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Opis delov

Opis dijelova

Opis delova

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

Osade kirjeldusi

Dalių aprašymas

Detaïu apraksts

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

1. Vžigalna svečka 11. Tuljava z nitjo
2. Čep na posodi za olje 12. Rezilo za rezanje 
3. Pokrov rezervoarja s pokrovom
4. Ročica zračnega dušilca 13. Cevasti ročaj
5. Sesalna črpalka/ 14. Sklopka na ročaju

ročna črpalka 15. Ročica za plin
6. Pokrov zračnega filtra 16. Vžigalno stikalo
7. Nožna opora 17. Držalo naramnika
8. Ročaj 18. Ročaj
9. Rezilo za rezanje niti 19. Ročaj zaganjalnika
10. Pokrov nasadka za rezanje 20. Izpušna cev

1. Svijećica 11. Namotaj
2. Zatvarač cijevi za ulje 12. Nož sa štitnikom
3. Poklopac spremnika 13. Trup
4. Poluga čoka 14. Spojka rukohvata
5. Usisna pumpa / primer 15. Poluga gasa
6. Poklopac zračnog filtera 16. Prekidač paljenja
7. Nožni oslonac 17. Naramenica
8. Rukohvat 18. Ručka trupa
9. Oštrica za rezanje niti 19. Ručka startera
10. Štitnik reznog umetka 20. Ispušna cijev

1. Svećica za paljenje 11. Kalem s koncem
2. Čep na posudi za ulje 12. Sečivo za rezanje 
3. Poklopac rezervoara s poklopcem
4. Poluga prigušivača 13. Cevasta drška

vazduha 14. Spojnica drške
5. Usisna pumpa/ 15. Poluga za gas

ručna pumpa 16. Prekidač za paljenje
6. Poklopac vazdušnog filtra 17. Držač naramenika
7. Nožni oslonac 18. Ručica
8. Ručka 19. Ručica startera
9. Sečivo za rezanje konca 20. Izduvna cev
10. Poklopac umetka 

za rezanje

1. Ceña μa²å¨a¸åø 11. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼ 

2. Cæå¸aø ÿpo¢®a æec®o¼

3. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 12. Peªº®¹op

¢a®a 13. Ò¹a¸¨a

4. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 14. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ 15. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

5. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ªpocceæ¿¸o¼

ÿoª®añ®å μacæo¸®o¼

¹oÿæåa (ÿpå¯ep) 16. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

6. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o μa²å¨a¸åø

íåæ¿¹pa 17. Xo¯º¹ ªæø ®peÿæe¸åø 

7. Ho²¸o¼ ºÿop ÿæeñeo¨o pe¯¸ø

8. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 18. Pº®oø¹®a

9. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø 19. Pº®oø¹®a ¹pocå®a 

ªæå¸¾ c¹ap¹epa

¹på¯¯ep¸o¼ æec®å 20. ¦æºòå¹eæ¿

10. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

1. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 11. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå
2. Kaÿañ®a ¸a ¯acæo¹o 12. Pe²eóo oc¹påe
3. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa c ÿpeªÿaμå¹eæ
4. Æoc¹ ¸a c¯º®aña 13. ™øæo
5. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ 14. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o

ÿpå¯ep 15. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹av
6. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 16. Kæ÷ñ μa μaÿaæa¸e

íåæ¹½p 17. ©½p²añ μa ®oæa¸å¹e
7. Oÿopa μa ®pa®a μa pa¯e¸e
8. Æoc¹ ¸a ªp½²®a¹a 18. ©p½²®a ¸a ¹øæo¹o
9. Oc¹påe μa o¹pøμa¸e 19. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa

¸a ®o¸eýa 20. Aºcÿºx
10. Kaÿa® ¸a ÿpåc¹a®a¹a

μa pøμa¸e

1. Süüteküünal 11. Jõhvi pool
2. Õlikork 12. Lõiketera koos kattega
3. Kütusepaagi kork 13. Vars
4. Õhuklapi hoob 14. Ühendusmuhv
5. Kütusepump/primer 15. Gaasihoob
6. Õhufiltri kate 16. Süütelukk
7. Jalatugi 17. Õlarihma kinnitus
8. Käepideme vars 18. Varre käepide
9. Jõhvi lõiketera 19. Starteri käepide
10. Lõikemehhanismi kate 20. Väljalase

1. Degimo žvake 11. Siūlo ritė
2. Alyvos bakelio kamštis 12. Geležte su gaubtu
3. Bako kamštis 13. Strypas
4. Droselio svirtis 14. Strypo mova
5. Isiurbimo siurblys/ 15. Akceleratoriaus svirtis

paleidiklis 16. Užvedimo jungiklis
6. Oro filtro dangtelis 17. Peciu diržo laikiklis
7. Atrama 18. Strypo rankena
8. Rankenos strypas 19. Starterio rankenele
9. Siūlo nupjovimo geležte 20. Išmetimo vamzdis
10. Pjovimo priedo gaubtas

1. Aizdedzes svece 12. Griezējasmens 
2. Eïïas noslēgs ar nosegu
3. Tvertnes vāks 13. Kāts
4. Droseles svira 14. Roktura sajūgs
5. Uzsūcējsūknis/sūknītis 15. Akseleratora svira
6. Gaisa filtra vāks 16. Aizdedzes slēdzis
7. Kājas balsts 17. Plecu siksnas
8. Roktura stienis nostiprinājums
9. Pavediena 18. Sieòa rokturis

griezējasmens 19. Startera rokturis
10. Griezējuzliktòa nosegs 20. Izplūdes caurule
11. Pavedienspole

1. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 11. Ha¯o¹®a ¸a ®o¸eý
2. Ñeÿ ¸a o¹op μa ¯acæo 12. Ho² μa pe²eùe 
3. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹ co o¢æo¨a
4. Pañ®a ¸a caºxo¹ 13. ™eæo
5. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/14. Cÿoj®a μa ªp²eùe

ÿpaj¯ep 15. Pañ®a μa ¨ac
6. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 16. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe

μa oμªºx 17. ©p²añ ¸a ÿpe®ºpa-
7. ¥o¹ÿåpañ μa ¸o¨a ¯e¸c®å pe¯e¸
8. ©pò®a 18. ©pò®a ¸a ¹eæo¹o
9. Ho² μa pe²eùe ¸a 19. Pañ®a μa c¹ap¹ºaùe

®o¸eý 20. Åμªº
10. O¢æo¨a ¸a ªoªa¹o® 

μa pe²eùe
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Opis delov – Sl. 1–5

Opis dijelova – crt.1–5

Opis delova – Sl. 1–5

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 1—5.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 1—5

Osade kirjeldus – joon. 1–5

Dalių aprašymas – Pav. 1–5

Detaïu apraksts – 1.–5. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 1—5

1

2 3

4 5

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

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

1. Ručka 5. Donja stezaljka
2. Zavrtanj 6. Navrtka
3. Gornja stezaljka 7. Brzodejstvujući zatvarač
4. Srednja stezaljka

1. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 5. Hå²¸øø ñac¹¿ 

2. �å¸¹ ®peÿæe¸åø

3. �epx¸øø ñac¹¿ 6. ¦a¼®a

®peÿæe¸åø 7. Kp÷®

4. Cpeª¸øø ñac¹¿ 

®peÿæe¸åø

1. ©p½²®a 5. ©oæ¸a ®æe¯a

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. ¦op¸a ®æe¯a 7. Kaÿa® μa ¢½pμo 

4. Cpeª¸a ®æe¯a μa¹apø¸e

1. Käepide 5. Alumine klamber
2. Kruvi 6. Mutter
3. Ülemine klamber 7. Aas
4. Keskmine klamber

1. Rankena 5. Apatinis gnybtas
2. Varžtas 6. Veržlė
3. Viršutinis gnybtas 7. Apkaba
4. Vidurinis gnybtas

1. Roktura stienis 5. Apakšējā spaile
2. Skrūve 6. Uzgrieznis
3. Augšējā spaile 7. Ātrdarbības slēgs
4. Vidējā spaile

1. ©pò®a 5. ©oæ¸a c¹e¨a

2. ³ap¹®a 6. Hap¹®a

3. ¦op¸a c¹e¨a 7. ¡pμa ¢paa

4. Cpeª¸a c¹e¨a
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Odvisno od izvedbe – Opis delov – Sl. 6–8

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 6–8

Zavisno od izvedbe – Opis delova – Sl. 6–8

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 6—8.

� μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa — 

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 6—8

Vastavalt mudelile – 
Osade kirjeldus – joon. 6–8

Priklausomai nuo konstrukcijos –
Dalių aprašymas – Pav. 6–8

Atkarībā no modeïa – 
Detaïu apraksts – 6–8. att.

