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Křovinořez s benzínovým motorem
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto křovinořezu s benzínovým motorem. Před jeho 
použitím si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro 
případné pozdější použití.
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1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Důležité bezpečnostní upozornění

 Výrobek opatrně vybalte a dávejte přitom pozor, aby z obalu nevypadla žádná součást výrobku, dokud 
nebude zkontrolována úplnost dodávky.

 Uložte tento výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna varování a pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedené výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu 

způsobenému elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

Balení
Tento výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu 
využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

Uživatelská příručka
Před zahájením práce s tímto nářadím si přečtěte následující pokyny týkající se bezpečnosti a způsobu 
používání. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto nářadí. Uživatelskou příručku uložte 
na bezpečném místě, kde ji bude možno snadno najít v případě potřeby opakovaného nahlédnutí. Alespoň po 
dobu platnosti záruky uschovejte originální obal včetně vnitřního obalového materiálu, záručního listu a dokladu 
o zakoupení. Potřebujete-li toto nářadí přepravit, zabalte jej do originální lepenkové krabice, aby byla zajištěna 
jeho maximální ochrana během manipulace a přepravy (například při stěhování nebo při odesílání tohoto 
výrobku za účelem provedení opravy).

 Poznámka: Budete-li nářadí předávat jiné osobě, přiložte k němu tuto uživatelskou příručku.
 Dodržování pokynů obsažených v přiložené uživatelské příručce je nezbytným předpokladem správného 

způsobu používání tohoto nářadí. Kromě návodu k obsluze obsahuje tato uživatelská příručka také pokyny 
k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.



CZ 34

FZS 5025-B

Popis štítků s pokyny, které se nachází na tomto nářadí

2. POPIS ŠTÍTKŮ S POKYNY, KTERÉ SE NACHÁZÍ 
NA TOMTO NÁŘADÍ

Před použitím si pozorně přečtěte tento 
návod

Nepoužívejte ozubené pilové kotouče

Při práci používejte ochranné pomůcky

Riziko odmrštění předmětu během sekání

Pozor, zpětný ráz!

Zajistěte, aby se ostatní osoby (zejména 
děti) a zvířata zdržovaly mimo dosah, 
tedy ve vzdálenosti alespoň 15 m od 
pracovního prostoru.
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3. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte následující!

 Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní rukavice, ochranný oděv (kalhoty odolné proti průřezu) 
a bezpečnostní obuv. 

 Udržujte toto nářadí mimo dosah dětí.
 Nikdy nenechávejte motor v chodu, je-li v nádrži pouze benzín.
 Nikdy nedolévejte palivo, je-li motor v chodu nebo je-li ještě horký. Doplňujte palivo pouze v případě, je-li 

studený motor.
 Ukládejte palivo v uzavřené nádobě na suchém a chladném místě.
 Dodržujte bezpečnostní směrnice.
 Před každým použitím zkontrolujte pracovní prostor. Odstraňte předměty, které by mohly být vychýleny nebo 

které by se mohly v nářadí zaseknout.
 Při práci musí být všechny ostatní osoby mimo dosah ve vzdálenosti alespoň 15 metrů.
 Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez nainstalovaného ochranného krytu (sekacího nože).
 Nikdy neplňte palivovou nádržku tak, aby byla zcela naplněna.
 Víčko palivové nádržky musí být pevně utaženo, aby nedošlo k úniku paliva.
 Nenechávejte nářadí v chodu v maximálních otáčkách, je-li palivová nádržka prázdná.

 Nikdy nevypínejte toto nářadí náhle, je-li v chodu v maximálních otáčkách.
 Nikdy nepoužívejte toto nářadí, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno. Kontaktujte autorizovaný servis.
 Při přenášení držte celé toto nářadí, protože držení pouze za palivovou nádržku je nebezpečné a může vést 

k poškození této nádržky a k požáru.
 Vždy držte toto nářadí oběma rukama.
 Nikdy nepokládejte horký křovinořez na suchou trávu.
 Při práci s tímto nářadím je zakázáno kouření.

Bezpečnostní pokyny
Palivo

 Během přepravy musí být palivová nádržka u tohoto křovinořezu prázdná.
 Přepravujte palivo pouze ve schválených kanystrech.
 Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádržky. Víčko musí být utaženo a nesmí docházet k únikům paliva 

z této nádržky.
 Chraňte životní prostředí: zabraňte rozlití paliva a kontaminaci půdy.
 Startujte motor tohoto nářadí minimálně ve vzdálenosti 3 metry od místa, kde bylo doplňováno palivo.
 Nikdy nedoplňujte palivo v uzavřených místnostech. V místnosti musí být zajištěno dostatečné odvětrání, aby 

nehrozilo riziko exploze.
 Nevdechujte výpary paliva. Při doplňování paliva používejte bezpečnostní rukavice.
 Pravidelně vyměňujte a čistěte svůj ochranný oděv.
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Bezpečnostní pokyny
Sekací nástroje

 Při instalaci sekacího nástroje zkontrolujte stav sekacího nože. Zjistíte-li jakékoli poškození (praskliny, ohyby, 
ulomení atd.), proveďte výměnu.

 Po instalaci sekacího nože znovu zkontrolujte, zda je otvor v tomto noži srovnán s ramenem nože.
 Otáčejte nožem a znovu zkontrolujte, zda nemá tento nůž tendenci otáčet se nepravidelně.
 Zkontrolujte, zda je nůž nainstalován tak, aby se jeho ostrá hrana pohybovala ve směru otáčení. Nikdy 

neinstalujte tento sekací nůž jiným způsobem.
 Chodem bez zatížení zkontrolujte, zda je sekací nástroj správně nainstalován (stačí 1 minuta).
 Pro sekaný materiál musí být zvolen odpovídající sekací nůž.
 Při provozu tohoto nářadí nikdy netlačte sekací nůž proti objektům. Materiál musí být sekán přiměřenou 

rychlostí.
 Uslyšíte-li neobvyklý zvuk nebo začne-li toto nářadí abnormálně vibrovat, přerušte práci a zjistěte příčinu.
 Nezastavujte toto nářadí, provádí-li sekací nůž sekání materiálu. V takovém případě hrozí nebezpečí 

poškození zraku.
Toto sekací nářadí musí být opatřeno odpovídajícím krytem. 

