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Gebrauchsanweisung

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !

Návod k použití

Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití !

Návod na obsluhu
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
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DE - Bezeichnung der Teile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fadenkopf
Schneidfaden
Schutzabdeckung für Metall-Schneidblatt
Schneidblatt
Schutzabdeckung für Schneidfaden
Schaftrohr
Verbindungskupplung
Handgriff
Gashebel
Zündschalter

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2

Sperrhebel
Sperrknopf
Luftfiltergehäuse
Startergriff
Schalldämpferabdeckung
Kraftstoffpumpe
Startklappe / Choke
Startergehäuse
Schultertragegurt
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CZ- Oznaèení dílù
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Strunová hlava
Vyžínací struna
Ochranný štít (pro kotouč)
Sekací kotouč
Nástavec ochranného štítu (pro strunu)
Trubka s hřídelí (dělená)
Spojka hřídele
Rukojeť
Plynová páčka
Spínaè zapalování

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blokovací páčka
Blokovací tlaèítko
Kryt vzduchového filtru
Rukojeť startovacího lanka
Kryt tlumiče výfuku
Nastřikovač pohonné smìsi
Páčka sytiče
Kryt startéru
Popruh pøes rameno

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

blokovacia páka
blokovací gombík
plášť vzduchového filtra
rukoväť štartéra
kryt tlmièa hluku
palivové èerpadlo
štartovacia klapka / choke
puzdro štartéra
popruh cez rameno

SK - Oznaèenie dielcov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

lanková hlava
vyžínacie lanko
ochranný kryt pre kovový sekací list
sekací list
ochranný kryt pre sekacie lanko
násadka / spojovacia spojka
spojovacej spojky
rukoväť
plynová páka
spínaè zapa¾ovania
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SICHERHEITSSYMBOLE UND INTERNATIONALE SYMBOLE

DEUTSCH

In dieser Gebrauchsanweisung werden Sicherheitssymbole sowie internationale Symbole und Piktogramme beschrieben, die auf dem Gerät angebracht sein können. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, damit Sie mit allen Angaben
bezüglich Sicherheit, Montage, Betrieb, Wartung und Reparatur vertraut sind.

SYMBOL

BEDEUTUNG
•

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG
Wenn Sie sich nicht an Bedienungshinweise und Sicherheitsvorkehrungen in der Gebrauchsanweisung halten, können schwerwiegende
Verletzungen auftreten. Lesen Sie vor Start und Betrieb dieses Gerätes
die Gebrauchsanweisung.

•

TRAGEN SIE KOPF-/AUGEN- UND GEHÖRSCHUTZ
WARNUNG: Weggeschleuderte Gegenstände können zu schwerwiegenden Augenverletzungen, übermäßiger Lärm kann zum Verlust des
Gehörs führen. Tragen Sie beim Betrieb dieses Gerätes Augen- und Gehörschutz. Fallende Gegenstände können schwere Kopfverletzungen
verursachen, Beim Betrieb dieser Maschine Kopfschutz tragen.

•

HALTEN SIE ANDERE PERSONEN AUF ABSTAND
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich im Abstand von 15 m um den
Arbeitsbereich niemand aufhält. Dies gilt insbesondere für Kinder und
Tiere.

•

FUSSSCHUTZ UND HANDSCHUHE TRAGEN
Feste Stiefel und Handschuhe beim Betrieb des Gerätes tragen.

•

WARNSYMBOL
Zeigt Gefahr, Warnhinweise oder Grund zu besonderer Vorsicht an.
Kann zusammen mit anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet
werden.

•

ABSTAND DES GRIFFS
Pfeilrichtung in die der Handgriff zu installieren ist. Die Position darf
nicht unterschritten werden !

•

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
Berühren Sie auf keinen Fall einen heißen Auspuff, ein heißes Getriebe
oder einen heißen Zylinder. Sie können dabei Verbrennungen erleiden.
Diese Teile werden beim Betrieb äußerst heiß und bleiben auch nach
Ausschalten des Gerätes noch kurze Zeit heiß.

•

VERLETZUNGSGEFAHR !
Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände.

•

MAXIMALE DREHZAHL
Maximale Drehzahl der Schneideinheit. Das Gerät darf nicht mit höherer
Drehzahl betrieben werden.

•

MAXIMALE DREHZAHL
Maximale Drehzahl der Schneideinheit. Das Gerät darf nicht mit höherer
Drehzahl betrieben werden.
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Originalbetriebsanleitung
Original instructions

Benzinfreischneider

TECHNISCHE DATEN

Modell		
Motorleistung
kW
Motortyp		
Hubraum
cm³
Treibstoff
Benzin/Öl-Gemisch
Tankinhalt
ml
Max. Motordrehzahl
min-1
min-1
Leerlaufdrehzahl
Max. Drehzahl des Schneidwerkzeugs min-1
Kraftstoffverbrauch
kg/h
Schnittbreite
cm
Fadenstärke
mm
Fadenvorrat
m
Fadenverlängerung		
Gewicht
kg
Schalldruckpegel
dB (A) nach EN 27917
Vibration Vollgas
m/s² nach ISO 7916
Vibration Leerlauf
m/s² nach ISO 7916

XL 25 SSB
0,8
2-Takt
25
40:1		
600
10.500
3.000
8.500
0,38		
43 (Messer = 23)		
2,0
2 x 3,0
Tippautomatik
5,5
97,4
9,9
3,2

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Benzintrimmer sind gebaut nach den Vorschriften EN ISO 11806:1997 und entsprechen den Anforderungen des
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

SICHERHEITSHINWEISE
Angaben zur Geräuschemission gemäß Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV bzw. Maschinenrichtlinie: Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind
Schallschutzmaßnahmen für den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 an
Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von
20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen werden.
Zusätzlich gilt das Betriebsverbot zu folgenden
Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von 13:00
Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz !
VOR DEM BETRIEB
• Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets
griffbereit zusammen mit dem Benzinfreischneider auf.
• Lesen Sie sich die Anweisung sorgfältig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienungselementen
vertraut, so dass Sie das Gerät sicher handhaben
können.
• Kinder und Jugendliche dürfen das Gerät nicht

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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bedienen; ausgenommen Jugendliche, die unter
Anleitung und Aufsicht einer mit dem Gerät vertrauten Person damit arbeiten.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der
Schneidkopf richtig befestigt ist, dass der Gashebel automatisch in die Nullstellung zurückkehrt.
Alle Schutzbleche und Sicherheitsvorrichtungen
müssen für den Betrieb des Gerätes korrekt befestigt sein.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch
sorgfältig auf lose oder beschädigte Teile. Beginnen Sie erst mit der Arbeit, wenn die entsprechenden Reparaturen oder Einstellungen vorgenommen worden sind.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch
auf Kraftstofflecks. Stellen Sie sicher, dass der
Tankdeckel sicher verschlossen ist.
Verwenden Sie das Gerät nur im Tageslicht oder
in ausreichendem Kunstlicht.
Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs im Umkreis von 15 m keine anderen Personen aufhalten.
Passen Sie vor dem Starten den Handgriff Ihrer
Körpergröße an, und achten Sie darauf, dass der
Schneidkopf keine Gegenstände berührt.
Machen Sie sich bewußt, welche Gefahr für Ihren
Kopf, Ihre Hände und Ihre Füße bestehen kann.
Schauen Sie sich die zu schneidenden Bereiche
sorgfältig an. Entfernen Sie sämtliches Laub,

das sich im Faden verfangen kann. Entfernen Sie
zudem alle Gegenstände, die beim Schneiden
weggeschleudert werden können.
SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENZINBETRIEBENE
TRIMMER UND FREISCHNEIDER

1)
2)

3)
4)

5)
6)

WARNUNG: Benzin ist äußerst brennbar, und seine Dämpfe können bei Entzündung explodieren.
Achten Sie auf folgendes:
Lagern Sie Benzin nur in Behältern, die für die
Lagerung eines solchen Stoffes vorgesehen und
zugelassen sind.
Stellen Sie immer den Motor ab und lassen Sie
Ihn abkühlen, bevor Sie den Tank auffüllen. Solange der Motor heiß ist, dürfen Sie niemals den
Tankdeckel abnehmen oder Benzin nachfüllen.
Im Tank kann sich Druck aufbauen. Lösen Sie
den Deckel zunächst langsam, damit sich dieser
Druck abbauen kann.
Füllen Sie Benzin nur in einem sauberen, gut belüfteten Raum nach. Wischen Sie übergelaufenes
Benzin sofort auf. In einem solchen Fall müssen
Sie alle Zündquellen fernhalten und mit dem
Starten des Motors warten, bis sich das Benzin
verflüchtigt hat.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Benzin
bzw. Benzin/Öl-Gemisch verwenden. Zum Betrieb muss der Tankdeckel fest sitzen.
Starten Sie das Gerät mindestens drei Meter
von der Stelle entfernt, wo Sie es betankt haben.
Rauchen Sie während des Tankens oder des
Betriebes nicht, und achten Sie darauf, dass
keine Funken oder offene Flammen in den
Arbeitsbereich gelangen.

WÄHREND DES BETRIEBES
•
•
•
•
•
•

•

Verwenden Sie diesen Freischneider nur für den
dafür vorgesehenen Zweck zum Schneiden von
Gras, Gestrüpp und Unkraut.
Vermeiden Sie ein versehentliches Starten. Befinden Sie sich immer in der Startstellung, wenn Sie
das Starterseil ziehen.
Seien Sie immer aufmerksam. Um sich und andere nicht zu verletzen, sollten Sie mit diesem Gerät
nicht arbeiten, wenn Sie müde sind.
Arbeiten Sie mit diesem Gerät nicht unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol und Medikamenten.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie
dieses Gerät betreiben.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Arbeiten Sie mit
diesem Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie immer festes Schuhwerk mit
Gummisohlen. Wir empfehlen, dass Sie Handschuhe, Gehörschutz und lange Hosen tragen.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schals,
Ketten, Krawatten usw. Diese könnten in den
Lufteinlass gezogen werden. Achten Sie auch
darauf, dass langes Haar nicht in den Lufteinlass
geraten kann. Binden Sie langes Haar hinter dem
Kopf zusammen, so dass der Hals- und Schulter-

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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bereich frei bleibt.
Bleiben Sie mit Händen, Gesicht und Füßen von
allen beweglichen Teilen fern. Versuchen Sie
nicht, den Faden zu berühren oder zu stoppen,
solange er sich dreht.
Arbeiten Sie mit diesem Gerät nur in gut belüfteten Außenbereichen. In geschlossenen
Räumen können Kohlenmonoxidabgase tödlich
sein.
Beugen Sie sich nicht zu weit vor. Achten Sie
immer auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
Berühren Sie nicht den Auspuff oder den Zylinder. Diese Teile werden beim Betrieb äußerst heiß
und bleiben auch nach Ausschalten des Gerätes
noch kurze Zeit heiß.
Halten Sie den Freischneider bei der Arbeit
immer mit beiden Händen. Halten Sie sowohl den
vorderen als auch den hinteren Griff gut fest.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des
Schneidkopfes. Alle beschädigten Teile müssen
sofort ausgetauscht werden. Halten Sie sich
beim Austausch an die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
Wenn Sie einen Gegenstand treffen oder sich
darin verfangen, stellen Sie den Motor sofort
ab, und überprüfen Sie ihn auf eine mögliche
Beschädigung. Reparieren Sie eine mögliche
Beschädigung, bevor Sie versuchen, die Arbeit
fortzusetzen. Betreiben Sie den Freischneider
nicht, wenn sich daran lose oder beschädigte
Teile befinden.
Lassen Sie den Motor nicht schneller laufen, als
zum Schneiden, Trimmen oder Säubern von Kanten nötig ist. Lassen Sie den Motor nicht mit hoher Drehzahl laufen, wenn Sie nicht schneiden.
Die Fadenschutzabdeckung muss beim Betrieb
des Freischneider immer angebracht sein. Wenn
dies nicht der Fall ist, kann der Motor zu heiß
werden. ARBEITEN SIE NUR MIT DEM GERÄT,
WENN DIE SCHUTZABDECKUNG ANGEBRACHT
IST.
Die Schneidlinie darf nicht über die in diesem
Handbuch angegebene Länge des Schutzbleches
hinausgehen.
Achten Sie darauf, dass der Freischneider nicht
mit Pflanzenteilen oder anderen Materialien verschmutzt ist.
Stellen Sie den Motor immer ab, wenn Sie beim
Schneiden eine Pause einlegen oder in einen
anderen Bereich gehen.
Ersetzen Sie den Auspuff und (gegebenenfalls)
den Funkenschutz, falls sie funktionsuntüchtig
sind.
Um die Brandgefahr möglichst gering zu halten,
müssen Motor und Auspuff frei von Gras, Laub
und überschüssigem Schmierfett sein.
Bei allen Eingriffen, ob zu Wartungsarbeiten, zu
Reparaturen, zum Wechseln des Schneidkopfes
oder zum Anbringen von Sicherheitseinrichtungen, muss der Motor abgestellt sein.

•

•

Verwenden Sie zur Wartung dieses Freischneider
nur Original-Ersatzteile. Diese Teile erhalten Sie
bei Ihrem Vetragshändler. Die Verwendung abweichender Teile oder anderer, nicht für diesen
Freischneider vorgesehener Zubehör- oder Zusatzteile kann zu schweren Verletzungen der damit arbeitenden Person führen und Ihre Garantie
unwirksam werden lassen.
Arbeiten Sie nur mit dem Freischneider, wenn
der richtige Trimmfaden installiert ist und beide
Trimmfäden auf der richtigen Länge sind.

NACH DEM BETRIEB
•
•

Reinigen Sie den Freischneider nach dem Betrieb von Gras- und Schmutzresten.
Schließen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort
ein, um es vor unbefugtem Gebrauch zu schützen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE
•

•
•

Wenn sich noch Benzin im Tank des Geräts befindet, lagern Sie es nicht in einem Gebäude, wo
die Dämpfe durch offene Flammen oder Funken
entzündet werden können.
Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das
Gerät in einem geschlossenen Raum unterbringen.
Sperren Sie den Freischneider in einem geeigneten, trockenen Raum ab, um ihn vor unbefugtem Gebrauch und Beschädigung zu schützen.

MONTAGE
MONTAGE DES HANDGRIFFES (Abb. 1-2)
1. Montieren Sie die Griffhalterung am Schaft entsprechend der Pfeilrichtung siehe Warnaufkleber, legen
Sie die Klammern (A) über den Schaft und befestigen
Sie die 2 Schrauben.
2. Montieren Sie den Griff an der Griffhalterung, danach
legen Sie eine weitere Klammer (B) über den Griff
und befestigen die verbleibenden 2 Schrauben.
Neigen Sie den Führungsgriff so weit nach vorne, bis
er in einer für Sie angenehmen Position sitzt, bevor
Sie die Schrauben festziehen.

