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Podatki na tipski ploščici
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.

Te in druge podatke o stroju boste našli 
v posebni izjavi o skladnosti s CE, ki 
je sestavni del tega navodila za strežbo.

Slikovni prikazi

Odprite strani s slikami na začetku 
navodila za strežbo.
Grafični prikazi lahko v podrobnostih 
odstopajo od kupljenega stroja.

Za Vašo varnost

Pravilna uporaba naprave
Ta naprava je namenjena izključno
– 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),

– rezanju divje rasti, šibja in goščave.
– u skladu z opisi in varnostnimi navodili 

podanimi v tem navodilu za strežbo.

Vsaka druga uporaba ni namenska. 
Nenamenska uporaba stroja ima kot 
posledico neveljavnost garancije 
in zavračanje vsake odgovornosti 
s strani proizvajalca za nastalo škodo. 
Uporabnik je odgovoren za škode pri-
zadete 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.

Pred začetkom dela, pre-
berite 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.

 Ta aparat ni namenjen uporabi oseb 
(vključno z otroci) z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutilnimi ali umskimi zmož-
nostmi ali osebam s pomanjkanjem 
izkušenj in/ali znanja, razen v pri-
meru nadzora s strani osebe, ki je 
odgovorna za njihovo varnost ali 
od katere so dobili navodila, kako 
je treba uporabljati aparat.

 Otroci morajo biti pod nadzorstvom, 
da bi se zagotovilo, da se ne bodo 
igrali z aparataom.

 Preverite napravo preden jo zač-
nete uporabljati. 
Zamenjajte poškodovane dele. 
Preverite, da ne izteka gorivo. 
Prepričajte se, če so vsi spojni 
elementi nameščeni in pritrjeni. 
Zamenjajte dele rezalnega nastav-
ka, ki so zlomljeni, počeni ali kako 
drugače poškodovani. 
Prepričajte se, da je rezalni nasta-
vek predpisno nameščen in dobro 
pritrjen. Prepričajte se, da je zaš-
čitna 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 nadomest-
no rezalno nit, premera 3,0 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, opazo-
valce in živali. Otroci, opazovalci 
in živali naj bodo oddaljeni v krogu 
najmanj 15 m; vedno obstaja nevar-
nost, 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 apa-
rate na bencinski pogon
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.

 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.
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 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.

 Če so izpušna cev, tank za gorivo 
ali pokrov nalivne odprtine poško-
dovani, jih zamenjajte.

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 obla-
čila, nakita, kratkih hlač, sandal in 
ne hodite bosi. Lase dvignite visoko 
nad rameni. Če je potrebno, nosite 
mrežico za lase.

 Zaščitni pokrov na nastavku za re-
zanje mora biti nameščen, ko upora-
bljate aparat kot obrezovalnik trave. 
Obe niti za striženje morata biti 
izvlečeni za obratovanje in mora 
biti nameščena ustrezna nit. 
Rezalna nitka ne sme štrleti čez 
pokrov.

 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.

 Pred vklopom stroja, zagotovite, 
da tuljava z nitjo ne pride v stik 
s kakšnim trdim predmetom.

 Nastavite balanco po vaši višini, da 
lahko normalno uporabljate napravo.

 Uporabljajte napravo le pri dnevni 
svetlobi ali ob dobri umetni svetlobi.

 Izogibajte se naključnega zagona. 
Bodite pripravljeni za uporabo na-
prave takoj, ko potegnete zaganjalno 
vrv. Uporabnik in naprava se morata 
nahajati v stabilnem položaju med za-
gonom. Obrnite pozornost na navo-
dila za Start/Stop.

 Uporabljajte to napravo le v predvi-
dene 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.
 Naprave ne uporabljajte ob slabem 

vremenu, kot npr. ob dežju ali ob 
nevarnosti nevihte.

 Nikoli ne spreminjajte nastavitev 
motorja, ki je bil tovarniško nastavljen.

 Ob delu se izogibajte odprtemu 
ognju, iskrenju in ne kadite.

 Naprave nikoli ne uporabljajte, 
če je stikalo za vžig okvarjeno.

 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.

