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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+
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IDENTIFIKÁCIA (ČO JE ČO?)

Tlačidlo palivove
pumpy

Hlavica
vyžínača Hriadeľ Pomocná rukoväť

Tlmič

Kľúč

Navod na
použitie

Kryt

Vypínač
ON/OFF

Vijak za pomocná
rukoväť Páčka plynu

Štartovacia
páčka

Viečko
palivovej
náplne

Rukoväť štartovacieho lanka

POPIS SYMBOLOV

A. VAROVANIE! Tento vyžínač môže byt nebezpečný! Nedbanlivé alebo
nesprávne používanie môže spôsobiť vážne alebo až smrteľné poranenie.

B. Pred používaním vyžínača si pozorne prečítajte a snažte sa pochopiť tento návod.
C. S touto rukovätou používajte iba žaciu hlavicu. Nikdy nepoužívajte s týmto strojom
kosiace nože ani iné príslušenstvo.

D. VAROVANIE! Vyžínacie lanko môže prudko odhodiť predmety. Môžete
oslepnúť alebo poraniť sa. Vždy noste ochranné prostriedky na oči.

E. Vždy používajte:
Ochranné prostriedky sluchu
Ochranné okuliare alebo štít

F. Pomocná rukoväť sa smie umiestniť iba pod šípku.
G. Obsluhujúci pracovníkmusí zabezpečiť, že počas práce nikto nevstúpi do priestoru
s polomerom 15 metrov. Ak pracujú v tej istej zóne viacerí pracovníci, musí sa
dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť 15 metrov.

H. Používajte zmes bezolovnatého alebo kvalitného olovnatého benzínu s olejom pre
dvojtaktné motory v pomere 2,5%.

I. Vypínač ON/OFF motora.
J. Úroveň emisií hluku v súlade so smernicou 2000/14/ES
K. Maximálna rýchlosť otáčania vretena, ot./min.
L. Úroveň akustického tlaku vo vzdialenosti 7,5 metra
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BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE! Pri používaní
záhradných strojov je nevyhnutné vždy
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia
na zníženie rizika požiaru a vážneho porane-
nia. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny.
Tátomotorová jednotkamôže byť nebezpečná!
Za dodržiavanie upozornení v tomto návode a
pokynov na stroji zodpovedá obsluhujúci pra-
covník. Pred používaním stroja si pozorne
prečítajte celý návod! Dokonale sa zoznámte s
ovládačmi a správnympoužívaním stroja. Stroj
smú používať výhradne osoby, ktoré si
prečítali, pochopili a dodržiavajú upozornenia
a pokyny v tomto návode a na stroji. Nikdy
nedovoľte, aby stroj používali deti.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
O STROJI

NÁVOD NA
POUŽITIE

NEBEZPEČENSTVO: Nikdy
nepoužívajte nože ani voľne sa pohybujúce
príslušenstvo. Tento stroj je navrhnutý na
používanie iba s vyžínacou hlavou. Použitie
akéhokoľvek iného príslušenstva alebo dopln-
kov zvýši riziko poranenia.

UPOZORNENIE! Vyžínacie lanko
môže prudko odhodiť predmety. Vy alebo
iné osoby by ste mohli oslepnúť alebo sa
zraniť. Noste ochranné okuliare a chrániče
dolných končatín. Nepribližujte sa časťami
tela k otáčajúcej sa vyžínacej hlave.

Nedovoľte deťom, okolostojacim osobám
ani zvieratám, aby sa priblížili viac ako na 15
metrov. Ak by sa o to pokúsili, zastavte ich.
Ak by sa vyskytla situácia, ktorá nie je
popísaná v tomto návode, dávajte pozor a
postupujte rozumne. Ak potrebujetepomoc,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
BEZPEČNOSŤ PRACOVNÍKA

UPOZORNENIE! Tento stroj počas
prevádzky vytvára elektromagnetické pole. Za
určitýchokolnostímôže totopole vytvárať inter-
ferencie s aktívnymi alebo pasívnymi zdra-
votníckymi pomôckami. Aby ste znížili

nebezpečenstvo vážneho alebo aj smrteľného
poranenia, odporúča sa, aby sa osoby s im-
plantovanými pomôckami poradili so svojím
lekárom alebo výrobcom pomôcky ešte pred
použitím tohto stroja.
S Vhodne sa oblečte. Pri práci alebo pri vy-
konávaní údržby Vašej jednotky vždy
noste ochranné okuliare alebo podobnú
ochranu očí (ochranné okuliare sú k dis-
pozícii). Ochranné prostriedky očí majú
byť označené Z87.

S V prašnom prostredí vždy používajte
tvárovú alebo prachovú masku.

S Vždy noste hrubé, dlhé nohavice, dlhé
rukávy, ochrannú obuv a rukavice.
Odporúča sa nosenie chráničov dolných
končatín.

