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NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si
pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte. Tento návod si uschovejte pro
další použití v budoucnu.

NÁVOD NA POUŽITIE
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIA: Prosím, prečítajte si dôkladne tento návod tak, aby
ste mu dokonale porozumeli, ešte pred používaním tejto jednotky. Odložte si návod
na budúce používanie.

KORISNIČKI PRIRUČNIK
VAŽNA INFORMACIJE: Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja jedinice.
Čuvajte ove upute za buduće potrebe.

CZ

SK

HR

NAVODILA ZA UPORABO
POMEMBNA INFORMACIJA: Pred začetkom uporabe kosilnice natančno
preberite in upoštevajte navodila. Navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

SI

HU

PL

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelme-
sen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAZNE INFORMACJE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia,
należy uważnie przeczytać i zrozumieć ninijszą instrukcją. Instrukcje należy
przechowywać do późniejszego z niej korzystania.

TrimMac ST+



2

POPIS

Strunová
hlava

Nosná
trouba Přední rukojeť

Tlumič výfuku

Pomocná
pumpičkaNastavení přední rukojeti

Ochranný kryt
Návod k
používání

ON/OFF
vypínač

Kombinovaný klíč

Startovací
rukojeť

Páčka plynu

Startovací
páčka

Palivová
nádrž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

A. VÝSTRAHA! Tento vyžínačmůže být nebezpečný! Neopatrné nebo nesprávné
použití může způsobit vážná nebo smrtelná zranění.

B. Než začnete vyžínač používat přečtěte si instrukce uvedené v tomto návodu a
ujistěte se, že jste jim zcela porozuměli.

C. S rukojetí tohoto typupoužívejte pouzestrunovou hlavu.Nikdy nepoužívejte kovové
vyžínací nástroje nebo vyžínací nástroje cepového typu.

D. VÝSTRAHA! Žací strunamůže prudce vymrštit předměty. Může dojít k oslepnutí
nebo poranění. Při práci se strojem noste vždy ochranné brýle.

E. Při práci se strojem vždy používejte:
Chrániče sluchu
Ochranné brýle nebo ochranný štít obličeje

F. Přední rukojeť může být umístěna pouze pod symbolem šipky.
G. Obsluha strojemusí zajistit, že sepři práci nebudou vokruhu nejméně15mpohybo-
vat žádné osoby. Jestliže bude pracovat ve stejné oblasti několik lidí, musí být
dodržována 15 metrová bezpečná vzdálenost.

H. Používejte bezolovnatý benzín
I. Hlavní vypínač motoru (ON/OFF --- zapnuto/vypnuto)
J. Garantovaná hladina akustického výkonu (podle nařízení Směrnice 2000/14/EC)
K. Maximální počet otáček vřetena (min ---1)
L. Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 7,5 metrová
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URČENÍ VYŽÍNAČE

VÝSTRAHA: Při používání zahradní
techniky musí být dodržována základní bez---
pečnostní pravidla a tím se snížilo riziko vzniku
požáru nebo vážného poranění. Pročtěte si a
vždy postupujte v souladu se všemi uve-
denými instrukcemi.
Tento vyžínač poháněný benzínovým motorem
mùže být nebezpečný! Obsluha stroje je
zodpovědná za to, že bude vždy postupovat v
souladu s instrukcemi a varovnými symboly
umístěnými na stroji a v návodu k používání.
Než začnete stroj používat přečtěte si tento
návod! Ujistěte se, že jste pochopili funkci
ovládacích prvků a správné použití stroje. Se
strojem nesmí pracovat osoby, které se
prokazatelně neseznámily s návodem k
používání, způsobem ovládání stroje,
bezpečnostními instrukcemi a symboly uve-
denými v návodu a na stroji. Nikdy nedovolte
dětem aby pracovaly s tímto vyžínačem.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
NA STROJI

NÁVOD K
POUžÍVÁNÍ

NEBEZPEČÍ: Nikdy nepoužívejte
kovové nástroje, drát nebo nástroje s volně
se otáčejícím břitem. Tento stroj je kon-
struovánpropoužívání pouzes vyžínací stru-
nou. Při použití jiného žacího nástroje se
zvyšuje riziko poranění.

VÝSTRAHA: Žací struna prudce
vymršťuje předměty. U Vás nebo okolos-
tojících může dojít k poškození zraku nebo
poranění. Vždy noste ochranné brýle a och-
ranu nohou. Časti těla držte v dostatečné
vzdálenosti od rotující struny.