 POZOR! Nebudou-li dodržovány uvedené pokyny, hrozí riziko způsobení vážného nebo smrtelného
 zranění osob!

 Seznamte všechny osoby pracující s tímto nářadím s jeho obsluhou a s bezpečnostními pokyny.
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4. POPIS NÁŘADÍ 
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1. SEKACÍ NŮŽ – Okružní nůž pro sekání trávy, plevele nebo křovin. Upínací popruh, plastový kryt a rukojeti ve 
tvaru U jsou vyžadovány pro provoz křovinořezu.

2. SESTAVA HNACÍHO HŘÍDELE – Obsahuje speciálně navržený vnitřní fl exibilní hnací hřídel.
3. PÁČKA PLYNU – Je pružně uložená, aby se po uvolnění vrátila do polohy pro volnoběžné otáčky. 

Při zvyšování otáček tiskněte páčku plynu postupně, abyste dosáhli nejlepší provozní techniky. 
Nedržte páčku plynu při spouštění motoru.

4.  SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ – Chcete-li toto nářadí spustit, nastavte tento spínač do polohy „I“, a chcete-li nářadí 
vypnout, nastavte spínač do polohy „O“.

5. ODJIŠTĚNÍ PÁČKY PLYNU – Před zvýšením otáček prosím stiskněte toto odjištění.
6. RUKOJEŤ VE TVARU U – Tato rukojeť může být nastavena tak, aby vám během použití poskytovala maximální 

pohodlí.
7. SESTAVA UPÍNACÍHO POPRUHU – Příslušenství s nastavitelnou délkou, které umožňuje zavěšení tohoto 

nářadí na pracovníka obsluhy.
8.  KRYT VZDUCHOVÉHO FILTRU – Obsahuje vyměnitelnou vložku fi ltru.
9.  VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽKY.
10.  PALIVOVÁ NÁDRŽKA – Obsahuje palivo a palivový fi ltr.
11.  RUČNÍ ČERPADLO – Stisknutí ručního čerpadla (7 až 10 stisknutí před startem) odstraní z palivového 

systému veškerý vzduch i staré palivo a do karburátoru se dostane čerstvé palivo.
12.  SYTIČ – Ovládání sytiče je umístěno na boční části krytu fi ltru.
 STUDENÉ STARTY – Vytáhněte páčku směrem nahoru, aby došlo k uzavření sytiče při studených startech. 

Při běžném provozu v režimu RUN zajistěte, aby byla páčka stlačena dole.

Popis nářadí



CZ 38

FZS 5025-B

Popis nářadí

13. KRYT PROTI NEČISTOTÁM – Je namontován těsně nad sekacím příslušenstvím. Pomáhá chránit pracovníka 
obsluhy odváděním nečistot vznikajících během sekání. Nepoužívejte toto nářadí bez tohoto krytu.

14. ZKRACOVACÍ NŮŽ – Zkracuje nylonovou strunu na správnou délku 203,2 mm (od sekací hlavy po konec 
struny), udeříte-li během vysunování struny sekací hlavou s nylonovou strunou o zem. Je-li toto nářadí 
používáno bez zkracovacího nože, struna se stane příliš dlouhou (více než 203,2 mm), což povede je 
snížení provozních otáček motoru a k jeho následnému přehřátí nebo poškození.

15. SEKACÍ HLAVA S NYLONOVOU STRUNOU – Obsahuje vyměnitelnou sekací nylonovou strunu, která se 
vysunuje po úderu sekací hlavy o zem, zatímco se sekací hlava otáčí v normálních provozních otáčkách.

16.  SPOJOVACÍ SESTAVA.
17.  SESTAVA KRYTU SPOJKY.

Obsah balení 
Sekací hlava TWIST & GO, kovový sekací nůž se třemi čepelemi, ramenní popruh, kalibrovaná nádoba na 
míchání paliva, náhradní zapalovací svíčka, šestihranný klíč 4 mm, šestihranný klíč 5 mm, 4 šestihranné šrouby 
5 mm, 4 šestihranné šrouby 4 mm s maticemi (nainstalovány na držáku plastového krytu) 2 stahovací pásky, 
šroubovák, klíč 8/10 mm, trubkový klíč se šroubovákem Philips.
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5. SESTAVENÍ
Tlačte koncovou část tyče (1) rovně dolů, dokud 
západka (2) nezapadne do otvoru (3) v tyči. Bude 
to jednodušší, budete-li lehce pootáčet spodní částí 
tyče (6) v obou směrech. Západka (2) je na místě, 
je-li zcela zasunuta v otvoru. - Nakonec přitiskněte kryt 
západky (5) a pevně utáhněte upínací šroub (4).

MONTÁŽ RUKOJETI (A)
Namontujte rukojeť do držáku. Nastavte rukojeť do 
pohodlné pracovní polohy a utáhněte čtyři šrouby 
M6 × 30.

MONTÁŽ RUKOJETI (B)
Nainstalujte rukojeť a spodní krytku na pryžový kryt 
a utáhněte čtyři šrouby M5 × 32.

MONTÁŽ RUKOJETI
Namontujte rukojeť do držáku. Nastavte rukojeť do 
pohodlné pracovní polohy a utáhněte sestavu šroubů 
rukojeti ve tvaru U.

NASTAVENÍ RUKOJETI VE TVARU U
1.  Chcete-li rukojeť ve tvaru U nastavit, otáčejte 

montážním šroubem rukojeti ve tvaru U proti 
směru pohybu hodinových ručiček.