S Vždy noste ochrannú obuv. Nikdy nepra-
cujte bosí alebo v sandáloch. Nepribližujte
sa k otáčajúcej vyžínacej hlave.

S Vypnite si vlasy, aby nesiahali na plecia.
Zapnite alebo odložte voľné odevy a šperky,
alebo odev s voľnými visiacimi páskami,
viazačkami, strapcami a pod. Môžu sa
zachytiť do pohybujúcich sa častí.

S Úplné prikrytie tela pomáha ochrániť vás
pred predmetmi a kúskami jedovatých
rastlín odhodených otáčajúcou sa strunou.

S Dávajte pozor. Tento stroj nepoužívajte, ak
ste unavený, chorý, nervózny alebo pod
vplyvomalkoholu, drog alebo liekov. Dávajte
pozor na to, čo robíte; buďte rozumný.

S Noste ochranné prostriedky sluchu.
S Tlmiče vybavené katalyzátorom sa počas
prevádzky veľmi zohrievajú a ostanú dlho
horúce aj po vypnutí stroja. Platí to aj pri
voľnobehu. Dotknutie sa tlmiča môže
spôsobiť popáleniny. Nezabúdajte na
nebezpečenstvo požiaru!

S Stroj nikdy neštartujte a nenechávajte v
prevádzke v uzavretej miestnosti a v bu-
dove. Vdychovanie výfukových plynov
môže zabiť.

S Rukoväte udržiavajte čisté od oleja a paliva.
BEZPEČNOSŤ STROJA/
BEZPEČNOSŤ PRI ÚDRŽBE
S Odpojte sviečku zapaľovania ešte pred
vykonaním opravy, s výnimkou úkonov na
nastavenie karburátora.

S Pred každým používaním skontrolujte a
vymeňte poškodené alebo chýbajúce
dielce. Pred používaním skontrolujte a op-
ravte únik paliva. Udržiavajte jednotku v
dobrých pracovných podmienkach.

S Pred používaním jednotky vymeňte dielce
kosačkovej hlavice, ktoré praskli,
rozštiepili sa, zlomili sa alebo sú
akýmkoľvek iným spôsobom poškodené.

S Udržiavajte stroj v súlade s odporúčanými
postupmi. Udržiavajte správnu dĺžku ko-
siaceho lanka.

S Používajte výhradne lanko s priemerom 2
mm značky McCulloch. Nikdy
nepoužívajte drôt, lanko, šnúru a pod.
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S Pred používaním stroja správne
nainštalujte požadovaný kryt. Používajte
iba vhodnú hlavicu vyžínača; vždy sa uis-
tite, že je správne nainštalovaná a
bezpečne upevnená.

S Uistite sa o správnej montáži stroja podľa
tohto návodu.

S Karburátor upravujte pri nízkych otáčkach
a so strojom uloženým tak, aby sa struna
nedostala do kontaktu so žiadnym pred-
metom.

S Pri nastavovaní karburátora nedovoľte
priblížiť sa iným osobám.

S Používajte výhradne odporúčané
príslušenstvo a náhradné diely značky
McCulloch.

S Úkony údržby a opravy, ktoré nie sú
popísané v tomto návode, dajte vykonať v
autorizovanej prevádzke servisu.
BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCIÍ S
PALIVOM
S Palivo miešajte a nalievajte vonku.
S Nepribližujte sa k nemu iskrou alebo otvo-
reným plameňom.

S Používajte nádobu určenú pre palivo.
S V blízkosti paliva alebo stroja nefajčite a
nedovoľte fajčiť ani iným osobám.

S Vyhýbajte sa vyliatiu paliva alebo oleja.
Vyliate palivo poutierajte.

S Pred naštartovaním motora presuňte stroj
aspoň 3 metre od miesta plnenia.

S Zastavtemotor a nechajte ho vychladnúť, až
potom odstráňte palivové viečko.

S Benzín vždy skladujte v nádobách, ktoré sú
vhodné pre horľavé kvapaliny.
BEZPEČNOSŤ PRI KOSENÍ

UPOZORNENIE! Pred každým
použitím skontrolujte pracovný priestor.
Odstráňte predmety (kamene, rozbité sklo,
klince, drôty a pod.), ktoré by sa mohli odhodiť
alebo zamotať do vyžínacieho lanka. Tvrdé
predmety môžu poškodiť hlavicu vyžínača a
odhodením môžu spôsobiť vážne poranenia.
S Používajte výhradne na vyžínanie, osekáva-
nie, kosenie a zarovnávanie. Nepoužívajte
na orezávanie, odvetvovanie ani na rezanie
kríkov.

S Vždy stojte pevne a udržiavajte rovnováhu.
Nepreťažujte sa.