Udržujte děti, přihlížející a domácí zvířata ve
vzdálenosti 15 metrů. Pokud se přiblíží na
menší vzdálenost ihned vypněte motor.
Pokud dojde k situaci, která není popsána v
tomto návodu postupujte vždy opatrně a s roz-

myslem. Pokud budete potřebovat poradit
kontaktujte autorizované servisní středisko.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

VÝSTRAHA: Tento stroj vytváří
během provozu elektromagnetické pole.
Toto pole může za určitých okolností
narušovat funkci aktivních ci pasivních im-
plantovaných lékařských přístrojů. Pro
snížení rizika vážného či smrtelného
poranění doporučujeme osobám s implan-
tovanými lékařskými přístroji poradit se před
použitím stroje s lékařem a s výrobcem im-
plantovaného lékařského přístroje.
S Oblékněte se odpovídajícím způsobem.
Vždy noste ochranné brýle nebo jiný druh
ochranného prostředku zraku jestliže pra-
cujete se strojem nebo provádíte údržbu
stroje (ochranné brýle jsou k dispozici).Och-
ranné brýle by měly být označeny Z87.

S Jestliže pracujete v prašném prostředí
používejte ochrannou masku obličeje nebo
respirátor.

S Vždy noste pevné, dlouhé pracovní kalhoty,
dlouhé rukávy, pracovní obuv a rukavice.

S Vždynostepracovníobuv.Při práci se stro-
jem nechoďte bosí nebo v sandálech.
Stůjte v dostatečné vzdálenosti od rotující
struny.

S Dlouhé vlasy si zajistìte tak, aby sahaly po
úroveň ramen. Volné části oděvu jako
např. kravaty, šle, pruhy látky odstraňte
nebo řádně zajistěte. Tyto bymohly být za-
chyceny otáčejícími se částmi stroje.

S Použití správného oblečení Vás ochrání
proti odlétajícím kouskůmtoxických rostlin
od rotující struny.

S Buďte ostražití. Nepracujte se strojempokud
jsteunavení, nemocní, rozčilení nebo pod vli-
vem alkoholu, drog nebo medikmentů. Sle-
dujte, co děláte; používejte zdravý rozum.

S Noste chrániče sluchu.
S Tlumič zvuku s katalyzátorem je během pro-
vozu i po zastavení velmi horký. To platí i při
volnoběhu. Při dotyku může dojít k popále-
ninám pokožky. Dejte pozor na nebezpečí
požáru!

S Nikdy nestartujte a neprovozujte motor v
uzavřených místnostech nebo budovách.
Vdechování výfukových plynù může být
smrtelné.

S Rukojeti udržujte v čistotě zbavené oleje
nebo paliva.
BEZPEČNOST STROJE/ÚDRŽBY
S Vždy odpojte kabel zapalovací svíčky,
jestliže provádíte údržbu stroje s výjimkou
seřizování karburátoru.

S Prohlédněte a vyměňte poškozené nebo
uvolněné součásti stroje před každým
použitím. Překontrolujte a odstraňte
případný únik paliva dříve než stroj nastar-
tujete. Udržujte stroj v dobrém provozním
stavu.
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S Vyměňte jednotlivé části strunové hlavy
pokud jsou roztřepené, prasklé, ulomené
nebo jiným způsobem poškozené než
stroj nastartujete.

S Údržbu stroje provádějte dle
doporučených postupů. Mějte vyžínací
strunu vysunutou v předepsané délce.

S Používejte výhradně strunu o průměru 2
mm značky McCulloch. Nikdy nepouží-
vejte drát, lanko, kovovou strunu atp.

S Před používáním stroje upevněte od-
povídající ochranný kryt strunové hlavy.
Používejte pouze doporučený typ struno-
vé hlavy; ujistěte se, že je strunová hlava
řádně připevněna a dotažena.

S Zkontrolujte språvné sestavení celéhos-
troje v souladu s tímto návodem.

S Seřízení karburátoru provádějte vždy s
podepřeným koncem nosné trubice, aby
nedošlo ke kontaktu vyžínací struny s
cizími předměty.

S Při seřizování karburátoru ne nesmí v
blízkosti nacházet žádné osoby.

S Používejte pouze originální příslušenství a
náhradní díly McCulloch .

S Veškeré práce spojené se servisem a
údržbou stroje, které nejsou popsány v
tomto návodu, mohou být prováděny
pouze pracovníky autorizovaného ser-
visního střediska.
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
S POHONNÝMI HMOTAMI
S Přípravu a doplňování pohonných
hmotprovádějte vždy venku.

S Pohonné hmoty nepřibližujte ke zdroji
jiskření nebo otevřenému ohni.

S Používejte nádoby schválené pro
přechovávání pohonných hmot.

S V blízkosti pohonných hmot a stroje je za-
kázáno kouřit.

S Dbejte, aby nedošlo k rozlití benzínu nebo
oleje. Rozlité pohonné hmoty vždy vytřete
do sucha.

S Než nastartujete motor, přemístěte stroj
nejméně 3 metry od místa, kde byly
doplňovány pohonné hmoty.

S Než odšroubujete víčko palivové nádrže
vypněte motor a nechejte jej několikminut
vychladnout.

