
6. Sesalna črpalka 15. Rezilo za rezanje niti
7. Pokrov zračnega filtra/ 16. Rezalni nastavek

dušilca zvoka 17. Rezalno rezilo z zaščitno 
8. Nosilec naramnice ploščo
9. Vžigalno stikalo 18. Naramnica

10. Vzvod za plin 19. Distančna manšeta

1. Motor 10. Poluga gasa
2. Zapor pogonskog goriva 11. Hvatna šipka
3. Hvat startera 12. EZ-Link™
4. Svjećica za paljenje 13. Držak
5. Poluga čoka * 14. Pokriv članka za rezanje
6. Usisna crpka 15. Nitno rezno sječivo
7. Pokriv-zračni filtar/zvučni 16.Članak za rezanje

prigušivač 17. Rezno sječivo sa pokrivom
8. Držaljka ramenog remena 18. Rameno remenje
9. Sklopka za paljenje 19. Distanciona manšeta
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Az alkatrészek ismertetése – 1–4. ábra

Opis czêœci – rys. 1–4

Popis dílù – obr. 1–4

Popis dielov – obr. 1–4

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–4

Opis delov – Sl. 1–4

Opis dijelova – crt.1–4

 7
 7

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 8

Fig. 9

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

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

Podle provedení – Popis dílù – obr. 7–9

Pod¾a vyhotovenia – Popis dielov – obr. 7–9

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

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

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

Fig. 10

1. EZ-Link™ 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

Q

O

P

N

TOS

N
R

P

1. EZ-Link™ 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

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

1. EZ-Link™ 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Otočný knoflík 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. EZ-Link™ 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Otočný gombík 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. EZ-Link™ 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Buton 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj

1. EZ-Link™ 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Gumb 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. EZ-Link™ 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Dugme 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb

P

N
O
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Az alkatrészek ismertetése – 10–13. ábra

Opis czêœci – rys. 10–13

Popis dílù – obr. 10–13

Popis dielov – obr. 10–13

Descrierea pieselor componente – Fig. 10–13

Opis delov – Sl. 10–13

Opis delov – Sl. 10–13

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

Q

T

U

S R

Q

NM

V

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie 
tn¹cego na dr¹¿ekzabezpieczaj¹cy 

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

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

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák nože
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 5. Hnací hriade¾
nástavca 6. Teleso hnacieho hriade¾a

2. Skrutky 7. Výrez pre blokovaciu tyčku
3. Upevnenie plechového 8. Otvor puzdra hriade¾a

krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovacia tyčka 10. Držiak noža

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit 
de tãiere de antrenare

2.Şuruburi 7.Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui 
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suportul lamei

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

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

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

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9.Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držaljka sječiva
5. Pogonska osovina
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Az alkatrészek ismertetése – 14–16. ábra

Opis czêœci – Rys. 14–16

Popis dílù – obr. 14–16

Popis dielov – obr. 14–16

Descrierea pieselor componente – Fig. 14–16

Opis delov – Sl. 14–16

Opis dijelova – crt. 14–16

P

Q

R

O
N

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

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

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

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

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

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

1. Matica 4. Sigurnosna šipka
2. Držaljka sječiva 5. Kućište pogonske osovine
3. Rezno sječivo 8. Osovinski utični otvor
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Az alkatrészek ismertetése – 17–19. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – Rys. 17–19

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 17–19

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 17–19

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – Fig. 17–19

* În funcþie de execuþie

Opis delov – Sl. 17–19

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 17–19

* Ovisno o modelu

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3) *
2. Gázkarrögzítõ 7. Szívatókar *
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) * 9. Indítókötél
5. Fél szívató, köztes 

helyzet (2) *

Q

T

R

U

S

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

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

8. Sací čerpadlo
9. Startovací lanko

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

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

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

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

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

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

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

međupoložaj (2) *
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Az alkatrészek ismertetése – 24–26. ábra

Opis czêœci – rys. 24–26

Popis dílù – obr. 24–26

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

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

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

R
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Popis dielov – obr. 24–26

Descrierea pieselor componente – Fig. 24–26

Opis delov – Sl. 24–26

Opis dijelova – crt. 24–26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

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

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

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

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

OO

N

P
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Az alkatrészek ismertetése – 31–32. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – rys. 31–32

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 31–32

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 31–32

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – Fig. 31–32

* În funcþie de execuþie

Opis delov – Sl. 31–32

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 31–32

* Ovisno o modelu

Fig. 33 Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Az alkatrészek ismertetése – 36–37. ábra

Opis czêœci – rys. 36–37

Popis dílù – obr. 36–37

Popis dielov – obr. 36–37

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–37

Opis delov – Sl. 36–37

Opis dijelova – crt. 36–37

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. Manetã de şoc * 3. Filtru de aer
2.Şurub

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

1. Poluga čoka * 3. Zračni filtar
2. Vijak

1. Üresjárati fordulatszám 2. Gyújtógyertya
szabályozó

1. Regulator liczby obrotów 2. Œwieca zapłonowa
biegu jałowego

1. Regulátor volnobìžných 2. Zapalovací svíčka
otáček

1. Regulátor vo¾nobežných 2. Zapa¾ovacia sviečka
otáčok

1. regulator de turaþie pentru 2. bujie
mers în gol

1. Regulator števila vrtljajev 2. Vžigalna svečka
pri prostem teku

1. Regulator brzine vrtnje 2. Svjećica za paljenje
u praznom hodu

NN

0,63 mm

 2

0063_C_0063G07.book  Seite 12  Mittwoch, 21. November 2007  11:22 11



TU

Vse podatke iz tipske ploščice vaše naprave, 
vnesite v naslednje polje.

Tipska ploščica se nahaja v bližini motorja. 

Ti podatki so zelo pomembni za poznejšo identifikacijo pri 
naročilu nadomestnih delov za napravo, ter za servisno službo.

ZA VAŠO VARNOST

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Ta naprava je namenjena izključno.

– uporabi v skladu z opisi in varnostnimi navodili, ki so podani 
v tem navodilu za strežbo,

– uporabi v področju hišnega vrta in vrta za zabavo v prostem 
času,

– košnji robov travnika in majhnih ali težko dostopnih travnatih 
površin (npr. pod grmovjem)

– ter rezanju divje rasti, šibja in goščave.
Te naprave ne smete uporabljati v druge namene. Uporabnik je 
odgovoren za škode prizadete tretjim osebam in njihovi lastnini.

Uporabljajte napravo le v tistem tehničnem stanju, ki ga je 
proizvajalec predpisal in jo dobavil.

Samovoljne spremembe na napravi izključujejo jamstvo 
proizvajalca glede škod, ki bi zaradi tega nastale.

