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OPIS (KAJ JE KAJ?)

Zapora gumba
za plin

Glava kosilnice

Cev

Spoj

Pomožna ročica

Rezervoar
za gorivoStikalo za

vklop in
izklopNastavitev

pomožne
ročice

Ročica
zaganjača

Ščitnik
Navodila za
uporabo

Regulator

Ručica čoka

Zaganjalna kapica

Pokrov rezervoarja za gorivo

Dušilec

OPIS SIMBOLOV

A. OPOZORILO! To rezilo je lahko nevarno! Nepazljiva ali nepravilna uporaba lah-
ko povzroči resne ali celo smrtne poškodbe.

B. Pred uporabo kosilnice pozorno preberite navodila za uporabo.
C. Za ta tip kosilniceuporabljajte samoglavoznitko.Nikoli neuporabljajte rezila ali nas-
tavkov za mlatenje.

D. OPOZORILO! Nitka kosilnice lahko predmete odbije z veliko hitrostjo, ki lahko zato
povzročijo slepoto ali druge poškodbe. Vedno je potrebno nositi zaščitna očala.

E. Vedno uporabljajte:
Zaščito sluha
Zaščitna ocala ali vizir

F. Dovoljeni položaji pomožne ročice so do puščice.
G. Uporabnik stroja mora poskrbeti, da med obratovanjem ni nikogar v 15---metrskem
krogu od mesta delovanja. Če na istem območju uporablja stroj več ljudi, morajo
upoštevati varnostno razdaljo najmanj 15 metrov.

H. Uporabljajte neosvinčen ali kakovosten osvinčeni bencin in dvotaktno olje v razmerju
2,5%.

I. Stikalo za vklop in izklop stroja
J. Stopnja zvočne moči (glede na Direktive 2000/14/EC)
K. Najvišja vrtilna frekvenca vretena, v obratih na minuto
L. Nivo zračnega pritiska na 7,5 metrov
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VARNOSTNA PRAVILA

OPOZORILO: Pri uporabi naprav za
vrtnarjenje je treba vedno upoševati osnovne
varnostne ukrepe, da bi se zmanjšala nevar-
nost požara in resnih poškodb. Preberite in
upoštevajte vsa navodila.
Ta naprava je lahko nevarna! Uporabnik mora
upoštevati navodila ter opozorila na napravi in
v navodilih za uporabo. Pred prvo uporabona-
prave preberite navodila v celoti! Temeljito
preučite kontrole naprave in njeno pravilno
uporabo. To napravo naj uporabljajo le osebe,
ki so prebrale, ki razumejo in ki upoštevajo na-
vodila ter opozorila na napravi in v navodilih za
uporabo. Naprave ne smejo nikoli uporabljati
otroci.

NAVODILA TER OPOZO-
RILA NA NAPRAVI IN V
NAVODILIH

NAVODILA ZA
UPORABO

NEVARNOST:Nikdar ne uporabljajte
rezil z nastavkom za obrezovanje z nitko. Nik-
dar ne uporabljajte mlatilnih naprav s katerim-
koli nastavkom. Ta enota (ko je uporabljena z
dobavljenim nastavkom za obrezovanje z nit-
ko) je narejena samo za uporabo nastavka za
obrezovanje z nitko. Uporaba katerihkoli dru-
gih nastavkov za obrezovanje z nitko bo
povečala možnost poškodbe.

OPOZORILO: Nitka kosilnice lahko
predmete odbije z veliko hitrostjo, ki lahko
zato povzročijo slepoto ali drugače
poškodujejo uporabnika in druge. Med upo-
rabo je treba je nositi zaščitna očala in
zaščito za noge. Deli telesa ne smejo biti ni-
koli v bližini vrteče se nitke.

Otroci, odrasli in živali morajo biti zunaj pet-
najstmetrskega kroga od območja obratovan-
ja. Če se približajo, napravo nemudoma
izključite.
V situacijah, ki jih ta navodila ne omenjajo,
bodite skrbni in preudarni. Če potrebujete
pomoč, se obrnite na pooblaščenega
serviserja.

VARNOSTNA NAVODILA ZA UPO-
RABNIKA
S Primerno se oblecite. Ob vsaki uporabi
naprave ali vzdrževalnih delih na napravi
nosite zaščitna očala ali ustrezno zaščito
za oči (zaščitna očala so na voljo). Zaščita
za oči mora imeti oznako Z87.

S Če pri obratovanju nastaja prah, uporabl-
jajte obrazno masko ali masko za prah.

S Oblecite trpežne dolge hlače, oblačila z
dolgimi rokavi, škornje in rokavice.
Priporočljiva je uporaba zaščite goleni.

S Obvezna je zaščita stopal. Nikoli ne kosite
bosi ali v sandalih. Ne približujte se vrteči se
nitki.

S Zavarujte dolge lase. Zavarujte ohlapna
oblačila ali oblačila z visečimi kravatami,
trakovi, resami ipd., ki se lahko zapletejo v
premične dele naprave. Najbolje je, da ta-
kih oblačil med uporabo ne nosite.

S Učinkovita zaščitna obleka ščiti tudi pred
odpadki in letečimi delci strupenih rastlin.

S Bodite zbrani. Naprave ne uporabljajte, ko
ste utrujeni, bolni, razburjeni ali pod vpli-
vom alkohola, mamil ali zdravil. Pazite na
svoja dejanja, uporabljajte zdravo pamet.

S Nosite zaščitne slušalke. Dolga ali kon---
stantna izpostavljenost visoki ravni hrupa
lahko povzroči trajne poškodbe sluha.

S Nikoli ne vključite ali uporabljajte naprave
v zaprtem prostoru ali zgradbi. Vdihavanje
izpušnih plinov je smrtno nevarno.

S Na ročicah ne sme biti ostankov olja in
bencina.

S Motor vedno držite na desni strani telesa.
S Enoto držite trdno z obema rokama.
S Obrezovalno glavo (ali opcijske dodatke)
držite pod pasom in vedno proč od vseh
delov telesa. Motorja ne dvigujte nad pas.

S Vse dele telesa držite proč od glušnika in
vrteče vrvi (ali drugih opcijskih dodatkov).
Motor držite pod pasom. Vroč glušnik lah-
ko povzroči resne opekline.

S Stojte trdno na nogah in v ravnotežju. Ne
stegujte se ali uporabljajte nestabilne
površine kot so lestev, drevesa, strma
pobočja, strehe, itd.

S Napravo uporabljajte le podnevi ali pri do-
bri umetni osvetlitvi.

S Uporabljajte samo za dela, ki so opisana v
teh navodilih.
VARNOST PRI UPORABI IN
VZDRŽEVANJU
S Pred vzdrževalnimi deli, razen pri nastavit-
vah uplinjača, izklopite svečko.

S Pred vsako uporabo poiščite in zamenjajte
poškodovane ali nepritrjene dele. Pred vsa-
ko uporabo poiščite in odpravite iztekanje
goriva. Skrbite za dobro stanje naprave.

S Pred vsako uporabo naprave zamenjajte
tiste dele glave kosilnice, ki so nalomljeni,
počeni, zlomljeni ali kakorkoli drugače
poškodovani.
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S Napravo vzdržujte skladno s priporočenimi
postopki. Nitka kosilnice naj bo pravilne
dolžine.