S Pohonné hmoty uchovávejte vždy v
nádobách, které jsou schválené pro skla-
dování hořlavých tekutých látek.
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

VÝSTRAHA: Před každým použitím
stroje prohlédnìte pozornì pracovní plochu.
Odkliïte z ní cizí pøedmìty (kameny, sklenìné
støepy, høebíky, dráty atp.), kterémohoubýt
vymritìny nebo namotány na strunu. Pevné
pøedmìty mohou poikodit strunovou hlavu a
mohou být vymritìny strunou a zpùsobit
vážná zranìní.
S Vyžínáè používejte pouze pro dosekávání,
sečení, zarovnávání a zametání. Stroj
nepoužívejte pro odvětvování, stříhaní ži-
vých plotů nebo zařezávání hran trávníků.

S Při práci zaujměte pevný, vyváženýpostoj.
Nepředklánějte se.

S Části Vašeho těla držte v dostatečné
vzdálenosti od tlumiče výfuku a rotující
struny. Motor stroje držte v úrovni pasu.
Horký kryt tlumiče výfuku může způsobit
popáleniny.

S Sekejte z vašeho pohledu zleva doprava.
Při sekání na pravé straně štítu odlétávají
zbytky směrem pryč od uživatele.

S Stroj používejte pouze za denního světla
nebo dokonalého umělého osvětlení.

S Stroj používejte pouze k úkonùm pop-
saným v tomto návodu.
PŘEPRAVA A USKLADNĚNÍ
S Nechejte motor vychladnout; zajistěte
stroj před uskladněním nebo přepravou v
automobilu.

S Před uskladněním nebo přepravováním
stroje vypusťte palivovou nádrž.
Spotřebujte i pohonné hmoty v karburáto-
ru nastartováním motoru a vyčkáním
dokud se motor sám nezastaví.

S Stroj a pohonné hmoty skladujte v prosto-
rách, kde palivové výpary nemohou přijít
do styku s jiskrou nebootevřenýmohnìmz
plynovýchohřívačů vody, elektrickýchmo-
torù nebo vypínačů, kotlů ústředního to-
pení atp.

S Stroj uskladněte tak, aby břit zkracovače
délky struny na ochranném krytu nemohl
náhodně způsobit zranění. Stroj může být
zavěšen za nosnou troubu.

S Skladujte stroj z dosahu dětí.
S Zajistěte stroj během přepravy.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÌNÍ: Vystavení
organizmuvibracímpři dlouhodobémpouží-
vání ručně nesených strojů s benzínovým
pohonem může vést k cévním a nervovým
poruchám na prstech, rukou a kloubech a u
osob s poruchami krevního oběhu k ab-
normálnímu otékání. Pokud zjistíte příznaky,
které by mohly být vyvolány nadměrnými vi-
bracemi, vyhledejte lékaře. K příznakům to-
hotodruhupatří např.: “ochablost” končetin,
hmatu, píchání, svědění, ztráta nebo snížení
obvyklé tělesné síly, změnybarvy nebopovr-
chu pokožky. Tyto příznaky se nejčastěji pro-
jevují na prstech, rukou nebo zápěstí. Anti---
vibrační systém nezajišťuje vyloučení těchto
problémů. Osoby, které pracují pravidelně a
dlouhodobě s těmito stroji musí pečlivě sle-
dovat svůj zdravotní stav a kontrolovat stav
stroje, se kterým pracují.
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MONTÁŽ

VÝSTRAHA: Ujistìte se, že je stroj
správně sestavený a všechny upínací prvky
jsou dotažené. Zkontrolujte zda nejsou jed-
notlivé části stroje poškozené. Nepoužívejte
poškozené části stroje.
Je zcela normální, že palivový filtr rachotí v
prázdné palivové nádrži.
Protože je výrobcem seřizován karburátor a
stroj je podroben zkušebnímu provozu mo-
hou se na tlumiči výfuku objevit pozůstatky
oleje nebo paliva.

NASTAVENÍ PŘEDNÍ RUKOJETI

VÝSTRAHA: Při nastavování přední
rukojeti dbejte na to, aby byla umístěnamezi
páčkou plynua samolepkouse šipkou, která
je umístěna na nosné troubě.
1. Povolte křídlovou matici rukojeti.
2. Otočte rukojeť na nosné troubě kolmo
nahoru; dotáhněte křídlovou matici.

PØIPEVNÌNÍ OCHRANNÉHO KRYTU

VÝSTRAHA: Ochranný štít musí být
řádně připevněný. Ochranný kryt poskytuje

částečnou ochranu před vymrštěnými
předměty na obsluhu stroje nebo ostatní
osoby. Tento kryt je vybaven břitemprozkra-
cování vyžínací struny. Břit je umístìn na
spodní straně ochranného krytu a je velmi
ostrý. Při manipulaci buďte opatrní, abyste
se nepořezali.
1. Odšroubujte matici z ochranného štítu.
2. Přiložte příchytku k výřezu na ochran-
ném štítu.

