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IDENTIFIKACIJA (OPIS DELOV)
Dušilec zvoka

Šcitnik trimerja

Vrtljiva
glava
z nitko

Navodila za
uporabo Pom. rocaj

Vodilo

Kľúč

Vijak za pom.ročaj

Rezervoar
za gorivo

Svečke

Vypínač
ON/OFF

Palivová pumpička Páčka plynu

Štartovacia rukoväť

Páčka sýtiča

IDENTIFIKACIJA SIMBOLOV

A. POZOR! Trimerji sonevarni! Nepazljivost ali nepravilno ravnanje lahkopovzročijo
težke ali smrtne poškodbe.

B. Pred uporabo trimerja pozorno preberite navodila za uporabo.
C. S touto rukoväťou používajte vždy iba vyžínaciu hlavu. Nikdy nepoužívajte trávny
kotúč, alebo iný rezný nástroj.

D. POZOR! Glava s kosilno nitko lahko objekte dvigne s tlakom, ki ga ustvarja. Pri
tem lahko oslepite ali se poškodujete. Vedno nosite zaščitna očala.

E. Vedno nosite naslednjo zaščitno opremo:
--- slušno zaščito
--- zaščitna očala ali ščit za obraz

F. Pomožni ročaj sme biti nameščen le pod označeno puščico
G. Uporabnik naprave se mora prepričati, da somed košnjo vse osebe oddaljene naj-
manj 15 metrov. Če je hkrati na istem območju v uporabi več naprav, je prav tako
treba upoštevati razdaljo 15 metrov.

H. Uporabljajte neosvinčeni ali visokokakovosten osvinčeni bencin
I. Vypínač ON/OFF
J. Zajamčena jakost hrupa znaša (ki se nanaša na Smernice 2000/14/EC)
K. Maximálna rýchlos otáčania vretena, obr./min.
L. Akusticky tlak vo vzdialenosti 7,5 metrov
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VARNOSTNA NAVODILA

POZOR: Pri uporabi vrtnih naprav ved-
no upoštevajte osnovne varnostne predpise,
da bi preprečili požar in težke poškodbe. Pre-
berite in upoštevajte vsa navodila.
Ta naprava je nevarna! Uporabnik mora
upoštevati vsa naslednja navodila in opozorila,
ki so na napravi in v navodilih. Pred prvo upo-
rabo skrbno preberite navodila o delovanjuna-
prave. Seznanite se z vsemi elementi uporabe
naprave, ki so v skladu spredpisi. Uporabona-
prave dovolite le odraslim osebam,ki dobro ra-
zumejo in upoštevajo navodila in oznake na
napravi. Otrokom NE dovolite rokovanja z na-
pravo.

VARNOSTA NAVODILA
NA NAPROVI

PRIROČNIK Z NAVO-
DILI ZA UPARABO

NEVERNOST:Naprave nikoli ne po-
ganjajte z rezalnim nožem, žico ali s kladi-
vom. Ta naprava je konstruirana izkljucno za
poganjanje s posebnonitko. Uporabadruge
opreme ali dodatnih delov lahko poveča ne-
varnost poškodb.

POZOR: Glava s kosilno nitko lahko
objekte dvigne s tlakom, ki ga ustvarja. Pri
tem lahko oslepite ali se poškodujete. Vedno
nosite zaščitna očala in zaščito za noge. Bo-
dite pozorni, da deli telesa ne pridejo v stik z
vrtečo se nitko.

Poskrbite, da so med delom s trimerjem
osebe, otroci in živali oddaljeni najmanj 15
metrov. V nasprotnem primeru takoj ustavite
delovanje naprave.
V nevarnih primerih, ki jih ne boste našli v teh
navodilih, ocenite svoje sposobnosti in
ravnajte posebej previdno. Če boste
potrebovali pomoč, se obrnite na zastopnika
našega podjetja.
VARNOSTNA NAVODILA ZA UPO-
RABNIKA
S Bodite pravilno oblečeni. Pri delu ali
vzdrževanju naprave vedno nosite
zaščitna očala ali podobno zaščito za oči

(zaščitna očala so na voljo). Zaščita za oči
naj je označena z Z87.

S Pri delu v prašnem okoju vedno nosite
zaščito za obraz ali zaščito za prah.

S Vedno nosite dolge hlače, oblačila z dolgimi
rokavi, zaščitne škornje in rokavice.
Priporočljivo je tudi nošenje ščitnikov za
noge.

S Pri delu vedno nosite zaščitno obutev. Ne
uporabljajte naprave brez obutve in ne no-
site sandalov. Obdržite varnostno razdaljo
do vrteče se nitke.