S Žiadnou časťou tela sa nepribližujte k tlmiču
alebo k otáčajúcemu sa lanku. Motor
udržiavajte vo výške pod pásom. Horúci
tlmič môže spôsobiť vážne popáleniny.

S Koste zľavadoprava. Kosenie z pravej strany
krytu bude odhadzovať nečistoty preč od
obsluhujúceho pracovníka.

S Používajte iba za denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.

S Požívajte iba na účely popísané v tomto
návode.
PREPRAVA A USKLADNENIE
S Nechajte motor vychladnúť; pred usklad-
nením a prepravou stroja na vozidle ju upev-
nite.

S Pred uskladnením alebo prepravovaním
vyprázdnite palivovú nádrž. Úplne spotre-
bujte palivo, ktoré ostalo v karburátore
naštartovaním motora a nechajte ho v
chode, kým sa sám nezastaví.

S Stroj a palivo skladujte na mieste, kde sa k
výparom paliva nedostane iskra alebo otvo-
rený plameň z ohrievača vody, elektrických
motorov alebo zapaľovačov, kotlov a pod.

S Stroj uskladnite tak, aby sa nikto nemohol
poraniť orezávacím nožíkom. Stroj zaveste
za hriadeľ.

S Stroj uskladnite mimo dosahu detí.
S Počas prepravy stroj zaistite.
ŠPECIÁLNE POKYNY: Dlhodobé vystave-
nie pracovníka vibráciám motorových jedno-
tiekmôže spôsobiť poškodenie ciev alebo ner-
vov prstov, rúk a kĺbov u ľudí náchylných na
problémy s krvným obehom a opuchmi. Dlho-
dobé používanie v chladnom počasí môže
viesť k poškodeniu obehového systému aj u
ináč zdravých ľudí. Ak spozorujete príznaky
ako zmeravenie, bolesť, stratu sily, zmeny
farby alebo štruktúry pokožky alebo stratu citli-
vosti v prstoch, rukách alebo kĺboch, prestaňte
tento nástroj používať a vyhľadajte lekársku
pomoc. Antivibračný systém nezaručuje
ochranu pred týmito problémami. Osoby,
ktorépoužívajúmotorovénástroje nepretržite a
pravidelne, musia pozorne kontrolovať svoj
zdravotný stav a stav stroja.

MONTÁŽ

UPOZORNENIE! Uistite sa o
správnej montáži stroja a bezpečnosti
všetkých spojov.
Skontrolujte, či dielce nie sú poškodené.
Nepoužívajte poškodené časti.
Je normálny jav, že palivový filter hrkoce v
prázdnej palivovej nádrži.
Zvyšky paliva alebo oleja na tlmiči je
normálny jav následkom nastavení kar-
burátora a testovania u výrobcu.

NASTAVENIE POMOCNEJ
RUKOVÄTE

UPOZORNENIE! Pri nastavovaní
pomocnej rukoväte sa uistite, že ostane nad
blokovacou objímkou a pod značkou alebo
šípkou na hriadeli.
1. Uvoľnite krídelkovú skrutku na rukoväti.
2. Otočte rukoväť na hriadeli do vertikálnej
polohy; utiahnite krídelkovú skrutku na
rukoväti.
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MONTÁŽ KRYTU

UPOZORNENIE! Kryt musí byť na-
montovaný správne. Kryt poskytuje
čiastočnú ochranu pred odhodenými pred-
metmi smerom k pracovníkovi a iným
osobám a je vybavený zarovnávacím
nožíkom no lanko, ktorý odreže nadbytocné
lanko. Zarovnávací nožík lanka (na spodnej
strane krytu) je ostrý a môže vás porezať.
1. Odstráňte maticu z krytu.
2. Vložte svorku do štrbiny na kryte.
3. Oska krytu pod maticou prechádza cez
otvor v držiaku.

4. Znovu namontujte maticu a bezpečne
utiahnite kľúčom (dodáva sa).

Kryt

Štrbina
Držiak

Matica

Prevodová
skrinka

PREVÁDZKA

UPOZORNENIE! Pred začatím
práce sa uistite, že ste si prečítali všetky
bezpečnostné predpisy. Ak ste nepochopili
bezpečnostné predpisy, nepokúšajte sa
stroj natankovat. Kontaktujte autorizovanú
prevádzku servisu.
NAPLNENIE MOTORA

