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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.
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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+
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IDENTIFIKACIJA (KAJ JE KAJ?)

Glava z
nitko

Navodila za
uporabo

Ščitnik

Nosilna os

Stikalo
za vklop
in izklop

Pomožna ročica

Nastavitev pomožne ročice

Ročica zaganjalnika

Črpalka
goriva

Dušilec

Ključ

Ročica
za zagon

Čep za
dolivanje
mešanice

Gumb za plin

IDENTIFIKACIJA SIMBOLOV

A. OPOZORILO! Delo s kosilnico je lahko nevarno! Nepremišljena ali nepravilna
uporaba lahko pripelje do resnih poškodb ali smrti.

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

D. OPOZORILO! Nitka kosilnice lahko sproži hiter izmet predmetov. Posledica je
lahko oslepitev ali druga poškodba. Vedno uporabljajte zaščito za oči.

E. Uporabljajte:
Zaščitne slušalke
Zaščitna očala ali vizir

F. Pomožni ročaj mora biti nastavljen pod puščico.
G. Uporabnik stroja mora zagotoviti, da med delom nihče nima dostopa v delovno
območje s polmerom 15 metrov. Če na istem območju dela več uporabnikov,
upoštevajte varnostno razdaljo 15 metrov.

H. Uporabljajte neosvinceno ali kakovostno osvinčeno gorivo ali 2,5%-nomešanico za
dvotaktne motorje.

I. Stikalo ON/OFF za vklop/izklop motorja.
J. Zagotovljen nivo jakosti zvoka v skladu z direktivo 2000/14/ES
K. Najvišja vrtilna frekvenca vretena, obr/min
L. Nivo jakosti hrupa na razdalji 7,5 metrov
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VARNOSTNA PRAVILA

OPOZORILO: Pri uporabi vrtnega
orodja vedno upoštevajte osnovne previd-
nostne ukrepe, ki zmanjšujejo nevarnost
požara in resnih poškodb. Preberite in
upoštevajte navodila.
Delo s tem orodjem je lahko nevarno! Uporab-
nik mora upoštevati navodila in opozorila, ki
so zapisana na orodju in v priročniku. Pred
uporabo orodja preberite celotno navodilo
za uporabo! Temeljito spoznajte način
upravljanja in uporabe orodja. Orodje lahko
uporabljajo samo osebe, ki so prebrale op-
ozorila in navodila v priročniku in na orodju,
jih razumejo in upoštevajo. Otrokom ne do-
volite uporabe teh škarij.

VARNOSTE INFORMACIJE
NA ORODJU

NAVODILA ZA
UPORABO

NEVARNOST:Nikoli ne uporabljajte
rezil, žice ali orodja za mlatenje. To napravo
lahko uporabljate izključno s kosilno nitko.
Uporaba drugih dodatkov ali priključkov
poveča nevarnost poškodbe.

OPOZORILO: Nitka kosilnice lahko
sproži hiter izmet predmetov. Vas ali druge
osebe lahko oslepi/poškoduje. Zaščitite se z
zaščitnimi očali in ščitniki za noge. Vrteči se
nitki se ne približujte z deli telesa

Otroci, opazovalci in živali naj bodo oddalje-
ni najmanj 15 metrov. Če se vam kdo
približuje, takoj izključite motor.
Česepojavijo razmere, ki jih v tempriročniku
ne opisujemo, bodite pozorni in uporabite
zdravo pamet. Če potrebujete pomoč, se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
VARNOST UPORABNIKA

OPOZORILO:Med obratovanjem ta
naprava ustvarja elektromagnetno polje.
Pod določenimi pogoji lahko to polje moti
delovanje aktivnih in pasivnih medicinskih
vsadkov. Osebam z medicinskimi vsadki
svetujemo, da se pred uporabo te naprave

posvetujejo s svojim zdravnikom in proizva-
jalcem medicinskega vsadka. Tako se bodo
izognili hudim ali smrtnim poškodbam.
S Primerno se oblecite. Med delom ali
vzdrževalnimi deli na orodju vedno nosite
zaščitna očala ali podobno zaščito za oči
(na razpolago so zaščitna očala). Zaščita
za oči mora biti označena z oznako Z87.

S Pri delu v prašnem okolju vedno uporabl-
jajte zaščitno obrazno protiprašnomasko.

S Vedno nosite dolge hlače, dolge rokave,
škornje in rokavice. Priporočena je upora-
ba ščitnikov za noge.

S Vedno uporabljajte ščitnike za noge. Ne
hodite bosi ali v sandalih. Ne približujte se
vrteči nitki.