S Če vaši lasje segajo prek ramen, jih spnite.
Zavarujte ali zamenjajte dolga in ohlapna
oblačila, kajti lahko se zapletejo med
vrteče se dele naprave.

S S tem, da ste zakriti se zaščitite pred delci
pokošenega materiala in deli strupenih
rastlin.

S Bodite pazljivi pri delu. V nobenemprimeru
ne uporabljajte naprave, če ste utrujeni, bol-
ni, se slabo počutite ali ste pod vplivomalko-
hola, drog ali zdravil. Gledajte kar delate, de-
lajte z občutkom.

S Nosite slušno zaščito.
S Naprave nikoli ne zaganjajte v zaprtem
prostoru ali stavbi. Vdihovanje dušilcev
zvoka je lahko smrtno nevarno.

S Ročaje naj bodo vedno čisti, brez oljnih
madežev in madežev goriva.
VARNOST NAPRAVE/NAVODILA ZA
VZDRŽEVANJE
S Preden začnete z vzdrževanjem naprave,
razen nastavitve uplinjaca, morate sneti
stikalo vžigalne svečke.

S Pred vsako uporabo naprave se
prepričajte, da ni poškodovana in da niso
posamezni deli popustili ali se razrahljali,
ter jih nadomestite. Preverite tudi, ali je re-
zervoar za gorivo tesen in če je treba, ga
popravite. Redno vzdržujte napravo.

S Poškodovane, odlomljene ali pokvarjene
vrteče se dele naprave pred uporabo na-
domestite z novimi.

S Vzdržujte napravo v skladu s
priporočenimi navodili. Nitka za košnjo naj
ima ustrezno dolžino.

S Uporabljajte samo nitko za košnjo
McCulloch® premera 2mm. Nikoli ne
uporabljajte žice, vrvi, vrvice.

S Ustrezno namestite obvezni ščitnik pred
uporabo enote. Uporabite samopredpisa-
no trimer glavo; prepričajte se, da je pravil-
no nameščena in varno pritrjena.

S Prepricajte se, da je naprava sestavljena
tako, kot je opisano v navodilih.

S Pri nastavljanju uplinjača zavarujte vrteče
se dele na spodnjem koncu naprave, da
ne pridejo v stik s drugimi predmeti.

S Pri nastavljanju uplinjača upoštevajte veli-
ko varnostno razdaljo do drugih oseb.

S Uporabljajte izkljucno sestavne in nado-
mestne dele, ki vam jih priporoča
McCulloch.
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S Celú údržbu okrem postupov
odporúčaných v tomtonávode naobsluhu
zverte autorizovanému servisnému stre-
disku.
VARNOSTNA NAVODILA ZA RAV-
NANJE Z GORIVOM
S Mešanje in natakanje goriva je treba izva-
jati na prostem.

S Izogibajte se iskram ali odprtemu ognju.
S Uporabljajte dovoljene posode za gorivo.
S Pri pretakanju goriva NE kadite. Prav tako
ne dovolite kaditi osebam v bližini.

S Preprečite izlitje goriva ali olja. Izlito gorivo
izperite.

S Zaženite napravo šele, ko ste najmanj 3
metre oddaljeni od mesta, kjer ste natakali
gorivo.

S Preden odvijete pokrov za gorivo, izklopite
stroj in pustite da se ohladi.

S Gorivo vedno hranite v posodi za vnetljivo
tekočino.

VARNOSTNA NAVODILA ZA
KOŠNJO

POZOR: Pred košnjo preverite teren.
Odstranite objekte, ki lahko poškodujejo re-
zalno nitko (kamni, steklene črepinje, žeblji
in žice). Prav tako lahko poškodujejo osebe,
ki so v bližini.
S Napravo uporabljajte izključno za striženje
in košnjo. Ne uporabljajte je za rezanje ro-
bov, ograje ali podpiranje.

S Bodite vedno pozorni na pravilno držo. Ne
iztegujte se prekomerno.

S Dele telesa držite proč od izpuha in nitke
za košnjo. Držite stroj pod ravnijo bokov.
Vroč izpuh lahko povzroči hude opekline.

S Kosite z desne proti levi. Pri košnji se ved-

no postavite na levo stran ščitnika, da od-
padki ne letijo v smer uporabnika stroja.

S Uporabljajte proizvod samo v dnevni svet-
lobi ali dobri umetni svetlobi.

S Proizvod uporabljajte samo za dela, ki so
opisana v navodilu za uporabo.
PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
S Pustite, da semotor ohladi in zavarujte na-
pravo, preden jo skladiščite ali prevažate.