Benutzen Sie den Freischneider nicht als Hebel
zum Anheben, Versetzen oder zum Zerkleinern
von Gegenständen; befestigen Sie ihn auch
nicht an starren Halterungen. Es ist verboten, am
Antrieb des Freischneider Geräte oder Zusätze
anzubringen, die nicht vom Hersteller für diesen
Zweck ausdrücklich angegeben sind.
MONTAGE DER SCHUTZSCHILDERWEITERUNG
Montieren Sie die Schutzschilderweiterung wie in Abb.
4 dargestellt mit Hilfe der 3 mitgelieferten Schrauben,
Muttern und Unterlegscheiben.
ACHTUNG: Die Kunststoffschutzabdeckung
muss bei Betrieb mit Fadenschneidkopf immer
installiert sein, um den Faden auf die richtige
Länge zu kürzen und den Benutzer zu schützen.
MONTAGE DES FADENSCHNEIDKOPFS
1. Entfernen Sie den Splint vom Ende der Antriebswelle
(Abb. 6).
2. Stecken Sie einen Inbusschlüssel seitlich in das Loch
des unteren Halteflansches, um ein Mitdrehen des
Getriebes zu verhindern. Schrauben Sie mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel die Mutter ab - im
Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie den oberen Halteflansch ab.
Bewahren Sie die Mutter, den Splint und den oberen
Halteflansch gut auf. Diese werden für die Montage
des Metallschneidblatts benötigt !
4. Schrauben Sie den Fadenschneidkopf auf die Gewindespindel auf - im Gegenuhrzeigersinn - und drehen
Sie ihn handfest. (Abb. 5)
Bitte beachten, dass die Fadenspule ordnungsgemäß
im Spulengehäuse sitzt, dass sich die Feder unter der
Fadenspule befindet und dass die Fadenenden durch
die beiden Fadenösen nach aussen geführt sind.
MONTAGE DES METALLMESSERS
ACHTUNG ! - Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn
das Schneidblatt verbogen ist oder die Schneidzähne angeschlagen sind oder fehlen. Wechseln
Sie ein schadhaftes Schneidblatt sofort aus !
ACHTUNG ! - Bedienen Sie Geräte mit Schneidblatt
niemals ohne ordnungsgemäß angebrachten Metallschneidblattschutz. Bedienen Sie das Gerät
nicht bei schadhaftem Blattschutz.

MONTAGE DER SCHUTZABDECKUNG FÜR DAS
METALLSCHNEIDBLATT (Abb. 3-4)
1. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf das Getriebegehäuse und richten Sie sie entsprechend der
Montagebohrungen aus. Setzen Sie die 3 Schrauben
wie in Abb. 3 aufgezeigt ein und ziehen Sie diese fest
an.
ACHTUNG: Beachten Sie, dass alle Bauteile
richtig montiert und die Schrauben festgezogen
sind.
ACHTUNG! - Befolgen Sie immer die Sicherheitsvorkehrungen. Der Freischneider darf nur zum
Schneiden von Gras, Gestrüpp und Unkraut
eingesetzt werden. Es ist absolut verboten,
andere Arten von Materialien zu schneiden.

ACHTUNG ! - Tragen Sie bei Arbeiten am Schneidblatt stets feste Schutzhandschuhe.
1. Entfernen Sie den Splint vom Ende der Antriebswelle
(Abb. 6).
2. Stecken Sie einen Inbusschlüssel seitlich in das Loch
des unteren Halteflansches, um ein Mitdrehen des
Getriebes zu verhindern. Schrauben Sie mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel die Mutter ab - im
Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie den oberen Halteflansch ab.
4. Montieren Sie das Schneidblatt wie in Abb. 8 dargestellt.
Setzen Sie den Flansch mit der flachen Oberfläche
auf das Schneidblatt auf (Abb. 8)
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5. Ziehen Sie die Mutter im Gegenuhrzeigersinn mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel fest an.
6. Sichern Sie die Schraube wieder mit dem Splint
(Abb. 9).
7. Entfernen Sie nun unbedingt die Blockierung, indem
Sie den Inbusschlüssel seitlich aus dem Halteflansch
ziehen.
8. Falls Sie das Metallschneidblatt gegen den Fadenschneidkopf auswechseln möchten, gehen Sie bitte
wie folgt vor :
Stecken Sie einen Inbusschlüssel seitlich in das Loch
des unteren Halteflansches, um ein Mitdrehen des
Getriebes zu verhindern ( Abb. 5) Drehen Sie den
Fadenschneidkopf im Uhrzeigersinn von Hand ab.
Fahren Sie fort, wie unter Punkt 4-6 beschrieben.

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals reinen Treibstoff
ohne Öl. Der Motor wird hierdurch beschädigt
und Sie verlieren den Garantieanspruch für dieses
Produkt. Verwenden Sie keine Treibstoffmischung,
die länger als 90 Tage gelagert wurde.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur hochwertiges 2-TaktMischungsöl für luftgekühlte Motoren, Mischungsverhältnis 40:1.
TREIBSTOFFMISCHUNG
Mischen Sie den Treibstoff mit 2-Takt-Öl in einem
genehmigten Behälter. Entnehmen Sie das Mischungsverhältnis von Treibstoff zu Öl der Mischtabelle.
Schütteln Sie den Behälter, um alles sorgfältig zu
mischen.

MONTAGE DES SCHAFTES (Abb. 10-12)

Tabelle für Treibstoffmischung

Achtung: Vor Montieren des Schaftes schalten
Sie das Gerät ab. Verletzungsgefahr !
Hinweis: Um das Montieren oder Abmontieren des
Schaftes zu erleichtern, stellen Sie das Gerät auf den
Boden oder eine Werkbank.
1. Lockern Sie den Knopf (A) durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn (Abb. 10).
2. Halten Sie den Schaftes (B) fest und drücken Sie
ihn gerade in das Schnellwechsel-Verbindungsstück
(C) bis der Freigabeknopf (D) im entsprechenden
Loch (E) des Verbindungsstückes einrastet (Abb.
10+11).
3. Drehen Sie den Knopf (A) im Uhrzeigersinn zum
Festziehen (Abb. 12).
Vorsicht: Vor Betrieb muss der Freigabeknopf im
Loch des Verbindungsstückes eingerastet und
der Knopf fest angezogen sein !
MONTAGE DES SCHULTERGUTS
ACHTUNG ! - Benutzen Sie stets den Tragegurt.
Befestigen Sie den Gurt am Gerät unmittelbar nach
dem Start, während der Motor im Leerlauf läuft.
Bevor Sie den Tragegurt abnehmen, schalten Sie
den Motor stets aus.
1. Legen Sie den Tragegurt so an, dass der Gurt über
der linken Schulter liegt (Abb. 13).
2. Befestigen Sie den Karabinerhaken an der Schafthalterung des Schafts (Abb. 14)
3. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich das Schneidwerkzeug im eingehängten Zustand parallel zum
Boden befindet. Ermitteln Sie den für das montierte
Schneidwerkzeug richtigen Einhängepunkt, indem
Sie ein paar Übungsschwünge bei nicht laufendem
Motor durchführen.
HINWEIS: Bei eingehängtem Tragegurt niemals den
Motor starten !

TREIBSTOFF UND ÖL
TREIBSTOFF
Verwenden Sie für optimale Ergebnisse normalen, bleifreien Treibstoff gemischt mit speziellem 2-Takt-Motoröl
(40:1). Halten Sie sich an die Mischanweisung.

Benzin
1 Liter
5 Liter

2-Takt-Öl/40:1
25 ml
125 ml

ACHTUNG: Bei falschem Mischungsverhältnis
verlieren Sie Ihren Garantieanspruch .

STARTVORGANG
Kaltstart
Um den Motor beim Starten nicht zu überlasten, kürzen
Sie den Schneidfaden auf 17 cm (Abb. 15).
1. Stellen Sie den Zündschalter auf Position “I” (Abb.
16)
2. Schieben Sie die Starterklappe auf Position “Start”
(Abb. 17).
3. Drücken Sie die Kraftstoffpumpe (A) 8mal (Abb. 18).
4. Zum Betätigen des Gashebels 9 muss zuvor der
Sperrhebel 11 gedrückt werden. Den Gashebel
drücken und auf Halbgas blockieren, indem die
Gashebelarretierung (12) bedient wird, Gashebel
loslassen (Abb. 19).
5. Halten Sie das Gerät am Griff gut fest. Ziehen Sie
das Starterseil 2-3mal (Abb. 20) - ein gleichmässiges,
schnelles Ziehen ist erforderlich um den Motor zu
zünden.
6. Schieben Sie die Starterklappe auf Position „RUN“
(Abb. 21). Ziehen Sie am Zugstarter, bis der
Motor startet.
7. Sobald der Motor angesprungen ist, kurz gasgeben,
um den Gashebel aus Halbgasstellung zu lösen und
den Motor auf Leerlauf bringen.
8. Lassen Sie den Motor für ca. 10 Sekunden im Leerlauf
warm laufen.
9. Sollte der Motor nicht starten, wiederholen Sie die
Schritte 1-8.
HINWEIS: Startet der Motor nach wiederholten
Versuchen nicht, verfahren Sie bitte, wie im Kapitel
“Fehlerbehebung” beschrieben.
HINWEIS: Ziehen Sie das Starterseil immer gerade
heraus. Bei einem schrägen Herausziehen reibt das
Seil an der Öse. Diese Reibung verursacht ein Aufspleissen des Fadens und somit höheren Verschleiss.
Halten Sie den Startgriff immer fest, wenn das Seil
zurückgezogen wird. Achten Sie darauf, dass das
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Seil nicht zurückschnellt wenn es ausgezogen ist.
Dies könnte ein Verhaken des Seils und/oder einen
Schaden am Startergehäuse hervorrufen.
STARTEN BEI WARMEM MOTOR
CHOKE NICHT VERWENDEN!
Falls der Kraftstofftank leer war, wiederholen Sie nach dem
auffüllen die Schritte 1, 4, 6 bis 7 unter KALTSTART.
MOTOR ABSTELLEN (Abb. 22)
Lösen Sie den Gashebel. Lassen Sie den Motor im Leerlauf
laufen. Drücken Sie den Zündschalter auf die Position
„STOP“. Der Motor stoppt jetzt.
Vorgehen bei Nothalt: Wenn es notwendig Ist, das
Gerät unverzüglich zu stoppen, drücken Sie den
Schalter für STOP.

BEDIENUNGSHINWEISE
- Sind Sie mit dem Freischneider nicht vertraut, üben Sie
den Umgang bei nicht laufendem Motor (AUS/STOP).
- Gelände immer überprüfen, feste Gegenstände wie
Metallteile, Flaschen, Steine o.ä. können weggeschleudert werden und ernste Verletzungen verursachen,
sowie das Gerät dauerhaft beschädigen. Sollten Sie
aus Versehen einen festen Gegenstand mit dem Freischneider berühren, schalten Sie den Motor sofort aus
(AUS/STOP) und untersuchen Sie den Freischneider auf
eventuelle Schäden. Benutzen Sie das Gerät niemals,
wenn es beschädigt ist oder Mängel aufweist.
- Trimmen und Schneiden Sie immer im oberen Drehzahlbereich. Lassen Sie den Motor zu Beginn des Mähens
oder während des Trimmens nicht in niedriger Drehzahl
laufen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zum vorgesehenen Zweck,
wie Trimmen und Unkraut mähen.
- Halten Sie den Fadenkopf niemals über Kniehöhe
während des Betriebes.
- Bei Hangmäharbeiten stehen Sie bitte stets unter der
Schneidvorrichtung. Arbeiten Sie nur an Abhängen und
Hügeln wenn Sie sicheren und festen Boden unter den
Füssen haben.
TRIMMEN
Der Freischneider, ordnungsgemäss ausgerüstet mit
Schutzschild und Fadenkopf, trimmt hohes Gras/ Gestrüpp
und Unkraut an schwer zu erreichenden Stellen - entlang
Zäunen, Wänden, Fundamenten und um Baumstämme.
Der Trimmer kann auch zu Abmäharbeiten bis zum Boden
benutzen werden (z.B. Ausputzarbeiten im Garten und an
unübersichtlichem, dicht bewachsenem Gelände).
HINWEIS: Auch mit äusserster Vorsicht führt Trimmen
an Fundamenten, Steinmauern, etc. zu einem erhöhtem
Fadenverschleiss.
TRIMMEN / MÄHEN
Schwingen Sie den Freischneider in sichelartiger Bewegung von Seite zu Seite. Halten Sie den Fadenkopf stets
parallel zum Boden. Überprüfen Sie das Gelände und
legen Sie die gewünschte Schneidhöhe fest. Führen und
halten Sie den Fadenkopf in der gewünschten Höhe,
zwecks gleichmässigem Schnitt (Abb. 23)

KURZES SCHNEIDEN
Führen Sie den Freischneider gerade mit leichter Neigung
nach vorne, so dass sich dieser knapp über dem Boden
bewegt. Trimmen Sie immer weg vom Körper, niemals in
Richtung des Benutzers (Abb. 24).
TRIMMEN AN ZAUN UND FUNDAMENTEN
Um an Zäunen, Pfosten, Steinwänden und Fundamenten
zu trimmen, führen Sie das Gerät langsam und mit Vorsicht,
ohne den Faden auf Hindernisse aufprallen zu lassen.
Wenn das Schneidwerkzeug auf ein festes Hindernis (Stein,
Mauer, Baumstamm, o.ä.) trifft, besteht die Gefahr des
Rückschlages und höherem Verschleiß des Fadens.
TRIMMEN UM BAUMSTÄMME
Um Baumstämme herum führen Sie den Freischneider
mit Vorsicht und langsam, so dass der Schneidfaden die
Baumrinde nicht berührt. Mähen Sie um Baumstämme
von links nach rechts. Erfassen Sie Grass und Unkraut
mit der Spitze des Fadens und neigen Sie den Fadenkopf
leicht nach vorne.
ABMÄHEN
Beim Abmähen erfassen SIe die gesamte Vegetation
bis zum Grund. Dazu neigen Sie den Fadenkopf im
30 Grad Winkel nach links. Stellen Sie den Handgriff
in die gewünschte Position. Beachten Sie die erhöhte
Verletzungsgefahr des Benutzers, Umherstehender und
Tiere, sowie die Gefahr der Sachbeschädigung durch
weggeschleuderte Objekte (z.B. Steine) (Abb. 24).
SCHNEIDEN MIT SCHNEIDBLATT
Beim Schneiden mit dem Schneidblatt tragen Sie bitte
stets eine Schutzbrille, Gesichtsschutz, Schutzkleidung
und Schultertragegurt.
SENSEN
Führen Sie das Gerät mit Schneidblatt wie eine Sense zum
Schneiden von Wildwuchs, verfilztem Gras und Gestrüpp.
Benutzen Sie das Schneidblatt nicht für stärkere Hölzer.
VERKLEMMEN
Sträucher und Bäume können das Schneidblatt einklemmen und ein Stoppen des Blattes verursachen. Vermeiden
Sie ein Verklemmen indem Sie geeignetes Gebüsch von
der gegenüberliegenden Seite schneiden. Verklemmt
das Schneidblatt während des Schneidens, stoppen Sie
den Motor sofort. Halten Sie das Gerät nach oben und
vermeiden Sie, dass das Schneidblatt verbiegt oder bricht,
während Sie das zu mähende Gehölz vom Schneidblatt
wegdrücken.
VERMEIDEN VON RÜCKSCHLAG
Beim Einsatz von Metallschneidwerkzeugen (Dickichtmesser) besteht die Gefahr des Rückschlagens, wenn
das Werkzeug auf ein festes Hinderniss (Baumstamm, Ast,
Stein, etc.) trifft. Das Gerät wird dabei zurückgeschleudert.
- gegen die Drehrichtung des Werkzeuges. Dies kann zu
Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen - Verletzungsgefahr für Benutzer und Umherstehende !
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Benutzen Sie Metallschneidwerkzeuge nicht in der
Nähe von Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteine oder
Fundamenten.

