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Návod k pouÏití
NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, 
peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste 
dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.



     

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

                               
Symboly

V¯STRAHA!  Lesní kfiovinofiezy, kfiovinofiezy a 
vyÏínaãe mohou b˘t nebezpeãné! Nepozorné 
nebo nesprávné pouÏití mÛÏe vést k váÏnému 
nebo smrtelnému zranûní uÏivatele  nebo 
nûkoho jiného. Je mimofiádnû dÛleÏité, abyste 
si prostudovali tento návod k obsluze a 
pochopili jeho obsah.

NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, 
prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte 
se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm 
uvedené.

VÏdy pouÏívejte:

• Ochranná pfiilba tam kde je nebezpeãí 
padajících pfiedmûtÛ

• Schválenou ochranu sluchu

• Schválená ochrana oãí

 
Maximální otáãky v˘chozího hfiídele, ot/
min.

 
Tento v˘robek vyhovuje platn˘m pfiedpisÛm 
CE.

 
 

Pozor na odvrÏené a odraÏené pfiedmûty.

 
UÏivatel stroje je povinnen dohlédnout na to, 
aby se bûhem práce nevyskytovala Ïádná 
osoba nebo zvífie v okruhu 15 metrÛ od stroje.

U strojÛ vybaven˘ch pilov˘mi listy nebo noÏi na 
trávu mÛÏe dojít k jejich prudkému vymr‰tûní 
do strany, pokud pfiijdou do styku s pevn˘m 
pfiedmûtem. Tomu se fiíká boãní ráz noÏe. NÛÏ 
mÛÏe zpÛsobit amputaci paÏe nebo nohy. 
Zajistûte, aby lidé a zvífiata udrÏovali vzdálenost 
od stroje alespoÀ 15 metrÛ.

 
Vyznaãené ‰ipky vymezují umístûní úchytky 
rukojeti.

 
 

VÏdy pouÏívejte schválené ochranné rukavice.

 
 

PouÏívejte pevnou neklouzavou obuv.

 
 

Urãeno pouze pro nekovové, pruÏné fiezné 
vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou.

 
Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského 
spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole 
Technické údaje a na nálepce.

 
 

Dal‰í symboly/‰títky na zafiízení se t˘kají zvlá‰tních 
certifikaãních poÏadavkÛ pro urãité obchodní trhy.

Motor se vypne tak, Ïe se vypínaã nastaví do 
polohy vypnuto. VAROVÁNÍ! Vypínaã se 
automaticky vrátí do v˘chozí polohy. Abyste se 
pfii montáÏi, kontrole a/nebo údrÏbû vyhnuli 
nezam˘‰lenému nastartování je nutno vÏdy 
odejmout rozbu‰ku od zapalovací svíãky.

 
VÏdy pouÏívejte schválené ochranné rukavice.

 
Pro zaji‰tûní správné funkce je nutné zafiízení 
pravidelnû ãistit.

 
Vizuální kontrola.

 
Je nutné pouÏívat schválenou ochranu oãí.50FT

15 m

50FT
15 m
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!
V¯STRAHA!  Dlouhodobé vystavování 
pÛsobení hluku mÛÏe vést k trvalému 
po‰kození sluchu. Proto vÏdy pouÏívejte 
schválenou ochranu sluchu.

!
V¯STRAHA!  Konstrukce zafiízení nesmí b˘t 
za Ïádn˘ch okolností upravována bez svolení 
v˘robce. VÏdy pouÏívejte originální 
pfiíslu‰enství. Nepovolené úpravy a/nebo 
pfiíslu‰enství mÛÏe vést k váÏnému nebo 
smrtelnému zranûní obsluhy nebo jin˘ch 
osob.

!
V¯STRAHA!  Lesní kfiovinofiez, kfiovinofiez a 
vyÏínaã pouÏit˘ nesprávnû nebo nepozornû 
se mÛÏe stát nebezpeãn˘m nástrojem, kter˘ 
mÛÏe zpÛsobit váÏné nebo i smrtelné zranûní 
uÏivatele nebo nûkoho jiného. Je nesmírnû 
dÛleÏité pfieãíst si a porozumût obsahu tohoto 
návodu k pouÏívání.
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ÚVOD

    
VáÏen˘ zákazníku,
Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Jonsered!

Jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe budete spokojeni a oceníte kvalitu a v˘konnost na‰ich v˘robkÛ po dlouhou dobu. Koupû nûkterého z na‰ich 
v˘robkÛ vám v pfiípadû potfieby dává pfiístup k profesionální pomoci ohlednû oprav a servisu. Kdybyste zakoupili vá‰ stroj jinde neÏ u na‰ich 
autorizovanych prodejcÛ, zeptejte se jich na nejbliÏ‰í autorizovanou servisní dílnu.

Doufáme, Ïe budete s na‰ím strojem spokojeni a Ïe s ním budete pracovat nerozluãnû po dlouhou dobu. Myslete na to, Ïe tento návod k 
pouÏití je cenn˘ doklad. Tím, Ïe budete sledovat jeho obsah (pouÏití, servis, údrÏbu atd.), mÛÏete znaãnû prodlouÏit Ïivotnost stroje a jeho 
hodnotu pfii dal‰ím prodeji. Budete-li vá‰ stroj prodávat, pamatujte i na to, abyste pfiedali novému vlastníkovi i návod k pouÏití.

Mnoho zdaru pfii pouÏívání va‰eho v˘robku firmy Jonsered!

Spoleãnost Jonsered se fiídí strategií neustálého v˘voje v˘robku a proto si vyhrazuje právo mûnit konstrukci a vzhled v˘robkÛ bez pfiedchozího 
upozornûní.
4 – Czech



     

CO JE CO?

   
Co je co?
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21

1 Kotouã 17 Regulátor rukojeti
2 Plnûní mazivem, kolm˘ ozuben˘ pfievod

3 Kolm˘ ozuben˘ pfievod

4 Kryt fiezného vybavení

5 Trubka hfiídele

6 ¤ídící rukojeÈ

7 Páãka plynu

8 Stop spínaã (vypínaã zapalování)

9 Pojistka páãky plynu

10 Závûs popruhu

11 Kryt válce

12 Startovací madlo

13 Palivová nádrÏ

14 RegláÏ sytiãe

15 Benzínové ãerpadlo

16 Kryt vzduchového filtru

18 Pojistná matice 

19 Opûrná pfiíruba

20 Opûrn˘ talífi

21 Hnan˘ kotouã

22 Strunová hlava

23 Trubkov˘ klíã na kotouã

24 Návod k pouÏití

25 Pfiepravní kryt

26 ·estihrann˘ vsuvn˘ klíã

27 Jistící ãep

28 Nosn˘ popruh

29 Tlaãítko plynu startu

30 Sefiízení lanka plynu

31 Rozbu‰ka a zapalovací svíãka
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY

                
Upozornûní Osobní ochranné pomÛcky

OCHRANNÁ P¤ILBA

Ochrannou pfiilbu je nutno pouÏít pfii profiezávání kmenÛ vy‰‰ích 
neÏ 2 metry.

OCHRANA SLUCHU

PouÏijte ochranu sluchu s dostateãn˘m tlumicím úãinkem.

OCHRANA OâÍ

PouÏijte vÏdy schválenou ochranu oãí. PouÏijete-li vizír je nutno 
pouÏít i schválené ochranné br˘le. Schválené ochranné br˘le jsou 
takové, které odpovídají standardu ANSI Z87.1 pro USA nebo EN 
166 pro státy EU.

RUKAVICE

V pfiípadû potfieby pouÏijte rukavice, napfi. pfii montáÏi fiezného 
vybavení. 

PRACOVNÍ OBUV

PouÏívejte boty s ocelovou ‰piãkou a protiskluzovou podráÏkou.

UPOZORNùNÍ!

Stroj je urãen v˘hradnû k vyÏínání trávy, profiezávání trávy a/
nebo profiezávání lesa.

Jedin˘m pfiíslu‰enstvím, které se smí pouÏívat spolu s motorem 
jako zdroj pohonu, je fiezné vybavení, doporuãené v kapitole 
Technické údaje.

Nikdy nepouÏívejte stroj, jste-li unaveni, jestliÏe jste poÏili 
alkohol nebo jestliÏe uÏíváte léky, které by mohly ovlivnit vá‰ 
zrak, úsudek nebo pohybovou koordinaci.

NepouÏívejte nikdy stroj za zvlá‰tû nepfiízniv˘ch podnebních 
podmínek, jako napfi. za velkého mrazu nebo v horkém a/nebo 
vlhkém podnebí.

PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. Viz pokyny v ãásti Osobní 
ochranné pomÛcky.

Nikdy nepouÏívejte stroj, jehoÏ konstrukce byla jakkoli 
pozmûnûna oproti jeho pÛvodním specifikacím.

Nikdy nepouÏívejte stroj, kter˘ není zcela v pofiádku. Pravidelnû 
provádûjte kontroly a údrÏbu podle servisních pokynÛ popsan˘ch 
v této pfiíruãce. Nûkteré úkony údrÏby a opravy mohou provádût 
pouze vy‰kolení a kvalifikovaní odborníci. Viz pokyny v ãásti 
ÚdrÏba.

V‰echny ochranné kryty a rukojeti musí b˘t pfied zahájením 
práce upevnûny. Ujistûte se, Ïe koncovka zapalovacího kabelu a 
zapalovací kabel jsou neporu‰ené, aby se zabránilo nebezpeãí 
úrazu elektrick˘m proudem.

UÏivatel stroje je povinnen dohlédnout na to, aby se bûhem 
práce nevyskytovala v okruhu 15 m Ïádná osoba nebo zvífie. 
Pokud na stejném pracovi‰ti pracuje více uÏivatelÛ, musí b˘t 
udrÏována bezpeãnostní vzdálenost nejménû dvakrát v˘‰ka 
stromu, ale ne ménû neÏ 15 m.

!
V¯STRAHA!  Systém zapalování tohoto stroje 
vytváfií bûhem provozu elektromagnetické 
pole. Toto pole mÛÏe za urãit˘ch okolností 
naru‰ovat funkci kardiostimulátoru. Pro 
sníÏení rizika váÏného poranûní 
doporuãujeme osobám s kardiostimulátorem 
konzultaci s lékafiem a v˘robcem 
kardiostimulátoru pfiedtím, neÏ zaãnou stroj 
pouÏívat.

!
V¯STRAHA!  Spou‰tûní motoru v uzavfieném 
nebo ‰patnû vûtraném prostoru mÛÏe 
zpÛsobit smrt udu‰ením nebo otravou oxidem 
uhelnat˘m.

!
V¯STRAHA!  Nenechte nikdy dûti pouÏívat 
stroj nebo se zdrÏovat v jeho blízkosti. 
JelikoÏ je stroj vybaven vypínaãem se 
zpûtn˘m pérováním a k jeho nastartování je 
tfieba nízká rychlost a mal˘ tlak na startovací 
rukovûÈ mohou i dûti za urãit˘ch okolností 
mít tu sílu, které je tfieba k nastartování 
stroje. Tím mÛÏe dojít k nebezpeãí váÏného 
úrazu. Proto vÏdy sejmûte rozbu‰ku není-li 
stroj pod dohledem.

UPOZORNùNÍ!

Lesní kfiovinofiez, kfiovinofiez a vyÏínaã pouÏit˘ nesprávnû nebo 
nepozornû se mÛÏe stát nebezpeãn˘m nástrojem, kter˘ mÛÏe 
zpÛsobit váÏné nebo i smrtelné zranûní uÏivatele nebo nûkoho 
jiného. Je nesmírnû dÛleÏité pfieãíst si a porozumût obsahu 
tohoto návodu k pouÏívání.

Pfii kaÏdém pouÏití stroje je nutné pouÏívat schválené osobní 
ochranné pomÛcky. Osobní ochranné pomÛcky nemohou 
vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníÏí míru poranûní v pfiípadû, Ïe 
dojde k nehodû. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v˘bûru 
správného vybavení.