S Pred skladiščenjem ali prevažanjem iz-
praznite rezervoar zgorivom. Porabitepre-
ostalo gorivo v napravi tako, da jo pustite
delovati v prostem teku, dokler se ne izklju-
ci sama.

S Skladiščite napravo v prostoru, kjer ni ne-
varnosti iskre ali odprtegaognja, naprimer
v bližini grelcev vode, elektromotorjev, sti-
kal, peči itd.

S Napravo skladiščite tako, da se nihče ne
poškoduje na ostrih delih. Lahko jo ob-
esite na vodilu.

S Skladiščite napravo izven dosega otrok.
DODATNANAVODILA: Pri osebah zmotn-
jami krvnega obtoka in z nagnjenostjo k ano-
malni slabosti lahko pri daljši uporabi naprav
na bencinski pogon in vibracij pride do
poškodb ožilja in živčevja v prstih, rokah in
sklepih. Daljša uporaba pri hladnem vremenu
lahko tudi pri zdravih ljudeh povzroči težave s
krvnim obtokom. Če opazite naslednje simp-
tome: gluhost, bolečine, slabotnost, spremem-
ba barve kože, brezčutnost v prstih, dlaneh ali
sklepih, izključite napravo, jo odložite in
poiščite zdravniško pomoč:. Antivibracijski sis-
tem ne pomeni, da omenjeni simptomi ne mo-
rejo nastopiti. Osebe, ki poklicno opravljajo
delo z bencinsko poganjanimi napravami,mo-
rajo še zlasti skrbeti za zdravstveno stanje in
brezhibno stanje naprave.

NAMESTITEV

POZOR: Prepričajte se, da je vašana-
prava pravilno sestavljena in da so vsi ses-
tavni deli trdno priviti.
Ne uporabljajte poškodovane dele.
Ropotanje filtra za gorivo v praznem rezer-
voarju za gorivo je normalno.
Ostanki goriva ali olja na dušilcu med uravna-
vanjem in testiranjem uplinjača so normalna.
NASTAVUTEV ROČAJA

POZOR: Pri nastavljanju ročaja naj
bo le tamed ročajemza plin in varnostno na-
lepko na vodilu. Pomožni ročaj sme biti
nameščen le pod označeno puščico.
1. Odvijte krilni vijak na ročaju.
2. Obrnite ročaj navpično navzgor. Privijte
krilni vijak.

NAMESTITEV ZAŠČITE REZALNE
NITKE

POZOR: Ščitnik nitke mora biti
nameščen v skladu s predpisi. Delno

omogoča zaščito pred letečimi objekti in je
obenem opremljen z rezalom za odvečno
nitko. Slednje je nameščeno na spodnji stra-
ni ščitnika. Ker je ostro, vas lahkopoškoduje.
1. Z krytu vyberte maticu.
2. Vstavite zaponko v izvrtino na ščitniku.
3. Ščitnik obrnite tako, da se zatič zapahne
v odprtino zaponke.

4. Opäťnasaďtematicu a vezpečnedotiah-
nite kľúčom (proložený).

Matica

Zaponka

IzvrtinaŠčitnik

Rezalo za odvečeno
nitko
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DELOVANJE

POZOR: Pred začetkom najprej pre-
berite navodila o uporabi goriva in varnostna
navodila. Če ne razumete varnostna navodi-
la, ne poskušajte polniti napravo z gorivom.
Poiščite pomoč pri uradnem serviserju.
POLNJENJE GORIVA

POZOR: Pri polnjenju počasi odstra-
nite pokrov od rezevoarja za gorivo.
Napravo poganja neosvinčeni bencin. Pred
uporabo morate bencinu dodati dobro olje
za zračno hlajene dvotaktnih motorjev in
mešanico goriva v razmerju 40:1 (2.5 %).
Takšno mešanico goriva dobite, če zmešate
5 litrov neosvinčenega bencina z 0,125 litra
olja. NE UPORABLJAJTE avtomobilska olja
ali olja za čolne. Ta olja bi poškodovala mo-
tor. Pri mešanju goriva upoštevajte navodila
na posodi. Ko je olje dodanu benzinu, pre-
tresite posodo za gorivo, da bi s temzagoto-
vilo pravilno premešanost goriva. Preberite
in upoštevajte varnostna navodila pred vsa-
kim polnjenjem goriva.
POMEMBNO
Poskusi kažejo na to, da z alkoholom
zmešana goriva povzročijo vlažnost, ki pri-
vede do izločitve in tvorbe kislin med shran-
jevanjem. Jedko gorivo lahko poškoduje sis-
tem za dovod goriva medtem ko ga
shranjujemo. Da bi se izognili takšnim
tešavam, moramo izprazniti sistem za gori-
vo, če napravo shranjujemo dlje kot 30 dni.
Izpraznite posodo za gorivo, zaženite motor
dokler dovodi goriva in uplinjač niso prazni.
V naslednji sezoni uporabljajte sveže gorivo.
Nikoli ne uporabljajte čistila za uplinjač ali
motor, ker se lahko pojavi trajna poškodba.
TAKO USTAVITE DELOVANJE NA-
PRAVE
S Ustavite delovanje motorja s postavitvijo
vipínač ON/OFF do polohy OFF.
TAKO ZAŽENETE NAPROVO