2.  Otáčejte montážním šroubem rukojeti ve tvaru 
U proti směru hodinových ručiček a potom 
vytáhněte pojistku rukojeti ve tvaru U, aby došlo 
k otočení této rukojetí.

 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se demontovat dva speciální šrouby. 
Poloha dvou svorek byla nastavena již dříve, a proto 
se je nepokoušejte odstranit nebo přesunout. Při 
nedodržení tohoto pokynu může dojít k způsobení 
vážného zranění.

Sestavení

Obr. 1

Obr. 2

1 2

Obr. 3

ŠROUBY M5 × 32

RUKOJEŤ

SPOJKA

SPODNÍ KRYTKA

SPECIÁLNÍ 
ŠROUBY

ŠROUBY M6 × 30 ŠROUBY M6 × 30

KRYTKA, HORNÍ
KRYTKA, HORNÍ

DRŽÁK RUKOJEŤ VE 
TVARU U RUKOJEŤ VE TVARU UDRŽÁK

Montážní šroub rukojeti ve tvaru U

KRYTKA, HORNÍ

DRŽÁK

RUKOJEŤ VE TVARU U

Montážní šroub 
rukojeti ve 

tvaru U

Montážní šroub 
rukojeti ve 

tvaru U

Pojistka rukojeti ve tvaru U Pojistka rukojeti ve tvaru U
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MONTÁŽ PLASTOVÉHO KRYTU
Namontujte ochranný kryt na hřídel pomocí držáku 
ochranného krytu a dodaných šroubů. Po nastavení 
držáku ochranného krytu do odpovídající polohy 
proveďte utažení šroubů.

MONTÁŽ NOŽE
- Zasuňte šestihranný klíč (2) do specifi ckého 

otvoru v šikmé převodovce (3) a rukou otáčejte 
maticí (7), dokud šestihranný klíč nezapadne do 
vnitřního otvoru a bude bránit otáčení.

- Vyšroubujte matici (7) ve směru pohybu 
hodinových ručiček.

- Sejměte kryt nože (6) a přítlačnou přírubu nože (5).
- Ujistěte se, zda jsou drážky v těsnění hřídele (4) 

dokonale srovnány se šikmou převodovkou (3).
- Namontujte nůž (1) a přítlačnou přírubu nože (5).
- Nasaďte zpět kryt nože (6), namontujte matici 

(7) a zcela ji utáhněte proti směru pohybu 
hodinových ručiček.

- Vyjměte šestihranný klíč (2).

 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte ocelový nůž pro sekání okrajů nebo pro 
osekávání.

 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
NADMĚRNÉ VIBRACE – OKAMŽITĚ ZASTAVTE MOTOR
Nadměrné vibrace nože znamenají, že tento nůž 
není správně namontován. Okamžitě zastavte 
motor a zkontrolujte nůž. Nesprávně namontovaný 
nůž způsobí zranění. Při provádění servisu a oprav 
tohoto výrobku používejte pouze originální pracovní 
příslušenství naší společnosti.

MONTÁŽ HLAVY SE SEKACÍ STRUNOU
Zasuňte šestihranný klíč (2) do specifi ckého otvoru 
v šikmé převodovce (3) a rukou otáčejte těsněním 
hřídele (4), dokud šestihranný klíč nezapadne do 
vnitřního otvoru a bude bránit otáčení.
- Ujistěte se, zda jsou drážky v těsnění hřídele (4) 

dokonale srovnány se šikmou převodovkou (3).
- Upevněte hlavu se sekací strunou (1) 

našroubováním proti směru pohybu hodinových 
ručiček. (Viz hlava se sekací strunou.)

- Vyjměte šestihranný klíč (2).

Sestavení

Obr. 4

Obr. 5

1

2

3

4

Obr. 6

ŠROUBY M6 × 20PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

DRŽÁK

KRYT
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 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
MONTÁŽ HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU
Srovnejte otvor v destičce adaptéru s otvorem v hřídeli 
a namontujte zajišťovací přípravek. Našroubujte 
hlavu sekačky na hřídel (otáčením ve směru pohybu 
hodinových ručiček) tak, aby byla řádně utažena. 
Sejměte zajišťovací přípravek.

Navíjení sekací struny na sekací hlavu 
TWIST & GO

Obr. 7
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Míchání palivové směsi

6. MÍCHÁNÍ PALIVOVÉ SMĚSI 
 VAROVÁNÍ!

 Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádržky v uzavřeném a nevětraném prostoru.
 Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jisker.
 Nedoplňujte do palivové nádržky nadměrné množství paliva. Před startováním motoru se ujistěte, zda jsou 

setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
 Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE DO NÁDRŽKY PALIVO.
 Pro tento typ dvoudobého motoru se používá směs bezolovnatého benzínu a oleje pro dvoutaktní motory 

v poměru 40 :  1.

 POZOR! Palivová směs, která bude namíchána v jiném poměru než 40 : 1, může tento motor poškodit. 
Zajistěte, aby byla palivová směs vždy namíchána správně.

 Při míchání benzínu s olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje ŽÁDNÝ 
ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu). 

 Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším. To pomůže zabránit možnému poškození 
palivového systému a dalších částí motoru.
Pro míchání palivové směsi vám doporučujeme používat kalibrovanou nádobu, která je dodávána s tímto 
křovinořezem. NEPROVÁDĚJTE MÍCHÁNÍ BENZÍNU A OLEJE PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽCE.

Skladování paliva
Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Informujte se o místních směrnicích 
a dodržujte jejich požadavky týkající se typu a skladování kanystrů naplněných palivem.

 DŮLEŽITÉ
Palivo pro dvoudobé motory se může separovat. Před každým použitím kanystr s palivem důkladně protřepejte.
Skladované palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete během měsíce.
 