S Lase spnite nad višino ramen. Zavarujte ali
slecite ohlapna oblačila oz. oblačila s
popuščenimi visečimi trakovi, kravatami, re-
sicami itd. Lahko se ujamejo v gibljive dele.

S Dobra obleka, ki v celoti pokriva vaše telo,
vas dobro ščiti tudi pred odpadki in deli
strupenih rastlin, ki jih v vas lahko vrže
vrteča se nitka.

S Bodite pozorni. Te naprave ne uporabljajte,
kadar ste utrujeni, bolni, vznemirjeni ali pod
vplivomalkohola,mamilali zdravil. Glejte, kaj
delate; uporabljajte zdravo pamet.

S Nosite zaščitne slušalke.
S Dušilniki zvoka, opremljeni z katalizator-
jem, se med uporabo močno segrejejo in
ostanejo vroči precej časa po zaustavitvi
motorja. To velja tudi, kadar teče motor v
prostem teku. Dotik lahko povzroči opek-
line na koži. Mislite na nevarnost požara!

S Motorja nikoli ne zaženite v zaprtem pros-
toru ali zgradbi. Vdihavanje izpušnih pli-
nov je smrtno nevarno.

S Ročaji ne smejo biti umazani od olja ali go-
riva.
VZDRŽEVANJE IN VARNOST
ORODJA
S Razen za nastavljanje uplinjača, pred vsa-
kim vzdrževalnim posegom odvijte
vžigalno svečko.

S Pred vsako uporabo preverite in zamen-
jajte poškodovane ali nezanesljive dele.
Pred uporabo preglejte in popravitemore-
bitna puščanja. Kosilnico pravilno in redno
vzdržujte.

S Pred uporabo kosilnice zamenjajte dele
glave, ki so razpokani, odkrušeni, razbiti ali
drugače poškodovani.

S Kosilnico vzdržujte po priporočenih post-
opkih. Nastavite ustrezno dolžino rezilne
nitke.

S Uporabljajte samo 2 mm debele nitke
znamke McCulloch. Nikoli ne uporabljajte
žice, vrvi, traku ipd.

S Pred uporabo kosilnice pravilno namestite
ustrezen ščitnik. Uporabljajte izključno
specificirano glavo z nitko; poskrbite, da je
pravilno nameščena in varno pritrjena.
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S Poskrbite, da je naprava pravilno sestavl-
jena, kot je to prikazano v tem priročniku.

S Med nastavitvami uplinjača naj bo spodnji
del podprt, tako da nitka nemorepriti v stik
s predmeti.

S Med nastavljanjem uplinjača odstranite
vse osebe iz bližine.

S Uporabljajte izključno dodatke in nado-
mestne dele znamke McCulloch.

S Vsa vzdrževalna in servisna dela, ki niso
opisana v priročniku, naj izvaja
pooblaščena servisna služba.
VARNA UPORABA GORIVA
S Gorivo mešajte in dolivajte na prostem.
S Odstranite se iz bližine isker ali odprtega
ognja.

S Za gorivo uporabljajte ustrezno potrjeno
posodo.

S Ne kadite in ne pustite, da bi drugi kadili v
bližini goriva ali naprave.

S Preprečite razlitje goriva ali olja.Če segori-
vo razlije, ga pobrišite.

S Preden zaženete motor se umaknite naj-
manj 3 metre od mesta polnitve.

S Zaustavite motor in pustite, da se ohladi.
Šele potem odvijte pokrovček posode za
dolivanje goriva.

S Bencin vedno shranjujte v posodi, ki je
odobrena za vnetljive tekočine.
VARNA KOŠNJA

OPOZORILO: Pred vsako košnjo
področje preglejte. Odstranite ovire (kamne,
razbito steklo, žeblje, žico, ipd.), ki bi jih lahko
nitka izvrgla ali bi se lahko v nitko zapletli. Trdi
predmeti lahko poškodujejoglavo znitko ali re-
sno poškodujejo osebe, če priletijo vanje.
S Uporabljajte samo za obrezovanje,
čiščenje, košnjo in pometanje. Ne upo-
rabljajte za robljenje, obrezovanje dreves
ali živih mej.

S Obutev naj bo vedno čista in ves čas
uravnotežena. Ne hodite predaleč.

S Delov telesa ne približujte dušilniku hrupa

in vrteči se nitki. Držite motor pod višino
pasu. Vroč dušilnik lahko povzroči hude
opekline.

S Kosite od svoje leve proti desni strani.
Košnja na desni strani ščitnika zagotavlja,
da bodo odpadki leteli stran od kosca.