POZOR: Pri zagonu naprave se glava
trimerja (glava z nitko) vrti. Vroč dušilec zvo-
ka lahko povzroči hude opekline.
ŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTO-
RA (alebo teplého motora po spo-
trebovaní paliva)

Začetni položaj

1. Stroj položte na rovný povrch.
2. Prepnite vipínačON/OFF do polohyON.

3. 6---krát pomaly zatlačte balónik palivovej
pumpičky.

4. Presuňte páčku sýtiča do polohy FULL
CHOKE (plný sýtič) presenutím páčky
do polohy zobrazenej na stroji (pozri
obrázok dolu).

5. Stlačte úplne páčka plynu a držte ju
stlačenú počas všetkých zostávajúcich
krokov.

Páčka
sýtiča

Štartovacia rukoväť

Palivová
pumpička

6. Rýchlo potiahnite štartovacie lanko, kým
nebudete počuť zvuk motora akoby sa
chcel naštartovať, ale neťahajte lanko
viac ako 6---krát.

7. Ak budete počuť zvuk motora ako by
chcel naštartovať, presuňte páčku sýtiča
do polohy HALF CHOKE (polovičný
sýtič) presuňte páčku do polohy podľa
zobrazenia (pozri obrázok dolu).

8. Rýchlopotiahnite štartovacie lanko, kýmsa
motor nenaštartuje, ale neštartujte viac ako
6---krát. Akmotor nenaštartuje po 6 potiah-
nutiach (pri polohe HALF CHOKE ---
polovičné sýtenie), presuňte páčku do
polohy FULL CHOKE --- plný sýtič a stlačte
gumový klobúčik palivovej pumpy 6---krát.
Stlačte a podržte plynovú páčku a potiah-
nite štartovacie lanko ešte 2---krát.
Presuňte páčku sýtiča do polovičnej
polohy HALF CHOKE a potiahnite
štartovacie lanko, kým motor nenaštartuje,
ale nie viac ako 6---krát. Ak motor nena-
štartuje, zopakujte postup ešte 2 krát.
POZNÁMKA: Akmotor ešte vždy nena-
štartuje, je pravdepodobne presýtený.
Pristúpte k ŠTARTOVANIU ZAHLTENÉHO
MOTORA.

9. Keď samotor naštartoval, nechajte ho pra-
covať 10 sekúnd, potom presuňte páčku
sýtiča do polohy RUN (sýtič vypnutý) pres-
unutím páčky podľa zobrazenia (pozri
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obrázok dolu). Nechajte motor v chode
viac ako 30 sekúnd pri RUN predtým ako
pustíte páčku plynu. POZNÁMKA: Ak
motor s páckou v polohe RUN (sýtič vyp-
nutý) zhasne, presuňte páčku do
polovičnej polohy HALF CHOKE a potiah-
nite štartovacie lanko, kým motor nena-
štartuje, ale nie viac ako 6 potiahnutí.

ŠTARTOVANIE TEPLÉHO MOTORA
1. Prepnite vipínačON/OFF do polohyON.
2. Presuňte páčku sýtiča do polohy HALF
CHOKE.

3. Stlačte a držte stlačenú páčka plynu.
Držte páčka plynu úplne stlačenú, kým
motor nebude pracovať pravidelne.

4. Potiahnite prudko štartovacie lanko, kým
motor nenaštartuje, ale neštartujte viac
ako 5 krát.

5. Nechajte motor v chode 15 sekúnd, po-
tom presuňte páčku sýtiča do polohy
RUN (sýtič vypnutý).

POZNÁMKA: Ak motor nenaštartuje, po-
tiahnite štartovacie lanko ešte 5---krát. Ak
motor nenaštartuje pravdepodobne je pres-
ýtený.
ŠTARTOVANIE PRESÝTENÉHO MO-
TORA
Presýtený motor môžete naštartovať pre-
miestnením páčky sýtiča do polohy RUN
(sýtič vypnutý); potom potiahnite štartovacie
lanko, aby sa motor očistil od nadbytku pali-
va. Toto môže vyžadovať potiahnutie
štartéra viackrát, v závislosti od toho, ako
veľmi je motor presýtený. Ak motor ešte vždy
nenaštartuje, preštudujte TABUL’KU ---
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.
DELOVANJE
POLOŽAJ DELOVANJA
VEDNO NOSITE:

Slušno
zaščito

Zaščitna očala

Dolge hlače

Črysto obutev

Kosite vedno z desne proti levi.