3. Umístěte štít tak, aby šroub procházel ot-
vorem v příchytce.

4. Nasaďte matici a dotáhněte ji kombino-
vaným klíčem (součást dodávky).

Převodovka

Výřez
Příchytka

Matice

Ochranný kryt

PROVOZ

VÝSTRAHA: Ujistìte, že jste se
seznámili s bezpečnostními pokyny pro
práci s pohonnými hmotami než začnete
stroj doplňovat palivem. Pokud jste těmto
bezpečnostním pravidlům neporozuměli,
nepokoušejte se stroj doplňovat. Kontak-
tujte autorizované servisní středisko.
DOPLÒOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT

VÝSTRAHA: Před doplňování po-
honných hmot odšroubujte pomalu víčko
palivové nádrže.
Motor je schválený k provozu na bezolov-
natý benzín.Předdoplněním je nutnébenzín
smíchat s olejem pro dvoutaktní vzduchem
chlazené motory, určeným pro smíchání v
poměru 40:1. Poměr 40:1 získáte smícháním
5 litrů bezolovnatého benzínu s 0,125 litry
oleje. NEPOUŽÍVEJTE automobilový olej ani
olej pro lodní motory. Tyto oleje motor
poškodí. Přimíchánípaliva se řiďte návodem
na nádobe s olejem. Po přidání oleje do
benzínu nádobou krátce zatřepte, aby se
palivo řádně promíchalo. Před doplňováním
paliva si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny
týkající se paliva, a řiďte se jimi.
POZOR: Nikdy nepoužívejte čistý benzín.
Poškodil by trvale motor.

POŽADAVKY NA PALIVO
Používejte bezolovnatý benzín dobré kvality.
Nejnižší doporučené oktanové číslo je 90
(RON).
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Použití paliv spříměsí alkoholu (více než10%
alkoholu) může značně zhoršit výkon moto-
ru a jeho životnost.

VÝSTRAHA: Nesprávné používání
paliva/nebo maziv způsobuje následující
problémy: nesprávné zapnutí spojky,
přehřátí, vznik bublin z palivových par, ztrátu
výkonu, nedostatečné mazání, poškození
palivových potrubí, těsnění a vnitřních dílů
karburátoru apod. Paliva s přímesí alkoholu
způsobují vysokou absorpci vlhkosti do
směsi paliva/oleje, která vede až k oddělení
oleje a paliva.
JAK ZASTAVIT VÁŠ VYŽÍNAČ
S Vypnutí motoru provedete posunutímON/
OFF vypínaèe do polohy OFF --- vypnuto.
JAK NASTARTOVAT VÁŠ VYŽÍNAČ

VÝSTRAHA: Strunová hlava se
bude otáčet při startování motoru. Ne-
dotýkejte se horkého tlumiče výfuku. Horký
tlumič výfuku může způsobit popáleniny.
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Startovací poloha

STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTO-
RU
POZNÁMKA:NEMAČKEJTE páčkuplynu,
dokud se motor nerozběhne.
1. Položte zařézení na rovnou plochu.
2. Přepněte vypínač ON/OFF do polohy
ON (zapnuto).

3. Pomalu šestkrát zmáčkněte pomocnou
pumpičku paliva.

4. Přesuňte startovací páčku do polohy
START.

Štartovacia rukoväť

Palivová
pumpička

Startovací
páčka

5. Tahejte prudce za držadlo startovací
šňůry, dokud se motor nerozběhne.

6. Ponechejte zařízení 10 sekund v chodua
potom stiskněte nadoraz páčku plynu,
aby se uvolnil startovací systém.

STARTOVÁNÍ TEPLÉHO MOTORU
1. Přepněte vypínač ON/OFF do polohy
ON (zapnuto).

2. Stiskněte a podržte páčku plynu. Držte ji
stisknutou nadoraz, dokud se motor ply-
nule nerozběhne.

3. Při stisknuté páčce plynu prudce tahejte
za startovací šňůru, dokud se motor
nerozběhne.

POZNÁMKA: Tento postup lze zpravidla
použít 5 --- 10 minut po vypnutí zařízení.
Jestliže je zařízení v nečinnosti déle než 10
minut, budete ho muset nastartovat podle
postupu v oddílu STARTOVÁNÍ STUDENÉ-
HO MOTORU nebo podle pokynů ke star-
tování uvedených na zařízení.

STARTOVÁNÍ MOTORU ZAHLCENÉ-
HO PALIVEM
Při startování zahlcenéhomotoru držte stisk-
nutou páčku plynu a tahejte za startovací
držadlo, dokud se motor nerozběhne. Po-
kud je motor silně zahlcen, budete muset
zatáhnout mnohokrát. Jestliže se vám
nepodaří motor nastartovat postupujte dle
doporučení v tabulce Odstraňování závad.
PRACOVNÍ POSTOJ

Sekejte z vašeho pohledu zleva doprava.