S Kosilnico uporabljajte samo pri dnevni
svetlobi ali dobri razsvetljavi.

S Uporabljajte ga samo za v priročniku op-
isana opravila.
PREVOZ IN SHRANJEVANJE
S Pustite, da se motor ohladi; pred shranje-
vanjem ali prevozom z vozilom napravo
pritrdite.

S Pred shranjevanjemali prevozomnaprave
izpraznite rezervoar za gorivo. Do konca
porabite gorivo iz uplinjača --- zaženitemo-
tor ter ga pustite teči, dokler se ne zaustavi.

S Orodje in gorivo hranite v prostoru, kjer
bencinskihlapi nemorejopriti v stik z iskra-
mi ali odprtim ognjem iz grelcev vode,
električnih motorjev ali stikal, peči itd.

S Napravo shranite tako, da vas omejilnik
nitke ne more ponesreči poškodovati. Ko-
silnico lahko obesite za nosilno os.

S Napravo shranjujte izven dosega otrok.
S Med prevozom naj bo naprava pritrjena.
POSEBNO OBVESTILO: Izpostavljanje
dolgotrajnim vibracijam pri uporabi bencinskih
ročnih orodij lahko pripelje do poškodb krvnih
žil ali živcev v prstih, rokah in sklepih pri ljudeh,
ki imajo pogoste otekline in težave s krvnimob-
tokom.Dolgotrajnauporaba v hladnemvreme-
nu lahko tudi pri zdravih ljudeh povzroči
poškodbe krvnih žil. Če se pojavijo simptomi:
otrplost, bolečina, pomanjkanje moči, spre-
memba barve kože ali tkiva, oz. izguba
občutka v prstih, rokah ali sklepih, orodje pre-
nehajte uporabljati in poiščite zdravniško
pomoč. Sistemproti tresenju ne zagotavlja izo-
giba zgoraj naštetim težavam. Uporabniki, ki
pogosto ali redno uporabljajo močna orodja,
morajo pozorno spremljati svoje fizično stanje
in stanje orodja.

SESTAVLJANJE

OPOZORILO: Prepričajte se, da je
naprava pravilno sestavljena in da so vse
sponke pritrjene.
Preverite sestavne dele glede morebitnih
poškodb. Ne uporabljajte poškodovanih de-
lov.
Povsem normalno je, da filter za gorivo v
praznem rezervoarju ropota.
Ostankigoriva ali olja nadušilniku soposled-
ica nastavitve uplinjača in testiranj pri proiz-
vajalcu.
NASTAVITEV POMOŽNEGA ROČAJA

OPOZORILO: Ob nastavljanju
pomožnega ročaja poskrbite, da ostane nad
sklopom zaporne obloge in pod oznako ali
puščico na gredi.

1. Popustite krilno matico na ročici.
2. Ročaj na gredi zavrtite v dvignjen
položaj; ponovno privijte krilno matico.

PRITRDITEV ŠČITNIKA

OPOZORILO: Ščitnik morate pravil-
no namestiti. Ščitnik vam nudi posebno
zaščito pred tveganjem, da vas ali druge za-
denejo leteči predmeti. Opremljen je z ome-
jilnikom, ki presežek nitke odreže. Rezilo za
omejitev dolžine nitke (na spodnji strani
ščitnika) je ostro in vas lahko poreže.
1. S ščitnika odvijte matico.
2. Nosilec vstavite v režo na ščitniku.
3. Ščitnik premikajte, da se vijak lahko po-
makne skozi izvrtino v nosilec.
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4. Ponovno namestite matico in jo varno
privijte s priloženim ključem.

Menjalnik

Ščitnik

Reža
Kaveljček

Matica

FUNKCIJA

OPOZORILO: Pred začetkom upo-
rabe preberite informacije ogorivu v varnost-
nih predpisih. Če varnostnih predpisov ne
razumete, goriva ne nalivajte. Obrnite se na
pooblaščeno servisno službo.
NALIVANJE GORIVA

OPOZORILO: Ko želite naliti gorivo,
najprej previdno odstranite čep rezervoarja
za gorivo.
Stroj je potrjen za delovanje z neosvinčenim
bencinom. Pred uporabo je potrebno ben-
cin zmešati s kakovostnim oljem za dvo-
taktnemotorje z zračnimhlajenjem v razmer-
ju 40:1. Razmerje 40:1 dobite z mešanjem 5
litrov neosvinčenega bencina in 0,125 litra
olja. NE UPORABLJAJTE avtomobilskih ali
ladijskih olj. Ta olja poškodujejo motor. Za
mešanje goriva upoštevajte navodila na po-
sodi za olje. Ko olje dolijete v bencin, potre-
site posodo, da se gorivo temeljito premeša.
Pred nalivanjem goriva vedno preberite in
upoštevajte varnostne predpise za gorivo.
PREVIDNOST: V enoti nikoli ne uporabl-
jajte nerazredčenega bencina. To povzroči
trajno poškodbo motorja.
ZAHTEVE ZA GORIVO
Uporabljajte kakovosten neosvinčen ben-
cin. Najnižje priporočeno oktansko število
bencina je 90 (RON).
POMEMBNO
Uporaba goriva z dodatkom alkohola (več
kot 10% alkohola) lahko povzroči večje
težave pri delovanju in trpežnosti motorja.