³aåc¸o oª åμeª¢a¹a — 

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 6—8
1. Sklopka na ročaju 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Vijačno držalo 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. Spojka rukohvata 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Hvat vijka 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb

1. Spojnica drške 5. Glavni otvor
2. Okidno dugme 6. Gornja cev vratila
3. Obrtna ručka 7. Donja cev vratila
4. Vodeći žleb

6
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1. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 5. O¹epc¹åe 

2. Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a  coeªå¸å¹eæ¿¸o¼

3. ³a²å¯¸aø pº®oø¹®a ¯ºí¹e

4. Haÿpaæø÷óaø 

íå®cåpº÷óe¼ ®¸oÿ®å

6. �epx¸øø ò¹a¸¨a

7. H²¸øø ò¹a¸¨a

1. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o 4. Ka¸aæ

2. ¡º¹o¸ μa 5. Oc¸oe¸ o¹op

oco¢o²ªaa¸e 6. ¦op¸a ¹p½¢a ¸a aæa

3. ©p½²®a ¸a å¸¹ 7. ©oæ¸a ¹p½¢a ¸a aæa

1. Ühendusmuhv 5. Peaava
2. Vabastusnupp 6. Võllitoru ülaosa
3. Nupp 7. Võllitoru alaosa
4. Juhtsüvend

1. Strypo mova 5. Pagrindinė skylė
2. Įjungimo mygtukas 6. Viršutinis gofruotasis
3. Veržimo rankena vamzdis
4. Kreipiamasis griovelis 7. Apatinis gofruotasis

vamzdis

1. Roktura sajūgs 5. Galvenais caurums
2. Iedarbināšanas poga 6. Augšējā caurule
3. Vītòrokturis 7. Apakšējā caurule
4. Vadrievab

1. Cÿoj®a μa ªp²eùe 5. ¦æae¸ o¹op

2. Koÿñe μa ®æºñºaùe 6. ¦op¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

3. ³aoj¸a pañ®a 7. ©oæ¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

4. �oªeñ®å ®a¸aæ
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Opis delov – Sl.  9–12

Opis dijelova – crt. 9–12

Opis delova – Sl. 9–12

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 9—12.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 9—12

Osade kirjeldus – joon. 9–12

Dalių aprašymas – Pav. 9–12

Detaïu apraksts – 9–12.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 9—12

1. Zaščitna pločevina 5. Pogonska gred
rezalnega nastavka 6. Ohišje pogonske gredi

2. Vijaki 7. Reža za varnostno palico
3. Pritrditev zaščitne 8. Odprtina na puši gredi

pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezalnika

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

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač rezne glave
5. Pogonska osovina

1. Zaštitni lim na umetku 6. Kućište pogonskog vratila
za rezanje 7. Prorez za sigurnosnu šipku

2. Zavrtnji 8. Rupa na košuljici vratila
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Umetak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač sečiva
5. Pogonsko vratilo

1. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx 7. O¹epc¹åe  ñaò®e 

peªº®¹opa2. �å¸¹¾

3. Cºÿÿop¹ 8. O¹epc¹åe  c¹ºÿåýe 

aæa4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿

5. �aæ 9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼ 

6. C¹ºÿåýa aæa æec®o¼

10. ©ep²a¹eæ¿ ¸o²a

1. ¥peªÿaμ¸a æa¯apå¸a 6. Kopÿºc ¸a

¸a ÿpåc¹a®a¹a μaªå²aóåø aæ

μa pøμa¸e 7. Òæåý ¸a ÿpeªÿaμ¸åø

2. �å¸¹oe æoc¹

3. ³axaóa¸e ¸a 8. O¹op ¸a ¹ºæ®a¹a

ÿpeªÿaμ¸a¹a æa¯apå¸a ¸a aæa

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ 9. ¥påc¹a®a μa pøμa¸e

5. ³aªå²aó aæ 10. ©½p²añ ¸a pe²eóa¹a

ÿpåc¹a®a

1. Trimmikaitse 6. Ajamivõlli korpus
2. Kruvid 7. Lukustusvarda ava
3. Kaitseplaadi 8. Võllipuksi ava

kinnitusalus 9. Trimmipea
4. Lukustusvarras 10. Lõike hoidja
5. Ajamivõll

1. Pjovimo antgalio 6. Pavaros veleno 
apsauginis skydelis korpusas

2. Varžtai 7. Išdroža blokavimo 
3. Apsauginio skydelio strypui

tvirtinimas 8. Veleno įdėklo anga
4. Blokavimo strypas 9. Pjovimo antgalis
5. Pavaros velenas 10. Geležtes laikiklis

1. Griezējuzliktòa 6. Primārās vārpstas 
aizsargvairogs korpuss

2. Skrūves 7. Drošības stieòa sprauga
3. Aizsargvairoga 8. Vārpstas starpdetaïas 

nostiprinājums caurums
4. Drošības stienis 9. Griezējuzliktnis
5. Primārā vārpsta 10. Griežòa nostiprinājums

1. ³aò¹å¹e¸ æå¯ 6. Kºîåò¹e ̧ a ÿo¨o¸c®o¹o 

¸a ªoªa¹o®o¹ pa¹åæo

μa pe²eùe 7. O¹op μa μaò¹å¹¸a¹a 

2. ³ap¹®å òåÿ®a

3. Hocañ ¸a μaò¹å¹¸åo¹ 8. O¹op μa ®æå¸o¹ 

æå¯ ¸a pa¹åæo¹o

4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a 9. ©oªa¹o® μa pe²eùe

5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo 10. ©p²añ μa pe²eùe
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Opis delov – Sl. 13–18

Opis dijelova – crt. 13–18

Opis delova – Sl. 13–18

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 13—18.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 13—18

Osade kirjeldus – joon. 13–18

Dalių aprašymas – Pav. 13–18

Detaïu apraksts – 13.–18. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 13—18

1. Matica 7. O-obroč
2. Držalo rezalnika 8. Priključna cev za polnjenje
3. Rezalnik za rezanje 9. Priključna cev za polnjenje
4. Varnostna palica rezervoarja
5. Ohišje pogonske gredi 10. Rezervoar za bencin
6. Čep na posodi za olje 11. Pokrov rezervoarja

1. Matica 7. O-prsten
2. Držač rezne glave 8. Cijev za točenje ulja
3. Nož 9. Cijev za točenje goriva
4. Sigurnosna poluga 10. Spremnik goriva
5. Kućište pogonske osovine 11. Poklopac spremnika goriva
6. Zatvarač cijevi za ulje

1. Navrtka 7. O-prsten
2. Držač sečiva 8. Priključna cev za punjenje
3. Sečivo za rezanje 9. Priključna cev za punjenje
4. Sigurnosna šipka rezervoara
5. Kućište pogonskog vratila 10. Rezervoar za benzin
6. Čep na posudi za ulje 11. Poklopac rezervoara

1. ¦a¼®a 7. O-o¢paμ¸aø ÿpo®æaª®a

2. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a 8. �ÿºc®¸o¼ ÿa¹pº¢o®

3. Pe²ºóå¼ ¸o² 9. ¦opæoå¸a ¹oÿæå¸o¨o 

4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿ ¢a®a

5. �aæ 10. ™oÿæå¸¾¼ ¢a®

6. Cæå¸aø ÿpo¢®a 11. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 

¢a®a

1. ¦a¼®a 6. Kaÿañ®a ¸a ¯acæo¹o

2. ©½p²añ ¸a pe²eóa¹a 7. O-ÿp½c¹e¸

ÿpåc¹a®a 8. ¦½pæo ¸a o¹opa

3. Pe²eóo oc¹påe 9. ¦½pæo ¸a o¹opa

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ ¸a peμepoapa

5. Kopÿºc ¸a 10. Peμepoap μa ¢e¸μå¸

μaªå²aóåø aæ 11. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa

1. Mutter 7. O-rõngas
2. Lõike hoidja 8. Täiteava
3. Lõiketera 9. Kütusepaagi täitetoru
4. Kaitsekäepide 10. Kütusepaak
5. Ajami võlli korpus 11. Kütusepaagi kork
6. Õlikork

1. Veržle 6. Alyvos bakelio kamštis
2. Geležtes laikiklis 7. Žiedas
3. Geležte 8. Pildymo atvamzdis
4. Tvirtinimo strypas 9. Bako pildymo atvamzdis
5. Pavaros veleno 10. Bako kamštis

korpusas 11. Kuro bako kamštį

1. Uzgrieznis 6. Eïïas nosegs
2. Griežòa nostiprinājums 7. O gredzens
3. Griezējasmens 8. Ielietne
4. Aizsargstienis 9. Tvertnes ielietne
5. Piedziòas vārpstas 10. Benzīna tvertne

korpuss 11. Tvertnes vāks

1. Hap¹®a 7. O-ÿpc¹e¸

2. ©p²añ μa pe²eùe 8. O¹op μa ¸aæeaùe

3. Ho² μa pe²eùe 9. O¹op μa ÿoæ¸eùe 

4. ¡eμ¢eª¸oc¸a òåÿ®a ¸a peμepoapo¹

5. Kºîåò¹e ¸a ÿo¨o¸c®o 10. Peμepoap μa ¢e¸μå¸

pa¹åæo 11. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹

6. Ñeÿ ¸a o¹op μa ¯acæo
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Opis delov – Sl. 19–21