Chrániče
sluchu

Ochranu
zraku

Dlouhé kalhoty

Pracovní obuv

VŽDY NOSTE:

VÝSTRAHA: Vždy noste osobní
prostøedky na ochranu očí a obličeje. Nikdy
se nenaklánějte nad strunovou hlavu. Odlé-
tající nečistoty a kamínky by mohly způsobit
oslepnutí nebo jiné vážné poranění obličeje.
Nenechávejte motor běžet na vyšší otáčky
než je zapotřebí. Vyžínací struna bude
vyžínat efektivně, i když motor nepoběží na
plný plyn. Při nižších otáčkách motoru je
nižší hladina hluku motoru i vibrací. Vyžínací
struna vydrží déle.
Vždy uvolněte páčku plynu a nechejte motor
běžet na volnoběžné otáčky pokud
nevyžínáte.
Zastavení motoru:
S Uvolněte páčku plynu.
S Přepněte vypínačON/OFFdo polohyOFF
(vypnuto).
NASTAVENÍ DÉLKY VYŽÍNACÍ
STRUNY
Žachy struna se posune asi o 5 cmpokaždé,
když se spodkem strunové hlavice klepne o
zem. Motor při tommusí běžet na plný plyn.
Nejvhodnější délka struny je maximální dél-
ka, kterou dovolí omezovač délky struny.

VÝSTRAHA: Používejte pouze 2mm
vyžínací strunu kruhového průměru. Jestliže
použijete jiný průměr a tvar struny, nebude
struna automaticky vysouvána a dojde ke
špatné funkci strunové hlavy, které může vy-
ústit ve vážné poranění. Zásadně nepoužívejte
jiné materiály jako např. drát, kovové struny,
lanka atp. Drát se může při vyžínání ulomit a
stane se z něj nebezpečný projektil, který
může způsobit velmi vážná poranění.
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ZPÙSOBY SEČENÍ

VÝSTRAHA: Při dosekávání v
blízkosti pevných překážek (kamenů,
obrubníků, zdí atp.) pracujte při nízkých
otáčkáchmotoru adbejte, aby se vyžínací stru-
na nehromadi la v blízkosti těchto překážek,
kterémohou poškodit strunovou hlavu,mohou
být do struny namotány nebo strunou
vymrštěny a způsobit vážné poranění.
S Konec napnuté struny vyžíná. Nejlepších
výsledků při práci a minimální spotřeby
vyžínací struny dosáhnete, pokud nebude
struna hromaděna v prostoru vyžínání.
Správný a chybný postup při vyžínání je
ukázán na dále uvedených obrázcích.

Správně Chybně

Sečení provádí
jen konec nap-
nuté struny

Struna zkroucená
v místě sečení
(střet s překážkou)

S Vyžínací struna si poradí s odstraňováním
trávy nebo plevele okolo zdí, plotù, stromů
a květinových záhonů, ale může také
poškodit jemnou kùru stromů nebo
poškrábat ploty atp.

S Při dosekávání a zarovnávání (začisžová-
ní) pracujte na 2/3 plynu, abyste
prodloužili životnost vyžínací struny a
snížili opotřebení vyžínací hlavy, zejména
při:
S Při dosekávání řídkého porostu.
S Při práci v blízkosti předmětů, na které se
může struna namotat jako např. sloupky
plotu, stromy nebo pletivo plotu atp.

S Při sečení a zametání pracujte vždy na
plný plyn, abyste dosáhli co nejlepšího
výsledku.
DOSEKÁVÁNÍ --- spodní část strunové hlavy
držte cca 8 cmnad zemí ve sklonu. Nechejte
pracovat (dosekávat) pouze konce napnuté
struny. Netlačte vyžínač směrem k pra-
covnímu místu.

Dosekávání

8 cm nad
zemí

ZAROVNÁVÁNÍ --- technika zarovnávání
(začisťování) odstraòuje nežádoucí vegeta-
ci. Spodní èást strunovéhlavy držte cca 8cm
nad zemí pod úhlem. Dbejte, aby se půdy v
blízkosti stromů, sloupků, soch atp. dotýkaly
pouze konce napnuté struny. Tento způsob
práce je náročný na spotřebu vyžínací
struny.

Zarovnávání

SEČENÍ --- Tento vyžínač je vhodný na
dosekávání travnatých ploch, které nelze
posekat konvenční sekačkou. Při sečení
udržujte rotující strunu vodorovně nad zemí.
Nedotýkejte se strunovou hlavou země,
mohlo by dojít jak jejímu poškození, tak i k
poškození travnaté plochy a stroje.

Sečení

ZAMETÁNÍ --- proud vzduchu rotující struny
může být využit k rychlému a efektivnímu
úklidu. Udržujte strunu ve vodorovné poloze
nad místem, které chcete “zamést” a
vyžínačem pohybujte ze strany na stranu.