POZOR: Vedno uporabljajte zaščito
za oči a slušno zaščito. Nikoli se ne naslonite
preko rezalne glave. Kamni ali razbitine lah-
kopriletijo v oči in obraz in povzrocijo slepoto
ali druge hude poškodbe.

Naj motor ne deluje z višjo hitrostjo, če ni po-
trebna. Nitka bo bolj učinkovito rezala, če
motor ne deluje s polno močjo. Nitka bo tudi
dalj časa uporabna. Vedno sprostite stikalo
za plin in dovolitemotorju, dadeluje zhitrost-
jo v prostem teku, medtem ko ne kosite.
Motor ustavite tako, da:
S Izklopite stikalo za plin.
S Premaknete ON/OFF stikalo na pozicijo
OFF.
PONASTAVITEV REZALNE NITKE
Nitko ponastavite tako, da se s spodnjo
stranjo rezalne glave, za kratek čas, dota-
knete tal. Motormora medtemdelati s polno
močjo. Kovinsko rezilo na spodnji strani
ščita hkrati skrajša nitko na ustreznodolžino.

POZOR: Uporabljajte samo Okroglo
nitko s premerom 1,6mm. Druge dimenzije
in oblike niti lahko povzrocijo nepravilno de-
lovanje rezalne glave, nepravilno nastavitev
nitke lahko povzročijo tudi resne poškodbe.
Namesto nitke nikoli ne uporabljajte žice,
vrvi, vrvice ipd. Lahko se odtrgajo in post-
anejo nevaren leteči predmet.
NAČINI KOŠENJA

POZOR: Uporabljajte minimalno hi-
trost in nikoli ne rinite z nitko v trde predmete
(kamni, skale, itd.) kajti lahko poškodujejo
rezalno glavo, lahko se zapletejo v nitko in
postanejo nevaren izstrelek.
S Konec nitke opravlja rezanje. Najboljše re-
zultate in minimalno porabo nitke boste
dosegli tako, da ne rinite nitko v rezalno
območje. Prikazana sta pravilna in nepra-
vilna uporaba.
Konec nitke op-
ravlja rezanje.

Pravilno

Rinite nitko v re-
zalno območje.

Napačno

S Nitka enostavno odstranjuje travo in plevel
od okoliških sten, obrob, drevja in
cvetličnih gred. Lahko pa tudi reže nežno
skorjo dreves ali grmičevje itd.

S Za rezanje in obrezovanje uporabljajte
manj kot polni plin, da tako podaljšate
življenjsko dobo nitke, še posebej:
S Med obveznim rezanjem.
S Zraven predmetov, katere nitka lahko
poškoduje (majhni količki, drevesa, itd.)

S Za košenje in pometanje uporabljajte pol-
ni plin.
PRIREZOVANJE --- Držite dno rezalne glave
približno 80mmnad tlemi in pod kotom. Do-
volite samo nitki, da se dotakne tla. Ne hitite
z nitko v rezalno območje.
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Prorezovanje

80 mm nad
podlago

OBREZOVANJE --- Ta tehnika odstranjuje
nezaželeno restlinje. Držite dno rezalne
glave probližno 80 mm nad tlemi in pod ko-
tom. Dovolite nitki, da se dotakne tla okoli
dreves, količkov, zgradb, itd. Tehnika
proveča obrabo nitke.
Obrezovanje

KOŠNJA --- Naprava je idealna za košenje
mest, ki jih ibičajne kosilnice ne dosežejo. V
tej poziciji usmerite nitko paralelno na tla.
Preprečite pritiskanje glave v tla, kajti to lah-
ko poškoduje tla in napravo.

Košnja

POMETANJE --- Vejalni učinek nitke se lahko
uporablja za hitro in preprosto čiščenje.
Uporabljajte nitko paralelno s tlom in nad
površino, ki jo nameravate očistiti ter premi-
kajte napravo iz ene strani na drugo.
Pometanje

VZRŽEVANJE

POZOR: Snemite povezavo vžigalnih
svečk predenj izvajate vzdrževalna dela ra-
zen v primeru nastavljanja uplunjača.