!
V¯STRAHA!  Je nutné dát vÏdy pozor na 
v˘straÏné signály nebo volání, pouÏíváte-li 
ochranu sluchu. Sejmûte vÏdy ochranu 
sluchu ihned po zastavení motoru.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY

               
PRACOVNÍ ODùV

PouÏívejte odûv z pevné látky a vyhnûte se pfiíli‰ voln˘m ãástem 
odûvu, které mohou b˘t zachyceny kfiovinami nebo vûtvemi. 
PouÏívejte vÏdy dlouhé silné kalhoty. NepouÏívejte ‰perky, krátké 
kalhoty nebo sandály a nepracujte bosi. Upravte si úães tak, aby 
vám vlasy nevisely pod ramena.

LÉKÁRNIâKA PRVNÍ POMOCI

VÏdy mûjte po ruce soupravu pro poskytování první pomoci.

Bezpeãnostní vybavení stroje
Tato ãást popisuje bezpeãnostní vybavení stroje, jeho úãel a 
zpÛsob, kter˘m by se mûla provádût kontrola a údrÏba, aby byla 
zaji‰tûna jeho správná funkce. Pokud chcete zjistit, kde je toto 
vybavení na stroji umístûno, prostudujte si ãást Co je co?

Îivotnost stroje se mÛÏe zkracovat a riziko úrazÛ zvy‰ovat, 
jestliÏe se údrÏba stroje neprovádí správnû anebo se opravy 
neprovádûjí odbornû. Pokud potfiebujete dal‰í informace, obraÈte 
se na nejbliÏ‰í servisní dílnu.

Pojistka páãky plynu
Pojistka páãky plynu má za úãel zabránit neúmyslnému pfiidání 
plynu. Po stisknutí pojistky (A) (napfi. kdyÏ uchopíte rukojeÈ) se 
uvolní páãka plynu (B). KdyÏ rukojeÈ pustíte, páãka plynu i pojistka 
páãky plynu se vrátí do pÛvodní polohy. Tento pohyb je zaji‰Èován 
dvûma nezávisl˘mi vratn˘mi pruÏinami. Toto uspofiádání 
zabezpeãí, Ïe se páãka plynu automaticky zajistí v poloze, pfii 
které bûÏí motor ve volnobûÏn˘ch otáãkách.

Zkontrolujte, zda pfii uvolnûní pojistky páãky plynu zapadne páãka 
plynu do polohy, pfii které je motor ve volnobûÏn˘ch otáãkách.

Stisknûte pojistku páãky plynu a zkontrolujte, zda se po uvolnûní 
vrátí do své v˘chozí polohy.

Zkontrolujte, zda se páãka plynu a její pojistka volnû pohybují a zda 
jejich vratné pruÏiny fungují správnû.

Viz pokyny pod rubrikou Start. Nastartujte stroj a dejte pln˘ plyn. 
Uvolnûte regláÏ plynu a pfiesvûdãte se o tom, Ïe se fiezné vybavení 
zastavilo a stojí v klidu. Pokud se po pfievedení regláÏe plynu do 
polohy volnobûhu fiezné vybavení nadále otáãí, je nutné provûfiit 
sefiízení chodu na volnobûh na karburátoru. Viz pokyny pod 
rubrikou Technická údrÏba.

Stop spínaã (vypínaã zapalování)
Pomocí vypínaãe zapalování se vypíná motor.

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda se motor zastaví pfii 
pfiesunutí vypínaãe zapalování do vypnuté polohy.

UPOZORNùNÍ! Servis a opravy stroje vyÏadují speciální odborné 
‰kolení. To platí zejména pro bezpeãnostní vybavení stroje. V 
pfiípadû, Ïe by stroj nevyhovûl pfii nûkteré z níÏe uveden˘ch 
kontrol, je nutno vyhledat servisní opravnu. KaÏdému 
zákazníkovi, kter˘ zakoupí kter˘koli z na‰ich v˘robkÛ, 
zaruãujeme dostupnost profesionálních oprav a servisních prací. 
Pokud prodejce, kter˘ vám stroj prodal, neposkytuje servisní 
práce, poÏádejte jej o adresu na‰í nejbliÏ‰í servisní opravny.

!
V¯STRAHA!  Nikdy nepouÏívejte stroj, jehoÏ 
bezpeãnostní vybavení je po‰kozené!  
Kontrolu a údrÏbu bezpeãnostního vybavení 
stroje je nutno provádût podle postupÛ 
uveden˘ch v této ãásti textu. V pfiípadû, Ïe 
by stroj nevyhovûl pfii jakékoli z tûchto 
kontrol, je nutno vyhledat autorizované 
servisní stfiedisko a nechat závadu odstranit.

A

B
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY

                
Kryt fiezného vybavení

Úãelem tohoto krytu je zamezit odlétávání odhozen˘ch pfiedmûtÛ 
smûrem k uÏivateli. Kryt zabrání také pfiímému kontaktu uÏivatele 
s fiezn˘m vybavením.

Zkontrolujte, zda kryt není po‰kozen ani nemá trhlinky. Byl-li kryt 
vystaven úderu nebo má trhlinky je nutno jej vymûnit.

PouÏívejte vÏdy pouze doporuãen˘ kryt k danému fieznému 
vybavení. Viz kapitolu Technické údaje.

Antivibraãní systém

Stroj je vybaven antivibraãním systémem, kter˘ je konstruován 
tak, aby minimalizoval vibrace a usnadÀoval práci se strojem.

PouÏití nesprávnû navinuté struny nebo  tupého a nesprávného 
fiezného vybavení (nesprávn˘ typ nebo nesprávnû brou‰en˘, viz 
rubriku Brou‰ení kotouãe), vede ke zv˘‰ené vibraci.

Antivibraãní systém stroje sniÏuje pfienos chvûní mezi jednotkou 
motoru/fiezn˘m mechanismem a rukojetí stroje.

Pravidelnû kontrolujte, zda se na blocích antivibraãního systému 
neobjevují trhliny ãi deformace. Ujistûte se, Ïe jsou tlumiãe vibrací  
nepo‰kozené a fiádnû pfiipevnûné.

Rychlorozpojitelná spona 
Vpfiedu je lehce pfiístupná a rychle rozpojitelná spona, která 
funguje jako bezpeãnostní opatfiení v pfiípadû poÏáru nebo pfii jiné 
situaci, kdy je nutno se rychle stroje a nosného popruhu zprostit. 
Viz pokyny pod rubrikou Sefiizování popruhÛ u lesního kfiovinofiezu.

Uji‰tûte se, Ïe je nosn˘ popruh správnû umístûn. Po úpravû 
popruhu a stroje zkontrolujte zda rychlorozpojitelná spona  
popruhu funguje.

Tlumiã v˘fuku

Tlumiã v˘fuku je urãen k omezení úrovnû hluku na minimum a k 
usmûrnûní v˘fukov˘ch plynÛ smûrem od uÏivatele. Tlumiã zvuku 
s katalyzátorem slouÏí navíc je‰tû ke sníÏení obsahu ‰kodlivin ve 
v˘fukov˘ch plynech.

V zemích s tepl˘m a such˘m podnebím je nebezpeãí vzniku 
poÏáru zv˘‰eno. Z toho dÛvodu opatfiujeme nûkteré tlumiãe zvuku 
lapaãem jisker v podobû síÈky. Zkontrolujte, zdali je tlumiã zvuku 
na va‰em stroji vybaven takovou síÈkou.

U tlumiãÛ v˘fuku je velmi dÛleÏité, aby se uÏivatel fiídil pokyny pro 
kontrolu a údrÏbu stroje.

!
V¯STRAHA!  Za Ïádn˘ch podmínek 
nepracujte se strojem, pokud není fiezné 
vybavení opatfieno schválen˘m 
bezpeãnostním krytem. Viz kapitolu 
Technické údaje. PouÏívání nesprávného 
nebo vadného krytu mÛÏe zpÛsobit váÏné 
zranûní.

!
V¯STRAHA!  Nadmûrné vystavení vibracím 
mÛÏe u osob se zhor‰enou funkcí krevního 
obûhu vést k poruchám obûhového nebo 
nervového systému. V pfiípadû, Ïe byste 
pocítili pfiíznaky obtíÏí zpÛsoben˘ch 
nadmûrn˘m vystavením vibracím, obraÈte se 
na svého lékafie. Mezi tyto pfiíznaky mÛÏe 
patfiit znecitlivûní nûkter˘ch ãástí tûla, ztráta 
citu v rukou, brnûní, píchání, bolest, ztráta 
síly, zmûna barvy nebo stavu kÛÏe. Tyto 
pfiíznaky se normálnû objevují na prstech, 
rukou a zápûstích. Riziko se mÛÏe zv˘‰it pfii 
nízk˘ch teplotách.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY

                   
Nikdy nepouÏívejte stroj, kter˘ má po‰kozen˘ tlumiã v˘fuku.

Pravidelnû kontrolujte, zda je tlumiã v˘fuku bezpeãnû upevnûn k 
zafiízení.

Pokud je tlumiã v˘fuku na stroji vybaven lapaãem jisker, musí se 
sítko lapaãe pravidelnû ãistit. Ucpané sítko lapaãe zpÛsobuje 
pfiehfiátí motoru  a mÛÏe vést k váÏnému po‰kození stroje.

Pojistná matice 

K pfiipevnûní urãitého typu fiezného vybavení je pouÏívána pojistná 
matice.

Pfii montáÏi utáhnûte matici proti smûru otáãení fiezného vybavení. 
Pfii demontáÏi povolte matici ve smûru otáãení fiezného vybavení. 
(POZOR! Matice je levotoãivá.) Matici dotahujte násadkov˘m 
klíãem.

Pfii povolení a dotahování matice pilového kotouãe mÛÏe dojít k 
poranûní rukou o zuby  kotouãe. Proto se snaÏte drÏet ruku pfii  
práci za krytem kotouãe. PouÏijte vÏdy trubkov˘ klíã s dostateãnû 
dlouhou násadou, abyste toto  umoÏnili. ·ipka na obrázku ukazuje, 
v jakém rozmezí klíã bude pracovat pfii povolování nebo utahování 
matice. 

Nylonov˘ uzávûr pojistné matice nesmí b˘t opotfiebován natolik, 
aby jím bylo moÏné otáãet rukou. Uzávûr musí udrÏet moment, 
rovn˘ nejménû 1,5 Nm. Matici je nutno vymûnit po okolo 10 
‰roubováních .

!
V¯STRAHA!  Tlumiã zvuku s katalyzátorem je 
bûhem provozu i po zastavení velmi hork˘. To 
platí i pfii volnobûhu. Pfii dotyku mÛÏe dojít k  
popáleninám pokoÏky. Dejte pozor na 
nebezpeãí poÏáru!

!
V¯STRAHA!  Vnitfiní prostor tlumiãe v˘fuku 
obsahuje chemikálie, které mohou zpÛsobit 
rakovinu. V°°°°pfiípadû po‰kození tlumiãe 
v˘fuku se vyvarujte se kontaktu s°°°°tûmito 
ãástmi.

!
V¯STRAHA!  Mûjte na mysli Ïe:

V˘fukové plyny z motoru jsou horké a mohou 
obsahovat jiskry, které by mohly zaÏehnout 
poÏár. Nikdy nestartujte zafiízení uvnitfi 
budovy nebo v blízkosti hofilav˘ch materiálÛ!
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
¤ezn˘ mechanismus
Tato ãást popisuje zpÛsob volby fiezného mechanismu a jeho 
údrÏby s tûmito cíli:

• SníÏit nebezpeãí zpûtného rázu.

• Dosáhnout maximálního fiezného v˘konu.

• ProdlouÏit Ïivotnost fiezného mechanismu.

¤ezn˘ mechanismus
Pilov˘ kotouã je urãen k pouÏití pfii fiezání dfievin.

Travní kotouã a vyÏínací nÛÏ jsou urãeny k seãení hrub‰ích travin.