Zametání
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ÚDRŽBA

VÝSTRAHA: Odpojte kabel zapalo-
vací svíčkynež zahájíte údržbu stroje svýjim-
kou seřizování karburátoru.
KONTROLA ZDA NEDOŠLO K
UVOLNĚNÍ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ
A SOUČÁSTÍ STROJE
S Botka zapalovací svíèky
S Vzduchový filtr
S Šrouby krytù
S Šroub přední rukojeti
S Ochranný kryt
KONTROLA POŠKOZENÝCH NEBO
OPOTŘEBOVANÝCH ČÁSTÍ
STROJE
Kontaktujte autorizované servisní středisko v
případě, že zjistíte poškození nebo
opotřebení částí stroje.
S Zkratový vypínaè ON/OFF ---
Překontrolujte správnou funkci vypínače.
Nastartujte motor a posuòte páèku
vypínaèe do polohy OFF. Motor se musí
zastavit. Nyní můžete nastartovat a
pokračovat v práci.

S Palivová nádrž --- ihned vypněte motor a
přerušte práci se strojem pokud palivová
nádrž vykazuje známky poškození nebo z
ní uniká palivo.

S Ochranný kryt --- ihned vypněte motor a
přerušte práci se strojem pokud je och-
ranný kryt poškozený.
PROHLÍDKA A ČISTĚNÍ STROJE A
VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ
S Po každém ukončení práce překontrolujte
zda nedošlo k uvolnění nebo poškození
částí stroje. Proveďte očištění stroje a
výstražných symbolů hadrem a běžným
čistícím prostředkem.

S Utřete stroj čistým, suchýmhadrem do su-
cha.

ČISTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
Zanesený vzduchový filtr snižuje výkon
stroje, zvyšuje spotřebu paliva a výfukových
plynů. Čistění vzduchového filtru provádějte
vždy po 5 hodinách provozu stroje.
1. Nejprve očistěte kryt a okolí vzduchové-
ho filtru aby nedoilo ke zneèiitìní komory
karburátoru po demontáži krytu vzdu-
cho vého filtru.

2. Demontáž proveďte dle vyobrazení.
POZNÁMKA: Vložku filtru nečistěte v
benzínu nebo jiných hořlavých
rozpouštědlech, tím zabráníte riziku vzniku
požáru nebo nebezpečných výparů.
3. Vložku filtru vyperte v mýdlové vodě.
4. Vložku filtru nechejte dokonale vyschnout.
5. Díly vzduchového filtru namontujte zpět.

Kryt vzduchového filtru

Vzduchový filtr

Knoflík

VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Zapalovací svíčku vyměňte nejméně je-
denkrát ročně, tím bude zajištěno bezpro-
blémové startování a dobrý chod motoru.
Vzdálenost (odtrh) elektrod zapalovací
svíčky je 0,6 mm.
1. Otočte a vytáhněte botku (koncovku) ze
zapalovací svíčky.

2. Vyšroubujte svíčku zmotoru a vyhoďte ji.
3. Nahraďte zapalovací svíčkou Champion
RCJ---6Y a dotáhněte nástrčným klíčem
19 mm.

4. Nasaďte koncovku svíčky.

SERVIS A SEŘÍZENÍ
VÝMĚNA VYŽÍNACÍ STRUNY
1. Stiskněte úchytky na straně strunové
hlavy a vyjměte pouzdro a cívku.

Úchytka

Pouzdro

Tlačítko
úchytky

2. Vytáhněte zbývající strunu.
3. Ze všech částí odstraňte nečistoty a usa-
zeniny. Jestliže je cívka opotřebovaná

nebo poškozená, vyměňte ji.
4. Nahraďte ji novou, již navinutou cívkou,
nebo použijte 8 metru dlouhou značkovou
strunu McCulloch o průměru 2 mm.

VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívejte drát,
provaz, niť či jinou náhradu, která by se mohla
odtrhnout a stát se nebezpečným projektilem.
5. Při navíjení nové struny na starou cívku
držte cívku, jak je ukázáno dole na
obrázku.

6. Ohněte strunu v polovině a ohyb vložte
do zářezu ve střední drážce cívky. Zkon-
trolujte, zda struna správně zapadla do
zářezu.
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Zářez

Cívka

7. Držte strunu mezi prsty a rovnoměrně a
pevně ji naviňte na cívku směremdoprava.

8. Stranu zatlačte do vodících zářezů.

Vodící zářez

Vodící
zářez

9. Konce struny protlačte výstupnímiotvory
po stranách pouzdra.

10. Cívku vložte do pouzdra.

Cívka

Pouzdro
11. Dbejte na to, aby se struny nezachytily
mezi drážku cívky a stěnu pouzdra.

12. Cívku a pouzdro nasaďte zpět na struno-
vou hlavu. Zatlačte, až pouzdro zaskočí
na své místo.

SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU

VÝSTRAHA: Seřízení volnoběhu
provádějte v bezpečné vzdálenosti od
prihlížejících. Seřizovácí hlavice se bude
během seřizování točit. Při seřizování noste
odpovídající ochranné prostředky a
dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
Karburátor byl odpovídajícím způsobem
seřizen již ve výrobním závodě. Úpravu
seřízení volnoběhu provádějte pouze tehdy,
dojde--- li k následující situaci:
S Motor po uvolnění plynu neudrží
volnoběžné otácky.
Před úpravami seřízení umístěte vyžínač tak,
aby se střunová hlava nedotýkala země ani
žádného jiného předmětu. Vyžínač držte za
běhu i při seřizováni v ruce. Strunovouhlava/
žací nástroj i tlumič výfuku držte vždy
směrem od sebe.