S Uporabljajte samo nitko znamke McCul-
loch® premera 2 mm. Nikoli ne uporabljajte
žic, vrvi, strun ipd.

S Pred vsako uporabo naprave pravilno na-
mestite ščitnik. Uporabljajte samo
določeno glavo kosilnice; preverite, ali je
pravilno in dobro pritrjena.

S Preverite, ali je naprava sestavljena pravil-
no, skladno s temi navodili za uporabo.

S Pri nastavitvi uplinjača spodnji del pod-
prite tako, da se nitka ničesar ne dotika.

S Poskrbite, da pri nastavljanju uplinjača ni
nikogar v bližini.

S Uporabljajte samopriporočeno dodatno op-
remo in rezervne dele znamkeMcCulloch®.

S Kakršnakoli vzdrževalna ali servisna dela,
ki niso razložena v teh navodilih za upora-
bo, naj izvaja pooblaščeni serviser.
VARNOST PRI RAVNANJU Z GORI-
VOM
S Gorivo mešajte in nalivajte na odprtem.
S Izogibajte se iskrenju in odprtemu ognju.
S Uporabljajte posodo, atestirano za gorivo.
S Ne kadite in nedovolite kajenja v bližini go-
riva ali naprave.

S Izogibajte se razlitju goriva ali olja. Če se
razlijeta, madeže odstranite.

S Pred zagonommotorja se odmaknite vsaj
tri metre proč od mesta dolivanja.

S Preden odvijete pokrov rezervoarja, usta-
vite motor in počakajte, da se ohladi.

S Gorivo vedno hranite v posodi, ki je atesti-
rana za prenos gorljivih tekočin.
PREVOZ IN SHRANJEVANJE
S Naprava naj se po uporabi ohladi; pred
shranjevanjem ali prevozom z vozilom na-
pravo zavarujte.

S Pred shranjevanjem ali prevozom spraznite
rezervoar za gorivo. Gorivo, ki je ostalo v
uplinjaču, porabite tako, da zaženete napra-
vo in jo pustite delovati, dokler se ne ustavi.

S Napravo in gorivo shranite v prostoru, kjer
bencinski hlapi nemorejopriti v stik z iskra-
mi ali odprtim ognjem, ki jih lahko
povzročijo grelci vode, električni motorji ali
stikala, peči ipd.

S Napravo shranite tako, da rezilo nitke ne
more po nesreči povzročiti poškodbe. Na-
pravo lahko obesite za cev.

S Napravo shranite tako, da ne bo dostopna
otrokom.
POSEBNO OPOZORILO: Izpostavljenost
vibracijam zaradi čezmerne uporabe ročnega
orodja na bencinski pogon lahko povzroči ok-
varoožilja ali živcev vprstih, rokahali sklepihpri
ljudeh, ki sonagnjeni kmotnjamkrvnegaobto-
ka ali k neobičajnim zatekanjem. Čezmerna
uporaba v hladnem vremenu lahko povzroči
okvare ožilja pri sicer povsem zdravih ljudeh.

Če se pojavijo simptomi, kot so otrplost,
bolečina, izguba moči, sprememba barve ali
površine kože, ali izguba občutka v prstih, ro-
kah ali sklepih, prenehajte z uporabo tega
orodja in poiščite zdravniško pomoč. Sistem
proti tresljajem ne zagotavlja zaščite proti tem
težavam. Redni uporabniki takšnih orodij mo-
rajo skrbno nadzorovati svojo fizično kondicijo
in stanje te naprave.
VARNOTST PRI KOŠNJI

OPOZORILO: Pred košnjopreglejte
območje, kjer nameravate kositi. Odstranite
predmete (kamne, steklo, žeblje, žico idr.), ki
se lahko zapletejo v nitko ali jih ta lahko od-
bije. Trdi predmeti lahko poškodujejo glavo
kosilnice, lahko pa se tudi odbijejo in
povzročijo resne poškodbe.
S Uporabljajte samo za prirezovanje, košnjo
in pometanje. Ne uporabljajte za obrezo-
vanje dreves ali oblikovanje grmov.

S Kosite s svoje desne proti levi.Če kositena
levi strani ščitnika, bodo ostanki leteli stran
od uporabnika naprave.
DODATNA VARNOSTNA PRAVILA
ZA OPCIJSKE DODATKE

OPOZORILO: Za vsak posamezen
opcijski dodatek, ki ga uporabite, preberite
celotna navodila pred uporabo ter
upoštevajte vsa opozorila in napotke v
priročniku in na nastavku.

OPOZORILO: Zagotovite, da bo
nameščena balansa ko boste uporabljali
nastavek za robljenje ali prirezovanje
grmičja. Balanso pritrdite nad puščico na
varnostni nalepki na zgornjo cev (robmotor-
ja enote).Če vašnastavek za robljenje ali pri-
rezovanje grmičja nima balanse, se balansa
(#530071451) da dobiti pri vašem
pooblaščenem trgovcu.

Ročica

VARNOST ROBILCA/
OBREZOVALCA

OPOZORILO: Preverite področje, ki
ga želite obrobiti preden pričnete.Odstranite
predmete (kamenje, steklovino, žeblje, žico,
itd), ki jih rezilo lahko zažene ali se lahko ovi-
jejo okrog držaja.
S Rezilo se prične vrteti v trenutku, ko spus-
tite sprožilec. Rezilo lahko resno poreže in
poškoduje vas ali druge osebe.

S Pustite, da se rezilo ustavi preden ga sna-
mete.
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Rezilo se prične vrteti
v trenutku, ko spustite
sprožilec.

Pustite, da se rezilo ustavi
preden ga snamete.

S Odvrzite rezila, ki so upognjena, zvita,
počena, zlomljena ali kakorkoli drugače
poškodovana. Dele, ki so počeni,
odkrušeni ali poškodovani zamenjajte
pred uporabo.

S Ne poskušajte odstraniti snovi ali držati
snovi, da bi jo odrezali, ko je motor še v
teku ali ko se rezila še premikajo.

S Vedno držite kolo in zagozdo za nastavl-
janje globine v kontaktu s tlemi.

S Enoto vedno počasi potiskajte po tleh. Pa-
zite na neravne pločnike, luknje v terenu,
velike korenine, itd.

S Vedno uporabljajte balanso, ko uporabl-
jate nastavek za robljenje.
VARNOST PIHALCA/SESALCA

OPOZORILO: Preglejte področje
pred uporabo enote. Odstranite vse črepinje
in trde predmete, kot so kamenje, steklo,
žica, itd., ki se lahko odbijejo, so lahko
izvrženi ali kakorkoli drugače povzročijo
poškodbo ali škodo med delovanjem.
S Enote ne postavljajte na podlago razen na
čisto, trdno območje, ko je motor v teku.
Črepinje in npr. gramoz, pesek, prah, tra-
va, itd. lahko potegne skozi odprtino za
dovod zraka ter jih lahko izvrže skozi odpr-
tino za odpad, kar lahko povzroči
poškodbe na enoti, lastnini, ali resno
poškoduje gledalca ali uporabnika stroja.

