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Určené použití: Tento výrobek je používán pouze pro sečení trávníků a úpravu keřů, 
křovin a trsů rostlin. Jakékoli jiné použití této sekačky, které není popsáno v tomto 
návodu, může způsobit ohrožení uživatele. 

  Před použitím našich výrobků si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, 
abyste se řádně seznámili se správným použitím tohoto nářadí.

Určené použitie: Tento výrobok sa používa iba na kosenie trávnikov a úpravu kríkov, 
krovín a trsov rastlín. Akékoľvek iné použitie tejto kosačky, ktoré nie je popísané v tomto 
návode, môže spôsobiť ohrozenie používateľa. 

  Pred použitím našich výrobkov si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby 
ste sa riadne oboznámili so správnym použitím tohto náradia.

Intended Use: This production is only used for cutting grass, bush, arborescent 
shrub and clumps. Any other use of the trimmer not mentioned in this manual can be 
dangerous.

  Before using our products, please read this manual carefully to understand the 
proper use of your machine.
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1. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení benzinového vyžínače od naší společnosti. Tento návod obsahuje bezpečnostní in-
formace, které vás upozorňují na nebezpečí a rizika související s tímto nářadím a které vám popisují postupy, jak 
se těchto rizik vyvarovat. Toto nářadí je určeno pro sekání trávníků nebo pro úpravu křovin a není určeno pro žádné 
jiné účely. Před zahájením práce nebo před obsluhou tohoto nářadí je velmi důležité, abyste si přečetli a nastudovali 
všechny tyto pokyny. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití!
Z důvodu neustálého zlepšování a provádění změn technických údajů nemusí všechny detaily na vašem nářadí souh-
lasit s informacemi, které jsou uvedeny v tomto návodu. Pochopte prosím tyto změny.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model GTG26
Typ motoru vzduchem chlazený dvoudobý ben-

zínový motor
Výkon (max.) 0,75 kW
Zdvihový objem 25,4 cm3

Volnoběžné otáčky 3 200min-1

spínací otáčky spojky 4 800 min-1

maximální otáčky motoru 8 000min-1

maximální otáčky při sečení 8 000min-1

šířka záběru 380 mm
Palivo směs (benzín 40 :  olej 1)
Objem palivové nádrže 650 ml
Hmotnost (kg) 5,0
Hladina akustického tlaku LpA (dB) 92 dB(A), K = 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA 
(dB)

107 dB(A)

Vibrace (m/s2) 9,3 m/s2, K = 1,5 m/s2

Zapalovací svíčka LD L8RTF
Karburátor MR11C1

 
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
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3. SYMBOLY

Protože je tento vyžínač vysoce výkonné a rychlé vysokootáčkové nářadí, musí být dodržovány speciální 
bezpečnostní pokyny, aby bylo omezeno riziko způsobení zranění. Pečlivě si přečtěte tento návod. Seznamte se s 
ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení. Naučte se, jak se toto nářadí rychle vypíná a jak se provádí 
jeho rychlé sundání z popruhů.

 Při práci s tímto nářadím používejte vhodnou ochranu sluchu a zraku.

 Používejte pevné pracovní rukavice.

 Používejte bezpečnostní pracovní obuv.

 Před používáním tohoto nářadí si přečtěte tento návod.

  Zkontrolujte stav pracovního prostoru, abyste zabránili jakékoli nehodě způsobené kontaktem se skrytými 
překážkami, jako jsou pařezy, kameny, plechovky nebo rozbité sklo.

 Udržujte ostatní osoby ve vzdálenosti minimálně 15 metrů od stanoviště obsluhy.

  Sekačku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nesprávné použití jakékoli sekačky může způsobit VÁŽNÉ 
NEBO SMRTELNÉ ZRANĚNÍ.

  Zaručená hodnota akustického výkonu určená podle směrnic týkajících se hlučnosti 2000/14/EC a 2005/88/
EC: 107 dB(A)

  Tento motor používá palivo pro dvoudobé motory, což je směs benzínu a oleje pro dvoudobé motory v poměru 
40 : 1.
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Tento bezpečnostní výstražný symbol  je používán pro označení bezpečnostní informace týkající se rizik, která 
mohou vést k způsobení zranění osob. Pomocné heslo (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ) je používáno 
s výstražným symbolem pro označení pravděpodobného a potenciálně vážného zranění. Mimoto může být tento 
výstražný symbol použit pro určení typu rizika.

  NEBEZPEČÍ upozorňuje na riziko, které, nebude-li mu zabráněno, povede k vážnému nebo smrtelnému 
zranění.

  VAROVÁNÍ upozorňuje na riziko, které by, nebude-li mu zabráněno, mohlo vést k vážnému nebo smrtelnému 
zranění.

  UPOZORNĚNÍ upozorňuje na riziko, které, nebude-li mu zabráněno, může vést k lehkému nebo středně 
vážnému zranění.

POZNÁMKA upozorňuje na situace, které by mohly vést k poškození tohoto výrobku.

Technické údaje, popisy a ilustrace v tomto návodu odpovídají informacím dostupným v době tisku tohoto návodu. 
Změny těchto informací mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Na ilustracích mohou být zobrazena 
přídavná zařízení nebo příslušenství, která nemusí být zahrnuta do standardního vybavení.

4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ

Vždy musí být dodržována správná bezpečnostní opatření. S tímto nářadím musíte zacházet opatrně, jako s každým 
výkonným zařízením. NEVYSTAVUJTE SEBE NEBO OSTATNÍ OSOBY NEBEZPEČÍ. Dodržujte tyto základní 
bezpečnostní předpisy. Nedovolte ostatním osobám používat toto nářadí, pokud nejsou zcela seznámeny s jeho 
použitím, dokud si nepřečtou a nenastudují návod k obsluze a dokud nebudou proškoleny pro obsluhu tohoto nářadí.

•  Vždy používejte ochranné brýle, aby byla zajištěna ochrana vašeho zraku. Vhodně se oblékejte, nenoste 
volný oděv nebo šperky, protože by mohly být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Vždy byste měli nosit 
bezpečnou, pevnou a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy, svažte si je. Doporučujeme vám, abyste si 
během práce chránili nohy a chodidla před odlétávajícími předměty.

•  Zkontrolujte celé nářadí, zda nedošlo k uvolnění dílů (matice, šrouby atd.) nebo k jakémukoli poškození 
nářadí. Před použitím nářadí proveďte nezbytné opravy nebo výměny.

  NEPOUŽÍVEJTE s tímto nářadím žádné příslušenství, které není doporučeno naší společností. Mohlo by dojít 
k vážnému zranění obsluhy nebo okolo stojících osob i k poškození nářadí.

• Dbejte na to, aby nedošlo k znečištění rukojetí olejem nebo palivem.
• Během práce vždy používejte správné rukojeti a ramenní popruh.
• Při míchání paliva a během plnění palivové nádrže nekuřte.
• Nemíchejte palivo v uzavřené místnosti nebo v blízkosti otevřeného plamene. Zajistěte odpovídající větrání.
• Vždy míchejte a skladujte palivo v řádně označeném kanystru, který je určen a schválen pro takové použití.
• Je-li motor v chodu, nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže.
•  Nikdy nestartujte motor v uzavřené místnosti nebo budově. Výfukové plyny obsahují nebezpečný oxid uhelnatý.
•  Nikdy se nepokoušejte o seřizování motoru, je-li nářadí v chodu a je-li zavěšeno na obsluze. Vždy provádějte 

seřízení motoru v situaci, je-li nářadí položeno na rovném a čistém povrchu.
•  Nepoužívejte toto nářadí, je-li poškozeno nebo nesprávně seřízeno. Nikdy z nářadí nesnímejte kryt. Mohlo by 

dojít k vážnému zranění obsluhy nebo okolo stojících osob i k poškození nářadí.
•  Zkontrolujte místo, kde budete pracovat a odstraňte všechny předměty, které by se mohly namotat na hlavu s 

nylonovou strunou. Odstraňte také všechny předměty, které by mohly být nářadím odmrštěny.
•  Zabraňte přístupu dětí. Přihlížející osoby by se měly nacházet v bezpečné vzdálenosti od pracovního pros-

toru, což je alespoň 15 METRŮ.
• Nikdy nenechávejte toto nářadí bez dozoru.
•  Nepoužívejte toto nářadí pro jiné práce, než pro které je určeno. Používejte toto nářadí pro účely popsané v 

tomto návodu.
•  Nepřeceňujte své síly. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Neuvádějte nářadí do chodu, stojíte-li na 

žebříku nebo na jakémkoli jiném nestabilním povrchu.
• Pracujete-li s tímto nářadím, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od hlavy s nylonovou strunou.
• Nepoužívejte tento typ nářadí pro odmetání nečistot.
• Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem léků, drog nebo alkoholu.
•  Používejte hlavu s nylonovou strunou pouze v případě, není-li poškozena. Dojde-li ke kontaktu s kamen-

em nebo s jinou překážkou, zastavte motor a zkontrolujte hlavu s nylonovou strunou. Poškozená nebo 
nevyvážená hlava s nylonovou strunou nesmí být používána.

  DODRŽUJTE POKYNY PRO VÝMĚNU PŘÍSLUŠENSTVÍ!
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•  Neskladujte toto nářadí v uzavřeném prostoru, ve kterém by se mohly výpary paliva dostat do kontaktu s 
otevřeným plamenem z ohřívačů, kotlů, pecí atd. Ukládejte toto nářadí pouze na uzamykatelném a dobře 
odvětraném místě.

•  Ujistěte se, zda tento výrobek poskytuje bezpečný a požadovaný výkon. Tyto díly mohou být objednány u 
autorizovaného prodejce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo doplňků může způsobit potencionální 
rizika nebo zranění uživatele, poškození zařízení a zrušení platnosti záruky.

• Očistěte celé nářadí, zejména palivovou nádrž, její okolí a vzduchový filtr.
•  Při doplňování paliva zajistěte, aby byl zastaven motor a počkejte na jeho vychladnutí. Nikdy nedoplňuje 

palivo, je-li motor v chodu nebo je-li horký. Dojde-li k rozlití benzínu, zajistěte, aby byly řádně setřeny všechny 
jeho zbytky a před nastartováním motoru proveďte řádnou likvidaci těchto materiálů.

•  Vždy zůstaňte v bezpečné vzdálenosti od ostatních pracovníků nebo okolo stojících osob, a to minimálně 15 
metrů.

•  Kdykoli se dostanete do blízkosti obsluhy tohoto nářadí, opatrně upoutejte její pozornost a ujistěte se, zda 
obsluha zastavila motor. Dávejte pozor, aby se obsluha nevylekala nebo nevyrušila, protože by mohlo dojít k 
nebezpečné situaci.