Nastavení volnoběhu
Nechte motor běžet na volnoběh. Rychlost
seřizujte, dokud motor nepoděži plynule bez
zadrhávání (přiliš pomalé volnoběžné otáčky).
S Otáčením šroubu volnoběžných otáček
po směru hodinových ručiček se
volnoběžné otáčky zvyšují (pokud motor
zhasíná).

S Pro snížerí otáček motoru točte šroubem
pro regulaci volnoběhu proti směru hodi-
nových ručiček.

Šroub volnoběžných otáček

Kryt vzduchového filtru

Pokud potřebujete další pomoc, nebo si
nejste jisti, zda dokážete sěrizení provést,
kontaktujte autorizovaný servis.
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SKSLADOVÁNÍ

VÝSTRAHA: Po ukončení práce s
vyžínačem postupujte vždy následovně:
S Před uskladněním nebo přepravou
vyžínače nechejte motor vychladnout.

S Vyžínač a pohonné hmoty skladujte v
dobře větraných prostorách, kde nemo-
hou výpary z pohonných látek přijít do sty-
ku se zdrojem jiskření nebo otevřeným
ohněm z ohřívačů vody, elektrických
spínačů, plynových kotlů atp.

S Vyžínač skladujte se všemi kryty. Umístěte
jej tak, aby nemohly ostré hrany způsobit
náhodné poranění.

S Vyžínač i pohonnéhmoty skladujte zdosa-
hu dětí.
SKLADOVÁNÍ PO UKONČENÍ
SEZÓNY
Připravte stroj ke skladovánípo ukončení se-
zónynebopokudnebudepoužíván podobu
delší než 30 dnù.
S Důkladně očistěte celý stroj před dlouho-
dobým uskladněním.

S Skladujte jej na čistém a suchém místě.
S Lehce naolejujte vnější kovové části stroje.

MOTOR
S Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do
otvoru jednu čajovou lžičku 2--- taktního
oleje pro vzduchem chlazené motory. Po-
malu zatáhněte 8 --- 10krát za startovací
šňůru, aby se na stěnách válce a pístu
vytvořil olejový film.

S Nahraďte původní zapalovací svíčku stej-
ným typem a zašroubujte ji.

S Vyčistěte vzduchový filtr.
S Překontrolujte zda nejsou povolené
šrouby nebomatice. Vyměňte poškozené,
popraskané nebo opotřebované součásti
stroje.

S Na začátku nové sezóny použijte čerstvý
benzín smíchaný ve správném poměru s
dvoutaktním olejem.
VŠEOBECNĚ
S Neskladujte benzín po skončení jedné se-
zóny pro použití v příští sezóně.

S Nádobu (kanystr), ve kterém skladujete
pohonné hmoty vyměňte, pokud začíná
rezavět.
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ZÁVADA PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
Motor nestar-
tuje.

1. Vypínač ON/OFF poloze
OFF --- vupnuto.

2. Motor zahlcený palivem.

3. Prázdná palivová nádrž.
4. Zapalovací svíčka
nedává jiskru.

5. Palivo se nedostáva do
karburátoru.

6. Je nutné seřídit
karburátor.

1. Přepněte vypínač do polohy
.ON --- zapnuto.
2. Postupujte dle instrukcí v části
“Startování motoru zahlceného
palivem.”

3. Doplňte odpovídající palivovou směs.
4. Použijte novou zapalovací svíčku.

5. Zkontrolojte zda není zanesený
palivový filtr; zkontrolujte zda není
přiskřípnutá nebo přerušená pali---
vová hadička; opravte nebo vyměňte.

6. Kontaktujte autorizovaný servis.

Motor nemá
správný chod
Při
volnoběžných
otáčkách.

1. Je nutné seřídit
karburátor.

2. Těsnění klikové hřídele je
opotřebované.

3. Nízká komprese.

1. Vis kapitola Seřízení karburátoru.

2. Kontaktujte autorizovaný servis.

3. Kontaktujte autorizovaný servis.

1. Zanesený vzduchový filtr.

2. Špatná funkce zapalo---
vací svíčky.

3. Je nutné seřídit
karburátor.

4. Nahromaděný karbon na
sítku tlumiče výfuku.

5. Nízká komprese.

Nelze přidat
plyn, motor
nemá výkon,
motor se při
zátěži zastaví.

1. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový
filtr.

2. Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací
svíčku; seřiďte odtrh elecktrod.

3. Kontaktujte autorizovaný servis.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

5. Kontaktujte autorizovaný servis.

Motor příliš
kouří.