UPOZORNENIE! Pri opätovnom
plnení nádrže odstraňujte viečko opatrne.
Motor je určený na prácu s bezolovnatým
benzínom. Pred prevádzkou musíte benzín
zmiešať s kvalitným olejom pre dvojtaktné
vzduchom chladené motory, a to v pomere
40:1.Pomer40:1dosiahnete zmiešaním 5 litrov
bezolovnatého benzínu s 0,125 litrom oleja.
NEPOUŽÍVAJTE oleje do automobilových mo-
torov alebo do lodných motorov. Tieto oleje
môžu spôsobiť poškodenie motora. Pri
miešaní paliva postupujte podľa pokynov na
nádobe. Po pridaní oleja do paliva nádobu
krátko pretrepte, aby sa zabezpečilo, že sapal-
ivo dobre premiešalo. Vždy si prečítajte a
dodržiavajte bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na manipuláciu s palivom, až
potom doplňte palivo do zariadenia.
POZOR: Zariadenie nikdy neplňte čistým
benzínom. Môže to spôsobiť poškodenie mo-
tora.
POŽIADAVKY NA PALIVO
Používajte kvalitný bezolovnatý benzín.
Najnižšie odporúčané oktánové číslo je 90
(RON).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Použitie zmesí palív s obsahom alkoholu
(viac ako 10% alkoholu) môže spôsobiť
vážne problémy s výkonnosťou motora a
výrazne skrátiť jeho životnosť.

UPOZORNENIE! Nesprávne
používanie paliva a/alebo mazív spôsobí
problémy, ako napr.: nesprávne zaradenie
spojky, prehriatie, kondenzáciu, zníženie
výkonu, problémy s lubrifikáciou, opotrebo-
vanie palivových potrubí, tesnení a interných
komponentov karburátora a pod. Zmesi
palív s obsahom alkoholu sú príčinou vyššej
absorpcie vlhkosti v smesi oleja/paliva, čo
spôsobuje separáciu oleja a paliva.
AKO ZASTAVIŤ MOTOR
S Aby ste motor zastavili, prepnite vypínač
ON/OFF do polohy OFF --- vypnuté.
AKO NAŠTARTOVAŤ MOTOR

UPOZORNENIE! Počas štartovan-
ia motora sa bude hlavica vyžínača otáčať.
Vyhýbajte sa kontaktu s výfukom. Horúci
tlmič môže spôsobiť vážne popáleniny.

Štartovacia pozícia

NAŠTARTOVANIE STUDENÉHO
MOTORA
POZNÁMKA: NESTLÁČAJTE spúšťaciu
páčku, kým sa motor nenaštartuje a neuve-
die do chodu.
1. Položte stroj na rovný povrch.
2. Prepnite ON/OFF vypínač do polohy ON.
3. Pomaly stlačte balónik pumpy 6---krát.
4. Presuňte štartovaciu páčku do polohy
ŠTART.
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Tlačidlo
palivovej
pumpy

Štartovacia
páčka

Rukoväť štartovacieho lanka

5. Prudko potiahnite štartovacie lanko, kým
sa motor nenaštartuje a nerozbehne.

6. Nechajte jednotku v chode 10 sekúnd,
potom úplne stlačte páčku plynu, aby sa
uvoľnil štartovací systém.

ŠTARTOVANIE TEPLÉHO MOTORA
1. Prepnite ON/OFF vipínač do polohyON.
2. Stlačte a držte stlačený páčku plynu.
Podržte páčku plynu úplne stlačený,
kým motor nebeží hladko.

3. Prudko potiahnite štartovacie lanko, kým
sa motor nenaštartuje a nerozbehne.

POZNÁMKA: Bežne sa teplé štartovanie
motora dá použiť do 5 - 10 minút po vypnutí
jednotky. Ak jednotka nie je v chode dlhšie
ako 10 minút, bude potrebné jednotku
naštartovať podľa postupu v časti
NAŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTORA
alebo podľa pokynov na štartovanie, ktoré
sú zobrazené na jednotke.
ŠTARTOVANIE PRESÝTENÉHO
MOTORA
Presýtené motor môžete naštartovať opako-
vaným potiahnutím štartéra, kým držíte
stlačený pácku plýnu, až kým sa motor
nenaštartuje a neuvedie do chodu. Toto
môže vyžadovať potiahnutie štartéra
viackrát, v závislosti od toho, ako veľmi je
stroj presýtený. Ak sa motor napriek tomu
nenaštartuje, pozrite TABUL’KU NA
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.

NÁVOD NA POUŽITIE
PRACOVNÁ POLOHA
VEDNO NOSTE:
Ochranné
prostriedky
sluchu

Ochranu očí

Dlhé nohavice

Odolnú obuv

Koste zľava doprava.