 V primeru nenavadnih vibracijah 
takoj ustavite motor. 
Preverite aparat glede poškodb. 
V primeru poškodb, poiščite 
strokovno delavnico.

 Če zadenete ob tujek ali se zaple-
tete v njega, takoj ustavite motor in 
preverite, če je prišlo do poškodbe. 
Nikoli ne uporabljajte naprave z ne-
pritrjenimi ali poškodovanimi deli.

 Motor izklopite in snemite vtič 
vžigalne svečke, preden začnete 
odpravljati blokade ali druge 
posege na napravi.

 V primeru vzdrževanja, popravila ali 
zamenjave nastavkov za rezanje 
najprej zaustavite in ugasnite motor. 
Dodatno izvlecite vtič vžigalne 
svečke.

 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 zaš-
čitno 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.

Med delom z rezilom 
(odvisno od modelal)
 Prosimo, da pred uporabo naprave, 

natančno preberete vsa varnostna 
navodila.

 Balanco vedno držite med uporab-
nikom 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 odre-
zati. Povratni udari so lahko zadosti 
močni, da napravo/ali uporabnika 
odvržejo v katerikoli smeri in da 
uporabnik izgubi kontrolo nad na-
pravo. Povratni udari lahko nasto-
pijo 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.

 Pri obratovanju z rezilom mora 
pokrov nastavka za rezanje biti 
vselej nameščen.

 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.
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 Če zadenete ob tujek ali se zapletete 
v njega, takoj ustavite motor in pre-
verite, če je prišlo do poškodbe. 
Dajte, da škodo odpravijo preden 
nadaljujete z uporabo naprave. 
Naprave ne uporabljajte z skrivlje-
nim, 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.

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 zaš-
čitite pred poškodbami in nepo-
oblaščeno 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 trans-
portom ali odlaganjem. Pri transportu, 
napravo dobro pritrdite.

 Aparat transportirajte le s praznim 
rezervoarjem za gorivo.

 Hranite napravo v suhem, zaprtem 
ali visokem mestu, da bi onemogo-
čili nepooblaščeno uporabo ali 
poškodbe. Držite napravo stran 
od dosega otrok.

 Naprave nikoli ne polivajte ali briz-
gajte z vodo ali drugimi tekočinami. 
Balanca mora biti suha, čista in brez 
prahu. Čistite jo po vsaki uporabi, 
upoštevajte navodila glede čiščenja 
in odlaganja.

 Stari bencin/olje ali razmetane 
ostanke embalaže, odstranite 
v skladu z lokalnimi predpisi.

 Shranite to navodilo. Berite ga po-
gosto in ga uporabite pri poduče-
vanju drugih uporabnikov. 
Če to napravo nekomu posodite, 
jo posodite skupaj z tem navodilom.

Delovni čas
Upoštevajte nacionalne/komunalne 
pedpise glede časa uporabe 
(po potrebi se pozanimajte pri vaši 
pristojni službi).

Simboli na stroju
To navodilo za strežbo opisuje var-
nostne 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 mon-
tažo, obratovanje in popravila.

Pozor! 
Pred zagonom pre-
berite navodilo za 
strežbo!

Nosite zaščito za oči, 
sluh in glavo.

Med obratovanjem 
te naprave, nosite 
odporne škornje 
in delovne rokavice.

Tretje osebe naj se 
območju nevarnosti 
ne približujejo!

Odvrženi predmeti 
in rotirajoči deli lahko 
povzročijo hude poš-
kodbe

Nevarnost poškodb 
zaradi vrtečih se delov!
Noge in roke naj bodo 
v primerni razdalji od 
vrtečih se delov stroja. 
Opozorilo na vroče 
površine!

Bencin/Olje!
Za bencinsko meša-
nico vedno uporabljajte 
čist in svež neosvinčen 
bencin. Za bencinsko 
mešanico uporabljajte 
le olje, ki je odobreno 
v navodilu za strežbo.
Ne uporabljajte goriva 
s specifikacijo E85!

Maksimalno število 
vrtljajev
Ne dovolite, da naprava 
obratuje hitreje od 
maksimalnega števila 
vrtljajev.

Opozorilo na strupene 
hlape!

Bencin je vnetljiv!