VARNOSTNA NAVODILA

PRED ZAČETKOM DELA, PREBERITE VSA NAVODILA
Skrbno preberite ta navodila. Dobro se seznanite s strežbo 
in uporabo naprave.
Ne uporabljajte te naprave, če ste utrujeni ali bolani ali pod 
vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
Otroci in mladi izpod 16 let, ne smejo uporabljati naprave.
Preverite napravo preden jo začnete uporabljati. 
Zamenjajte poškodovane dele. Preverite, da ne izteka 
gorivo. Prepričajte se, če so vsi spojni elementi nameščeni 
in pritrjeni. Zamenjajte dele rezalnega nastavka, ki so 
zlomljeni, počeni ali kako drugače poškodovani. Prepričajte 
se, da je rezalni nastavek predpisno nameščen in dobro 
pritrjen.  Prepričajte se, da je zaščitna plošča  za rezalni 
nastavek predpisno nameščena in če se nahaja 
v priporočenem položaju. Neupoštevanje teh navodil, 
lahko povzroči poškodbe uporabnika in opazovalcev, 
ter poškodbe naprave.
Uporabljajte le originalno nadomestno rezalno nit, premera 
2,41 mm. Nikoli ne uporabljajte s kovino ojačene niti, žice, 
verige, vrvi ali podobno. Lahko se odtrgajo in postanejo 
nevarni izstrelki.
Vedno se zavedajte nevarnosti poškodb glave, rok in nog.
Pritisnite vzvod za plin. Le-ta se mora samodejno vrniti 
v ničelni položaj. Nastavitve ali popravila, opravite pred 
začetkom dela z napravo.

Pred vsako uporabo, očistite območje v katerem boste 
rezali. Odstranite vse predmete, kot kamenje, črepinje, 
žeblje ali vrvice, ki jih lahko naprava odvrže stran ali se 
zapletejo v rezalni nastavek. Iz področja oddaljite otroke, 
opazovalce in živali. Otroci, opazovalci in živali naj bodo 
oddaljeni v krogu najmanj 15 m; vedno obstaja nevarnost, 
da opazovalce zadene kakšen odvržen predmet. 
Opazovalci morajo nositi zaščito za oči. Če se vam nekdo 
približa, takoj izklopite motor in rezalni nastavek.

VARNOSTNA NAVODILA ZA BENCINSKE KOSILNICE 
ZA TRAVO
POZORW Bencin je močno vnetljiv, hlapi pa lahko eksplodirajo 
med vžigom. Opravite naslednje varnostne ukrepe:

Hranite bencin le v posodah, ki so posebno temu 
namenjene in odobrene.
Ne dovolite možnosti, da se razliti bencin vžge. Zaženite 
motor šele, ko bencinski hlapi izhlapijo.
Motor vedno izklopite in ga pustite, da se ohladi, preden 
začnete polniti gorivo. Nikoli ne odstranite zapirala 
z rezervoarja niti polnite rezervoarja, dokler je motor vroč. 
Nikoli ne uporabljajte naprave, če predhodno niste močno 
privili zapiralo na rezervoarju. Zapiralo rezervoarja počasi 
odvijte, da se pritisk v rezervoarju počasi zniža.
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Bencin mešajte in polnite na prostem v čistem, dobro 
prezračenem okolju, kjer ni isker ali plamena. Zapiralo na 
rezervoarju odpirajte počasi, ko ste predhodno izklopili 
motor. Ne kadite medtem ko mešate ali polnite bencin. 
Razliti bencin takoj obrišite z naprave.
Napravo odnesite najmanj 10 m stran od kraja za polnjenje, 
preden zaženete motor. Ne kadite in odstranite iskrenje ali 
odprti plamen iz področja med polnjenjem bencina ali 
uporabe naprave.

MED DELOM
Če se nahajate v zaprtem prostoru ali zgradbi, nikoli ne 
zaženite motorja niti ga pustite obratovati. Vdihavanje 
odpadnih plinov je lahko smrtonosno. Uporabljajte napravo 
le na prostem.
Nosite zaščitna očala in zaščito za ušesa, ko uporabljate 
napravo. Če se med delom dviga prah, nosite masko na 
obrazu ali masko za zaščito pred prahom. Priporočamo 
srajco z dolgimi rokavi.
Nosite debele, dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite 
širokega oblačila, nakita, kratkih hlač, sandal in ne hodite 
bosi. Lase dvignite visoko nad rameni.
Zaščitna pločevina na rezalnem nastavku mora vedno biti 
postavljena, ko uporabljate napravo kot napravo za striženje 
trave. Obe niti za striženje morata biti izvlečeni za 
obratovanje in mora biti nameščena ustrezna nit. 
Rezalna nit za striženje ne sme biti izvlečena čez rob 
zaščitne pločevine.
Naprava ima sklopko. Rezalni nastavek miruje v prostem 
teku. Če ne miruje, ga dajte v prodajni center s katerim 
imate pogodbo, da ga njihov mehanik nastavi.
Nastavite balanco po vaši višini, da lahko normalno 
uporabljate napravo.
Rezalnega nastavka na napravi se ne smete dotikati.
Uporabljajte napravo le pri dnevni svetlobi ali ob dobri 
umetni svetlobi.
Izogibajte se naključnega zagona. Bodite pripravljeni za 
uporabo naprave takoj, ko potegnete zaganjalno vrv. 
Uporabnik in naprava se morata nahajati v stabilnem 
položaju med zagonom. Obrnite pozornost na sliko 19 
in navodila za Start/Stop.
Uporabljajte to napravo le v predvidene namene.