WARTUNG- UND INSTANDHALTUNG
ACHTUNG ! - Tragen Sie bei den Wartungsarbeiten
stets Schutzhandschuhe. Führen Sie keine Wartung
bei warmen Motor aus.

Schneidfaden verlängern
Zur Verlängerung des Schneidfadens, lassen Sie den Motor
auf Vollgas laufen und tippen (BUMP) den Fadenkopf
auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert.
Das Messer am Schutzschild kürzt den Faden auf die
erforderliche Länge (Abb. 25).
Wichtig: Benutzen Sie keinen Metalldraht oder
plastikumhüllten Metalldraht irgendeiner Art im
Fadenkopf. Dies kann zu schweren Verletzungen
beim Benutzer führen.
ACHTUNG: Entfernen Sie regelmässig alle Rasenund Unkrautreste um ein Überhitzen des Schaftrohrs zu vermeiden. Rasen-/Gras-/Unkrautreste
verfangen sich unterhalb des Schutzschildes (Abb.
26), dies verhindert eine ausreichende Kühlung des
Schaftrohrs. Entfernen Sie die Reste vorsichtig mit
einem Schraubenzieher oder dergleichen.
Schneidfaden erneuern
1. Entfernen Sie die Verschlusschraube durch Drehen
im Uhrzeigersinn (Abb. 27).
2. Entfernen Sie die Fadenspule und Feder von der
Spindel (Abb. 27).
3. Entfernen Sie den verbleibenden Schneidfaden.
4. Legen Sie einen 6 m x 2,0 mm (5 m x 2,2 mm) Faden
in 2 Hälften zusammen. Legen Sie das Schlaufenende in den Schlitz der Fadenspule ein (Abb. 28). Der
Schlitz befindet sich in dem Mittelsteg, der die beiden
Fadenkammern trennt.
5. Wickeln Sie beide Fadenhälften gleichzeitig auf die
Spule auf. Die Wickelrichtung ist in die Spule eingeprägt: „Wind Cord“. Achten Sie auf feste Spannung und
darauf, dass sich die beiden Fadenhälften im jeweiligen
separaten Spulengehäuse befindet. Wickeln Sie den
Faden auf, bis jeweils 15 cm Fadenlänge verbleiben
(Abb. 29).
6. Führen Sie die jeweiligen Enden der Schnur durch
die Öffnungen an der gegenüberliegenden Seite der
Spule (Abb. 30).
7. Führen Sie die Feder über die Spindel und fädeln Sie
die Fadenenden durch die Ösen im Gehäuse (Abb.
31).
8. Führen Sie die Spule ins Gehäuse während Sie die
Fadenenden durch die Öse ziehen. Stellen Sie sicher,
dass die Feder richtig zur Spule und Gehäuse positioniert ist (Abb. 31).
9. Ist die Spule im Gehäuse platziert, drücken Sie diese
fest ins Gehäuse, so dass die Feder gespannt ist.
Ziehen sie fest an beiden Enden des Fadens, so dass
dieser nicht zwischen Spule und Gehäuse eingeklemmt
ist. Halten Sie die Federspannung durch konstanten
Druck auf die Spule im Gehäuse und befestigen Sie
die Schraube im Gegenuhrzeigersinn. Ziehen Sie die
Schraube nur handfest an (Abb. 32).
10. Kürzen Sie die Fadenschnur auf ca. 17 cm, um den
Motor in der Start- und Aufwärmphase geringer zu
belasten (Abb. 15).

LUFTFILTER
Um den Luftfilter zu reinigen:
1. Drehen Sie die Halteschraube 1 des Luftfilterdeckels
heraus (Abb. 33+34).
2. Reinigen Sie den Filter mit Seife und Wasser.
Benutzen Sie niemals Benzin !
3. Lassen sie den Filter an der Luft trocknen.
4. Nun setzen Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge
wieder ein.
HINWEIS: Ersetzen sie den Luftfilter, wenn verschlissen,
beschädigt oder zu stark verschmutzt.
TANKVERSCHLUSS / KRAFTSTOFFILTER
ACHTUNG: Vor Beginn des Austausches entfernen
SIe bitte den Kraftstoff aus dem Gerät und lagern
diesen in einem zulässigen Kanister. Tankverschluss
vorsichtig öffnen, damit bestehender Überdruck sich
langsam abbauen kann.
HINWEIS: Halten Sie das Entlüftungsventil und den
Tankdeckel sauber (Abb. 35).
1. Kraftstoffsaugkopf und Filter (A) mit einem Haken o.ä.
aus dem Tank ziehen (Abb. 36).
2. Ziehen Sie den Saugkopf durch Drehbewegung ab
(Abb. 36).
3. Ersetzen sie den Filter.
HINWEIS: Benutzen Sie den Trimmer niemals ohne
Kraftstofffilter. Schwerwiegende Motorschäden können
die Folge sein.
VERGASEREINSTELLUNG
Der Vergaser ist ab Werk optimal eingestellt. Sollten weitere
Einstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich an Ihren
zuständigen Kundendienst.
ZÜNDKERZE
1. Zündkerzenelektrodenabstand = 0,6 -0,7 mm (Abb.
37)
2. Ziehen Sie die Zündkerze in einem Drehmoment von
12-15 Nm an. Setzen Sie die Zündstecker auf die
Zündkerze auf.
SCHÄRFEN DES FADENSCHNURMESSERS
1. Entfernen Sie das Schneidmesser (E) vom Schutzschild
(F) (Abb. 38).
2. Befestigen Sie das Messer in einem Schraubstock.
Schärfen Sie das Messer mit einer Flachfeile. Feilen
Sie mit Vorsicht um den Schärfwinkel einzuhalten.
Feilen Sie stets nur in einer Richtung.

LAGERUNG
1. Alle vorangehenden Wartungsvorschriften befolgen.
2. Den Trimmer sehr gut reinigen und die Metallteile
einfetten.
3. Den Kraftstofftank entleeren und den Deckel wieder
aufschrauben.
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4. Ist der Tank entleert, starten Sie den Motor.
5. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen bis er stoppt,
zum Entleeren des Vergasers von Kraftstoff.
6. Lassen Sie den Motor abkühlen (ungefähr 5 Minuten).
7. Lösen Sie die Zündkerze mit einem Zündkerzenschlüssel.
8. Füllen Sie einen Teelöffel mit reinem 2-Takt Öl in den
Brennraum. Ziehen Sie das Starterseil mehrmals langsam zum Verteilen des Öls im Inneren des Motors.
Setzen Sie die Zündkerze wieder ein.
9. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen
Ort, sicher vor offenen Flammen und Hitzequellen wie
Durchlauferhitzer, Ölheizkessel, etc..

3. Reinigen Sie die Zündkerze und überprüfen Sie deren
Elektrodenabstand. Ersetzen Sie die Zündkerze bei
Bedarf.
4. Bereiten Sie das Gerät zum Einsatz vor.
5. Füllen Sie den Tank mit der richtigen Kraftstoff-Ölmischung. Siehe Kapitel “Treibstoff und Öl”.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ
Reste von Kettenöl bzw. 2-Taktmischung niemals in den
Abfluss bzw. die Kanalisation oder ins Erdreich schütten,
sondern umweltgerecht entsorgen, z.B. an einer Entsorgungsstelle.
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht. Entleeren Sie Öltank und Benzintank
sorgfältig und geben Sie die Reste an eine Sammelstelle. Geben Sie das Gerät bitte (ebenfalls) in einer Verwertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile können hier
getrennt und der Wiederverwertung zugeführt werden.
Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeindeoder Stadtverwaltung.

ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten, die nicht in
dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind,
müssen bei einer Vertragswerkstatt durchgeführt
werden. Zur Gewährleistung eines konstanten und
ordnungsgemässen Betriebs dürfen nur ORIGINALERSATZTEILE verwendet werden.
WIEDERINBETRIEBNAHME
1. Entfernen Sie die Zündkerze.
2. Ziehen Sie das Starterseil schnell durch um verbleibendes Öl aus der Brennkammer zu entfernen.

FEHLER DES MOTORS BEHEBEN
PROBLEM

MÖGLICHE URSACHE

Der Motor startet nicht, oder er startet,
Falscher Startvorgang
aber läuft nicht weiter.		

Der Motor startet, aber läuft nicht mit voller
Leistung.

Keine Leistung bei Belastung.
Motor läuft sprunghaft.

Beachten Sie die Anweisungen in
dieser Anleitung.

Falsch eingestellte
Vergasermischung.

Lassen Sie den Vergaser vom 		
autorisierten Kundendienst einstellen.

Verrußte Zündkerze

Zündkerze reinigen/einstellen oder ersetzen.

Verstopfter Treibstoff-Filter.

Ersetzen Sie den Treibstoff-Filter.

Falsche Hebelposition am Choke.

Setzen Sie den Hebel auf RUN (Betrieb)

Verschmutztes Funkengitter.

Ersetzen Sie das Funkengitter.

Verschmutzter Luftfilter
		

Motor stottert.

KORREKTUR

Filter entfernen, reinigen und erneut
einsetzen.

Falsch eingestellte Vergasermischung.

Lassen Sie den Vergaser vom
autorisierten Kundendienst einstellen.

Falsch eingestellte Vergasermischung.

Lassen Sie den Vergaser vom
autorisierten Kundendienst einstellen.

Falsche eingestellte Zündkerze.

Zündkerze reinigen/einstellen oder ersetzen.

Übermäßig viel Rauch.

Falsch eingestellte VergaserLassen Sie den Vergaser vom
mischung.
autorisierten Kundendienst einstellen.
				
Falsche Treibstoffmischung.
Verwenden Sie die richtige 		
		
Treibstoffmischung (Verhältnis 40:1).

DE-8

ČESKY

bezpeènostní a mezinárodní symboly

V tomto návodu k použití jsou popsány bezpeènostní symboly a také mezinárodní symboly a piktogramy, které mohou
být použity na stroji. Prostudujte si tento návod k použití, abyste se seznámili se všemi údaji v otázkách bezpeènosti,
provozu, údržby a oprav.

SYMBOL

význam
•

Prostudujte si tento návod k použití
Pokud nebudete dodržovat pokyny k obsluze a bezpeènostní opatøení,
mùže dojít k závažným poranìním. Proto si pøed spuštìním a použitím
tohoto pøístroje prostudujte návod k jeho použití.

• Používejte ochranu HLAVY, ZRAKU a sluchu
	VAROVÁNÍ: Odmrštìné pøedmìty mohou zpùsobit tìžká poranìní oèí,
nadmìrný hluk mùže vést ke ztrátì sluchu. Pøi provozu tohoto pøístroje
používejte ochranu zraku a sluchu. Padající pøedmìty mohou zpùsobit
tìžká poranìní hlavy. Pøi provozu tohoto pøístroje používejte proto
ochrannou pøílbu.
•

UDRŽUJTE OSTATNÍ osoby v dostateèné bezpeènostní
vzdálenosti
	VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se v okruhu 15 m od pracovištì nikdo
nezdržoval. Dùraznì to platí pro dìti a zvíøata.
•

Používejte ochranu nohou a ochranné rukavice
Pøi provozu pøístroje používejte pevné boty a rukavice.

•

Výstražný symbol
Oznaèuje nebezpeèí, výstražná upozornìní a nebo dùvod k zvýšené
opatrnosti. Mùže být použitý spoleènì s jinými symboly a nebo
piktogramy.

•

Vzdálenost rukojetí
Šipka vyznačuje směr, ve kterém se montuje rukojet'. Tato pozice
nesmí být nikdy PŘEKROČENA!

•

POZOR: horké povrchy
Nikdy se nedotýkejte horkého výfuku, horké pøevodovky nebo horkého
válce. Mohli byste pøitom utrpìt popáleniny. Tyto èásti jsou za provozu
mimoøádnì horké a po urèitou dobu zùstanou horké i po vypnutí pøístroje.

•

nebezpeèí poranìní !
Dávejte pozor na pøístrojem odmrštìné pøedmìty.

•

MAXIMáLní otáèky
Maximální otáèky žacího nástroje. Pøístroj se nesmí provozovat s vyššími
otáèkami.

•

MAXIMáLní otáèky
Maximální otáèky žacího nástroje. Pøístroj se nesmí provozovat s vyššími
otáèkami.
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Benzínový křovinořez
Technické údaje

Model 		
XL 25 SSB
Výkon motoru 	
kW 	
0,8 	
Typ motoru 		
2-takt 	 
Zdvihový objem 	
cm3 	
25
Pohonná smìs 	
smìs benzínu s olejem 	40:1
Objem nádrže 	
ml 	
600
Max. otáčky motoru                                        min-1 	              10.500                     
-1
Volnoběžné otáčky 	
min  	
3.000
Max. otáèky sekacího nástroje 	
min-1 	
8.500 	
Spotøeba pohonné směsi 	
kg/h 	
0,38
Záběr nástroje - Strun.hlava/Kotouč 	
cm 	
43/23
Průměr struny 	
mm 	
2,0
Zásoba struny 	
m 	
2 x 3,0
Prodlužování struny 		
automaticky poklepem vyžínací hlavy
Hmotnost 	
kg 	
5,5
Hladina akustického tlaku (podle EN 27917) dB (A)  	
97,4
2
Vibrace – plný plyn (podle ISO 7916)          	 m/s     	
9,9
Vibrace – na volnoběh (podle ISO 7916)  	 m/s2    	
3,2
Technické zmìny si vyhrazujeme.
Přístroje jsou zkonstruované podle předpisů, DIN EN ISO 11806, a v plné míře vyhovují předpisům Zákona o
bezpečnosti přístrojů a výrobků.

bezpeènostní pokyny
Základní informace o hlučnosti stroje: Hladina akustického
tlaku v místě obsluhy může překročit 85 dB(A). V tomto
případě  se doporučuje používat osobní ochranné
prostředky na ochranu sluchu (např. chrániče sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku ! Dodržujte pøi spuštìní
do provozu regionální pøedpisy.
Pøed uvedením do provozu
•	Tento návod k použití si uložte tak, abyste jej
mìli vždycky na dosah spolu s benzínovým
křovinořezem.
•	Všechny pokyny si pozornì prostudujte. Seznamte
se s ovládacími prvky tak, abyste mohli pøístroj
bezpeènì a spolehlivì ovládat.
•	Dìti a mladistvé osoby nesmìjí pøístroj obsluhovat;
s výjimkou mladistvých osob, které pracují
podle pokynù a pod dohledem osoby, která je
s pøístrojem seznámena.
•	Pøed každým použitím zkontrolujte, zda je sekací
nástroj správnì upevněn, zda se plynová páčka
automaticky vrací do výchozí pozice.
•	Všechny ochranné kryty musejí být pro provoz
pøístroje správnì upevnìny.
•	Pozornì pøed každým použitím pøístroje
zkontrolujte, zda se na nìm nenacházejí uvolnìné
díly. Zaènìte pracovat teprve tehdy, když jsou
provedeny všechny potøebné opravy a všechna
odpovídající nastavení.
•	Pøístroj používejte pouze za denního svìtla a nebo
pøi dostateèném umìlém osvìtlení.
•	Dbejte na to, aby se v prùbìhu provozu pøístroje
nezdržovaly v okruhu 15 m žádné další osoby.
•	Pøed spuštìním pøístroje pøizpùsobte rukojeť
vlastní tìlesné výšce a dbejte na to, aby se sekací
nástroj nedotýkal žádných pøedmìtù.