Vžigalna stikalna
Pozicija hladnega zagona
Vžigalna stikalna
Vklop/Obratovanje/Zagon
Vžigalna stikalna
Izklopljeno/Stop

Vzdržujte te simbole na aparatu vedno 
v čitljivem stanju.

Simboli v tem navodilu
V tem navodilu  so uporabljeni 
naslednji simboli:

Nevarnost
Kaže vam na nevarnosti, ki so pove-
zane z opisano aktivnostjo, med 
katero obstaja nevarnost za ljudi.

Pozor
Kaže vam na nevarnosti, ki so pove-
zane z opisano aktivnostjo, ki lahko 
povzročijo materialne škode.

Opomba
Označuje pomembne informacije 
in nasvete za uporabo.

!
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Upravljalnih in prikazoval-
nih elementov

Pozor. Škode na stroju.
Tu so najprej opisane funkcije uprav-
ljalnih in prikazovalnih elementov. 
Ne izvajajte še funkcij!
Obrazek 1
1 Pokrov izpuha
2 Vžigalna svečka/Vtič vžigalne 

svečke
3 Ročaj zaganjalnika
4 Pokrov rezervoarja
5 Sesalna črpalka/ročna črpalka
6 Ročica zračnega dušilca
7 Pokrov zračnega filtra
8 Balanca
9 Cevasti ročaj
10 Pokrov nasadka za rezanje
11 Rezilo za rezanje niti
12 Tuljava z nitjo
13 Ohišje gonila
14 Držalo pokrova nastavka 

za rezanje
15 Držalo kabelskega snopa
16 Ročica za plin
17 Stikalo za vžig
18 Zapora ročice za plin
19 Držalo naramnika
20 Rezilo s pokrovom nastavka 

za rezanje *
21 Pritrdilna palica *
22 Nasadni ključ *

* odvisno od modela

Navodilo za montažo

Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi nehote-
nega zagona motorja.
Zaščitite se pred poškodbami. 
Pred začetkov katerihkoli del 
na stroju:
– Ustavite motor.
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli 

popolnoma ustavijo; motor mora 
biti hladen.

– Izvlecite vtič vžigalne svečke.
Navodilo za odstranjevanje 
odpadkov

Morebitne ostanke embalaže, stare 
aparate itd. spravite na otpad v skladu 
z lokalnimi predpisi.

Vgraditev in nastavitev ročaja
Obrazek 2
 Ročaj (1) vstavite v spodnje držalo (2).
 Zgornjo pritrdilno ploščo (3) obesite 

na odprtine (4) spodnjega držala 
in jo fiksirajte s priteznim vijakom (5).

 Postavite napravo v delovni položaj 
(obrazek 13) in zasučite balanco 
v položaj, ki vam omogoča najboljše 
ravnanje.

 Pritezni vijak trdno pritegnite (5), 
da bo ročaj (1) stabilno pritrjen.

 Snop kablov (6) potisnite v držalo (7).

Nastavite nosilni sistem 
(ramenski jermen)
Obrazek 3
1. Nosilni sistem si nataknite preko 

ramen.
2. Zaprite zapiralo prsnega pasu. 

Po potrebi razširiti.
3. Zapreti zapiralo trebušnega pasu. 

Po potrebi razširiti.
4. Nastavite ramenski, trebušni in prsni 

pas na pravilno dolžino oz. širino.
5. Kljuko nosilnega sistema zataknite 

v kovinsko držalo na napravi in 
nastavite blazinico na dolžino, 
ki je za vas najudobnejša.

Montaža pokrova nastavka 
za rezanje
Obrazek 4
 Pokrov nastavka za rezanje (1) 

pritrdite z obema vijakoma (3) 
na držalo (2).

 Vijaka trdno pritegnite.

Montaža/demontaža 
glave z nitko
Montaža glave z nitko
Obrazek 5
 Če so rezila in deli za pritrditev 

rezil nameščeni, jih morate najprej 
demontirati. 
Glejte «Demontaža rezila».

 Distančni kolut (1) potisnite 
na pogonsko gred (2).
Pri tem pazite, da bodo vse 3 vrtine 
distančnega koluta (3), ohišja gonila 
(4) in pokrova gonila (5) izravnane 
v eni črti.