•  Je-li motor v chodu, nikdy se nedotýkejte hlavy s nylonovou strunou. Musíte-li provést výměnu krytu nebo 
hlavy s nylonovou strunou, zajistěte, aby došlo k zastavení motoru a ujistěte se, zda došlo k úplnému 
zastavení hlavy s nylonovou strunou.

• Je-li nářadí přenášeno mezi jednotlivými pracovišti, motor by měl být vypnutý.
•  Dávejte pozor, aby nedocházelo ke kontaktu mezi hlavou s nylonovou strunou a kameny nebo půdou.
  Bezdůvodné hrubé zacházení s tímto nářadím způsobuje zkrácení jeho provozní životnosti a vytváří také 

nebezpečné pracovní prostředí pro vás i pro ostatní osoby ve vaší blízkosti.
•  Věnujte náležitou pozornost uvolněným a přehřátým dílům. Zjistíte-li na nářadí jakýkoli problém, okamžitě 

přerušte práci a proveďte pečlivou kontrolu nářadí. Je-li to nutné, svěřte opravu nářadí autorizovanému 
servisu. Nikdy nepokračujte v používání tohoto nářadí, které může být poškozeno.

•  Při startování nebo během provozu motoru se nikdy nedotýkejte horkých dílů, jako jsou tlumič výfuku, 
vysokonapěťový kabel nebo zapalovací svíčka.

•  Po zastavení motoru je tlumič výfuku stále horký. Nikdy nepokládejte nářadí na místa, na kterých jsou hořlavé 
materiály (suchá tráva atd.), hořlavé plyny nebo hořlavé kapaliny.

•  Věnujte náležitou pozornost práci v dešti nebo práci prováděné brzy po dešti, protože mokrý povrch může být 
značně kluzký.

• Dojde-li k vašemu uklouznutí, k pádu na zem nebo do jakékoli díry, okamžitě uvolněte páčku plynu.
• Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu nářadí nebo k nárazu nářadí do překážky.
•  Před prováděním seřízení nebo opravy nářadí se ujistěte, zda je zastaven motor a zda je odpojen kabel za-

palovací svíčky.
•  Bude-li stroj dlouhodobě uložen, vypusťte palivovou nádrž a karburátor, očistěte všechny části, uložte nářadí 

na bezpečné místo a ujistěte se, zda došlo k řádnému vychladnutí motoru.
•  Provádějte pravidelné kontroly, abyste zaručili bezpečný a výkonný provoz stroje. Kompletní prohlídku vašeho 

nářadí svěřte prosím autorizovanému servisu.
• Udržujte toto nářadí v bezpečné vzdálenosti od zdrojů plamene nebo jiskření.
•  Jsou-li některé osoby vystaveny působení vibrací a chladu, může u nich dojít ke stavu, který se nazývá 

Raynaudův fenomén, který postihuje prsty těchto osob. V takové situaci dochází k ztrátě barvy pokožky a 
k znecitlivění prstů. Důrazně doporučujeme dodržovat následující opatření, protože není známa minimální 
expozice, která by mohla vyvolat toto onemocnění.

  Udržujte tělo v teple, zejména hlavu, krk, chodidla, kotníky, ruce a zápěstí. Udržujte dobrý krevní oběh inten-
zivním prováděním cviků pro paže během častých přestávek při práci a také tím, že nebudete kouřit.

  Omezte počet pracovních hodin. Pokuste se vyplnit každý den prací, při které není vyžadována práce s 
křovinořezem nebo s jiným ručním nářadím.

  Budete-li mít nepříjemný pocit a zjistíte-li zarudnutí a otok prstů, po kterém bude následovat zbělení a ztráta 
citlivosti prstů, před dalším vystavením se působení chladu a vibrací se poraďte se svým lékařem.

•  Vždy používejte ochranu sluchu, protože dlouhodobě působící hlasitý zvuk může způsobit poškození nebo 
dokonce ztrátu sluchu.

• Musí být používána kompletní ochrana tváře a čela, aby bylo zabráněno poškození od křovin a větví.
•  Používejte pevné a neklouzavé pracovní rukavice, které umožní pevný úchop rukojetí nářadí. Rukavice také 

omezí přenos vibrací z nářadí na vaše ruce.
• VAROVÁNÍ: Při zastavování nářadí je pracovní prostor v blízkosti nářadí stále nebezpečný.
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5. FUNKCE

Číslo Popis
1 Strunová hlava   1 2 3 4 5 6

7891011121314

2 Kryt 
3 Závěs 
4 Zajišťovací spínač 
5 Ovládací rukojeť 
6 Kryt startéru 
7 Pumpička 
8 Páčka sytiče 
9 Palivová nádrž 
10 Spouštěcí spínač 
11 Spínač 
12 Držadlo 
13 Přední rukojeť 
14 Hliníková trubice/zakřivená 

6. MONTÁŽNÍ POKYNY

MONTÁŽ RUKOJETI                              

Montáž rukojeti ve tvaru S
Nastavte pomocnou rukojeť do pohodlné pracovní polohy a zajistěte ji pomocí  
čtyř šroubů.

Montáž krytu na zakřivenou násadu 
1. Protáhněte šroub pojistnou podložkou, plochou podložkou a příchytkou.
2. Nasaďte kryt na zakřivenou násadu.
3. Proveďte utažení.

kryt

příchytka

MONTÁŽ POPRUHŮ    

Závěs popruhů

Popruhy

1. Nastavte závěs popruhů do pohodlné polohy.
2. Připněte popruhy k závěsu.
 
Montáž strunové hlavy

   Uchopte hlavu s nylonovou strunou a našroubujte ji na šroub 
vyžínače. 

       Použijte k zablokování matice vhodný klíč. 
        Utáhněte hlavu s nylonovou strunou pokud možno co 

nejvíce. 
       Při provádění tohoto úkonu používejte rukavice.

VAROVÁNÍ  UPOZORNĚNÍ: NADMĚRNÉ VIBRACE

OKAMŽITĚ ZASTAVTE MOTOR

Nadměrné vibrace znamenají, že nůž není správně namontován - zastavte ihned motor a zkontrolujte montáž nože. 
Nesprávně provedená montáž nože způsobí zranění.
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7. PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU OBSLUHU

VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

Všechny modely vyžínačů mohou odmrštit malé kameny, kovové a menší předměty a také materiál, který je sekán. 
Proto si pečlivě přečtěte tato Pravidla pro bezpečnou obsluhu.
Dodržujte také pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím tohoto nářadí. Naučte se, 
jak zastavit nářadí a vypnout motor. Naučte se rychle sejmout nářadí z popruhů.

Nikdy nedovolte žádné osobě používat toto nářadí bez řádného zaškolení. Zajistěte, aby obsluha tohoto nářadí 
používala ochranu chodidel, nohou, zraku a tváře před odmrštěnými předměty a ochranu sluchu. Dbejte na to, aby se 
v blízkosti pracovního prostoru nevyskytovaly nepovolané osoby, děti a zvířata. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s 
tímto nářadím nebo prováděly jeho obsluhu.

Nedovolte žádné osobě, aby s vámi vstoupila do NEBEZPEČNÉ ZÓNY pracovního prostoru. Nebezpečná zóna 
odpovídá prostoru s poloměrem 15 metrů (zhruba 16 kroků).

Trvejte na tom, aby osoby nacházející se v RIZIKOVÉ ZÓNĚ používaly vhodnou ochranu zraku. Musíte-li nářadí 
používat na místech, kde jsou nechráněné osoby, pracujte s nízkými otáčkami motoru, abyste snížili riziko odmrštění 
předmětů.

Před zahájením práce s motorem v chodu ve volnoběžných otáčkách nastavte vypínač motoru do polohy „0“, abyste 
se ujistili o jeho správné funkci. Nářadí může být nadále používáno pouze v případě, je-li vypínač v dobrém stavu.
Zvykněte si provádět kontrolu, zda se sekací příslušenství zastaví, pracuje-li motor ve volnoběžných otáčkách.

VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ
Mimo ochrany hlavy, zraku, tváře a sluchu používejte také vhodnou pracovní obuv, která zabrání uklouznutí na kluz-
kém povrchu. Nenoste kravaty, šperky nebo volný oděv, protože by mohlo dojít k jejich zachycení pohybujícími se 
částmi nářadí.
Nepoužívejte obuv s otevřenou špičkou, nepracujte naboso nebo v krátkých kalhotách. V určitých situacích musíte 
používat kompletní obličejový štít a ochranu hlavy.

GEVAARLIJKE ZONE

15 meter 15 meter

 NEBEZPEČNÁ ZÓNA

15 METRŮ 15 METRŮ

 NEBEZPEČNÁ ZÓNA

V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ S POLOMĚREM 15 METRŮ SE MŮŽE NACHÁZET POUZE OBSLUHA NÁŘADÍ. OB-
SLUHA NÁŘADÍ MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, OBLIČEJE, CHODIDEL, NOHOU A TĚLA. 
OSOBY NACHÁZEJÍCÍ V ZÓNĚ NEBO V RIZIKOVÉM PROSTORU MIMO NEBEZPEČNOU ZÓNU MUSÍ 
POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU CHRÁNÍCÍ PŘED ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY. S ROSTOUCÍ VZDÁLENOSTÍ OD 
NEBEZPEČNÉ ZÓNY SE RIZIKO SNIŽUJE.
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8. POUŽITÍ STRUNOVÉ HLAVY

ZKRACOVACÍ NŮŽ 
NA LEVÉ STRANĚ

 VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

  Je-li používána hlava s nylonovou strunou, na sekačce musí být správný kryt proti nečistotám.
Je-li odvinuta velká část struny, bude docházet ke kmitání struny. Pracujete-li s hlavou s ny-
lonovou strunou, vždy používejte plastový kryt proti nečistotám, který je opatřen zkracovacím 
nožem.

 
Téměř u každého sečení je vhodné, abyste naklonili hlavu s nylonovou strunou tak, aby docházelo ke kontaktu struny 
s materiálem na části kružnice, kde se struna pohybuje SMĚREM OD VÁS a od krytu proti posečenému materiálu. 
(Viz odpovídající obrázek.) Výsledkem je, že materiál se bude pohybovat SMĚREM OD VÁS.