7. POUŽITÍ
POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ U STUDENÉHO MOTORU
1. Nastavte spínač zapalování do polohy START „I“.
2. Opakovaně několikrát za sebou použijte ruční pumpičku (7 až 10 stisknutí), dokud se palivo nedostane do 

čerpadla.
3. Vytáhněte nahoru páčku sytiče, aby došlo k jeho uzavření „ “.
4. Zatáhněte za rukojeť startéru, dokud nedojde 

k protočení motoru.
5. Nastavte páčku sytiče do polohy pro chod motoru „

“.
6. Tahejte za rukojeť startéru, dokud nedojde 

k nastartování motoru.
7. Před zahájením práce nechejte motor několik minut 

zahřát na provozní teplotu.

40 : 1

Obr. 9

Spínač zapalování
 START I
STOP 0

Pojistka páčky plynu

Páčka plynu
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STARTOVÁNÍ ZAHŘÁTÉHO MOTORU
Nastavte páčku sytiče do polohy pro chod motoru „I“.

  Není-li palivová nádrž prázdná, zatáhněte jednou 
až třikrát za rukojeť startéru a motor by měl 
nastartovat.

  Došlo-li k úplnému spotřebování paliva v palivové 
nádrži, po doplnění paliva zopakujte kroky 1-2-6.

ZASTAVENÍ MOTORU
  Uvolněte páčku plynu a nechejte motor několik 

sekund v chodu na volnoběh.
  Nastavte spínač do polohy STOP „O“.

Budete-li opakovaně tahat za lanko navíjecího startéru 
se zapnutým sytičem, může dojít k přeplavení motoru 
a k problémům se startováním.
Došlo-li k přeplavení motoru, demontujte zapalovací 
svíčku a jemně tahejte za rukojeť navíjecího startéru, 
abyste z motoru odstranili přebytečné palivo. Potom 
osušte elektrody zapalovací svíčky a namontujte ji 
zpět do motoru.

Obr. 10

Spínač zapalování
I START
O STOPPáčka 

plynu Páčka plynu

Pojistka páčky plynu

Spínač zapalování

ruční pumpička

páčka sytiče

sytič (uzavřen)

chod motoru (otevřen)
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8. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ
 DŮLEŽITÉ: 

Dodržujte pokyny pro přípravu palivové směsi! Nedodržení těchto 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 motoru a sníží jeho výkon. Je-li palivová směs skladována déle než dva měsíce, 
musí být odstraněna a musí být použita nová palivová směs.

Položky, které musí být zkontrolovány před zahájením práce
1. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny šrouby, matice a instalační prvky. Všechny uvolněné šrouby utáhněte. 
2. Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový fi ltr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového fi ltru 

všechny nečistoty.
3. Ujistěte se, zda jsou plastový kryt hlavy a nůž bezpečně upevněny na určeném místě.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z palivové nádrže.
5. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nože nebo hlavy se sekací strunou.

9. BEZPEČNÉ POUŽITÍ KŘOVINOŘEZU 
POUŽITÍ RAMENNÍHO POPRUHU
1. Sestavte a nastavte ramenní popruh a řemen jako na uvedeném obrázku.
2. Nastavte přezku ramenního popruhu, posuňte háček směrem k pasu a potom upravte řemen (je-li řemen 

k dispozici).
3. Zavěste výstupek západky na háček ramenního popruhu.
4. Není-li křovinořez správně vyvážený, upravte závěs ramenního popruhu a rukojeti, dokud nebude křovinořez 

správně srovnán.

 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
Háček je umístěn na pravém boku a rychloupínací západka je umístěna na vnější straně.

Obr. 11

RAMENNÍ 
POPRUH

HÁČEK

HÁČEK

RYCHLOUPÍNACÍ 
ZÁPADKA

SPONA 
RAMENNÍHO 
POPRUHU

ŘEMEN

UZEMNĚNÍ
SEKACÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SEKAČKY

HLINÍKOVÁ 
TRUBICE ZÁVĚS 

RAMENNÍHO 
POPRUHU

VÝSTUPEK 
ZÁPADKY

ZCELA

RYCHLOUPÍNACÍ ZÁPADKA

5. Chcete-li tento křovinořez rychle odpojit od ramenního popruhu, vytáhněte výstupek rychloupínací západky 
směrem nahoru.

6. Zasuňte jazýček západky do drážky rychloupínací západky, aby opět došlo k upevnění křovinořezu 
k ramennímu popruhu.

Příprava na použití | Bezpečné použití křovinořezu
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 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Před použitím prosím zkontrolujte ramenní popruh 
a ujistěte se, zda je v pořádku. Narazíte-li na 
nebezpečí, okamžitě prosím křovinořez zastavte 
a zatáhněte za výstupek rychloupínací západky. 
Křovinořez se vzdálí od vašeho těla.

SEKÁNÍ POMOCÍ HLAVY S NYLONOVOU 
STRUNOU
Hlava se sekací strunou se otáčí PROTI SMĚRU 
pohybu hodinových ručiček. ZKRACOVACÍ NŮŽ bude 
na pravé části ochranného krytu.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Je-li použita hlava s nylonovou strunou, na nářadí 
musí být použit správný ochranný kryt. Je-li nylonová 
struna vysunuta příliš, může docházet k jejímu 
třepetání. Používáte-li hlavy s nylonovou strunou, 
vždy použijte plastový ochranný kryt se zkracovacím 
nožem.

Téměř při každém sekání je vhodné, abyste hlavu 
s nylonovou strunou naklonili tak, aby došlo ke 
kontaktu obvodové kružnice vytvářené strunou v místě, 
kde se struna pohybuje směrem od vás a ochranného 
krytu. (Viz příslušný obrázek) Výsledkem bude, že 
posekaný materiál bude odhazován směrem od vás.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Naklonění hlavy na špatnou stranu způsobí odmrštění 
nečistot SMĚREM na vás. Budete-li hlavu s nylonovou 
strunou držet rovnoběžně s terénem, bude probíhat 
sekání po celé ploše. Posekaný materiál bude 
ODHAZOVÁN směrem na vás. Zátěž způsobí snížení 
otáček motoru a spotřebujete velké množství struny.