Strunová hlava je urãena k vyÏínání trávy.

Obecná pravidla

PouÏívejte v˘hradnû fiezné vybavení spolu s  krytem námi 
doporuãen˘m! Viz kapitolu Technické údaje. 

UdrÏujte zuby kotouãe dobfie a správnû naostfiené! Postupujte 
podle na‰ich pokynÛ a pouÏívejte doporuãenou brusnou ‰ablonu. 
PouÏití nesprávnû nabrou‰eného nebo vadného kotouãe zvy‰uje 
nebezpeãí úrazu.

UdrÏujte fiezací kotouã správnû natoãen˘! Sledujte na‰e instrukce 
a pouÏívejte doporuãen˘ nástroj k natoãení. Nesprávnû natoãen˘ 
fiezací kotouã zvy‰uje riziko uváznutí kotouãe a zpûtného odrazu a 
po‰kození kotouãe.

Kontrolujte fiezné vybavení co do po‰kození a vzniku trhlinek. 
Po‰kozené fiezné vybavení je nutné vÏdy vymûnit.

Brou‰ení vyÏínacího noÏe a travního 
kotouãe 

• Pro správné brou‰ení viz pokyny na obalu fiezného vybavení. 
Kotouã a nÛÏ se brousí ploch˘m pilníkem s jednosmûrn˘mi 
rovnobûÏn˘mi záfiezy.

• Bruste v‰echna ostfií stejnomûrnû, aby nebyla poru‰ena 
rovnováha.

UPOZORNùNÍ!

PouÏívejte v˘hradnû fiezné vybavení spolu s  krytem námi 
doporuãen˘m! Viz kapitolu Technické údaje. 

Viz pokyny pro fiezné vybavení, kde se uvádí správn˘ zpÛsob 
navíjení Ïací struny a volby správného prÛmûru struny.

UdrÏujte zuby kotouãe dobfie a správnû nabrou‰ené! Postupujte 
dle na‰ich doporuãení. Viz také návod na obalu kotouãe.

UdrÏujte správné rozvedení zubÛ! Postupujte podle na‰ich 
pokynÛ a pouÏívejte doporuãenou brusnou ‰ablonu.

!
V¯STRAHA!  NeÏ pfiistoupíte k práci na 
fiezném vybavení, zastavte vÏdy motor. 
Vybavení pokraãuje v otáãení i po pu‰tûní 
regláÏe plynu. Ujistûte se, Ïe se fiezné 
vybavení úplnû zastavilo a sejmûte kabel ze 
svíãky zapalování neÏ pfiistoupíte k práci s 
vybavením.

!
V¯STRAHA!  Nesprávné fiezné vybavení nebo 
nesprávnû nabrou‰en˘ kotouã zvy‰uje 
nebezpeãí odrazu.

!
V¯STRAHA!  Ohnut˘, zkroucen˘, ‰ikm˘, 
praskl˘, zlomen˘ nebo jinak po‰kozen˘ 
kotouã vÏdy vyfiaìte. Ohnut˘ kotouã 
nezkou‰ejte nikdy vyrovnat a dále pouÏít. 
PouÏívejte pouze originální kotouãe 
pfiedepsaného typu.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Brou‰ení  pilového kotouãe

• Pro správné brou‰ení viz pokyny na obalu fiezného vybavení.

Správnû nabrou‰en˘ kotouã je pfiedpokladem  efektivní práce a 
eliminuje zbyteãné opotfiebení kotouãe a lesního kfiovinofiezu.

• Dohlédnûte na to, abyste mûli kotouã pfii brou‰ení pevnû 
zafixován. UÏívejte kulat˘ pilník  5,5 mm s drÏákem.

• Úhel brou‰ení je 15°. Zuby se brousí  jeden doprava a jeden 
doleva. Je-li kotouã velmi po‰kozen o kameny, lze vrchní 
stranu zubÛ ve vyjímeãném pfiípadû vyrovnat ploch˘m 
pilníkem. V tom pfiípadû je tfieba toto provést pfied brou‰ením 
kulat˘m pilníkem. Brou‰ení vrchní strany je nutno provést na 
v‰ech zubech stejnû.

Upravte rozvedení zubÛ. Toto má b˘t1 mm.

Strunová hlava

• PouÏívejte pouze doporuãené strunové hlavy a Ïací struny. 
Tyto jsou vyzkou‰eny v˘robcem tak, aby vyhovovaly urãité 
velikosti motoru. To je mimofiádné dÛleÏité, pouÏíváte-li 
plnoautomatickou strunovou hlavu. PouÏívejte v˘hradnû 
doporuãené fiezné vybavení. Viz kapitolu Technické údaje.

• V‰eobecnû vyÏaduje men‰í stroj malou strunovou hlavu a 
naopak. Je to proto, Ïe pfii odstranûní trávy pomocí Ïací struny 
musí motor vymr‰tit strunu radiálnû od strunové hlavy a 
pfiitom pfiekonávat odpor sekaného travního porostu.

• Délka Ïací struny je také dÛleÏitá. Del‰í Ïací struna vyÏaduje 
v˘konnûj‰í motor neÏ krátká struna stejného prÛmûru.

• Dbejte na to, aby nÛÏ na krytu vyÏínaãe nebyl  po‰kozen. Je 
urãen k sefiezávání struny na správnou délku.

• Aby bylo dosaÏeno vy‰‰í Ïivotnosti Ïací struny, lze ji na pár dnÛ 
namoãit do vody. To zpÛsobí, Ïe se Ïací struna ztuÏí a déle 
vydrÏí.

UPOZORNùNÍ!

VÏdy se ujistûte, Ïe je Ïací struna navinuta na cívce pevnû a 
stejnomûrnû, v opaãném pfiípadû dochází ke zdraví ‰kodliv˘m 
vibracím ve stroji.
Czech – 11



MONTÁÎ
Smontování rukojeti a ovládání 
‰krticí klapky

• Demontujte ‰roub na zadní stranû rukojeti páãky plynu.

• Navleãte páãku plynu na prav˘ díl fiídící rukojeti (viz obrázek).

• Vycentrujte otvor v rukojeti pro upevÀovací ‰roub s otvorem v 
fiídící rukojeti.

• Na‰roubujte zpût ‰roub do otvoru na zadní stranû rukojeti.

• Provléknûte ‰roub rukojetí a fiídící rukojetí. Dotáhnûte.

• Namontujte upevÀovací detaily dle obrázku.

• RukojeÈ je nutno pfiipevnit mezi ‰ipkami vyznaãen˘mi na 
trubce hfiídele.

• âtyfií jistící ‰rouby zlehka utáhnûte.

• Vezmûte na sebe nosn˘ popruh a zavûste stroj na závûsn˘ 
hák. Potom upravte polohu tak, aby zavû‰en˘ stroj byl v 
pohodlné pracovní poloze.  Utáhnûte ‰rouby.

Smontování rukojeti a ovládání 
‰krticí klapky Nastavitelné drÏadlo

• Demontujte ‰roub na zadní stranû rukojeti páãky plynu.

• Navleãte páãku plynu na prav˘ díl fiídící rukojeti (viz obrázek).

• Vycentrujte otvor v rukojeti pro upevÀovací ‰roub s otvorem v 
fiídící rukojeti.

• Na‰roubujte zpût ‰roub do otvoru na zadní stranû rukojeti.

• Provléknûte ‰roub rukojetí a fiídící rukojetí. Dotáhnûte.

• Povolte kliãku u upevnûní fiídící rukojeti.

• Umístûte fiídící rukojeÈ dle obrázku. Namontujte upevÀovací 
detaily a lehce kliãku dotáhnûte.

• Vezmûte na sebe nosn˘ popruh a zavûste stroj na závûsn˘ 
hák. Potom upravte polohu tak, aby zavû‰en˘ stroj byl v 
pohodlné pracovní poloze.  Utáhnûte kliãku.
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MONTÁÎ
Pfieprava, fiídící rukojeÈ

• ¤ídící rukojetí lze snadno otáãet podél trubky hfiídele k 
usnadnûní pfiepravy a skadování.

• Povolte kliãku. Otoãte fiídící rukojeÈ ve smûru hodinov˘ch 
ruãiãek tak, aby se páãka plynu dostala proti motoru.

• Potom sklopte fiídící rukojeÈ kolem trubky hfiídele. Kliãku 
pfiitáhnûte.

• Pfiipevnûte pfiepravní kryt na fiezné vybavení.

MontáÏ fiezacího vybavení

MontáÏ krytu kotouãe, travního 
kotouãe a travního noÏe

• Zaháknûte kryt kotouãe/kombinovan˘ kryt (A) do drÏáku na 
trubce hfiídele a zajistûte ‰roubem.

VAROVÁNÍ! PouÏívejte doporuãen˘ kryt kotouãe. Viz ãást 
Technické údaje.

• Namontujte hnan˘ kotouã (B) na v˘chozí osu.

• Pootáãejte hfiídelem kotouãe aÏ jeden z otvorÛ v hnaném 
kotouãi souhlasí s odpovídajícím otvorem v tûlese ozubeného 
pfievodu.

• ZasuÀte jistící ãep (C) do otvoru tak, aby byla osa pfiipojena.

• VloÏte kotouã (D), opûrn˘ talífi (E) a opûrnou pfiírubu (F) na 
v˘chozí osu.

• Namontujte matici (G). Utahovací moment matice je 35-50 
Nm (3,5-5 kpm). PouÏívejte trubkov˘ klíã ze souboru náfiadí. 
PfiidrÏujte násadu klíãe co nejblíÏe krytu kotouãe. Matice se 
dotahuje pohybem klíãe proti smûru otáãení (VAROVÁNÍ! 
levotoãiv˘ závit). 

!
V¯STRAHA! 

Pfii montáÏi fiezného vybavení je krajnû 
dÛleÏité, aby se fiízení hnacího kotouãe/
opûrné pfiíruby dostalo správnû do 
centrického otvoru v fiezném vybavení. 
Nesprávná montáÏ fiezného vybavení mÛÏe 
zpÛsobit váÏn˘ a/nebo Ïivotu nebezpeãn˘ 
úraz.

!
V¯STRAHA!  Za Ïádn˘ch podmínek 
nepracujte se strojem, pokud není fiezné 
vybavení opatfieno schválen˘m 
bezpeãnostním krytem. Viz kapitolu 
Technické údaje. PouÏívání nesprávného 
nebo vadného krytu mÛÏe zpÛsobit váÏné 
zranûní.

UPOZORNùNÍ! Aby bylo lze pouÏívat pilov˘ nebo travní kotouã 
musí b˘t stroj vybaven správnou fiídící rukojetí, krytem kotouãe 
a nosn˘m popruhem.

G
F

D

B
CA

E
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MONTÁÎ
MontáÏ krytu kotouãe a pilového 
kotouãe 

• Demontujte drÏák (H). Pfiipevnûte adaptér (I) a svorku (J) 
pomocí dvou ‰roubÛ (K) dle obrázku. Kryt kotouãe (A) se 
pfiipevní 4 ‰rouby (L) k adaptéru dle obrázku.

VAROVÁNÍ! PouÏívejte doporuãen˘ kryt kotouãe. Viz ãást 
Technické údaje.

• Namontujte hnan˘ kotouã (B) na v˘chozí osu.

• Pootáãejte hfiídelem kotouãe aÏ jeden z otvorÛ v hnaném 
kotouãi souhlasí s odpovídajícím otvorem v tûlese ozubeného 
pfievodu.

• ZasuÀte jistící ãep (C) do otvoru tak, aby byla osa pfiipojena.

• Umístûte kotouã (D) a opûrnou pfiírubu (F) na v˘stupní hfiídel.

• Namontujte matici (G). Utahovací moment matice je 35-50 
Nm (3,5-5 kpm). PouÏívejte trubkov˘ klíã ze souboru náfiadí. 
PfiidrÏujte násadu klíãe co nejblíÏe krytu kotouãe. Matice se 
dotahuje pohybem klíãe proti smûru otáãení (VAROVÁNÍ! 
levotoãiv˘ závit). 