OPOZORILO: Nepravilna uporaba
goriva in/ali maziva povzroči težave, npr.:
nepravilno delovanje sklopke, pregre-
vanje, zaporo pare, zmanjšanje moči, ne-
zadostno mazanje, okvaro cevi za gorivo,
tesnil in notranjih sestavnih delovuplinjača
itd. Goriva z dodatkom alkohola povzročajo
visoko vpijanje vlage v mešanico goriva in
olja, kar vodi do ločevanja olja in goriva.
ZAUSTAVITEV KOSILNICE
S Motor zaustavite s preklopom stikala za
vzlop/izklop (ON/OFF) v položaj OFF (iz-
klop).

ZAGON KOSILNICE

OPOZORILO: Med zagonom mo-
torja se začne glava z nitko vrteti. Ne doti-
kajte se dušilnika. Vroč dušilnik lahko
povzroči hude opekline.

Začetno položaj

ZAGON HLADNEGA MOTORJA
OPOMBA: NE pritiskajte gumba za plin,
dokler se motor ne zažene in ne teče.
1. Kosilnico postavite na ravno podlago.
2. Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF) prema-
knite v položaj ON (VKLOP).

3. Počasi 6 krat pritisnite na napajalno
črpalko.

4. Ročico za zagon premaknite v položaj za
zagon (START).

Ročica zaganjalnika

Črpalka
goriva

Ročica za
zagon
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5. Zadržite gumb za plin in močno poteg-
nite vrv zaganjalnika, dasemotor zažene
in steče.

6. Kosilnico pustite teči 10 sekund, potem
do konca pritisnite gumb za plin, da
sprostite sistem za zagon.

ZAGON TOPLEGA MOTORJA
1. Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF) prema-
knite v položaj ON (vklop).

2. Pritisnite in zadržite gumb za plin. Do
konca pritisnite in zadržite gumb za plin,
da motor enakomerno steče.

3. Zadržite gumb za plin in močno poteg-
nite vrv zaganjalnika, dasemotor zažene
in steče.

OPOMBA:Običajno sepostopek zazagon
ogretega motorja lahko uporabi v času od 5
do 10 minut po izklopu kosilnice. Če kosilni-
ca miruje več kot 10 minut, jo je potrebno
zagnati z upoštevanjem korakov v poglavju
ZAGON HLADNEGA MOTORJA, ali z
upoštevanjem navodil za zagon, ki so prika-
zana na kosilnici.
ZAGON ZALITEGA MOTORJA
Zalite motorje je možno pognati s hitrim
ponavljajočim potegom ročice zaganjalnika
ob pritiskanju gumba za plin, dokler se mo-
tor ne zažene in steče. Za zagon bo morda
potrebno veliko potegov --- odvisno od
stopnje zalitosti motorja. Če se kosilnica še
vedno ne zažene, si oglejte RAZPREDELNI-
CO ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV.

PRIROČNIK ZA UPORABO
DELOVNI POLOŽAJ

Kosite od svoje leve proti desni strani.

VEDNO NOSITE:
Zaščito
za glavo

Dolge hlače

Močne čevlje

Zaščita oči

OPOZORILO: Vedno nosite zaščito
za oči in sluh. Nikoli se ne nagibajte preko
glave z nitko. Kamni ali črepinje se lahko od-
bijejo ali priletijo v vaše oči in obraz ter
povzročijo izgubo vida ali druge težje
poškodbe.
Ne nastavljajte višje hitrosti, kot je potrebno.
Rezilna nitka reže učinkovito že pri nepolnem
plinu. Pri nižjem številu vrtljajevmotor povzroča
manjši hrup in se manj trese. Rezilna nitka se

kasneje izrabi, hkrati obstaja manjša možnost,
da se “privari” na tuljavo.
V času, ko ne kosite, vedno sprostite gumb za
plin in pustite motor teči v prostem teku.
Zaustavitev motorja:
S Sprostite gumb za plin.
S Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF) prema-
knite v položaj OFF (izklop).
PODALJŠEVANJE DOLŽINE NITKE
Nitko podaljšate tako, da pri polnem plinu s
spodnjim delom glave rahlo potrkate na tla.
Kovinsko rezilo omejevalnika, ki je pritrjenna
ščitnik, bo odrezalo nitko na pravo dolžino

