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Benzínový křovinořez
NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete
používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
případ dalšího použití.
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4. POPIS STROJE
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1. Ocelový nůž/
poloautomatická strunová hlava
2. Nůž pro zaříznutí struny
3. Ochranný plastový kryt
4. Úchyt madel
5. Aretace ovládání plynu
6. Páčka ovládání plynu
7. Vypínač

2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bezpečnostní pojistka plynu
Motor
Víčko palivové nádrže
Palivová nádrž
Závěs ramenního popruhu
Páčka ovládání sytiče
Pumpička nástřiku paliva

Obsah balení:
Křovinořez, strunová hlava, ocelový nůž, ramenní popruh, kalibrovaná nádoba na míchání palivové směsi,
sada nářadí
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Sestavení

5. SESTAVENÍ
Namontujte ochranný kryt na hřídel pomocí
přiložených šroubů a matek (viz obr. 2).

Šroub

Namontujte rukojeť do držáku (viz obr. 3).
Rukojeť je možné po hřídeli posouvat. Každý tak
může zvolit ideální pozici pro pohodlnou práci.
Po zvolení ideální pracovní polohy dotáhněte
šrouby. Přívodní kabel zajistěte k hřídeli pomocí
přiložených stahovacích pásek.

Matka

Obr. 2

Obr. 3
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Montáž strunové hlavy
Zablokujte hřídel přiloženým šestihranným
klíčem (viz obr. 4). Za tímto účelem je nutné
srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem
v hřídeli a zasunout šestihranný klíč. Srovnání
otvorů docílíte otáčením ochranného krytu.
Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
1. ozubená aretační podložka A (také opatřena
otvorem pro aretaci)
2. strunová hlava
Strunovou hlavu našroubujte na hřídel otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček (pozor
obrácený závit) a řádně ji utáhněte.
Vyjměte šestihranný klíč z aretačního otvoru.
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Šestihranný klíč 4 mm
Hřídel

Ochranný kryt
Ozubená aretační
podložka A
Aretační otvor

Strunová hlava

Obr. 4

Doplnění struny do strunové hlavy
1. Na boku hlavy stlačte aretační západky krytu
a kryt sejměte (viz obr. A& B)
2. Vyjměte cívku ze strunové hlavy. Připravte si
cca 2 -3 m struny o průměru 2,4 mm.
3. Strunu v polovině přehněte a ohyb zajistěte
v drážce (viz obr. C)
4. Oba konce poté souběžně namotejte na cívku
a to ve směru hodinových ručiček. Konce
namotané struny zajistěte do připravených
otvorů (viz obr. D)
5. Cívku umístěte zpět do strunové hlavy a zajistěte
ji krytem (viz obr. E a F)

A

B

VAROVÁNÍ!
Používejte pouze kvalitní nylonovou strunu
s průměrem 2,4 mm. Nikdy místo nylonové struny
nepoužívejte drát nebo strunu vyztuženou drátem.
Používejte pouze originální strunovou hlavu.
C

E
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Montáž ocelového nože
Zablokujte hřídel přiloženým šestihranným
klíčem 4mm (viz obr 5). Za tímto účelem je nutné
srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem
v hřídeli a zasunout šestihranný klíč. Srovnání
otvorů docílíte otáčením ochranného krytu.
Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
1. Ozubená aretační podložka A (také opatřena
otvorem pro aretaci)
2. ocelový nůž
3. aretační podložka B
4. krycí miska
5. jistící matka
Ujistěte se, že nůž dosedá správně do
vymezovací části ozubené aretační podložky A
Pomocí přiloženého nástrčného klíče otáčejte
upevňovací maticí nože ve směru pohybu
hodinových ručiček (pozor obrácený závit),
dokud nedosáhnete bezpečného utažení.
Vyjměte šestihranný klíč z aretačního otvoru.

Šestihranný klíč 4 mm
Hřídel

Ochranný kryt
Ozubená aretační
podložka A
Aretační otvor

Ocelový nůž

Aretační podložka B
Krycí miska
Jistící matka

Obr. 5
VAROVÁNÍ!
DOJDE-LI K NADMĚRNÝM VIBRACÍM – OKAMŽITĚ ZASTAVTE MOTOR
Nadměrné vibrace nože znamenají, že tento nůž není správně namontován. Okamžitě zastavte motor
a zkontrolujte nůž.
Nesprávně namontovaný nůž může způsobit zranění.
Při provádění údržby a servisu tohoto výrobku používejte pouze originální příslušenství.

6. PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
VAROVÁNÍ!
Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.
Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
Nádrž nepřelijte. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE PALIVO.
Pro tento typ dvoutaktního motoru je používán mix bezolovnatého benzínu s olejem pro dvoutaktní
motory v poměru 40:1.
POZOR! Palivová směs namíchaná v jiném poměru než 40:1 může způsobit poškození motoru. Ujistěte
se, zda je tato směs namíchaná správně.
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Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje
ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu).
Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším. Takto pomůžete zabránit možnému
poškození palivového systému a jiných částí motoru.
Skladování paliva
Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Nastudujte si a dodržujte místní předpisy
týkající se typu a umístění kanystrů s palivem.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro dvoudobé motory se může separovat. Před každým použitím každý kanystr s palivem řádně
protřepejte.
Skladované palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete do jednoho měsíce.