Opomba
Če vrtine niso izravnane, montaža/
demontaža glave z nitkami ne bo 
možna!
 Vtaknite pritrdilno palico (6) skozi 

vrtine (3, 4, 5), da aretirate gonilo.
 Medtem, ko držite pritrdilno palico 

(6), privijte glavo z nitko (7) proti 
urinemu kazalcu (v levo) na 
pogonsko gred. Glavo z nitko trdno 
pritegnite!

Opomba
Pazite, da bo lega glave z nitko (7) 
na distančnem kolutu (1) pravilna, 
to pomeni, da bo ta centrirana in 
da lepo nalega!
 Odstranite pritrdilno palico z glave 

gonila.
Demontaža glave z nitko
Obrazek 6
 Vrtine (3, 4, 5) izravnajte drugo nad 

drugo v eni črti. 
Vtaknite pritrdilno palico (6) skozi 
odprtine in jo pridržite.

 Odvijte glavo z nitko (7) v smeri 
urinega kazalca (v desno) s po-
gonske gredi.

Montaža/demontaža rezila 
(odvisno od modela)
Montaža rezila
Obrazek 7
 Če je glava z nitko nameščena, 

jo najprej demontirajte. 
Glejte v tej zvezi «Montaža/
demontaža glave z nitko».

Opomba
Pri prvi montaži najprej odstranite 
dele za pritrditev rezil (držala rezil (8), 
pritrdilni zvon (9), matico (10)), 
če so ti bili nameščeni. 
Glejte «Demontaža rezila».
 Distančni kolut (1) potisnite 

na pogonsko gred (2).
Pri tem pazite, da bodo vse 3 vrtine 
distančnega koluta (3), ohišja gonila 
(4) in pokrova gonila (5) izravnane 
v eni črti.

Opomba
Če vrtine niso izravnane, montaža/
demontaža rezila ne bo možna!
 Vtaknite pritrdilno palico (6) skozi 

vrtine (3, 4, 5), da aretirate gonilo.
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 Medtem, ko držite pritrdilno palico 
(6), montirajte rezilo (7) z držalom 
rezila (8), pritrdilni zvon (9) in matico 
(10) kot sledi:
– Rezilo (7) potisnite na pogonsko 

gred (2) in ga centrirajte na 
distančnem kolutu (1).

Opomba
Upoštevajte pravilno lego rezila (7) 
na distančnem kolutu (1), to pomeni, 
da bo ta centrirana in da ravno nalega!

– Namestite držalo rezila (8), 
pritrdilni zvonec (9) in matico 
(10). Pazite na pravilno lego 
držala rezila v ozobljenju!

– Matico trdno pritegnite v smeri 
proti urinemu kazalcu (v levo) – 
vrtilni moment 37 Nm.

Opomba
– Pred pritegovanjem še enkrat 

preverite pravilno lego rezila.
– Če momentnega ključa ni na voljo, 

matico močno pritegnite z roko. 
Nato pritegnite matico z očesnim 
ključem za polovico obrata v smeri 
proti urinemu kazalcu (v levo).

 Odstranite pritrdilno palico z glave 
gonila.

 Snemite zaščitni pokrov 
(če je prisoten) z rezila.

Demontaža rezila
Obrazek 8
 Namestite zaščitni pokrov 

(če je prisoten) na rezilo.
 Vrtine (3, 4, 5) izravnajte drugo 

nad drugo v eni črti. 
Vtaknite pritrdilno palico (6) skozi 
odprtine in jo pridržite.

 Matico odvijte v smeri urinega 
kazalca (v desno).

 Snemite rezilo (7) držalo noža (8) 
in pritrdilni zvon (obrazek 7).

Olja in bencina

Olje
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, 1:50 (2,0%).

Bencin

Nevarnost
Bencin je pod določenimi pogoji 
močno vnetljiv in eksploziven.
– Dopolnjujte rezervoar le v dobro 

prezračenem okolju in z izklopljnim 
motorjem. V bližini rezervoarja 
ali na mestu skladiščenja goriva, ne 
kadite in izklopite vse vire ognja.