• Pfii povolení a dotahování matice pilového kotouãe mÛÏe dojít 
k poranûní rukou o zuby  kotouãe. Proto se snaÏte drÏet ruku 
pfii  práci za krytem kotouãe. PouÏijte vÏdy trubkov˘ klíã s 

dostateãnû dlouhou násadou, abyste toto  umoÏnili. ·ipka na 
obrázku ukazuje, v jakém rozmezí klíã bude pracovat pfii 
povolování nebo utahování matice. 

MontáÏ krytu strunové hlavy a 
strunové hlavy   Auto 32

• Nasaìte kryt vyÏínaãe (A) urãen˘ k práci se  strunovou hlavou. 
Zaháknûte kryt vyÏínaãe/kombinovan˘ kryt do drÏáku na 
trubce hfiídele a zajistûte ‰roubem (L). 

• Namontujte hnan˘ kotouã (B) na v˘chozí osu.

• Pootáãejte hfiídelem kotouãe aÏ jeden z otvorÛ v hnaném 
kotouãi souhlasí s odpovídajícím otvorem v tûlese ozubeného 
pfievodu.

• ZasuÀte jistící ãep (C) do otvoru tak, aby byla osa pfiipojena.

• Strunovou hlavu je nutné pfied upevnûním rozdûlit (viz 
obrázek). Postupujte takto:

   - VsuÀte prst do stfiedového otvoru poklopu (I) a zároveÀ 
ostatními prsty poklop pfiidrÏte. Palcem a ukazovákem druhé ruky 
stisknûte ty dva pojistné háãky (J), které vystupují z v˘fiezÛ ve 
spodní ãásti dílu (K). Roztáhnûte pomalu strunovou hlavu pomocí 
prstÛ v poklopu.

• Na v˘chozí osu nasaìte poklop (I) a opûrnou  pfiírubu (F).

• Dotáhnûte matici (G). Utahovací moment je 35-50 Nm (3,5-
5 kpm). PouÏijte násadkov˘ klíã ze sady náfiadí. Klíã drÏte co 
nejblíÏ krytu vyÏínaãe. 

• Matice se dotahuje pohybem klíãe proti smûru otáãení 
(VAROVÁNÍ! levotoãiv˘ závit).
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MONTÁÎ
• Spodní díl strunové hlavy (K) vsaìte na poklop (I) stlaãením 
obou tûchto ãástí do sebe, pojistné háãky poklopu musí 
zapadnout do v˘fiezÛ ve spodním díle.

• DemontáÏ se provádí v obráceném sledu.

MontáÏ ostatních krytÛ a fiezn˘ch 
vybavení

• Namontujte kryt vyÏínaãe/kombinovan˘ kryt (A) urãen˘ pro 
pouÏití se strunovou hlavou/plastikov˘mi noÏi.  Zaháknûte 
kryt do drÏáku na trubce hfiídele a zajistûte pomocí ‰roubu (L).  

• Namontujte hnan˘ kotouã (B) na v˘chozí osu.

• Pootáãejte hfiídelem kotouãe aÏ jeden z otvorÛ v hnaném 
kotouãi souhlasí s odpovídajícím otvorem v tûlese ozubeného 
pfievodu.

• ZasuÀte jistící ãep (C) do otvoru tak, aby byla osa pfiipojena.

• Na‰roubujte strunovou hlavu/plastikové noÏe (H) proti smûru 
otáãení.

• DemontáÏ se provádí v obráceném sledu.

Sefiizování popruhu a lesního 
kfiovinofiezu

Standardní postroj

Rychlorozpojitelná spona 
Vpfiedu je lehce pfiístupná a rychlorozpojitelná spona. PouÏijte ji v 
pfiípadû vzniku poÏáru motoru nebo jiné nouzové situaci, kdy je 
nutno se nosného popruhu a stroje rychle zprostit.

Rovnomûrné zatíÏení ramen
Správnû sefiízen˘ nosn˘ popruh a stroj podstatnû usnadní práci. 
Upravte nosn˘ popruh tak, abyste dosáhli optimální pracovní 
polohy. Boãní fiemeny napnûte natolik, aby byla obû ramena 
zatíÏena rovnomûrnû.

Správná v˘‰ka
Sefiiìte ramenní popruh tak, aby fiezné vybavení bylo rovnobûÏné 
s povrchem terénu.

Správné vyváÏení
Nechte fiezné vybavení lehce spoãívat na zemi. PouÏíváte-li pilov˘ 
kotouã, vyvaÏte jej pár dm nad povrchem terénu, aby bylo 
zabránûno kontaktu s kameny apod. Pro správné vyváÏení 
kfiovinofiezu pfiemístûte závûsné oko.

!
V¯STRAHA!  Pfii práci s lesním kfiovinofiezem 
je nutno jej mít vÏdy zavû‰en v popruhu. 
Jinak nelze lesní kfiovinofiez bezpeãnû 
ovládat, coÏ mÛÏe vést k úrazu vás nebo 
jin˘ch osob. Nikdy nepouÏívejte popruh s 
rozbitou rychlorozpojitelnou sponou.

A
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H
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MANIPULACE S PALIVEM
Bezpeãnost pfii manipulaci s palivem
Stroj nikdy nestartujte:

1 Pokud jste jej pfii tankování polili palivem. Je tfieba v‰echno 
rozlité palivo setfiít a nechat palivo se vypafiit.

2 JestliÏe jste potfiísnili palivem sebe nebo odûv, pfievléknûte se. 
Omyjte ty ãásti tûla, které byly v kontaktu s palivem. PouÏijte 
m˘dlo a vodu.

3 JestliÏe ze stroje uniká palivo. Pravidelnû kontrolujte tûsnost 
uzávûru palivové nádrÏe a pfiívodÛ paliva.

Pfieprava a pfiechovávání
• Stroj i palivo je tfieba pfiechovávat a pfiepravovat tak, aby se 

eventuální ucházející palivo a benzínové v˘pary nedostaly do 
kontaktu s jiskrami nebo otevfien˘m ohnûm, napfiíklad od 
elektrick˘ch strojÛ, elektrick˘ch motorÛ, elektrick˘ch spínaãÛ/
vypínaãÛ, tepeln˘ch kotlÛ apod.

• Palivo je vÏdy tfieba pfiechovávat a pfiepravovat v nádobách, 
urãen˘ch a schválen˘ch v˘hradnû k tomuto úãelu.

• Pfied uloÏením stroje na del‰í dobu je nutno vyprázdnit nádrÏku 
na palivo. Zjistûte na va‰í nejbliÏ‰í benzínové ãerpací stanici, 
kam lze odevzdat zbylé palivo. 

• Pfied odstavením na del‰í dobu se ujistûte, Ïe je stroj ãist˘ a je 
zaji‰tûn kompletním servisem.

• Bûhem pfiepravy a pfiechovávání stroje musí b˘t fiezné 
vybavení vÏdy opatfieno pfiepravním krytem.

Palivo
VAROVÁNÍ! Stroj je pohánûn dvoudob˘m motorem, kter˘ 
vyÏaduje v˘hradnû pouÏití smûsi benzínu a oleje pro dvoudobé 
motory. Aby se zaruãilo správné sloÏení smûsi, je velmi dÛleÏité 
pfiesnû odmûfiovat mnoÏství pfiidávaného oleje. KdyÏ mícháte 
malá mnoÏství paliva, i malé nepfiesnosti mohou v˘raznû ovlivnit 
pomûr smûsi. 

Benzín

VAROVÁNÍ! VÏdy pouÏívejte kvalitní smûs benzínu a oleje s 
minimálním oktanov˘m ãíslem 90 (RON). Pokud je vá‰ stroj 
vybaven katalyzátorem (viz kapitola Technické údaje), vÏdy 
pouÏívejte kvalitní smûs bezolovnatého benzínu a oleje. Olovnat˘ 
benzín by zpÛsobil zniãení katalyzátoru.

Tam, kde je k dostání benzín, uzpÛsoben˘ pro Ïivotní prostfiedí, 
tzv. akrylátov˘ benzín, pouÏijte tento benzín.

• NejniÏ‰í doporuãené oktanové ãíslo je 90 (RON). Pokud 
pouÏijete do motoru benzín s oktanov˘m ãíslem men‰ím neÏ 
90, mÛÏe dojít k tzv. klepání motoru. V˘sledkem je vysoká 
teplota motoru, která mÛÏe b˘t pfiíãinou jeho váÏného 
po‰kození.

• Pfii dlouhodobé práci v reÏimu vysok˘ch otáãek se doporuãuje 
pouÏívat benzín s vy‰‰ím oktanov˘m ãíslem.

Olej pro dvoudobé motory
• Abyste dosáhli co nejlep‰ích v˘sledkÛ a v˘konu, pouÏívejte olej 

pro dvoudobé motory JONSERED, kter˘ je vyrábûn speciálnû 
pro na‰e vzduchem chlazené dvoudobé motory.

• Nikdy nepouÏívejte olej pro dvoudobé motory chlazené vodou, 
nûkdy také naz˘van˘ olej pro lodní motory (tzv. TCW).

• Nikdy nepouÏívejte olej urãen˘ pro ãtyfidobé motory.

• Pomûr smûsi

1:50 (2%) s olejem pro dvoudobé motory JONSERED.

1:33 (3%) s ostatními oleji urãen˘mi pro dvoudobé motory 
chlazené vzduchem, klasifikovan˘mi pro JASO FB/ISO EGB.

!
V¯STRAHA!  Dbejte zv˘‰ené opatrnosti pfii 
manipulaci s palivem. Mûjte na pamûti 
nebezpeãí poÏáru, exploze nebo vdechování 
benzínov˘ch v˘parÛ.

!
V¯STRAHA!  Palivo a v˘pary paliva jsou velmi 
hofilavé a jsou zdraví ‰kodlivé pfii jejich 
vdechnutí a kontaktu s pokoÏkou. Buìte 
proto opatrní pfii zacházení s palivem a dbejte 
na to, aby byla v místû zacházení s palivem 
dobrá ventilace.

Benzín, litrÛ
Olej pro dvoudobé motory, litrÛ

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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MANIPULACE S PALIVEM
Míchání smûsi
• VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na pohonné 

hmoty.

• Míchání zaãnûte vÏdy nalitím poloviny dávky benzínu. Potom 
pfiidejte celou dávku oleje. Smûs paliva dobfie promíchejte 
(protfiepejte). Pfiidejte zb˘vající polovinu dávky benzínu.

• Smûs paliva pfied nalitím do palivové nádrÏe zafiízení dÛkladnû 
promíchejte (protfiepejte).

• Nemíchejte vût‰í dávku paliva neÏ na jeden mûsíc dopfiedu.

• Pokud po del‰í dobu stroj nepouÏíváte, vyprázdnûte a vyãistûte 
palivovou nádrÏ.

Plnûní paliva

• PouÏívejte nádoby na palivo s plnícím hrdlem s ochrannou proti 
pfieplnûní.

• Oãistûte víãko nádrÏky na palivo a jeho okolí. Neãistoty v 
nadrÏce na palivo zaviní provozní poruchy.

• Dbejte na to, aby palivo bylo dÛkladnû promíseno tím, Ïe 
nádobu s benzínem pfied tankováním protfiepete.

!
V¯STRAHA!  Pfii této ãinnosti hrozí nebezpeãí 
poÏáru, které mÛÏete sníÏit, kdyÏ budete 
dodrÏovat následující opatfiení:

V blízkosti nádrÏí s palivem nekufite a 
neumísÈujte horké pfiedmûty.

Pfied doplÀováním paliva vÏdy vypnûte motor.

Pfied doplnûním paliva motor vypnûte a 
nechte jej po nûkolik minut zchladnout.

Pfied doplÀováním paliva otvírejte uzávûr 
nádrÏe pomalu, aby se mohl zvolna uvolnit 
pfietlak.