S Nikoli ne vstavljajte predmetov v pihalne
cevi, sesalne cevi ali izpuhe. Vednousmer-
ite izpihnjene odpadke pročod ljudi, živali,
stekla in trdih objektov kot npr. drevesa,
avtomobilov, sten, itd. Zračna sila lahko
povzroči, da se kamenje, umazanija ali
palice izvržejo ali odbijejo. Kar lahko
poškoduje ljudi ali živali, razbije steklo ali
povzroči druge škode.

S Nikoli ne zaganjajte enote brez pritrjene
pravilne opreme. Ko uporabljate vašo en-
oto kot pihalnik namestite pihalne cevi.

S Preverite odprtino za dovod zraka, redno
preverjajte pihalne in sesalne cevi, ampak
vedno ko je motor ugasnjen in svečka od-
klopljena. Odprtine in odtočne cevi obva-
rujte pred črepinjami in drugimi odpadki,
ki se lahko naberejo in omejijo pravilen
pretok zraka.

S Ne vstavljajte kakršnihkoli predmetov v
odprtino za dovod zraka, kajti to lahko
prepreči pravilen pretok zraka in lahko
poškoduje enoto.

S Nikoli ne uporabljajte za razprševanje ke-
mikalij, gnojil ali drugih substanc, ki lahko
vsebujejo strupene snovi.

S Da bi se izognili širjenju ognja ne uporabl-
jajte stroja blizu ognja iz listov ali grmičja,
kaminov, ražnja, pepelnikov, itd.
VARNOST PRIREZOVALCA
GRMIČEVJA

NEVARNOST: Rezilo lahko silovito
udari ob materiala katerega ne reže. Udarec
rezila lahko povzroči amputacijo rok ali nog.

OPOZORILO: Ne uporabljajte prire-
zovalne glave kot pritrdilno napravo za nož.

OPOZORILO: Rezilo se vrti tudi ko
je zmanjšan plin ali ko je motor izključen.
Vrteče rezilo lahko odbije predmet ali vas re-
sno poreže, če se ga dotaknete. Ustavite re-
zilo z dotikom z že odrezanimmaterialomna
desni strani vrtečega rezila.

Ustavite vrtece
rezilo z dotikom
odrezanega mat-
eriala.

OPOZORILO: Preglejte področje
rezanja pred pričetkom vsake uporabe. Od-
stranite predmete (kamenje, zlomljeno stek-
lo, žeblje, žico, itd.), ki so lahko odvrženi ali
se lahko zapletejo na rezilo ali obrezovalno
vrv.
S Odvrzite in zamenjajte rezila, ki so upogn-
jena, zvita, počena, zlomljena ali kakorkoli
drugače poškodovana.

S Primerno namestite potreben ščit pred
pričetkomuporabestroja. Uporabljajte ko-
vinski ščit za vsa kovinska rezila.

S Uporabljajte samo specificirana rezila ter
se prepričajte, da je primerno nastavljeno
in varno pritrjeno.
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S Režite od leve proti desni. Rezanje na des-
ni strani ščita bo metalo odrezani material
proč od uporabnika stroja.

S Z rezilom vedno uporabljajte balanso in
primerno nameščen ramenski pas (glejte
navodila za sestavo v priročniku z navodili
v nastavku za prirezovanje).
VARNOST KULTIVATORJA

OPOZORILO: Vrteči zobje lahko
povzročijo resne poškodbe. Držite se proč
od vrtečih zob. Ustavite motor in odklopite
svečko pred odstranjevanjem ovire ali pred
pričetkom izvajanja vzdrževanja ali popravili.

OPOZORILO: Preglejte področje, ki
bo obdelano preden zaženete enoto. Od-
stranite vse črepinje ter trde in ostre pred-
mete kot so kamenje, koli, veje, vrvi, trakovi,
itd.
S Izogibajte sedotikoms trdnimi predmeti, ki
lahko ustavijo zobe. Če pride domočnega
dotika ustavite motor in preverite
poškodbe enote.

S Nikoli ne upravljajte s kultivatorjem brez
primerno nameščenega pokrova za zobe.

S Varujte zobe pred razbitinami.
S Po udarcu ob tujek ustavite motor, odklo-
pite svečko in preverite poškodbe na kulti-
vatorju. Kultivator pred ponovnim zago-
nom popravite.

S Odklopite nastavke z vozila pred
ciščenjem zob s cevjo in vodo, da odstra-
nite umazanijo. Naoljite zobe, da bi
preprečili rjavenje.

S Vedno imejte rokavice ko servisirate ali
čistite zobe. Zobje postanejo zaradi ob-
rabe zelo ostri.

S Enote ne uporabljajte z največjo hitrostjo
razen, ko z njo obdelujete.
VARNOST OBREZOVALCA ZA ŽIVO
MEJO

NEVARNOST: MOŽNOST URE-
ZA;ROKEDRŽITEPROČODREZILA ---
Rezilo se prične premikati takoj ko je
sprožilec spuščen. Ne poskušajte očistiti
odrezanega materiala, ko je rezilo v gibanju.
Prepričajte se, da je stikalo v OFF položaju,
svečka odklopljena in, da se je rezilo nehalo
premikati preden pričnete z odstranjevan-
jem zagozdenega materiala z rezila. Ne pri-
jemajte ali držite enote za rezilo.

Dovolite, da se rezi-
la ustavijo preden z
njih odstranite odre-
zan material.

Rezilo se
prične premi-
kati takoj, ko je

sproščen
sprožilec.

OPOZORILO: Preglejte področje
pred uporabo enote. Odstranite vse črepinje
in trde predmete, kot so kamenje, steklo,
žica, itd., ki se lahko odbijejo, so lahko
izvrženi ali kakorkoli drugače povzročijo
poškodbo ljudi in živali ali škodo med delo-
vanjem.
S Ne uporabljajte upognjenih, zvitih,
počenih, zlomljenih ali kakorkoli drugače
poškodovanih rezil.

S Obrabljene in poškodovane dele zamen-
jajte pri pooblaščenem trgovcu.

S Enoto vedno držite pred seboj. Vse dele
telesa držite proč od rezila. Rezilo in
zračne cevi naj bodo vedno čiste.
VARNOST OBREZOVALCA
DREVJA

OPOZORILO: Obojestransko rezi-
lo/vrteča veriga lahko povzroči resne
poškodbe ljudi ali živali. Preglejte enotopred
uporabo. Ne uporabljajte enote z upognje-
nim, počenim ali topim rezilom ali topo veri-
go. Držite se proč od rezila/verige. Obojes-
transko rezilo/vrteča veriga je ostra. Ne
dotikajte se je. Da bi preprečili poškodbe
vedno ustavite motor in se prepričajte, da se
je rezilo/veriga ustavila, odklopite svečko ter
nosite rokavice ko menjujete ali upravljate z
rezilom ali verigo.

OPOZORILO: Vrteče se rezilo/
vrteča veriga lahko povzroči resne
poškodbe tudi takrat, ko je motor izklopljen,
saj se še nekaj časa vrti. Enoto imejte v po-
polnem nadzoru dokler se rezilo/veriga po-
polnoma ne ustavi. Roke, obraz in noge
držite na razdalji od vseh gibljivih delov. Ne
poskušajte se dotikati ali ustavljati rezila ali
verige ko je v gibanju.