– Rezervoarja za gorivo ne prepolnite 
(goriva ne sme biti v priključni cevi 
za polnjenje). Po polnjenju rezer-
voarja poskrbite, da bo pokrov 
rezervoarja zaprt in pritrjen.

– Pazite, da se med polnjenjem rezer-
voarja ne razlije gorivo. 
Razlito gorivo ali bencinski hlapi se 
lahko vžgejo. Če se je gorivo razlilo, 
posušite to področje preden po-
novno zaženete motor.

– Izogibajte se daljšega ali pogostej-
šega stika s kožo ali vdihavanja 
hlapov.

Pozor
Ne uporabljajte goriva s specifika-
cijo E85. Uporaba goriva s specifika-
cijo E85 (vsebnost etanola >15%) 
lahko vodi do poškodbe motorja. 
Uporaba nedovoljenega goriva 
povzroči izgubo jamstvene pravice 
(garancije). 

Navodilo glede mešanja 
olja in bencina
Starost in/ali napačno mešano gorivo, 
sta glavna razloga, če naprava ne obra-
tuje brezhibno. 
Vedno uporabljajte čist, svež neosvin-
čen bencin (starega do 60 dni, naj-
manjše oktansko število: 91 ROZ). 
Natančno upoštevajte navodila za pra-
vilno mešanico bencin/olje.
Napravite predpisno mešanico olja za 
dvotaktne motorje in neosvinčenega 
bencina, 1:50 (2,0%). 
Ne mešajte neposredno v rezervoarju.

Napolnite gorivo
Sliko 1
 Odstranite pokrov rezervoarja (4).
 Rezervoar za gorivo napolnite 

z mešanico bencin/olje. 
Nikoli ga ne prepolnite!

 Rezervoar za gorivo ponovno trdno 
zaprite.

 Oddaljite stroj okrog 10 m od mesta 
polnjenja z gorivom/posode za 
gorivo, preden zaženete motor.

Obratovanje

Nevarnost
Ramenski jermen pritrdite na 
napravo šele po zagonu motorja.
 Bencin (gorivo za motorje z notra-

njim zgorevanjem) mešajte z oljem. 
Rezervoar napolnite s to mešanico. 
Glej «Olja in bencina»K

Opomba
Ročico za plin lahko sprožite le, ko 
je blokada ročice za plin pritisnjena.

Zagon motorja
Zagon pri hladnem motorju
Obrazek 9
 Pritisnite zaporo ročice za plin (2) 

in pritisnite ročico za plin (3) 
do konca ter jo pridržite.

 Postavite stikalo za vžig (1) na pozi-
cijo START.

 Spustite zaporo ročice za plin 
in ročico za plin.

Opomba
Obe ročici ostaneta aretirani v pritis-
njeni poziciji (pozicija hladnega zagona).
 Sesalno črpalko/ročno črpalko (5) 

počasi in popolnoma pritisnite 6 krat 
(obrazek 10). Gorivo v črpalki mora 
biti vidno. Če temu ni tako, pritiskajte, 
dokler ne boste zagledali goriva.

 Postavite ročico zračne lopute (6) 
v položaj  (obrazek 11).

 Pritisnite napravo na tla.
 Počasi povlecite zagonsko vrvico (7), 

dokler ne začutite odpora. Nato jo 
hitro in močno potegnite, dokler se 
motor ne zažene (obrazek 12).
Ne dovolite, da zagonska vrvica po 
zagonu motorja skoči sama nazaj, 
temveč jo počasi potisnite v njen 
začetni položaj.

 Pritisnite ročico za plin (3) in jo nato 
spustite, da deaktivirate zaporo hlad-
nega zagona (obrazek 9). 
Pri tem se stikalo za vžig samodejno 
preklopi na pozicijo I/Vklop, ročica 
za zrak pa se vrne na pozicijo  
(obratovalna pozicija). 
Motor teče v prostem teku.

 Pustite, da motor teče pribl. 
1–2 minuti v praznem teku.