1. Sytič částečně uzavřen.
2. Nesprávný poměr v
palivové směsi.

3. Zanesený vzduchový filtr.

4. Je nutné seřídit
karburátor.

1. Seřiďte sytič.
2. Vyprázdněte palivovou nádrž
a nalijte novou palivovou směs.

3. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový
filtr.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

Motor se příliš
zahřívá.

1. Nesprávný poměr v
palivové směsi.

2. Špatný typ zapalovací
svíčky.

3. Je nutné seřídit
karburátor.

4. Nahromaděný karbon na
sítku tlumiče výfuku.

1. Vyprázdněte palivovou nádrž
a nalijte novou palivovou směs.

2. Nahraďte správným typem.

3. Kontaktujte autorizovaný servis.

4. Kontaktujte autorizovaný servis.

VÝSTRAHA: Vždy vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky než zahájíte
činnosti doporučené v niže uvedené tabulce svýjimkou takových, které vyžadují nas-
tartování motoru.

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě s požadavky ES (platí pouze pro Evropu)
My, společnost Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.:
+46---36---146500, jakožto zplnomocněný zástupce ve Společenství, prohlašujeme v
rámci výhradní odpovědnosti, že strunový vyžínačMcCulloch TrimMac ST+ počínaje
sériovými čísly roku 2009 a dále (rok výroby je zřetelně vyznačen na typovém štítku a je
následován sériovým číslem stroje), jsou v souladu se SMĚRNICÍ RADY:
ze dne 17. května 2006 “týkající se stroju” 2006/42/ES.
ze dne 15. prosince 2004 “týkající se elektromagnetické kompatibility” 2004/108/ES, a
platných dodatků.
ze dne 3. května 2000 “týkající se emise hluku do okolí” měřeno dle příloha V ze
2000/14/ES. Pro informaci ohledně emisí hluku vix kapitolu Technická data.
Byly uplatněny následující standardní normy: EN ISO 12100---1/A1:2009, EN ISO
12100---2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008.
SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S---754 50 Uppsala, Švédsko,
provedl nepovinné scjválení typu firmě Husqvarna AB. Čísla certifikátů: SEC/09/2018.

11---01---2009

Ronnie E. Goldman, Technický ředitel
Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB
a odpovědný za technickou dokumentaci
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TECHNICKÁ DATA
MODEL: TrimMac ST+
MOTOR
Zdvihový objem, cm3 25
Otáčky motoru při maximálním výkonu (min ---1) 8000
Maximální počet otáček vřetena (min ---1) 10000
Počet otáček motoru při maximálních doporučených otáčkách
vřetena (min ---1) 7400
Doporuèené volnoběžné otáčky (min ---1) 4000
Max. výkon motoru, měřeno dle ISO 8893, kW 0,7
Tlumič zvuku s katalyzátorem Ano
SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ
Zapalovací svíãka Champion RCJ 6Y
Vzdálenost elektrod, mm 0,6
PALIVOVÉ A SPOTŘEBA POHONNÝCH
Kapacita palivové nádrže, cm3 340
Spotřeba pohonných hmot při maximálním výkonu motoru,
měřeno dle ISO 8893, g/h 407
Specifická spotřeba pohonných hmot při maximálním výkonu motoru,
měřeno dle ISO 8893, g/kWh 768
VÁHA
Hmotnost při prázdné nádrži bez strunové hlavy a krytu, kg 4,6
EMISE HLUKU
(viz poznámka 1)
Hladina akustického v.konu, zmûfiená dB(A) 108
Hladina akustického v.konu, zaruãená LWA dB(A) 112
HLADINY HLUKU(viz poznámka 2)
Poměrná hladina tlaku zvuku u ucha uživatele, měřená dle
EN ISO 11806 a ISO 22868, dB(A)
Vybaven strunovou hlavou (originální) 100,4
HLADINA VIBRACÍ
(viz poznámka 3)
Ekvivalentní hladiny vibrací (ahv,eq) v rukojetích,
měřené podle norem EN ISO 11806 a ISO 22867, v m/s2
Vybaven strunovou hlavou (originální), levý/pravý 3,0/8,7
Poznámka 1: Emise hluku do okolí naměřená jako efekt zvuku (LWA) dle direktivy ES
2000/14/ES. Uvádená hladina akustického výkonu pro stroj byla měřena s originálním
řezacím vybavením, které generuje nejvyšší hladinu. Rozdíl mezi garantovaným a měřeným
akustickým výkonem je v tom, že garantovaný akustický výkon rovněž zahrnuje rozptyl
výsledků měření a rozdíly mezi různými stroji téhož modelu podle Směrnice 2000/14/EC.
Poznámka 2: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro stroj mají
typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 dB(A).
Poznámka 3: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou
odchylku (standardní odchylku) 1 m/s2.

Model TrimMac ST+ (Závit hřidele kotouče 3/8 LH)
Schválené příslušenství Typ Řezného vybavení / kryt. č dílu

Strunová hlava TNG7 (struna o∅ 2 mm) 537419207 / 530071997