Po doplnûní paliva peãlivû uzavfiete uzávûr 
palivové nádrÏe.

Nikdy nestartujte motor stroje v prostoru 
doplÀování paliva.
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
Kontrola pfied startem

• Zkontrolujte, zda u základny zubÛ nebo v okolí stfiedového 
otvoru kotouãe nevznikly Ïádné trhlinky. Nejãastûj‰í pfiíãinou 
vzniku trhlinek b˘vají ostré úhly, vytvofiené pfii brou‰ení, nebo 
pouÏívání kotouãe s tup˘mi zuby. Pokud objevíte trhliny, 
kotouã vyfiaìte.

• Zkontrolujte opûrnou pfiírubu, zda není popraskána v dÛsledku 
únavy materiálu nebo pfiíli‰ného utaÏení. Pokud objevíte 
trhlinky, opûrnou pfiírubu vyfiaìte.

• Dbejte na to, aby pojistná matice neztratila svou funkci. Ji‰tûní 
matice je pomocí jistícího momentu o nejménû 1,5 Nm. 
Dotahovací moment matice je 35–50 Nm.

• Zkontrolujte, zda kryt kotouãe není po‰kozen nebo nemá 
trhlinky. Kryt kotouãe vymûÀte, byl-li vystaven úderu nebo má 
trhlinky.

• Zkontrolujte strunovou hlavu a kryt vyÏínaãe, zda nejsou 
po‰kozeny nebo nemají trhlinky. VymûÀte strunovou hlavu 
nebo kryt vyÏínaãe, byly-li vystaveny úderu nebo mají-li 
trhlinky.

• Nikdy nepracujte se strojem bez bezpeãnostního krytu nebo 
je-li tento kryt po‰kozen.

• V‰echny poklopy musí b˘t pfied spu‰tûním stroje  správnû 
namontovány a bez závad.

Startování a vypínání

Startování
Benzínové ãerpadlo: Zmáãnûte nûkolikrát gumovou membránu 
benzínového ãerpadla, aÏ dojde k naplÀování prostoru pod 
membránou palivem. Membrána nemusí b˘t plná.

Sytiã: Nastavte páãku sytiãe do zapnuté polohy. 

Pfiitisknûte cel˘ stroj k zemi levou rukou (POZOR! Ne nohou!). 
Uchopte pravou rukou startovací rukojet’ a zvolna vytáhnete 
startovací lanko aÏ pocítíte odpor (v této chvíli do‰lo k zaskoãení 
západek ve startovacím mechanizmu) a potom rychle a silnû za 
lanko zatahejte. Nikdy nemotejte startovací lanko kolem 
ruky.

Jakmile motor zaãíná naskakovat, je tfieba ihned vrátit regláÏ 
sytiãe do v˘chozí polohy a pokraãovat ve spou‰tûní aÏ motor 
naskoãí. Po nastartování motoru dejte pln˘ plyn, pfiiãemÏ se 
automaticky vypojí plyn startu.

!
V¯STRAHA!  Pfied spu‰tûním stroje musí b˘t 
namontován kryt spojky s trubkou hfiídele, 
jinak je nebezpeãí  uvolnûní spojky a tím i 
úrazu.

Nikdy nestartujte motor stroje v prostoru 
doplÀování paliva. Umístûte stroj na pevn˘ 
podklad. Pfiesvûdãte se, Ïe se fiezné vybavení 
nedostane do styku s cizími pfiedmûty. 

Dbejte, aby se v pracovním prostoru 
nenacházely nepovolané osoby, mohlo by 
dojít k váÏnému úrazu. Bezpeãnostní 
vzdálenost je 15 m.

!
V¯STRAHA!  Pfii startování motoru s regláÏí 
sytiãe v poloze sycení nebo v poloze plynu 
startu se zaãne fiezné vybavení ihned otáãet.
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
VAROVÁNÍ!  Nevytahujte celou délku lanka startéru, nepou‰tûjte 
startovací madlo a nenechávejte plnû vytaÏené lanko samovolnû 
navíjet. To by mohlo stroj po‰kodit.

VAROVÁNÍ! 

Nedot˘kejte se Ïádnou ãástí tûla oznaãené plochy. Je-li rozbu‰ka 
vadná mÛÏe dotyk mít za následek spáleniny pokoÏky nebo 
elektrickou ránu. PouÏijte vÏdy rukavice. Nikdy nepouÏívejte stroj s 
vadnou rozbu‰kou.

Pro rukojeÈ s drÏákem ‰krtící klapky platí:
Polohu plynu startu obdrÏíte tím, Ïe nejprve stisknete zaráÏku 
regláÏe plynu a páãku regláÏe plynu, a potom stisknûte tlaãítko 
plynu startu (A). Potom pusÈte zaráÏku regláÏe plynu  a páãku 
regláÏe plynu a potom tlaãítko plynu startu. Funkce plynu startu je 
nyní aktivována. K uvedení motoru zpût do polohy volnobûhu 
stisknûte zaráÏku regláÏe plynu a páãku regláÏe plynu.

Vypínání
Motor se vypne tak, Ïe se vypínaã nastaví do polohy vypnuto.

VAROVÁNÍ!  Vypínaã se automaticky vrátí do v˘chozí polohy. 
Abyste se pfii montáÏi, kontrole a/nebo údrÏbû vyhnuli 
nezam˘‰lenému nastartování je nutno vÏdy odejmout rozbu‰ku 
od zapalovací svíãky.
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PRACOVNÍ POSTUP
Obecné pracovní pokyny

Základní bezpeãnostní pravidla

1 Sledujte své okolí:

• Abyste zabezpeãili, Ïe Ïádní lidé, zvífiata ani nic jiného nemÛÏe 
ovlivnit va‰i kontrolu nad strojem.

• Zaji‰tûní, Ïe se ani osoby ani zvífiata nemohou dostat do 
kontaktu s fiezn˘m vybavením nebo s pfiedmûty fiezn˘m 
vybavením odmr‰tûn˘mi.  

• VAROVÁNÍ! Nikdy nepracujte se strojem, nemáte-li moÏnost 
pfiivolat pomoc v pfiípadû nehody.

2 Zkontrolujte pracovní prostor. OdstraÀte ve‰keré volné 
pfiedmûty, jako jsou kameny, stfiepy, hfiebíky, ocelové dráty, 
‰ÀÛry apod., které by mohly b˘t odmr‰tûny nebo zachyceny 
fiezn˘m zafiízením.

3 NepouÏívejte motorov˘ foukaã za ‰patného poãasí, jako napfi. 
v husté mlze, prudkém de‰ti, silném vûtru, silném mrazu 
apod. Práce za chladného poãasí je únavná a ãasto s sebou 
nese zv˘‰ené nebezpeãí, jako napfi. kluzkou pÛdu, 
nepfiedvídateln˘ smûr pádu poraÏeného stromu apod.

4 Ujistûte se, Ïe se mÛÏete volnû pohybovat a bezpeãnû stát. 
Zkontrolujte, zda ve va‰em bezprostfiedním okolí nejsou 
nûjaké pfiekáÏky (kofieny, kameny, vûtve,jámy, pfiíkopy apod.), 
pro pfiípad, Ïe by bylo nutné se rychle pfiesunout. Zvlá‰tní 
pozornost vûnujte práci ve svaÏitém terénu.

5 Poãínejte si obzvlá‰tû opatrnû pfii fiezání napnut˘ch kmenÛ. 
Napnut˘ kmen mÛÏe neãekanû odpruÏit a navrátit se do své 
pfiirozené polohy, jak pfied tak i po fiezání. Nesprávná poloha vás 

nebo fiezu mÛÏe vést k tomu, Ïe strom udefii vás nebo stroj a 
vy ztratíte kontrolu. Obû okolnosti mohou zpÛsobit váÏnou 
nehodu.

6 DrÏte dobfie rovnováhu a stÛjte pevnû.

7 VÏdy drÏte stroj obûma rukama. Stroj drÏte po své pravé 
stranû.

8 ¤ezné zafiízení udrÏujte pod úrovní pasu.

9 Pfied pfiená‰ením zastavte motor. Pfied pfiená‰ením na del‰í 
vzdálenost nebo pfiepravou namontujte pfiepravní kryt.

10 Nikdy neodkládejte stroj, kter˘ je v chodu, aniÏ byste jej mûli 
pod plnou kontrolou.

ABECEDA PRO¤EZÁVÁNÍ
• VÏdy pouÏívejte správné vybavení.

• VÏdy  pouÏívejte správnû sefiízené vybavení. 

• DodrÏujte vÏdy bezpeãnostní pfiedpisy.

• Dobfie práci organizujte.

• Pfii nasazení kotouãe pracujte vÏdy na pln˘ plyn.

• PouÏívejte vÏdy správnû nabrou‰ené kotouãe.

• Vyh˘bejte se kamenÛm.

• ¤iìte smûr pádu (vyuÏijte vûtru).

UPOZORNùNÍ!

V tomto oddíle jsou uvedena zásadní pravidla bezpeãnosti práce 
pfii práci s lesním kfiovinofiezem a vyÏínaãem.

Dostanete-li se do situace, kdy pocítíte jakoukoliv pochybnost 
co do práce s vybavením, poÏádejte o radu odborníka. Spojte se 
s va‰ím prodejcem nebo servisem.

NepouÏívejte vybavení, necítíte-li se dostateãnû kvalifikováni. 

Pfied pouÏitím stroje je nutné, abyste pochopili  rozdíl mezi 
profiezáváním lesa, profiezáváním trávy a vyÏínáním trávy.

!
V¯STRAHA!  Ani uÏivatel stroje ani jiná osoba 
se nesmí pokou‰et odstranit pofiezan˘ 
materiál bûhem rotace motoru nebo fiezacího 
vybavení, protoÏe toto mÛÏe zpÛsobit váÏn˘ 
úraz.

NeÏ odstraníte materiál, kter˘ se namotal 
kolen osy kotouãe, zastavte motor a fiezací 
vybavení, jinak je nebezpeãí úrazu. Kolm˘ 
ozuben˘ pfievod mÛÏe b˘t bûhem provozu i 
chvíli po jeho skonãení hork˘. Pfii doteku je 
nebezpeãí úrazu popálením.
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PRACOVNÍ POSTUP
ZpÛsoby práce

• Pfied profiezáváním zkontrolujte profiezávan˘ úsek, jeho 
povrch, sklon, je-li kamenit˘, jamkovit˘ apod.

• Potom zaãnûte práci na nejsnaÏ‰ím úseku, coÏ dá dobré 
zahájení profiezávání.

• Postupujte systematicky vpfied a vzad napfiíã úseku a berte 
pracovní zábûr o ‰ífice cca 4-5 m. Tím vyuÏijete celého 
rozsahu stroje v obou smûrech a uÏivatel pracuje na lehké a 
rÛznorodé pracovní plo‰e.

• Délka pracovní trasy by mûla b˘t cca 75 m. Pfii postupu prací 
pfiesouvejte také zásobu paliva.

• Na svazích se pohybujte smûrem po vrstevnici. Je mnohem 
snaÏ‰í se pohybovat napfiíã sklonu neÏ neustále stoupat a 
klesat.

• Pracovní trasy musí b˘t sestaveny tak, abyste se mohli 
vyhnout pfiíkopÛm a jin˘m pfiekáÏkám v terénu. Berte také v 
úvahu aktuální smûr a sílu vûtru, aby sefiíznuté kmeny padaly 
na jiÏ profiezanou plochu.

Profiezávání lesa pilov˘m kotouãem

• Pfii nasazení kotouãe na silnûj‰í  kmeny roste nebezpeãí 
odrazu. Proto se vyh˘bejte uÏívání ãásti kotouãe, odpovídající 
úseku mezi 12. a 3. hodinou.