OPOZORILO: Padajoči predmeti
lahko povzročijo težke poškodbe glave. No-
site zaščito za glavo, ko upravljate z enoto z
nastavkom za obrezovanje drevja.
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OPOZORILO: Da bi preprečili resne
poškodbe ne uporabljajte več kot enega
paličastega podaljška z nastavkom za obre-
zovanje drevja.

OPOZORILO: Obrezovalec vedno
držite proč od električnih napeljav,
električnih žic.
S Stroj uporabljajte samoza obrezovanje vej
premera do 4 cole ( pribl. 10 cm).

S Ne upravljajte z enoto hitreje kot je potreb-
no za obrezovanje. Ne uporabljajte enote
na visoki hitrosti ko ne obrezujete.

S Enoto vedno ustavite ko je zastoj v delu ali
ko hodite od ene lokacije do druge.

S Če udarite ali se zapletete v tujek takoj us-
tavitemotor in preverite poškodbe.Preden
pričnete s ponovnim delom naj vse
poškodbe popravi pooblaščen prodaja-
lec/serviser. Odvrzite rezila, ki so upognje-
na, zvita, počena ali zlomljena.

S Če začutite velike vibracije takoj ustavite
enoto. Vibriranje je znak težave. Natančno
preverite ohlapne vijake, sornike ali
poškodbe pred nadaljevanjem. Posve-
tujte se s pooblaščenim trgovcem/servis-
erjem za popravilo ali menjavo
poškodovanih delov, kot je potrebno.
VARNOST METALCA SNEGA

OPOZORILO: Roke in noge držite
proč od rotorja ko zaganjatemotor. Nikoli ne
poskušajte očistiti rotorja ko je motor v teku.
Ustavite motor in odklopite svečko preden
odstranite sneg ali druge predmete iz korita
za izmetavanje ali ko uravnavate vetrnice.

OPOZORILO: Nikoli se ne nagibajte
nad korito za izmetavanje.Kamenje ali druge
predmete vam lahko vrže v oči in obraz kar
lahko povzroči resne poškodbe ali slepoto.

OPOZORILO: Preglejte področje
kjer boste uporabljali enoto. Odstranite
predmete, ki jih lahko izvrže ali lahko
poškodujejo enoto. Nekateri predmeti so
lahko skriti v zapadlem snegu --- bodite po-
zorni na to vrsto nevarnosti.
S Material usmerite proč od stekla, avtomo-
bilov, itd.

S Ne uporabljajte enote z visoko hitrostjo, ko
z njo ne odstranjujete snega.

S Bodite pazljivi ko uporabljate metalec sne-
ga ter bodite pozorni na luknje v terenu in
druge skrite nevarnosti.

S Prepričajte se da se bo rotor prosto vrtel
preden nastavite metalec snega na gonil-
no glavo.

S Če se rotor ne bo prosto vrtel zaradi zale-
denelost skrbno odtalite enoto preden
pričnete z njo upravljati.

S Rotor mora biti čist.
S Ne mečite snega v bližini drugih ljudi. Me-
talec snega lahko požene majhne pred-
mete z veliko hitrostjo kar lahko povzroči
poškodbo ljudi ali živali.

S Ko naletite na tujek ustavite motor, odklo-
pite svečko in preverite poškodbe na me-
talcu snega ter popravite možne
poškodbe preden ponovno zaženete en-
oto.

S Nikoli ne upravljajte z metalcem snega v
bližini stekla, avtomobilov in tovornjakov.

S Nikoli ne poskušajte uporabiti metalca
snega na strehi.

S Nikoli ne uporabljajte metalca snega blizu
oken, itd.

S Nikoli neodlagajte snegana javne ceste ali
v bližini prometa.

S S pobočij čistite sneg s premiki gor in dol
nikoli povprek. Bodite previdni ko menju-
jete smer. Nikoli ne čistite snega s strmih
pobočij.

S Naj metalec snega teče še par minut ko
počistite sneg, da premikajoči deli ne bi
zmrznili.

S Glejte nazaj in bodite previdni ko greste
nazaj. Vadite previdnost, da bi se izognili
zdrsom ali padcem, še posebej ko delate
vzvratno.

S Poznajte način hitre zaustavitve.
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SESTAVLJANJE

OPOZORILO: Preverite, ali je napra-
va pravilno sestavljena in ali so vsi deli varno
speti.
Poiščite morebitne poškodbe.
Poškodovanih delov ne uporabljajte.
Normalno je, da filter za gorivo v praznem re-
zervoarju ropota.
Normalno je, da so v dušilcu ostanki goriva
ali olja --- proizvajalec je napravo preizkusil in
opravil nastavitev uplinjača.
NASTAVLJANJE NASTAVKA ZA OB-
REZOVANJE
PREVIDNO: Ko montirate nastavek za ob-
rezovanje postavite enoto zaradi stabilnosti
na ravno podlago.
1. Popustite spoj tako, da obrnete gumb v
nasprotni smeri urinega kazalca.

Spoj

Gumb

POPUSTITE

ZATEGNITE

Transportna
zaščita

2. Odstranite transportno zaščito s spoja.
3. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka za
obrezovanje (če je)

4. Postavite stikalo za zaklep/odklep v vodi-
lo na spoju.

5. Potisnite nastavek v spoj dokler gumb za
zaklep/odklep ne zaskoči v glavno odpr-
tino.

6. Preden pričnete z uporabo enote varno
zategnite gumb tako, da ga obrnete v
smeri urinega kazalca.

Spoj Glavna izvrtine

Zgornja
cev

Stikalo za
zaklep/
odklep

Spodnji
nastavek

Vodilna niša

OPOZORILO: Pred uporabo orodja
se prepričajte, da je stikalo za zaklep/odklep-
zaklenjen v glavni luknja in varno pritrjen. Vsi
priključki so izdelani za prikljucitev v glavna
izvrtino, razen kadar je drugače navedeno v
priročniku z navodili posameznega
priključka. Uporaba napačne izvrtine lahko
povzroči resne poškodbe ali poškoduje na-
pravo.

Stikalo za zaklep/
odklepzaklenjen v glavni luknja

Napačne izvrtine

Za opcijske nastavke, glej odstavek za
MONTAŽO v priročniku z navodili za prim-
erne nastavke.

MONTAŽA ŠČITNIKA

OPOZORILO: Ščitnik mora biti
nameščen pravilno. Daje delno zaščito pred
odbitimi predmeti, ki lahko povzročijo
poškodbeuporabniku in drugim. Jeopreml-
jen z rezilom za prirezovanje nitke. Rezilo za
prirezovanjenitke (se nahaja na spodnji stra-
ni ščitnika) je ostro in Vas lahko poreže.
1. S ščitnika odstranite krilno matico.
2. Vstavite nosilec v izrez na ščitniku.
3. Premikajte ščitnik tako dolgo, da potis-
nete vijak skozi odprtino nosilca.