Bezpečné použití křovinořezu

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Používejte pouze kvalitní nylonovou strunu 
s průměrem 2,5 mm. Nikdy místo nylonové struny 
nepoužívejte drát nebo strunu vyztuženou drátem. 
Používejte u této sekačky pouze hlavu, která je 
opatřena nylonovou strunou se správným průměrem.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Při práci prováděné nad holou plochou nebo nad 
štěrkem buďte velmi opatrní, protože nylonová struna 
může vysokou rychlostí odmrštit malé kamínky. 
Ochranný kryt na tomto nářadí nemůže zastavit 
předměty, které se odrazí od tvrdých povrchů.

Obr. 12

Obr. 13

ZKRACOVACÍ NŮŽ NA LEVÉ STRANĚ

OTÁČENÍ PROTI SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČIČEK

POSEKANÝ MATERIÁL

SEKEJTE NA TÉTO 
STRANĚ
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SEKÁNÍ:
Při této činnosti opatrně posunujte sekačku do 
materiálu, který chcete sekat. Pomalu nakloňte hlavu 
tak, aby byl posekaný materiál odhazován směrem 
od vás. Provádíte-li sekání až k překážkám, jako jsou 
ploty, zdi a stromy, přibližujte se v takovém úhlu, aby 
se ¤odražený materiál pohyboval směrem od vás. 
Pomalu pohybujte hlavou s nylonovou strunou, dokud 
nebude tráva posekaná až k překážce, ale zabraňte 
tomu, aby se struna dostala do kontaktu s překážkou. 
Při sekání v blízkosti drátěného plotu nebo ohrady 
opatrně postupujte tak, abyste se nedostali do 
kontaktu s dráty. Překročíte-li minimální vzdálenost od 
plotu, struna se po nárazu do drátu zkrátí. Při sekání 
plevelů může být prováděno sekání jednoho stonku po 
druhém. Umístěte hlavu sekačky se strunou k spodní 
části plevele – nikdy k horní části, protože by mohlo 
dojít k roztřesení stonku a zachycení struny. Spíše než 
používat přímé přesekání plevelů, používejte raději 
pouze konec struny a přesekejte stonek pomalu.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte ocelový nůž pro sekání okrajů nebo pro 
osekávání.

OSEKÁVÁNÍ A SEKÁNÍ OKRAJŮ:
Obě tyto činností jsou prováděny s hlavou s nylonovou 
strunou nakloněnou ve velkém úhlu. Osekávání je 
odstraňování horního porostu, po kterém zůstane 
pouze holá zem. Sekání okrajů je sekání trávy na 
okrajích záhonů, která přesahuje do chodníků 
a cest. Během osekávání i sekání okrajů držte nářadí 
v příkrém úhlu a v poloze, kdy nebudou nečistoty, 
posekaný materiál a kamínky odhazovány dozadu 
směrem na vás, dojde-li k jejich odražení od tvrdého 
povrchu. I když je na obrázcích zobrazeno, jak 
provádět osekávání i sekání okrajů, každý uživatel si 
musí najít takovou polohu, která bude vyhovovat jeho 
tělesným proporcím a pracovním podmínkám.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Neprovádějte sekání v žádné oblasti, kde jsou plochy 
ohrazeny drátěným oplocením. Používejte ochranné 
prostředky. Nesekejte na místech, kde nemůžete vidět, 
co sekací zařízení seká.

SEKÁNÍ POMOCÍ NOŽE
K dispozici je mnoho různých typů ocelových nožů, ale 
mezi dva nejvíce používané náleží následující nože.

Obr. 14

SEKÁNÍ TRÁVNÍKU
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VYHÝBEJTE SE 
DRÁTŮM
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NŮŽ NA KŘOVINY je používán pro sekání křovin 
a plevelů s průměrem stonku až do 19 mm. Na 
tomto typu křovinořezu může být použit pouze nůž 
s průměrem 255 mm se třemi čepelemi.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
NEPOUŽÍVEJTE NŮŽ NA KŘOVINY PRO SEKÁNÍ 
STROMŮ.

 VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ
Neprovádějte sekání, je-li ocelový nůž tupý, prasklý 
nebo poškozený.
Před zahájením sekání proveďte kontrolu, zda se 
na pracovní ploše nenachází žádné překážky, jako 
jsou kameny, kovové sloupky nebo stočené dráty. 
Nemůžete-li tyto překážky odstranit, označte je tak, 
aby nedošlo k jejich kontaktu s nožem. Kameny nebo 
kovové předměty způsobí otupení nebo poškození 
nože. Dráty se mohou namotat na nožovou hlavu 
nebo mohou být odmrštěny a mohou způsobit 
zranění.

Zpětný ráz nože je reakce, která může nastat, když se 
rotující nůž dostane s čímkoli, co nemůže přeseknout. 
Tento kontakt může způsobit, že se nůž na okamžik 
zastaví a náhle „odstrčí“ nářadí pryč od zasaženého 
předmětu. Tato reakce může být tak prudká, že 
obsluha ztratí kontrolu nad nářadím. Zpětný ráz 
se může objevit bez varování, dojde-li k zaseknutí, 
zastavení nebo zablokování nože. K tomuto rázu 
pravděpodobněji dochází na místech, kde je obtížné 
sledování sekaného materiálu. Z důvodu zajištění 
snadného a bezpečného sekání se k sekanému 
plevelu přibližujte zprava směrem doleva a v případě, 
kdy se setkáte s neočekávaným předmětem nebo 
dřevěným sloupkem, můžete minimalizovat reakci 
zpětného rázu nože.

SEKÁNÍ PLEVELŮ. Jedná se o sekání kývavým 
pohybem nože prováděné v plochém oblouku. Tímto 
způsobem můžete rychle vyčistit plochy zarostlé 
travinami a plevelem. Tento způsob sekání nesmí být 
používán při sekání velkých a odolných plevelů nebo 
dřevitých porostů.