• Aby strom padl vlevo, jeho spodní ãást je nutné pfiemístit 
vpravo. NakloÀte kotouã a energick˘m pohybem jej premístûte 
‰ikmo vpravo dolÛ. Souãasnû pfiitisknûte ke kmenu kryt 
kotouãe. UÏívejte úsek kotouãe mezi 3. a 5. hodinou. Pfied 
nasazením kotouãe dejte pln˘ plyn.

• Aby strom padl doprava, je nutno jeho spodní ãást pfiemístit 
doleva. NakloÀte kotouã a energicky jím pohybujte vpravo 
nahoru.  Nasaìte mezi 3. a 5. hodinou tak, aby smûr otáãení 
kotouãe vedl spodní ãást stromu doleva.

!
V¯STRAHA!  Varování pfied odmr‰tûn˘mi 
pfiedmûty. PouÏijte vÏdy schválenou ochranu 
oãí. Nikdy se nenah˘bejte nad kryt fiezacího 
vybavení. Kameny, neãistota atd. mohou b˘t 
odmr‰tûny do oãí a mohou zpÛsobit oslepnutí 
nebo váÏné zranûní.

DrÏte nepovolané osoby mimo pracovní 
plochu. Dûti, zvífiata, diváci a pomocníci se 
musí nacházet mimo bezpeãnostní zónu 15 m 
od stroje. Jakmile se nûkdo blíÏí okamÏitû 
stroj vypnûte. Nikdy neotáãejte strojem aniÏ 
byste nejprve zkontrolovali smûrem vzad, Ïe 
se nikdo nenachází v bezpeãnostní zónû.

!
V¯STRAHA!  Nûkdy dojde k uváznutí vûtví 
nebo trávy mezi krytem a fiezn˘m 
vybavením. Pfii ãi‰tûní vÏdy vypnûte motor.

!
V¯STRAHA!  U strojÛ vybaven˘ch pilov˘mi 
listy nebo noÏi na trávu mÛÏe dojít k jejich 
prudkému vymr‰tûní do strany, pokud pfiijdou 
do styku s pevn˘m pfiedmûtem. Tomu se fiíká 
boãní ráz noÏe. Boãní ráz noÏe mÛÏe b˘t 
natolik siln˘, Ïe mÛÏe odhodit stroj a/nebo 
obsluhu jak˘mkoli smûrem a pfiíp. zpÛsobit 
ztrátu kontroly nad strojem. K boãnímu rázu 
mÛÏe dojít bez varování, pokud se stroj 
zadrhne, zastaví nebo zasekne. 
Pravdûpodobnûj‰í v˘skyt boãního rázu je v 
oblastech, kde je fiezan˘ nebo sekan˘ 
materiál tûÏko viditeln˘. 

Vyh˘bejte se fiezání v oblasti mezi 12. a 3. 
hodinou na kotouãi. Z dÛvodu rychlosti 
otáãení kotouãe mÛÏe dojít k odrazu v právû 
v této oblasti kotouãe pfii jeho nasazení na 
silnûj‰í kmeny.
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PRACOVNÍ POSTUP
• Aby strom padl vpfied, je nutné jeho spodní ãást pfiemístit 
vzad. Veìte kotouã vzad rychl˘m a energick˘m pohybem. 

• Silnûj‰í kmeny je tfieba fiezat ze dvou stran. Nejprve urãete 
smûr pádu stromu. Potom pouÏijte pilu ze strany pádu. Potom 
kmen dofieÏte z druhé strany. Podle tlou‰Èky kmene a tvrdosti 
dfieva je tfieba pouÏít vhodn˘ nátisk. Slab‰í kmeny vyÏadují 
tvrd‰í  podávání, zatímco silnûj‰í kmeny vyÏadují lehãí 
podávání.

• Pokud kmeny stojí velmi hustû, pfiizpÛsobte rychlost postupu.

• Pokud dojde k sevfiení ostfií v fiezu, netrhejte nikdy strojem ve 
snaze jej uvolnit. Mohli byste zniãit kotouã, kolm˘ ozuben˘ 
pfievod, trubku hfiídele nebo fiídící rukojeÈ. Uvolnûte rukojeti, 
uchopte obûma rukama trubku hfiídele a zvolna stroj 
vytáhnûte.

Profiezávání kfiovin pilov˘m kotouãem

• Tenké kmeny a ro‰tí se srazí. Pracujte k˘vav˘m zpÛsobem ze 
strany na stranu.

• Pokuste se sefiezat více kmínkÛ jedním pohybem.

• U kytic listnat˘ch stromÛ zaãínejte profiezáváním vnûj‰ího 
obvodu seskupení. SefieÏte kmeny ve vût‰í v˘‰ce, aby nedo‰lo 
k sevfiení stroje. Poté jejich v˘‰ku upravte. SnaÏte se 
proniknout kotouãem do stfiedu seskupení a fieÏte smûrem 
ven. Pokud je pfiístup pfiesto tûÏk˘, sefiíznûte vy‰‰í pafiezy a 
nechte kmeny spadnout. Tím sníÏíte nebezpeãí uváznutí pily.

Prosekávání trávy travním kotouãem. 

• Travní kotouãe a vyÏínací noÏe nelze pouÏít na dfievnaté 
kmínky.

• Na v‰echny typy vysoké nebo hrubé trávy pouÏívejte travní 
kotouã.

• Koste trávu k˘vav˘m pohybem ze strany na stranu, kdy pohyb 
zprava doleva je vysekávací a pohyb zleva doprava zpûtn˘. 
Nechte kotouã pracovat svou levou stranou (úsekem mezi 8 a 
12 hodinou).

• Nakloníte-li pfii vyÏínání kotouã o nûco doleva  pokládá se tráva 
do fiádkÛ, coÏ usnadÀuje její sbírání, napfi. shrabání.

• SnaÏte se pracovat rytmicky. StÛjte pevnû, s rozkroãen˘ma 
nohama. Postupujte vpfied po zakonãení zpûtného pohybu a 
opût se pevnû postavte.

• Opûrn˘ talífi nechte dolehnout zlehka k zemi. Ten chrání travní 
kotouã pfied dotykem s pÛdou.

• SniÏte nebezpeãí namotání materiálu kolem kotouãe 
dodrÏováním tûchto pokynÛ: 

1 Pracujte vÏdy na pln˘ plyn.

2 Vyh˘bejte se právû posekanému materiálu pfii zpûtném 
pohybu.

• Pfied zahájením odklízení posekaného materiálu vÏdy vypnûte 
motor, odpojte nosné popruhy a poloÏte stroj na zem.

VyÏínání trávy strunovou hlavou 

VyÏínání

• DrÏte strunovou hlavu tûsnû nad úrovní terénu a pod úhlem. 
Vlastní práci provádí konec Ïací struny. Nechte Ïací strunu 
pracovat vlastní rychlostí. Netlaãte Ïací strunu do materiálu, 
kter˘ chcete odstranit.

• Struna je schopna lehce sefiezávat trávu i plevel u zdí, plotÛ, 
stromÛ a záhonÛ, av‰ak mÛÏe také po‰kodit citlivou kÛru 
stromÛ a kefiÛ a také sloupky plotÛ.

• SniÏte nebezpeãí po‰kození vegetace zkrácením Ïací struny 
na 10-12 cm a sníÏením poãtu otáãek motoru.
22 – Czech



PRACOVNÍ POSTUP
O‰krabování

• Technika o‰krabování odstraní ve‰kerou neÏádoucí vegetaci. 
DrÏte strunovou hlavu tûsnû nad zemí, lehce naklonûnou. 
Nechte konec Ïací struny naráÏet na zem kolem stromÛ, 
sloupÛ, soch apod. POZOR! Tato technika zvy‰uje 
opotfiebování Ïací struny. 

• Struna se opotfiebovává rychleji a ãastûji je nucena se vysouvat 
pfii práci proti kamenÛm, cihlám, betonu, kolem kovov˘ch 
plotÛ apod., ve srovnání s prací mezi stromy a dfievûn˘mi 
zahradními ploty.

• Pfii vyÏínání a o‰krabování nepouÏijte chod na pln˘ plyn, drÏte 
plyn o nûco niÏ‰í, aby se  prodlouÏila Ïivotnost Ïací struny a 
sníÏilo se opotfiebení strunové hlavy.

Sekání trávy

• VyÏínaã je ideální k sekání na takov˘ch místech, která jsou 
nesnadno pfiístupná pfii pouÏití normální sekaãky. Bûhem 
sekání drÏte Ïací strunu rovnobûÏnû s povrchem terénu, 
Netlaãte strunovou hlavu k zemi, toto po‰kozuje jak trávník, 
tak i náfiadí.

• Vyhnûte se trvalému doteku strunové hlavy se zemí bûhem 
normálního sekání. Stál˘ kontakt mÛÏe vést k po‰kození a 
rychlému opotfiebení strunové hlavy. 

Zametání

• Ventilaãní úãinek otáãející se Ïací struny mÛÏe b˘t vyuÏit k 
rychlému a snadnému ãi‰tûní. UdrÏujte strunu rovnobûÏnû 
nad zametan˘m úsekem a pohybujte cel˘m strojem sem a 
tam.

• Pfii sekání a smetání pouÏijte pln˘ plyn, abyste dosáhli dobrého 
v˘sledku. 
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ÚDRÎBA
Karburátor
Vá‰ v˘robek firmy Jonsered je konstruován a vyroben dle 
specifikací, které sniÏují obsah ‰kodlivin ve v˘fukov˘ch plynech. Po 
spotfiebování cca 8-10 palivov˘ch nádrÏí je motor zabûhnut. Poté, 
aby byla zaruãena optimální funkce motoru a minimum ‰kodlivin 
ve v˘fukov˘ch plynech po zábûhu, se obraÈte k va‰emu prodejci/
servisu (kter˘ má otáãkomûr) a nechte sefiídit karburátor. 

Funkce

• Otáãky motoru jsou fiízeny páãkou plynu prostfiednictvím 
karburátoru. V karburátoru se mísí palivo se vzduchem. Pomûr 
palivo/vzduch ve smûsi je nastaviteln˘. Správné sefiízení je 
zásadnû dÛleÏité pro dosaÏení maximálního v˘konu stroje.

• Sefiízení karburátoru znamená pfiizpÛsobení motoru místním 
provozním podmínkám, napfi. podnebí, nadmofiské v˘‰ce, 
kvalitû benzínu a typu oleje pro dvoudobé motory.

• Karburátor má tfii sefiizovací ‰rouby:

L = Tryska nízk˘ch otáãek

H = Tryska vysok˘ch otáãek

T = ‰roub sefiízení volnobûÏn˘ch otáãek

• Trysky L a H se pouÏívají pro sefiízení pfiívodu paliva tak, aby 
odpovídal rychlosti pfiivádûní vzduchu, která je fiízena páãkou 
plynu. Pfii otáãení ‰roubÛ po smûru hodinov˘ch ruãiãek se 
smûs vzduch/palivo ochuzuje (ménû paliva), otáãením 
‰roubÛ proti smûru hodinov˘ch ruãiãek se dosahuje obohacení 
tohoto pomûru (více paliva). Chudá smûs poskytuje vy‰‰í 
otáãky motoru, zatímco bohatá smûs znamená niÏ‰í otáãky 
motoru.

• ·roubem T se sefiizuje nastavení ‰krticí klapky pfii 
volnobûÏn˘ch otáãkách. Otáãením ‰roubu T po smûru 
hodinov˘ch ruãiãek se volnobûÏné otáãky zvy‰ují; jeho 
otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek se dosahuje niÏ‰ích 
volnobûÏn˘ch otáãek.

Základní nastavení
• Základní hodnoty karburátoru jsou nastaveny bûhem zkou‰ek 

ve v˘robû. Základní nastavení je bohat‰í neÏ pfii optimálním 
nastavení a má b˘t bûhem prvních provozních hodin stroje 
zachováno. Poté se provede pfiesné nastavení karburátoru. 
Pfiesné nastavení je tfieba svûfiit odborníkovi.

VAROVÁNÍ!  Otáãí-li se fiezné vybavení pfii chodu na volnobûh, 
otáãejte ‰roubem T proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ se fiezné 
vybavení zastaví.