!
!
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Opomba
Naprava je zadosti segreta, ko se 
motor lahko pospeši brez prekinitev.
Zagon pri toplem motorju
 Postavite stikalo za vžig (1) 

na pozicijo I/Vklop (obrazek 9).
 Pritisnite napravo na tla.
 Počasi povlecite zagonsko vrvico (7), 

dokler ne začutite odpora. Nato jo 
hitro in močno potegnite, dokler 
se motor ne zažene (obrazek 12).
Ne dovolite, da zagonska vrvica po 
zagonu motorja skoči sama nazaj, 
temveč jo počasi potisnite v njen 
začetni položaj.

 Pustite, da motor teče pribl. 
1–2 minuti v praznem teku.

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

Ustavljanje motorja
Obrazek 9
 Sprostite (3) ročico za plin. Pustite, 

da se motor ohladi v prostem teku.
 Postavite stikalo za vžig (1) 

na pozicijo 0/Izklopljeno.

Držanje naprave za košnjo 
trave
Preden začnete uporabljati napravo, 
se postavite v delovni položaj 
(obrazek 13). 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 kosilne niti
(odvisno od modela)
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 
(obrazek 14), medtem ko napravo 
za košnjo trave pustite teči z veliko 
hitrostjo.

Opomba
Rezalna nitka naj ima vedno maksi-
malno 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 pokrovu rezalnega nastavka 
odreže nitko na ustrezno dolžino, 
če se je odvilo preveč nitke. 
Najboljše je trkniti pritisni gumb 
ob gola tla ali trdo zemljo. 
Če poskušate sprostiti rezalno nit 
v visoki travi, se lahko motor zaduši. 
Rezalna nitka naj bo vedno iztegnjena 
v polni dolžini. Sprostitev niti postane 
čedalje težja, čim je rezalna nit krajša.

Opomba
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 pre-
mikajte 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 (obrazek 15).

Delo z rezalnim rezilom 
(odvisno od modelal)
Preden začnete uporabljati napravo, se 
postavite v delovni položaj (obrazek 13). 
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 maksi-
malno 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.

Upoštevajte naslednja navodila, da bi se 
izognili možnosti, da se rastline navijejo 
okrog rezila:
– Travo režite s polnim plinom.
– Zamahujte z desne proti levi proti 

rastlinam, ki jih boste rezali 
(obrazek 16).

– Ko zamahujete nazaj, izogibajte se 
rastlin, ki ste jih pravkar odrezali.

Vzdrževanje in čiščenje

Pozor
Pred začetkov katerihkoli del na 
stroju:
– Ustavite motor.
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli 

popolnoma ustavijo; motor mora 
biti hladen.

– Izvlecite vtič vžigalne svečke na 
motorju tako, da onemogočite 
naključen zagon motorja.
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Dajte, da vsa popravila opravijo 
izključno v strokovni delavnici.
Na koncu sezone odpeljite stroj 
v neko specializirano delavnico 
zaradi kontrole in vzdrževanja.
Naprave ne škropite z vodo, ker 
lahko tako poškodujete električne 
dele naprave.
Napravo očistite po vsaki košnji. 
Neočiščena naprava lahko povzroči 
poškodbe materiala ali omejitev 
funkcioniranja.

Vgraditev rezalne niti 
(odvisno od modelal)
Vedno uporabljajte nadomestno 
rezalno nit s premerom 3,0 mm. 
Pri uporabi rezalne niti različne 
dolžine od tiste, ki je navedena, 
se motor lahko pregreje ali odpove.
Obstajata dve možnosti zamenjave 
rezalne niti:
– Navijanje nove nitke na notranji 

tulec
– Namestitev tulca s predhodno 

navito nitko
Navijanje nove nitke na notranji 
tulec
Obrazek 17
 Pritisnite obe zaplati (1) ohišja tulca 

(2) in snemite tulec s pokrovom 
tulca (3).

Obrazek 18
 Očistite ohišje tulca (1), vzmet (2) 

in tulec (3) s pokrovom tulca (4). 
Za čiščenje uporabite čisto krpo.

 Preverite, če je ozobljenje (5) 
na ohišju tulca (1), na tulcu (3) 
in na pokrovu tulca (4) obrabljeno. 
Po potrebi zamenjajte poškodovane 
dele.

 Vzemite okrog 3 m nove rezalne 
nitke in jo prepognite na polovično 
dolžino.