4. Vstavite vijak in ga tesno privijte z
izvijačem (obvezno).

Izrez
Ščitnik

Krilna
Matica

Sponka

Rezilo za
prirezovanje
nitke

NASTAVITEV ROČICE

OPOZORILO: Pri nastavitvi in
montaži ročaja seprepričajte, da je ročaj nad
varnostno nalepko in pod označbo oziroma
puščico na pogonski cevi.
1. Sprostite matico na ročici.
2. Obrnite ročico na cevi navzgor; matico
spet zategnite.
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OBRATOVANJE

OPOZORILO: Pred začetkom upo-
rabe obvezno preberite informacije o gorivu
v varnostnih pravilih. Če varnostnih pravil ne
razumete, v napravo ne nalivajte goriva, am-
pak se obrnite ne pooblaščenega serviserja.
NALIVANJE GORIVA V NAPRAVO

OPOZORILO: Pred nalivanjemgori-
va počasi odvijte pokrov rezervoarja.
Ta motor obratuje z neosvinčenim bencinom.
Pred obratovanjem je treba bencin pomešati z
motornim oljem McCulloch® za dvotaktne
zračno hlajenemotorje v razmerju 40:1 (2,5%).
To razmerje dosežete, če zmešate 5 litrov
neosvinčenega bencina z 0,125 litra olja. NE
UPORABLJAJTE avtomobilskega olja ali olja
za čolne. Ta olja povzročajo okvaremotorja. Pri
mešanju goriva upoštevajte navodila na
embalaži za olje. Koolje dodatebencinu, nahi-
tro potresite ročko za gorivo, da gorivo dobro
premešate. Pred dolivanjem goriva v napravo
vedno preberite in upoštevajte varnostna na-
vodila v zvezi z gorivom.
POMEMBNO
Izkušnje kažejo, da lahko goriva --- mešanice
alkohola (ki vsebujejo etanol ali metanol)
privlačijo vlago, ki med shranjevanjem
povzroča razkroj alkohola in nastanek kislin.
Plini kislin lahko poškodujejo sistem za gori-
vo v motorju. Da bi se izognili težavam zmo-
torjem, izpraznite sistem za gorivo, če na-
prave ne boste uporabljali 30 dni ali več.
Izpraznite rezervoar za gorivo, zaženite mo-
tor in ga pustite teči, dokler se dovodi goriva
in uplinjač ne izpraznijo. Naslednjo sezono
uporabite sveže gorivo. Nikoli ne uporabl-
jajte sredstev za čiščenje motorja ali
uplinjača v rezervoarju za gorivo, saj lahko
povzročijo veliko škodo.
KAKO IZKLJUČITE NAPRAVO
S Motor ustavite tako, da stikalo za vklop in
izklop premaknete v položaj ”izklop”.

Pomožna ročica

KAKO VKLJUČITE NAPRAVO

OPOZORILO: Dušilca se ne doti-
kajte. Vroč dušilec lahko povzroči hude
opekline.

ZAGON HLADNEGA MOTORJA (ali
toplega motorja, potem ko zmanjka
goriva)

Začetno položaj

Zaganjalna
kapica

Dušilec

Ručica
čoka

Ročica zaganjalnika

Regulator

Zapora gumba za plin

NAPOTEK: Zapora gumba za plin mora
biti vključena, da se omogoči delovanje
gumba za plin. Zaporo vključite z dlanjo, ko
zagrabite ročico za plin.
1. Postavite napravo na ravno podlago.
2. Stikalo za vklop in izklop premaknite v
položaj ”vklop”.

3. Počasi šestkrat pritisnite zaganjalno ka-
pico.

4. Stavite ručicu čoka u položaj FULL
CHOKE, takoda je ručica usporeðenasa
naljepkom (gledaj ilustraciju dolje).

Naljepkom

5. Med vsemi naslednjimi koraki stisnite in
držite sprožilec.

6. Nekajkrat močno potegnite za vrv
zaganjača, dokler motor ne prične zve-
neti tako, kot bi hotel vžgati. Vrvi ne po-
vlecite več kot šestkrat.

7. Kada osjetite, da čemotor upaljiti, stavite
ručicu čoka u položaj HALF CHOKE,
tako da je ručica usporeðena sa naljep-
kom (gledaj ilustraciju dolje).
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Naljepkom

8. Močno potegnite vrv zaganjalnika, dokler
se motor ne zažene, vendar ne več kot
šestkrat. Če motor ne vžge po šestih pote-
gih (v položaju POLOVIČNI DOVOD), pre-
maknite ročico dovoda zraka v položaj
POLNI DOVOD in šestkrat pritisnite na za-
ganjalno kapico. Stisnite in držite sprožilec
regulatorja in še dvakrat potegnite vrv za-
ganjalnika. Premaknite ročico dovoda zra-
ka v položaj POLOVIČNI DOVOD in povle-
cite vrv zaganjalnika, dokler motor ne
steče, vendar ne več kot šestkrat. NAPO-
TEK: Če motor ne steče, je verjetno
vlažen. Glejte navodila pod ZAGON
VLAŽNEGA MOTORJA.

9. Kod paljenjamotora pustite ga 10sekun-
di raditi. Zatim stavite ručicu čoka u
položaj OFF CHOKE, tako da je ručica
usporeðena sa naljepkom (gledaj ilus-
traciju dolje). Preden spustite sprožilec
regulatorja, naj naprava deluje še 30 se-
kund v položaju ZAPRT DOVOD. NA-
POTEK:Če semotor ustavi, ko je ročica
dovoda zraka v položaju ZAPRT DO-
VOD, ga potisnite v položaj POLOVIČNI
DOVOD in povlecite za vrv, dokler motor
ne steče, vendar ne več kot šestkrat.

Naljepkom

ZAGON TOPLEGA MOTORJA
1. Stikalo za vklop in izklop premaknite v
položaj ”vklop”.

2. Premaknite ročico dovoda zraka v
položaj POLOVIČNI DOVOD.

3. Stisnite in držite sprožilec regulatorja.
Sprožilec naj bo stisnjen do konca, dok-
ler motor enakomerno ne steče.

4. Močno povlecite vrv zaganjalnika, dokler
motor ne steče, vendar ne več kot petkrat.

5. Pustite motor teči 15 sekund, potem pa
premaknite ročico dovoda zraka v
položaj ZAPRT DOVOD.

NAPOTEK: Če motor ne steče, še petkrat
povlecite vrv zaganjalnika. Čemotor še ved-
no ne steče, je verjetno vlažen.

ZAGON VLAŽNEGA MOTORJA
Vlažen motor lahko zaženete tako, da pre-
maknite ročico dovoda zraka v položaj
ZAPRT DOVOD, potem pa povlečete za vrv,
da iz motorja očistite ostanke goriva. Morda
bostemorali za to večkratpotegniti ročico za-
ganjalnika, odvisno od tega, kako vlažna je
naprava.
Če naprava še vedno ne prične delovati,
poiščite navodilo v TABELI REŠITEV.
UPRAVLJANJE S SPOJEM
Tamodel je opremljen s spojem, ki omogoča
nastavitev opcijskih nastavkov.

OPOZORILO: Vedno ustavite enoto
in odklopite svečko preden odstranjujete ali
nastavljate nastavek.
ODSTRANJEVANJA NASTAVKA ZA
OBREZOVANJE (ALI DRUGIH OP-
CIJSKIH NASTAVKOV)
PREVIDNO: Koodstranjujete alimontirate
nastavek, postavite enoto na ravno podlago
zaradi stabilnost.
1. Popustite spoj tako da obrnete gumb v
nasprotni smeri urinega kazalca.