7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ:
Dbejte pokynů pro přípravu palivové směsi! Nedodržení pokynů může vést k poškození motoru! Nepoužívejte
palivo, které bylo skladováno déle než dva měsíce. Palivová směs skladovaná déle než dva měsíce způsobí
problémy při startování a nižší výkon motoru. Bude-li palivová směs skladována déle než dva měsíce, měla by
být odstraněna a musí být použito nové palivo.
Kontrolované body před zahájením práce
1. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů, matic a montážních prvků. Uvolněné šrouby dotáhněte.
2. Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový ﬁltr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového ﬁltru
všechny nečistoty.
3. Ujistěte se, zda je plastový chránič hlavy či nože řádně upevněn na svém místě.
4. Ujistěte se, zda nedochází k únikům z palivové nádrže.
5. Ujistěte se, zda nedošlo k poškození nože či strunové hlavy.

8. SPUŠTĚNÍ KŘOVINOŘEZU
VAROVÁNÍ!
Před nastartováním motoru se ujistěte, že se řezný kotouč/strunová hlava volně pohybuje a nedotýká se
žádného cizího předmětu.
Při minimálních otáčkách motoru se řezací nástroj nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte
autorizované servisní středisko, aby provedlo kontrolu a problém odstranilo.
Před nastartováním motoru se ujistěte, že páčka plynu se pohybuje volně.
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Spuštění křovinořezu

UPOROZNĚNÍ: Křovinořez držte pevně oběma rukama. Vždy stůjte tak, abyste měli tělo nalevo od
trubky hřídele. Nikdy nedržte rukojeť zkříženýma rukama. Tyto pokyny platí i pro leváky.
UPOROZNĚNÍ: Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy běhového
systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti,
snížení normální sily nebo změny zabarveni pokožky, obraťte se na lékaře.
Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zapěsti.

POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU
Startování studeného motoru
1. Nastavte vypínač do polohy „START“. (viz obr. 6)
2. Opakovaně stlačujte pumpičku nástřiku paliva
(5 až 10 stisknutí), dokud se palivo nedostane do
karburátoru. (viz obr. 7)
3. Páčku sytiče přepněte směrem nahoru do polohy
„OFF“ (=vypnutý přívod vzduchu, tzn. zapnutý
sytič). (viz obr. 7)
4. Křovinořez opřete o zem, aby byl stabilní
a tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud
nedojde k protočení motoru (motor projeví snahu
nastartovat).
5. V tomto okamžiku stlačte páčku sytiče dolů
do polohy „ON“ (= otevřený přívod vzduchu,
tzn. vypnutý sytič) a opětovným taháním za
startovací šňůru motor nastartujte.

Vypínač

Bezpečnostní
pojistka plynu
Páčka
ovládání plynu

Obr. 6

POZOR! Příliš dlouhé protáčení motoru
s páčkou sytiče v poloze OFF způsobí přeplavení
motoru a problémy s jeho startováním.
6. Před zahájením práce nechejte motor několik
minut zahřívat na provozní teplotu.

Startování zahřátého motoru
1. Nastavte vypínač do polohy „START“.
2. Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud
nedojde k nastartování motoru. NEPOUŽÍVEJTE
SYTIČ!

Páčka ovládání sytiče

Pumpička
nástřiku paliva

Obr. 7

POZOR! Došlo-li k úplnému spotřebování paliva v palivové nádrži, po doplnění paliva zopakujte kroky pro
STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU.
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Regulace otáček strunové hlavy / ocelového nože
Pro zvýšení otáček stiskněte nejdříve dlaní bezpečnostní pojistku plynu a posléze palcem stlačte páčku
ovládaní plynu (viz obr. 6)
Páčku plynu lze aretovat pomocí aretace půlplynu (obr. 1, bod 5)
Pro snížení otáček uvolněte páčku ovládání plynu
Zastavení motoru
Přepněte vypínač do polohy STOP.
VAROVÁNÍ!
Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Nikdy tyto plyny nevdechujte.
Křovinořez vždy startujte mimo budovu.
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Údržba a uskladnění
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Co dělat „když“...
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Co dělat „když“...
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Prohlášení o shodě

13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548
Produkt/značka: Benzínový křovinořez a sekačka na trávu/ FIELDMANN
Typ/model:

FZS 3005 B
0,80 kW

Tento produkt splňuje požadavky níže uvedených směrnic a předpisů:
Směrnice Rady ES 2006/42/ES pro strojní zařízení
Směrnice Rady ES 2012/46/EU pro emise výfukových plynů
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) č. 2014/30/EU
a norem:
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009
Označení CE:
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Místo vydání:

Praha

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Předseda představenstva

Datum vydání:

1. 8. 2016

Podpis:
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14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model. ....................................................................................................................................................................................... FZS 3005 B
Objem válce ..................................................................................................................................................................................27,2 cm3
Maximální výkon motoru ..............................................................................................................................................................0,8 kW
Délka hřídele ...............................................................................................................................................................................1500 mm
Typ motoru ............................................................................................................................................... 2taktní chlazený vzduchem
Otáčky chodu bez zátěže .................................................................................................................................................3000 ot/min
Doporučené maximální otáčky bez zatížení............................................................................................................. 7500 ot/min
Průměr struny .................................................................................................................................................................................2,4 mm
Zapalovací svíčka ............................................................................................................................................................................L8RTC
Objem palivové nádrže ................................................................................................................................................................ 400 ml
Poměr palivové směsi (olej pro 2taktní motory/Natural 95) ...............................................................................................1:40
Hmotnost bez paliva a žacích nástrojů ................................................................................................................................... 6,6 kg
Hladina akustického výkonu, zaručená LWA .......................................................................................................................114 dB
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