Opomba
Vedno uporabljajte navedeno dolžino 
nitke! Če je nit predolga, se v nekaterih 
primerih ne bo predpisno sprostila.
Obrazek 19
 Upognjen konec rezalne nitke 

vtaknite v zaplato tulca. 
 Nitke navijte v ozkih, enakomernih 

slojih na spodnjo in zgornjo polo-
vico tulca. Upoštevajte smer navi-
janja, ki je navedena na tulcu!

Obrazek 20
 Potisnite konce nitke v dve 

nasprotno ležeči pritrdilni zarezi.
Obrazek 21
 Tulec vtaknite v pokrov tulca in 

potisnite konce nitke skozi nasproti 
ležeče zareze v pokrovu tulca.

Obrazek 22
 Predhodno montirano enoto (3) 

iz notranjega tulca in pokrova tulca 
potisnite v ohišje tulca (2), dokler 
se zaplate (1) ne zaskočijo.

Namestitev tulca s predhodno 
navito nitko
Obrazek 17
 Pritisnite obe zaplati (1) ohišja tulca 

(2) in snemite tulec s pokrovom 
tulca (3).

 Vzemite tulec iz pokrova tulca ven.
Obrazek 18
 Očistite ohišje tulca (1), vzmet (2) 

in pokrov tulca (4). 
Za čiščenje uporabite čisto krpo.

 Preverite, če je ozobljenje (5) 
na ohišju tulca (1) in na pokrovu 
tulca (4) obrabljeno. 
Po potrebi zamenjajte poškodovane 
dele.

Obrazek 21
 Vstavite nov tulec v pokrov tulca in 

potisnite konce nitke skozi nasproti 
ležeče zareze v pokrovu tulca.

Obrazek 22
 Predhodno montirano enoto (3) 

iz notranjega tulca in pokrova tulca 
potisnite v ohišje tulca (2), dokler 
se zaplate (1) ne zaskočijo.

Čiščenje zračnega filtra
Vsakih deset obratovalnih ur očistite 
zračni filter. To je pomemben del 
vzdrževanja. Zaradi nezadostnega 
vzdrževanja zračnega filtra se izgubi 
jamstvena pravica (garancija).
Obrazek 23
 Odprite pokrov zračnega filtra: Vijak 

(1) odvijte in odstranite pokrov (2).
 Zračni filter (3) odstranite.
Obrazek 24
 Filter operite s čistilnim sredstvom 

in vodo. Filter skrbno izperite, odce-
dite in ga pustite, da se popolnoma 
posuši.

 Vgradite filter.
 Ponovno namestite pokrov 

zračnega filtra.

Opomba
Uporaba naprave brez zračnega filtra 
prekine veljavnost jamstvene pravice 
(garancije).

Nastavitev uplinjača
Obrazek 25
Število vrtljajev prostega teka lahko 
nastavite s pomočjo vijaka (1). 
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Čiščenje in zamenjava filtra 
goriva (odvisno od modela)
Po potrebi vsakih 20 obratovalnih ur.
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Preveritev/zamenjava 
vžigalne svečke
Uporabljajte samo originalne vžigalne 
svečke ali takšne, ki jih je odobril 
proizvajalec. 
Pravilna razdalja med elektrodama 
znaša 0,6–0,7 mm. 
Po vsakih 25 urah obratovanja, vze-
mite ven vžigalno svečko in preverite 
njeno stanje.
 Ustavite motor in ga pustite, 

da se ohladi. 
 Izvlecite vtič vžigalne svečke.
 Očistite nečistočo okrog vžigalne 

svečke. 
 Odvijte vžigalno svečko v levo, s po-

močjo ključa za vžigalne svečke.
 Preveritev/nastavitev razdalje 

med elektrodama 0,6–0,7 mm 
(obrazek 26).

Opomba
Poškodovano, sajasto ali umazano 
vžigalno svečko, zamenjajte.
 Privijte vžigalno svečko in jo pritrdite 

z momentnim ključem 12,3–13,5 
Nm. Ne privijte premočno.

Očistite izpuh
Obrazek 27
Očistite območje pod pokrovom 
izpuha (1) vsakih 25 obratovalnih ur. 
V ta namen morate odstraniti pokrov 
izpuha.
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.