Doporuãen˘ poãet otáãek pfii volnobûhu je 2700 ot/min

Doporuãen˘ maximální poãet otáãek: Viz ãást Technické 
údaje.

Jemné sefiízení
• Po zábûhu stroje by se mûlo provést jemné sefiízení 

karburátoru. Jemné sefiízení by mûla provádût osoba s 
pfiíslu‰nou kvalifikací. Nejprve sefiizujte trysku L, potom ‰roub 
T volnobûÏn˘ch otáãek a nakonec trysku H.

Podmínky
• Pfied zahájením sefiizovacích prací dbejte na to, aby byl 

vzduchov˘ filtr ãist˘ a opatfien krytem. Je-li vzduchov˘ filtr 
zneãi‰tûn pfii nastavování karburátoru, je po jeho oãi‰tûní smûs 
pfiíli‰ chudá. Toto mÛÏe mít za následek váÏné po‰kození 
motoru.

• Otáãejte opatrnû obûma tryskami L a H aÏ jsou za‰roubovány 
do poloviny mezi polohou plnû za‰roubováno a zcela 
vy‰roubováno.

• Nepokou‰ejte se nastavit trysky L a H pfies jejich maximální 
polohu, toto vede ke  ‰kodám. 

• Nastartujte stroj podle návodu o startu a nechte jej se zahfiát 
po dobu 10 minut.

VAROVÁNÍ!  Otáãí-li se fiezné vybavení pfii chodu na volnobûh, 
otáãejte ‰roubem T proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ se fiezné 
vybavení zastaví.

Tryska nízk˘ch otáãek L
• Otáãením ‰roubu trysky L nízk˘ch otáãek po smûru 

hodinov˘ch ruãiãek a potom proti smûru hodinov˘ch ruãiãek 
se pokuste najít nejvy‰‰í otáãky bez zatíÏení. Po nalezení 
nejvy‰‰ích otáãek pootoãte ‰roub trysky nízk˘ch otáãek L o 1/
4 otáãky proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

VAROVÁNÍ!  Otáãí-li se fiezné vybavení pfii chodu na volnobûh, 
otáãejte ‰roubem T proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ se fiezné 
vybavení zastaví.

Koneãné nastavení otáãek volnobûhu T
Sefiizujte nastavení otáãek volnobûhu v pfiípadû potfieby ‰roubem 
volnobûhu T. Otáãejte nejprve ‰roubem T ve smûru hodinov˘ch 
ruãiãek aÏ se fiezné vybavení zaãne otáãet. Otáãejte poté ‰roubem 
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ se fiezné vybavení zastaví. 

!
V¯STRAHA!  Pfied spu‰tûním stroje musí b˘t 
namontován kryt spojky s trubkou hfiídele, 
jinak je nebezpeãí  uvolnûní spojky a tím i 
úrazu.

!
V¯STRAHA!  Pokud nelze nastavit poãet 
otáãek volnobûhu tak, aby fiezné vybavení 
zÛstalo v klidu, je nutné se obrátit k prodejci/
servisu. NepouÏívejte stroj, dokud není 
správnû sefiízen nebo opraven.

L

+ 1/4
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ÚDRÎBA
Otáãky volnobûhu jsou správnû nastaveny, bûÏí-li motor 
pravidelnû v kaÏdé pozici. Je nutno také mít vÛli k tomu poãtu 
otáãek, pfii kterém se fiezné vybavení zaãíná otáãet.

Tryska vysok˘ch otáãek H
Pov‰imnûte si, Ïe pfii sefiizování trysky vysok˘ch otáãek H nesmí 
b˘t motor zatíÏen. Odmontujte proto fiezné vybavení, matici, 
opûrnou pfiírubu a hnan˘ kotouã pfied zahájením sefiizování trysky 
vysok˘ch otáãek H. Tryskou vysok˘ch otáãek H je ovlivÀován 
v˘kon motoru, poãet otáãek, teplota a spotfieba paliva. Pfiíli‰ chudû 
nastavená tryska vysok˘ch otáãek H (tryska vysok˘ch otáãek H 
pfiíli‰ za‰roubována) dává pfiíli‰ mnoho otáãek a po‰kozuje motor. 
Nenechte motor bûÏet na pln˘ poãet otáãek více neÏ 10 vtefiin.

Dejte pln˘ plyn a otáãejte tryskou vysok˘ch otáãek H velmi pomalu 
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ dojte ke sníÏení rychlosti motoru. 
Otáãejte poté pomalu tryskou vysok˘ch otáãek H proti smûru 
hodinov˘ch ruãiãek aÏ motor zaãne bûÏet nepravidelnû. Nyní 
otáãejte pomalu tryskou vysok˘ch otáãek H pomalu ve smûru 
hodinov˘ch ruãiãek aÏ motor zaãne bûÏet pravidelnû. 

Tryska vysok˘ch otáãek H je správnû nastavená pracuje-li stroj 
trochu jako ãtyfitakt. JestliÏe stroj five, je nastavení pfiíli‰ chudé. 
JestliÏe motor silnû koufií a souãasnû bûÏí pfiíli‰ jako ãtyfitakt, je 
nastavení pfiíli‰ bohaté.

VAROVÁNÍ!  K dosaÏení optimálního nastavení karburátoru je 
nejvhodnûj‰í obrátit se ke kvalifikovanému prodejci/servisu, kde 
mají k dispozici otáãkomûr.

Správnû sefiízen˘ karburátor
Správnû nastaven˘ karburátor znamená, Ïe stroj akceleruje bez 
zpoÏdûní a pfii plné rychlosti bûÏí trochu jako ãtyfitakt. Pfii 
volnobûhu nesmí dojít k otáãení fiezného vybavení. Pfiíli‰ chudû 
nastavená tryska nízkych otáãek L mÛÏe zpÛsobit potíÏe pfii startu 
a ‰patnou akceleraci.

Pfiíli‰ chudû nastavená tryska vysok˘ch otáãek H dává niÏ‰í v˘kon 
motoru = niÏ‰í pracovní kapacitu, ‰patnou akceleraci a/nebo 
po‰kození motoru.

Pfiíli‰ bohatû nastavené trysky L a H zpÛsobují problém s akcelerací 
nebo dají pfiíli‰ nízké otáãky motoru.

Nastavení otáãek pfii startovacím plynu
Správného poãtu otáãek pfii startovacím plynu je moÏno 
dosáhnout pomocí nastavovacího ‰roubu na zadní stranû plynové 
rukojeti, vedle vedení kabelu. Tímto ‰roubem (4 mm s vnitfiním 
‰estihranem) lze poãet otáãek zv˘‰it nebo sníÏit.

Postupujte následujícím zpÛsobem:

1 Ponechte stroj bûÏet na volnobûh.

2 Stisknûte drÏák ‰krtící klapky dle pokynÛ ve sloupci Spou‰tûní 
a zastavování.

3 JestliÏe je poãet otáãek pfii startování nízk˘ (pod 4000 ot/
min), otáãejte nastavovacím ‰roubem A ve smûru hodinov˘ch 
ruãiãek, aÏ se fiezné vybavení zaãne pohybovat. Poté se ‰roub 
A otoãí je‰tû o pÛl otáãky ve smûru hodinov˘ch ruãiãek. 

4 JestliÏe je poãet otáãek pfii spou‰tÏní vysok˝, otáãejte 
nastavovacím ‰roubem A proti smûru hodinov˝ch ruãiãek, aÏ 
se fiezné vybavení zastaví. Poté se ‰roub A otoãí je‰tû o pÛl 
otáãky ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.

!
V¯STRAHA!  Pokud nelze nastavit poãet 
otáãek volnobûhu tak, aby fiezné vybavení 
zÛstalo v klidu, je nutné se obrátit k prodejci/
servisu. NepouÏívejte stroj, dokud není 
správnû sefiízen nebo opraven.

H

!
V¯STRAHA!  Pokud nelze nastavit poãet 
otáãek volnobûhu tak, aby fiezné vybavení 
zÛstalo v klidu, je nutné se obrátit k prodejci/
servisu. NepouÏívejte stroj, dokud není 
správnû sefiízen nebo opraven.

5 mm
Czech – 25



ÚDRÎBA
Tlumiã v˘fuku

VAROVÁNÍ!  Nûkteré tlumiãe zvuku jsou vybaveny 
katalyzátorem. Informaci o vybavení stroje naleznete v kapitole 
Technické údaje.

Tlumiã v˘fuku je urãen ke sníÏení úrovnû hluku a k usmûrnûní 
v˘fukov˘ch plynÛ smûrem od uÏivatele. V˘fukové plyny jsou horké 
a mohou obsahovat jiskry, které by mohly zpÛsobit poÏár, pokud 
by byly nasmûrovány proti suchému a hofilavému materiálu.

Nûkteré tlumiãe v˘fuku jsou vybaveny speciálním sítkov˘m 
lapaãem jisker. Pokud va‰e zafiízení je opatfieno takov˘m typem 
tlumiãe v˘fuku, mûli byste jeho sítko ãistit alespoÀ jednou za 
t˘den. Toto sítko vyãistíte nejlépe ocelov˘m kartáãem.

U tlumiãe zvuku bez katalyzátoru je zapotfiebí síÈku ãistit a 
eventuálnû vymûnit jednou tydnû. U tlumiãe zvuku s 
katalyzátorem je zapotfiebí síÈku kontrolovat a eventuálnû ãistit 
jednou mûsíãnû. Po‰kozenou síÈku je nutno vymûnit. 

âasto zneãi‰tûná síÈka indikuje sníÏenou funkãnost katalyzátoru. 
PoÏádejte va‰eho prodejce o provedení kontroly funkce 
katalyzátoru. Zneãi‰tûná síÈka zpÛsobuje pfiehfiívání motoru a tím 
po‰kození válce a pístu. 

VAROVÁNÍ!  Nikdy nepracujte se strojem s po‰kozen˘m 
tlumiãem zvuku.

Chladicí systém

Zafiízení je vybaveno chladicím systémem, kter˘ zaji‰Èuje udrÏení 
co nejniÏ‰í provozní teploty.

Chladicí systém se skládá z následujících souãástí:

1 Sání vzduchu v krytu startéru,

2 Lopatky ventilátoru,

3 Chladicí Ïebra na válci,

4 Kryt válce (usmûrÀuje prÛbûh chladného vzduchu podél 
válce).

Chladicí systém je zapotfiebí ãistit kartáãem jednou za t˘den, v 
pfiípadû nároãn˘ch podmínek je‰tû ãastûji. Zneãi‰tûn˘ nebo 
ucpan˘ chladicí systém má za následek pfiehfiívání zafiízení, coÏ 
vede k po‰kození válce a pístu.

Kolm˘ ozuben˘ pfievod

Kolm˘ ozuben˘ pfievod je z v˘roby naplnûn vhodn˘m mnoÏstvím 
maziva. Pfiesto pfied pouÏitím stroje zkontrolujte, zda je pfievod 
naplnûn mazivem do 3/4. PouÏívejte speciální mazivo 
JONSERED. 

Toto mazivo zpravidla není nutné mûnit s v˘jimkou pfiípadu, kdy 
bude cel˘ pfievod podroben opravû.

!
V¯STRAHA!  Tlumiã zvuku s katalyzátorem je 
bûhem provozu i po zastavení velmi hork˘. To 
platí i pfii volnobûhu. Pfii dotyku mÛÏe dojít k  
popáleninám pokoÏky. Dejte pozor na 
nebezpeãí poÏáru!

1

4

3

2
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ÚDRÎBA
Vzduchov˘ filtr

Vzduchov˘ filtr je nutno pravidelnû ãistit od prachu a neãistot, 
jedinû tak je moÏno odstranit:

• Poruchy karburátoru,

• Problémy pfii startování,

• SníÏení v˘konu motoru

• Zbyteãné opotfiebení souãástí motoru,

• Nadmûrnou spotfiebu paliva.