•	Nezapomínejte na rizika, která pro Vaši hlavu, ruce
a nohy mùže s sebou nést práce s pøístrojem.
•	Pozornì si prohlédnìte terén, který se chystáte
sekat. Odstraòte všechno listí, které by se mohlo
zamotat do struny. Odstraòte také všechny
pøedmìty, které by pøi sekání mohly být odmrštìny.
bezpeènostní pokyny pro benzinové
VYŽÍNAČE a køovinoøezy
	VAROVÁNÍ: Benzin je mimoøádnì hoølavá látka a
jeho páry mohou pøi zapálení explodovat. Dbejte
proto na následující pokyny:
1) Benzin uskladòujte pouze v nádobách, které jsou
ke skladování takovéto látky vhodné a povolené.
2) 	Pøed doplňováním nádrže pøístroje motor vždycky
vypnìte a nechte jej vychladnout. Pokud je motor
horký, nesmí se nikdy otevírat víčko nádrže a
nebo doplòovat benzin.
3) 	V nádrži se mùže vytvoøit tlak. Víčko nádrže proto
povolujte zpoèátku pomalu, aby se tlak mohl
uvolnit.
4) Benzin nalévejte pouze v èisté, dobøe vìtrané
místnosti. Rozlitý benzin okamžitì utøete.
V takovém pøípadì je zapotøebí odstranit všechny
zápalné zdroje a se startem motoru poèkat, až se
všechen benzin odpaøí.
5) 	Zajistìte, abyste vždy použili správný benzín
resp. smìs benzinu s olejem. Za provozu musí
víčko nádrže pevnì dosedat.
6) 	Pøístroj startujte minimálnì tøi metry od místa,
ve kterém jste nalévali benzin. V prùbìhu
tankování ani za provozu nekuøte a dbejte na to,
aby se v pracovní oblasti nevyskytovaly jiskry ani
otevøený plamen.
Za provozu
•	Používejte tento křovinořez pouze pro úèel,
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ke kterému je určen – k sečení trávy, hustého
porostu a plevele.
•	Zabraòte náhodnému nastartování. Postavte se
do startovací pozice, když taháte za startovací
lanko.
• Buïte vždycky ostražití. Abyste nezranili sebe
a druhé osoby, nemìli byste s tímto pøístrojem
pracovat, jste-li unavení.
•	Nepracujte s tímto pøístrojem pod vlivem drog,
alkoholu a nebo léků, snižujících schopnost
rychlé reakce.
•	Pracujete-li s tímto přístrojem, používejte vždycky
ochranné brýle.
•	Používejte vhodné obleèení. Nikdy s tímto
pøístrojem nepracujte bosí nebo v otevøených
sandálech. Noste vždy pevnou obuv s gumovými
podrážkami. Doporuèujeme používání rukavic,
ochranných sluchátek a dlouhých kalhot.
• Nepoužívejte volné odìvy nebo šály, øetìzy,
kravaty atd. Tyto mohou být vtaženy do vìtracího
otvoru. Dávejte pozor také na to, aby se do
vìtracího otvoru nedostaly dlouhé vlasy. Nosíteli dlouhé vlasy, sepnìte si je vzadu tak, aby krk a
ramena zùstaly volné.
•	Ruce, oblièej a nohy držte v bezpeèné vzdálenosti
od pohyblivých dílù. Nikdy se nepokoušejte
dotýkat žacího nástroje a nebo jej zastavovat,
pokud se toèí.
•	Pracujte s tímto pøístrojem jenom v dobøe
vìtraných prostorech venku. Výfukový plyn
s obsahem oxidu uhelnatého mùže být
v uzavøených prostorech smrtelnì nebezpeèný.
•	Pøi práci se pøíliš nepøedklánìjte. Pøi práci vždy
stùjte stabilnì a udržujte rovnováhu.
•	Nedotýkejte se výfuku a nebo válce. Tyto èásti
jsou za provozu mimoøádnì horké a po urèitou
dobu zùstanou horké i po vypnutí pøístroje.
•	Křovinořez pøi práci držte vždy obìma rukama.
Držte pevnì obě rukojeti.
•	Pravidelnì kontrolujte stav žacího nástroje.
Všechny poškozené díly musejí být neprodlenì
vymìnìny. Pøi výmìnì dílù postupujte
s potøebnou opatrností.
•	Pokud narazíte na nìjaký pøedmìt a nebo se nìco
zamotá do nástroje, okamžitì vypnìte motor a
zkontrolujte, zda nedošlo k nìjakému poškození.
Pøípadné poškození pøed pokraèováním v práci
opravte. Křovinořez nepoužívejte, pokud jsou na
něm uvolnìné a nebo poškozené díly.
•	Nenechávejte motor bìžet rychleji, než-li je
zapotøebí k sečení, zkracování porostu a nebo
zarovnávání hran. Nenechávejte motor bìžet ve
vysokých obrátkách, pokud nesekáte.
•	Pøi práci křovinořezu musí být vždy nasazený
ochranný štít žacího nástroje. Není-li tomu tak,
mùže se motor nadmìrnì zahøát. Pøístroj
používejte pouze tehdy, je-li nasazený
tento ochranný ŠTÍT.
•	Záběr sečení nesmí přesahovat délku ochranného
štítu, uvedeného v této pøíruèce.
•	Dbejte na to, aby se křovinořez neznečistil èástmi

rostlin a nebo jinými materiály.
•	Pokud si udìláte v práci pøestávku nebo
pøecházíte na jiný úsek, motor vždy vypnìte.
•	Výfuk a (v pøípadì potøeby) lapač jisker vymìòte,
pokud nejsou funkèní.
•	Aby se riziko požáru udrželo na nejmenší možné
míøe, musejí být motor a výfuk zbaveny trávy, listí
a pøebyteèného mazacího tuku.
•	Pøi všech zákrocích, èi už se jedná o údržbu,
opravy, výmìnu sekací hlavy nebo zakládání
bezpeènostních pøípravkù, musí být motor vždy
vypnutý.
•	K údržbì tohoto křovinořezu používejte vždy
jenom originální náhradní díly.
Tyto díly
zakoupíte u svého smluvního prodejce. Používání
odlišných dílù a nebo jiných doplòkových dílù
a příslušenství, které není urèeno pro tento
křovinořez, mùže mít za následek tìžká poranìní
osoby pracující s takovým pøístrojem a kromì
toho ztrácíte nárok na záruku.
• S vyžínací hlavou pracujte pouze tehdy, máli nainstalovanou strunu správného průměru a
délky.
Po provozu
•	Po práci křovinořez vyèistìte od trávy a zbytkù
neèistot.
•	Pøístroj na vhodném místì uzamknìte, abyste jej
zajistili pøed nepovolaným použitím.
Další bezpeènostní pokyny
•	Pokud se ještì v nádrži křovinořezu nachází
pohonná smìs, neukládejte křovinořez v budově,
kde by páry pohonné smìsi mohly být zapáleny
jiskrami a nebo otevøeným ohnìm.
•	Pøed odložením pøístroje do uzamèené místnosti
nechte vychladnout motor.
*	Křovinořez uzamknìte ve vhodné, suché
místnosti, abyste jej zajistili pøed nepovolaným
použitím.

Montáž
Montáž rukojeti (obr. 1-2)
1. Namontujte držák rukojeti na trubku ve smyslu šipky
– viz upozorňovací etiketa, přiložte svorku (A) přes
trubku a upevněte dvěma šrouby.
2. Nasaďte rukojeť na držák rukojeti, potom přiložte další
svorku (B) přes rukojeť  a upevněte zbývajícími dvěma
šrouby.
Před utažením šroubů  nakloňte vodící rukojeť do
takového úhlu, aby se dostala do polohy pro Vás
pohodlné.  
Montáž ochranného štítu kovového sekacího
kotouče (obr. 3-4)
1. 	Na plášť pøevodovky nasaïte ochranný kovový štít
a nastavte jej proti montážním otvorům. Vložte tři
šrouby (B) tak, jako vidíte na obr. 3 a šrouby pevnì
pøitáhnìte.
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POZOR: Dbejte na to, aby byly všechny díly
namontovány správnì a všechny šrouby utaženy
pevnì.

POZOR! – Vždycky dodržujte bezpeènostní
opatøení. Křovinořez se smí používat pouze k sekání
trávy a plevelných, případně i lehce zdřevnatělých,
porostů. Je absolutnì zakázáno používat pøístroj
k sekání jiných materiálù. Křovinořez také
nepoužívejte jako páku ke zvedání, pøemisťování
a nebo k drcení pøedmìtù; neupevòujte jej také
k pevným držákùm. Je zakázáno
na pohon
křovinořezu připojovat pøístroje nebo doplòky,
které výrobcem nejsou k tomuto úèelu schváleny.
Montáž NÁSTAVCE OCHRANNÉHO ŠTÍTU
Namontujte nástavec ochranného štítu tak, jako je
znázorněno na obr. 4 pomocí 3 dodaných šroubů, matic
a podložek.
POZOR: Tento ochranný plastový štít musí být
namontován pøi provozu se strunovou sekací
hlavou vždy, aby se struna dala zkracovat na
správnou délku a slouží i jako ochrana uživatele.
Montáž STRUNOVÉ VYŽÍNACÍ hlavy
1. Odstraňte závlačku z konce pohonné hřídele (obr. 6).
2. Zastrčte klíč s šestihranem do otvoru  v boku spodního
unašeče, abyste zabránili společnému otáčení
převodovky. Pomocí dodaného klíče odšroubujte
matici - ve směru hodinových ručiček.
3. 	Sejměte horní přidržovací unašeč.
Matici, závlačku a horní přidržovací unašeč dobře
uschovejte. Tyto budete potřebovat k montáži
kovového sekacího kotouče !
4. 	 Našroubujte strunovou vyžínací hlavu na závitové
vřeteno - proti směru hodinových ručiček – a
pevně ji utáhněte. (obr. 5)
Dbejte na to, aby cívka se strunou řádně  seděla
v pouzdře vyžínací hlavy, aby se pod cívkou se
strunou nacházela pružina a aby konce strun byly
protaženy otvory v boku pouzdra směrem ven.
Montáž kovového kotouče
	POZOR ! – Nikdy nepoužívejte pøístroj, je-li sekací
kotouč ohnutý nebo má naražené sekací zuby
èi dokonce chybějí. Poškozený sekací kotouč
okamžitì vymìòte !
	POZOR ! – Nepoužívejte pøístroje osazené sekacím
kotoučem nikdy bez øádnì namontovaného
kovového ochranného štítu sekacího kotouče.
Nikdy nepoužívejte pøístroj s poškozeným
sekacím kotoučem.
	POZOR ! – Používejte pøi práci se sekacím
kotoučem vždy pevné ochranné rukavice.
1. Odstraňte závlačku z konce pohonné hřídele (obr. 6).  
2. Zastrčte klíč s šestihranem do otvoru v boku spodního
unašeče, abyste zabránili společnému otáčení
převodovky. Pomocí dodaného klíče odšroubujte
matici - ve směru hodinových ručiček.
3.	Sejměte horní přidržovací unašeč.
4. Nasaďte sekací kotouč tak, jak je znázorněno na obr.
8. Nasaďte unašeč  plochým povrchem na sekací
kotouč (obr. 8)
5. Pomocí dodaného klíče pevně  utáhněte matici proti
směru hodinových ručiček.  

6. Šroub znovu zajistěte pomocí závlačky (obr. 9).
7. 	 Nyní bezpodmínečně odstraňte blokování převodovky
tím, že vyjmete klíč  s šestihranem zboku spodního
unašeče.
8. 	 Pokud chcete kovový sekací kotouč  zaměnit za
strunovou vyžínací hlavu, postupujte následovně:  
Zastrčte klíč  s šestihranem do otvoru dolního
přidržovacího unašeče, abyste zabránili společnému
otáčení převodovky (obr. 5) Vyšroubujte rukou
strunovou vyžínací hlavu ve směru hodinových
ručiček. Pokračujte tak, jak je popsáno v bodech 4-6.
SPOJENÍ HŘÍDELE (obr. 10-12)
1. Uvolněte šroub (A) pootočením proti směru hodinových
ručiček (obr.10).
2. Držte pevně trubku hřídele (B) a zasouvejte ji rovně do
spojovacího prvku (C), dokud nezaskočí zajišťovací
kolík (D) do příslušného otvoru (E) ve spojovacím
prvku (obr. 10-11)
3. 	Pevně  utáhnìte šroub (A) ve smìru hodinových
ruèièek (obr. 12).
POZOR: Dbejte na to, aby zajišťovací kolík seděl
v otvoru pevnì a spolehlivì, než budete pøístroj
používat.
Montáž popruhu
POZOR ! – Popruh používejte pøi práci vždy.
Popruh upevnìte k pøístroji ihned po startu,
dokud bìží motor na volnoběh. Než budete
popruh snímat, vypnìte motor.
1. Popruh si nasaďte tak, aby Vám šel pøes levé rameno
(obr.13).
2.	Karabinku (A) zahákněte v otvoru úchytky na trubce
hřídele (obr. 14).
3. Délku popruhu nastavte tak, aby se sekací kotouč po
zavìšení pøes rameno nacházel paralelnì se zemí.
Pro namontovaný sekací nástroj zjistíte správný bod
zavìšení tak, že pøi zapnutém motoru provedete
nìkolik zkušebních švihù.
Upozornìní: Motor nikdy nestartujte pøi zavìšeném
popruhu !

Pohonná smìs a olej
Pohonná smìs
K dosažení optimálních výsledkù používejte normální
bezolovnatý benzin smíchaný se speciálním motorovým
olejem pro 2-takty v pomìru 40:1. Dodržujte udaný
míchací pomìr.
POZOR: Nikdy nepoužívejte èistý benzin bez oleje.
Motor by se mohl poškodit a Vy ztratíte nárok
na záruku na tento výrobek. Nepoužívejte žádnou
pohonnou smìs, která byla skladována déle jako 90
dnù.
POZOR: Používejte jenom vysoce kvalitní motorový
olej pro 2-taktní motory chlazené vzduchem; míchací
pomìr je 40:1.
MÍCHÁNÍ pohonné smìsi
Smíchejte benzin s olejem pro 2-takty v povolené nádobì.
Míchací pomìr benzinu k oleji naleznete v míchací tabulce.
Nádobou zatøepejte, aby došlo k dobrému promíchání.
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	Tabulka pro pohonnou smìs
Benzin
1 litr
5 litrů	

olej pro 2-takt/40:1
25 ml
125 ml

	POZOR: Pøi nesprávném míchacím pomìru
ztrácíte nárok na záruku.