SEKÁNÍ NA TÉTO STRANĚ 
OTÁČENÍ PROTI SMĚRU POHYBU 

HODINOVÝCH RUČIČEK

NEČISTOTY  VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

  Náklon hlavy s nylonovou strunou špatným směrem způsobí odhazovaní posečeného ma-
teriálu SMĚREM NA VÁS. Bude-li hlava s nylonovou strunou držena rovnoběžně s povrchem 
terénu, sečení bude probíhat po celém obvodu kružnice a materiál bude ODHAZOVÁN na 
vás, zatížení bude snižovat otáčky motoru a bude spotřebováno větší množství struny.

VAROVÁNÍ         NEBEZPEČÍ

Používejte pouze kvalitní nylonovou strunu z jednoho vlákna s průměrem 2,5 mm. Nikdy místo nylonové struny 
nepoužívejte drátěnou nebo drátem vyztuženou strunu. Vkládejte do hlavy nářadí pouze nylonovou strunu se 
správným průměrem.

VAROVÁNÍ         NEBEZPEČÍ

Buďte velmi opatrní při práci na místech, kde jsou prázdné plochy a štěrkové povrchy, protože struna může odmrštit 
malé kamínky vysokou rychlostí. Kryt proti posečenému materiálu nemůže zastavit předměty, které jsou odraženy 
nebo odmrštěny od tvrdých povrchů.
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9. POUŽITÍ HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU

SEČENÍ

NEČISTOTY

ÚHEL K POVRCHU 
TERÉNU ÚHEL KE 

STĚNĚ

ZDVIŽENÁ STRANA S NOŽEM

 SEČENÍ:
  Zaveďte sekačku opatrně do materiálu, který bude sečen. Pomalu 

nakloňte hlavu sekačky tak, aby byl posečený materiál odhazován 
směrem od vás. Provádíte-li sečení u překážky, jako je například 
plot, zeď nebo strom, přistupujte v úhlu tak, aby se všechen 
posečený materiál odrážející se od překážky pohyboval směrem 
od vás. Pohybujte s hlavou sekačky pomalu, dokud nebude tráva 
posečená až po překážku a dávejte pozor, aby nedošlo k zachy-
cení struny o překážku. Provádíte-li sečení u drátěného plotu 
nebo u řetězové ohrady, dávejte pozor a sečte pouze v bezpečné 
vzdálenosti. Dostanete-li se příliš blízko, struna se namotá na drát. 
Při sečení můžete přesekávat stonky plevelů jeden po druhém. 
Umístěte hlavu sekačky k spodní části plevele, nikdy k horní části, 
protože by došlo k roztřepení plevele a k zachycení struny. Spíše 
než přeseknutí stonku plevele najednou, proveďte raději sečení, kdy 
struna proniká do stonku plevele pomalu.

ZKRACOVÁNÍ

ÚPRAVA OKRAJŮ

VYHÝBEJTE SE 
DRÁTŮM

 VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

 Nepoužívejte pro zkracování a zarovnávání okrajů ocelový nůž.

 ZKRACOVÁNÍ A ZAROVNÁVÁNÍ OKRAJŮ:
  Oba způsoby práce jsou prováděny s hlavou sekačky nakloněnou v 

ostrém úhlu. Zkracování je odstraňování horní části porostu.
  Zarovnávání okrajů je odstranění části porostů, které zasahují do 

chodníků a cestiček. Při obou pracovních postupech držte nářadí v 
ostrém úhlu a v takové poloze, aby byl všechen posečený materiál, 
nečistoty a odmrštěné kamínky odhazovány směrem od vás, a to i v 
případě, kdy se budou odrážet od tvrdého povrchu. I když uvedené 
obrázky znázorňují, jak provádět popsané úkony, každý pracovník 
si musí pro sebe najít vhodné polohy, které budou odpovídat jeho 
postavě a prováděné práci.

 VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

  Neprovádějte sečení na místech, kde se mohou nacházet prvky 
drátěného plotu. Používejte ochranné bezpečnostní vybavení. 
Neprovádějte sečení na místech, kde nemůžete vidět, s čím se 
struna dostane do kontaktu.
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10. SMĚS PALIVA A OLEJE

  Nikdy neplňte palivovou nádrž až zcela po okraj.

  Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.

  Nedoplňujte palivo do tohoto nářadí v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.

  Před startováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.

  Nepokoušejte se doplňovat palivo, je-li horký motor.

V tomto modelu se používá směs bezolovnatého benzínu a schváleného motorového oleje. Při míchání benzínu s 
olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alko-
holu). Používejte značkový benzín s oktanovým číslem minimálně 91 nebo vyšším.
Používejte kvalitní bezolovnatý benzín. Dodržováním tohoto pokynu zabráníte možnému poškození palivového sys-
tému motoru a jiných částí motoru.

MÍCHACÍ POMĚR JE 40 : 1

BENZÍN - 40 DÍLŮ OLEJ - 1 DÍL

Palivo, jehož míchací poměr je jiný než 40 : 1, může způsobit poškození motoru. Zajistěte dodržení správného 
míchacího poměru.

PALIVO
Motor používá palivo pro dvoudobé motory, což je směs benzínu oleje pro dvoudobé motory v poměru 40 : 1.

DŮLEŽITÉ
U paliva pro dvoudobé motory může docházet k separaci složek. Před každým použitím paliva vždy řádně promíche-
jte obsah kanystru. Uložené palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než je množství, které spotřebujete do jednoho 
měsíce.

BENZÍN
Používejte značkový bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 89 nebo vyšším, o kterém víte, že je kvalitní.

ULOŽENÍ PALIVA
Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Kontrolujte a dodržujte platné předpisy týkající 
se typu a místa uložení kanystrů.

SMĚS PALIVA A OLEJE
Zkontrolujte palivovou nádrž, abyste se ujistili, zda je čistá a naplňte ji novým palivem. Používejte směs v poměru 40 : 1.
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11. PŘÍPRAVA NA PRÁCI

PŘI MÍCHÁNÍ BENZÍNU S OLEJEM PRO DVOUDOBÉ MOTORY POUŽÍVEJTE POUZE BENZÍN, KTERÝ NEOBSA-
HUJE ŽÁDNÝ ETANOL NEBO METANOL (TYPY ALKOHOLU). DODRŽOVÁNÍM TOHOTO POKYNU ZABRÁNÍTE 
MOŽNÉMU POŠKOZENÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU MOTORU A JINÝCH ČÁSTÍ MOTORU.
NEMÍCHEJTE BENZÍN A OLEJ PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽI.

DŮLEŽITÉ: Nedodržování pokynů týkajících se správné směsi paliva může způsobit poškození motoru.

1. Při přípravě palivové směsi namíchejte pouze takové množství paliva, jaké potřebujete pro provedení práce. 
Nepoužívejte palivo, které bylo skladováno déle než dva měsíce. Použití paliva, které bylo skladováno déle než je 
výše uvedená doba, způsobí problémy se startováním a nedostatečný výkon. Bylo-li palivo uloženo déle, než je uve-
dená doba, mělo by být odstraněno a nahrazeno novým palivem.

VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

2. Nikdy neplňte palivovou nádrž až zcela po okraj.
3. Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.
4. Nedoplňujte palivo do tohoto nářadí v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
5. Před startováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
6. Nepokoušejte se doplňovat palivo, je-li horký motor.

KONTROLNÍ BODY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny šrouby, matice a montážní prvky.
2.  Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový filtr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového filtru 

všechny nečistoty.
3. Ujistěte se, zda je ochranný kryt na svém místě.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům.
5. Zkontrolujte, zda během volnoběhu nedochází k otáčení nože.

VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ

Výfukové plyny vycházející z tohoto motoru obsahují chemické látky způsobující rakovinu, novorozenecké vady a jiné 
zdravotní problémy.
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12. POKYNY PRO OBSLUHU

POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU

spínač

STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU

1. Nastavte vypínač motoru do polohy START.
2. Opakovaně opatrně tiskněte ruční pumpičku (10 stisknutí), dokud se do pumpičky nedostane palivo.
3. Vytáhněte páčku sytiče nahoru, aby došlo k uzavření sytiče. 
4.  Stiskněte páčku plynu společně s rukojetí, aby došlo k odblokování plynové rukojeti. Potom stiskněte spínač 

(viz obrázek). Tímto způsobem je plynová rukojeť zablokována a poskytuje 50 % výkonu.
5. Tahejte za rukojeť startéru, aby docházelo k protáčení motoru.
6.  Stlačte páčku sytiče směrem dolů, aby došlo otevření sytiče  (nadměrné protáčení motoru s uzavřeným 

sytičem způsobí přeplavení motoru a problémy se startováním motoru).
7. Tahejte za rukojeť startéru, dokud nedojde k nastartování motoru.
8. Před zahájením práce nechejte motor několik minut zahřát na provozní teplotu.

STARTOVÁNÍ ZAHŘÁTÉHO MOTORU
Nedošlo-li k úplnému spotřebování paliva, jednou až třikrát zatáhněte za rukojeť startéru a mělo by dojít k nastartování 
motoru.

NEPOUŽÍVEJTE SYTIČ
Došlo-li k úplnému spotřebování paliva, po doplnění paliva zopakujte kroky 3 až 7 uvedené v části STARTOVÁNÍ 
STUDENÉHO MOTORU.

VYPNUTÍ MOTORU
Nastavte spínač do polohy STOP.
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13. ÚDRŽBA A PÉČE O NÁŘADÍ

VZDUCHOVÝ FILTR
•  Nahromaděný prach a nečistoty ve vzduchovém filtru snižují výkon motoru. Dochází k vyšší spotřebě paliva 

a do motoru se dostávají abrazivní částice. Provádějte demontáž a čištění vzduchového filtru tak často, jak je 
nezbytné, aby byl udržen v čistém stavu. 

 

Vzduchový filtr

•  Jemný prach na povrchu filtru může být  
snadno odstraněn poklepem filtru.  
Velké nečistoty by měly být omyty ve vhodném  
rozpouštědle.

•  Po uvolnění šroubu krytu vzduchového  
filtru sejměte kryt filtru.

SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU POZNÁMKA
Neseřizujte karburátor, pokud to není nutné.
Máte-li problémy s karburátorem, kontaktujte 
autorizovaného prodejce. Nesprávné seřízení 
může způsobit poškození motoru a zrušení 
platnosti záruky.

PALIVOVÝ FILTR
•    Palivová nádrž je vybavena filtrem.
  Filtr se nachází na volném konci palivového  

potrubí a může být vyjmut z otvoru palivové  
nádrže pomocí zahnutého drátu nebo jiného  
vhodného nástroje.

•  Provádějte pravidelnou kontrolu palivového  
filtru. Dbejte na to, aby se do palivové nádrže  
nedostal žádný prach. Zanesený filtr způsobí  
problémy se startováním motoru nebo jiné  
potíže s výkonem motoru.

