
BLACK STRUNOVÁ KOSAČKA 5,8HP 
PROFESIONÁLNY KROVINOREZ

Návod na použitie



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR!  
Pred prvým pokusom o spustenie stroja si v tomto návode v záujme vašej bezpečnosti prečítajte 
bezpeč-nostné pokyny a postupujte podľa návodu. Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu 
zraneniu.  
 
Pri práci s benzínovým náradím vždy dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny, ktoré sú uve-
dené nižšie. Znížite tak riziko úrazu a poškodenia náradia. Pred použitím si pozorne prečítajte 
celý návod vrátane všetkých dodatkov (pokiaľ sú súčasťou návodu) pred prvým spustením. Tento 
návod uložte tak, aby bol ke-dykoľvek prístupný obsluhe a bol po celý čas životnosti stroja čita-
teľný. Pri poškodení alebo strate si vyžiadaj-te od vášho distributéra nový návod. Pri predaji stroja 
odovzdajte tento návod kupujúcemu spolu so strojom. 
 
N dovoľte deťom, dospelým ani zvieratám, aby sa priblížili na menšiu vzdialenosť ako 15 m. 
Pokiaľ sa priblížia na menšiu vzdialenosť, okamžitě stroj zastavte.Tento stroj je určený na pou-
žívanie vonku v otvorenom priestore. Je zakázané používať stroj v prostredí s nebezpečenstvom 
požiaru alebo výbu-chu. Stroj nikdy nepoužívajte v uzatvorených miest-nostiach a na zle vetra-
ných miestach – hrozí otrava oxidom uhoľnatým, ktorý obsahujú spaliny motora! Stroj sa nesmie 
používať v čase nočného pokoja p padne v iných časoch upravených miestnymi predpismi. Pri 
práci je nutné dodržiavať pracovné prestáv-ky – po vyprázdnení nádrže si musí obsluha urobiť 
15-minútovú prestávku v práci. Až po tejto prestávke je možné pokračovať v práci.



1. Na prácu s náradím si oblečte priliehavý pracovný odev z pevnej látky, ktorý vám poskytne 
zodpovedajúcu ochranu, napríklad dlhé nohavice, pevnú pracovnú obuv, hrubé pracovné rukavice, 
ochrannú helmu a ochranný priehľadný štít na tvár alebo ochranné okuliare, slúchadlá na uši či 
iný prostriedok na ochranu sluchu.
2. Palivo dopĺňajte na vhodnom mieste. Pomaly otvorte veko nádrže, aby mohol uniknúť tlak, kto-
rý sa v nej prípadne vytvoril. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti štartujte stroj minimálne 3 metre 
od miesta, kde ste doplnili palivo.
3. Dodržujte všetky miestne predpisy. Tento výrobok je vybavený filtrom na zachytávanie iskier 
pre zamedzenie vzniku požiaru. Používanie stroja bez filtra pre zachytávanie iskier alebo s poško-
deným filtrom je zakázané.
4. Pred nastavovaním stroj vždy vypnite.
5. Stroj vždy držte pevne oboma rukami s prstami a palcom pevne okolo rukovätí.
6. Kontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne dotiahnuté. Nikdy nepracujte s náradím, ktoré 
nie je správne nastavené či nie je kompletne zmontované.
7. Ruky majte pri práci vždy čisté, zbavené oleja alebo zvyškov paliva.
8. Nástrojovú hlavicu držte čo najbližšie k zemi. Dávajte pozor, aby ste nenarazili na malé pred-
mety ako sú napr. kamene a pod – hrozí ich vymrštenie vysokou rýchlosťou. Pri sekaní na svahu 
stojte pod kosačkou. Nikdy nesekajte na takom svahu, kde vám hrozí pošmyknutie alebo strata 
stability.
9. Pred sekaním si prehliadnite priestor, či v ňom nie sú predmety, ktoré by mohli byť vymrštené 
alebo zachytené otáčajúcim sa nástrojom.
10. Behom štartu alebo prevádzky držte končatiny a odev mimo sekacieho nástroja. Pred štar-
tom si najskôr overte, či sa otáčajúci sa nástroj nedostane do styku s nejakým predmetom.
11. Pred kontrolou dĺžky rezacej struny nástroj zastavte.
12. Náradie skladujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla alebo možného požiaru ako sú 
plynové ohrievače vody, sušiaky, kotly, prenosné ohrievače a pod.
13. Vždy dbajte na to, aby kryt, nástroj, motor a ďalšie časti stroja boli pred uskladnením stroja 
čisté, bez zvyškov trávy.
14. Tento stroj môžu obsluhovať len dospelé osoby, ktoré sa s ním náležite zoznámili. 
15. Pri akejkoľvek manipulácii alebo nastavovaní noža, struny alebo rezacej hlavy alebo pri akej-
koľvek údržbe a nastavovaní je nutné zaistiť, aby bol motor i nástroj v pokoji.
16. Pri manipulácii s nožom, strunou alebo nožom na odrezávanie struny (napr. pri nastavovaní 
alebo výmene) je nutné používať ochranné rukavice na zamedzenie porezania sa o ostré časti.
17. Pokiaľ prichádza únava ukončite prácu a dostatočne si odpočiňte.Nikdy nepracujte so stro-
jom ak ste unavený, chorý, pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov ovplyvňujúcich pozornosť.
18. So strojom môžu pracovať iba svojprávne dospelé osoby v primeranej fyzickej a duševnej 
kondícii.
19. Na údržbu a opravy stroja sa môžu používať iba originálne diely dodávané výrobcom.
20. Pred naštartovaním motora sa uistite, že ste odstránili všetky nastavovacie kľúče a ďalšie 
náradie.
21. Pred začatím prevádzky skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva z palivovej nádrže alebo 
palivového okruhu.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OHĽADOM STRUNY A NOŽA