Spoj

Gumb

POPUSTITE

ZATEGNITE

Zgornja cev

Spodnji nas-
tavek

2. Pritisnite in držite stikalo za zaklep/od-
klep.

Stikalo za zaklep/
odklep

Spoj
Zgornja cevSpodnji nastavek

3. Ko varno držite motor in zgornjo cev po-
tegnite nastavek ravno iz spoja.

NASTAVLJANJE OPCIJSKIH NAS-
TAVKOV
1. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka
(če je).

2. Postavite gumb nastavka za zaklep/od-
klep v vodilno nišo spoja.

3. Potisnite nastavek v spoj dokler gumb za
zaklep/odklep ne zaskoči v glavno odpr-
tino.

4. Preden pričnete z uporabo enote varno
zategnite gumb tako, da ga obrnete v
smeri urinega kazalca.
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Spoj Glavna izvrtine

Zgornja
cev

Stikalo za
zaklep/
odklep

Spodnji
nastavek

Vodilna niša

OPOZORILO: Prepričajte se, da je
gumb za zaklep/odklep zaklenjen v glavni
odprtini in da je gumb varno zategnjen pre-
den pričnete z uporabo enote.
DELOVNI POLOŽAJ

Zaščito za oči

Dolge hlače

Primerno obutev

VEDNO NOSITE:

Kosite od svoje leve proti desni strani.

Zaščitne
slušalke

OPOZORILO: Vedno uporabljajte
zaščitna očala in sredstva za zaščitne slušalke.
Ne sklanjajte se nad glavo kosilnice. Kamni ali
odpadki se lahko odbijejo z veliko hitrostjo. Če
priletijo v oči in obraz lahko povzročijo slepoto
ali druge resne poškodbe.
Hitrost delovanja motorja naj ne bo nikoli višja,
kot je nujno potrebno. Kosilna nitka deluje
učinkovito pri hitrosti motorja, ki je manjša od
najvecje. Manjše hitrosti povzročajo manj hru-
pa in tresljajev. Življenjska doba kosilne nitke
bo daljša, možnost zapletanja ali navitja pa se
bo zmanjšala.
Sprostite sprožilec regulatorja in pustite, da se
motor po košnji vrne v prosti tek.
Postopek za zaustavitev motorja:
S Sprostite sprožilec regulatorja.
S Stikalo za vklop in izklop premaknite v
položaj ”izklop”.
PODALJŠANJE OBREZOVALNE
VRVI
Obrezovalna vrv se bo podaljšala za
približno2coli (5 cm) vsakičko sebo dnoob-
rezovalne glave dotaknilo površine pri polni
hitrosti motorja.
Najučinkovitejša dolžina vrvi je največja
dolžina dovoljena z omejevalcem vrvi.
Vedno imejte pritrjen ščit na svojem mestu
ko uporabljate orodje.
Za podaljšanje vrvi:
S Naj motor teče s polnim plinom.
S Držite obrezovalno glavo vodoravno nad
travnato podlago.

S Enkrat na lahno udarite dno obrezovalne
glave ob tla. Približno 2 coli (5 cm) bo vrv
podaljšana z vsakim udarcem.

Vedno udarjajte z obrezovalno glavo na trav-
nati podlagi. Udarjanje po trdi podlagi kot je
beton ali asfalt lahko prekomerno obrabi ob-
rezovalno glavo.
Če je vrv obrabljena na 2 coli (5 cm) ali manj,
bo za dosego najučinkovitejše dolžine vrvi
potrebe več kot en udarec.

OPOZORILO: Uporabljajte samo
nitko premera 2 mm. Nitke drugih velikosti in
oblik se nebodo pravilnonastavile, kar lahko
povzroča nepravilno delovanje kosilneglave
in lahko povzroči resne poškodbe. Ne upo-
rabljajte drugih sredstev kot so žice, vrvi,
strune ipd. Žica se lahkomed košnjo strga in
se spremeni v nevaren izstrelek, ki lahko
povzroči resne poškodbe.
NAČINI KOŠNJE

OPOZORILO: Kosite pri najmanjši
hitrosti in ne potiskajte nitke, kadar kosite
okoli trdih predmetov (kamnov, gramoza,
betonskeograje, ipd.), ker se lahko glava ko-
silnice poškoduje, se zaplete v nitko ali odle-
ti, kar je lahko zelo nevarno.
S Travo reže končni del nitke. Najboljše re-
zultate in najmanjšo obrabo nitke boste
dosegli, če nitke ne potiskate v območje
košenja. Spodaj so prikazani pravilni in
napačni načini.
Travo reže
končni del nitke

Pravilno Nepravilno

Nitka je potisnjena v
območje košenja

S Nitka bo brez težav odstranila travo in dru-
go rastje iz bližine zidov, ograj in gredic,
vendar lahko poreže tudi mlado vejevje ali
grmičevje in poškoduje ograje.

S Če želite podaljšati življenjsko dobo nitke
in zmanjšati obrabo glave, kosilnice ne
uporabljajte pri polni moči za obrezovanje
ali ruvanje, zlasti:
S Za nezahtevno košnjo.
S Vbližini predmetov, okoli katerih se nitka
lahko navije; npr. količki, drevesa ali
ograjna mreža.

S Za temeljito košnjo ali pometanje uporabl-
jajte kosilnico pri polni moči.
OBREZOVANJE --- Držite spodnji del kosil-
nice približno 80mmnad tlemi in podkotom.
Trave naj se dotika samo končni del nitke.
Nitke ne potiskajte na silo v območje
košenja.
Obrezovanje

8 cm nad tlemi
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RUVANJE --- Z uporabo tehnike ruvanja od-
stranimo neželeno rastlinje. Držite spodnji
del glave kosilnice približno 80mmnad tlemi
in pod kotom. Končni del nitke naj tolče po
tleh okoli dreves, količkov, kipov ipd. Ta teh-
nika povzroča večjo obrabo nitke.
Ruvanje

KOŠNJA --- Kosilnica je najbolj primerna za
košnjo na mestih, ki jih običajne kosilnice ne
dosežejo. Vpoložaju zakošnjo poskrbite, da
bo nitka vzporedna s tlemi. Glave ne potis-
kajte v tla, ker to povzroča ruvanje in lahko
napravo poškoduje.

Kosnja

POMETANJE --- Pihalni del rotirajoče nitke
lahko uporabite za hitro in preprosto pome-
tanje. Nitka naj bo vzporedno z površinami,
ki jih želite očistiti, in nad njimi, napravo pa
premikajte z ene na drugo stran.
Pometanje

VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Pred vzdrževalnimi
deli, razen pri nastavitvah uplinjača, izklopite
svečko.
BODITE POZORNI NA SLABO
PRITRJENE ZAPONKE ALI DRUGE
DELE
S Kapa svečke
S Zračni filter
S Vijaki ohišja
S Vijak pomožne ročice
S Ščitnik za izmet
BODITE POZORNI NA
POŠKODOVANE ALI OBRABLJENE
DELE
Za zamenjavo poškodovanih ali obrabljenih
delov se obrnite na pooblaščenega serviserja.
S Stikalo za vklop/izklop --- Omogočite ne-
moteno delovanje funkcije vklopa in izklo-
pa tako, da premaknete stikalo v položaj
IZKLOP.Prepričajte se, da se jemotor usta-
vil; potem ga znova vključite in nadaljujte.