Opis dijelova – crt. 19–21

Opis delova – Sl. 19–21

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 19—21.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 19—21

Osade kirjeldus – joon. 19–21

Dalių aprašymas – Pav. 19–21

Detaïu apraksts –19–21. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 19—21

1. Ročica za plin 6. Delovni položaj (3)
2. Zapora ročice za plin 7. Vzvod zračnega dušilca
3. Vžigalno stikal 8. Sesalna črpalka
4. Maksimalen položaj 9. Zagonska vrv

zračnega dušilca (1) 10. Nožna opora
5. Srednji vmesni položaj 

zračnega dušilca (2)

1. Poluga gasa 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas 7. Poluga čoka
3. Sklopka za paljenje 8. Usisna crpka
4. Puni položaj čoka (1) 9. Uže startera
5. ”Polu-čok” međupoložaj (2)10. Oslonac za stopala

1. Poluga za gas 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas 7. Poluga prigušivača 
3. Prekidač za paljenje vazduha
4. Maksimalni položaj 8. Usisna pumpa

prigušivača vazduha (1) 9. Uže startera
5. Srednji međupoložaj 

prigušivača vazduha (2)
10. Nožni oslonac

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 5. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ªpocceæ¿¸o¼ μacæo¸®å: «Ñac¹åñ¸o

μacæo¸®o¼ μa®p¾¹a» (2)

2. Íå®ca¹op p¾ña¨a 6. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ºÿpaæe¸åø μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷

ªpocceæ¿¸o¼ o¹®p¾¹a» (3)

μacæo¸®o¼ 7. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø

3. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

μa²å¨a¸åø μacæo¸®o¼.

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼

8. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 

4. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ ÿoª®añ®å

μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷ ¹ oÿæåa (ÿpå¯ep)

μa®p¾¹a» (1) 9. ™pocå® c¹ap¹epa

10. Ho²¸o¼ ºÿop

1. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a 6. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3)

2. Íå®ca¹op ¸a æoc¹a 7. Æoc¹ ¸a c¯º®aña

¸a ¨aμ¹a 8. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa

3. Òaæ¹ep μa μaÿaæa¸e 9. �½²e ¸a c¹ap¹epa

4. ¥½æe¸ c¯º®añ (1) 10. Oÿopa μa ®pa®a¹a

5. ¥oæºc¯º®añ — 

¯e²ªå¸¸o

ÿoæo²e¸åe (2)

1. Gaasihoob 6. Tööasend (3)
2. Gaasihoova lukk 7. Õhuklapi hoob
3. Süütelüliti 8. Täitepump
4. Õhuklapp kinni (1) 9. Starterinöör
5. Õhuklapp poolkinni,

vahepealne asend (2)
10. Tugijalg

1. Akceleratoriaus rankinio 5. Tarpinė sklendės
valdymo rankenėlė padėtis (2)

2. Akceleratoriaus rankinio 6. Darbo padėtis (3)
valdymo rankenėlės 7. Oro sklendės
fiksatorius valdymo svirtis

3. Uždegimo jungiklis 8. Įleidžiamasis siurblys
4. Visiškai uždaryta 9. Starterio paleidimo 

sklendė (1) lynas
10. Pamina

1. Akseleratora svira 5. Vidēja droseles 
2. Akseleratora sviras starppozīcija (2)

fiksators 6. Darba režīma pozīcija (3)
3. Aizdedzes slēdzis 7. Droseles svira
4. Pilnīga droseles 

pozīcija (1)
8. Uzsūcējsūknis
9. Palaides trose
10. Balstkāja

1. Pañ®a μa ¨ac 6. Pa¢o¹¸a ÿoæo²¢a (3)

2. Íå®cåpaùe ¸a pañ®a 7. Pañ®a μa caºx

μa ¨ac 8. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe

3. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe 9. Cajæa μa c¹ap¹ºaùe

4. ¥oæo²¢a μa ÿoæ¸ caºx (1)10. ¥o¹ÿåpañ

5. ¥oæo²¢a μa ÿoæoå¸a 

caºx (2)
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Opis delov – Sl. 26–28

Opis dijelova – crt.  26–28

Opis delova – Sl. 26–28

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 26—28.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 26—28

Osade kirjeldus – joon. 26–28

Dalių aprašymas – Pav. 26–28

Detaïu apraksts – 26.–28. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 26—28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

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

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

1. Kućište kalema 4. Pritisno dugme
2. Opruga 5. Zupci za učvršćivanje
3. Kalem

1. Kopÿºc ®a¹ºò®å 3. Òÿºæ¿®a

c ¹på¯¯ep¸o¼ æec®o¼ 4. ¦oæo®a ®a¹ºò®å

2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpº÷óåe μº¢ý¾

1. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a 4. Koÿñe

2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpaóå μ½¢ýå

3. ¡º¢å¸a

1. Pooli korpus 4. Vajutusnupp
2. Vedru 5. Hambad
3. Pool

1. Ritės korpusas 4. Išgaubta rankenėlė
2. Spyruoklė 5. Jungiamieji krumpliai
3. Ritė

1. Spoles korpuss 4. Pieskārienpoga
2. Atspere 5. Sazobes zobi
3. Spole

1. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a 4. Koÿñe μa 

2. ¥pº²å¸a ÿo¹ñº®¸ºaùe

3. Ha¯o¹®a 5. ³aÿýå μa 

æe²åò¹ºaùe

28

5
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Opis delov – Sl. 29–33

Opis dijelova – crt. 29–33

Opis delova – Sl. 29–33

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 29—33

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 29—33 

Osade kirjeldus – joon. 29–33

Dalių aprašymas – Pav. 29–33

Detaïu apraksts – 29.–33. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 29—33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Tuljava za enojno nit 3. Odprtine v obliki razreza
2. Tuljava za enojno nit 4. Pentlja

in Split-Line-nit 5. Razrez za držanje

1. Čekrk za običnu nit 3. Razrezi
2. Čekrk za običnu nit 4. Petlja

i Split-line nit 5. Uporišni razrezi

1. Kalem za jednostruki konac3. Otvori u vidu proreza
2. Kalem za jednostruki konac 4. Petlja

i Split-Line-konac 5. Prorez za pridržavanje

1. Òÿºæ¿®a c o¢¾ñ¸¾¯ 3. O¹epc¹åø  òÿºæ¿®e

cÿoco¢o¯ ºc¹a¸o®å 4. ¥e¹æø

¹på¯¯ep¸o¼ æec®å 5. Íå®cåpº÷óåe μº¢ý¾ 

2. Òÿºæ¿®a c ªoÿoæ¸å- òÿºæ¿®å

¹eæ¿¸¾¯ cÿoco¢o¯ 

ºc¹a¸o®å ¹på¯¯ep¸o¼ 

æec®å — Split-Line

1. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå 3. O¹opå c íop¯a¹a

μa o¢å®¸oe¸ ®o¸eý ¸a òæåý

2. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå 4. ¥på¯®a

μa o¢å®¸oe¸ ®o¸eý 5. �oªañå

å Split-line

1. Jõhvi pool tavalisele 3. Pilukujulised avad
jõhvile 4. Silmus

2. Jõhvi pool tavalisele 5. Kinnituspilu
jõhvile ja Split-Line 
jõhvile

1. Ritė paprastajam siūlui 3. Ovaliosios skyles
2. Ritė paprastajam siūlui 4. Kilpa

ir Sprlit-Line siūlui 5. Laikiklio plyšiai

1. Vienkārša pavediena 3. Rievotas formas 
pavedienspole caurumi

2. Vienkārša pavediena 4. Cilpa
un Split-Line pavediena 5. Turetajrievas
pavedienspole

1. Ha¯o¹®a μa 3. O¹opå o íop¯a 

eª¸oc¹ae¸ ®o¸eý ¸a ÿpoýeÿ

2. Ha¯o¹®a μa 4. Jaμoæ

eª¸oc¹ae¸ 5. O¹opå μa ªp²eùe

®o¸eý å Split-Line ®o¸eý



15

Opis delov – Sl. 36–38

Opis dijelova – crt. 36–38

Opis delova – Sl. 36–38

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 36—38

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 36—38

Osade kirjeldus – joon. 36–38

Dalių aprašymas – Pav. 36–38

Detaïu apraksts – 36.–38. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 36—38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalni nivo olja 3. Zračni filter
2. Pokrov zračnega filtra 4. Držalo