Startovací postup
Studený start
Abyste motor při startování nepřetěžovali, zkraťte
vyžínací strunu na 17 cm (obr. 15).
1.	Spínač zapalování nastavte do polohy “I” (obr. 16)  
(obr. 17).  
2. Páčku sytiče posuňte do polohy “Start”
3. 	Stlačte nastřikovač paliva  (A) 8-krát (obr. 18).
4.	K  ovládání plynové páčky 9 je zapotřebí nejdříve
zatlačit dlaní blokovací páčku 11. Stlačte páčku plynu
a zablokujte ji na poloplyn, a to pomocí aretace páčky
plynu; páčku plynu uvolněte. (obr. 19).
5. Pøístroj pevnì držte za rukojeť. 2-3 – krát zatáhněte
za startovací lanko (obr. 20) – k nastartování motoru
je zapotřebí lanko táhnout rovnoměrně a rychle.
(obr. 21).
6. Posuňte páčku sytiče na pozici „RUN“
Zatáhněte několikrát za šňůru startéru, dokud motor
nenastartuje.
7. 	 Jakmile motor naskoèí, přidejte trochu plynu, aby
se páka plynu uvolnila z polohy “poloplyn” a uveďte
motor do volnobìhu.
8. Motor nechte zahřát po dobu cca 10 sekund na
volnoběh.  
9. 	 Pokud by motor nenastartoval, opakujte kroky 1-8.
	UPOZORNÌNÍ: Pokud motor ani po opakovaném
pokusu nenastartuje, postupujte dle popisu z kapitoly
“Odstraòování závad motoru”.
	UPOZORNÌNÍ: Startovací lanko tahejte vždy rovně.
Pøi šikmém tahání se lanko odírá o oko. Toto
tøení má za následek roztøepení lanka a tím jeho
vyšší opotøebení.  Startovací rukojeť držte vždy pøi
zpìtném tahu lanka pevnì. Dbejte na to, aby se vám
lanko nevysmeklo z ruky, protože by mohlo dojít
k zamotání lanka a nebo poškození pouzdra startéru.
START U TEPLÉHO MOTORU
SYTIČ NEPOUŽÍVEJTE!
Pokud byla palivová nádrž prázdná, opakujte po naplnění
pohonné směsi kroky 1, 4, 6. až 7. z předchozí kapitoly.
Vypnutí motoru (obr. 22)
Plynovou páčku pusťte. Motor nechte běžet na volnoběh.
Spínač  zapalování stlačte do polohy „STOP“. Nyní se
motor zastaví.
Postup při nouzovém zastavení: Pokud je nutné
přístroj náhle zastavit, stlačte spínač do polohy
STOP.

Pokyny k obsluze
- Pokud jste se ještì s křovinořezem neseznámili, trénujte
zacházení s ním pøi vypnutém motoru (VYP/STOP).
- Vždy zkontrolujte úsek, který budete sekat; pevné
pøedmìty jako kovové souèástky, láhve, kameny
a pod. mohou být odmrštìny a zpùsobit vážná
zranìní jakož i trvale poškodit pøístroj. Pokud byste

nedopatøením narazili křovinořezem na pevný pøedmìt,
motor okamžitì vypnìte (VYP/STOP) a zkontrolujte,
zda se křovinořez pøitom nepoškodil. Pøístroj nikdy
nepoužívejte, je-li poškozen nebo vykazuje-li nìjaké
nedostatky.
-	Sekejte vždy v horním rozsahu otáèek. Nenechte motor
na poèátku seèení nebo zkracování porostu pracovat
v nízkých otáèkách.
- Používejte pøístroj jenom k urèenému úèelu jako seèení
trávy a plevelných rostlin.
- Nikdy v prùbìhu provozu pøístroje nezvedejte
strunovou hlavu nad úroveň svých kolen.
- Pøi práci na svahu stùjte vždy pod sekacím zaøízením.
Na svazích a kopcích pracujte jenom tehdy, máte-li pod
nohama pevnou pùdu.
Zkracování porostù
Křovinořez, řádně vybavený nástavcem ochranného štítu
a strunovou hlavou, zkracuje vysokou trávu, hustý porost
a plevel na tìžko pøístupných místech – podél plotù,
stìn, základù a kmenù stromù. Křovinořez je možné
použít také k vysečení rostlin až k zemi (napø. vyèišťovací
práce na zahradì a na nepøehledných, hustì porostlých
pozemcích).
	UPOZORNÌNÍ: I  pøi maximální opatrnosti dochází
pøi zkracování porostù kolem základù, kamenných
stìn a pod. ke zvýšenému opotøebení struny.
Zkracování porostu / seèení
Pohybujte křovinořezem srpovitými pohyby ze strany
na stranu. Strunovou hlavu veïte paralelnì se zemí.
Zkontrolujte si úsek, který chcete posekat, a nastavte
požadovanou výšku sečení. Veïte a udržujte strunovou
hlavu v požadované výšce, abyste dosáhli rovnoměrného
kosení (obr. 23).
Nízké seèení
Veïte křovinořez rovnì s nepatrným sklonem dopøedu,
takže se vyžínací nástroj bude nacházet tìsnì nad zemí.
Sekejte vždy smìrem vpřed, nikdy ne smìrem k uživateli
(obr. 24).
Zaèišťování kolem plotù a základù
Pøi zaèišťování kolem plotù, prken, kamenných zídek a
základù veïte pøístroj pomalu a opatrnì a snažte se, aby
struna nenarážela na pøekážky. Narazí-li sekací nástroj
na pevnou pøekážku (kámen, stìna, kmen stromu apod.,
vzniká nebezpeèí zpìtného rázu a zvýšeného opotøebení
struny.
Zaèišťování kolem kmenù stromù
Kolem kmenù stromù veïte křovinořez pomalu a opatrnì
tak, aby se sekací struna nedostávala do kontaktu s kùrou
stromu. Kolem stromù seète zleva doprava. Zachytávejte
trávu a plevel špièkou struny a strunovou hlavu naklánìjte
mírnì dopøedu.
VYŽÍNÁNÍ
Pøi vyžínání sečte celou vegetaci dole až u kořínků. Pøitom
naklánìjte strunovou hlavu pod úhlem 30° doleva. Rukojeť
nastavte do požadované polohy. Mìjte na pamìti zvýšené
riziko zranìní uživatele, okolostojících osob a zvíøat a také
nebezpeèí poškození vìcí odmrštìnými objekty (napø.
kameny) (obr. 24).
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Sekání s kovovým KOTOUČEM
Pøi sekání s kovovým kotoučem vždy používejte
ochranné brýle, ochranný obličejový štít, ochranný odìv
a popruh pøes rameno.
Kosení
Pøístroj se sekacím kotoučem na hustý porost veïte jako
kosu při vysekávání divokého porostu, polehlé trávy a
houští. Nepoužívejte kotouč na hustý porost  se silnějšími
dřevinami.
SKŘÍPNUTÍ KOTOUČE
Køoví a stromy mohou zpùsobit skřípnutí sekacího
kotouče a vést k jeho zastavení. Pøedcházejte takovému
skřípnutí tím, že budete vhodný hustý porost sekat
z protilehlé strany. Skřípne-li se sekací kotouč v prùbìhu
sekání, zastavte okamžitì motor. Přístroj udržujte nahoře
a dbejte na to, aby se v prùbìhu vyprošťování sekací
kotouč  neohnul nebo nezlomil; odstraòované døeviny
tlaète směrem od sekacího kotouče.
Pøedcházení zpìtnému rázu
Pøi použití kovového sekacího náøadí (kotouč  na hustý
porost) vzniká nebezpeèí zpìtného rázu, pokud nástroj
narazí na pevnou pøekážku (kmen stromu, vìtev, kámen
apod.). Pøitom je pøístroj mrštìn zpìt – proti smìru otáèení
nástroje. Toto mùže vést ke ztrátì kontroly nad pøístrojem
– nebezpeèí zranìní uživatele a okolo stojících osob !  
Kovové sekací náøadí nepoužívejte v blízkosti plotù,
kovových sloupkù, mezních kamenù nebo základù.
Prodloužení VYŽÍNACÍ STRUNY
Pøi prodlužování vyžínací struny nechte motor bìžet
naplno a lehce ťukněte strunovou hlavou o zem. Struna
se automaticky prodlouží. Nùž na ochranném štítu zkrátí
strunu na potøebnou délku (obr. 25).
	Dùležité: Nepoužívejte do strunové hlavy
kovový drát nebo plastem potažený kovový drát
jakéhokoliv druhu. Toto mùže mít za následek
tìžké zranìní uživatele.
	POZOR: Pravidelnì odstraòujte všechny zbytky
trávníku a plevele, aby se zabránilo pøehøátí trubky
hřídele. Tyto zbytky se zachytávají pod ochranným
štítem (obr. 26), kde brání dostateènému chlazení
trubky hřídele. Odstraòujte tyto zbytky opatrnì
šroubovákem nebo podobným pøedmìtem.
Výmìna VYŽÍNACÍ STRUNY
1. Odšroubujte šroub ve smìru hodinových ruèièek (obr.
27).
2. Z vøetena odstraòte cívku se strunou a pružinu (obr.
27).
3. Odstraòte zbytky vyžínací struny.
4. Přeložte strunu 6 m x 2,0 mm (5 m x 2,2 mm) na dvě  
půlky. Konec smyčky vložte do drážky v cívce struny
(obr. 28). Tato drážka se nachází ve středové příčce,
která odděluje obě komory struny.
5. Obě  půlky struny naviňte na cívku současně. Směr
navíjení je vyražený na cívce: „Wind Cord“. Dbejte
na pevné navinutí a na to, aby se obě  půlky struny
nacházely ve své samostatné drážce cívky. Strunu
naviňte tak, aby na koncích zůstalo po 15 cm volné
struny (obr. 29).

6. Protáhněte pøíslušné konce struny otvory na protilehlých
stranách cívky (obr. 30).
7. Nasaďte pružinu na vøeteno a protáhněte konce struny
oky v boku pouzdra (obr. 31).
8. Zasuňte cívku do pouzdra a tahejte pøitom konce
struny pøes oko. Dbejte na to, aby pružina mìla
správnou pozici vùèi cívce a pouzdru (obr. 31).
9. Po umístìní cívky v pouzdru tuto pevnì zatlaète do
pouzdra tak, aby pružina byla stisknuta. Zatáhnìte
silně  za oba konce struny (H) tak, aby nezůstala
přiskřípnuta mezi cívkou a pouzdrem. Udržujte napìtí
pružiny konstantním tlakem cívky v pouzdru a upevnìte
šroub otáèením proti smìru hodinových ruèièek. Šroub
utahujte pouze rukou (obr. 32).
11. Zkraťte strunu na asi 17 cm, aby se zajistilo nízké
zatížení motoru v průběhu startovací a zahøívací
fáze (obr. 15).

PÉČE a provozní údržba
	POZOR ! – Pøi údržbáøských pracích vždy
používejte ochranné rukavice. Nikdy neprovádìjte
údržbáøské práce na teplém motoru.
Vzduchový filtr
Postup pøi èištìní vzduchového filtru:
1. Vyšroubujte přidržovací šroub 1 krytu vzduchového
filtru (obr. 33+34).
2. Filtr vyèistìte mýdlem s vodou.
	Nikdy nepoužívejte k èištìní benzin !
3. Filtr nechte na vzduchu vyschnout.
4. Nyní filtr v obráceném poøadí krokù znovu
smontujte.
UPOZORNÌNÍ: Pokud je vzduchový filtr opotøebený,
poškozený nebo silnì zneèištìný, je zapotøebí jej
vymìnit.
Víčko nádrže / palivový filtr
	POZOR: Pøed zaèátkem výmìny pøemístìte
pohonnou smìs z pøístroje do schváleného kanystru.
Víčko palivové nádrže otevírejte opatrnì, aby se
mohl vytvoøený pøetlak pomalu vyrovnat s okolím.
UPOZORNÌNÍ: Udržujte odvzdušòovací ventil a kryt
nádrže èistý (obr. 35).
1.	Sací košík paliva s filtrem (A) vytáhnìte z nádrže
háčkem nebo podobným pøedmìtem (obr. 36).
2.	Sací košík sejmìte otoèným pohybem (obr. 36).
3. Filtr vymìòte.
UPOZORNÌNÍ: Nikdy nepoužívejte křovinořez bez
palivového filtru. V opaèném pøípadì mùže dojít k tìžkému
poškození motoru.
Nastavení karburátoru
Karburátor byl u výrobce optimálnì nastaven. Pokud
by byly zapotøebí další nastavení, obraťte se na svùj
pøíslušný servis.
Zapalovací svíèka
1. Vzdálenost elektrod zapalovací svíèky =0,6-0,7 mm
(obr. 37).
2. Zapalovací svíèku pøitahujte kroutícím momentem
12-15 Nm. Na zapalovací svíèku nasaïte kabelovou
koncovku svíčky.
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Ostøení nože na zastřihování struny
1. Zastřihovací nùž (E) z ochranného štítu (F) (obr. 38)
vyjmìte.
2. Upevnìte nùž do svìráku. Nùž ostøete plochým
pilníkem. Pilujte opatrnì, abyste zachovali ostrý úhel.
Pilujte vždy v jednom smìru.

Skladování
1. 	 Proveïte všechny výše uvedené kroky údržby.
2. 	Křovinořez dùkladnì vyèistìte a kovové díly naolejujte.
3. Palivovou nádrž vyprázdnìte a znovu uzavøete
víčkem.
4. 	 Pøi prázdné nádrži nastartujte motor.
5. 	 Motor nechte bìžet naprázdno až do zastavení, aby
se vyprázdnil karburátor od paliva.
6. 	 Motor nechte vychladnout (asi 5 minut).
7. 	 Uvolnìte zapalovací svíèku pomocí klíèe na svíèku.
8. 	 Do spalovacího prostoru nalijte kávovou lžièku
èistého oleje pro 2-takty. Pomalu zatáhnìte vícekrát
za sebou za startovací lanko, aby se olej rozptýlil
uvnitø motoru. Znovu nasaïte zapalovací svíèku.
9. 	 Pøístroj skladujte na chladném, suchém místì, kde se
nemanipuluje s otevøeným ohnìm a kde se nepoužívají
vytápìcí zdroje jako napø. prùtokové ohøívaèe, olejové
vytápìcí kotle apod..  
	POZOR: Všechny údržbáøské práce, které nejsou
popsané v tomto návodu k použití, musí provádìt
autorizovaný servis. K zajištìní konstantního
a øádného provozu se mohou používat jenom
originální náhradní díly.