VYVARUJTE SA

1. Pri montáži a prevádzke noža dbajte na všetky pokyny, ktoré sú uvedené v návode.
2. Nôž sa môže odraziť od materiálu, ktorý nedokáže preseknúť - dokáže ale amputovať akúkoľ-
vek ľudskú končatinu ! Dbajte na to, aby ľudia alebo zvieratá nevstúpili do okruhu 15 m od nástro-
ja v prevádzke. Pokiaľ počujete, že sa nôž dostal do kontaktu s tvrdým predmetom, vypnite motor 
a počkajte, než sa nôž zastaví. Až po úplnom zastavení noža sa pozrite, či nie je poškodený.
3. Žací nástroj odhadzuje prípadné malé predmety s veľkou razanciou, môžete tak vy alebo ďalšie 
osoby prísť o zrak alebo byť vážne zranený. Vždy používajte ochranné prostriedky na oči, uši a 
nohy. Pred prácou s nožom si najskôr prezrite priestor, kde budete sekať, či v ňom nie sú nejaké 
predmety a prekážky. Dbajte na bezpečnú vzdialenosť (15 m) ľudí a zvierat všetkými smermi.
4. Pred použitím si vždy kosačku starostlivo skontrolujte - Pokiaľ nie je montáž kompletná a v 
v bezchybnom stave, nikdy stroj nespúšťajte. Nikdy nepoužívajte stroj ak nemá nainštalované 
všetky kryty! 
5. Žací nástroj sa sa i po vypnutí určitú dobu stále veľmi rýchle otáča - môže tak vážne poraniť 
vás alebo okolo stojace osoby. Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy je nutné vypnúť mo-
tor a počkať, až sa žací nástroj úplne zastaví.
6. Nebezpečná zóna je 15 metrov – okolo stojace osoby môžu byť zranené alebo prísť o zrak.
7. Pri skladovaní stroja alebo pri jeho transporte je nutné použiť ochranné kryty na rezacie príslu-
šenstvo s kovovými rezacími nástrojmi.