PREVERITE ZRAHLJANE ZAPONKE
IN DRUGE DELE
S Čep vžigalne svecke.
S Zračni filter
S Vijake na ohišju
S Vijak na pomožnem ročaju
S Ščitnik
PREVERITE POŠKODOVANE ALI
OBRABLJENE DELE
Povprašajte po nadomestnih delov pri
vašem pooblaščenim servisu.
S Stikalo ON/OFF --- Preverite ali deluje sti-
kalo pravilno. Zato prestavite stikalo napo-
zicijoOFF. Prepričajte se, ali semotor usta-
vi; nato zaženite motor in nadaljujte.

S Rezervoar za gorivo --- Prekinite z uporabo
naprave, če kaže posoda za gorivo znake
poškodb, okvar ali pa prepušča gorivo.

S Ščitnik --- Prekinite z uporabo naprave, če
je ščitnik poškodovan.
PREGLEJTE IN OČISTITE DELE IN
NALEPKE
S Po vsaki uporabi preglejte dele, če so le ti
poškodovani ali izgubljeni. Očistite dele in
nalepke z blagim milom.

S Obrišite dele z čisto in suho tkanino.

ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA
Umazani zračni filter zmanjšuje učinek mo-
torja ter poveča porabo goriva in škodljivih
emisij. Po 5--- urni uporabi ga vedno očistite.

1. Očistite pokrov in področje okoli njega,
da s tempreprečimo, da bi prišla umaza-
nija v uplinjač, ko odstranimo pokrov.

2. Odstranite dele, kakor je označeno.
OPOMBA:Filtra ne čistite v bencinu ali dru-
gih vnetljivih topilih, kajti drugače bi se lahko
zagorel ali proizvedel nevarne emisije.
3. Očistite filter z milom in vodo.
4. Pustite, da se filter posuši.
5. Vrnite vse dele na svoja mesta.

Pokrov zračnega filtra

Zračni filter

Gombík

ZAMENJAVA ČEPKA VŽIGALNE
SVEČKE
Zamenjajte ga vsako leto, da se tako motor
lahko zažene enostavneje in boljše deluje.
Razdalja vžigalne svečke znaša 0,6mm.Tre-
nutka vžiga ne moremo prenastaviti.
1. Zasukajte, nato pa potegnite stran
zaščito vžigalne svečke.

2. Odstranite vžigalno svečko iz cilindra in
jo odstranite v skladu z zakonom.

3. Nadomestite jo z novo tipa Champion
RCJ---6Y.

4. Nataknite zaščito vžigalne svečke nazaj
na vžigalno svečko.
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VZDRŽEVANJE IN REGULACIJE

PONASTAVITEV REZALNE NITKE
1. Stikalo postavite v položaj OFF ali AUS.
2. Odpojte vodič zapaľovacej sviečky.
3. Silno potiahnite gombík so závitmi a vy-
tiahnite cievku. Hrdlo a cievku dôkladne
očistite. Vymeňte za novú vinutú cievku,
alebo odrežte dvakrát štyri metre 2 mm
hrubého lanka.

POZOR: Nikdy nepoužívajte drôt, lan-
ko, strunuatď., ktoré samôžuzlomiť avystreliť.
4. Konce lanka zastrčte asi na 1cmdootvo-
ru v cievke.

Majhna
odprtina

Kolut

Pokrov

Izhodna odprtina
za nitko

Nitka v žlebu

Nitka v žlebu

5. Lanko rovnomerne a pevne navite na ciev-
ku. Navíjajte v smere šípok na cievke.

6. Lanko vtláčajte do drážok a 7 --- 12 cm
nechajte nenavinutých.

7. Lanko zastrčte do výstupných otvorov v
hrdle ako na obrázku.

8. Drážky nastavte na výstupné otvory pre
lanko.

9. Cievku vtlačte do hrdla, aby zaskočila.
10. Lanká vytrčajúce z hrdla potiahnite a
uvoľnite z drážok.

NASTAVITEV UPLINJAČA

POZOR: Pri nastavovaní voľnobehu
nedovoľte ostatným osobám, aby sa
priblížili. Škrtiaca tryska sa bude otáčať
počas nasledujúceho postupu. Použite och-
ranné prostriedky a dodržte všetky
bezpečnostné predpisy.
Karburátor bol dôkladne nastavený vo
výrobe. Nastavenie otáčok voľnobehumôže
byt potrebné, ak spozorujete niektorý z nas-
ledujúcich stavov:
S Po uvolnení škrtiacej klapky (uzáveru)mo-
tor nebeží na voľnobeh.
Počas nastavovania zariadenie nadvihnite, aby
sa rezacia časť nedotýkala zeme ani iného
predmetu. Počas chodu kosačky a vykonáva-
nia úprav pridŕžajte zariadenie rukou. Dajtepo-
zor, aby ste sa žiadnou časťou tela nedotkli re-
zacieho príslušenstva a tlmiča.
Nastavenie Voľnobehu
Nechajte motor bežať na voľnobeh. Nas-
tavte voľnobežne otáčkypočas chodumoto-
ra so snahou udržať nízke otáčky tak, aby
išiel motor plynulo.
S Ak motor stráca otáčky alebo zhasína, na
zvýšenie otáčok otáčajte skrutku pre nas-
tavenie voľnobehu v smere hodinových
ručičiek.