 POZNÁMKA
Nepoužívejte nůž na křoviny pro sekání stromků 

Obr. 15

Obr. 16

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

NEDOTÝJETE SE NOŽEM PŘEDMĚTŮ TOHOTO 
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KAMENY

PLOTY
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Tento způsob sekání může být prováděn v obou 
směrech nebo pouze v jednom směru, což bude 
znamenat, že posekaný materiál bude odhazován 
směrem od vás.
Při tomto způsobu sekání bude pracovat ta část 
nože, která se otáčí směrem od vás. Nakloňte nůž 
mírně dolů na stejnou stranu. Budete-li provádět 
sekání v obou směrech, budete zasaženi některými 
nečistotami.
Během sekání nevyvíjejte na nůž tlak. Po záseku do 
dřeva neměňte úhel sekání. Nevyvíjejte při sekání 
na nářadí žádný tlak a nepoužívejte páčení, které by 
mohlo způsobit prasknutí nebo přiskřípnutí nože.

Obr. 17
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10. SEKÁNÍ TRÁVNÍKU
 VAROVÁNÍ! 

Při práci s jakýmkoli modelem strunové sekačky nebo křovinořezu hrozí riziko odmrštění kamenů, kovových nebo 
malých předmětů a sekaného materiálu. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní směrnice.
Postupujte podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce.

 VAROVÁNÍ! 
Používejte ochranu hlavy, zraku, obličeje a sluchu. Používejte vhodnou obuv, která ochrání vaše nohy a která 
zajistí stabilní postoj na kluzkém povrchu. Nenoste kravaty, šperky nebo volné oděvy, které by se mohly zachytit 
do pohybujících se částí nářadí. Nenoste obuv s otevřenou špičkou. Nepracujte naboso nebo s holýma nohama. 
V určitých situacích musíte používat ochranu celého obličeje a hlavy.
Dávejte pozor, abyste zabránili zpětnému rázu a zaseknutí nože.

 VAROVÁNÍ 
Vždy používejte ramenní popruh.
Nastavte ramenní popruh a jeho závěs na nářadí tak, aby byl se zavěšený křovinořez nacházel pouze několik 
centimetrů nad terénem. Hlava křovinořezu a kovový kryt musí být srovnány ve všech směrech. Zavěste si 
křovinořez na pravou část těla.

 NEBEZPEČNÁ ZÓNA
NIKDO MIMO OBSLUHY NESMÍ VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉ ZÓNY S POLOMĚREM 15 METRŮ. OBSLUHA 
MUSÍ POUŽÍVAT ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, OBLIČEJE, CHODIDEL, NOHOU A CELÉHO TĚLA. 
OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ NEBO V RIZIKOVÉ ZÓNĚ ZA NEBEZPEČNOU ZÓNOU, MUSÍ 
POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU PROTI ODMRŠTĚNÝM PŘEDMĚTŮM. RIZIKO SE SNIŽUJE S VĚTŠÍ VZDÁLENOSTÍ OD 
NEBEZPEČNÉ ZÓNY.

SEKÁNÍ S HLAVOU OPATŘENOU NYLONOVOU STRUNOU

 Struna sekací hlavy se otáčí VE SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČIČEK. 
 Struna této sekačky je vysunována poloautomaticky. Při sekání jednoduše zlehka klepněte hlavou o zem, 

čímž dojde ke stisknutí tlačítka na spodní části hlavy a struna se vysune. Struna této sekačky je potom 
zkrácena na maximální stanovenou délku pomocí zkracovacího nože, který je součástí plastového krytu.

Sekání trávníku
 Během této činnosti opatrně vnořte strunovou sekačku do materiálu, který chcete sekat. Pomalu naklánějte 

hlavu tak, aby byl sekaný materiál odhazován směrem od vás. Provádíte-li sekání až k překážkám, jako jsou 
ploty, zdi a stromy, přibližte se pod takovým úhlem, aby byl veškerý materiál odhazován směrem od vás. 
Pomalu pohybujte hlavou s nylonovou strunou zprava směrem doleva, dokud nebude tráva posekána až 
k překážce, ale vyhýbejte se kontaktu struny s překážkami.

 Při sekání v blízkosti drátěného plotu nebo ohrady postupujte opatrně, abyste se nedostali do kontaktu 
s dráty. Překročíte-li minimální vzdálenost od plotu, po kontaktu s překážkou dojde ke zkrácení sekací struny.
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Sekání trávníku

 Při sekání plevele můžete vždy sekat jeden stonek. Umístěte hlavu se sekací strunou ke spodní části stonku 
plevele – nikdy k horní, protože by se stonek mohl začít chvět a struna by se do něj mohla zachytit. Raději než 
provádět přímé sekání plevelů, je lepší použít pouze konec strunové sekačky a odsekat stonek pomalu.

Začištění a úpravy okrajů
 Oba tyto úkony jsou prováděny pomocí hlavy s nylonovou strunou, která je skloněna pod velkým úhlem. 

Začištění znamená odstranění vrchní vegetace, po které zůstane pouze zemina.
 Úprava okrajů znamená osekávání trávy na okraji trávníku, který dosahuje až k chodníkům a cestičkám.
 Při začišťování a úpravách okrajů držte nářadí skloněno pod velkým úhlem a v poloze, ve které nebudou 

nečistoty, sekaný materiál a kameny odmršťovány dozadu směrem na vás, dojde-li k jejich odrazu od 
tvrdého povrchu. Bez ohledu na obrázky, jak provádět začištění a úpravu okrajů, si musí každý uživatel najít 
svou vlastní polohu, která bude vyhovovat jeho tělesným rozměrům a pracovním podmínkám.

 VAROVÁNÍ 
Je-li použita hlava se sekací strunou, musí být nasazen správný ochranný kryt. Vyčnívá-li nylonová struna příliš 
daleko, může začít kmitat. Používáte-li hlavu s nylonovou strunou, vždy používejte ochranný plastový kryt se 
zkracovacím nožem.