Ne nagnite se preveč. Bodite vedno trdno na tleh in 
obdržite ravnotežje.
Med delom napravo vedno trdno držite z obema rokama. 
Vedno trdno držite obe strani balance.
Med delom vedno nosite naramnico.
Roke, obraz in noge imejte stran od vseh premičnih delov. 
Ne dotikajte se rezalnega nastavka  dokler se vrti in ga ne 
poskušajte ustaviti.
Ne prijemajte motorja in zvočnega dušilca. Ti deli se močno 
segrevajo med uporabo. Ostanejo vroči še kratek čas po 
izklopu.
Ne dovolite, da se motor vrti hitreje, kot je potrebno za 
rezanje ali striženje robov. Ne dovolite, da motor obratuje 
z visokim številom vrtljajev, ko ne režete.
Motor vedno izklopite, ko prekinete z rezanjem ali ko 
prehajate z enega mesta na drugo.
Če zadenete ob tujek ali se zapletete v njega, takoj ustavite 
motor in preverite, če je prišlo do poškodbe. Nikoli ne 
uporabljajte naprave z nepritrjenimi ali poškodovanimi deli.
Ustavite in izklopite motor pri vzdrževanju, popravilih ali 
zamenjavi rezalnega nastavka ali kakšnih drugih nastavkov.
Za popravilo uporabite le originalne nadomestne dele. 
Te dele lahko kupite v prodajnem centru s katerim imate 
pogodbo.
Nikoli ne uporabljajte delov, pribora ali nastavkov, ki niso 
odobreni za to napravo. Posledice so lahko resne 
poškodbe uporabnika in škode na napravi. Razen tega, 
lahko vaša garancija postane neveljavna.
Napravo držite trdno in poskrbite, da med rezalnim 
nastavkom in zaščitno pločevino ni ostankov trave ali tujkov.
Da bi zmanjšali nevarnost požara, zamenjajte poškodovane 
dušilce zvoka in napravo za gašenje obloka ter očistite 
motor in dušilec zvoka od trave, listja, odvečnega maziva 
in nabranih saj.
Dajte, da vsa popravila opravijo izključno v strokovni 
delavnici.

Delovni čas
Upoštevajte nacionalne / komunalne pedpise glede časa 
uporabe (po potrebi se pozanimajte pri vaši pristojni službi).
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PRI DELU Z REZALNIM REZILOM
Prosimo, da pred uporabo naprave, natančno preberete 
vsa varnostna navodila.
Balanco vedno držite med uporabnikom in rezalnim 
nastavkom.
NIKOLI ne režite z rezalnim rezilom 75 cm ali več nad tlemi.
Lahko nastanejo povratni udari, če vrteče se rezilo zadene 
ob kakšen predmet, ki se ga ne da takoj odrezati. Povratni 
udari so lahko zadosti močni, da napravo/ali uporabnika 
odvržejo v katerikoli smeri in da uporabnik izgubi kontrolo 
nad napravo. Povratni udari lahko nastopijo brez opozorila, 
če se rezilo zatakne, zagozdi ali blokira. To se lahko zgodi 
v področjih, v katerih ni dobrega pregleda nad materialom, 
ki ga režete.
Z rezilom za goščavo ne režite ničesar debelejšega od 
12,7 mm. Sicer lahko pride do močnih povratnih udarov.
Ne poskušajte se dotakniti ali ustaviti rezila, ko se ta vrti.
Rezilo, ki se še vrti lahko povzroči poškodbe tudi ko se je 
motor že ustavil, ali ste sprostili ročico za plin. Trdno držite 
napravo, dokler se rezilo popolnoma ne umiri.
Ne dovolite, da motor obratuje z visokim številom vrtljajev, 
ko ne režete.
Če zadenete ob tujek ali se zapletete v njega, takoj ustavite 
motor in preverite, če je prišlo do poškodbe. Dajte, da 
škodo odpravijo preden nadaljujete z uporabo naprave. 
Naprave ne uporabljajte z skrivljenim, počenim ali topim 
rezilom. Skrivljena, deformirana, počena ali zlomljena rezila 
vrzite stran.
Rezalnega rezila ne brusite. Nabrušena konica rezila se 
med obratovanjem lahko zlomi. To ima lahko za posledico 
resne poškodbe. Zamenjajte rezilo.

V primeru nenavadno močnih vibracij TAKOJ izklopite 
motor. Vibracije so znamenje problema. Temeljito 
preverite, če so nepritrjene osi, matice ali druge poškodbe, 
preden nadaljujete z rezanjem. Če je potrebno, popravite ali 
zamenjajte pokvarjene dele.

PO DELU
Očistite rezalna rezila s kakšnim gospodinjskim čistilnim 
sredstvom, da bi odstranili različne ostanke Podmažite 
rezilo z strojnim oljem, da ga zaščitite pred rjo.
Dobro hranite rezalno rezilo v zaprtem prostoru, da ga 
zaščitite pred poškodbami in nepooblaščeno uporabo.

OSTALA VARNOSTNA NAVODILA
Dokler je v rezervoarju še bencin, ga nikoli ne hranite 
v stavbi, kjer bi hlapi lahko prišli v stik z iskro ali odprtim 
plamenom.
Pustite, da se motor ohladi pred transportom ali 
odlaganjem. Pri transportu, napravo dobro pritrdite.
Hranite napravo v suhem, zaprtem ali visokem mestu, 
da bi onemogočili nepooblaščeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega otrok.
Naprave nikoli ne polivajte ali brizgajte z vodo ali drugimi 
tekočinami. Balanca mora biti suha, čista in brez prahu. 
Čistite jo po vsaki uporabi, upoštevajte navodila glede 
čiščenja in odlaganja.
Shranite to navodilo. Berite ga pogosto in ga uporabite pri 
podučevanju drugih uporabnikov. Če to napravo nekomu 
posodite, jo posodite skupaj z tem navodilom.

DOBRO SHRANITE TO NAVODILO
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VARNOSTNI IN MEDNARODNI SIMBOLI
To navodilo za strežbo opisuje varnostne in mednarodne simbole in piktograme, ki so lahko upodobljeni na tej napravi. 
Preberite priročnik za uporabnika, da bi se seznanili z vsemi varnostnimi navodili, navodili za montažo, obratovanje in popravila.

SIMBOL POMEN

VARNOSTNI SIMBOL in OPOZORILNI SIMBOL
Kaže nevarnost, opozorilo ali razlog za previdnost. Lahko je uporabljen skupaj z drugimi simboli ali piktogrami.
 

PREBERITE NAVODILO ZA STREŽBO
Neupoštevanje predpisov o delu in previdnosnih ukrepov, imajo lahko za posledico resne poškodbe.
Preberite navodilo za strežbo pred zagonom ali delom z napravo.

NOSITE ZAŠČITO ZA OČI in UŠESA
POZORW Odvrženi predmeti lahko povzročijo hude poškodbe oči, čezmeren hrup pa 
lahko povzroči izgubo sluha. Nosite zaščito za oči in ušesa med uporabo naprave.

NOSITE ZAŠČITO ZA GLAVO
POZORW Padajoči predmeti lahko povzročijo hude poškodbe glave. Nosite zaščito za glavo pri delu z napravo 
   

ODDALJITE OPAZOVALCE
POZORW Vsi opazovalci, zlasti otroci in domače živali, morajo biti najmanj 15 m stran od delovnega področja.
    

BENCIN
Za bencinsko mešanico vedno uporabljajte čist in svež neosvinčen bencin.

OLJE
Za bencinsko mešanico uporabljajte le olje, ki je odobreno v navodilu za strežbo.