S Otáčajte škrtiacu trysku v smere hodi-
nových ručičiek tak, aby ste znížili rýchlosť
motora.
Skrutka na nastavovanie voľnobehu

Pokrov zračnega filtra
Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo nie ste si
istý s presnosťou tohto postupu, kontaktujte
autorizovaný servis.

SKLADIŠČENJE

POZOR: Po vsaki uporabi preglejte
dele.
S Pustite, da semotor ohladi in zavarujte na-
pravo, preden jo skladiščite ali prevažate.

S Pred skladiščenjem ali prevažanjem iz-
praznite rezervoar zgorivom. Porabitepre-
ostalo gorivo v napravi tako, da jo pustite
delovati v prostem teku, dokler se ne
izključi sama.

S Skladiščite napravo v prostoru, kjer ni ne-
varnosti iskre ali odprtegaognja, naprimer
v bližini grelcev vode, elektromotorjev, sti-
kal, peči itd.

S Napravo skladiščite tako, da se nihče ne
poškoduje na ostrih delih. Lahko jo ob-
esite na vodilu.

S Skladiščite napravo izven dosega otrok.
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SEZONSKO SKLADIŠČENJE
Pripravite napravo za skladiščenje ob koncu
sezone ali če jo ne boste uporabljali več kot
30 dni.
V primeru, da boste skladiščili napravo za
določeno obdobje:
S Očistite celotno napravo pred daljšim
skladiščenjem.

S Skladiščite jo v suhem in čistem prostoru.
S Rahlo naoljite zunanje železne površine.
MOTOR
S Odstranite vžigalno svečko in natočite 1
čajno žličko, 40:1, 2--- taktnega motornega
olja skozi odprtino za vžigalno svečko.
Počasipotegnite 8 --- 10krat štartno ročico,
da razdelite olje.

S Zamenjajte vžigalno svečko z ustrezno
novo.

S Preglejte celotno napravo, če so še vsa vi-
jaki, matice in zapahi na svojih mestih.

S Zamenjajte poškodovane, zlomljene in iz-
gubljene dele.

S Na pričetku naslednje sezone uporabljajte
samo sveže gorivo z pravilno mešanico
olja.
DRUGO
S Ne shranjujte goriva za prihodnjo sezono.
S Zamenjajte vašo posodo za gorivo, ko ta
začne rjaveti.

TEŽAVA VZROK ODSTRANITEV TEŽAVE
Motor ne vžge. 1. Stikalo je v poziciji OFF.

2. Motor je zalit.

3. Reservoar za gorivo je
prazen.

4. Vžigalne svečke ne
delujejo.

5. Gorivo ne prihaja v
uplinjač.

6. Uplinjač je treba nastaviti.

1. Prestavi ga no pozicijo ON.
2. Poglej: ZAGON ZALITEGA
MOTORJA.

3. Napolnite ga z ustreznim gorivom.

4. Zamenjaj svečko z ustrezno novo.

5. Preverite, ali je filter za gorivo
zamašen; zamenujajte ga. Preverite;
ali je preluknjena cev za dovod gori---
va; popravi ali zamenjaj.

6. Kontaktujte autorizovaný servis.

Neenakomerno
delovanje mo-
torja v prostem
teku.

1. Uplinjač je treba nastaviti.
2. Ročična gred je obra---
bljena.

3. Prenizka kompresija.

1. Poglej: NASTAVITEV UPLINJAČA.
2. Kontaktujte autorizovaný servis.

3. Kontaktujte autorizovaný servis.

1. Zračni filter je zamašen.

2. Vžigalne svečke so
sajaste.

3. Uplinjač je treba nastaviti.

4. Ogljikove odloge na
izpuhu.

5. Prenizka kompresija.

Delovanja mo-
torja se ne da
pospešiti, je
prešibak,
ugaša.