OPĚTOVNÉ uvedení do provozu
1. 	 Vyjmìte zapalovací svíèku.
2. 	 Rychle zatáhněte za startovací lanko, aby se zbylý
olej ze spalovací komory odstranil.
3. 	 Vyèistìte zapalovací svíèku a zkontrolujte vzdálenost
elektrod. V pøípadì potøeby zapalovací svíèku
vymìòte.
4. 	 Pøístroj pøipravte k provozu.
5. 	 Naplòte nádrž správnou pohonnou smìsí benzinu a
oleje. Viz kapitola “ Pohonná smìs a olej”.

Likvidace a ochrana životního
prostøedí
Zbytky oleje k mazání øetìzu resp. smìs pro 2-takty
nikdy nevylévejte do odpadu resp. kanalizace nebo do
pùdy, nýbrž likvidujte ekologicky, napø. odevzdáním do
sbìrny.
Když váš přístroj jednoho dne doslouží, nebo jej již
nebudete potřebovat, v žádném pøípadì pøístroj
neodhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte
ekologicky. Nádrž oleje a nádrž benzinu dùkladnì
vyprázdnìte a zbytky tìchto látek odevzdejte ve sbìrnì.
Stejně  tak tam odevzdejte nepotřebný přístroj. Zde je
možné separovat plastové a kovové díly a postoupit je
k opìtovnému zpracování. Informace k tomuto tématu
obdržíte na správì Vaší obce nebo mìsta.

ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD MOTORU
PROBLÉM

MOŽNÁ PØÍÈINA

NÁPRAVA

Motor nestartuje nebo startuje, ale zhasíná      Špatný prùbìh startování
		

Dodržujte pokyny uvedené v tomto
návodu k použití.

                                                                     Špatnì nastavené smìšování v 	
                                                                     karburátoru

Nechte karburátor nastavit autorizovaným 	
servisem

                                                                    Zneèištìná zapalovací svíèka
Vyèistìte, nastavte nebo vymìòte zapalovací
                                                                    	                                                           svíèku.
                                                                                                                                  
                                                                    Ucpaný palivový filtr                                 Vymìòte palivový filtr.
Motor startuje, ale nebìží na plný výkon          Chybná poloha páèky u sytièe

Nastavte páèku do polohy RUN (PROVOZ)

                                                                     Znečištěný lapač jisker

Vymìòte lapač jisker

                                                                     Zneèištìný vzduchový filtr

Filtr vyjměte, vyèistìte a opìt namontujte

                                                                     Špatnì nastavené smìšování v 	
                                                                     karburátoru

Nechte karburátor nastavit autorizovaným 	
servisem

Motor běží nepravidelně                                  Špatnì nastavené smìšování v
                                                                     karburátoru
Špatný výkon v zátìži

Nechte karburátor nastavit autorizovaným 	
servisem

Motor bìží trhanì                                           Špatnì nastavená zapalovací svíèka
Zapalovací svíèku vyèistìte / nastavte nebo    
                                                                                                                                  vymìòte
Motor příliš kouří                                            Špatnì nastavené smìšování v 	
                                                                     karburátoru

Nechte karburátor nastavit autorizovaným
servisem

                                                                     Špatná palivová smìs

Použijte správnou palivovou smìs (pomìr 40:1)

CZ-7

SLOVENSKA

Bezpeènostné a medzinárodné symboly

V tomto návode na použitie sa popisujú bezpeènostné a tiež medzinárodné symboly a piktogramy, ktoré môžu byť
umiestnené na príslušnom prístroji. Preto si návod na použitie preèítajte, aby ste sa oboznámili so všetkými údajmi
v otázkach bezpeènosti, montáže, údržby a opráv.

význam

SYMBOL

• 	Preèítajte si návod na použitie
Pokia¾ sa nebudete pridržiavať pokynov pre obsluhu a bezpeènostných
opatrení, ktoré sú uvedené v návode na použitie, môže dôjsť k závažným
zraneniam. Preto si pred uvedením prístroja do prevádzky tohto prístroja
preèítajte návod na jeho použitie.
• Používajte ochranu hlavy, oèí a sluchu
Varovanie: Odmrštené predmety môžu spôsobiť závažné zranenia
oèí. Nadmerný hluk môže viesť k strate sluchu. Pri prevádzke prístroja
preto používajte ochranu oèí a sluchu. Padajúce predmety môžu spôsobiť
zranenia hlavy - preto pri prevádzke prístroja používajte ochrannú prilbu.
• 	Dbajte na to, aby nezúèastnené osoby bOli v dostatoènej
vzdialenosti.
Varovanie: Dbajte na to, aby sa v okruhu 15 m okolo ohniska práce
nikto nezdržiaval. Toto platí predovšetkým pre deti a zvieratá.
•

používajte ochranu nôh a ochranné rukavice
Pri prevádzke prístroja používajte pevné èižmy a ochranné rukavice.

• Výstražný symbol
Upozoròuje na nebezpeèenstvo, varovné pokyny alebo dôvody
k osobitnej opatrnosti. Môže sa používať spoloène s inými symbolmi alebo
piktogramami.
• Vzdialenost rukoväte
Šípkou je vyznaèený smer, v ktorom je potrebné inštalovať rukoväť.
Daná poloha nesmie byť nižšia !
•	POZOR: Horúce povrchy
Nikdy sa nedotýkajte horúceho výfuku, horúcej prevodovky alebo horúceho
valca. Mohli by ste sa pri tom popáliť. Tieto dielce sa v priebehu prevádzky
extrémne zahrievajú a aj po vypnutí prístroja zostávajú po krátku dobu
horúce
•

nebezpeèenstvo zranenia !
Dávajte pozor na odmrštené predmety.

• maximálne otáèky
Maximálne otáèky vyžínacej jednotky. Prístroj nesmie pracovať s vyššími
otáèkami.
• maximálne otáèky
Maximálne otáèky vyžínacej jednotky. Prístroj nesmie pracovať s vyššími
otáèkami.
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Benzínový vyžínaè
Technické údaje
Model 		XL 25 SSB
Výkon motora
kW
0,8
Typ motora 		
2-takt
Zdvihový objem
cm³
25
Pohonná zmes
zmes benzínu a oleja 40:1
Obsah nádrže
ml
600
Max. otáčky motora
min-1
10.500
Otáèky naprázdno
min-1
3.000
Max. otáèky vyžínacieho nástroja
min-1
8.500
Spotreba pohonnej zmesi
kg/h
0,38
Vyžínacia šírka
cm
43 (listom = 23)
Hrúbka lanka
mm
2,0
Zásoba lanka
m
2 x 3,0
Predlžovanie lanka 		
ťukacia automatika
Hmotnosť
kg
5,5
Hladina hluku (pod¾a EN 27917)
dB (A)
97,4
Vibrácie – plný plyn (podľa ISO 7916)
m/s2
9,9
Vibrácie – chod naprázdno (podľa ISO 7916) m/s2
3,2
Technické zmeny ostávajú vyhradené.
Prístroje sú skonštruované podľa predpisov, DIN EN ISO 11806, a zodpovedajú úplne predpisom Zákona o bezpečnosti
prístrojov a výrobkov.

bezpeènostné pokyny
Údaje o imisi hluku podľa Nariadenia o informácii o
hlučnosti strojov 3. GPSGV resp. Smernice o strojoch:
Hladina hluku na pracovisku môže prekroèiť 85 dB (A).
V tomto prípade musí používate¾ urobiť protihlukové
opatrenia (napr. používať ochranu sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku ! Pri spustení do prevádzky dodržujte regionálne predpisy
Pred prevádzkou
•	Uložte si tento návod na použitie spolu s benzínovým vyžínaèom, aby ste ho mali vždy poruke.
•	Návod si pozorne preèítajte. Zoznámte sa s prvkami obsluhy tak, aby ste s prístrojom mohli vždy
manipulovať spo¾ahlivo.
•	Deti a mladistvé osoby nesmú prístroj obsluhovať;
výnimkou sú mladistvé osoby, ktoré s prístrojom
pracujú pod¾a pokynov a pod doh¾adom osoby,
ktorá je s prístrojom zoznámená.
•	Pred každým použitím skontrolujte, èi je vyžínacia
hlava správne upevnená, èi sa plynová páka vracia
automaticky do svojej nulovej polohy.
• Všetky ochranné plechy a bezpeènostné prípravky
musia byť pri prevádzke prístroja správne upevnené.
•	Pred každým použitím pozorne skontrolujte prístroj na prítomnosť uvo¾nených alebo poškodených dielcov. Pracovať zaènite až vtedy, keï sa
urobia všetky potrebné opravy a nastavenia.
•	Prístroj používajte iba za denného svetla alebo pri
dostatoènom umelom osvetlení.
•	Dbajte na to, aby sa pri prevádzke prístroja v okru-

hu 15 m okolo neho nenachádzali ïalšie osoby.
•	Pred štartom si prispôsobte rukoväť svojej telesnej výške a dbajte na to, aby sa vyžínacia hlava
nedotýkala nijakých predmetov.
•	Uvedomte si, aké nebezpeèenstvá môžu nastať pre
Vašu hlavu, ruky a chodidlá nôh.
•	Plochu, ktorú idete kosiť, si pozorne prezrite.
Odstráòte všetko lístie, ktoré by sa mohlo zachytiť
do lanka. Odstráòte taktiež všetky predmety, ktoré
by sa pri vyžínaní mohli vymrštiť.
bezpeènostné pokyny pre benzínové
vyžínaèe a krovinorezy
VAROVANIE: Benzín je mimoriadne hor¾avý a jeho
pary môžu pri vznietení explodovať. Preto dbajte
na nasledujúce:
1) Benzín skladujte iba v nádobách, ktoré sú pre
skladovanie takejto látky urèené a povolené.
2) 	Pred naplnením nádrže vždy motor odstavte a ho
vychladnúť. Pokým je motor horúci, nikdy nesnímajte veko nádrže a alebo nedopåòajte benzín.
3) V nádrži sa môže vytvoriť tlak. Najskôr preto
otvárajte veko pomaly, aby sa tento tlak mohol
uvo¾niť.
4) Benzín napåòajte iba v èistom, dobre vetranom
priestore. Rozliaty benzín okamžite utrite. V takomto prípade je potrebné odstrániť všetky zápalné zdroje a so štartom motora vyèkať, kým sa
benzín neodparí.
5) 	Zabezpeète, aby sa vždy používal správny benzín
resp. správna zmes benzínu a oleja. Pri prevádzke
musí veko nádrže pevne dosadať.
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6) 	Prístroj štartujte min. 3 metre od miesta, kde
ste napåòali nádrž. Poèas plnenia nádrže alebo
za prevádzky nefajèite a dbajte na to, aby sa do
pracovnej oblasti nedostali iskry alebo otvorený
plameò.
Poèas prevádzky
•	Používajte tento vyžínaè iba na úèely, pre ktoré
je urèený - na vyžínanie trávy, hustého porastu
a buriny.
•	Zabráòte náhodnému naštartovaniu. Stojte vždy
v štartovacej pozícii, keï ťaháte za štartovacie
lanko.
• Buïte neustále pozorní. Aby ste nezranili seba
ani iných, nemali by ste s prístrojom pracovať, ak
ste unavení.
•	Nepracujte s týmto prístrojom pod vplyvom drog,
alkoholu a liekov.
•	Keï pracujete s týmto prístrojom, používajte vždy
ochranné okuliare.
•	Noste vhodné obleèenie. S týmto prístrojom nepracujte bosí alebo v otvorených sandáloch. Používajte vždy pevnú obuv s gumovými podrážkami.
Doporuèujeme používanie rukavíc, ochrany sluchu a dlhých nohavíc.
• Nenoste nijaké vo¾né obleèenie alebo šály, retiazky, kravaty a pod.. Tieto by sa mohli vtiahnuť do
sacieho otvoru vzduchu. Dbajte tiež na to, aby sa
do sacieho otvoru vzduchu nedostali dlhé vlasy.
Vlasy si na hlave zviažte tak, aby krk a ramená
ostali vo¾né.
•	Ruky, tvár a chodidlá majte vždy v dostatoènej
vzdialenosti od pohyblivých dielcov. Neskúšajte
sa dotýkať lanka alebo ho zastavovať, pokia¾ sa
toèí.
•	Pracujte s týmto prístrojom iba v dobre vetraných pracovných úsekoch vonku. V uzatvorených miestnostiach môžu byť výfukové plyny s obsahom kyslièníka uho¾natého smrte¾ne
nebezpeèné.
•	Nepredkláòajte sa príliš dopredu. Dbajte vždy na
stabilný postoj a rovnováhu.
•	Nedotýkajte sa výfuku alebo valca. Tieto dielce sú
poèas prevádzky mimoriadne horúce a ostávajú
po krátku dobu horúce aj po vypnutí prístroja.
• Vyžínaè držte pri práci obidvomi rukami. Držte
pevne prednú ako ja zadnú rukoväť.
•	Pravidelne kontrolujte stav vyžínacej hlavy. Všetky
poškodené dielce je potrebné okamžite vymeniť.
Pri výmene dodržiavajte potrebné bezpeènostné
opatrenia.
•	Pokia¾ narazíte na nejaký predmet alebo sa oò
zachytíte, okamžite vypnite motor a skontrolujte, èi nedošlo k poškodeniu prístroja. Prípadné
možné poškodenie opravte ešte predtým, než sa
pokúsite pokraèovať v práci. Vyžinaè nepoužívajte, pokia¾ sa na òom nachádzajú vo¾né alebo
poškodené dielce.
•	Motor nenechávajte bežať rýchlejšie, než je potrebné pre vyžínanie, skracovanie trávnika alebo
zaèisťovaniu hrán. Nenechávajte motor bežať na
vysoké otáèky, pokia¾ nevyžínate.

•	Pri prevádzke vyžínaèa musí byť vždy nasadený
ochranný kryt lanka. Pokia¾ tak tomu nie je, môže
sa motor prehriať. s prístrojom pracujte
iba vtedy, keï je namontovaný tento
ochranný kryt.
• Vyžínacia línia nesmie presahovať dåžku ochranného krytu, uvedenú v tejto príruèke.
•	Dbajte na to, aby vyžínaè nebol zneèistený
èasťami rastlín a iných materiálov.
•	Motor vypnite vždy, keï robíte v práci prestávku
alebo prechádzate na iný úsek.
• Vymeòte výfuk a (v prípade potreby) iskrovú
ochranu, pokia¾ ich funkcia nie je bezchybná.
•	Aby sa riziko požiaru udržalo èo najmenšie,
musí byť motor a výfuk zbavený trávy, lístia a
prebytoèného mastiaceho tuku.
•	Pri všetkých zásahoch, èi už sa jedná o údržbu,
opravy, výmenu vyžínacej hlavy alebo zakladania
bezpeènostných prípravkov, musí byť motor vždy
vypnutý.
•	Pri údržbe tohto vyžínaèa používajte vždy iba
originálne náhradné dielce. Tieto dielce zakúpite
u svojho zmluvného predajcu. Používanie odlišných dielcov alebo iných doplnkových dielcov
a príslušenstva, ktoré nie je urèené pre tento
vyžínaè, môže mať za následok ťažké zranenie osoby, ktorá s takýmto prístrojom pracuje
a okrem toho strácate nárok na záruèné plnenie.
•	S vyžínaèom pracujte iba vtedy, ak má nainštalované správe vyžínacie lanko a dåžka obidvoch
koncov vyžínacieho lanka je správna.
Po prevádzke
•	Po práci vyžínaè vyèistite od zvyškov trávy
a neèistôt.
•	Prístroj uzamknite na vhodnom mieste, aby ste ho
chránili pred nepovolaným použitím.
Ïalšie bezpeènostné pokyny
•

•
•

Pokia¾ sa ešte v nádrži prístroja nachádza benzín,
neskladujte ho v budove, kde by sa benzínové pary
mohli od otvoreného plameòa alebo iskier vznietiť.
Predtým, ako umiestnite prístroj do uzatvorenej miestnosti, nechajte vychladnúť motor.
Vyžínaè zamknite vo vhodnej suchej miestnosti, aby
ste ho chránili pred nepovolaným použitím a poškodením.