UPOZORNENIE! Vždy noste och-
ranné prostriedky očí a sluchu. Nikdy sa
nenakláňajte nad kosačkovú hlavicu. Ka-
mene a nečistoty môžu odskočiť alebo sa
odraziťdoočí a tváre amôžu spôsobiťoslep-
nutie alebo iné vážne poranenie.
Motor neuvádzajte do chodu pri vyššej
rýchlosti ako jepotrebné. Vyžínacie lankobude
kosit účinne, keď jemotor v chode priotáčkach
nižších ako maximum. Pri nízkych otáckach je
motor menej hlučný amenej vibruje. Výžínacie
lankomôže byt dlhšie alebo kratšie, v závislosti
od “upnutia” k cievke. Vždy povoľte páckuply-
nu a nechajte, aby sa motor vrátil na rýchlosť
voľnobehu, ak nekosíte.
Zastavenie motora:
S Pusťte páčku plynu.
S Prepnite vypínačON/OFF do polohyOFF-
vypnuté.
POSÚVANIE LANKA V HLAVE
Posúvajte lanko miernym pobúchaním
úderníka hlavice vyžínača o podložku, kým
samotor otáča plnou rýchlosťou. Kovový za-
rovnávací nožík, pripojený ku krytu odreže
lanko v správnej dĺžke.

UPOZORNENIE! Používajte
výhradne lanko s priemerom 2 mm. Lanká s
iným priemerom a tvarom sa nemusia vysúvať
správne a výsledkom bude nesprávna
funkčnosť hlavice, čo by mohlo spôsobiť
vážne zranenia. Nepoužívajte materiály ako
drôty, šnúrky, lankáa pod.Drôtmôžeprasknúť
počas kosenia a stane sa neezpečnou strelou,
ktorá môže spôsobiť vážne poranenie.
POSTUP PRI KOSENÍ

UPOZORNENIE! Používajte mi-
nimálnu rýchlosť a pri vyžínaní okolo tvrdých
predmetov (skala, štrk, obrubník a pod.) lan-
ko nepritláčajte, pretože by sa mohla
poškodiť hlavica vyžínača, lanko by samoh-
la zamotať alebo bymohla odhodiť predme-
ty a spôsobiť vážne zranenia.
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S Kosí koniec lanka. Najlepšiu výkonnosť a
minimálne opotrebovanie lanka dosiah-
nete, ak nebudete lanko tlačiť do pracov-
nej plochy. Správny anesprávny postup je
zobrazený dolu.

Správne Nesprávne

Kosí koniec lanka Lanko natlacené do
pracovnej plochy

S Lanko jednoducho odstráni trávu a buriny
zmiest okolo stien, plotov, stromov azáho-
nov, alebo môže pokosiť aj tenkú kôru
stromov alebo kríkov a tenké ploty

S Pri kosení alebo vyžínaní používajte nižší
ako plný plyn, aby sa predĺžila životnosť
struny a znížilo sa opotrebovanie hlavice,
hlavne:
S Počas málo náročného kosenia.
S V blízkosti predmetov, okolo ktorých by
sa mohlo lanko omotať, ako kolíky,
stromčeky a drôtené ploty.

S Pri skášaní alebo zmetaní používajte plný
plyn, aby ste dosiahli plný záber.
VYŽÍNANIE --- Držte spodnú časť hlavice
vyžínača približne 8 cm nad terénom a v
primeranom uhle. Robte tak, aby bol v kon-
takte iba koniec lanka. Nezatláčajte kosiace
lanko do pracovnej plochy.

Vyžínanie

8 cm nad
terénom
VYKÁŠANIE --- Technika vykášania
odstraňuje neželanú vegetáciu. Držte
spodnú casť hlavice vyžínača približne 8 cm

nad terénoma vprimeranomuhle.Nechajte,
aby koniec lanka zasiahla zem v okolí stro-
mov, stĺpov, sôch a pod. Táto technika
zvyšuje opotrebovanie lanka.

Vykášanie

KOSENIE --- Váš vyžínač je ideálny na kose-
nie na miestach, kde sa bežné kosačky
nemôžu dostať. Pri kosení držte lanko para-
lelne so zemou. Vyhýbajte sa tlačeniu hla-
vice do zeme, pretože to môže zasiahnuť
zem a poškodiť nástroj.

Kosenie

ZMETANIE --- Začisťovacia schopnost
otácajúceho sa lanka sa dá využiť na rýchle a
jednoduché začistenie trávnika. Držte lanko
paralelne a nad povrchoma pohybujte nástro-
jom zo strany na stranu.

Zmetanie

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE! Odpojte sviečku
zapaľovania ešte pred vykonaním údržby, s
výnimkou úkonov na nastavenie karburátora.
SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ
UVOL’NENÉ UPEVNENIA A DIELCE
S Miesto sviečky zapaľovania
S Vzduchový filter
S Umiestnenie skrutiek
S Skrutka pomocnej rukoväte
S Kryt proti nečistotám

SKONTROLUJTE, ČI DIELCE NIE
SÚ OPOTREBOVANÉ ALEBO
POŠKODENÉ
Zavolajte autorizovanú prevádzku servisu,
aby vám vymenili poškodené alebo opotre-
bované časti.
S Vypínač ON/OFF --- Skontrolujte, či
vypínač ON/OFF funguje správne prep-
nutímdopolohyOFF --- vypnuté. Uistite sa,
že sa motor zastavil; potom motor znovu
naštartujte a pokračujte.
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S Palivovánádrž --- Prerušte používanie stroja,
ak palivová nádrž nesie známky poškodenia
alebo netesní.