1. Maksimalna razina ulja 3. Zračni filter
2. Poklopac zračnog filtera 4. Držač

1. Maksimalni nivo ulja 3. Vazdušni filtar
2. Poklopac vazdušnog filtra 4. Držač

1. O¹¯e¹®a 3. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

¯a®cå¯aæ¿¸o¨o 4. ³aóeæ®a

ºpo¸ø ¯acæa

2. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 

íåæ¿¹pa

1. Ma®cå¯aæ¸o ¸åo 3. �½μªºòe¸ íåæ¹½p

μa ¯acæo 4. ©½p²añ

2. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø

íåæ¹½p

1. Maksimaalne õlitase 3. Õhufilter
2. Õhufiltri kate 4. Hoidja

1. Maksimalus alyvos 3. Oro filtras
 pildymo lygis 4. Laikiklis

2. Oro filtro dangtelis

1. Maksimālais eïïas 3. Gaisa filtrs
uzpildes līmenis 4. Balsts

2. Gaisa filtra vāks

1. Ma®cå¯aæ¸o ¸åo 3. Íåæ¹ep μa oμªºx

¸a ¯acæo 4. ©p²añ

2. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 

μa oμªºx
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Opis delov – Sl. 39–42

Opis dijelova – crt. 39–42

Opis delova – Sl. 39–42

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 39—42

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 39—42

Osade kirjeldus – joon. 39–42

Dalių aprašymas – Pav. 39–42

Detaïu apraksts – 39.–42. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 39—42

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Ohišje 4. Držalo
2. Zračni filter 5. Pokrov zračnega filtra
3. Ustavitvena zaplata

1. Kućište 4. Držač
2. Zračni filter 5. Poklopac zračnog filtera
3. Kopča

1. Kućište 4. Držač
2. Vazdušni filtar 5. Poklopac vazdušnog filtra
3. Zaustavna lamela

1. Kopÿºc 4. ³aóeæ®a

2. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p 5. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 

3. ¥aμ¾ íåæ¿¹pa 

1. Kopÿºc 4. ©½p²añ

2. �½μªºòe¸ íåæ¹½p 5. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 

3. ¥æa¸®å μa xaóa¸e íåæ¹½p

1. Korpus 4. Hoidja
2. Õhufilter 5. Õhufiltri kate
3. Kinnitus

1. Korpusas 4. Laikiklis
2. Oro filtras 5. Oro filtro dangtelis
3. Laikiklio liežuvelis

1. Korpuss 4. Nostiprinājums
2. Gaisa filtrs 5. Gaisa filtra vāks
3. Turētājsaistenis

1. Kºîåò¹e 4. ©p²añ

2. Íåæ¹ep μa oμªºx 5. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 

3. Jaμåñe μa ªp²eùe μa oμªºx
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Opis delov – Sl. 43–46

Opis dijelova – crt. 43–46

Opis delova – Sl. 43–46

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 43—46

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 43—46

Osade kirjeldus – joon. 43–46

Dalių aprašymas – Pav. 43–46

Detaïu apraksts – 43.–46. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 43—46
1. Vijak za nastavitev 5. Pokrov iskrolovca

prostega teka 6. Vijak (T-25)
2. Vžigalna svečka 7. Vijak (T-20)
3. Izpušna cev 8. Vijak
4. Iskrolovec

1. Vijak za podešavanje 5. Štitnik rešetke iskrolovca
praznog hoda 6. Vijak (T 25)

2. Svijećica 7. Vijak (T 20)
3. Ispušna cijev 8. Vijak
4. Rešetka iskrolovca

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Zavrtanj za podešavanje 5. Poklopac rešetke za 
praznog hoda hvatanje varnica

2. Svećica za paljenje 6. Zavrtanj (T-25)
3. Izduvna cev 7. Zavrtanj (T-20)
4. Rešetka za hvatanje varnica8. Zavrtanj

1. �å¸¹ pe¨ºæåpo®å 5. Kp¾ò®a åc®po¨acå¹eæø

xoæoc¹o¨o xoªa 6. ¡oæ¹ (™-25)

2. Ceña μa²å¨a¸åø 7. ¡oæ¹ (™-20)

3. ¦æºòå¹eæ¿ 8. ¡oæ¹

4. Åc®po¨acå¹eæ¿

1. ¡oæ¹ μa pe¨ºæåpa¸e 5. Kaÿa® ¸a peòe¹®a¹a 

¸a ÿpaμ¸åø xoª μa åc®på

2. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 6. ¡oæ¹ (™-25)

3. Aºcÿºx 7. ¡oæ¹ (™-20)

4. Peòe¹®a μa åc®på 8. ¡oæ¹

1. Tühikäigu seadekruvi 5. Sädemevõre kate
2. Süüteküünal 6. Kruvi (T-25)
3. Väljalase 7. Kruvi (T-20)
4. Sädemevõre 8. Kruvi

1. Tušciosios eigos 5. Kibirkšciu gaudytuvo
reguliavimo varžtas gaubtas

2. Degimo žvake 6. Varžtas (T-25)
3. Išmetimo vamzdis 7. Varžtas (T-20)
4. Kibirkšciu gaudytuvas 8. Varžtas

1. Tukšgaitas 5. Dzirksreïrežìa nosegs
nostādīšanas skrūve 6. Skrūve (T-25)

2. Aizdedzes svece 7. Skrūve (T-20)
3. Izplūdes caurule 8. Skrūve
4. Dzirksreïrežìis

1. ³ap¹®a μa ¯ec¹eùe 5. O¢æo¨a ¸a peòe¹®a

¸a pa¢o¹a o ÿpaμe¸ oª6. ³ap¹®a (™-25)

2. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 7. ³ap¹®a (™-20)

3. Åμªº 8. ³ap¹®a

4. Peòe¹®a
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Vse podatke iz tipske ploščice vaše naprave, vnesite 
v naslednje polje.

Tipska ploščica se nahaja v bližini motorja. 

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

ZA VAŠO VARNOST

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Ta naprava je namenjena izključno.

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

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

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

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

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

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

VARNOSTNA NAVODILA

PRED ZAČETKOM DELA, PREBERITE VSA NAVODILA
 Skrbno preberite ta navodila. Dobro se seznanite s strežbo 

in uporabo naprave.
 Ne uporabljajte te naprave, če ste utrujeni ali bolani ali pod 

vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
 Otroci in mladi izpod 16 let, ne smejo uporabljati naprave.
 Preverite napravo preden jo začnete uporabljati. 

Zamenjajte poškodovane dele. Preverite, da ne izteka 
gorivo. Prepričajte se, če so vsi spojni elementi nameščeni 
in pritrjeni. Zamenjajte dele rezalnega nastavka, ki so 
zlomljeni, počeni ali kako drugače poškodovani. Prepričajte 
se, da je rezalni nastavek predpisno nameščen in dobro 
pritrjen.  Prepričajte se, da je zaščitna plošča  za rezalni 
nastavek predpisno nameščena in če se nahaja v priporo-
čenem položaju. Neupoštevanje teh navodil, lahko povzroči 
poškodbe uporabnika in opazovalcev, ter poškodbe 
naprave.

 Uporabljajte le originalno nadomestno rezalno nit, premera 
2,41 mm. Nikoli ne uporabljajte s kovino ojačene niti, žice, 
verige, vrvi ali podobno. Lahko se odtrgajo in postanejo 
nevarni izstrelki.

 Vedno se zavedajte nevarnosti poškodb glave, rok in nog.
 Pritisnite vzvod za plin. Le-ta se mora samodejno vrniti 

v ničelni položaj. Nastavitve ali popravila, opravite pred 
začetkom dela z napravo.

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

VARNOSTNA NAVODILA ZA BENCINSKE KOSILNICE 
ZA TRAVO
POZOR: Bencin je močno vnetljiv, hlapi pa lahko eksplodirajo 

med vžigom. Opravite naslednje varnostne ukrepe:
 Hranite bencin le v posodah, ki so posebno temu 

namenjene in odobrene.
 Ne dovolite možnosti, da se razliti bencin vžge. 

Zaženite motor šele, ko bencinski hlapi izhlapijo.
 Motor vedno izklopite in ga pustite, da se ohladi, 

preden začnete polniti gorivo. Nikoli ne odstranite zapirala 
z rezervoarja niti polnite rezervoarja, dokler je motor vroč. 
Nikoli ne uporabljajte naprave, če predhodno niste močno 
privili zapiralo na rezervoarju. Zapiralo rezervoarja počasi 
odvijte, da se pritisk v rezervoarju počasi zniža.
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VARNOSTNA NAVODILA

 Bencin polnite na prostem v čistem, dobro prezračenem 
okolju, kjer ni isker ali plamena. Zapiralo na rezervoarju 
odpirajte počasi, ko ste predhodno izklopili motor. Ne 
kadite medtem ko mešate ali polnite bencin. Razliti bencin 
takoj obrišite z naprave.

 Napravo odnesite najmanj 10 m stran od kraja za polnjenje, 
preden zaženete motor. Ne kadite in odstranite iskrenje 
ali odprti plamen iz področja med polnjenjem bencina ali 
uporabe naprave.