Montáž
Montáž rukoväti (obr. 1-2)
1. Namontujte držiak rukoväti na násadu v smere šípky
– pozri upozorňovaciu etiketu, založte svorku (A) cez
násadu a upevnite 2 skrutky.
2. Namontujte rukoväť na držiak rukoväti, potom založte
ďalšiu svorku (B) cez rukoväť a upevnite zostávajúce
2 skrutky.
Pred utiahnutím skrutiek nakloňte vodiacu rukoväť tak
dopredu, aby sa dostala do polohy pre Vás pohodlnej.
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Montáž ochranného krytu kovového sekacieho listu
(obr. 3-4)
1. Na plášť prevodovky nasaïte ochranný kovový kryt a
nastavte ho pod¾a montážnych otvorov. Vložte skrutky
(B) tak, ako vidíte na fig. 2 a skrutky pevne pritiahnite.
POZOR: Dbajte na to, aby boli všetky diely
namonto-vané správne a všetky skrutky pevne
dotiahnuté.
POZOR! – Vždy dodržuje bezpeènostné opatrenia.
Sekaèka sa smie používať iba na sekanie trávy
alebo slabšej buriny. Je absolútne zakázané
používať prístroj na sekanie iných materiálov.
Sekaèku nepou-žívajte tiež ani ako páku na zdvíhanie, premiestòovanie alebo drobenie predmetov neupevòujte ju taktiež na pevné držiaky. Je
zakázané na pohon sekaèky pripájať prístroje
alebo doplnky, ktoré výrobca k tomuto úèelu
neuvádza.
Montáž plastového ochranného krytu
Namontujte rozšírenie ochranného štítu tak, ako je znázornené na obr. 4 pomocou 3 dodaných skrutiek, matíc
a podložiek.
		POZOR: Tento ochranný plastový kryt sa musí
namontovať pri prevádzke s lankovou sekacou
hlavou vždy, aby sa lanko dalo skracovať na
správnu dåžku a slúži aj ako ochrana užívate¾a.
Montáž lankovej sekacej hlavy
1.		 Odstráňte závlačku z konca pohonného hriadeľa
(obr. 6).
2. Zastrčte kľúč s vnútorným šesťhranom do otvoru dolnej pridržovacej príruby, aby ste zabránili spoločnému
otáčaniu prevodovky. Pomocou dodaného kľúča odskrutkujte matice - v smeru hodinových ručičiek.
3. Snímte hornú pridržovaciu prírubu.
	Matice, závlačku a hornú pridržovaciu prírubu dobre uschovajte. Tieto budete potrebovať
pre montáž kovového sekacieho listu !
4. Naskrutkujte lankovú sekaciu hlavu na závitové vreteno - proti smeru hodinových ručičiek – a pevne ju
utiahnite. (obr. 5)
Dbajte na to, aby cievka s lankom riadne dosadla
do puzdra cievky, aby sa pod cievkou s lankom
nachádzala pružina a aby konce cievky boli vyvedené
cez očka lanka smerom von.
Montáž kovového listu
	POZOR ! – Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je sekací list ohnutý alebo má narazené sekacie zuby
èi dokonca tieto zuby chýbajú. Poškodený sekací
list okamžite vymeòte !
	POZOR ! – Nepoužívajte prístroje osadené sekacím listom nikdy bez riadne nasadenej kovovej
ochrany sekacieho listu. Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sekacím listom.
	POZOR ! – Používajte pri práci so sekacím listom
vždy pevné ochranné rukavice.
1. Odstráňte závlačku z konca pohonového hriadeľa
(obr. 6).

2. Zastrčte kľúč s vnútorným šesťhranom do otvoru dolnej pridržovacej príruby, aby ste zabránili spoločnému
otáčaniu prevodovky. Pomocou dodaného kľúča odskrutkujte matice - v smere hodinových ručičiek.
3. Snímte hornú pridržovaciu prírubu.
4. Namontujte sekací list tak, ako je znázornené na obr.
8. Nasaďte prírubu plochým povrchom na sekací list
(obr. 8).
5. Pomocou dodaného kľúča pevne utiahnite matice v
smere hodinových ručičiek.
6. Skrutku znovu zaistite pomocou závlačky (obr. 9).
7. Teraz bezpodmienečne odstráňte blokovanie tak, že
vytiahnete kľúč s vnútorným šesťhranom zboku pridržovacej príruby.
8. Pokiaľ chcete kovový sekací list vymeniť za lankovú
sekaciu hlavu, postupujte nasledovne:
Zastrčte kľúč s vnútorným šesťhranom do otvoru dolnej pridržovacej príruby, aby ste zabránili spoločnému
otáčaniu prevodovky (obr. 5) Vyskrutkujte rukou lankovú sekaciu hlavu v smere hodinových ručičiek.
Pokračujte tak, ako je popísané v bodoch 4-6.
Montáž spojky násady (obr.10-12)
1. Snímte kryt z dolnej násady (A). Pri zasúvaní dolnej
násady do spojky držte stlaèenú odblokovávaciu páku
(B) (obr. 10).
2. Odblokovávaciu páku umiestnite do prvého otvoru (C)
pohonového hriade¾a (obr. 10+11).
3. Pred použitím prístroja pevne utiahnite skrutku (D) v
smere hodinových ruèièiek (obr. 12).
POZOR: Dbajte na to, aby odblokovávacia páka
sedela v prvom otvore pevne a spo¾ahlivo predtým, než zaènete prístroj používať.
Montáž popruhu
	POZOR ! – Popruh používajte pri práci vždy. Popruh upevnite na prístroj ihneï po naštartovaní
prístroja, pokia¾ ešte beží motor naprázdno. Než
popruh snímete, vypnite motor.
1. Popruh založte tak, aby Vám šiel cez ¾avé rameno.
2. Hák (A) upevnite na lištu s otvormi (B) násady (obr.
14).
3. Dåžku popruhu nastavte tak, aby sa sekací list po
zavesení cez rameno nachádzal paralelne so zemou. Pre namontovaný sekací nástroj zistíte správny
bod zavesenia tak, že pri zapnutom motore urobíte
nieko¾ko skúšobných švihov.
Upozornenie: Motor nikdy neštartujte so zaveseným
popruhom !

Pohonná zmes a olej
Pohonná zmes
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte
normálny bezolovnatý benzín, zmiešaný so špeciálnym
motorovým olejom pre 2-takty v pomere 40:1. Postupujte
pod¾a pokynov pre miešanie.
	POZOR: Nikdy nepoužívajte èistý benzín bez oleja.
Pritom sa poškodí motor a Vy stratíte nárok na
záruèné plnenie pre tento prístroj. Nepoužívajte žiadnu pohonnú zmes, ktorá sa skladovala po dobu dlhšiu
ako 90 dní.
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	POZOR: Používajte iba kvalitný olej pre 2-takty chladené vzduchom, miešací pomer 40:1.

Zapaľovací spínač stlačte do polohy „Stop“. Motor sa teraz zastaví.

Pohonná zmes
Zmiešajte pohonnú hmotu a olejom pre 2-takty vo schválenej nádobe. Pomer miešania pohonnej hmoty s olejom
nájdete v zmiešavacej tabu¾ke. Nádobou potraste, aby
sa zmes dobre premiešala.

Postup pri núdzovom zastavení: Pokiaľ je potrebné prístroj náhle zastaviť, stlačte spínač do
polohy STOP.

	Miešacia tabu¾ka pohonnej zmesi
Benzín
1 liter
5 litrov

olej pre 2-takty/40:1
25 ml
125 ml

	POZOR: Pri nesprávnom miešacom pomere strácate nárok na záruèné plnenie.

štartovací postup
Studený štart
Aby ste motor pri štartovaní nepreťažovali, skráťte sekacie lanko na 17 cm (obr. 15).
1. Zapaľovací spínač nastavte do polohy “I” (obr. 16)
(obr.
2. Štartovaciu klapku posuňte do polohy “Start”
17).
3. Stlačte palivové čerpadlo (A) 8-krát (obr. 18).
4. Na ovládanie plynovej páky 9 je potrebné najskôr
zatlačiť blokovaciu páku 11. Stlačte páku plynu a zablokujte ju na poloplyn, a to pomocou aretácie páky
plynu, páku plynu uvoľnite (obr. 19 ).
5. Prístroj pevne držte za rukoväť. 2-3–krát potiahnite
štartovacie lanko (obr. 20) – na naštartovanie motora
je potrebné lanko ťahať rovnomerne a rýchlo.
(obr.
6. Posuňte štartovaciu klapku do polohy „RUN“
21). Potiahnite lanko štartéra tak, aby motor naštartoval.
7. Akonáhle motor naskočí, pridajte trochu plyn, aby
sa páka plynu uvoľnila z polohy “poloplyn” a uveďte
motor do voľnobehu.
8. Motor nechajte zahriať po dobu cca 10 za chodu naprázdno.
9. Ak by motor nenaštartoval, opakujte kroky 1-8.
	UPOZORNENIE: Pokia¾ motor ani po opakovaných
pokusoch nenaštartuje, postupujte tak, ako je popísané v kapitole “Odstraòovanie chýb”.
	UPOZORNENIE: Štartovacie lanko vyťahujte vždy
rovno nahor. Pri jeho šikmom vyťahovaní sa lanko
trie o oko. Toto trenie vedie k jeho rozstrapkaniu
a tým k zvýšenému opotrebeniu. Štartovaciu rukoväť
držte vždy pevne, pokia¾ sa lanko navíja naspäť.
Dbajte na to, aby sa lanko nenavíjalo nazad príliš
rýchlo, keï je vytiahnuté. Rýchle spätné navíjanie
môže spôsobiť zmotanie lanka a/lebo poškodenie
puzdra štartéru.
ŠTART TEPLÉHO MOTORA
SÝTIČ NEPOUŽÍVAJTE!
Ak bola palivová nádrž prázdna, zopakujte po naplnení
pohonnej zmesi kroky 3. až 7. z kapitoly.
Odstavenie motora (obr. 22)
Plynovú páku pusťte. Motor nechajte bežať naprázdno.

Pokyre obsluhu
- Pokia¾ ešte nie ste s vyžínaèom zoznámení, trénujte
manipuláciu s ním pri vypnutom motore (VYP/STOP).
- Vždy skontrolujte pracovnú plochu, pevné predmety
ako kovové dielce, f¾aše, kamene a pod. sa pri práci
môžu vymrštiť a spôsobiť vážne zranenia ako aj poškodiť prístroj. Pokia¾ sa nedopatrením dostane vyžínaè do
styku s pevným predmetom, okamžite vypnite motor
(VYP/STOP) a vyžínaè skontrolujte na prípadné poškodenia. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokia¾ vykazuje
poškodenia alebo nedostatky.
- Trávnik skracujte a vyžínajte vždy v hornom rozsahu
otáèok. Nenechajte motor na zaèiatku vyžínania alebo
skracovania trávnika bežať v nízkych otáèkach.
- Používajte prístroj iba pre stanovený úèel ako je skracovanie trávnika alebo vyžínanie buriny.
- V prevádzke nikdy nezdvíhajte lankovú hlavu nad kolená.
- Pri vyžínaní svahu stojte vždy pod vyžínacím prípravkom. Pracujte na svahoch a kopcoch iba vtedy, keï
máte pod nohami pevnú pôdu.
Skracovanie porastu
Vyžínaè, riadne vybavený ochranným krytom a lankovou
hlavou, skracuje vysokú trávu/porast a burinu na ťažko
prístupných miestach - pozdåž plotov, stien, základov a
okolo kmeòov stromov. Tento prístroj je možné použiť
aj na vyžínanie od koreòa (napr. pri vyèisťovacích prácach v záhrade a na nepreh¾adných, husto porastených
plochách.
	UPOZORNENIE: Aj pri najvyššej opatrnosti vedie
vyžínanie okolo základov, kamenných stien a pod. ku
zvýšenému opotrebovaniu lanka.
Vyžínanie / kosenie
Pohybujte vyžínaèom kosákovými pohybmi z boku na
bok. Lankovú hlavu veïte paralelne so zemou. Skontrolujte pracovnú plochu a nastavte požadovanú výšku
kosenia, aby ste dosiahli rovnomerný rez (obr. 23).
nízke vyžínanie
Veïte vyžínaè rovno s miernym naklonením dopredu
tak, aby sa tento pohyboval tesne nad zemou. Vyžínajte
vždy smerom od tela, nikdy nie smerom k používate¾ovi
(obr. 24).
Vyžínanie okolo plotov a základov
Pri vyžínaní okolo plotov, dreva, kamenných stienok
a základov veïte prístroj pomaly a opatrne tak, aby lanko
nenarážalo na prekážky. Keï lanko narazí na pevnú prekážku (kameò, stena, kmeò stromu a pod.), vzniká riziko
spätného rázu a vyššieho opotrebenia lanka.
Vyžínanie okolo kmeòov stromov
Okolo kmeòov stromov veïte vyžínaè opatrne a pomaly
tak, aby sa lanko nedotýkalo kôry stromov. Okolo kmeòov
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stromov vyžínajte z¾ava doprava. Trávu a burinu zachytávajte koncom lanka a lankovú hlavu nakláòajte mierne
dopredu.
Kosenie
Pri kosení zachytávajte celú vegetáciu až od koreòa.
Pritom nakláòajte lankovú hlavu pod ulom 30° do¾ava.
Rukoväť nastavte do požadovanej polohy. Nezabúdajte
na zvýšené nebezpeèenstvo zranenia užívate¾a, okolo
stojacich osôb a zvierat ako aj na nebezpeèenstvo poškodenia vecí odmrštenými predmetmi (napr. kameòmi)
(obr. 24).
Sekanie s kovovým listom
Pri sekaní s kovovým listom vždy používajte ochranné
okuliare, ochranný štít tváre, ochranný odev a popruh
cez rameno.
Kosenie
Prístroj so sekacím listom na hustý porast veïte ako kosu
na vykášanie divého porastu, po¾ahnutej trávy a húštia.
Nepoužívajte list na hustý porast na silnejšie dreviny.
Zaseknutie
Kríky a stromy môžu spôsobiť zaseknutie sekacieho listu
a viesť k jeho zastaveniu. Predchádzajte takémuto zaseknutiu tým, že budete vyhladnutý hustý porast odstraòovať
od proti¾ahlej strany. Ak sa sekací list v priebehu sekania
zasekne, zastavte okamžite motor. Pristroj držte smerom
nahor a dbajte na to, aby sa v priebehu vyprosťovania
sekací list nezohol alebo nezlomil; odstraòované dreviny
odtláèajte od sekacieho listu preè.
Predchádzanie spätnému nárazu
Pri použití kovového sekacieho nástroja (list na hustý
porast) vzniká nebezpeèenstvo spätného nárazu, pokia¾
nástroj narazí na pevnú prekážku (kmeò stromu, vetva,
kameò apod.). Pritom sa prístroj odmrští nazad – proti
smeru otáèania nástroja. Toto môže viesť k strate kontroly nad prístrojom – nebezpeèenstvo úrazu pre užívate¾a
a okolostojace osoby !
Kovové sekacie nástroje nepoužívajte v blízkosti
plotov, kovových ståpikov, medzných kameòov alebo
základov.
Predlžovanie vyžínacieho lanka
Pri predlžovaní vyžínacieho lanka nechajte motor bežať
na plný plyn a ťuknite (udrite) lankovou hlavou o zem.
Lanko sa automaticky predåži. Nôž na ochrannom kryte
skráti lanko na potrebnú dåžku (obr. 25).
Dôležité: Nepoužívajte do lankovej hlavy nijaký
kovový drôt ani akýko¾vek plastom potiahnutý drôt. Toto môže viesť k ťažkým poraneniam
užívate¾a.
POZOR: Pravidelne odstraòujte všetky zvyšky
trávnika a buriny, aby ste zabránili prehriatiu
rúry násady. Zvyšky trávnika / trávy / buriny sa
zachytávajú pod ochranným krytom (obr. 26), toto
bráni dostatoènému chladeniu rúry násady. Tieto
zvyšky opatrne odstraòujte skrutkovaèom alebo
podobným predmetom.