• Je-li filtr znečištěn, proveďte jeho výměnu.
•  Je-li znečištěna vnitřní část palivové nádrže,  

nádrž může být vyčištěna propláchnutím  
benzínem.

KONTROLA ZAPALOVACÍ SVÍČKY
•  Nepokoušejte se demontovat svíčku z horkého  

motoru, protože by mohlo dojít k poškození  
závitu zapalovací svíčky.
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14. PORUCHY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

• Je-li zapalovací svíčka značně znečištěna usazeninami oleje, očistěte ji nebo ji vyměňte.
• Je-li opotřebovaná centrální elektroda zapalovací svíčky, vyměňte ji.
• Odtrh zapalovací svíčky 0,6 - 0,7 mm.
• Utahovací moment = 145 - 155 kg.cm

VAROVÁNÍ: Při přepravě nebo při uložení nářadí vždy zakryjte kovový nůž nářadí přepravním krytem.

PŘEPRAVA, MANIPULACE
• Je-li nářadí přenášeno mezi jednotlivými pracovišti, motor by měl být vypnutý.
•  Po zastavení motoru je tlumič výfuku stále horký. Nikdy se nedotýkejte horkých částí, jako je například tlumič 

výfuku.
• Ujistěte se, zda nedochází k únikům paliva z palivové nádrže.

DLOUHODOBÉ ULOŽENÍ
• Provádějte nezbytné kontroly, čištění a opravy dle potřeby.
• Odstraňte palivo z palivové nádrže.
• Nastartujte motor - tak dojde k úplnému spotřebování paliva z palivového potrubí a karburátoru.
•  Demontujte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru pro svíčku ve válci motoru jednu lžičku čistého motorového 

oleje. Namontujte zpět zapalovací svíčku.
• Skladujte nářadí na čistém, suchém a bezprašném místě.

PROBLÉMY, jako jsou obtíže při startování motoru, nepravidelný chod motoru nebo problémy s jeho výkonem, mohou 
být snadno odstraněny, je-li věnována náležitá pozornost všem provozním pokynům a postupům pro údržbu.

Není-li funkce motoru v pořádku, zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda je v pořádku palivový systém a zda se palivo dostává do motoru.
• Zkontrolujte, zda je v pořádku systém zapalování a zda zapalovací svíčka dává jiskru.
• Zkontrolujte, zda má motor odpovídající kompresi.

MOTOR NELZE SPUSTIT
• V palivové nádrži není palivo.
• Zkontrolujte, zda je palivo čerstvé a čisté.
• Zkontrolujte palivový filtr, zda je čistý. (Je-li to nutné, proveďte výměnu.)
• Ujistěte se, zda jsou čisté vložky vzduchového filtru.
• Použijte novou zapalovací svíčku se správným odtrhem.
•  Máte-li s nářadím vážnější problémy, nepokoušejte se o jeho opravu sami, ale kontaktujte autorizovaného 

prodejce nebo servis.
 Překlad originálního návodu k obsluze
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15. ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

1. MOTOR NELZE SPUSTIT

problém pravděpodob-
ná příčina

odstranění 
závady

kompresní tlak je 
normální

zapalovací svíčka 
v pořádku

problém v palivovém systému

v nádrži není 
palivo
ucpaný palivový 
filtr

Doplňte palivo do 
nádrže
Vyčistěte palivový 
filtr

palivový systém v 
pořádku palivo

palivo je příliš 
znečištěno
voda v palivu
příliš mnoho 
paliva
nesprávný mícha-
cí poměr paliva

vyměňte palivo
vyměňte palivo
demontujte za-
palovací svíčku a 
vysušte ji
připravte správ-
nou směs

palivový systém v 
pořádku

vysokonapěťový 
kabel svíčky v 

pořádku
zapalovací svíčka

zapalovací svíčka 
zanesená usaze-
ninami
Poškozená izo-
lace zapalovací 
svíčky
Vzdálenost elek-
trod je příliš malá 
nebo příliš velká

odstraňte usaze-
niny

vyměňte zapalo-
vací svíčku

seřiďte vzdále-
nost elektrod na 
hodnotu 0,6 - 0,7 
mm

závada sokonapěťového kabelu 
svíčky

poškozený nebo 
uvolněný vysoko-
napěťový kabel
uvolněná cívka

proveďte výměnu 
nebo utažení

proveďte utažení

palivový systém v 
pořádku

Systém zapalo-
vání v pořádku

snížená komprese

opotřebovaný 
pístní kroužek
prasklý pístní 
kroužek
zapečený pístní 
kroužek
uvolněná zapalo-
vací svíčka
netěsnost mezi 
válcem a klikovou 
skříní

proveďte výměnu

proveďte výměnu

odstraňte závadu

proveďte utažení

odstraňte závadu

Komprese normální

Špatné spojení 
mezi ysokonapě-
ťovým kabelem a 
svíčkou
Závada nebo 
zkrat ve vypínači

utáhněte koncov-
ku sokonapěťo-
vého kabelu

proveďte opravu 
nebo výměnu
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16. ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

2. NÍZKÝ VÝKON

problém pravděpodobná příčina odstranění závady
vzplanutí při zvýšení otáček

kouř, střílení do karburátoru

ucpaný palivový filtr
špatná dodávka paliva

výfuk zanesený usazeninami

vyčistěte palivový filtr, vyčistěte pal-
ivové potrubí
seřiďte karburátor
odstraňte usazeniny

snížená komprese opotřebovaný píst, pístní kroužek, 
válec

vyměňte píst, pístní kroužek

netěsnost motoru Netěsnost mezi válcem a klikovou 
skříní

proveďte opravu

netěsnost uložení klikového hřídele špatné těsnění vyměňte těsnění
motor se přehřívá

spalovací prostor zanesený usazeni-
nami

zabraňte dlouhodobému chodu 
motoru ve vysokých otáčkách a při 
vysokém zatížení
odstraňte usazeniny

3. NESTABILNÍ CHOD MOTORU

problém pravděpodobná příčina odstranění závady
z motoru se ozývá kovové klepání opotřebovaný píst, pístní kroužek, 

válec
opotřebovaný píst, pístní čep
opotřebované ložisko klikového 
hřídele

vyměňte píst, pístní kroužek

vyměňte pístní čep, píst
vyměňte ložisko

z motoru se ozývá kovové klepání motor se přehřívá

spalovací prostor zanesený usazeni-
nami
nevhodný typ benzínu

zabraňte dlouhodobému chodu 
motoru ve vysokých otáčkách a při 
vysokém zatížení
odstraňte usazeniny
použijte benzín s předepsaným ok-
tanovým číslem

vynechává zapalování voda v palivu
nesprávná vzdálenost elektrod svíčky

nesprávný odtrh cívky

vyměňte palivo
seřiďte vzdálenost elektrod na hod-
notu 0,6 - 0,7 mm
seřiďte odtrh cívky na hodnotu 0,3 - 
0,4 mm

4. MOTOR SE NÁHLE ZASTAVÍ

pravděpodobná příčina odstranění závady
spotřebované palivo
zapalovací svíčka zanesená usazeninami a zkrat
odpojení vysokonapěťového kabelu svíčky

doplňte palivo
odstraňte usazeniny
proveďte připojení
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Záznamy o servisních prohlídkách

Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním st edisku a je provád na na náklady zákazníka. 

Datum
servisní 

prohlídky 

Datum p íští
servisní 

prohlídky 

Razítko servisu Provedené práce 

   

   

   

   

   

   

Záznamy o záru ních opravách

Datum p ijetí Datum
opravy 

Razítko servisu Popis závady a provedené práce 

Seznam autorizovaných servisních st edisek najdete na www.garland.cz. 
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Záru ní list
Obsah a podmínky záruky

Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s.r.o. je poskytována záruka v délce 24 m síc  v souladu s ustanovením 
§ 619-627 ob anského zákoníku. Nároky z poskytované záruky, zp sob jejich uplatn ní a ešení stanoví podrobn  reklama ní ád. Na 
výrobky zn. Yard-Man a Cub Cadet je poskytována prodloužená záruka 5 let a na výrobky GTM Professional 4 roky. Platnost 
prodloužené záruky je podmín na každoro ní servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám. 
Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záru ní lh ty se nevztahuje 30ti denní lh ta pro vy ízení 
reklamace. B h záru ní lh ty po íná b žet dnem prodeje vyzna eném na tomto záru ním listu. 

Záru ní podmínky se vztahují pouze na vady konstruk ní, i vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávn no 
rozhodnout pouze servisní st edisko, které má s Garland distributor, s.r.o. uzav enou servisní smlouvu.  Ze záruky jsou vyjmuty veškeré 
díly a sou ásti, podléhající p i užívání p irozenému opot ebení nebo u nichž v d sledku užívání dochází ke zm n  nebo zániku 
požadovaných vlastností.. Tím se rozumí veškeré pohybující se ásti stroje, jako nap . nože, soukolí p evodovek, klínové emeny, 
kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spoušt cí spojky se ení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich sou ásti, 
et zy motorových pil a veškeré další pohybující se díly… do této skupiny pat í taktéž p etížené elektromotory, uhlíky elektromotor ,

akumulátory, palivové, i vzduchové filtry, brzdová obložení… atd.   
Záruka se dále nevztahuje na opot ebení zp sobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady zp sobené jeho nesprávným a 

neodborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm. 
montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladn ní, údržbu) se považuje p ípad, kdy nebyl brán z etel na návod k obsluze, obecn
závazné p edpisy pro práci s výrobkem a obecn  známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými p edm ty a rovn ž p ípad, 
kdy výrobek nebyl p edložen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobn  je hodnocen i p ípad pokusu o neodbornou opravu nad rámec 
doporu ované údržby nebo provedení takové opravy.  

Ze záruky jsou dále vy aty p ípady, kdy bylo použito nep vodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena zm na na výrobku 
bez souhlasu prodávajícího a p i vadách zp sobených neodborným skladováním zboží. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, 
jednotlivých díl  nebo sou ástí, které byly zp sobeny vn jším p sobením  -  nap íklad vn jším vlivem mechanickým, chemickým, 
elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením p i p eprav  a doprav  výrobku, vady vzniklé v d sledku vyšší moci, havárie a 
zavin ní t etí osoby. 

Nebude-li p i oprav  nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník za ízení. 
P i zjišt ní závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit 

se s ním na dalším postupu vy ízení reklamace.
P i uplat ování nárok  p edložte prodejní doklad, který by m l obsahovat údaje, jako záru ní list (alespo  zna ku, 

model a seriové íslo stroje), nebo tento záru ní list opat ený datem prodeje a razítkem prodejce. Ov te si, zda souhlasí 
ozna ení a íslo výrobku s údaji na záru ním list . U zboží zakoupeného v obchodních et zcích doporu ujeme nechat si vyplnit a 
potvrdit záru ní list na odd lení informací p íslušného marketu. 