MED DELOM
 Če se nahajate v zaprtem prostoru ali zgradbi, nikoli 

ne zaženite motorja niti ga pustite obratovati. Vdihavanje 
odpadnih plinov je lahko smrtonosno. Uporabljajte napravo 
le na prostem.

 Nosite zaščitna očala in zaščito za ušesa, ko uporabljate 
napravo. Če se med delom dviga prah, nosite masko na 
obrazu ali masko za zaščito pred prahom. Priporočamo 
srajco z dolgimi rokavi.

 Nosite debele, dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite 
širokega oblačila, nakita, kratkih hlač, sandal in ne hodite 
bosi. Lase dvignite visoko nad rameni.

 Zaščitna pločevina na rezalnem nastavku mora vedno biti 
postavljena, ko uporabljate napravo kot napravo za striženje 
trave. Obe niti za striženje morata biti izvlečeni za obrato-
vanje in mora biti nameščena ustrezna nit. Rezalna nit za 
striženje ne sme biti izvlečena čez rob zaščitne pločevine.

 Naprava ima sklopko. Rezalni nastavek miruje v prostem 
teku. Če ne miruje, ga dajte v prodajni center s katerim 
imate pogodbo, da ga njihov mehanik nastavi.

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

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

 Rezalnega nastavka na napravi se ne smete dotikati.
 Uporabljajte napravo le pri dnevni svetlobi ali ob dobri 

umetni svetlobi.
 Izogibajte se naključnega zagona. Bodite pripravljeni 

za uporabo naprave takoj, ko potegnete zaganjalno vrv. 
Uporabnik in naprava se morata nahajati v stabilnem 
položaju med zagonom. Obrnite pozornost na navodila 
za Start/Stop.

 Uporabljajte to napravo le v predvidene namene.
 Ne nagnite se preveč. Bodite vedno trdno na tleh 

in obdržite ravnotežje.
 Med delom napravo vedno trdno držite z obema rokama. 

Vedno trdno držite obe strani balance.
 Med delom vedno nosite naramnico.
 Roke, obraz in noge imejte stran od vseh premičnih delov. 

Ne dotikajte se rezalnega nastavka  dokler se vrti in ga ne 
poskušajte ustaviti.

 Ne prijemajte motorja in zvočnega dušilca. Ti deli se močno 
segrevajo med uporabo. Ostanejo vroči še kratek čas po 
izklopu.

 Ne dovolite, da se motor vrti hitreje, kot je potrebno 
za rezanje ali striženje robov. Ne dovolite, da motor 
obratuje z visokim številom vrtljajev, ko ne režete.

 Motor vedno izklopite, ko prekinete z rezanjem ali 
ko prehajate z enega mesta na drugo.

 Če zadenete ob tujek ali se zapletete v njega, takoj 
ustavite motor in preverite, če je prišlo do poškodbe. 
Nikoli ne uporabljajte naprave z nepritrjenimi ali poš-
kodovanimi deli.

 Ustavite in izklopite motor pri vzdrževanju, popravilih ali 
zamenjavi rezalnega nastavka ali kakšnih drugih nastavkov. 
Dodatno izvlecite vtič vžigalne svečke.

 Za popravilo uporabite le originalne nadomestne dele. 
Te dele lahko kupite v prodajnem centru s katerim imate 
pogodbo.

 Nikoli ne uporabljajte delov, pribora ali nastavkov, 
ki niso odobreni za to napravo. Posledice so lahko 
resne poškodbe uporabnika in škode na napravi. 
Razen tega, lahko vaša garancija postane neveljavna.

 Napravo držite trdno in poskrbite, da med rezalnim 
nastavkom in zaščitno pločevino ni ostankov trave ali tujkov.

 Da bi zmanjšali nevarnost požara, zamenjajte poškodovane 
dušilce zvoka in napravo za gašenje obloka ter očistite 
motor in dušilec zvoka od trave, listja, odvečnega maziva 
in nabranih saj.

 Dajte, da vsa popravila opravijo izključno v strokovni 
delavnici.

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



20

VARNOSTNA NAVODILA

PRI DELU Z REZALNIM REZILOM
 Prosimo, da pred uporabo naprave, natančno preberete 

vsa varnostna navodila.
 Balanco vedno držite med uporabnikom in rezalnim 

nastavkom.
 NIKOLI ne režite z rezalnim rezilom 75 cm ali več nad tlemi.
 Lahko nastanejo povratni udari, če vrteče se rezilo zadene 

ob kakšen predmet, ki se ga ne da takoj odrezati. Povratni 
udari so lahko zadosti močni, da napravo/ali uporabnika 
odvržejo v katerikoli smeri in da uporabnik izgubi kontrolo 
nad napravo. Povratni udari lahko nastopijo brez opozorila, 
če se rezilo zatakne, zagozdi ali blokira. To se lahko zgodi 
v področjih, v katerih ni dobrega pregleda nad materialom, 
ki ga režete.

 Z rezilom za goščavo ne režite ničesar debelejšega od 
12,7 mm. Sicer lahko pride do močnih povratnih udarov.

 Ne poskušajte se dotakniti ali ustaviti rezila, ko se ta vrti.
 Rezilo, ki se še vrti lahko povzroči poškodbe tudi ko se je 

motorže ustavil, ali ste sprostili ročico za plin. Trdno držite 
napravo, dokler se rezilo popolnoma ne umiri.

 Ne dovolite, da motor obratuje z visokim številom vrtljajev, 
ko ne režete.

 Če zadenete ob tujek ali se zapletete v njega, takoj ustavite 
motor in preverite, če je prišlo do poškodbe. Dajte, da 
škodo odpravijo preden nadaljujete z uporabo naprave. 
Naprave ne uporabljajte z skrivljenim, počenim ali topim 
rezilom. Skrivljena, deformirana, počena ali zlomljena rezila 
vrzite stran.

 Rezalnega rezila ne brusite. Nabrušena konica rezila se 
med obratovanjem lahko zlomi. To ima lahko za posledico 
resne poškodbe. Zamenjajte rezilo.

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

PO DELU
 Očistite rezalna rezila s kakšnim gospodinjskim čistilnim 

sredstvom, da bi odstranili različne ostanke Podmažite 
rezilo z strojnim oljem, da ga zaščitite pred rjo.

 Dobro hranite rezalno rezilo v zaprtem prostoru, da ga 
zaščitite pred poškodbami in nepooblaščeno uporabo.

OSTALA VARNOSTNA NAVODILA
 Dokler je v rezervoarju še bencin, ga nikoli ne hranite 

v stavbi, kjer bi hlapi lahko prišli v stik z iskro ali odprtim 
plamenom.

 Pustite, da se motor ohladi pred transportom ali 
odlaganjem. Pri transportu, napravo dobro pritrdite.

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

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

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

 Shranite to navodilo. Berite ga pogosto in ga uporabite 
pri podučevanju drugih uporabnikov. Če to napravo 
nekomu posodite, jo posodite skupaj z tem navodilom.

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

SIMBOL POMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

 VŽIGALNA STIKALA
VKLOP / ZAGON / OBRATOVANJE

 VŽIGALNA STIKALA
IZKLOPLJENO ali STOP

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

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

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

2 • SREDNJI POLOŽAJ ZRAČNEGA DUŠILCA vmesni položaj

3 • Delovni položaj.

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

 NOSITE ZAŠČITNO OBUTEV IN ROKAVICE
Med obratovanjem te naprave, nosite odporne škornje in delovne rokavice.
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Vgraditev in nastavitev ročaja
1. Balanco postavite med zgornjo in spodnjo objemko (sl. 1).
2. Sestavite tri dele in privijte štiri (4) vijake skozi zgornjo 

objemko v srednjo objemko.
Opomba: Luknje na zgronji in srednji sponki se medseboj 

ujemajo le pri pravilni montaži.
3. Zadržite objemke in balanco nad ohišjem osi na spodnji 

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

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

5. Postavite napravo v delovni položaj (sl. 22) in zasučite 
balanco v položaj, ki vam omogoča najboljše ravnanje.

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

Namestitev in nastavitev nosilnega sistema 
(dvojne naramnice)
1. Nosilni sistem si nataknite preko ramen.
2. Zapreti zapiralo trebušnega pasu. Po potrebi razširiti (sl. 2).
3. Naramnice in trebušni pas nastavite na primerno dolžino 

in širino (sl. 3).
4. Kljuko nosilnega sistema zataknite v kovinsko držalo 

na napravi in nastavite blazinico na dolžino (sl. 4), ki se vam 
zdi najudobnejša (sl. 5).

Odstranitev rezalnega nastavka ali drugih nastavkov
NAPOTEK: Da bi lažje vgradili ali odstranili nastavke, postavite 

napravo na tla ali delovno mizo.
1. Za popuščanje nastavka vijačno držalo zavrtite v levo (sl. 6).
2. Pritisnite sprožilni gumb in držite pritisnjenega (sl. 6).
3. Zgornjo cev gredi dobro držite in iz sklopke na ročaju 

izvlecite rezalni nastavek ali drug nastavek (sl. 7).