S Rezervoar za gorivo --- Če rezervoar za go-
rivo kaže znake poškodb ali če pušča, na-
prave ne uporabljajte.

S Ščitnik za izmet --- Če je ščitnik za izmet
poškodovan, naprave ne uporabljajte.
NAPRAVO IN OZNAKE REDNO PRE-
GLEDUJTE IN ČISTITE
S Po vsaki uporabi napravo preglejte in bodite
pozorni na nepritrjene ali poškodovane dele.
Napravo in oznake očistite z vlažno krpo in
neagresivnim čistilom.

S Napravo obrišite s čisto suho krpo.

ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA
Umazan zračni filter povzroča slabše delo-
vanje naprave in povečuje porabo goriva ter
škodljivih emisij. Filter je treba očistiti vsakih
pet ur delovanja.
1. Očistite pokrov in površino okoli njega,
da ob odstranjenem pokrovu umazanija
ne zaide v komoro uplinjača.

2. Dele odstranite, kot je prikazano na sliki.
NAPOTEK: Filtra ne čistite z bencinom ali
drugo vnetljivo tekočino, saj to lahko
povzroči požar ali nevarne hlape.
3. Filter očistite z milom in vodo.
4. Pustite ga, da se osuši.
5. Zamenjajte dele.

Zračni filter
Gumb

Pokrov
zračnega
filtra

ZAMENJAVA SVEČKE
Če želite, da bo naprava lažje vžigala in bolje
delovala, enkrat letno zamenjajte svečko.
Vrzel nastavite na0,6mm.Časvžiga je stalen
in ga ni mogoče spreminjati.
1. Zavrtite kapo svečke in ga potegnite ven.
2. Odstranite svečko iz cilindra in jo zavr-
zite.

3. Zamenjajte jo s svečko Champion
RCJ---6Y in dobro zategnite z 19 mm
ključem.

4. Znova namestite kapo svečke.
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ZAMENJAVA NITKE
ZAMENJAVA NITKE
1. Premaknite stikalo za vklop in izklop v
položaj IZKLOP.

2. Izključite svečko.
3. Zmočnimpotegomza pokrov odstranite
vreteno. Dobro očistite površino pesta in
vretena. Zamenjajte s prednavitim vrete-
nomali pripravite dve nitki debeline2mm
in dolžine 4 metre.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
žice, vrvi, strune ipd., saj se med košnjo lah-
ko strgajo in se spremenijo v nevaren izstre-
lek.
4. Konca nitke vstavite približno 1 cm glo-
boko v majhno luknjo na notranji strani
vretena.

Majhno
luknjo

Vretena

Pesta

Nitko v odprtine
in na koncuIzhodne luknje

Nitko v odprtine
in na koncu

5. Nitko enakomerno in tesno navijte na
vreteno. Navijajte v smeri puščic na vre-
tenu.

6. Potisnite nitko v odprtine in na koncu
pustite 7---12 cm nitke.

7. Vstavite nitko v izhodne luknje v pestu,
kot kaže slika.

8. Poravnajte odprtine z izhodnimi luknjami
za nitko.

9. Potisnite vreteno v pesto, dokler se ne
zaskoči.

10. Potegnite za nitke zunaj pesta tako, da
zdrknejo iz odprtin.

NASTAVITEV UPLINJAČA

OPOZORILO: Med nastavljanjem
števila vrtljajev prostega teka odstranite vse
osebe iz bližine. Glava z nitko, rezilo ali kater-
ikoli priključek se vrti med izvajanjem tega
postopka. Uporabljajte zaščitno opremo in
upoštevajte vse varnostne ukrepe. Po
končanih nastavitvah se v prostem teku gla-
va z nitko, rezilo ali poljuben priključek ne
sme vrteti.

Uplinjač je bil natančno nastavljen že v tovar-
ni. Nastavitve hitrosti prostega teka utegnejo
biti potrebne v teh primerih:
S Ko izpustite ročicouplinjača,motor ne teče
v prostem teku.

S Glava z nitko, rezilo ali poljuben priključek
se premikajo/vrtijo v prostem teku.
Pri nastavljanju naj bo kosilnica v takem
položaju, da bo priključek za rezanje v zraku
in ne bo mogel priti v stik s kakim drugim
predmetom. Ko naprava deluje in jo nastavl-
jate, jo držite. Pazite, da kak del vašega tele-
sa ne pride v stik z dušilnikomali priključki za
rezanje.
Nastavitev histrosti prostega teka
Motor naj teče v prostem teku. Število vrtlja-
jev motorja nastavite tako, da motor teče
brez premikanja ali vrtenja glave z nitko, rezi-
la ali poljubnegapriključka (previsokoštevilo
vrtljajev), oz. zaustavitve (prenizko število
vrtljajev)
S Za povečanje števila vrtljajev (v primeru
zaustavitve motorja) zasučite vijak za nas-
tavljanje števila vrtljajev prostega teka v
smeri urinega kazalca.

S Za znižanje števila vrtljajev (če se glava z
nitko, rezilo ali poljuben priključek premi-
kajo ali vrtijo v prostem teku) zasučite vijak
za nastavljanje števila vrtljajev prostega
teka v nasprotni smeri urinega kazalca.

OPOZORILO: Po vsakem nastavl-
janju preverite število vrtljajev prostega teka.
Glava z nitko, rezilo ali poljuben priključek se
v prostem teku ne smejo premikati ali vrteti,
da ne pride do težjih poškodb uporabnika ali
oseb v bližini.

Vijak za
hitrost
prostega
teka

Pokrov
zračnega
filtra

Če potrebujete dodatno pomoč ali niste
prepričani, da ste postopek izvedli pravilno,
se obrnite na pooblaščenega serviserja.
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SKLADIŠČENJE

OPOZORILO: Po vsaki uporabi je
potrebno naslednje:
S Pred skladiščenjem ali prevozom pustite,
da se motor ohladi.

S Napravo in gorivo shranite v dobro
prezračenem prostoru, kjer bencinski hla-
pi nemorejo priti v stik z iskrami ali odprtim
ognjem, ki jih lahko povzročijo vodni grel-
ci, električni motorji ali stikala, peči ipd.

S Pred skladiščenjem ali prevozom izpraz-
nite rezervoar za gorivo.

S Shranite napravo in gorivo zunaj dosega
otrok.

S Napravo dobro zaščitite. Postavite jo tako,
daostri deli nemorejopo nesreči povzroci-
ti poškodb.
SEZONSKO SKLADIŠČENJE
Napravo pripravite za skladiščenje na koncu
sezone, oziroma če je ne nameravate upo-
rabljati več kot 30 dni.
Če bo naprava skladiščena dlje časa, je
priporočljivo naslednje:
S Napravo temeljito očistite.
S Shranite jo v čistem in suhem prostoru.
S Narahlo naoljite zunanje kovinske
površine.

MOTOR
S Odstranite svečko in skozi odprtino nalijte
eno čajno žličko olja za dvotaktne (zračno
hlajene) motorje v razmerju 40:1. Počasi
potegnite vrv zaganjalnika 8--- do 10---krat,
da se olje razmaže.

S Zamenjajte svečko z novo svečko us-
trezne vrste.