 VAROVÁNÍ 
Při práci nad půdou nebo štěrkem buďte velmi opatrní, protože nylonová struna může odmrštit malé kamínky 
velmi vysokou rychlostí.
Ochranný kryt na tomto nářadí nemůže zastavit předměty, které jsou odráženy od tvrdých povrchů.

 VAROVÁNÍ
Neprovádějte sekání na místech, kde jsou dráty a drátěné pletivo. Používejte ochranné pomůcky. Neprovádějte 
sekání na místech, kde nevidíte, co sekačka seká.

SEKÁNÍ POMOCÍ SEKACÍHO NOŽE

Sekání plevelů 
 Jedná se o sekání prováděné kyvným pohybem nože ve tvaru oblouku. Tímto způsobem můžete rychle 

očistit velkou plochu od husté trávy a plevelů. Sekání pomocí nože musí být používáno pro sekání velkých 
a houževnatých plevelů nebo dřevnaté vegetace.

 Sekání pomocí nože může být prováděno v obou směrech nebo pouze v jednom směru, což znamená, že 
sekaný materiál bude odhazován směrem od vás. Při tomto typu sekání odvede tuto práci část nože, která 
se pohybuje směrem od vás. Mírně nakloňte nůž dolů na stejnou stranu. Budete-li sekat pomocí nože v obou 
směrech, zasáhne vás odhozený materiál.

 Poznámka: Nepoužívejte nůž tohoto křovinořezu pro sekání stromů s průměrem kmenu větším než 
12 mm.
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 VAROVÁNÍ
ZABRAŇTE KONTAKTU NOŽE S NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDMĚTY:
KOVOVÉ SLOUPKY, ELEKTRICKÉ VODIČE, PRYŽ, ZDIVO, KAMENY, PLOTY 

 VAROVÁNÍ
Neprovádějte sekání, je-li kovový nůž tupý, prasklý nebo poškozený.
Před zahájením sekání zkontrolujte, zda v pracovním prostoru nejsou žádné překážky, jako jsou kameny, kovové 
sloupky nebo dráty. Nemůžete-li tyto překážky odstranit, označte je tak, aby se nedostaly do kontaktu s nožem. 
Kameny nebo kovové předměty nůž otupí nebo poškodí. Dráty se mohou namotat na hlavu nože nebo mohou být 
odmrštěny a mohou způsobit zranění.
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Údržba

11. ÚDRŽBA
 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální náhradní díly, příslušenství 
a doplňky od výrobce. Nedodržíte-li tento pokyn, může 
dojít ke zranění, snížení výkonu a může dojít ke zrušení 
platnosti záruky.

  Sekací příslušenství se nesmí při volnoběhu 
otáčet. Pokud tento požadavek není splněn, musí 
být seřízena spojka nebo musí být proveden 
servis tohoto nářadí kvalifi kovaným technikem.

  Můžete provádět pouze zde uvedené úpravy 
a opravy. Při jiných opravách nechejte tento 
křovinořez opravit v autorizovaném servisu.

  Následky nesprávné údržby mohou zahrnovat 
nadměrné usazeniny karbonu vedoucí ke ztrátě 
výkonu a odkapávání černých olejových zbytků 
z tlumiče výfuku.

  Ujistěte se, zda jsou všechny kryty, popruhy, 
defl ektory a rukojeti správně a bezpečně 
upevněny, abyste zabránili riziku způsobení 
zranění.

OTVOR VÝFUKU A TLUMIČ
  V závislosti na typu použitého paliva, typu 

a množství použitého oleje a/nebo na provozních 
podmínkách, se může otvor výfuku a tlumič ucpat 
usazeninami karbonu. Zaznamenáte-li u vašeho 
nářadí s benzínovým motorem snížení výkonu, 
kvalifi kovaný servisní technik bude muset tyto 
usazeniny odstranit, aby došlo k obnovení výkonu 
motoru.

Vzduchový fi ltr
   Nahromaděný prach ve vzduchovém fi ltru sníží 

účinnost motoru. Zvýší spotřebu paliva a umožní 
průnik abrazivních částic do motoru. Vyjímejte 
vzduchový fi ltr tak často, jak je to nutné, aby bylo 
zajištěno jeho udržování v čistém stavu.

   Lehký prach na povrchu fi ltru může být snadno 
odstraněn poklepáním fi ltrem. Odolné usazeniny 
musí být vymyty pomocí vhodného rozpouštědla.

   Sejměte kryt fi ltru po otočení zajištění směrem 
dolů.

Obr. 18

vnější kryt

vzduchový filtr

otočte zajištění 
směrem dolů
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SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU
Neprovádějte seřizování karburátoru, není-li to nutné. 
Máte-li problémy s karburátorem, obraťte se na 
autorizovaného prodejce. Nesprávné seřízení může 
způsobit poškození motoru a ztrátu platnosti záruky.

Palivový fi ltr
   Palivová nádržka je vybavena fi ltrem. Filtr je 

umístěn na volném konci palivového potrubí a lze 
jej vytáhnout přes palivový port pomocí drátu 
s háčkem nebo jiné vhodné pomůcky.

   Pravidelně kontrolujte palivový fi ltr. Nedovolte, aby 
se do palivové nádržky dostal prach. Ucpaný fi ltr 
způsobí problémy se startováním motoru nebo 
s výkonem motoru.

   Je-li znečištěný fi ltr, vyměňte jej.
   Je-li znečištěný vnitřek palivové nádržky, lze jej 

vyčistit vypláchnutím této nádržky benzínem.

Zapalovací svíčka
  Nepokoušejte se vyjmout zapalovací svíčku 

z horkého motoru, abyste zabránili možnému 
poškození závitů.

  Je-li zapalovací svíčka znečištěna velkým 
množstvím usazenin, proveďte její vyčištění nebo 
výměnu.

  Je-li středová elektroda opotřebovaná nebo 
poškozená, vyměňte zapalovací svíčku.