Výmena vyžínacieho lanka
Vyberte skrutku v smere hodinových ruèièiek (obr. 27).
Snímte cievku s lankom a pružinu z vretena (obr. 27).
Zvyšok lanka odstráòte.
Zložte lanko 6 m x 2,0 mm (5 m x 2,2 mm) na dve
2 polovice. Koniec slučky vložte do drážky v cievke
lanka (obr. 28). Táto drážka sa nachádza v strednej
priečke, ktorá oddeľuje obidve komory lanka.
5. Obidve polovice lanka naviňte na cievku súčasne.
Smer navíjania je vyrazený na cievke: „Wind Cord“.
Dbajte na pevné navinutie a na to, aby sa obidve polovice lanka nachádzali v príslušnom samostatnom
puzdre cievky. Lanko naviňte tak, aby na koncoch
zostalo po 15 cm volného lanka (obr. 29).
6. Prevleète príslušné konce lanka cez otvory na
proti¾ahlých stranách cievky (obr. 30).
7. Nasaïte pružinu na vreteno a prevleète konce lanka
cez oèká v puzdre (obr. 31).
8. Vložte cievku do puzdra, prièom konce lanka ťahajte cez oèká. Zaistite, aby sa pružina nachádzala
v správnej polohe voèi cievke a puzdru (obr. 31).
9. Po umiestnení cievky v puzdre ju do puzdra pevne
zatlaète tak, aby pružina bola napnutá. Potiahnite
pevne za obidva konce lanka, aby toto nezostalo
zacviknuté medzi cievkou a puzdrom. Udržujte napnutie
pružiny konštantným tlakom v puzdre a zaskrutkujte
skrutku otáèaním proti smeru hodinových ruèièiek (obr.
32).
11. Lanko skráťte na asi 17 cm, aby sa príliš nezaťažoval
motor vo fáze štartu a zahrievania (obr. 15).
1.
2.
3.
4.

údržba a prevádzková údržba
	POZOR ! – Pri údržbárskych prácach vždy používajte ochranné rukavice. Nevykonávajte žiadne
údržbárske práce na teplom motore.
Vzduchový filter
Èistenie vzduchového filtra:
1. Vyskrutkujte pridržiavaciu skrutku 1 krytu vzduchového filtru (obr. 33+34).
2. Filter vyèistite mydlom a vodou.
	Nikdy nepoužívajte benzín !
3. Filter nechajte na vzduchu vyschnúť.
4. Filter v obrátenom poradí znovu namontujte.
UPOZORNENIE: Vzduchový filter vymeòte, ak je opotrebovaný, poškodený alebo silne zneèistený.
Uzáver nádrže / filter paliva
	POZOR: Pred zaèiatkom výmeny pohonnú zmes
z prístroja odstráòte a uložte ju do kanistra povoleného pre tento úèel. Uzáver nádrže opatrne otvorte, aby
sa mohol pomaly uvo¾niť vytvorený pretlak.
UPOZORNENIE: Odvzdušòovací filter a kryt nádrže udržujte v èistote (obr. 35).
1. Saciu hlavu paliva a filter (A) vytiahnite z nádrže
prostredníctvom háku alebo podobného predmetu
(obr. 36).
2. Snímte saciu hlavu otáèavým pohybom (obr. 36).
3. Filter vymeòte.
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UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte vyžínaè bez palivového filtra. V opaènom prípade by mohlo dôjsť k závažným poškodeniam motora.
Nastavenie karburátora
Karburátor je optimálne nastavený od výrobcu. Pokia¾
by bolo potrebné ïalšie nastavenie, obráťte sa na svoj
príslušný servis.
Zapa¾ovacia svieèka
1. Vzdialenosť elektród zapa¾ovacej svieèky = 0,6-0,7
mm (obr. 37)
2. Zapa¾ovaciu svieèku priťahujte krútiacim momentom 12-15 Nm. Na zapa¾ovaciu svieèku nasaïte
zapa¾ovaciu zástrèku.
Ostrenie noža na zarovnávanie lanka

Likvidácia výrobku a ochrana
životného prostredia
Zvyšky oleja na mastenie reťaze alebo pohonnej zmesi
pre 2-takty nikdy nevypúšťajte do kanalizácie ani nevylievajte na zem, ale likvidujte tieto pod¾a ekologických
zásad, napr. odovzdaním v príslušnej zberni.
Pokia¾ Vám reťazová píla jedného dòa doslúži resp. ju
už prestanete potrebovať, nevyhadzujte ju do domového
odpadu, lež ju dajte odborne ekologicky zlikvidovať.
Olejovú a palivovú nádrž dôkladne vyprázdnite a tieto
zvyšky odovzdajte v príslušnej zberni. Reťazovú pílu
taktiež odovzdajte na recykláciu do zberu. Tu sa plastové
a kovové dielce Vami nepotrebného prístroja separujú
a postúpia sa na príslušnú recykláciu. Informácie, potrebné k tomuto postupu, získate na svojom mestskom alebo
obecnom úrade.

1. Vyberte zarovnávací nôž (E) z ochranného krytu (F)
(obr. 38).
2. Nôž upevnite do zveráka. Ostrite plochým pilníkom.
Pilujte opatrne, aby sa zachoval ostrý uhol. Pilujte
vždy iba v jednom smere.

Skladovanie
1. Postupujte pod¾a vyššie uvedených krokov údržby.
2. Vyžínaè dôkladne vyèistite a kovové dielce namastite.
3. Palivovú nádrž vyprázdnite a znovu naskrutkujte kryt.
4. Po vyprázdnení nádrže naštartujte motor.
5. Motor nechajte bežať naprázdno, až kým sa nezastaví, aby sa spotrebovala pohonná zmes z karburátora.
6. Motor nechajte vychladnúť (po dobu asi 5 minút).
7. Pomocou k¾úèa na zapa¾ovaciu svieèku zapa¾ovaciu
svieèku vyskrutkujte.
8. Do spa¾ovacej komory nalejte 1 èajovú lyžièku oleja pre 2-takty. Pomaly viackrát potiahnite štartovacie lanko, aby sa olej rozptýlil vo vnútri motora.
Zapa¾ovaciu svieèku znovu nasaïte.
9. Prístroj skladujte na chladnom suchom mieste,
bezpeènom pred otvoreným ohòom a vykurovacími
zdrojmi, ako sú prietokovú ohrievaèe, olejové
vykurovacie kotle a pod..
	POZOR: Všetky údržbárske práce, ktoré nie sú
popísané v tomto návode na použitie, sa musia
vykonávať v zmluvnej servisnej dielni. Aby sa
zabezpeèila konštantná a riadna prevádzka, smú sa
používať iba originálne náhradné dielce.
Opätovné uvedenie do prevádzky
1. Zapa¾ovaciu svieèku vyberte.
2. Rýchle vytiahnite štartovacie lanko, aby sa zo
spa¾ovacej komory odstránil zvyšný olej.
3. Zapa¾ovaciu svieèku vyèistite a skontrolujte vzdialenosť jej elektród. Zapa¾ovaciu svieèku v prípade
potreby vymeòte.
4. Prístroj pripravte na prevádzku.
5. Palivovú nádrž naplòte správnou pohonnou zmesou.
Pozri v kapitole “Pohonné a mastiace látky”.
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Odstraòovanie porúch motora
PROBLéM	

možná príèina

Motor neštartuje alebo naštartuje, ale nebeží. Chybný priebeh štartu.
		

odstránenie
Postupujte pod¾a pokynov
V tomto návode.

Nesprávne nastavená zmes
v autorizovanom servise.

Nechajte karburátor nastaviť			

Svieèka od sadzí

Svieèku vyèistite/nastavte alebo vymeòte. 		

Nesprávna poloha páky na choke.

Nastavte páku na RUN (prevádzka).

Zneèistená protiiskrová mriežka.

Mriežku vymeòte,

Zneèistený vzduchový filter.

Filter vyberte, vyèistite a znovu nasaïte.

Upchatý palivový filter. Filter vymeòte.
Motor štartuje, ale nebeží na plný výkon.

Nesprávne nastavená zmes.
		

Nechajte karburátor nastaviť v autorizovanom
servise.

Motor „kokce“.
Nesprávne nastavená zmes.
		
Pri záťaži motor nedáva výkon.

Nechajte karburátor nastaviť v autorizovanom
servise.

Motor beží skokovo.

Nesprávne nastavená svieèka.

Nadmerné dymenie.
Nesprávne nastavená zmes.
		
Nesprávna pohonná zmes.
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Svieèku vyèistite/ nastavte alebo vymeòte,
Nechajte karburátor nastaviť v autorizovanom
servise.
Používajte správnu pohonnú zmes
(pomer 40:1).
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EG-Konformitätserklärung

Wir, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim, erklären in alleiniger Verantwortung, dass
das Produkt Benzinfreischneider XL 25 SSB. XL 30 SSB, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 98/37/EG (Maschinenrichtlinie alt, gültig bis
28.12.2009) und 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie neu, gültig ab 29.12.2009), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 97/68/
EG in der geänderten Fassung von 2004/26/EG Abgasrichtlinie, Anhang IV und 2000/14/EG (Geräuschrichtlinie)
einschließlich Änderungen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen: EN ISO 11806:1997, EN ISO 14982:1998.
gemessener Schallleistungspegel
garantierter Schallleistungspegel

109,7 dB (A)
112,0 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG
Münster, 22.03.2009

Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter Mogatec GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
Serien-Nr. 30386xxxxxxxx - 30386xxxxxxxx
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ES Prohlášení o shodě

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovìdnosti,
že produkty benzínová sekaèka XL 25 SSB. XL 30 SSB, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají
pøíslušným bezpeènostním a zdravotním požadavkùm smìrnice ES 98/37/ES (Směrnice o strojích stará, platná
do 28.12.2009) a 2006/42/ES (Směrnice o strojích nová, platná od 29.12.2009), 2004/108/ES (smìrnice o
elektromagnetické sluèitelnosti ), 97/68/ES v novele 2004/26/ES smìrnice o odpadních plynech, Příloha IV,
2000/14/ES (smìrnice o hluku). Pøi øádné aplikaci bezpeènostních a zdravotních požadavkù, uvedených ve
jmenovaných smìrnicích ES, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace: EN ISO 11806:1997,
EN ISO 14982:1998.
mìøená hladina akustického výkonu
zaruèená hladina akustického výkonu

109,7 dB (A)
112,0 dB (A)

Øízení k prohlášení o shodì podle pøílohy VI / smìrnice 2000/14/ES
Münster, 22.03.2009		
				

Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocněnec pro CE-shodu Mogatec GmbH

Archivace technických podkladù : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
Serial-No. 30386xxxxxxxx - 30386xxxxxxxx
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ES Vyhlásenie o zhode

My, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster / Altheim, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti,
že produkt benzínové vyžínaèe XL 25 SSB. XL 30 SSB, na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá
príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 98/37/ES (Smernice o strojoch stará,
platná do 28.12.2009) a 2006/42/ES (Smernice o strojoch nová, platná od 29.12.2009), 2004/108/ES (smernica
o elektromagnetickej zlúčiteľnosti), 97/68/ES v novele 2004/26/ES Smernica o odpadových plynoch, Príloha IV
a 2000/14/ES (smernica o hluku). Pri správnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených
vo vymenovaných smerniciach ES, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie: EN ISO
11806:1997, EN ISO 14982:1998.
nameraná hladina zvukového výkonu
109,7 dB (A)
112,0 dB (A)
zaruèovaná hladina zvukového výkonu
Metódy vyhodnocovania zhody pod¾a prílohy VI / Smernice 2000/14/ES
Münster, 22.03.2009
			

Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH
Splnomocnenec pre CE-zhodu Mogatec GmbH

Archivácia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
Serial-No. 30386xxxxxxxx - 30386xxxxxxxx
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Garantiebedingungen

Für dieses Benzinwerkzeug leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind Verschleißteile und Schäden die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers.
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Záruèní podmínky

Na tento stroj poskytujeme nezávisle na povinnostech obchodníka vùèi koneènému odbìrateli, které vyplývají
z obchodní smlouvy, následující záruku:
Záruèní doba je 24 mìsícù a zaèíná datem prodeje, které je tøeba prokázat originálním pokladním dokladem.
U komerèního užívání a pùjèování se záruèní doba snižuje na 12 mìsícù. Záruka se nevztahuje na díly podléhající
rychlému opotøebení a na škody vzniklé v dùsledku používání nesprávného pøíslušenství a oprav za použití neoriginálních dílù a v dùsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného pøetížení motoru. V rámci záruky se provádí
pouze výmìna defektních dílù, a ne kompletních pøístrojù. Opravy v záruce smìjí provádìt pouze autorizované
opravny nebo podnikový servis. V pøípadì cizích zásahù záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.
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Záruèné podmienky

Nezávisle od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy voèi finálnemu odberate¾ovi poskytujeme na tento
prístroj nasledujúcu záruku:
Záruèná doba je 24 mesiacov a zaèína predajom, ktorý je potrebné preukázať originálom predajného dokladu.
Pri komerènom užívaní a požièiavaní sa záruèná doba znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na diely
podliehajúce rychlému opotrebovaniu a na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho príslušenstva
a opráv, na použitie neoriginálnych dielov a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a svojvo3/4ného
preťaženia motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v
záruke smú vykonávať iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích zásahov záruka
zaniká.
Porto, zasielate¾ské ako aj iné následné náklady nesie kupujúci.