Výrobek p edávejte do opravy pouze kompletní se všemi sou ástmi a p íslušenstvím a ádn  vy išt ný. Z výrobku, který 
p ípadn  budete do opravy zasílat, vylijte nespot ebovanou palivovou sm s a olej, ádn  ho zabalte (nejlépe do p vodního obalu). 
Škody zp sobené nedostate ným zabalením zásilky nelze uznat jako vady v rámci záru ních podmínek!!! 

Pro provoz výrobk  používejte pouze doporu ené palivo, oleje, p íslušenství a originální náhradní díly. 

Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záru ní doba dle záru ních podmínek Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler. 

Výrobek…………………………………. Typ …………………………………………….. 

Výrobní . ……………………………….          Modelové . ………………………………….. 

Den prodeje …………………………….  

Razítko prodejce 

Zákazník byl seznámen s návodem, používáním a obsluhou stroje a byl upozorn n na skute nost, že pokud je výrobek používán 
k jinému než b žnému spot ebitelskému použití nap . k podnikání nebo komer nímu využití, je nutnost p edložit výrobek k pravidelné 
servisní prohlídce (první na t ech m sících a další 1x za 6 m síc  od data prodeje) po dobu trvání záru ní lh ty. Servisní prohlídka je 
provád na na náklady zákazníka. 

Jméno a adresa zákazníka………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

I O :………………………………………. DI  :……….…………………………………………...           
              podpis zákazníka 

Pro elektrické a elektronické nástroje ozna ené tímto 
symbolem (na výrobku, obalu i v dokumentaci) platí: 

S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice i kontejneru na sm sný komunální 
odpad. Výrobek je t eba odložit v p íslušném míst  zp tného odb ru k recyklaci elektrických a elektronických za ízení. Zajišt ním ádné 
likvidace výrobku pom žete p edejít potencionálním záporným vliv m na životní prost edí a lidské zdraví, které by se mohli projevit 
v p ípad  likvidace tohoto výrobku nepat i ným zp sobem. 
Podrobn jší informace o místech zp tného odb ru tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním ú adu, od firmy zabývající se 
likvidací domácího odpadu nebo v prodejn , kde jste výrobek zakoupili.

Tisk: 4prostor.cz 03/10 Tisk: 4prostor.cz 01/2012
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1. ÚVOD

Ďakujeme vám za kúpu vyžínače zn. GTM. Tento návod obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré vás upozorňujú 
na nebezpečenstvá a riziká súvisiace s týmto náradím a ktoré vám popisujú postupy, ako sa týchto rizík vyvarovať. 
Toto náradie je určené na kosenie trávnikov alebo na úpravu krovín a nie je určené na žiadne iné účely. Pred začatím 
práce alebo pred obsluhou tohto náradia je veľmi dôležité, aby ste si prečítali a naštudovali všetky tieto pokyny. 
Uschovajte tieto originálne pokyny na budúce použitie
Z dôvodu neustáleho zlepšovania a vykonávania zmien technických údajov nemusia všetky detaily na vašom náradí 
súhlasiť s informáciami uvedenými v tomto návode. Prosím, majte pre tieto zmeny pochopenie.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model GTG26
Typ motora vzduchom chladený dvojtaktný ben-

zínový motor
Výkon (max.) 0,75 kW
Zdvihový objem 25,4 cm3

Voľnobežné otáčky 3 200min-1

spínacie otáčky spojky 4 800 min-1

maximálne otáčky motora 8 000min-1

maximálne otáčky pri kosení 8 000min-1

šírka záberu 380 mm
Palivo zmes (benzín 40 :  olej 1)
Objem palivovej nádrže 650 ml
Hmotnosť (kg) 5,0
Hladina akustického tlaku LpA (dB) 92 dB(A), K = 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA 
(dB)

107 dB(A)

Vibrácie (m/s2) 9,3 m/s2

K = 1,5 m/s2

Zapaľovacia sviečka LD L8RTF
Karburátor MR11C1

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
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3. SYMBOLY

Pretože je tento vyžínač vysokovýkonné a rýchle vysokootáčkové náradie, musia sa dodržiavať špeciálne 
bezpečnostné pokyny, aby sa obmedzilo riziko spôsobenia zranenia. Dôkladne si prečítajte tento návod. Oboznámte 
sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohto zariadenia. Naučte sa, ako sa toto náradie rýchlo vypína a ako 
sa vykonáva jeho rýchle odobratie z popruhov.

 Pri práci s týmto náradím používajte vhodnú ochranu sluchu a zraku.

 Používajte pevné pracovné rukavice.

 Používajte bezpečnostnú pracovnú obuv.

 Pred používaním tohto náradia si prečítajte tento návod.

  Skontrolujte stav pracovného priestoru, aby ste zabránili akejkoľvek nehode spôsobenej kontaktom so skrytý-
mi prekážkami, ako sú pne, kamene, plechovky alebo rozbité sklo.

 Udržujte ostatné osoby vo vzdialenosti minimálne 15 metrov od stanovišťa obsluhy.

  Kosačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nesprávne použitie akejkoľvek kosačky môže spôsobiť 
VÁŽNE ALEBO SMRTEĽNÉ ZRANENIE.

  Zaručená hodnota akustického výkonu určená podľa smerníc týkajúcich sa hlučnosti 2000/14/EC a 2005/88/
EC: 107 dB(A)

  Tento motor používa palivo pre dvojtaktné motory, čo je zmes benzínu a oleja pre dvojtaktné motory v pomere 
40 : 1.
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Tento bezpečnostný výstražný symbol  sa používa na označenie bezpečnostnej informácie týkajúcej sa rizík, ktoré 
môžu viesť k spôsobeniu zranenia osôb. Pomocné heslo (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE alebo UPOZORNENIE) 
sa používa s výstražným symbolom na označenie pravdepodobného a potenciálne vážneho zranenia. Okrem toho 
môže byť tento výstražný symbol použitý na určenie typu rizika.

  NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na riziko, ktoré, ak sa mu nezabráni, povedie k vážnemu alebo smrteľnému 
zraneniu.

  VAROVANIE upozorňuje na riziko, ktoré by, ak sa mu nezabráni, mohlo viesť k vážnemu alebo smrteľnému 
zraneniu.

  UPOZORNENIE upozorňuje na riziko, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne 
vážnemu zraneniu.

POZNÁMKA upozorňuje na situácie, ktoré by mohli viesť k poškodeniu tohto výrobku.

Technické údaje, popisy a ilustrácie v tomto návode zodpovedajú informáciám dostupným v čase tlače tohto návodu. 
Zmeny týchto informácií môžu byť vykonávané bez predchádzajúceho upozornenia. Na ilustráciách môžu byť zobra-
zené prídavné zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré nemusí byť zahrnuté do štandardného vybavenia.

4. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A OPATRENIA

Vždy musia byť dodržiavané správne bezpečnostné opatrenia. S týmto náradím musíte zaobchádzať opatrne, 
ako s každým výkonným zariadením. NEVYSTAVUJTE NEBEZPEČENSTVU SEBA ALEBO OSTATNÉ OSOBY. 
Dodržiavajte tieto základné bezpečnostné predpisy. Nedovoľte ostatným osobám používať toto náradie, pokiaľ nie sú 
celkom oboznámené s jeho použitím, kým si neprečítajú a nenaštudujú návod na obsluhu a kým nebudú preškolené 
na obsluhu tohto náradia.
•  Vždy používajte ochranné okuliare, aby bola zaistená ochrana vášho zraku. Vhodne sa obliekajte, nenoste 

voľný odev alebo šperky, pretože by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Vždy by ste mali 
nosiť bezpečnú, pevnú a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, zviažte si ich. Odporúčame vám, aby ste si 
počas práce chránili nohy a chodidlá pred odlietavajúcimi predmetmi.

•  Skontrolujte celé náradie, či nedošlo k uvoľneniu dielov (matice, skrutky atď.) alebo k akémukoľvek 
poškodeniu náradia. Pred použitím náradia urobte nevyhnutné opravy alebo výmeny.

  NEPOUŽÍVAJTE s týmto náradím žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča naša spoločnosť. Mohlo by dôjsť k 
vážnemu zraneniu obsluhy alebo okolostojacich osôb i k poškodeniu náradia.

• Dbajte na to, aby nedošlo k znečisteniu rukovätí olejom alebo palivom.
• Počas práce vždy používajte správne rukoväti a ramenný popruh.
• Pri miešaní paliva a počas plnenia palivovej nádrže nefajčite.
•  Nemiešajte palivo v uzavretej miestnosti alebo v blízkosti otvoreného plameňa. Zaistite zodpovedajúce vetranie.
• Vždy miešajte a skladujte palivo v riadne označenom kanistri, ktorý je určený a schválený na takéto použitie.
• Ak je motor v chode, nikdy neodoberajte viečko palivovej nádrže.
•  Nikdy neštartujte motor v uzavretej miestnosti alebo budove. Výfukové plyny obsahujú nebezpečný oxid 

uhoľnatý.
•  Nikdy sa nepokúšajte o nastavovanie motora, ak je náradie v chode a ak je zavesené na obsluhe. Nastavenie 

motora vždy vykonávajte v situácii, keď je náradie položené na rovnom a čistom povrchu.
•  Nepoužívajte toto náradie, ak je poškodené alebo nesprávne nastavené. Nikdy z náradia neodoberajte kryt. 

Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu obsluhy alebo okolostojacich osôb i k poškodeniu náradia.
•  Skontrolujte miesto, kde budete pracovať a odstráňte všetky predmety, ktoré by sa mohli namotať na hlavu s 

nylonovou strunou. Odstráňte tiež všetky predmety, ktoré by mohli byť náradím odhodené.
•  Zabráňte prístupu detí. Prizerajúce sa osoby by sa mali nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od pracovného 

priestoru, čo je aspoň 15 METROV.
• Nikdy nenechávajte toto náradie bez dozoru.
•  Nepoužívajte toto náradie na iné práce, než na ktoré je určené. Používajte toto náradie na účely popísané v 

tomto návode.
•  Nepreceňujte svoje sily. Vždy udržujte správny postoj a rovnováhu. Neuvádzajte náradie do chodu, ak stojíte 

na rebríku alebo na akomkoľvek inom nestabilnom povrchu.
• Ak pracujete s týmto náradím, udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od hlavy s nylonovou strunou.
• Nepoužívajte tento typ náradia na odpratávanie nečistôt.
• Nepoužívajte toto náradie, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom liekov, drog alebo alkoholu.
•  Používajte hlavu s nylonovou strunou iba v prípade, ak nie je poškodená. Ak dôjde ku kontaktu s kameňom 

alebo s inou prekážkou, zastavte motor a skontrolujte hlavu s nylónovou strunou. Poškodená alebo 
nevyvážená hlava s nylónovou strunou nesmie byť používaná.