Slovensko Navodilo za obratovanje

PU

Očistiti rešetko za 
prestrezanje isker
Obrazek 28
Mrežo za zaščito pred iskrami (1) 
demontirajte vsakih 50 delovnih 
ur in jo očistite z žično krtačo.
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Preverite mazivo gonila 
v ohišju gonila in ga po 
potrebi dopolnite.
Obrazek 29
Stanje polnjenja maziva za gonilo 
v ohišju gonila preglejte vsakih 
25 obratovalnih ur. 
V ta namen odstranite vijak (1). 
Po potrebi dopolnite z visokokako-
vostnim litijevim mazivom. 
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Čiščenje aparata

Pozor
Vzdržujte napravo in prezračevalne 
reže tako, da bodo vedno čisti.
Za čiščenje zunanjih delov naprave 
uporabite majhno krtačo.
Ne uporabljajte ostrih čistilnih sred-
stev. Gospodinjska čistilna sredstva, 
aromatična olja, kot je olje borovine 
ali limone, vsebujejo topila in kerozin 
in lahko poškodujejo plastično ohišje, 
ter ročaj. 
Ohišje obrišite le z mokro 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.

 Skladiščite aparat v suhem, zaprtem 
prostoru, da bi preprečili nedovo-
ljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Dolgoročno skladiščenje
Če morate napravo uskladiščiti 
dolgoročno, ukrenite naslednje:
 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.

 Zaženite motor in ga pustite, 
da obratuje, dokler ne ugasne. 
Tako boste dosegli, da ne bo 
gorivo ostalo v rezervoarju.

 Pustite motor, da se ohladi. 
Odvijte vžigalno svečko in nalijte 
v valj 0,5 ml kakšnega 
visokokakovostnega motornega 
olja ali olja za dvotaktne motorje. 
Počasi potegnite zaganjalno vrv, 
da bi se olje razporedilo. 
Ponovno privijte vžigalno svečko.

Opomba
Izvijte vžigalno svečko in izlijte vse 
olje iz valja preden zaženete aparat 
po skladiščenju.
 Napravo temeljito očistite in pre-

verite, če so nepritrjeni ali poškodo-
vani deli. Poškodovane dele popra-
vite ali zamenjajte, nepritrjene vijake, 
matice in svornike pa pritegnite. 
Sedaj lahko napravo uskladiščite.

 Skladiščite aparat v suhem, zaprtem 
prostoru, da bi preprečili nedovo-
ljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Prevažanje

 Preden napravo prevažate, 
naj se ohladi.

 Aparat transportirajte le s praznim 
rezervoarjem za gorivo! 
Pokrov tanka za gorivo mora biti 
zatisnjen.

 Ob prevozu naj bo naprava 
pritrjena, da ne zdrsuje.

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.



Navodilo za obratovanje Slovensko

PV

Odpravljanje napake

Če imate še vprašanja, se obrnite na prodajni center v vašem kraju s katerim imate pogodbo.

Napaka Vzrok Ukrepi

Motor se ne zažene. Vžigalno stikalo stoji na poziciji 
0/Izklopljeno.

 Postavite stikalo na I/Vklop.

Rezervoar za gorivo prazen. Napolnite rezervoar z gorivom.

Sesalna črpalka ni dovolj 
pritisnjena navzdol.

Sesalno črpalko potisnite dol v celoti 10-krat.

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

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.

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, da nastavijo razplinjač  v strokovni 
delavnici.

Filter za gorivo je onesnažen. Filter za gorivo naj vam zamenjajo 
v specializirani delavnici.

Motor ne pospešuje. Staro ali napačno mešano gorivo. Izpraznite rezervoar/napolnite s svežo 
mešanico goriva.

Uplinjač je napačno nastavljen. Dajte, da nastavijo razplinjač  v strokovni 
delavnici.

Močne vibracije. Rezilna orodja ali deli pogona 
so poškodovani.

Aparat takoj izklopite.
Dajte, da pokvarjene dele zamenjajo 
v strokovni delavnici.

Rezalna glava ne sprosti niti. Rezalna glava se je zapletla 
s travo.

Zaustavite motor in očistite nastavek 
za rezanje.

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.