OPOZORILO: Uporabljajte samo
nitko premera 2 mm. Druge debeline in ob-
like nitk se ne podaljšujejo pravilno, zato gla-
va z nitko ne deluje pravilno in lahko pridedo
hudih poškodb. Ne uporabljajte drugih mat-
erialov, npr. žice, vrvi, traku ipd. Žica se lahko
med rezanjempretrga in postane nevaren iz-
strelek, ki lahko povzroči težjo poškodbo.
NAČINI REZANJA

OPOZORILO: Okoli trdih objektov
(skala, pesek, ograjni stebri ipd.) kosite z
najmanjšim številom vrtljajev, ker lahko
poškodujejo glavo z nitko, se zapletejo v nit-
ko ali jih izvrže, kar lahko povzroči težjo
poškodbo.
S Kosi konica nitke. Najbolj učinkovito delo-
vanje in najmanjšo obrabo nitke dosežete,
če nitke med košnjo ne potiskate v podla-
go. Spodaj so prikazani pravilni in napačni
načini uporabe.

Desno Napačno

Kosi konica nitke Nitka v delovnem
območju

S Nitka enostavno odstrani travo in plevel ob
zidovih, ograjah, drevesih in cvetličnihgre-
dah; lahko pa prereže tudi mehke palice
okoli dreves ali grme in lesene ograje.

S Za prirezovanje ali strganje ne uporabite
polnega plina, da podaljšate življenjsko
dobo nitke in zmanjšate obrabo glave, še
posebno:
S Pri enostavni košnji.
S V bližini predmetov, okoli katerih se lah-
ko nitka ovije, npr. manjši stebri, drevesa
ali žica ograje.

S Za dobro opravljeno košnjo ali pometanje
uporabite poln plin.
OBREZOVANJE --- Spodnji del glave z nitko
držite pod kotom okoli 8 cm nad tlemi. V stik
naj pride samo konica nitke. Nitke ne potis-
kajte v obdelovalno območje.
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Obrezovanje

8 cm nad tlemi
STRGANJE --- S tehniko strganja odstranite
vso nezaželeno vegetacijo. Spodnji del
glave z nitko držite pod kotomokoli 8 cmnad
tlemi. Konica nitke udarja v tla okoli dreves,
stebrov, spomenikov ipd. S tem načinom se
poveča obraba nitke.

Strganje

KOŠNJA --- Kosilnica je najprimernejša za
košnjo na mestih, ki jih navadne vrtne kosil-
nice ne dosežejo. Za košnjo držite nitko ko-

silnice vzporedno s podlago. Ne pritiskajte
glave z nitko v podlago, ker s tem lahko ostr-
gate podlago in poškodujete kosilnico.

Kosnja

POMETANJE --- Veter, ki ga povzroča vrteča
se nitka lahko izkoristite za hitro in lahko pome-
tanje. Nitko držite vzporedno nad površino in
kosilnico premikajte levo in desno.

Pometanje

VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Pred vzdrževalnimi
deli zaustavite kosilnico in odklopite vžigalno
svečko, razen pri nastavitvah uplinjača.
PREPRIČAJTE SE, DA SO VSE
SPONKE ALI VSI DELI PRITRJENI
S Kapica vžigalne svečke
S Zračni filter
S Vijake za pritrditev ohišja
S Vijak za pomožni ročaj
S Ščitnik pred črepinjami
PREPRIČAJTE SE, DA DELI NISO
POŠKODOVANI ALI OBRABLJENI
Za zamenjavo poškodovanih ali izrabljenih de-
lov se obrnite na pooblaščeno servisnoslužbo.
S Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF) ---
Prepričajte se v pravilno delovanje stikala
za vklop/izklop: stikalopreklopite vpoložaj
OFF (izklop). Prepričajte se, da se jemotor
ustavil; potem motor ponovno zaženite in
nadaljujte.

S Rezervoar za gorivo --- Ne uporabljajte ko-
silnice, če opazite znake poškodbe ali
puščanja rezervoarja za gorivo.

S Ščitnik pred črepinjami --- Ne uporabljajte
kosilnice s poškodovanim ščitnikom pred
črepinjami.