  DODRŽIAVAJTE POKYNY NA VÝMENU PRÍSLUŠENSTVA.
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•  Neskladujte toto náradie v uzavretom priestore, v ktorom by sa mohli výpary paliva dostať do kontaktu s 
otvoreným plameňom z ohrievačov, kotlov, pecí atď. Ukladajte toto náradie iba na uzamykateľnom a dobre 
odvetranom mieste.

•  Uistite sa, či tento výrobok poskytuje bezpečný a požadovaný výkon. Tieto diely sa môžu objednať u autorizo-
vaného predajcu. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo doplnkov môže spôsobiť potenciálne riziká 
alebo zranenie používateľa, poškodenie zariadenia a zrušenie platnosti záruky.

• Očistite celé náradie, najmä palivovú nádrž, jej okolie a vzduchový filter.
•  Pri doplňovaní paliva zaistite, aby bol zastavený motor a počkajte na jeho vychladnutie. Nikdy nedopĺňajte pal-

ivo, ak je motor v chode, alebo ak je horúci. Ak dôjde k rozliatiu benzínu, zaistite, aby boli všetky jeho zvyšky 
riadne utreté a pred naštartovaním motora vykonajte riadnu likvidáciu týchto materiálov.

•  Vždy zostaňte v bezpečnej vzdialenosti od ostatných pracovníkov alebo okolostojacich osôb, a to minimálne 
15 metrov.

•  Kedykoľvek sa dostanete do blízkosti obsluhy tohto náradia, opatrne upútajte jej pozornosť a uistite sa, či 
obsluha zastavila motor. Dávajte pozor, aby sa obsluha nezľakla alebo nevyrušila, pretože by mohlo dôjsť k 
nebezpečnej situácii.

•  Ak je motor v chode, nikdy sa nedotýkajte hlavy s nylonovou strunou. Ak musíte vymeniť kryt alebo hlavu s 
nylonovou strunou, zaistite, aby došlo k zastaveniu motora a uistite sa, či došlo k úplnému zastaveniu hlavy s 
nylonovou strunou.

• Ak sa náradie prenáša medzi jednotlivými pracoviskami, motor by mal byť vypnutý.
•   Dávajte pozor, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi hlavou s nylonovou strunou a kameňmi alebo pôdou.
  Bezdôvodné hrubé zaobchádzanie s týmto náradím spôsobí skrátenie jeho prevádzkovej životnosti a vytvorí 

nebezpečné pracovné prostredie pre vás aj pre ostatné osoby vo vašej blízkosti.
•  Venujte náležitú pozornosť uvoľneným a prehriatym dielom. Ak na náradí zistíte akýkoľvek problém, okamžite 

prerušte prácu a vykonajte dôkladnú kontrolu náradia. Ak je to nutné, zverte opravu náradia autorizovanému 
servisu. Nikdy nepokračujte v používaní tohto náradia, ktoré môže byť poškodené.

•  Pri štartovaní alebo počas prevádzky motora sa nikdy nedotýkajte horúcich dielov, ako sú tlmič výfuku, 
vysokonapäťový kábel alebo zapaľovacia sviečka.

•  Po zastavení motora je tlmič výfuku stále horúci. Nikdy neklaďte náradie na miesta, na ktorých sú horľavé 
materiály (suchá tráva atď.), horľavé plyny alebo horľavé kvapaliny.

•  Venujte náležitú pozornosť práci v daždi alebo práci vykonávanej skoro po daždi, pretože mokrý povrch môže 
byť značne klzký

• Ak dôjde k vášmu pošmyknutiu, k pádu na zem alebo do akejkoľvek diery, okamžite uvoľnite páčku plynu.
• Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu náradia alebo k nárazu náradia do prekážky.
•  Pred nastavovaním alebo opravou náradia sa uistite, či je zastavený motor a či je odpojený kábel zapaľovacej 

sviečky.
•  Ak bude stroj dlhodobo uložený, vypustite palivovú nádrž a karburátor, očistite všetky časti, uložte náradie na 

bezpečné miesto a uistite sa, či došlo k riadnemu vychladnutiu motora.
•  Vykonávajte pravidelné kontroly, aby ste zaručili bezpečnú a výkonnú prevádzku stroja. Kompletnú prehliadku 

vášho náradia zverte, prosím, autorizovanému servisu.
• Udržujte toto náradie v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov plameňa alebo iskrenia.
•  Ak sú niektoré osoby vystavené pôsobeniu vibrácií a chladu, môže u nich dôjsť k stavu, ktorý sa nazýva 

Raynaudov fenomén, ktorý postihuje prsty týchto osôb. V takej situácii dochádza k strate farby pokožky a k 
znecitliveniu prstov. Dôrazne odporúčame dodržiavať nasledujúce opatrenia, pretože nie je známa minimálna 
expozícia, ktorá by mohla vyvolať toto ochorenie.

  Udržujte telo v teple, predovšetkým hlavu, krk, chodidlá, členky, ruky a zápästia. Udržujte správny krvný obeh 
intenzívnym vykonávaním cvikov pre paže počas častých prestávok pri práci a aj tým, že nebudete fajčiť.

  Obmedzte počet pracovných hodín. Pokúste sa vyplniť každý deň prácou, pri ktorej nie je vyžadovaná práca s 
krovinorezom alebo s iným ručným náradím.

  Ak budete mať nepríjemný pocit a ak spozorujete sčervenenie a opuchnutie prstov, po ktorom bude 
nasledovať zblednutie a strata citlivosti prstov, tak sa pred ďalším vystavením sa pôsobeniu chladu a vibrácií 
poraďte so svojim lekárom.

•  Vždy používajte ochranu sluchu, pretože dlhodobo pôsobiaci hlasitý zvuk môže spôsobiť poškodenie alebo 
dokonca stratu sluchu.

• Musí sa používať kompletná ochrana tváre a čela, aby sa zabránilo poškodeniu od krovín a vetiev.
•  Používajte pevné a protišmykové pracovné rukavice, ktoré umožnia pevné uchopenie rukovätí náradia. Ru-

kavice tiež obmedzia prenos vibrácií z náradia na vaše ruky.
• VAROVANIE: Pri zastavovaní náradia je pracovný priestor v blízkosti náradia stále nebezpečný.
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5. FUNKCIA

Číslo Popis 
1 2 3 4 5 6

7891011121314

1 Strunová hlava 
2 Kryt 
3 Záves 
4 Zaisťovací spínač 
5 Ovládacia rukoväť 
6 Kryt štartéra 
7 Pumpička 
8 Páčka sýtiča 
9 Palivová nádrž 
10 Spúšťací spínač 
11 Spínač 
12 Držadlo 
13 Predná rukoväť 
14 Hliníková trubica/zakrivená 

6. MONTÁŽNE POKYNY

MONTÁŽ RUKOVÄTI 

Montáž rukoväti v tvare S
Nastavte pomocnú rukoväť do pohodlnej pracovnej polohy a zaistite ju pomocou  
štyroch skrutiek.

Montáž krytu na zakrivenú násadu
1. Pretiahnite skrutku poistnou podložkou, plochou podložkou a príchytkou.
2. Nasaďte kryt na zakrivenú násadu.
3. Dotiahnite.

kryt

príchytka

MONTÁŽ POPRUHOV 

Záves popruhov

Popruhy

1. Nastavte záves popruhov do pohodlnej polohy.
2. Pripnite popruhy k závesu.

 Montáž strunovej hlavy

  Uchopte hlavu s nylonovou strunou a naskrutkujte ju na 
skrutku strunovej kosačky. Použite na zablokovanie matice 
vhodný kľúč. Utiahnite hlavu s nylonovou strunou pokiaľ 
možno čo najviac. Pri vykonávaní tohto úkonu používajte 
rukavice.

VAROVANIE   UPOZORNENIE  NADMERNÉ VIBRÁCIE.

OKAMŽITE ZASTAVTE MOTOR

Nadmerné vibrácie znamenajú, že nôž nie je správne namontovaný – ihneď zastavte motor a skontrolujte montáž 
noža. Nesprávne namontovaný nôž spôsobí zranenie.
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7. PRAVIDLÁ PRE BEZPEČNÚ OBSLUHU

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

Všetky modely vyžínačov môžu odhodiť malé kamene, kovové a menšie predmety a tiež materiál, ktorý sa kosí. Preto 
si dôkladne prečítajte tieto Pravidlá na bezpečnú obsluhu.
Dodržujte tiež pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím tohto náradia. 
Naučte sa, ako zastaviť náradie a vypnúť motor. Naučte sa rýchlo odobrať náradie z popruhov.

Nikdy nedovoľte žiadnej osobe používať toto náradie bez riadneho zaškolenia. Zaistite, aby obsluha tohto náradia 
používala ochranu chodidiel, nôh, zraku a tváre pred odhodenými predmetmi a ochranu sluchu. Dbajte na to, aby sa 
v blízkosti pracovného priestoru nevyskytovali nepovolané osoby, deti a zvieratá. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa s 
týmto náradím hrali alebo ho obsluhovali.

Nedovoľte žiadnej osobe, aby s vami vstúpila do NEBEZPEČNEJ ZÓNY pracovného priestoru. Nebezpečná zóna 
zodpovedá priestoru s polomerom 15 metrov (približne 16 krokov).

Trvajte na tom, aby osoby nachádzajúce sa v RIZIKOVEJ ZÓNE používali vhodnú ochranu zraku. Ak musíte náradie 
používať na miestach, kde sú nechránené osoby, pracujte s nízkymi otáčkami motora, aby ste znížili riziko odhodenia 
predmetov.

Pred začatím práce s motorom v chode vo voľnobežných otáčkach nastavte vypínač motora do polohy „o“, aby ste sa 
uistili o jeho správnej funkcii. Náradie sa môže naďalej používať iba v prípade, ak je vypínač v dobrom stave.
Zvyknite si vykonávať kontrolu, či sa kosiace príslušenstvo zastaví, ak motor pracuje vo voľnobežných otáčkach.