Inštalacija rezalnega nastavka ali drugih nastavkov
1. Odstranite zaščitni pokrov (opcionalno) s sklopke na ročaju 

in odstranite nastavek.
2. Za popuščanje sklopke na ročaju vijačno držalo zavrtite v 

levo (sl. 6).
3. Nastavek dobro držite in ga do omejevala potisnite 

naravnost v sklopko na ročaju (sl. 7).
NAPOTEK: Poravnanje sprožitvenega gumba z vodilnim žlebom 

olajša vgradnjo (sl. 6).
4. Za pritrditev zavrtite vijačno držalo v desno (sl. 8). Pred 

obratovanjem se prepričajte o trdnem položaju vijačnega 
držala.

Odstranitev in vgraditev pločevine na rezalnem 
nastavku
Če uporabljate napravo kot napravo za rezanje goščave 
(z rezilom za rezanje), morate odstraniti zaščitno pločevino 
na rezalnem nastavku.

Zaščitno pločevino na rezalnem nastavku odstranite tako, 
da z pomočjo ravnega odvijača odstranite tri (3) vijake (sl. 9). 
Dele shranite za poznejšo uporabo.

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

Zaštitno pločevino za rezalni nastavek ugrajujete v držalo 
zaščitne pločevine tako, da s pomočjo ravnega odvijača 
privijete tri (3) vijake. Vijake močno privijte (sl. 9).

Odstranjevanje rezalnega vložka in vgraditev 
rezalnega rezila
NAPOTEK: Da bi odstranitev ali vgraditev rezila ali rezalnega 

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

Odstranitev rezalnega nastavka
Opomba: Zaščitno pločevino najprej pritrdite na rezilo 

za košnjo.
1. Postavite odprtino v puši gredi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 10).

2. Trdno držite varnostno palico zraven ročaja naprave 
na njenem mestu (sl. 11).

3. Medtem ko držite varnostno palico, odstranite rezalni 
vložek tako, da ga snamete s pogonske gredi z zasukom 
v smeri urnega kazalca (sl. 12). Shranite rezalni nastavek 
za poznejšo uporabo.

Vgraditev rezalnega rezila
4. Odstranite zaščitno pločevino na rezalnem nastavku. 

Glej odstranjevanje in vgraditev zaščitne pločevine 
za rezalni vložek.

5. Postavite rezalno rezilo na pogonsko gred (sl. 13).
6. Centrirajte rezalno rezilo na ohišje pogonske gredi (sl. 13).
7. Prepričajte se, da je rezalno rezilo centrirano in da leži ravno 

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

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 10).

9. Postavite držalo rezila in matico na pogonsko gred (sl. 13). 
Preverite, če je rezilo predpisno vgrajeno.
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10. Privijte matico «v nasprotni smeri urnega kazalca» 
medtem, ko trdno držite varnostno palico (sl. 14).  
– vrtilni moment 37 Nm –

 Če nimate na razpolago momentnega ključa, privijajte 
matico proti držalu rezila, dokler ne bo trdno nalegal na 
pušo osi. Preverite, če je rezilo predpisno vgrajeno in nato 
privijte matico za nadaljnjih ¼ do ½ vrtljaja «v nasprotni 
smeri urnega kazalca» (sl. 14)

11. Odstranite varnostno palico iz reže za varnostno palico.
12. Odstranite zaščitni pokrov rezila za košnjo.

Odstranjevanje rezalnega rezila in vgraditev 
rezalnega vložka
Odstranitev rezalnega rezila
1. Pritrdite zaščitni pokrov na rezilo za košnjo.
2. Postavite odprtino v puši gredi v isto črto z režo za varnostno 

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 10).

3. Trdno držite varnostno palico zraven ročaja naprave na 
njenem mestu (sl. 11).

4. Medtem ko držite varnostno palico, odvijte matico na rezilu 
tako, da jo zasučete v smeri urnega kazalca z odvijačem ali 
nasadnim ključem (sl. 15).

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

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

palico in vložite varnostno palico v odprtino v puši gredi 
(sl. 10). Postavite držalo rezila na pogonsko gred z ravno 
površino proti ohišju pogonske gredi (sl. 12). Privijajte 
rezalni vložek v nasprotni smeri urnega kazalca na 
pogonsko gred. Močno pritegnite (sl. 14).

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

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

Glej odstranjevanje in vgraditev zaščitne pločevine 
za rezalni vložek.

INFORMACIJE GLEDE OLJA IN BENCINA

Motorno olje
Pozor: Stroj zaradi transportnih razlogov dobavljamo brez 

motornega olja.
– Pred prvim zagonom, nalijte motorno olje.
– Pred začetkom dela vsakič preverite nivo olja.
– Uporabljajte le olje za 4-taktne motorje SAE 30 klasifikacija 

SF, SG, SH.
Nalijte motorno olje
Pripomba: Odvisno od izvedbe, smo k stroju priložili olje 
(90 ml) za prvo polnjenje (sl. 16).

 Postavite zadnjo stran motorja v navpičen položaj.
 Odvijte čep na posudi za olje (6) in ga odstranite (Sl. 17).
 Nalijte 90 ml olja.
Opomba: Nikoli ne nalivajte olja v rezervoar za benzin niti 

ga mešajte z bencinom.
 Čep na posodi za olje ponovo privijte.

Gorivo
Nevarnost: Bencin je pod določenimi pogoji močno vnetljiv 

in eksploziven.
– Dopolnjujte rezervoar le v dobro prezračenem okolju in 

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

– Ne prepolnite rezervoarja za bencin (v priključni cevi 
za polnjenje ne sme biti goriva). Po polnjenju rezervoarja 
poskrbite, da bo pokrov rezervoarja zaprt in pritrjen.

– Pazite, da se med polnjenjem rezervoarja ne razlije gorivo. 
Razlito gorivo ali bencinski hlapi se lahko vžgejo. Če se je 
gorivo razlilo, posušite to področje preden ponovno 
zaženete motor.

– Izogibajte se daljšega ali pogostejšega stika s kožo 
ali vdihavanja hlapov.

Vedno uporabljajte čist, svež neosvinčen bencin (starega do 
30 dni). 

Napolnite gorivo
sl. 18

 Odstranite pokrov rezervoarja.
 Napolnite rezervoar z bencinom. Nikoli ga ne prepolnite!
 Rezervoar za benzin ponovo trdno zaprite.
 Oddaljite stroj okrog 10 m od mesta polnjenja z gorivom/

posode za gorivo, preden zaženete motor.
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Zagon motorja
Nevarnost: Stroj zaženite (startajte) le na prostem. Postavite 

stroj na ravno površino, glej sl. 8 in ga trdno držite.
1. Preverite nivo olja, po potrebi dopolnite.
2. Napolnite gorivo.
3. Postavite stikalo v položaj VKLOPLJENO [I] (sl. 19).
4. Sesalno črpalko počasi in popolnoma pritisnite 10 krat. 

Gorivo v črpalki mora biti vidno (sl. 20). Če temu ni tako, 
pritisnite še trikrat, ali tolikokrat, da postane gorivo vidno.

5. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj 1 (sl. 20).
6. Stroj je na tleh, pritisnite zaporo ročice za plin in aktivirajte 

ročico za plin. Zadržite pritisnjeno ročico za plin. Potegnite 
zaganjalno vrv 5 x, s kontroliranim in kontinuiranim gibom 
(sl. 21). 

7. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj 2 (sl. 20).
8. Potegnite zaganjalno vrv s kontroliranim in 

neprekinjenim gibom 1–4 krat, da bi se motor zagnal 
(sl. 21).

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

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

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

10. Ko je motor segret, postavite vzvod zračnega dušilca 
v položaj 3 (sl. 20). Naprava je tedaj pripravljena za delo.

ČE... se motor ne zažene, ponoviti korake 4–10.
ČE... Ni potrebno uporabiti zračnega dušilca, da bi se zagnal 

vroč motor. Postavite stikalo v položaj vklopljeno [I], 
vzvod zračnega dušilca pa v položaj 2.

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

Ustavljanje motorja
1. Snemite roko z ročice za plin. Pustite, da se motor ohladi 

v prostem teku.
2. Prestavite vžigalno stikalo v položaj STOP (O) (sl. 19).

Držanje naprave za košnjo trave
Preden začnete uporabljati napravo, se postavite v delovni 
položaj (Sl. 22). Preverite naslednje:

 Uporabnik nosi zaščito za oči in ustrezno oblačilo.
 Naramnica je nastavljena na točno višino.
 Balanca je tako nastavljena, da jo lahko držite z rokami 

in vam ni treba iztegniti rok.
 Naprava je izpod višine pasu.
 Rezalni nastavek držite vzporedno s tlemi, da lahko 

dosežete rastline, ki jih boste rezali in se vam ni treba 
nagniti.