1. Očistite ga ali pa ga zamenjajte
z novim.

2. Očistite jih ali pa jih zamenhahte
z novimi.

3. Kontaktujte autorizovaný servis.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

5. Kontaktujte autorizovaný servis.

Prekomer-
no izločanje
izpušnih pli-
nov iz mo-
torja.

1. Zračni filter je umazan.
2. Nepravilna mešanici
goriva.

3. Zračni filter je zamašen.

4. Uplinjač je treba nastaviti.

1. Prilagodite CHOKE.
2. Izpraznite rezervoar za gorivo
in natočite novo gorivo.

3. Očistite ga ali pa ga zamenjajte
z novim.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

Motor se pre-
greva.

1. Nepravilna mešanici
goriva.

2. Spark plug incorrect.
3. Uplinjač je treba nastaviti.

4. Ogljikove odloge na
izpuhu.

1. Izpraznite rezervoar za gorivo
in natočite novo gorivo.

2. Zamenjaj svečko z ustrezno novo.
3. Kontaktujte autorizovaný servis.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

POZOR: Pred odpravljanjem motenj in napak, vsakič izklopite napravo in odklo-
pite svečko. Izjema je odprava napak in motenj, ki zahtevajo delovanje stroja.

TABELA MOTENJ IN OKVAR
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IZJAVA O SKLADNOSTI
ki se nanaša na 2000/14/EC

EC --- Izjava o skladnosti, ki se nanaša na 2000/14/EC.
My, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, Tel: +1 (903) 223
4100, prehlasujeme na vlastnú zodpovednost’, že strunový vyžínač McCulloch model
TrimMac SL bol posudzovaný v súlade s Prílohou V SMERNICE a od výrobního čisla
2005---335N00001 vyššie odpovedá ustanoveniam SMERNICE. Šířka kosenia je 410
mm. Nameraná hladina akustického výkonu je 108 dB a garantovaná hladina
akustického výkonu je 112 dB.
Texarkana 05--12--01

Michael S. Bounds, vodja
Varnost in normiranje

IZJAVA O SKLADNOSTI
ki se nanaša na 98/37/EC

EC -- Izjava o skladnosti (Direktiva 98/37/EC, dodatek II, A) (Velja le za Evropo)
Mi,ElectroluxHomeProducts, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA,Tel: +1 (903) 2234100,
izjavljamo s polno odgovornostjo, da trimerMcCullochmodel TrimMac SL od serijske
številke 2005---335N00001 dalje izpolnjuje zahteve direktivah: 98/37/EC (stroji),
89/336/EC (elektro---magnetska zdržljivost), vključno z vsemi spremembami ustreza
naslednjim normativom: EN 12100---2, EN ISO 11806 in CISPR 12.
Prostovoljno EU --- dovoljenje je izvedel SMP --- Švedski urad za preizkušanje
strojev, Fyrisborgsgaten 3 S --- 754 50 Uppsala, Švedska. Certifikat ima številko
SEC/04/1033.

Texarkana 05---12---01

Michael S. Bounds, vodja
Varnost in normiranje
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TEHNIČNI PODATKI
MODEL: TrimMac SL
MOTOR
Prostornina, cm3 25
Največja moč stroja po
ISO 8893, kW 0,7
HITROST VRTENJA
Pri najvišji hitrosti, obr./min. 8000
Maximálna rýchlos otáčania vretena, obr./min. 10000
Rýchlos motora pri odporúčanej maximálnej rýchlosti otáčania vretena, obr./min. 10000
Priporočena hitrost v prostem teku, obr./min. 4000
GORIVO IN SISTEM MAZANJA
Prostornina rezervoarja, cm3 340
Poraba goriva pri največji hitrosti,
merjena po ISO 8893, g/h 407
Navedena poraba goriva pri največji,
merjena po ISO 8893, g/kWh 768
TEžA
Brez oruorave za rezanje, trimerja in ščita, pri praznem rezervoarju, kg 3,7
NAPRAVA ZA REZANJE
Tip, premer vrtlijive glave, mm #530095846
HRUPNOST
RAVEN ZVOČNEGA TLAKA, merjena po ISO 7917
Prosti tek, dB(A) 92,4
Največja hitrost, dB (A) 101,5
RAVEN HRUPA, merjena po ISO 10884
Prosti tek, dB(A) 99,3
Največja hitrost, dB(A) 107,4
NIHAJI, merjeni po ISO 7916
PREDDNJI ROČAJ
Prosti tek, m/s2 8,2
Največja hitrost, m/s2 9,6
ZADNJI ROČAJ
Prosti tek, m/s2 5,9
Največja hitrost, m/s2 8,8

YEAR OF CONSTRUCTION: 2006
MANUFACTURER’S ADDRESS: Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868