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO
Okrem ochrany hlavy, zraku, tváre a sluchu používajte aj vhodnú pracovnú obuv, ktorá zabráni pošmyknutiu na 
klzkom povrchu. Nenoste kravaty, šperky alebo voľný odev, pretože by mohlo dôjsť k ich zachyteniu pohybujúcimi sa 
časťami náradia.
Nepoužívajte obuv s otvorenou špičkou, nepracujte naboso alebo v krátkych nohaviciach. V určitých situáciách musíte 
používať kompletný tvárový štít a ochranu hlavy.

GEVAARLIJKE ZONE

15 meter 15 meter

 NEBEZPEČNÁ ZÓNA

15 METROV 15 METROV

 NEBEZPEČNÁ ZÓNA

V NEBEZPEČNEJ ZÓNE S POLOMEROM 15 METROV SA MÔŽE NACHÁDZAŤ IBA OBSLUHA NÁRADIA. OB-
SLUHA NÁRADIA MUSÍ POUŽÍVAŤ OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, TVÁRE, CHODIDIEL, NÔH A TELA. OSOBY 
NACHÁDZAJÚCE SA V ZÓNE ALEBO V RIZIKOVOM PRIESTORE MIMO NEBEZPEČNEJ ZÓNY MUSIA POUŽÍVAŤ 
OCHRANU ZRAKU CHRÁNIACU PRED ODHODENÝMI PREDMETMI. S RASTÚCOU VZDIALENOSŤOU OD 
NEBEZPEČNEJ ZÓNY SA RIZIKO ZNIŽUJE.
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8. POUŽITIE STRUNOVEJ HLAVY

SKRACOVACÍ NÔŽ
NA ĽAVEJ STRANE

  VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO
  Ak sa používa strunová hlava, na kosačke musí byť správny kryt proti nečistotám. Ak je odvi-

nutá veľká časť struny, bude dochádzať ku kmitaniu struny. Ak pracujete s hlavou s nylónovou 
strunou, vždy používajte plastový kryt proti nečistotám, ktorý je opatrený skracovacím nožom.

  Takmer pri každom kosení je vhodné, aby ste naklonili hlavu s nylónovou strunou tak, aby 
dochádzalo ku kontaktu struny s materiálom na časti kružnice, kde sa struna pohybuje 
SMEROM OD VÁS a od krytu proti pokosenému materiálu. (Pozrite zodpovedajúci obrázok.) 
Výsledkom je, že materiál sa bude pohybovať SMEROM OD VÁS.

KOSENIE NA TEJTO STRANE
OTÁČANIE PROTI SMERU 

POHYBU HODINOVÝCH RUČIČIEK

NEČISTOTY
 VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

    Naklonenie hlavy s nylónovou strunou nesprávnym smerom spôsobí odhadzovanie poko-
seného materiálu SMEROM NA VÁS. Ak bude hlava s nylónovou strunou držaná rovnobežne 
s povrchom terénu, kosenie bude prebiehať po celom obvode kružnice a materiál bude 
ODHADZOVANÝ na vás, zaťaženie bude znižovať otáčky motora a bude spotrebované 
väčšie množstvo struny.

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

Používajte iba kvalitnú nylonovú strunu z jedného vlákna s priemerom 2,5 mm. Nikdy namiesto nylonovej struny 
nepoužívajte drôtenú alebo drôtom vystuženú strunu. Do hlavy náradia vkladajte iba nylonovú strunu so správnym 
priemerom.

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO
Buďte veľmi opatrní pri práci na miestach, kde sú prázdne plochy a štrkové povrchy, pretože struna môže malé kami-
enky odhodiť vysokou rýchlosťou. Kryt proti pokosenému materiálu nemôže zastaviť predmety, ktoré sa odrazia alebo 
sú odhodené od tvrdých povrchov.
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9. POUŽITIE STRUNOVEJ HLAVY

KOSENIE

NEČISTOTY

UHOL K POVRCHU 
TERÉNU UHOL K 

STENE

ZDVIHNUTÁ STRANA S NOŽOM

 KOSENIE:
  Zaveďte kosačku opatrne do materiálu, ktorý budete kosiť. Pomaly 

nakloňte hlavu kosačky tak, aby bol pokosený materiál odhadzovaný 
smerom od vás. Ak kosíte pri prekážke, ako je napríklad plot, stena 
alebo strom, pristupujte v uhle tak, aby sa všetok pokosený materiál 
odrážajúci sa od prekážky pohyboval smerom od vás. Pohybujte s 
hlavou kosačky pomaly, kým nebude tráva pokosená až po prekážku 
a dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu struny o prekážku. Ak 
kosíte pri drôtenom plote alebo pri reťazovej ohrade, dávajte pozor 
a koste iba v bezpečnej vzdialenosti. Ak sa dostanete príliš blízko, 
struna sa namotá na drôt. Pri kosení môžete presekávať stonky bu-
rín jednu po druhej. Umiestnite hlavu kosačky k spodnej časti buriny, 
nikdy nie k hornej časti, pretože by došlo k rozstrapkaniu buriny a k 
zachyteniu struny. Skôr než preseknúť stonku buriny naraz, koste 
radšej tak, aby struna prenikla do stonky buriny pomaly.

SKRACOVANIE

ÚPRAVA OKRAJOV

VYHÝBAJTE SA 
DRÔTOM

 VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

 Na skracovanie a zarovnávanie okrajov nepoužívajte oceľový nôž.

  SKRACOVANIE A ZAROVNÁVANIE OKRAJOV:
  Obidva spôsoby práce sú vykonávané s hlavou kosačky naklonenou 

v ostrom uhle. Skracovanie je odstraňovanie hornej časti porastu.
  Zarovnávanie okrajov je odstránenie časti porastov, ktoré zasahujú 

do chodníkov a cestičiek. Pri oboch pracovných postupoch držte 
náradie v ostrom uhle a v takej polohe, aby sa všetok pokosený 
materiál, nečistoty a kamienky odhadzovali smerom od vás, a to aj v 
prípade, keď sa budú odrážať od tvrdého povrchu. Aj keď uvedené 
obrázky znázorňujú, ako vykonávať opísané úkony, každý pracovník 
si musí pre seba nájsť vhodné polohy, ktoré budú zodpovedať jeho 
postave a vykonávanej práci.

 VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO
  Nekoste na miestach, kde sa môžu nachádzať prvky drôteného 

plota. Používajte ochranné bezpečnostné vybavenie. Nekoste na 
miestach, kde nevidíte, s čím sa struna dostane do kontaktu.
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10. ZMES PALIVA A OLEJA

  Nikdy neplňte palivovú nádrž až celkom po okraj.

  Nikdy nedoplňujte palivo do palivovej nádrže na uzavretom a nevetranom mieste.

  Nedoplňujte palivo do tohto náradia v blízkosti otvoreného plameňa alebo zdroja iskrenia.

  Pred štartovaním motora zaistite, aby boli zotreté všetky zvyšky rozliateho paliva.

  Nepokúšajte sa doplňovať palivo, ak je horúci motor.

V tomto modeli sa používa zmes bezolovnatého benzínu a schváleného motorového oleja. Pri miešaní benzínu s ole-
jom pre dvojtaktné motory používajte iba benzín, ktorý neobsahuje ŽIADNY ETANOL alebo METANOL (typy alkoholu). 
Používajte značkový benzín s oktánovým číslom minimálne 89 alebo vyšším.
Používajte kvalitný bezolovnatý benzín. Dodržiavaním tohto pokynu zabránite možnému poškodeniu palivového sys-
tému motora a iných častí motora.

MIEŠACÍ POMER JE 40 : 1

BENZÍN – 40 DIELOV OLEJ – 1 DIEL

Palivo, ktorého miešací pomer je iný než 40 : 1, môže spôsobiť poškodenie motora. Zaistite dodržanie správneho 
miešacieho pomeru.

PALIVO
Motor používa palivo pre dvojtaktné motory, čo je zmes benzínu a oleja pre dvojtaktné motory v pomere 40 : 1.

DÔLEŽITÉ
Pri palive pre dvojtaktné motory môže dochádzať k separácii zložiek. Pred každým použitím paliva vždy riadne 
premiešajte obsah kanistry. Uložené
palivo starne. Nemiešajte si viac paliva, než je množstvo, ktoré spotrebujete do jedného mesiaca.

BENZÍN
Používajte značkový bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 89 alebo vyšším, o ktorom viete, že je kvalitný.

USKLADNENIE PALIVA
Palivo skladujte iba v čistej, bezpečnej a schválenej kanistre. Kontrolujte a dodržiavajte platné predpisy týkajúce sa 
typu a miesta uskladnenia kanistier.

ZMES PALIVA A OLEJA
Skontrolujte palivovú nádrž, aby ste sa uistili, že je čistá a naplňte ju novým palivom. Používajte zmes v pomere 40 : 1.
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11. PRÍPRAVA NA PRÁCU

PRI MIEŠANÍ BENZÍNU S OLEJOM PRE DVOJTAKTNÉ MOTORY POUŽÍVAJTE IBA BENZÍN, KTORÝ NEOBSA-
HUJE ŽIADNY ETANOL ALEBO METANOL (TYPY ALKOHOLU). DODRŽIAVANÍM TOHTO POKYNU ZABRÁNITE 
MOŽNÉMU POŠKODENIU PALIVOVÉHO SYSTÉMU MOTORA A INÝCH ČASTÍ MOTORA.
NEMIEŠAJTE BENZÍN A OLEJ PRIAMO V PALIVOVEJ NÁDRŽI.

DÔLEŽITÉ: Nedodržiavanie pokynov týkajúcich sa správnej zmesi paliva môže spôsobiť poškodenie motora.

1.  Pri príprave palivovej zmesi namiešajte iba také množstvo paliva, aké potrebujete na vykonanie práce. 
Nepoužívajte palivo, ktoré bolo skladované dlhšie ako dva mesiace. Použitie paliva, ktoré bolo skladované 
dlhšie ako je vyššie uvedená doba, spôsobí problémy so štartovaním a nedostatočný výkon. Ak bolo palivo 
uložené dlhšie, než je uvedený čas, malo by sa odstrániť a nahradiť novým palivom.

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

2. Nikdy neplňte palivovú nádrž až celkom po okraj.
3. Nikdy nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže na uzatvorenom a nevetranom mieste.
4. Nedopĺňajte palivo do tohto náradia v blízkosti otvoreného plameňa alebo zdroja iskrenia.
5. Pred štartovaním motora zaistite, aby boli zotreté všetky zvyšky rozliateho paliva.
6. Nepokúšajte sa dopĺňať palivo, ak je motor horúci.