Nastavitev dolžine kosilne niti
S pomočjo pritisnega gumba na rezalnem nastavku, lahko 
sprostite rezalno nit brez ustavljanja motorja. Da bi sprostili 
več niti, narahlo trkajte ob tla z rezalnim nastavkom (sl. 23), 
medtem ko napravo za košnjo trave pustite teči z veliko hitrostjo.

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

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

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

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

NASVETI ZA NAJBOLJŠE REZULTATE KOŠNJE
 Rezalni nastavek mora biti vzporeden s tlemi.
 Režite le z vrhom niti, zlasti vzdolž zidov. Če ne režete 

le z vrhom, se zmanjša sposobnost rezanja in se lahko 
preobremeni motor.

 Travo čez 20 cm režite po malem v majhnih plasteh 
odzgoraj navzdol, da bi se izoginili predčasni obrabi niti 
in uporu motorja.

 Če je možno, režite z leve proti desni. Rezanje proti 
desni strani izboljša sposobnost rezanja naprave. 
Tedaj se odpadna trava odvrže stran od uporabnika.

 Napravo za košnjo trave počasi premikajte na željeni višini 
v in iz področja rezanja. Premikajte se naprej ali nazaj ali 
z ene strani proti drugi. Z rezanjem krajših kosov, boste 
dosegli boljše rezultate.

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

 upoštevanja predhodnih nasvetov za rezanje;
 rastlin, ki jih režete;
 kje režete.

Na primer nit se bo hitreje obrabila pri rezanju ob hišnem 
zidu, kot pri rezanju okrog drevesa. 

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

Celo napravo zasučite tako, da držite rezalni nastavek pod 
kotom 30° glede na tla (sl. 24).

DELO Z REZALNIM REZILOM
Prosimo vas, da se pred začetkom dela postavite v delovni 
položaj (sl. 22). Glej «Držanje naprave za košnjo trave.»

Nasveti za delo z rezalnim rezilom:

Režite ritmično:

 Postavite se trdno in udobno na tla.
 Dajte poln plin, preden pridete v področje v katerem boste 

rezali. Rezilo ima pri polnem plinu maksimalno moč rezanja 
in zaradi tega se ne bo kar tako zataknilo, zagozdilo in ne bo 
prihajalo do udarcev rezila, kar bi lahko za posledico imelo 
resne poškodbe uporabnika ali drugih oseb.

 Režite tako, da sučete zgornji del svojega telesa z leve na 
desno.

 Ko ne režete, vedno spustite vzvod za plin in prestavite 
motor v prosti tek. 

 Obračajte napravo v smeri v katero rezilo reže. 
To bo olajšalo rezanje.

 Po obračanju, napravite en ali več korakov proti naslednjem 
področju rezanja in se nato spet trdno postavite.

 Obe strani rezila sta ostri in ju lahko uporabite za rezanje 
tako, da snamete rezilo, ga zasučete in ponovno vgradite.

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

 Režite s polnim plinom.
 Zamahujte z desne proti levi proti rastlinam, ki jih boste 

rezali (sl. 25).
 Ko zamahujete nazaj, izogibajte se rastlin, ki ste jih pravkar 

odrezali.
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VZDRŽEVANJE INPOPRAVILA

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

motor mora biti hladen.
– Izvlecite vtič vžigalne svečke na motorju tako, 

da onemogočite naključen zagon motorja.
Dajte, da vsa popravila opravijo izključno v strokovni delavnici.

Na koncu sezone odpeljite stroj v neko specializirano delavnico 
zaradi kontrole in vzdrževanja.

Vzdrževalni načrt

1) Dajte, da ta opravila opravijo v specializirani delavnici.

Vgraditev rezalne niti
Ta oddelek obdeluje tako instalacijo Split-Line™, kot tudi enojne 
standardne niti.

Vedno uporabljajte nadomestno rezalno nit s premerom 
2,41 mm. Pri uporabi rezalne niti različne dolžine od tiste, 
ki je navedena, se motor lahko pregreje ali odpove.

Obstajata dve možnosti zamenjave rezalne niti:

 Navijanje nove niti na notranjo tuljavo 
 Vgraditev notranje tuljave s predhodno navito nitjo
Navijanje niti na obstoječo notranjo tuljavo
1. Primite zunanjo tuljavo z eno roko in sprostite pritisni gumb 

tako, da ga z drugo roko zasučete v smeri urnega kazalca 
(Sl. 26). Preverite, če je vijak znotraj pritisnega gumba 
prosto vrtljiv. Zamenjajte pritisni gumb, če je poškodovan.

2. Potegnite notranjo tuljavo z zunanje. (sl. 26).
3. Izvlecite vzmet notranje tuljave (sl. 26).
4. Za čiščenje notranje tuljave, vzmeti, gredi in notranje 

površine zunanje tuljave, uporabite čisto krpo (sl. 27).
5. Preverite obrabljenost ozobljenja na notranji in zunanji 

tuljavi (sl. 28). Če je potrebno, odstranite ostre robove 
ali zamenjajte tuljavi.

NAPOTEK: Navodilo: Split-Line™ (dvojna nit) lahko uporabljate 
le na tuljavi z odprtinami v obliki zarez. Enojno nit lahko 
uporabljate na obeh tipih tuljav. Za identifikacijo vašega tipa 
tuljave, uporabite sliko 29.

Navodilo: Pri vgraditvi kosilne niti v stroj, vedno uporabljajte 
točno dolžino. Če je nit predolga, se v nekaterih primerih 
ne bo predpisno sprostila.

Instaliranje enojne niti
Glede instaliranja Split-Line™ preberite naprej v točki 8
6. Vzemite okrog 7,3 metrov nove kosilne niti in jo prepognite 

na polovici dolžine. Uvlecite konca, enega zkozi eno, 
drugega skozu drugo luknjo v tuljavi (sl. 30). Uvlecite nit 
skozi tuljavo tako, da bo zanka čim manjša.

7. Navijte nit na tuljavo v ozkih, enakomernih plasteh (sl. 31). 
Nit navijte v smeri, ki je označena na tuljavi. Držite svoj 
kazalec med dvemi niti, da ne bi prišlo do prekrivanja. 
Ne preklopite koncev niti. Dalje v koraku 11.

Split-Line™
8. Vzemite približno 3,65 metrov nove kosilne niti. Uvlecite 

en konec niti v eno od dveh lukenj v tuljavi (sl. 32). Vlecite 
nit skozi tuljavo, dokler ne preostane le še okrog 10 cm.

9. Konec niti uvlecite v odprto odprtino na tuljavi in potegnite 
napeto nit tako, da bo zanka čim manjša (sl. 32).

10. Pred navijanjem razdelite nit na dolžino okrog 15 cm.
11. Navijajte nit v ozkih, enakomernih plasteh v smeri, 

ki je navedena na tuljavi.
Navodilo: Če niti ne boste navili v smeri, ki je navedena na 

tuljavi, se rezalni nastavek zaradi tega ne bo pravilno gibal.
12. Uvlecite konca niti v dve zarezi za držanje (sl. 33).
13. Uvlecite konca niti v ušesca v ohišju tuljave in vložite tuljavo 

z vzmetjo v ohišje tuljave (sl. 26). Stisnite skupaj tuljavo in 
ohišje tuljave. Primite tuljavo in ohišje tuljave, ter istočasno 
primite konca niti in močno potegnite, da bi se nit sprostila 
iz zarez za držanje na tuljavi.

Navodilo: Vzmet mora biti pritrjena na tuljavi preden ponovno 
montirate rezalni nastavek.

14. Postavite tuljavo na svoje mesto in inštalirajte pritisni gumb 
z zasukom v levo. Trdno pritegnite.

Vzdrževalna dela

pred 
vsako 
uporabo

po prvih 
10 urah 
obrato-
vanja

po vsakih 
10 urah 
obrato-
vanja

po vsakih 
25 urah 
obrato-
vanja

Polnjenje rezervoarja 
i kontrola nivoja olja

x

Zamenjava olja x x

Čiščenje zračnega 
filtra/naoljite

x

Čiščenje iskrolovca x

Preverjanje/
nastavitev zračnosti 
ventila 1)

x x

Preverjanje vžigalne 
svečke/vtiča vžigalne 
svečke

x
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Vgraditev tuljave s predhodno navito nitjo
1. Primite zunanjo tuljavo z roko in z drugo roko sprostite 

pritisni gumb tako, da ga zasučete v nasprotni smeri 
urnega kazalca (sl. 26). Preverite, če je vijak znotraj 
pritisnega gumba prosto vrtljiv. Zamenjajte pritisni gumb, 
če je poškodovan.