S Kryt proti nečistotám --- Prerušte
používanie stroja, keď je kryt na nečistoty
poškodený.
SKONTROLUJTE A VYČISTITE
STROJ A ŠTÍTKY
S Po každom použití skontrolujte celý stroj, či
nie sú niektoré časti uvoľnené alebo
poškodené. Stroj a štítky vyčistite vlhkou
handrou a jemným čistiacim prostriedkom.

S Motorovú jednotku čistou suchou handrou.
VYČISTITE VZDUCHOVÝ FILTER
Špinavý vzduchový filter znižuje výkon mo-
tora a zvyšuje spotrebu paliva a škodlivosť
výfukových plynov. Vyčistite vždy po
každých 5 hodinách činnosti.
1. Vyčistite kryt a oblasť okolo, aby sa
zabránilo, že špina spadne do komory
karburátora pri vybratí krytu.

2. Vyberte dielce podľa obrázku.
POZNÁMKA: Filter nečistite naftou ani
žiadnymhorľavým rozpúšťadlom, predídete
tak riziku požiaru alebo produkcii špodlivých
výparov.
3. Filter umyte vo vode s umývacím pros-
triedkom.

4. Nechajte filter vyschnúť.
5. Vymeňte dielce.

Kryt vzduchového filtra

Tlačidlo
Vzduchový
filter

VÝMENA SVIEČKY ZAPAL’OVANIA
Vymeňte sviečku zapaľovania každý rok,
aby sa zabezpečilo ľahšie štartovanie a lepší
chod motora. Medzeru na zapaľovacej
sviecke nastavte na 0,6 mm. Casovanie
zapaľovania je stále a nemenné.
1. Pohýbte a potom vytiahnite prípoj
sviečky von.

2. Vyberte sviečku zapaľovania z valca a
vyhoďte ju.

3. Vymeňte ju za novú zapaľovaciu sviečku
Champion RCJ-6Y a bezpečne ju utiah-
nite 19 mm nástrčkovým kľúčom.

4. Namontujte späť fajku sviečky
zapaľovania.

SERVIS A NASTAVENIA
VÝMENA LANKA
1. Zatlačte na jazýčky na boku hlavice,
odstráňte kryt a vyberte cievku.

Jazýček

Kryt

Tlačidlo
jazýčka

2. Odstráňte všetky zvyšky lanka.
3. Odstráňte špinu a zvyšky koseného
materiálu zo všetkých častí. Ak je cievka
opotrebovaná alebo poškodená,
vymeňte ju.

4. Vymeňte ju za navinutú cievku alebo
vymeňte za lanko o dlžke 8 metrov s
priemerom 2 mm značky McCulloch.

UPOZORNENIE! Nikdy
nepoužívajte drôt, povraz, šnúru a pod.,
pretože sa môžu roztrhnúť a vyletieť z reznej
hlavice.
5. Pri inštalácii nového lanka na starú ciev-
ku držte cieku ako na obrázku.

6. Lankov stredeprehnite a vsuňte streddo
štrbiny v strednomhrdle cievky. Skontro-
lujte, či sa lanko zachytilo v štrbine.

Štrbina

Cievka

7. Držiacprstmedzidvoma sekciamicievky
ju rovnomerne a pevne naviňte okolo
cievky smerom vpravo.

8. Zasuňte lanko do vodiacich otvorov.

Vodiaci otvor

Vodiaci
otvor
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9. Prevlečte konce lanka cez existujúce
otvory na bokoch krytu.

10. Vsuňte cievku do krytu.

Cievka

Kryt

11. Skontrolujte, či sa struna nezachytila
medzi okraj cievky a stenu krytu.

12. Namontujte cievkuakryt späť nahlavicu.
Zatlačte, aby zapadla na svoje miesto.

NASTAVENIE KARBURÁTORA

UPOZORNENIE! Pri nastavovaní
karburátora nedovoľte priblížit sa iným
osobám. Hlavica vyžínača sa bude počas
tejto operácie otáčať. Noste osobnéochran-
né prostriedky a dodržiavajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Karburátor bol starostlivo nastavený vo
výrobnom závode. Nastavenie možno bude
potrebné, ak spozorujete nasledujúce:
S Motor sanedostanedovoľnobehu pri pus-
tení páčky plynu.

Nastavenie robte, keď je stroj podopretý, aby
sa kosiace zariadenie nedotýkalo zeme a aby
nebolo v kontakte so žiadnym predmetom.
Keď je motor v činnosti a kým ho nastavujete,
držte ho rukou. Nepribližujte sa ku kosiacemu
zariadeniu a k tlmiču.
Nastavenie otácok voľnobehu
Nechajte motor vo voľnobehu. Nastavte
otáčky tak, aby motor bežal bez vynechávania
(príliš nizke volnobežné otáčky).
S Otočte skrutku otáčok voľnobehusmerom
vpravo, aby ste zvýšili otáčkymotora, ak sa
motor zastaví alebo zhasne.