PREGLED IN ČIŠČENJE ORODJA
IN NALEPK
S Po vsaki uporabi preglejte celotno napravo,
da se niso izgubili ali poškodovali deli.
Orodje in nalepke očistite z vlažno krpo in
blagim čistilnim sredstvom.

S Napravo obrišite s čisto suho krpo.
ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA
Zamašen zračni filter zmanjša močmotorja ter
poveča porabo goriva in škodljivih izpušnih pli-
nov. Filter očistite na vsakih 5 ur delovanja.
1. Očistite pokrov in območje v bližini, da
ob odstranitvi pokrova preprečite dostop
umazanije v notranjost uplinjača.

2. Dele odstranite, kot je prikazano na risbi.
OPOMBA: Filtra ne čistite z bencinom ali z
drugimi lahko vnetljivimi sredstvi. S tem se
izognete nevarnosti požara ali nastanku
škodljivih hlapljivih plinov.
3. Filter očistite z milom in vodo.
4. Počakajte, da se filter posuši.
5. Zamenjajte sestavne dele.

Gumb

Zračni filter

Pokrov zračnega filtra
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ZAMENJAVA VŽIGALNE SVEČKE
Vžigalno svečko zamenjajte enkrat letno, da
zagotovite lažji zagon in lepši tek motorja.
Razmik med kontakti nastavite na 0,6 mm.
Nastavitev vžiga je stalna in je ni možno nas-
taviti.

1. Zasučite in snemite kapico vžigalne
svečke.

2. Svečko odvijte iz valja in jo odstranite.
3. Zamenjajte jo s svečko Champion
RCJ-6Y, ki jo tesno privijte z 19 mm
ključem.

4. Ponovno namestite kapico vžigalne
svečke.

SERVISIRANJE IN NASTAVITVE

ZAMENJAVA NITKE
1. Pritisnite jezička nastranskemdelu glave
nitke ter snemite pokrov in vreteno.

Jeziček

Pokrov

Varovalni
gumb

2. Odstranite preostalo nitko.
3. Vse dele dobro očistite. Če je vreteno iz-
rabljeno ali poškodovano, ga zamenjajte.

4. Vreteno zamenjajte z navitim vretenom,
oz. zamenjajte samonitko. Uporabite nit-
ko dolžine 8 metra in premera 2 mmbla-
govne znamke McCulloch.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
žice, vrvi, strune ipd., saj se med košnjo lah-
ko strgajo in se spremenijo v nevaren izstre-
lek.
5. Pri namestitvi nove nitke na obstoječe
vreteno primite vreteno, kot je prikazano
na spodnji sliki.

6. Nitko prepognite na polovico in pregib
vstavite v režo na sredini oboda vretena.
Zagotovite, da je nitka v rei dobro name-
cena.

Reža

Vreteno

7. S prsti držite nitki ter jih enakomerno in
močno navijte okoli vretena v smeri uri-
nega kazalca.

8. Oba konca nitk vstavite v zarezi na robu
vretena.

Zareza

Zareza

9. Konca nitk vstavite v izhodni odprtini na
stranskih delih pokrova.

10. Vreteno namestite v pokrov.

Vreteno

Pokrov

11. Preverite, da se nitki nista ujeli med obod
vretena in steno pokrova.

12. Vreteno in pokrov ponovno namestite na
glavo nitke. Pokrov potisnite, da se
zaskoči na svoje mesto.

NASTAVITEV UPLINJAČA

OPOZORILO: Med nastavljanjem
števila vrtljajev prostega teka odstranite vse
osebe iz bližine. Med postopkom se glava z
nitko vrti. Uporabljajte zaščitno opremo in
upoštevajte vse varnostne ukrepe.
Uplinjač je tovarniško natančno nastavljen.
Nastavitve so potrebne ob pojavu katerega-
koli izmed naslednjih pojavov:
S Motor ob sproščenem gumbu za plin ne
teče v prostem teku
Za nastavljanje podprite kosilnico, da rezilni
priključek ne doseže podlage in se ne zadene
v noben predmet. Med nastavljanjem z roko
držite delujočo kosilnico. Delov telesa ne
približajte rezilnemu priključku in dušilniku.
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Nastavitev števila vrtljajev prostega
teka
Motor naj teče v prostem teku. Število vrtlja-
jev nastavite tako, damotor teče brez zausta-
vitve (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 zasučite vijak
za nastavljanje števila vrtljajev prostega
teka v nasprotni smeri urinega kazalca.
OPOMBA: V primeru uporabe goriva Aspen
2T je pospeševanjemotorja lahko počasnejše.