1. Nepoužívajte iné, než doporučené palivo. Vždy dodržujte inštrukcie v odseku Palivo a mazanie. 
Nikdy nepoužívajte samotný benzín bez správnej dávky motorového oleja pre dvojtaktné motory 
a dôkladne navzájom premiešané. Ináč dôjde k poškodeniu motora, na ktoré sa nevzťahujú zá-
ručné podmienky.
2. Behom doplňovania paliva alebo prevádzky stroja nefajčite.
3. Neprevádzkujte náradie bez tlmiča výfuku a správne nainštalovaného krytu tlmiča.
4. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli horúceho tlmiča alebo drôtu vedúceho ku sviečke.
5. Nepracujte s náradím v nezvyklých, nestabilných polohách či len jednou rukou. Vždy stroj držte 
pevne oboma rukami za rukoväte.
6. Nikdy nezdvíhajte do výšky nástroj behom prevádzky. Mohlo by dôjsť ku zraneniu.
7. Nepracujte so strojom príliš dlhý čas. Pravidelne odpočívajte.
8. Nikdy so strojom nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.
9. Náradie bez horného krytu nástroja nikdy nepoužívajte. Tento kryt nesmie byť ani poškodený.
10. K tomuto stroju žiadne iné komponenty neprirábajte, ani ho inak neupravujte hrozí zranenie 
alebo poškodenie stroja. Tiež porušíte tak záručné podmienky a nebudete môcť uplatniť záruku 
na výrobok.
11. S týmto nástrojom nepracujte v blízkosti horľavých materiálov, pretože by mohlo dôjsť k výbu-
chu alebo požiaru.
12. Výfukové plyny sú pri vdychovaní životu nebezpečné. Práca s kosačkou je povolená len na 
dobre vetranom mieste. Je zakázané používať kosačku v uzavretých miestnostiach a na zle vet-
raných miestach.
13. Nepoužívajte iné žacie nástroje na sekanie než tie, ktoré sú súčasťou balenia alebo ich ekvi-
valent.



POPIS VÝROBKU

MONTÁŽ

Obr. 1)
1) držiak rukovätí
2) pravá rukoväť
3) ľavá rukoväť
4) hlavica s ovládačmi
5) spínač motora
6) poistka plynu
7) plynová páčka
8) závesné oko popruhu
9) kryt výfuku
10) kryt vzduchového filtra
11) palivová nádrž
12) žací nôž
13) kryt žacieho noža
14) kryt strunovej hlavy
15) strunová hlava
16) kľúč s vnútorným šesťhranom (imbus)
17) kľúč na sviečku a maticu noža
18) nádobka na miešanie zmesi paliva a oleja
19) popruh
20) aretácia plynu 
 
OCHRANNÉ PRVKY
3) Kryt strunovej hlavy musí byť nainštalovaný. Chráni obsluhu stroja pred odletujúcimi kamien-
kami a ďalšími predmetmi a skracuje strunu pri jej automatickom vysunutí na požadovanú dĺžku.
5) Kryt žacieho noža chráni obsluhu stroja pred odletujúcimi kamienkami a ďalšími predmetmi.
16) Kryt tlmiča výfuku chráni ruky, telo a bráni prístupu horľavých materiálov k horúcemu výfuku.

MONTÁŽ RUKOVÄTÍ
1. Povoľte skrutky na hornej časti držiaku tak, aby bola dostatočná vôľa pre vloženie rukovätí 
(obr. 2). 
2. Rukoväte vložte do držiaku tak, aby ovládacia rukoväť bola na pravej strane (obr. 3).
3. Skrutky na hornej časti držiaku zľahka dotiahnite (obr. 4).
4. Nastavte rukoväte tak, aby uhol rukovätí k hriadeľu bol 50° – 60°. Uhol oboch rukovätí musí byť 
rovnaký (obr. 5). Skrutky na hornej časti držiaku dotiahnite tak, aby rukoväte boli pevne fixované v 
nastavenej polohe.

MONTÁŽ / VÝMENA NOŽA A KRYTU NOŽA
1. Nastavte otvor v podložke noža tak, aby bol proti otvoru v telese prevodovky a zasuňte do otvo-
ru vhodnú kovovú tyčku napr. dodaný kľúč s vnútorným šesťhranom (imbus) (obr. 6).
2. Dodaným kľúčom skrutkujte maticu noža. 
POZOR! Matica sa povoľuje otáčaním v smere hodinových ručičiek (má „obrátený“ závit) (obr. 7).
3. Zložte miskovitú podložku noža a nôž a vymeňte ho za iný.
4. Ak budete inštalovať strunovú hlavu pokračujte tak, že vyberiete podložku hriadeľa a vyskrut-
kujete tri skrutky krytu noža (obr. 8). Ak strunovú hlavu inštalovať nebudete vymeňte alebo otočte 
nôž a postupujte v obrátenom poradí.