2. Snemite staro notranjo tuljavo z zunanje tuljave (sl. 26).
3. IIzvlecite vzmet stare notranje tuljave (sl. 26).
4. Za čiščenje notranje tuljave, vzmeti, gredi in notranje 

površine zunanje tuljave, uporabite čisto krpo (sl. 12).
5. Vložite vzmet v novo notranjo tuljavo.
Pripomba: Vzmet mora biti vgrajena v notranjo tuljavo preden 

tuljavo z nitjo ponovno vložite.
6. Vtaknite konca niti v ušesca zunanje tuljave (sl. 34).
7. Vložite novo notranjo tuljavo v zunanjo tuljavo (sl. 34). 

Nato pritisnite skupaj, da se obe tuljavi spojita ena z drugo. 
Primite notranjo in zunanjo tuljavo, primite konca niti in 
močno potegnite, da se nit sprosti iz obeh zarez za držanje 
na tuljavi.

8. Trdno držite notranjo tuljavo in ponovno trdno pritegnite 
pritisni gumb z zasukom nasprotno smeri urnega kazalca.

Preverjanje nivoja olja
Pozor: preverite vedno pred začetkom dela. Nikoli ne 

uporabljajte stroja, če je nivo olja prenizek (Sl.36).
1. Postavite stroj na ravno, privzdignjeno površino za 

odlaganje tako, da bo rezalni nastavek prost (Sl. 35).
2. Očistite področje okrog čepa na posodi za olje.
3. Odvijte in odstranite čep na posodi za olje.
4. Preverjanje nivoja olja. Olje mora segati do zgornjega 

koraka navoja (Sl. 36).
5. Če je nivo olja prenizek, dopolnjujte olje v majhnih 

količinah, dokler nivo olja ne doseže zgornjega koraka 
navoja.

6. Čep na posodi za olje ponovo privijte.
Opomba: Nikoli ne nalijte preveč olja! Poskrbite, da O-obroč 
(Sl. 17) pravilno nalega na čepu posode za olje.

Zamenjava olja
Pozor: Upoštevajte presledke vzdrževanja skladno 

z vzdrževalnim načrtom Neupoštevanje lahko povzroči 
hude poškodbe motorja. Nosite delovne rokavice.

Opomba: Motor bi moral biti še topel (ne prevroč).
1. Odvijte in odstranite čep na posodi za olje.
2. Izlijte vso olje iz odprtine za nalivanje v kakšno posodo. 

V ta namen postavite stroj v navpičen položaj (sl. 37).
Opomba: Odstranite olje v skladu z lokalnimi predpisi.
3. Obrišite ostanke olja/nečistoče.
4. Nalijte v motor 90 ml olja za 4-taktne motorje SAE30 

klasifikacija SF, SG, SH.
5. Čep na posodi za olje ponovo privijte.

Vzdrževanje zračnega filtra.
Pozor: Upoštevajte presledke vzdrževanja skladno 

z vzdrževalnim načrtom Neupoštevanje lahko povzroči 
hude poškodbe motorja.

1. Odprite pokrov zračnega filtra. Pritisnite držalo (4) 
in odprite pokrov (2) navzgor (Sl. 38).

2. Izvlecite zračni filter (3) (sl. 38).
3. Očistite filter s sredstvom za čiščenje v gospodinjstvu 

in vodo. Dobro izperite in pustite, da se posuši (sl. 39).
4. Filter rahlo podmažite s čistim oljem SAE30 (sl. 40).
5. Izplaknite filter, da odstranite odvečno olje (sl. 41).
6. Vgradite filter.

Opomba: Obratovanje brez filtra bo povzročilo prenehanje 
garancije/garancijske obveznosti.

7. Ponovno zaprite pokrov zračnega filtra, pri tem ga dobro 
pritrdite (sl. 42).

Nastavitev uplinjača
Število vrtljajev prostega teka lahko nastavite s pomočjo vijaka 
(sl. 43). To nastavitev lahko opravi le specializirana delavnica.

Preveritev/zamenjava vžigalne svečke
Pozor: Upoštevajte presledke vzdrževanja skladno 
z vzdrževalnim načrtom Pri zamenjavi uporabite le originalne 
vžigalne svečke.

1. Ustavite motor in ga pustite, da se ohladi. 
2. Izvlecite vtič vžigalne svečke.
3. Očistite nečistočo okrog vžigalne svečke. 
4. Odvijte vžigalno svečko v levo, s pomočjo ključa za vžigalne 

svečke.
5. Preveritev/nastavitev razdalje med elektrodama 0,6 mm 

(sl. 44).
Opomba: Poškodovano, sajasto ali umazano vžigalno svečko, 
zamenjajte.

6. Privijte vžigalno svečko in jo pritrdite z momentnim ključem 
12,3–13,5 Nm. Ne privijte premočno.
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Vzdrževanje iskrolovca
1. Odvijte vijake (8) na pokrovu motorja in odstranite pokrov 

(Sl. 46).
2. Odstranite vijak (6 in 7) (sl. 45).
3. Odstranite pokrov iskrolovca (5) (sl. 45).
4. Iskrolovec (4) očistite z žično krtačo ali ga zamenjajte 

(sl. 45).
5. Iskrolovec, pokrov iskrolovca i pokrov motorja, ponovno 

pritrdite.

Čiščenje
Za čiščenje zunanjih sestavnih delov stroja, uporabite majhno 
krtačo. Ne uporabljajte močnih pralnih sredstev. Čistilna 
sredstva za gospodinjstvo vsebujejo aromatična olja, kot je olje 
borovine ali limone in topila kot je kerozin in lahko poškodujejo 
ročaj ali plastično ohišje. S pomočjo suhe krpe, odstranite vse 
sledove vlage.

Skladiščenje
 Stroja nikoli ne skladiščite na mestih, kjer lahko hlapi 

pridejo v stik z iskro ali plamenom, če je v rezervoarju 
še kaj bencina.

 Pustite, da se motor ohladi, preden odložite stroj.
 Stroj skladiščite na suhem mestu, ki se ga da zakleniti in 

na zadostni višini, da se izognete nepooblaščeni uporabi 
ali poškodbam. Hranite stran od dosega otrok.

DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE
Pri odlaganju za daljši čas, upoštevajte naslednja navodila:

1. Izpraznite vse gorivo iz rezervoarja v posodo. Goriva starega 
več kot 30 dni, ne uporabljajte.

2. Zaženite motor in ga pustite, da obratuje, dokler ne ugasne. 
Na ta način lahko zagotovite, da se izprazni vse gorivo iz 
karburatorja.

3. Pustite motor, da se ohladi. Odstranite vžigalno svečko in 
nalijte v valj 15 ml visokokakovostnega motornega olja za 
4-taktne motorje. Počasi potegnite zaganjalno vrv, da se 
olje razporedi. Ponovno privijte vžigalno svečko.

Pripomba: Po skladiščenju in pred ponovno uporabo motorne 
kosilnice, odvijte vžigalno svečko in vse olje izpraznite iz 
valja.

4. Zamenjava olja Staro olje odstranite skladno z lokalnimi 
predpisi.

5. Stroj dobro očistite in preverite, če so poškodovani ali slabo 
pritrjeni sestavni deli. Poškodovane sestavne dele ponovno 
popravite ali zamenjajte, če pa je potrebno, ponovno privijte 
vijake, matice in zatiče. Stroj je sedaj pripravljen za 
skladiščenje.

6. Stroj skladiščite na suhem mestu, ki se ga da zakleniti in 
na zadostni višini, da se izognete nepooblaščeni uporabi 
ali poškodbam. Hranite stran od dosega otrok.

Jamstvo

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

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

MOTOR SE NE ZAŽENE

VZROK UKREPI

Vžigalna svečka stoji na IZKLOPLJENO Postavite stikalo na VKLOPLJENO

Rezervoar za bencin je prazen Napolnite rezervoar z bencinom

Ročna črpalka ni zadosti pritisnjena Ročno črpalko počasi 10 krat pritisnite do konca 

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

Staro gorivo Rezervoar napolnite s svežo mešanico goriva

Umazana vžigalna svečka Zamenjajte ali očistite vžigalno svečko

MOTOR OBRATUJE NEENAKOMERNO V PROSTEM TEKU

VZROK UKREPI

Zamašen zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro gorivo Rezervoar napolnite s svežo mešanico goriva

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

MOTOR NE POSPEŠUJE

VZROK UKREPI

Staro gorivo Rezervoar napolnite s svežo mešanico goriva

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

MOTOR NE DOSEŽE MOČI ALI MED REZANJEM UGASNE

VZROK UKREPI

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

Umazan zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro gorivo Rezervoar napolnite s svežo mešanico goriva

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

REZALNA GLAVA NE SPROSTI NITI

VZROK UKREPI

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

Ni niti v rezalni glavi Navijte novo nit

Zamašena tuljava Zamenjajte tuljavo

Umazana rezalna glava Očistite tuljavo in ohišje tuljave

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

Nit se uvija med navijanjem Razstavite in ponovno navijte nit

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