âistûte vzduchov˘ filtr po kaÏd˘ch 25 hodinách provozu nebo 
ãastûji, pracujete-li v silnû pra‰ném prostfiedí.

âi‰tûní vzduchového filtru
Odmontujte kryt vzduchového filtru a filtr vyjmûte. Properte jej v 
teplé m˘dlové vodû. Pfied jeho zamontováním zpût do stroje je 
nutno filtr fiádnû vysu‰it.

Vzduchov˘ filtr, kter˘ byl pouÏíván po del‰í dobu, jiÏ nelze 
dokonale vyãistit. Filtr se proto musí v pravideln˘ch intervalech 
mûnit za nov˘. RovnûÏ po‰kozen˘ filtr je nutno vÏdy 
vymûnit.

Pokud pracujete se strojem v pra‰ném prostfiedí je zapotfiebí 
vzduchov˘ filtr napustit olejem. Viz pokyny pod rubrikou 
Napou‰tûní vzduchového filtru olejem. 

Napou‰tûní vzduchového filtru olejem
PouÏijte vÏdy speciální olej pro filtry. Olej pro filtry obsahuje 
fiedidlo, které umoÏÀuje rovnomûrné vsáknutí oleje do filtru. 
Vyvarujte se proto kontaktu s pokoÏkou.

VloÏte filtr do igelitového sáãku a polejte jej olejem. Promnûte 
sáãek, aby se olej rovnomûrnû rozdûlil. Filtr v sáãku vyÏdímejte a 
pfiebyteãn˘ olej vylejte pfied namontováním vzduchového filtru 
zpût do stroje. Nikdy nepouÏívejte normální motorov˘ olej. Ten 
svou tíhou prosákne filtrem a zÛstane na dnû.

Zapalovací svíãka

Na stav zapalovací svíãky má nepfiízniv˘ vliv:

• Nesprávné sefiízení karburátoru.

• Nesprávná palivová smûs (pfiíli‰ mnoho nebo ‰patn˘ olej).

• Zneãi‰tûn˘ vzduchov˘ filtr.

Tyto faktory pfiispívají k tvorbû usazenin na elektrodách zapalovací 
svíãky, které mohou následnû vést k provozním problémÛm a 
obtíÏím pfii startování.

Pokud se sniÏuje v˘kon zafiízení, je obtíÏné jej nastartovat ãi 
dochází k problémÛm pfii volnobûÏn˘ch otáãkách, vÏdy, neÏ 
pfiikroãíte k dal‰ím opatfiením, nejprve zkontrolujte stav zapalovací 
svíãky. JestliÏe je zapalovací svíãka zneãi‰tûná, vyãistûte ji a 
zkontrolujte, zda je vzdálenost elektrod zapalovací svíãky 0,5 mm. 
Zapalovací svíãka by se mûla vymûÀovat po jednom mûsíci 
provozu nebo i ãastûji, pokud je to nutné.

VAROVÁNÍ!  VÏdy pouÏívejte doporuãen˘ typ zapalovacích 
svíãek! PouÏití jiného typu zapalovacích svíãek by mohlo po‰kodit 
píst ãi válec. Dbejte na to, aby svíãka mûla tzv. radiové odru‰ení.
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Schema technické údrÏby
NíÏe je uveden seznam tûch úkolÛ údrÏby, které je nutno provést na stroji. Vût‰ina bodÛ je popsaná v kapitole ÚdrÏba. UÏivatel smí provádût 
pouze takové údrÏbáfiské a servisní úkoly, které jsou popsány v tomto návodu k pouÏití. Rozsáhlej‰í zásahy je nutno nechat provést 
autorizované servisní dílnû.

ÚdrÏba Denní údrÏba T˘denní údrÏba Mûsíãní údrÏba

Oãistûte stroj zvenku. X

Zkontrolujte, zda nejsou po‰kozené nosné popruhy. X

Zkontrolujte, Ïe zaráÏka regláÏe plynu a regláÏ plynu fungují bezpeãnû. X

Provûfite ãinnost vypínaãe. X

 Zkontrolujte, zda páka i fiidítka nejsou po‰kozené a zda jsou správnû zaji‰tûné. X

Zkontrolujte, zda se fiezné vybavení neotáãí pfii chodu motoru na volnobûh. X

Vyãistûte vzduchov˘ filtr. V pfiípadû potfieby ho vymûÀte. X

Zkontrolujte, zda kryt není po‰kozen ani nemá trhlinky. Byl-li kryt vystaven 
úderu nebo má trhlinky je nutno jej vymûnit.

X

Zkontrolujte, zda je kotouã správnû vycentrován, nabrou‰en a bez trhlinek. 
Nevycentrovan˘ kotouã mÛÏe vyvolat vibrace, které mohou stroj  po‰kodit.

X

Zkontrolujte, zda strunová hlava není po‰kozena ani nemá trhlinky. V pfiípadû 
potfieby je nutno strunovou hlavu vymûnit.

X

Zkontrolujte, Ïe je matice fiezacího vybavení správnû utaÏena. X

Pfiesvûdãte se, zda jsou matice a ‰rouby utaÏené. X

Zkontrolujte, zda neuniká palivo z motoru, nádrÏe nebo palivov˘ch hadiãek. X

Dbejte na to, aby byl pfiepravní kryt kotouãe bez závad a aby jej bylo lze správnû 
pfiipevnit.

X

Zkontrolujte startér a jeho lanko. X

Zkontrolujte, zda nejsou po‰kozeny antivibraãní bloky. X

Oãistûte svíãku zapalování zevnû. Odmontujte ji a zkontrolujte vzdálenost 
elektród. Upravte vzdálenost na 0,5 mm nebo vymûÀte svíãku. Dbejte na to, aby 
svíãka mûla tzv. rádiové odru‰ení.

X

Oãistûte chladicí systém stroje. X

Oãistûte nebo vymûÀte síÈku lapaãe jisker na tlumiãi zvuku (platí pouze pro 
tlumiãe bez katalyzátoru).

X

Vyãistûte zevnû karburátor a jeho okolí. X

Zkontrolujte, zda je kolm ̆  ozuben˘ pfievod naplnûn do 3/4 mazivem. V pfiípadû 
potfieby doplÀte speciálním mazivem. 

X

Zkontrolujte, Ïe není palivov˘ filtr zneãi‰tûn nebo palivová hadiãka popraskaná 
nebo zda nejsou jiné defekty. V pfiípadû nutnosti vymûÀte.

X

Pfiekontrolujte v‰echny elektrické kabely a konektory. X

Zkontrolujte spojku, pruÏiny spojky a buben spojky s ohledem na opotfiebování. 
V pfiípadû nutnosti vymûÀte v autorizované servisní dílnû.

X

VymûÀte svíãku zapalování. Dbejte na to, aby svíãka mûla tzv. rádiové odru‰ení. X

Zkontrolujte a pfiípadnû oãistûte síÈku lapaãe jisker na tlumiãi zvuku (platí pouze 
pro tlumiãe zvuku s katalyzátorem).

X
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Technické údaje

Poznámka 1: Emise hluku do okolí namûfiená jako efekt zvuku (LWA) dle direktivy ES 2000/14/ES.

Poznámka 2: Ekvivalentní hladina tlaku zvuku se vypoãítá jako ãasovû váÏená celková energie pro hladiny tlaku zvuku za rÛzn˘ch pracovních 
podmínek s následujícím ãasov˘m rozdûlením: 1/2 volnobûh a 1/2 maximální poãet otáãek.

POZOR! Mûfiení tlaku zvuku u ucha obsluhy a vibrací v rukojetích stroje jsou provedena pfii pouÏití v‰ech typÛ schválen˘ch fiezn˘ch vybavení. 
V tabulce jsou udány nejniÏ‰í a nejvy‰‰í namûfiené hodnoty.

Technické údaje BC 2125

Motor

Obsah válce, cm3 24,5

Vrtání válce, mm 32

Zdvih, mm 27

Otáãky chodu naprázdno, ot/min 2700

Doporuãené maximální vysoké otáãky chodu naprázdno, ot/min 11000-11700

Obrátky v˘chozího hfiídele, ot/min 8014

Maximální v˘kon motoru dle ISO 8893, kW/ ot./min. 0,9/9000

Tlumiã zabûhnut˘ s katalyzátorem Ne

Systém zapalování fiízen˘ poãtem otáãek Ano

Systém zapalování

V˘robce/typ systému zapalování WalbroMB/SEM AM49

Zapalovací svíãka NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y

Vzdálenost elektrod, mm 0,5

Palivov˘ a mazací systém

V˘robce/typ karburátoru Zama C1Q

Objem palivové nádrÏe, litr 0,5

Hmotnost

Hmotnost, bez paliva, bez fiezného vybavení a krytu, kg 4,5

Emise hluku

(viz poznámka 1)

Hladina akustického v˘konu, zmûfiená dB(A) 108

Hladina akustického v˘konu, zaruãená LWAdB(A) 110

Hladiny hluku

(viz poznámka 2)

Pomûrná hladina tlaku zvuku u ucha uÏivatele, mûfiená dle  
EN/ISO 11806 a ISO 7917, dB(A), min/max:

91/97

Úrovnû vibrací

Úrovnû vibrací v rukojetích, mûfiené dle EN/ISO 11806 a  
ISO 7916, m/s2

Pfii volnobûhu, levé/pravé drÏadlo rukojeti, min: 1,1/1,0

Pfii volnobûhu, levé/pravé drÏadlo rukojeti, max: 1,6/1,9

Pfii maximálních otáãkách, levé/pravé drÏadlo rukojeti, min: 1,5/1,3

Pfii maximálních otáãkách, levé/pravé drÏadlo rukojeti, max: 5,5/3,5
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ES Prohlá‰ení o shodû

(Platí pouze pro Evropu)
Jonsered, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.+46-36-146500, závaznû prohla‰uje, Ïe lesní kfiovinofiezy Jonsered BC 2125 poãínaje 
sériov˘mi ãísly roku 2002 a dále (rok v˘roby je zfietelnû vyznaãen na typovém ‰títku a je následován sériov˘m ãíslem stroje), splÀují pfiedpisy 
SMùRNICE RADY:

   - ze dne 22.ãervna 1998 "t˘kající se strojÛ" 98/37/ES, pfiíloha IIA.

   - ze dne 3. kvûtna 1989 "t˘kající se  elektromagnetické kompatibility" 89/336/EEC, a platn˘ch dodatkÛ.

   - ze dne 8. kvûtna 2000 "t˘kající se  emise hluku do okolí" 2000/14/ES. Posouzení shody dle Pfiílohy V.

Pro informaci ohlednû emisí hluku viz kapitolu Technické údaje.

Byly uplatnûny následující standardní normy: EN292-2, CISPR 12:1997, EN ISO 11806.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko, provedl nepovinné schválení typu firmû Husqvarna AB. 
âísla certifikátÛ: SEC/01/847, 01/164/030 - BC 2125

Husqvarna, dne 3.ledna 2002

Bo Andréasson, fieditel v˘voje

Schválené pfiíslu‰enství Typ Kryt fiezného vybavení, art.ã.

Stfiedov˘ otvor v kotouãích/noÏích Ø 25,4 mm

Závit hfiídele kotouãe M10

Pilov˘ kotouã Opti S 200-26 (Ø 200 26-zuby) 537 29 95-01

Travní kotouã/travní nÛÏ 
Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zuby) 503 93 42-04

Grass 255-8 1" (Ø 255 8-zubÛ) 503 93 42-04

Strunová hlava

Tap-N-Go Pro 503 93 42-04 / 503 97 71-03

Trimmy H II 503 93 42-04 / 503 97 71-03

Tap-N-Go 35 503 93 42-04 / 503 97 71-03

S35 503 93 42-04 / 503 97 71-03

Auto32 503 93 42-04 / 503 97 71-03

Tap-N-Go 25 (L) 503 93 42-04 / 503 97 71-03

Plastikové noÏe Polytrim 503 93 42-04
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