S Otočte skrutku voľnobehu proti smeru po-
hybu hodinových ručičiek, aby sa znížili
otáčky motora.

Skrutka otáčok voľnobehu

Kryt vzduchového filtra

Ak potrebujete pomoc alebo ste sinie istý, že
dokážete vykonať túto operáciu, zavolajte
autorizovanú prevádzku servisu.

USKLADNENIE

UPOZORNENIE! Po každom
použití urobte nasledujúce úkony:
S Pred uskladnením alebo prepravou ne-
chajte motor vychladnúť.

S Stroj a palivo skladujte na dobre vetranom
mieste, kde sa k výparom paliva nedos-
tanú iskry alebo otvorený plameň z
ohrievačov vody, elektrickýchmotorovale-
bo vypínačov, kotlov a pod.

S Pred uskladnením alebo prepravovaním
vyprázdnite palivovú nádrž.

S Stroj a palivo uskladňujte mimo dosahu
detí.

S Pri uskladnení stroja vykonajte na mieste
ochranné opatrenia. Jednotku umiestnite
tak, aby žiadny ostrý predmet nemohol
náhodne spôsobiť zranenie.
USKLADNENIE PO UKONCENÍ
SEZONY
Pripravte stroj na skladovanie na konci
sezóny alebo ak ho nebudete používať
dlhšie ako 30 dní.
Ak bude stroj uskladnený dlhšiu dobu:
S Pred uskladnením na dlhšie obdobie celý
stroj vyčistite.

S Uskladnite ho na čistom a suchommieste.
S Mierne naolejujte vonkajšie kovové povr-
chy.
MOTOR
S Vyberte sviečku zapaľovania a vlejte 1
čajovú lyžičku 40:1, 2-taktového motoro-
vého oleja (chladenie vzduchom) do otvo-
ru sviecky. Pomaly potiahnite štartovacie
lanko 8 až 10 krát, aby sa rozotrel olej.

S Vymeňte sviečku zapaľovania za novú
odporúčaného typu a výkonu.

S Vyčistite vzduchový filter.
S Skontrolujte, či na stroji nie sú uvoľnené
skrutky,matice a krídlovématice. Vymeňte
všetky poškodené, zlomené alebo opotre-
bované časti.

S Na začiatku ďalšej sezóny použite
výhradne čerstvé palivo so správnym
pomerom benzínu a oleja.
INÉ
S Neuskladňujte benzín z jednej sezóny na
druhú.

S Vymeňte nádobu na benzín, keď začína
hrdzavieť.



22

1. Palivová zmes nie je
správna.

2. Nesprávna sviečka
zapaľovania.

3. Je potrebné nastavenie
karburátora.

4. Karbónom upchatý výfuk.

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE
Motor sa
nenaštartuje.

1. Vypínač ON/OFF motora
je v polohe OFF-vypnutý.

2. Presýtený motor.

3. Palivová nádrž je
prázdna.

4. Zapaľovanie nedáva
iskru.

5. Palivo sa nedostáva do
karburátora.

6. Je potrebné nastavenie
karburátora.

1. Prepnite ON/OFF vypínač do polohy
ON.

2. Pozri “Naštartovanie presýteného
motora” v časti Činnosť.

3. Naplňte nádrž správnou palivovou
zmesou.

4. Namontujte novú sviečku zapaľovania.

5. Skontrolujte, či nie je špinavý palivový
filter; podla potreby vymente. Skon tro-
lujte, či nie je zalomená palivová hadička;
podľa potreby opravte alebo vymeňte.

6. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

Motor sa
nedostáva
správne do
vonobehu.

1. Je potrebné nastavenie
karburátora.

2. Opotrebované tesnenie
hriadeľa.

3. Nízky tlak.

1. Pozri ”Nastavenie karburátora” v časti
Servis a nastavenia.

2. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

3. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

1. Špinavý vzduchový filter.

2. Špinavá sviecka
zapaľovania.

3. Je potrebné nastavenie
karburátora.

4. Karbónom upchatý výfuk.
5. Nízky tlak.

Motor
nezrýchľuje,
preruší chod
alebo zhasne
pri záťaži.

1. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter.
2. Vyčistite alebo vymeňte zapaľovaciu
sviečku a upravte jej medzeru.

3. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

4. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.
5. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

Motor
nadmerne
dymí.

1. Palivová zmes nie je
správna.

2. Špinavý vzduchový filter.
3. Je potrebné nastavenie
karburátora.

1. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte ju
správnou zmesou paliva.

2. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter.
3. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

Motor sa pri
chode
prehrieva.

1. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte
ju správnou zmesou paliva.

2. Vymeňte sa správnu zapaľovaciu
sviečku.

3. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

4. Kontaktujte autorizovanú prevádzku servisu.

POZOR: Pred vykonaním ľubovoľného úkonu uvedeného v tabuľke, okrem tých,
pri ktorých musí byť stroj v chode, zastavte motor a odpojte zapaľovaciu sviečku.

TABUL’KA S ÚDAJMI NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
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VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode ES (Platí iba pre Európu)
My, Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, Švédsko, Tel.: +46---36---146500, ako
autorizovaný zástupca v Európskych spoločenstvách vyhlasujeme, že vyžínač trávy
modelMcCullochTrimMacST+sosériovýmčíslomsdátumomz roku 2009a neskôr (rok
je jasne uvedený na výrobnom štítku a po ňom nasleduje sériové číslo), spĺňa
požiadavky nasledujúcich SMERNÍC RADY:
z 17. mája 2006 “o strojových zariadeniach” 2006/42/ES;
z 15. decembra 2004 “o elektromagnetickej kompatibilite” 2004/108/ES, v znení
nasledujúcich doplnkov a;
z 3.mája2000 “oemisiách hluku v prostredí” v súladesPrílohouV smernice2000/14/ES.
Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v časti Technické údaje.
Boli uplatnené nasledujúce 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, SE---754 50 Uppsala, Švédsko, z
poverenia Husqvarna AB vykonal dobrovolné typové skúšky. Certifikát(y) je označený
číslom: SEC/09/2018.

09---11---01

Ronnie E. Goldman, Technický riaditeľ
Autorizovaný zástupca Husqvarna AB
a poverený vypracovaním technickej dokumentácie
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TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL: TrimMac ST+
MOTOR
Objem valca, cm3 25
Pri maximálnom výkone, ot./min. 8000
Maximálna rýchlosť otáčania vretena, ot./min. 10000
Otácky motora pri odporúčanej maximálnej rýchlosti
vretena, ot./min. 7400
Doporucené otácky voľnobehu, ot./min. 4000
Maximálny výkon motora, meraný v súlade s ISO 8893, kW 0,7
Výfuk s katalyzátorom Áno
SYSTÉM ZAPAL’OVANIA
Sviečka zapaľovania Champion RCJ-6Y
Vzdialenost elektród, mm 0,6
SYSTÉM PALIVA A MAZANIA
Objem palivovej nádrže, cm3 340
Spotreba paliva pri maximálnom výkone motora,
merané v súlade s ISO 8893, g/h 407
Špecifická spotreba paliva pri max. výkone motora,
merané v súlade s ISO 8893, g/kWh 768
HMOTNOSŤ
Hmotnosť bez paliva, rezacieho prísušenstva a chrániča, kg 4,6
EMISIE HLUKU
(pozri Poznámka 1)
Úroveň akustického výkonu, merané v dB(A) 108
Úroveň akustického výkonu, garantovaný LWA dB(A) 112
ÚROVNE HLUKU
(pozri Poznámka 2)
Ekvivalentná úroveň akustického tlaku na uchu pracovníka,
merané podľa normy EN ISO 11006 a ISO 22868, dB(A)
Vybavené hlavicou vyžínaca (originál) 100,4
ÚROVNE VIBRÁCIÍ
(pozri Poznámka 3),
Ekvivalentná úrovne vibrácií (ahv,eq) na rukovätiach,
merané podľa normy EN ISO 11806 a ISO 22867, m/s2

Vybavené hlavicou vyžínača (originál), vľavo/vpravo 3,0/8,7

Poznámka 1: Emisie hluku v prostredí merané ako výkon zvuku (LWA) v súlade so smernicou
2000/14/ES.Uvedenáúroveňpre stroj bolameranás namontovanýmoriginálnymkosiacimza-
riadením pri najvyššej úrovni. Rozdiel medzi garantovaným a meraným akustickým výkonom
je ten, že garantovaný výkon zahŕňa ja rozptyl meraného výsledku a variácie medzi rôznymi
jednotkami toho istého modelu, v súlade so smernicou 2000/14/ES.

Poznámka 2: Uvedené údaje pre ekvivalentnú úroveň akustického tlaku pre stroj s typickým
štatistickým rozložením (štandardná odchýlka) dB(A).

Poznámka 3: Uvedené údaje pre ekvivalentnú úroveň vibrácií s typickým štatistickým
rozložením (štandardná odchýlka) 1 m/s2.

Model TrimMac ST+ (3/8 LH s vretenovým hriadeľom)
Schválené príslušenstvo Typ Rezné príslušenstvo / kryt, diel č.

Hlavica vyžínača TNG7 (∅ 2 mm struna) 537419207 / 530071997