Pokrov zračnega filtra

Vijak za nastavljanje
števila vrtljajev
prostega teka

Če potrebujete dodatno pomoč ali niste
prepričani o pravilnem izvajanju postopka,
se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

SHRANJEVANJE

OPOZORILO: Po vsaki uporabi iz-
vedite naslednje korake:
S Pred shranjevanjem ali prevozom semora
motor ohladiti.

S Kosilnico in gorivo hranite v dobro
prezračenem prostoru, kjer bencinski hla-
pi nemorejo priti v stik z iskrami ali odprtim
ognjem iz grelcev vode, električnih motor-
jev ali stikal, peči itd.

S Pred shranjevanjem ali prevozom orodja
izpraznite rezervoar za gorivo.

S Kosilnico in gorivo hranite izven dosega
otrok.

S Enoto shranite z vsemi zaščitami na svo-
jem mestu. Postavite enoto tako, da jo ne
bo noben oster predmet po nesreči
poškodoval.
SEZONSKO SHRANJEVANJE
Nakoncusezoneali v primeru, ko je neboste
uporabljali najmanj 30 dni, pripravite kosilni-
co za shranjevanje.
Shranjevanje kosilnice za daljše obdobje:
S Pred daljšim shranjevanjem enoto popol-
noma očistite.

S Shranjujte jo v čistem in suhem prostoru.
S Zunanje kovinske površine narahlo naol-
jite.

MOTOR
S Odstranite vžigalno svečko in skozi odprti-
no svečke dolijte 1 čajno žličko dvotaktne-
ga motornega olja (zračno hlajenega).
Počasi 8 do 10 krat potegnite vrv zaganjal-
nika, da se olje porazdeli.

S Vžigalnosvečko zamenjajte z novosvečko
priporočenega tipa in toplotne vrednosti.

S Očistite zračni filter.
S Preglejte,česo nakosilnici popuščeni vija-
ki, matice in sorniki. Zamenjajte vse
poškodovane, počene ali obrabljene dele.

S Na začetku naslednje sezone uporabite
samo sveže gorivo, s pravilnim razmerjem
bencina in olja.
OSTALO
S Bencina ne shranjujte za naslednjo sezo-
no.

S Če začne posoda za gorivo rjaveti, jo za-
menjajte.
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MOTNJA VZROK UKREP
Motor se ne
zažene.

1. ON/OFF stikalo v legi OFF
(isklop) lega.

2. Motor je zalit.

3. Prazeb rezervoar za gorivo.

4. Vžigalna svečka ne vžiga.
5. Ni dovoda goriva.
Uplinjač.

6. Uplinjač potrebuje
nastavitev.

1. Premaknite vklopno stikalo v lego ON
(vklop).

2. Glejte “Zagon zalitega motorja” v
poglavju Delovanje.

3. Rezervoar napolnite s pravilno mešanico
goriva.

4. Zamenjajte vžigalno svečko.
5. Je filter za gorivo umazan; Zamenjajte.
Je cev za dovod goriva prelomljena ali
počena; Popravite ali zamenjajte.

6. Obrnite se na pooblaščeno servisno
službo.

Motor v prostem
teku ne teče
pravilno.

1. Uplinjač potrebuje
nastavitev.

2. Tesnila ročične gredi so
izrabljena.

3. Nizka kompresija.

1. Glejte “Nastavitev uplinjača” v poglavju
Servisiranje in nastavitve.

2. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

3. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

1. Zračni filter je zamašen.
2. Vžigalna svečka je
umazana.

3. Uplinjač potrebuje
nastavitev.

4. Nabiranje saj na dušilnika.
5. Nizka kompresija.

Motor ne
pospešuje, moč
pojema ali se
izklopi ob
obremenitvi.

1. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
2. Očistite ali zamenjajte čep in ponovno
nastavite odmik.

3. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

4. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.
5. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

Is motorja se
močno kadi.

1. Mežanica goriva ni pravilna.

2. Vžigalna svečka ni prava.
3. Uplinjač potrebuje
nastavitev.

4. Nabiranje saj na dušilnika.

1. Ispraznite rezervoar za gorivo in ga
napolnite s pravilno mešanico goriva.

2. Zamenjajte jo s pravo vžigalno svečko.
3. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

4. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

OPOZORILO: Kosilnico pred izvajanjem priporočenih ukrepov za odpravljanje
napak vedno zaustavite in odklopite vžigalno svečko. Izjema so postopki, pri katerih
je delovanje kosilnice potrebno.

PREGLEDNICA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motor se
pregreva.

1. Dušilna loputa je delno
antivirana.

2. Mežanica goriva ni pravilna.

3. Zračni filter je zamašen.
4. Uplinjač potrebuje
nastavitev.

1. Nastavite dušilno loputo.

2. Ispraznite rezervoar za gorivo in ga
napolnite s pravilno mešanico goriva.

3. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
4. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.
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DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
ES deklaracija o skladnosti (velja samo v Evropi)
Mi, Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, Švedska, Tel: +46---36---146500, kot
pooblaščeni predstavnik v Skupnosti, izjavljamo, da kosilnica trave model McCulloch
TrimMac ST+ s serijskimi številko iz leta 2009 in kasneje (leto je jasno navedeno na
serijski ploščici in mu sledi serjska številka), ustreza naslednjim zahtevam
DIREKTIVAM SVETA:
z dne 17. maja 2006, “v zvezi s strojno opremo” 2006/42/ES.
z dne 15. decembra 2004, “v zvezi z elektromagnetno združljivostjo” 2004/108/ES in
ustreznimi dopolnili; in
z dne 8. maja 2000, “v zvezi z emisijo hrupa v okolje”, v skladu s prilogo V smernice
2000/14/ES. Za informacije v zvezi z emisijo hrupa glejte poglavje Tehnični podatki.
Uporabljeni so naslednji standardi: EN ISO 12100--1/A1:2009, EN ISO
12100--2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Švedska,
je izvedel neodvisen tipski preizkusv imenupodjetja HusqvarnaAB. Številkecertifikata:
SEC/09/2018.

09---11---01

Ronnie E. Goldman, Direktor inženiringa
Pooblaščeni predstavnik družbe Husqvarna AB
in odgovornen za tehnično dokumentacijo
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TEHNIČNI PODATKI
MODEL: TrimMac ST+
MOTOR
Prostornina valja, cm3 25
Ob največji histrosti vrtenja, obr/min 8000
Največja frekvenca vrtenja vretena, obr/min 10000
Hiltrost motorja pri največjem priporočenem vretenu vrtilna
frekvenca, obr/min 7400
Priporočena hitrost prostega teku, obr/min 4000
Največja moč motorja, izmerjena v sklad v skladu z ISO 8893, kW 0,7
Dušilnik s katalizatorjem Da
SISTEM VŽIGA
Vžigalna svečka Champion RCJ 6Y
Razmik elektrod, mm 0,6
SISTEM ZA DOVOD GORIVA IN MAZANJE
Prostornina rezervoarja za gorivo, cm3 340
Poraba goriva pri največji moči motorja, merjena v
skladu z ISO 8893, v g/h 407
Specifična poraba goriva pri največji moči motorja, merjena v skladu
z ISO 8893, v g/kWh 768
MASA
Masa brez goriva, rezilnega orodja in ščitnika, kg 4,6
EMISIJE HRUPA
(glejte Opombo 1)
Izmerjeni nivo jakosti zvoka dB(A) 108
Novo jakosti zvoka, garatirana LWA dB(A) 112
NIVOJI ZVOKA
(glejte Opombo 2)
Enakovredno nivoju jakosti zvoka pri ušesu uporabnika
izmerjen v skladu z EN ISO 11806 in ISO 22868, dB(A)
Opremljena z glavo z nitko (originalno) 100,4
NIVOJI VIBRACIJ
(glejte Opombo 3)
Enakovredni nivoji vibracij (ahv,eq) na ročajih, izmerjeni v skladu
z EN ISO 11806 in ISO 22867, m/s2

Opremljeno z glavo z nitko (originalno), levo/desno 3,0/8,7

Opombo 1: Emisije hrupa v okolje, izmerjene kot jakost zvoka (LWA), v skladu z ES direktivo
2000/14/ES.Prijavljeni nivo jakosti zvokanaprave jebil izmerjen zoriginalnim rezilnimorodjem,
ki dosega najvišji nivo. Razlika med garantiranim in izmerjenim nivojem jakosti zvoka je v tem,
dagarantirani nivo jakosti zvoka, v skladu zdirektivo2000/14/ES, vključuje tudi disperzijo rezul-
tatov meritev in razlike med različnimi napravami istega modela.
Opombo 2: Prijavljeni podatki za enakovreden nivo jakosti zvoka za napravo ima tipično
statistično disperzijo (standardno deviacijo) 1 dB(A).
Opombo 3: Prijavljeni podatki za enakovreden nivo vibracij za napravo ima tipično statistično
disperzijo (standardno deviacijo) 1 m/s2.

Model TrimMac ST+ (3/8 LH navoj vretena gredi)
Odobreni dodatki Tip Rezilni dodatek / ščitnik, št. dela

Glava z nitko TNG7 (ř 2 mm nitka) 537419207 / 530071997