MONTÁŽ / VÝMENA STRUNOVEJ HLAVY
1. Nasaďte kryt strunovej hlavy a kovovú podložku na teleso prevodovky, zaskrutkujte tri skrutky 
a pevne ich dotiahnite (obr. 8).
2. Nasuňte podložku noža na hriadeľ prevodovky (obr. 9).
3. Nastavte otvor v podložke noža tak, aby bol proti otvoru v telese prevodovky, zasuňte do otvoru
vhodnú kovovú tyčku napr. dodaný kľúč s vnútorným šesťhranom (imbus) a naskrutkujte stru-
novú hlavu na hriadeľ. Pozor: strunová hlava sa doťahuje proti smeru hodinových ručičiek – má 
„obrátený“ závit (obr. 10). 

POZOR! Je zakázané používať strunovú hlavu bez krytu strunovej hlavy s nainštalovaným nožom struny! Hrozí zranenie 
dlhou strunou alebo poškodenie stroja pri preťažení motora.

PALIVO
Najlepších výsledkov dosiahnete zmesou polysyntetického oleja pre dvojtaktné motory chladené 
vzduchom a značkového bezolovnatého benzínu, ktorý má najmenej 90OKT – Natural 91, 95, 98. 
Zmes namiešajte podľa nižšie uvedeného pomeru. Vhodný olej vám odporučia v každej dobrej 
predajni záhradnej techniky. 

POZOR!
Nepoužívajte len čistý benzín. Poškodíte tým motor a nebudete na túto poruchu môcť uplatniť záruku. Ďalej nikdy nepou-
žívajte zmes, ktorá bola pripravená pred viac ako 90 dňami. Zmesi pre dvojtaktné motory sa rýchlo rozkladajú. Odporúča-
me, aby ste pre každé použitie urobili čerstvú zmes. Vždy používajte prvotriedny polysyntetický motorový olej určený pre 
dvojtaktné motory chladené vzduchom s doporučeným pomerom miešania 40:1. Rozhodne nepoužívajte oleje s doporuče-
ným pomerom miešania 100:1. Ak bude príčinou nejakej poruchy nedostatočné mazanie, nebudete môcť uplatniť nárok na 
záručnú opravu. 

MIEŠANIE PALIVA
Benzín s olejom miešajte vo vhodnej nádobe v odporučenom pomere podľa tabuľky. Zmes v ná-
dobe dobre pretraste, aby sa obe zložky premiešali. 

POZOR! Nedostatočné mazanie ruší nárok na bezplatné záručné opravy. 

TABUĽKA PRE NAMIEŠANIE SPRÁVNEHO POMERU PALIVA:

PALIVO A MAZANIE



OBSLUHA

POSTROJ NA RAMENO 

POZOR! Pri práci s náradím s namontovaným sekacím nožom, majte vždy nasadený postroj. 
Postroj zachyťte do určeného oka po naštartovaní stroja, keď motor beží naprázdno. Pred sňatím 
stroja z postroja alebo postroja z tela vždy vypínajte motor. 

1. Nasaďte si postroj krížom cez ľavé rameno.
2. Karabínu postroja (A) pripnite za oko (B), ktoré je upevnené na tyči hriadeľa. (Obr. 9A a 9B)
3. Prispôsobte si ramenný popruh postroja tak, že pri voľne visiacom krovinoreze je nôž pár cen-
timetrov nad zemou . Na správne určenie si vyskúšajte cvičné pohyby a manipuláciu s náradím 
bez bežiaceho motora, tak si zistíte správne nastavenie ramenného popruhu. 

POZNÁMKA: Náradie pred štartom uvoľnite z popruhu a položte na zem.

ŠTART STUDENÉHO MOTORA 

POZNÁMKA: Skrátením struny na 13 cm znížite zbytočné zaťaženie motora behom štartu a za-
hrievania (obr. 10A). 