ODVRŽENI PREDMETI IN VRTLJIVI DELE
LAHKO POVZROČIJO HUDE POŠKODBE 
POZORW Ne uporabljajte naprave, če ni zaščitno ohišje za rezanje pravilno postavljeno. 
Oddaljite se od vrtljive tuljave z nitjo in rezalnega rezila.
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SIMBOL POMEN

VŽIGALNA STIKALA
VKLOP / ZAGON / OBRATOVANJE

VŽIGALNA STIKALA
IZKLOPLJENO ali STOP

OPOZORILO NA VROČE POVRŠINE
Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, prenosnikov ali valjev. Lahko se opečete. 
Ti deli med delovanjem postanejo izredno vroči in ostanejo vroči še kratek čas po izklopu naprave.
   

OSTRO REZILO
POZOR: Ostro rezilo na zaščitni plošči, ter ostro rezalno rezilo. Da bi preprečili hude poškodbe,
ne dotikajte se rezila.

NASTAVITEV ZRAČNEGA DUŠILCA
1 • MAKSIMALEN POLOŽAJ ZRAČNEGA DUŠILCA položaj za zagon.

2 • SREDNJI POLOŽAJ ZRAČNEGA DUŠILCA vmesni položaj

3 • Delovni položaj.

MAKSIMALNO ŠTEVILO VRTLJAJEV
Ne dovolite, da naprava obratuje hitreje od maksimalnega števila vrtljajev.

NOSITE ZAŠČITNO OBUTEV in ROKAVICE
Med obratovanjem te naprave, nosite odporne škornje in delovne rokavice.

I
0
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VGRADITEV in NASTAVITEV BALANCE 
1. Balanco postavite med zgornjo in spodnjo objemko (sl. 1).
2. Sestavite tri dele in privijte štiri (4) vijake skozi zgornjo 

objemko v srednjo objemko.
NAPOTEKW Odprtine zgornje in srednje 

objemke se ujemajo le, če opravite montažo pravilno.
3. Zadržite objemke in balanco nad ohišjem osi na spodnji 

objemki.
4. Vsako šesterokotno matico držite trdno z enim prstom 

v spodnji vdolbini objemke. Vijake delno privijte z velikim 
odvijačem za vijake z križnim urezom. Vijake popolnoma 
privijte šele potem, ko ste balanco pravilno postavili.

5. Postavite napravo v delovni položaj (sl. 20) in zasučite 
balanco v položaj, ki vam omogoča najboljše ravnanje.

6. Vijake enakomerno privijajte v držalu, dokler ne boste 
popolnoma pritrdili balance.

POSTAVITEV in NASTAVITEV NARAMNICE
1. Potegnite pas skozi zaponko (sl. 3).
2. Navlecite naramnico čez glavo in postavite blazinico 

na ramo.
3. Zapnite kljuko naramnice v kovinsko držalo (sl. 4). 

Nastavite pas na primerno dolžino. 

UPORABA EZ-LINK™ SISTEMA
NAPOTEKW Da bi lažje vgradili ali odstranili nastavke, 

postavite napravo na tla ali delovno mizo.

Odstranjevanje rezalnih in drugih nastavkov
1. Da bi nastavek odpustili, zasučite vrtljivi ročaj v levo (sl. 7).
2. Pritisnite in zadržite sprožilni gumb (sl. 7).
3. Zgornje ohišje osi trdno držite in ravno izvlecite rezalni ali 

kakšen drugi nastavek iz Ez-Link™ sklopke (sl. 8).

Vgraditev rezalnih nastavkov in drugih nastavkov
1. Da bi nastavek odpustili, zasučite vrtljivi ročaj v levo (sl. 7).
2. Nastavek trdno držite in ga porinite ravno v Ez-Link™ 

sklopko (sl. 8).
NAPOTEKW Izravnava sprožilnega gumba z vodilnim žlebom, 

bo olajšala vgraditev (sl. 7).
3. Zaradi pritrditve, obrnite gumb v desno (sl. 9). 

Pred začetkom dela se prepričajte, da je vrtljivi ročaj dobro 
pritrjen.

ODSTRANITEV in VGRADITEV ZAŠČITNE 
PLOČEVINE NA REZALNEM NASTAVKU
Če uporabljate napravo kot napravo za rezanje goščave 
(z rezilom za rezanje), morate odstraniti zaščitno pločevino 
na rezalnem nastavku.

Zaščitno pločevino na rezalnem nastavku odstranite tako, 
da z pomočjo ravnega odvijača odstranite tri (3) vijake (sl. 10). 
Dele shranite za poznejšo uporabo.

Če uporabljate napravo kot napravo za striženje trave, 
morate postaviti zaščitno pločevino za rezalni nastavek.

Zaštitno pločevino za rezalni nastavek ugrajujete v držalo 
zaščitne pločevine tako, da  s pomočjo ravnega odvijača 
privijete tri (3) vijake. Vijake močno privijte (sl. 10).

ODSTRANITEV REZALNEGA NASTAVKA IN 
POSTAVITEV REZALNEGA REZILA
NAPOTEK: Da bi odstranitev ali vgraditev rezila ali rezalnega 

nastavka bila enostavnejša, postavite napravo na tla ali na 
delovno mizo.

Odstranitev rezalnega nastavka
1. Postavite odprtino v puši gredi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 11).

2. Trdno držite varnostno palico zraven ročaja naprave 
na njenem mestu (sl. 12).

3. Medtem ko držite varnostno palico, odstranite rezalni 
vložek tako, da ga snamete s pogonske gredi z zasukom 
v smeri urnega kazalca (sl. 13). Shranite rezalni nastavek 
za poznejšo uporabo.
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VGRADITEV REZALNEGA REZILA
4. Odstranite zaščitno pločevino na rezalnem nastavku. 

Glej odstranjevanje in vgraditev zaščitne pločevine za 
rezalni vložek.

5. Postavite rezalno rezilo na pogonsko gred (sl. 14).
6. Centrirajte rezalno rezilo na ohišje pogonske gredi (sl. 14).
7. Prepričajte se, da je rezalno rezilo centrirano in da leži ravno 

glede na ohišje pogonske gredi.
8. Postavite odprtino v puši osi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 11).

9. Postavite držalo rezila in matico na pogonsko gred (sl. 14). 
Preverite, če je rezilo predpisno vgrajeno.

10. Privijte matico «v nasprotni smeri urnega kazalca» medtem, 
ko trdno držite varnostno palico (sl. 15). 
vrtilni moment 37 Nm
Če nimate na razpolago momentnega ključa, privijajte 
matico proti držalu rezila, dokler ne bo trdno nalegal na 
pušo osi. Preverite, če je rezilo predpisno vgrajeno in nato 
privijte matico za nadaljnjih 1/4 do 1/2 vrtljaja «v nasprotni 
smeri urnega kazalca» (sl. 15)

11. Odstranite varnostno palico iz reže za varnostno palico.

ODSTRANJEVANJE REZALNEGA REZILA IN 
VGRADITEV REZALNEGA VLOŽKA 
Odstranitev rezalnega rezila
1. Postavite odprtino v puši gredi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 11).

2. Trdno držite varnostno palico zraven ročaja naprave 
na njenem mestu (sl. 12).

3. Medtem ko držite varnostno palico, odvijte matico na rezilu 
tako, da jo zasučete v smeri urnega kazalca z odvijačem ali 
nasadnim ključem (sl. 16).

4. Odstranite matico, držalo rezila in rezilo. Matico in rezilo 
shranite skupaj na varnem, za poznejšo uporabo. Shranite 
jih na mestu nedostopnem otrokom.

Vgraditev rezalnih nastavkov 
5. Postavite odprtino v puši gredi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 11). Postavite držalo rezila na pogonsko gred z ravno 
površino proti ohišju pogonske gredi (sl. 13). Privijajte 
rezalni vložek v nasprotni smeri urnega kazalca na 
pogonsko gred. Močno pritegnite.

NAPOTEKW Držalo rezila mora biti vgrajeno na pogonsko gred 
v položaju, kot kaže slika,  da bi rezalni vložek pravilno 
deloval.

6. Odstranite varnostno palico.
7. Vgradite varnostno pločevino za rezalni vložek. 

Glej odstranjevanje in vgraditev zaščitne pločevine 
za rezalni vložek.
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PRIPOROČILA GLEDE VRSTE OLJA
Uporabljajte le kakovostno olje po API-klasifikaciji TC (TSC-3),  
ki ga ponujajo za dvotaktne motorje z zračnim hlajenjem. 
Olje za dvotaktne motorje mešajte po navodilih na posodi, 
1:40 (2,5 %).

PRIPOROČILA GLEDE VRST BENCINA
Vedno uporabljajte čist, svež neosvinčen bencin. 

NAVODILA GLEDE MEŠANJA OLJA IN BENCINA
Starost in/ali napačno mešano gorivo, sta glavna razloga, 
če naprava ne obratuje brezhibno. Uporabljajte le čist, svež 
neosvinčen bencin. Natančno upoštevajte navodila za pravilno 
mešanico bencin/olje.

Napravite predpisno mešanico olja za dvotaktne motorje in 
neosvinčenega bencina, 1:40 (2,5 %). Ne mešajte neposredno 
v rezervoarju.

NAVODILO ZA OBRATOVANJE

ZAGON MOTORJA
PRIPOMBAW Motor uporablja Advanced Starting Technology™ 

(vzmetni zagonski postopek) pri katerem se poraba goriva 
pri zagonu bistveno zmanjša. Zaganjalno vrv morate toliko 
potegniti, dokler se motor samodejno ne zažene 
(s pomočjo vzmeti) Ni potrebno vrv močno vleči – ni 
močnega upora na vleko. Prosimo, da upoštevate, da je ta 
metoda zagona popolnoma različna (in veliko lažja), kot ste 
navajeni. 

1. Bencin (gorivo za motorje z notranjim zgorevanjem) mešajte 
z oljem. Rezervoar napolnite s to mešanico. Glej navodila 
glede mešanja olja in bencinaK

2. Postavite stikalo v položaj VKLOPLJENO [I] (sl. 17).

NASVET: Pri zagonu naprave, ki dalj časa ni bila 
uporabljana (ali je popolnoma nova ali se težko da 
zagnati) pritisnite sesalno črpalko 20 krat. 

3. Sesalno črpalko počasi in popolnoma pritisnite 10 krat. 
Gorivo v črpalki mora biti vidno (sl. 18). Če temu ni tako, 
pritisnite še trikrat, ali tolikokrat, da postane gorivo vidno.

Pri strojih z vzvodom zračnega dušilca
4. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj N (sl. 18).

NASVET: Pripomba: Zaganjač mora biti fiksiran 
v položaju (1).

5. Napravo aktivirajte na tleh, aktivirajte ročico za plin in nato 
vzvod zadržite. Trikrat potegnite zaganjalno vrv (sl. 19). 

6. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj O (sl. 18).
7. Potegnite zaganjalno vrv s kontroliranim in 

neprekinjenim gibom 1–5 krat, da bi se motor zagnal 
(sl. 19).

8. Pritiskajte ročico za plin, da bi se motor v času 15 do 
30 sekund segrel. 

PRIPOMBAW Pri nizkih temperaturah, bo mogoče potrebno več 
časa, da se motor segreje in doseže maksimalno hitrost.

PRIPOMBAW Naprava je zadosti segreta, ko se motor lahko 
pospeši brez prekinitev.

9. Ko je motor segret, postavite vzvod zračnega dušilca 
v položaj P (sl. 18). Naprava je tedaj pripravljena za delo.

ČE... motor peša, vrnite vzvod zračnega dušilca v položaj 2 
(Sl. 18)  in pustite, da se še naprej segreva.

ČE... se motor ne zažene, ponoviti korake 3–7.
ČE... Ni potrebno uporabiti zračnega dušilca, da bi se zagnal 

vroč motor. Stikalo postavite v položaj VKLOPLJENO=[I] 
in vzvod zračnega dušilca v položaj 2.

ČE... Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj P, če se motor, 
med poskusi zagona, presesa. Pritisnite ročico za plin. 
Močno potegnite zaganjalno vrv. Motor se mora zagnati 
po 3 (treh) do 8 (osmih) poskusih.

Pri strojih brez vzvoda zračnega dušilca
4. Vlecite zaganjalno vrv z neprekinjenim in stalnim gibom, 

dokler se motor ne zažene (sl. 19).
PRIPOMBA: Med postopkom zagona, ne smete vzvoda 
za plin aktiviratiK

5. Po zagonu motorja, počakajte 10–15 sekund, 
preden aktivirate vzvod za plin.

ČE... motor ne reagira, ponovite postopek zagona.

USTAVLJANJE MOTORJA
1. Snemite roko z ročice za plin (sl. 17). Pustite, da se motor 

ohladi v prostem teku.
2. Prestavite vžigalno stikalo v položaj STOP (O) (sl. 17).
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DRŽANJE NAPRAVE ZA KOŠNJO TRAVE
Preden začnete uporabljati napravo, se postavite v delovni 
položaj (Sl. 20). Preverite naslednje:

Uporabnik nosi zaščito za oči in ustrezno oblačilo.
Naramnica je nastavljena na točno višino.
Balanca je tako nastavljena, da jo lahko držite z rokami 
in vam ni treba iztegniti rok.
Naprava je izpod višine pasu.
Rezalni nastavek držite vzporedno s tlemi, da lahko 
dosežete rastline, ki jih boste rezali in se vam ni treba 
nagniti.

NASTAVITEV DOLŽINE REZALNE NITI 
S pomočjo pritisnega gumba na rezalnem nastavku, lahko 
sprostite rezalno nit brez ustavljanja motorja. Da bi sprostili več 
niti, narahlo trkajte ob tla z rezalnim nastavkom (sl. 21), medtem 
ko napravo za košnjo trave pustite teči z veliko hitrostjo.

NAPOTEKW Rezalna nit bi vedno morala imeti maksimalno 
dolžino. Sprostitev niti je tem težja, čim krajša je rezalna nit.

Vsakič, ko trknete z glavo, se sprosti okrog 25 mm rezalne niti. 
Rezilo v zaščitni pločevini rezalnega nastavka odreže nit na 
ustrezno dolžino, če se je sprostilo preveč niti. Najboljše je 
trkniti pritisni gumb ob gola tla ali trdo zemljo. Če poskušate 
sprostiti rezalno nit v visoki travi, se lahko motor zaduši. Naj bo 
rezalna nit vedno v polni dolžini. Sprostitev niti postane čedalje 
težja, čim je rezalna nit krajša.

NAPOTEKW Pritisnega gumba ne vlecite po tleh.
Rezalna nit se lahko pretrga zaradi:

zapletanja s tujki
normalne utrujenosti materiala
poskusa, da odrežete plevel z debelim steblom
udarca ob zidove, vrtne ograje itd.

NASVETI ZA NAJBOLJŠE REZULTATE KOŠNJE
Rezalni nastavek mora biti vzporeden s tlemi.
Režite le z vrhom niti, zlasti vzdolž zidov. Če ne režete le 
z vrhom, se zmanjša sposobnost rezanja in se lahko 
preobremeni motor.
Travo čez 20 cm režite po malem v majhnih plasteh 
odzgoraj navzdol, da bi se izoginili predčasni obrabi niti 
in uporu motorja.
Če je možno, režite z leve proti desni. Rezanje proti desni 
strani izboljša sposobnost rezanja naprave. Tedaj se 
odpadna trava odvrže stran od uporabnika.
Napravo za košnjo trave počasi premikajte na željeni višini 
v in iz področja rezanja. Premikajte se naprej ali nazaj ali 
z ene strani proti drugi. Z rezanjem krajših kosov, boste 
dosegli boljše rezultate.

Režite le, ko so trava in plevel suhi.
Življenska doba rezalne niti je odvisna od naslednjega:

upoštevanja predhodnih nasvetov za rezanje;

rastlin, ki jih režete;
kje režete.
Na primer nit se bo hitreje obrabila pri rezanju ob hišnem 
zidu, kot pri rezanju okrog drevesa. 

DEKORATIVNO REZANJE
Dekorativen rez boste dobili, če ostrižete vse rastline okrog 
stebel, stebrov, ograj itd.

Celo napravo zasučite tako, da držite rezalni nastavek pod 
kotom 30° glede na tla (sl. 22).

DELO Z REZALNIM REZILOM
Prosimo vas, da se pred začetkom dela postavite v delovni 
položaj (sl. 20). Glej «Držanje naprave za košnjo trave».

Nasveti za delo z rezalnim rezilom:

Režite ritmično:

Postavite se trdno in udobno na tla.
Dajte poln plin, preden pridete v področje v katerem boste 
rezali. Rezilo ima pri polnem plinu maksimalno moč rezanja 
in zaradi tega se ne bo kar tako zataknilo, zagozdilo in ne bo 
prihajalo do udarcev rezila, kar bi lahko za posledico imelo 
resne poškodbe uporabnika ali drugih oseb.
Režite tako, da sučete zgornji del svojega telesa z leve na 
desno.
Ko ne režete, vedno spustite vzvod za plin in prestavite 
motor v prosti tek. 
Obračajte napravo v smeri v katero rezilo reže. 
To bo olajšalo rezanje.
Po obračanju, napravite en ali več korakov proti naslednjem 
področju rezanja in se nato spet trdno postavite.
Obe strani rezila sta ostri in ju lahko uporabite za rezanje 
tako, da snamete rezilo, ga zasučete in ponovno vgradite.

Upoštevajte naslednja navodila, da bi se izognili možnosti, da se 
rastline navijejo okrog rezila:

Režite s polnim plinom.
Zamahujte z desne proti levi proti rastlinam, ki jih boste 
rezali (sl. 23).
Ko zamahujete nazaj, izogibajte se rastlin, ki ste jih pravkar 
odrezali.
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VGRADITEV REZALNE NITI
Vedno uporabljajte nit, katere Õ je 2,41 mm. Če uporabljate 
kakšno drugo nit in ne tisto, ki smo jo tu navedli, se lahko motor 
pregreje ali odpove.

Rezalno nit lahko zamenjate na dva načina.

Navijte na tuljavo novo nit
Vgradite predhodno navito tuljavo

Navijanje tuljave
1. Držite ohišje tuljave z eno roko in odvijajte pritisni gumb 

v desno (sl. 24). Preverite, ali se vijak v pritisnem gumbu 
prosto premika. Poškodovani pritisni gumb, zamenjajte.

2. Tuljavo vzemite iz ohišja tuljave (sl. 24). 
3. Odstranite vzmet iz tuljave (sl. 24).
4. S čisto krpo očistite znotraj tuljavo, vzmet, gred in ohišje 

vzmeti (sl. 25).
5. Zobe za pozicioniranje na tuljavi in ohišje tuljave preverite 

glede obrabe (sl. 26). Če je potrebno, odstranite ostre 
robove ali zamenjajte tuljavo in ohišje tuljave.

6. Vzemite približno 15 m nove rezalne niti, napravite zanko na 
dveh koncih enake dolžine. Potegnite konce enega skozi 
eno, drugega pa skozi drugo luknjo v tuljavi (sl. 27). 
Nit potegnite skozi tuljavo tako, bo zanka kar je moč 
manjša.

NAPOTEKW Vedno uporabljajte ustrezno dolžino rezalne niti za 
vgraditev v napravo. Nit se morda ne bo pravilno sprostila, 
če je predolga.

7. Konca niti navijte enakomerno nategnjeno in ozko na tuljavo 
(sl. 28). Nit navijte v smeri, ki je označena na tuljavi. Držite 
kazalec med dvemi niti, da bi preprečili preklapljanje. 
Ne preklopite koncev niti.

NAPOTEKW Navijanje niti v drugi smeri bo povzročilo napačno 
premikanje rezalnega nastavka.

8. Vložite konca niti v dva vreza za držanje (sl. 29).
9. Postavite vzmet v tuljavo. Vtaknite konca niti v ušesca na 

ohišju tuljave in postavite tuljavo v ohišje tuljave (sl. 30). 
Stisnite skupaj tuljavo in ohišje tuljave. Držite tuljavo in 
ohišje tuljave in močno potegnite konca niti, da bi se 
sprostila iz vreza za držanje na ohišju tuljave.

NAPOTEKW Na tuljavi mora biti instalirana vzmet preden 
ponovno montirate rezalni nastavek.

10. Tuljavo trdno držite na ustreznem mestu in vgradite pritisni 
gumb z zasukom v levo. Trdno pritegnite.

Vgraditev predhodno navite tuljave
1. Držite ohišje tuljave z eno roko in odvijajte pritisni gumb 

v desno (sl. 24). Preverite, ali se vijak v pritisnem gumbu 
prosto premika. Poškodovani pritisni gumb, zamenjajte.

2. Staro tuljavo vzemite iz ohišja tuljave (sl. 24). 
3. Odstranite vzmet iz stare tuljave (sl. 24).
4. Postavite vzmet v novo tuljavo. 
NAPOTEKW Na tuljavi mora biti instalirana vzmet preden 

ponovno montirate rezalni nastavek.
5. Vtaknite konca niti skozi ušesca na ohišju tuljave (sl. 30). 
6. Vložite novo tuljavo v ohišje tuljave. Stisnite skupaj tuljavo 

in ohišje tuljave. Držite tuljavo in ohišje tuljave in močno 
potegnite konca niti, da bi se sprostila iz vreza za držanje 
na ohišju tuljave.

7. Tuljavo trdno držite na ustreznem mestu in vgradite pritisni 
gumb z zasukom v levo. Trdno pritegnite.

Vzdrževanje zračnega filtra.
Odstranjevanje pokrova zračnega filtra/dušilca zvoka

1. Postavite vzvod zračnega dušilca (če obstoja) v srednji 
položaj zračnega dušilca (2).

NAPOTEKW Vzvod zračnega dušilca se zaradi odstranitve 
pokrova zračnega filtra /dušilca zvoka mora nahajati 
v srednjem položaju zračnega dušilca (O) (sl. 31).

2. Odstranite štiri (4) vijake, ki držijo pokrov zračnega filtra/
dušilca zvoka 

3. (sl. 31). Uporabite raven odvijač ali T-20 Torx vložek za 
odvijanje vijakov. 

4. Snemite pokrov z motorja.

Čiščenje zračnega filtra
Zračni filter očistite in naoljite po vsakih desetih urah 
obratovanja. To je pomemben del vzdrževanja. Zaradi 
nezadostnega vzdrževanja zračnega filtra se IZGUBI 
jamstvena pravica (garancija).

1. Odstranite pokrov zračnega filtra/dušilca zvoka. Glej 
Odstranjevanje pokrova zračnega filtra/dušilca zvokaK

2. Odstranite zračni filter izza pokrova zračnega filtra/dušilca 
zvoka. (sl. 32).

3. Operite filter z vodo in čistilnim sredstvom (sl. 33). 
Filter dobro izperite. Iztisnite odvečno vodo. 
Pustite, da se popolnoma posuši.

4. Filter rahlo podmažite s čistim oljem (sl. 34).
5. Iztisnite filter, da se olje razporedi in odstrani presežek olja 

(sl. 35).
6. Ponovno vgradite zračni filter v pokrov zračnega filtra/

dušilca zvoka (sl. 32).
NAPOTEKW V primeru uporabe naprave brez zračnega filtra 

in pokrova zračnega filtra /dušilca zvoka se IZGUBI 
jamstvena pravica (garancija).
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Vgraditev pokrova zračnega filtra/dušilca zvoka
1. Postavite pokrov zračnega filtra/dušilca zvoka nad zadnji 

del uplinjača in dušilca zvoka.
NAPOTEKW Vzvod zračnega dušilca se zaradi vgraditve pokrova 

zračnega filtra/dušilca zvoka mora nahajati v SREDNJEM 
položaju zračnega dušilca (2) (sl. 31).

2. Vložite štiri (4) vijake v luknje na pokrovu zračnega filtra/
dušilca zvoka (sl. 31) in jih privijte. Uporabite raven odvijač 
ali T-20 Torx vložek za odvijanje vijakov. Ne privijte 
premočno.

NASTAVITEV UPLINJAČA
Prosti tek motorja lahko nastavite  zkozi pokrov zračnega filtra/
dušilca zvoka (sl. 36).

NAPOTEKW Nepazljive nastavitve lahko močno poškodujejo 
napravo. Nastavitve uplinjača mora opraviti pooblaščeno 
osebje servisne službe.

Kontrola mešanice goriva
Starost in/ali napačno mešano gorivo je glavni razlog, 
da naprava ne deluje pravilno. Izpraznite rezervoar in ga 
napolnite s svežim, predpisno mešanim gorivom, preden 
opravite kakršnekoli nastavitve. Glej Priporočila glede olja 
in gorivaK

Čiščenje zračnega filtra
Stanje zračnega filtra je pomembno za obratovanje naprave. 
Umazan zračni filter moti gibanje zraka in spremeni mešanico 
zrak/gorivo. To se pogosto zamenja z napačno nastavljenim 
uplinjačem. Pred nastavitvijo vijaka za prosti tek, preverite zračni 
filter glede nečistoče. Glej Vzdrževanje zračnega filtraK

Nastavitev regulatorja števila vrtljajev prostega teka.
Potem, ko ste preverili mešanico goriva in očistili zračni filter, 
motor pa v prostem teku še vedno ne dela pravilno nastavite 
regulator števila vrtljajev prostega teka, na naslednji način.

1. Zaženite motor in ga pustite, da se segreva okrog 
2–3 minute z visoko hitrostjo.

2. Odpustite vzvod za plin in pustite motor obratovati v prostem 
teku. Ko se motor ustavi, vtaknite majhen raven odvijač 
v luknjo v pokrovu zračnega filtra/dušilca zvoka (sl. 36). 
Zasučite regulator števila vrtljajev prostega teka za eno 
osmino obrata v desno (po potrebi), dokler ne začne motor 
mirno obratovati.

NAPOTEKW Rezalni nastavek se ne sme vrteti, ko dela motor 
v prostem teku.

3. Če se rezalni nastavek vrti, ko motor obratuje v prostem 
teku, zasučite regulator števila vrtljajev prostega teka za eno 
osmino obrata v levo (po potrebi), da bi zmanjšali število 
vrtljajev prostega teka.

Preverite mešanico goriva, čiščenje zračnega filtra in nastavitev 
regulatorja števila vrtljajev prostega teka, bi moralo odpraviti 
večino problemov pri motorju.

Če ne in če:

motor ne obratuje mirno,
motor cuka med pospeševanjem ali se duši,
moč motorja je zmanjšana,

dajte pooblaščenemu osebju servisne službe, da nastavijo 
uplinjač.

ZAMENJAVA VŽIGALNE SVEČKE
Uporabljajte vžigalno svečko Champion RDJ7Y (ali vžigalno 
svečko enake kakovosti). Pravilna razdalja med elektrodama 
znaša 0,63 mm. Po vsakih 50 urah obratovanja, vzemite ven 
vžigalno svečko in preverite njeno stanje.

1. Ustavite motor in ga pustite, da se ohladi. Trdno primite 
vžigalni kabel in snemite kapo z vžigalne svečke.

2. Očistite nečistočo okrog vžigalne svečke. Vzemite vžigalno 
svečko iz glave valja tako, da jo sučete v levo.

3. Zlomljene, sajaste ali umazane vžigalne svečke, 
zamenjajte. Nastavite razdaljo med elektrodama na 
0,63 mm s pomočjo merilnika debeline (sl. 37).

4. Vžigalno svečko s pravilno nastavljeno razdaljo med 
elektrodama vgradite v glavo valja. Vrtilni moment 
12,3 – 13,5 Nm. Ne privijte premočno.

ČIŠČENJE
Za čiščenje zunanjih delov naprave uporabite majhno krtačo. 
Ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev. Gospodinjska čistilna 
sredstva, aromatična olja, kot je olje borovine ali limone, 
vsebujejo topila in kerozin in lahko poškodujejo plastično ohišje, 
ter ročaj. Vlažna mesta obrišite z mehko krpo.

SKLADIŠČENJE
Naprave nikoli ne skladiščite z gorivom v rezervoarju ali tam 
kjer lahko hlapi pridejo v stik z iskro ali odprtim plamenom.
Pred skladiščenjem, pustite, da se motor ohladi.
Suho napravo uskladiščite bodisi zaklenjeno, ali dvignjeno 
nekje visoko, da  ne bi prišlo do nepooblaščene uporabe ali 
poškodb. Hranite stran od dosega otrok.

DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE
Če morate napravo uskladiščiti dolgoročno, ukrenite naslednje:

1. Izpustite vse gorivo iz rezervoarja in ga nalijte v posodo z isto 
mešanico za dvotaktne motorje. Ne uporabljajte goriva, ki je 
stalo dalj kot 60 dni.

2. Zaženite motor in ga pustite, da obratuje, dokler ne ugasne. 
Tako boste dosegli, da ne bo gorivo ostalo v rezervoarju.
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3. Pustite motor, da se ohladi. Odvijte vžigalno svečko 
in nalijte v valj 30 ml kakšnega visokokakovostnega 
motornega olja ali olja za dvotaktne motorje. 
Počasi potegnite zaganjalno vrv, da bi se olje razporedilo. 
Ponovno privijte vžigalno svečko.

NAPOTEKW Vzemite ven vžigalno svečko in vse olje izlijte iz valja 
preden boste po skladiščenju zagnali motor naprave za 
košnjo trave.

4. Napravo temeljito očistite in preverite, če so nepritrjeni 
ali poškodovani deli. Poškodovane dele popravite ali 
zamenjajte, nepritrjene vijake, matice in svornike pa 
pritegnite. Sedaj lahko napravo uskladiščite.

5. Suho napravo uskladiščite bodisi zaklenjeno, ali dvignjeno 
nekje visoko, da  ne bi prišlo do nepooblaščene uporabe ali 
poškodb. Hranite stran od dosega otrok.

JAMSTVO

V vsaki državi veljajo jamstvene določbe, ki jih je izdala naša 
kompanija ali uvoznik. Motnje na vaši napravi v okviru jamstva 
bomo odpravili brezplačno, če je  njihov vzrok napaka 
v materialu ali proizvodna napaka. V primeru jamstva, prosimo, 
da se obrnete na svojega prodajalca ali najbližje predstavništvo.
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ODPRAVLJANJE NAPAKE

Če imate še vprašanja, se obrnite na prodajni center v vašem kraju s katerim imate pogodbo
Vse informacije, slike in specifikacije v tem navodilu za obratovanje so utemeljene na najnovejših informacijah o proizvodu v trenutku tiskanja. 
Pridržujemo si pravico sprememb kadarkoli brez predhodne najave. 

MOTOR SE NE ZAŽENE

VZROK UKREPI

Vžigalna svečka stoji na IZKLOPLJENO Postavite stikalo na VKLOPLJENO

Rezervoar za bencin je prazen Napolnite rezervoar z bencinom

Zaganjalni gumb ni zadosti pritisnjen Pritisnite sesalno črpalko 10 krat počasi in do konca

Motor se je presesal Pri strojih z vzvodom zračnega dušilca:
Postopek zagona opravite z vzvodom zračnega dušilca v delovnem 
položaju.

Pri strojih brez vzvoda zračnega dušilca:
Pritisnite vzvod za plin in potegnite zaganjalno vrv.

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Umazana vžigalna svečka Zamenjajte ali očistite vžigalno svečko

MOTOR OBRATUJE NEENAKOMERNO v PROSTEM TEKU

VZROK UKREPI

Zamašen zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

MOTOR NE POSPEŠUJE

VZROK UKREPI

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

MOTOR NE DOSEŽE MOČI ali MED REZANJEM UGASNE

VZROK UKREPI

Rezalna glava se je zapletla s travo Ustavite motor in očistite rezalni nastavek

Umazan zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

REZALNA GLAVA NE SPROSTI NITI

VZROK UKREPI

Rezalna glava se je zapletla s travo Ustavite motor in očistite rezalni nastavek

Ni niti v rezalni glavi Navijte novo nit

Zamašena tuljava Zamenjajte tuljavo

Umazana rezalna glava Očistite tuljavo in ohišje tuljave

Nit se je stalila Razstavite, vzemite staljeni del ven in ponovno navijte nit

Nit se uvija med navijanjem Razstavite in ponovno navijte nit

Ni se sprostilo zadosti niti Trkajte po pritisnem gumbu in izvlačite nit, dokler ne bo izven 
rezalnega nastavka 10 cm niti.
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