  Odtrh zapalovací svíčky 0,6–0,7mm
  Utahovací moment: 14–15 Nm (125–135 in.lb)

Šikmá převodovka
Po odpracování 40–50 provozních hodin doplňte do 
šikmé převodovky správné množství maziva.
Vyšroubujte šroub a vpravte mazivo na bázi lithia. 
Otáčejte rukou hřídelem, dokud nezačne mazivo 
vytékat a potom našroubujte zpět očištěný šroub.

Údržba

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21

0,6–0,7 mm
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12. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

1. NELZE PROVÉST NASTARTOVÁNÍ

příznak možná příčina řešení

kompresní 
tlak válce je 
normální

jiskra 
zapalovací 
svíčky je 
normální

závada palivového 
systému

v palivové nádržce není 
palivo
ucpaný palivový fi ltr

doplňte palivo do palivové 
nádržky
vyčistěte palivový fi ltr

palivový 
systém je 
v pořádku

palivo

palivo je příliš znečištěno vyměňte palivo
v palivu je voda vyměňte palivo

paliva je příliš mnoho
vyšroubujte zapalovací 
svíčku

palivo ve válci a osušte ji
palivová směs není 
správná

použijte správnou palivovou 
směs

palivový 
systém je 
v pořádku

vysoko-
napěťový 
kabel 
zapalovací 
svíčky je 
v pořádku

zapalovací 
svíčka

zapalovací svíčka je 
znečištěna usazeninami

odstraňte usazeniny

je poškozena izolace 
zapalovací svíčky

vyměňte zapalovací svíčku

odtrh zapalovací svíčky 
je příliš velký nebo malý

nastavte odtrh na hodnotu
0,6–0,7 mm

vysokonapěťový kabel 
zapalovací svíčky není 
v pořádku

vysokonapěťový kabel 
zapalovací svíčky je 
přerušen nebo zlomen
uvolněná cívka

proveďte výměnu nebo 
utažení
utáhnout

palivový 
systém je 
v pořádku

systém 
zapalování 
je 
v pořádku

kompresní tlak je 
nedostatečný

opotřebovaný pístní 
kroužek
prasklý pístní kroužek
cementace pístního 
kroužku
uvolněná zapalovací 
svíčka
úniky na společných 
plochách
válce a klikové skříně

vyměnit za nový
vyměnit
eliminovat
utáhnout
eliminovat

komprese je v pořádku

špatný kontakt mezi 
vysokonapěťovým 
kabelem a zapalovací 
svíčkou
závada vypínacího 
spínače nebo zkrat

nasaďte řádně koncovku 
kabelu zapalovací svíčky
opravit nebo vyměnit

Odstraňování problémů
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2. NÍZKÝ VÝKON

příznak možná příčina řešení

zastavení při zvýšení otáček
lehký a řídký kouř, palivo stříká 
z karburátoru směrem dozadu

zanesený palivový fi ltr, nedostatek 
paliva
tlumič výfuku zanesený 
usazeninami

vyčistěte palivový fi ltr, vyčistěte 
palivový systém, seřiďte karburátor
odstraňte usazeniny

kompresní tlak je nedostatečný
opotřebování pístu, pístního 
kroužku, válce

vyměňte píst, pístní kroužek

úniky z motoru
úniky na společných plochách 
válce a klikové skříně

opravit

úniky na koncových částech 
klikového hřídele

špatné těsnění vyměňte těsnění

jiné
motor se přehřívá
spalovací prostor je znečištěn 
usazeninami

vyvarujte se dlouhodobého použití, 
vysokých otáček a velkého zatížení
odstraňte usazeniny

3. NEPRAVIDELNÝ CHOD MOTORU

příznak možná příčina řešení

z motoru se ozývá klepání

opotřebování pístu, pístního 
kroužku, válce
opotřebování pístního čepu, pístu
opotřebování ložiska klikového 
hřídele

vyměňte píst, pístní kroužek
vyměňte pístní čep, píst
vyměňte ložisko

z motoru se ozývá kovový zvuk 
klepání

motor se přehřívá
spalovací prostor je znečištěn 
usazeninami
nevhodná značka benzínu

vyvarujte se dlouhodobého použití, 
vysokých otáček a velkého zatížení
odstraňte usazeniny
použijte benzín s požadovaným 
oktanovým číslem

závada zapalování motoru
v palivu je voda
špatný odtrh zapalovací svíčky
špatná vzduchová mezera u cívky

vyměňte palivo
nastavte odtrh na hodnotu 
0,6–0,7 mm
nastavte vzduchovou mezeru 
u cívky na hodnotu 0,3–0,4 mm

4. MOTOR SE NÁHLE ZASTAVUJE

možná příčina řešení
bylo spotřebováno palivo doplňte palivo
zapalovací svíčka je znečištěna usazeninami a je 
zkratována

odstraňte usazeniny

vysokonapěťový kabel zapalovací svíčky je odpojen připojit



CZ 56

FZS 5025-B

Likvidace

13. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Vyřazený obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vašem bydlišti.

Toto zařízení a jeho příslušenství je vyrobeno z různých materiálů, jako například z kovu 
a plastů.
Poškozené díly odneste do recyklačního střediska. Dotazy směřujte na příslušné oddělení 
místního úřadu.

Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět takové změny.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.
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14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
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Technické údaje

15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model ..........................................................................................................................................................................................FZS 5025 B
Zdvihový objem ............................................................................................................................................................................. 51,7 cm3

Maximální výstupní výkon motoru ..........................................................................................................1,45 kW (7 500 ot./min)
Délka hřídele ...............................................................................................................................................................................1 500 mm
Typ motoru ..........................................................................................................................................Dvoudobý chlazený vzduchem
Průměr sekací struny .................................................................................................................................................................... 2,4 mm
Míchací poměr paliva (olej pro dvoudobé motory / bezolovnatý benzín 95) ............................................................... 1 : 40
Hmotnost bez paliva a sekacího příslušenství........................................................................................................................ 8,5 kg







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu