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy zapnuté I. (obr. 14 poz. A).
2. Náradie je vybavené dvomi polohami sýtiča. Vypnuté - zapnuté. Páčku dajte do polohy „zapnu-
té“ (obr. 15).
3. Naplňte karburátor ručnou vstrekovacou pumpou. 10-krát ju stlačte. (obr. 16).
4. Jednou rukou uchopte pevne stroj a druhou tiahlo štartéra (obr. 17).
5. Tiahlo štartéra krátko, asi 10 cm vytiahnite (obr. 10 poz. F) a potom 4-krát rýchlo zatiahnite.
6. Len čo motor naskočí, nechajte páčku sýtiča v polohe zapnuté (ON) ešte asi desať sekúnd.
7. Páčku sýtiča dajte do polohy “zavreté” - obr. 18.
8. Pokiaľ motor nenaštartuje, postup zopakujte. 

POZNÁMKA: Ak motor nenaskočí ani po niekoľkých pokusoch, pozrite sa do odseku “ Riešenie 
problémov”. Za štartér ťahajte vždy rovno nahor. Pokiaľ budete ťahať pod uhlom, lanko štartéra 
bude trieť o okraje a ľahšie a rýchlejšie sa opotrebuje. Dávajte pozor, nech sa lanko štartéra z  
vytiahnutej polohy príliš rýchlo nevracia, mohlo by sa zamotať a alebo poškodiť štartér.

ŠTART UŽ ZAHRIATÉHO MOTORA 

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy zapnuté I (obr.14 poz. A).
2. Zatiahnite naplno za štartér, dokiaľ nenaskočí motor, ale ne viac než 6-krát.
3. Pokiaľ motor nenaskočí, bude pravdepodobne zahltený. Počkajte 5 minút a opakujte celý pro-
ces s páčkou sýtiča v polohe „zavreté“ .

VYPNUTIE MOTORA 
 
Uvoľnite plyn. Nechajte motor prejsť do voľnobehu. Spínač zapaľovania (obr. 14 poz. A)dajte do 
polohy vypnuté STOP 



INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA SEKANIA

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred prácou s týmto náradím si znovu prečítajte všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode.

UPOZORNENIE!
• Ak s týmito nástrojmi neviete sekať, vyskúšajte postup s vypnutým motorom.
• Priestor, ktorý budete sekať si vždy prezrite a upracte odpadky, kamene, fľaše, konzervy a pod.  
Zasiahnuté predmety môžu odletieť a zraniť osoby alebo zvieratá v okolí a tiež poškodiť samotný 
stroj. Pokiaľ náhodne zachytíte nožom o nejaký predmet, stroj okamžite vypnite, počkajte až sa 
nôž prestane otáčať a potom zariadenie prezrite. S poškodeným nástrojom alebo strojom nikdy 
nepracujte.
• Nástroj pri sekaní vždy udržujte vo vysokých otáčkach. Nesekajte trávu s motorom v nízkych 
otáčkach.ani kolísavo nepridávajte a neuberajte plyn. Najlepšie výsledky a najmenšie opotrebe-
nie motora, spojky a ďalších častí stroja dosiahnete tým, že počas práce budete udržiavať stroj v 
maximálnych otáčkach. Tieto otáčky sú optimálne nastavené výrobcom.
• Tieto nástroje nepoužívajte na nič iné než na sekanie trávy alebo plevelov.
• Sekaciu hlavu nikdy nezdvíhajte nad úroveň kolena.
• Nesekajte v prítomnosti osôb alebo zvierat. Vždy zachovávajte minimálne 15 m vzdialenosť od 
osôb alebo zvierat. Pri vyžínaní strunou predĺžte vzdialenosť na 30 m. 
• Pokiaľ sekáte na svahu, stojte vždy pod kosačkou. Na svahu nepracujte, ak je čo i len malá prav-
depodobnosť, že by ste mohli stratiť rovnováhu. 
 
POZOR!
V žiadnom prípade nenahradzujte strunu drôtom alebo plastom obaleným oceľovým drôtom. Hro-
zilo by vám vážne zranenie.Vždy používajte strunu so správnym priemerom a určenú na sekanie 
trávy! 

VYSUNUTIE STRUNY
Vyžínač je štandardne vybavený hlavou s poloautomatickým vysúvaním struny pri práci. Pokiaľ 
potrebujete vysunúť strunu, pridajte na plno plyn a ľahko klepnite sekacou hlavicou o trávnik. 
Struna sa automaticky vysunie. Nôž v kryte prebytočnú strunu odsekne. (obr. 19). 