S Očistite zračni filter.
S Napravo v celoti preglejte in bodite pozor-
ni na nepritrjene vijake, matice ali zako-
vice. Poškodovane, pokvarjene ali izrabl-
jene dele zamenjajte.

S Na začetku naslednje sezone uporabite le
sveže gorivo s pravilnim razmerjem benci-
na in olja.
DRUGO
S Bencina ne hranite čez zimo.
S Če ročka za bencin začne rjaveti, jo za-
menjajte.
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TEŽAVA VZROK ODPRAVA TEŽAVE
Motor se ne
zažene.

1. Vžig je izključen.
2. Motor je zalit.

3. Posoda za gorivo je prazna.

4. Svečka ne vžge.
5. Gorivo ne pride do
uplinjača.

6. Potrebna je regulacija
uplinjača.

1. Stikalo za vžig premaknite na položaj ON.
2. Oglejte si “Težave pri zagonu” v
odstavku Delovanje.

3. Napolnite posodo za gorivo s pravilno
mešanico goriva.

4. Namestite novo svečko.
5. Preverite, ali je filter za gorivo umazan in
ga po potrebi zamenjajte. Preverite, ali je
dovod goriva blokiran ali prekinjen; po
potrebi ga popravite ali zamenjajte.

6. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Nepravilen
prazni tek
motorja.

1. Potrebna je regulacija
uplinjača.

2. Obrabljena tesnila ročične
gredi.

3. Potrebna je regulacija
uplinjača.

1. Oglejte si “Nastavitev Uplinjača” v
odstavku Zamenjava Nitke.

2. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

3. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

1. Umazan zračni filter.
2. Pokvarheba svečka.

3. Potrebna je regulacija
uplinjača.

4. Oglikove odloge na izpuhu.
5. Prenizka kompresija.

Motor ne
pospešuje, nima
dovolj moči ali
ugasne pod ob-
remenitvijo.

1. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
2. Očistite ali zamenjajte svečko in jo
pritrdite.

3. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

4. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.
5. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Is motorja se
močno kadi.

1. Gorivu je bilo primešanega
preveč olja.

2. Pokvarheba svečka.
3. Potrebna je regulacija
uplinjača.

4. Oglikove odloge na izpuhu.

1. Ispraznite posodo za gorivo in jo
napolnite s pravilno mešanico goriva.

2. Zamenjajte svečko in jo pritrdite.
3. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

4. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

OPOZORILO: Dabi preprečili nepredviden zagon motorja, morate vedno pred
montiranjem, transportom, nastavljanjem ali popravljanjem verižne žage, najprej s
svečke za vžig sneti kapico s kablom in jo položite na stran, kjer iskra ne more
preskočiti na svečko.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Is motorja
se pregreva.

1. Ročico dovoda zrakaje
delno prižgan.

2. Gorivu je bilo primešanega
preveč olja.

3. Umazan zračni filter.
4. Potrebna je regulacija
uplinjača.

1. Prilagodite ročico dovoda zrakaje.

2. Ispraznite posodo za gorivo in jo
napolnite s pravilno mešanico goriva.

3. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
4. Se obrnite na pooblaščenega serviserja.

IZJAVA O SKLADNOSTI
glede na 2000/14/EC

EC izjava o skladnosti glede na 2000/14/EC

Mi, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX 75501. USA, Tel,: +1 903 223 4100,
izjavljamo kot edini odgovorni, da je bila kosilnica za travoMcCulloch, model TrimMac
281, v skladu z Aneksom V. DIREKTIVE in od serijske številke 2005---335N0001 in naprej
odgovarjajo zahtevam DIREKTIVE. Širina reza je 431 mm. Merjen nivo hrupa je 108 dB in
garantiran nivo hrupa je 114 dB.
Texarkana 05--12--01

Michael S. Bounds
Vodja oddelka za varnost in standardizacijo
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IZJAVA O SKLADNOSTI
glede na 98/37/EC

Michael S. Bounds
Vodja oddelka za varnost in standardizacijo

EC izjava o skladnosti (Direktive 98/37/EC, Priloga II, A) (Veljavno samo za
Evropo)
Mi,ElectroluxHomeProducts, Inc., Texarkana, TX 75501. USA, Tel,: +1 903 223 4100,
izjavljamo kot edini odgovorni, da je bila kosilnica za travo McCulloch, model
TrimMac 281, od serijske številke 2005---335N00001 in naprej, odgovarjajo zahtevam
DIREKTIVE 98/37/EC (Stroji) in 89/336/EEC (Elektro magnetna skladnost) vključno z
vsemi spremembami in izpolnjujejo normative: EN 12100---2, EN ISO 11806:1997 in
CISPR 12.
Odobritev prostovoljnega tipa je potrdil Švedski inštitut za preizkušanje strojev (SMP ---
The Swedish Machinery Testing Institute), Fyrisborgsgatan 3 S---754 50 Uppsala,
Švedska). Številka certifikata: SEC/04/1035.

Texarkana 05--12--01

TECHNI IN PODATKI
MODEL: TrimMac 281
MOTOR
Prostornina, cm3 32
Največja moč motorja, izmerjena skladno s standardom
ISO 8893, v kW 0,64
ROTACIJSKE HITROSTI MOTORJA
Pri največji moči, v obratih na minuto 7000
Najvišja vrtilna frekvenca vretena, v obratih na minuto 10000
Vrtilna frekvenca motorja s priporočlijivo najvišjo vrtilno frekvenco vretena,
v obratih na minuto 10000
Priporočena hitrost v prostem teku, v obratih na minuto 3000
SISTEM ZA GORIVO IN MAZANJE
Prostornina rezervoarja za gorivo, v cm3 325
Poraba goriva pri največji moči motorja, izmerjena skladno,
s standardom ISO 8893, v g/h 399
Specifična poraba goriva pri največji moči motorja, izmerjena skladno
s standardom ISO 8893, v g/kWh 435
TEŽA
Brez opreme za košnjo in ščitnika, s praznim rezervoarjem, v kg 5
OPREMA ZA KOŠNJO
Glava kosilnice, seruhsja številka #530095846
RAVNI HRUPA (analiza v frekvenčem območju 100---10000hz 1/3 Oktave)
RAVNI ZVOČNEGA TLAKA, skladno s standardom ISO/EN 11806
izmerjene skladno s standardom EN 27917, dB(A) 95,6
RAVNI ZVOČNE MOČI, skladno s standardom ISO/EN 11806
izmerjene skladno s standardom ISO/EN 10884, dB(A 105,7
RAVNI TRESLJAJEV, izmerjene skladno s standardom ISO 7916
ROČICA --- SPREDAJ
Prosti tek, m/s2 9,18
Polno delovanje, m/s2 7,33
ROČICA --- ZADAJ
Prosti tek, m/s2 20,1
Polno delovanje, m/s2 10,1

LETO PROIZVODNJE: 2006
NASLOV PROIZVAJALCA: Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
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The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refriger-
ators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be al-
tered from time to time without prior notice. Electrolux Home Products, Inc. manufacture
products for a number of well--known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.

Electrolux Outdoor Products Italy
Via Como 72

Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868

Copyright E2006 Electrolux Home Products, Inc.

Visit our website at www.electrolux.com/mcculloch