UPOZORNENIE!
Vždy odstraňujte namotanú trávu z hriadeľa. Namotaná tráva bráni prístupu vzduchu k hriadeľu
a tým pádom v jeho chladení. Na odstránenie zvitkov trávy použite skrutkovač alebo podobný 
nástroj (obr. 20).



RÔZNE POSTUPY SEKANIA

Zo správne vybavenou a zostavenou kosačkou sa zbavíte nepríjemnej trávy a vysokej buriny v 
ťažko prístupných miestach - pozdĺž plotov, stien, základov a okolo stromov. Kosačku je možné 
tiež použiť na odtrávnenie. 

POZNÁMKA: I keď budete sekanie okolo stien, plotov a základov vykonávať opatrne, dôjde k bež-
nému opotrebovaniu struny. 

SEKANIE
Kosačkou pohybujte v oblúkoch v rovnomernej výške, nenakláňajte pritom žací nástroj, tak do-
siahnete rovnomerný trávnik. (obr. 21). 

VYSEKÁVANIE
Nasmerujte kosačku priamo pred seba a ľahko nakloňte sekaciu hlavicu smerom dole - sekajte 
vždy od seba, nikdy nie ku sebe. 

OBSEKÁVANIE PLOTOV A STIEN
S motorom v nízkych otáčkach si najskôr odhadnite vzdialenosť konca struny od stien, kameňov, 
plotov, váz a pod., pretože struna sa pri styku s tvrdšími predmetmi zlomí. 

SEKANIE OKOLO STROMOV
Stromy obsekávajte veľmi pomaly a opatrne a dávajte pozor, aby struna nezasiahla kôru. Choďte 
okolo stromu a sekajte zľava doprava. Trávu pri kmeni sekajte len koncom struny s mierne naklo-
nenou sekacou hlavicou. 

ODTRÁVNENIE
Pokiaľ sa na určitom mieste potrebujete kompletne zbaviť všetkej vegetácie, postupujte nasle-
dovne. Sekaciu hlavicu nakloňte v uhle asi 30° doprava. Lepšie bude, ak si na tento prípad upraví-
te rukoväť, kosačka sa vám tak bude lepšie ovládať. Povrch na odtrávnenie musí byť jednoznačne
bez akýchkoľvek predmetov, inak by mohlo dôjsť k úrazu obsluhy alebo osôb stojacich okolo (obr. 
22). 

POZOR!  
Pri odtrávnení dávajte veľký pozor ! Udržujte vzdialenosť od ostatných osôb alebo zvierat mini-
málne 30 metrov!
Tento stroj nepožívajte na zametanie. Je to predsa len náradie s určitým výkonom a dokáže i 
tvrdý predmet vymrštiť veľkou silou do 15 metrovej vzdialenosti a môže tak spôsobiť veľké škody 
na okolitom majetku, alebo zraniť iné osoby či zvieratá.  
 
Sekanie s nožom
Pri práci s nasadeným nožom vždy noste ochranné okuliare a vhodný pracovný odev. Vždy použí-
vajte ramenný popruh. 

Kosenie trávy
Trávu koste v oblúkoch podľa obr. 23, je možné takto kosiť i malé kríky, ale nie už väčšie, ktoré 
majú drevnú hmotu.



UPOZORNENIE!
Nikdy sa nepokúšajte sekať kríky alebo výhony stromov s nožom na trávu. Na sekanie krovia a 
výhonov stromov vždy používajte vhodný nôž! Nôž na túto prácu vždy kupujte v špecializovanej 
predajni a nechajte si poradiť od predavača, ktorý vám podľa konkrétnych podmienok odporučí 
vhodný nôž! Nikdy nesekajte hrubšie dreviny než je to uvedené v technických parametroch. 

POZOR!
Vždy si pred prácou s nasadeným nožom overte, či je nôž správne nasadený. Dodržujte všetky 
bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. 

Použitie reznej čepele 

VYSEKÁVANIE
Touto čepeľou je možné odstrániť hustú zeleň a slabšie krovie. Neodporúča sa prerezávanie veľ-
kých krovísk. 
 
ZAMOTANIE A ZASTAVENIE OTÁČANIA ČEPELE 

Príliš husté a silné krovie a výhonky sa môžu namotať. Tým, že budete sekať z opačnej strany než 
sú stvoly naklonené, sa vyhnete namotaniu na čepeľ. Len čo zostane nôž zaseknutý, okamžite 
vypnite motor, zabránite tak poškodeniu noža. Opatrne potom z noža odstráňte zvyšky porastu. 

POZOR NA SPÄTNÉ VYMRŠTENIE
Ku spätnému vymršteniu môže dôjsť, ak sa otáčajúca sa čepeľ dotkne stromu, silného kríka 
alebo pevného predmetu. Len čo sa toto stane, bude nástroj veľmi rázne v oblúku odrazený. To 
môže byť príčinou straty kontroly nad strojom a následného zranenia obsluhy alebo osôb v okolí. 
Ochranný kryt noža znižuje riziko spätného vymrštenia, pretože do určitej miery bráni čepeli v sty-
ku s ostatnými pevnými predmetmi. Pri prerezávaní kríkov postupujte podľa obr. 24 A - drevina), 
vždy to, čo odrezávate, oprite o zarážku krytu proti smeru otáčania čepele. 

POZOR!
Nikdy nesekajte s nasadeným nožom alebo čepeľou pozdĺž stien, plotov, kovov a pod.

Akákoľvek údržba, ktorá nie je vymenovaná v tomto návode, musí byť vykonaná odborným servi-
som. 

Preventívna údržba
Dodržanie programu preventívnej údržby a pravidelných prehliadok zvýši bezpečnosť prevádzky, 
životnosť a výkon stroje. Nižšie uvedený kontrolný zoznam je pre vás v tomto smere návodom. 
Podľa prevádzkových podmienok sa môžu intervaly čistenia, nastavovania a výmeny súčiastok 
meniť. 

Odstredivá spojka
Pred každým použitím skontrolujte, či odstredivá spojka motora riadne funguje. Pri prevádzke 
motora na voľnobeh sa nesmie žací nástroj otáčať. Vyskúšajte niekoľkokrát pridať a ubrať plyn. 
Po každom ubratí plynu sa musí žací nástroj spomaľovať až sa úplne zastaví. Ak sa žací nástroj
pri motore bežiacom na voľnobeh otáča, prestaňte stroj používať a zaneste ho do autorizovaného 
servisu.

ÚDRŽBA



Vzduchový filter 

UPOZORNENIE!
Pred výmenou alebo čistením vzduchového fi ltra je potrebné vyprázdniť nádrž. Palivo dajte do 
vhodnej nádoby. Veko nádrže otvárajte pomaly, aby mohol prípadný tlak bezpečne uniknúť. 

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA:
1. Vyskrutkujte skrutku na kryte filtra a zložte kryt (obr. 25).
2. Zložte vzduchový filter (obr. 26).
3. Filter preperte vo vode a saponáte. Nikdy nie v benzínealebo v inom rozpúšťadle!
4. Nechajte filter úplne vyschnúť.
5. Filter namočte do čistého motorového oleja a prebytočný olej vytlačte. Nikdy filter nekrúťte.
6. Filter vráťte na svoje miesto, nasaďte späť kryt a zaskrutkujte skrutku. 

POZOR!
Nikdy nepoužívajte stroj bez vzduchového fi ltra. Ak je fi lter potrhaný, poškodený alebo príliš 
zanesený, tak ho vymeňte.

Veko palivovej nádrže / palivový filter 

UPOZORNENIE!
Pred týmto krokom najskôr vyprázdnite palivovú nádrž. Palivo dajte do vhodnej nádoby. Veko 
nádrže otvárajte pomaly, aby prípadný tlak mohol bezpečne uniknúť. 

POZNÁMKA: Ventilační otvor na veku nádrže udržujte stále čistý. (obr. 27 poz. A).
1. Vytiahnite benzínovú hadičku s filtrom (obr. 28 poz. B ) z nádrže(obr. 28 poz. C ). Pomôže vám v 
tom kúsok drôtu alebo papiera.
2. Filter pohybom sem a tam snímte.
3. Nasaďte nový filter.
POZNÁMKA: Náradie nikdy neprevádzkujte bez filtra. Poškodili by ste tak motor.

Sviečka 

POZOR!
Nepoužívajte nikdy sviečky s nevhodným teplotným rozsahom. 
 
VÝSTRAHA!
Ak bol motor krátko predtým v prevádzke, je výfuk a hlava valca veľmi horúca. Dajte preto veľký 
pozor, aby nedošlo k popáleniu. Aby bol dosiahnutý dokonalý chod motora, musí byť
sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.
1. Zložte kábel sviečky a sviečku demontujte pomocou správneho kľúča na sviečky.
2. Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak je sviečka viditeľne značne opotrebovaná 
alebo má prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymeňte. Ak budete 
sviečku používať znovu, je potrebné ju očistiť drôtenou kefkou.
3. Pomocou mierky nastavte vzdialenosť elektród. Vzdialenosť upravte podľa odporúčaní zodpo-
vedajúcim prihnutím elektród. Vzdialenosť elektród: 0,63 mm. (obr. 29).
4. Uistite sa, či je v poriadku tesniaci krúžok, potom sviečku zaskrutkujte rukou, aby ste predišli
strhnutiu závitu.
5. Hneď ako sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci 
krúžok.



POZNÁMKA: Novú sviečku je nutné po dosadnutí dotiahnuť o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu 
tesniaceho krúžku. Ak je znovu použitá stará sviečka, je nutné ju dotiahnuť iba o 1/8 - 1/4 otáčky. 

Ostrenie noža krytu sekacej hlavice
1. Nôž vyberte z krytu sekacej hlavy.
2. Nôž upevnite do zveráka, na brúsenie použite plochý pilník. Dbajte na to, aby ste nezmenili 
uhol noža. Brúste len jedným smerom. 

Mazanie prevodovky
1. Vyskrutkujte skrutku, ktorá kryje mazací otvor.
2. Do prevodovky je potrebné dopĺňať ložiskový mazací tuk alebo mazací tuk určený priamo na 
mazanie prevodov krovinorezov (asi 8g) po každých 30 hodinách prevádzky.
3. Zaskrutkujte skrutku späť do mazacieho otvoru.  
 
POZNÁMKA: S výberom vhodnej vazelíny Vám pomožu v každej dobrej predajni záhradnej techni-
ky.

POZOR!
Ak nebudete pri uskladnení postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií, môžu sa v karburátore vy-
tvořiť usadeniny, kvôli ktorým sa sťaží štartovanie a zároveň môžu mať za následok trvalé poško-
denie motora.
1. Vykonajte všetky kroky týkajúce sa údržby, ktoré sú uvedené v kapitole Údržba.
2. Motor zvonku očistite, rovnako tak hriadeľ, kryt a sekaciu hlavicu.
3. Palivovú nádrž celkom vyprázdnite.
4. Po vyprázdnení paliva naštartujte motor.
5. Nechajte motor bežať pokiaľ sám nezhasne - tým je zaistené vyprázdnenie celého palivového 
vedenia.
6. Nechajte motor asi 5 minút vychladnúť.
7. Kľúčom na sviečky vyberte sviečku.
8. Do spaľovacej komory dajte asi 1 čajovou lyžičku motorového oleja pre dvojtaktné motory.
Niekoľkokrát zatiahnite pomaly za štartér, aby sa olejom pokryli vnútorné časti motora. Sviečku 
opäť namontujte.a naskrutkujte sviečku späť.
9. Všetky kovové časti, ktoré nie sú chránené povrchovou úpravou, nakonzervujte konzervačným 
tukom.
10. Ak je nainštalovaný kovový žací nástroj, skontrolujte, či je vybavený krytom.
11. Stroj uložte na chladnom, suchom mieste, z dosahu zdrojov tepla alebo priameho ohňa.
12. Stroj pri dlhšom skladovaní prikryte. Na prikrytie používajte iba priedušné tkaniny. Pri použití 
nepriedušných materiálov, ako je napr. igelit hrozí kondenzácia vody a korózia kovových častí 
stroja. 

PRÍPRAVA NA PREVÁZKU PO SKLADOVANÍ:
1. Vyberte sviečku.
2. Niekoľkokrát zatiahnite za štartér, aby sa olej dostal zo spaľovacej komory.
3. Sviečku očistite alebo prípadne dajte novú.
4. Pripravte náradie na prevádzku.
5. Naplňte nádrž palivom namiešanom v správnom pomere podľa tabuľky v odseku Palivo.

ÚDRŽBA



RIEŠENIE PROBLÉMOV