KONTROLNÉ BODY PRED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené skrutky, matice a montážne prvky.
2.  Skontrolujte, či nie je znečistený vzduchový filter. Pred zahájením práce odstráňte zo vzduchového filtra 

všetky nečistoty.
3. Uistite sa, že ochranný kryt je na svojom mieste.
4. Skontrolujte, či nedochádza k únikom.
5. Skontrolujte, či počas voľnobehu nedochádza k otáčaniu noža.

VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO

Výfukové plyny vychádzajúce z tohto motora obsahujú chemické látky spôsobujúce rakovinu, novorodenecké poruchy 
a iné zdravotné problémy.
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12. POKYNY NA OBSLUHU

POSTUPY NA ŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE MOTORA

spínač

ŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTORA

1. Nastavte vypínač motora do polohy ŠTART.
2. Opakovane opatrne tlačte ručnú pumpičku (10 stlačení), kým sa do pumpičky nedostane palivo.
3. Vytiahnite páčku sýtiča nahor, aby došlo k uzavretiu sýtiča. 
4.  Stlačte páčku plynu spoločne s rukoväťou, aby došlo k odblokovaniu plynovej rukoväti. Potom stlačte spínač 

(pozrite obrázok). Týmto spôsobom je plynová rukoväť zablokovaná a poskytuje 50 % výkonu.
5. Ťahajte za rukoväť štartéra, aby dochádzalo k pretáčaniu motora.
6.  Stlačte páčku sýtiča smerom dole, aby došlo k otvoreniu sýtiča  (nadmerné pretáčanie motora s uzavretým 

sýtičom spôsobí presýtenie motora a problémy so štartovaním motora).
7. Ťahajte za rukoväť štartéra, kým nedôjde k naštartovaniu motora.
8. Pred zahájením práce nechajte motor niekoľko minút zahriať na prevádzkovú teplotu.

ŠTARTOVANIE ZAHRIATEHO MOTORA
Ak nedošlo k úplnému spotrebovaniu paliva, raz až trikrát zatiahnite za rukoväť štartéra a malo by dôjsť k 
naštartovaniu motora.

NEPOUŽÍVAJTE SÝTIČ
Ak došlo k úplnému spotrebovaniu paliva, po doplnení paliva zopakujte kroky 3 až 7 uvedené v časti ŠTARTOVANIE 
STUDENÉHO MOTORA.

VYPNUTIE MOTORA
Nastavte spínač do polohy STOP.
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13. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE

VZDUCHOVÝ FILTER 

 

Vzduchový filter

•  Nahromadený prach a nečistoty vo vzduchovom  
filtri znižujú výkon motora. Dochádza k vyššej  
spotrebe paliva a do motora sa dostávajú  
abrazívne častice. Vzduchový filter demontujte  
a čistite tak často, ako je nevyhnutné, aby bol  
udržiavaný v čistom stave.

•  Jemný prach na povrchu filtra sa môže ľahko  
odstrániť poklepaním filtra. Veľké nečistoty by  
sa mali umyť vo vhodnom rozpúšťadle.

•  Po uvoľnení skrutky krytu vzduchového filtra  
odoberte kryt filtra.

NASTAVENIE KARBURÁTORA POZNÁMKA
Nenastavujte karburátor, pokiaľ to nie je nutné.
Ak máte problémy s karburátorom, kontaktujte  
autorizovaného predajcu. Nesprávne nastavenie  
môže spôsobiť poškodenie motora a zrušenie  
platnosti záruky.

PALIVOVÝ FILTER
•   Palivová nádrž je vybavená filtrom.
  Filter sa nachádza na voľnom konci palivového  

potrubia a z otvoru palivovej nádrže sa môže  
vybrať pomocou zahnutého drôtu alebo iného  
vhodného nástroja.

•  Pravidelne kontrolujte palivový filter. Dbajte na to,  
aby sa do palivovej nádrže nedostal žiadny prach.  
Zanesený filter spôsobí problémy so štartovaním  
motora alebo iné ťažkosti s výkonom motora.

• Ak je filter znečistený, vymeňte ho.
•  Ak je znečistená vnútorná časť palivovej nádrže,  

nádrž sa môže vyčistiť prepláchnutím benzínom.

KONTROLA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY
•  Nepokúšajte sa demontovať sviečku z horúceho  

motora, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu  
závitu zapaľovacej sviečky.
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14. PORUCHY A POSTUPY NA ICH ODSTRÁNENIE

• Ak je zapaľovacia sviečka značne znečistená usadeninami oleja, očistite ju alebo ju vymeňte.
• Ak je opotrebovaná centrálna elektróda zapaľovacej sviečky, vymeňte ju.
• Odtrh zapaľovacej sviečky 0,6 – 0,7 mm.
• Uťahovací moment = 145 – 155 kg.cm

VAROVANIE: Pri preprave alebo pri uložení náradia vždy zakryte kovový nôž náradia prepravným krytom.

PREPRAVA, MANIPULÁCIA
• Ak je náradie prenášané medzi jednotlivými pracoviskami, motor by sa mal vypnúť.
•  Po zastavení motora je tlmič výfuku stále horúci. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí, ako je napríklad tlmič 

výfuku.
• Uistite sa, či nedochádza k únikom paliva z palivovej nádrže.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE
• Vykonávajte nevyhnutné kontroly, čistenie a opravy podľa potreby.
• Odstráňte palivo z palivovej nádrže.
• Naštartujte motor – tak dôjde k úplnému spotrebovaniu paliva z palivového potrubia a karburátora.
•  Demontujte zapaľovaciu sviečku a nalejte do otvoru na sviečku vo valci motora jednu lyžičku čistého mo-

torového oleja. Namontujte späť zapaľovaciu sviečku.
• Skladujte náradie na čistom, suchom a bezprašnom mieste.

PROBLÉMY, ako sú ťažkosti pri štartovaní motora, nepravidelný chod motora alebo problémy s jeho výkonom, sa 
môžu ľahko odstrániť, ak je venovaná náležitá pozornosť všetkým prevádzkovým pokynom a postupom pre údržbu.

Ak funkcia motora nie je v poriadku, skontrolujte nasledujúce:
• Skontrolujte, či je v poriadku palivový systém a či sa palivo dostáva do motora.
• Skontrolujte, či je v poriadku systém zapaľovania a či zapaľovacia sviečka dáva iskru.
• Skontrolujte, či má motor zodpovedajúcu kompresiu.

MOTOR NIE JE MOŽNÉ SPUSTIŤ
• V palivovej nádrži nie je palivo.
• Skontrolujte, či je palivo čerstvé a čisté.
• Skontrolujte palivový filter, či je čistý. (Ak je to nutné, vymeňte.)
• Uistite sa, či sú čisté vložky vzduchového filtra.
• Použite novú zapaľovaciu sviečku so správnym odtrhom.
•  Ak máte s náradím vážnejšie problémy, nepokúšajte sa o jeho opravu sami, ale kontaktujte autorizovaného 

predajcu alebo servis.
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15. PORUCHY A POSTUPY NA ICH ODSTRÁNENIE

1. MOTOR NIE JE MOŽNÉ SPUSTIŤ

problém pravdepodob-
ná príčina

odstránenie 
poruchy

kompresný tlak je 
normálny

zapaľovacia 
sviečka v poria-

dku

problém v palivovom systéme

v nádrži nie je 
palivo
upchatý palivový 
filter

Doplňte do nádr-
že palivo.
Vyčistite palivový 
filter

palivový systém v 
poriadku palivo

palivo je príliš 
znečistené
voda v palive
príliš veľa paliva
nesprávny mieša-
cí pomer paliva

vymeňte palivo
vymeňte palivo
demontujte zapa-
ľovaciu sviečku a 
vysušte ju
pripravte správnu 
zmes

palivový systém v 
poriadku

vysokonapäťový 
kábel sviečky v 

poriadku

zapaľovacia 
sviečka

zapaľovacia 
sviečka zanese-
ná usadeninami
Poškodená izolá-
cia zapaľovacej 
sviečky
Vzdialenosť elek-
tród je príliš malá 
alebo príliš veľká

odstráňte usade-
niny

vymeňte zapaľo-
vaciu sviečku

nastavte vzdiale-
nosť elektród na 
hodnotu 0,6 – 0,7 
mm

porucha sokonapäťového kábla 
sviečky

poškodený alebo 
uvoľnený vysoko-
napäťový kábel
uvoľnená cievka

vymeňte alebo 

dotiahnite
dotiahnite

palivový systém v 
poriadku

Systém zapaľo-
vania v poriadku.

znížená kompresia

opotrebovaný 
piestny krúžok
prasknutý piestny 
krúžok
zapečený piestny 
krúžok
uvoľnená zapaľo-
vacia sviečka
netesnosť medzi 
valcom a kľuko-
vou skriňou

vymeňte

vymeňte

odstráňte poru-
chu
dotiahnite

odstráňte poru-
chu

Kompresia normálna

Zlé spojenie 
medzi vysokona-
päťovým káblom 
a sviečkou
Porucha alebo 
skrat vo vypínači

dotiahnite kon-
covku vysokona

päťového kábla
opravte alebo 
vymeňte
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16. PORUCHY A POSTUPY NA ICH ODSTRÁNENIE

2. NÍZKY VÝKON
problém pravdepodobná príčina odstránenie poruchy
vzbĺknutie pri zvýšení otáčok

dym, strieľanie do karburátora

upchatý palivový filter
zlá dodávka paliva

výfuk zanesený usadeninami

vyčistite palivový filter, vyčistite pal-
ivové potrubie
nastavte karburátor
odstráňte usadeniny

znížená kompresia opotrebovaný piest, piestny krúžok, 
valec

vymeňte piest, piestny krúžok

netesnosť motora Netesnosť medzi valcom a kľukovou 
skriňou

opravte

netesnosť uloženia kľukového 
hriadeľa

zlé tesnenie vymeňte tesnenie
motor sa prehrieva
spaľovací priestor zanesený usadeni-
nami

zabráňte dlhodobému chodu motora 
vo vysokých otáčkach a pri vysokom 
zaťažení
odstráňte usadeniny

3. NESTABILNÝ CHOD MOTORA
problém pravdepodobná príčina odstránenie poruchy
z motora sa ozýva kovové klepanie opotrebovaný piest, piestny krúžok, 

valec
opotrebovaný piest, piestny čap
opotrebované ložisko kľukového 
hriadeľa

vymeňte piest, piestny krúžok

vymeňte piestny čap, piest
vymeňte ložisko

z motora sa ozýva kovové klepanie motor sa prehrieva
spaľovací priestor zanesený usadeni-
nami
nevhodný typ benzínu

zabráňte dlhodobému chodu motora 
vo vysokých otáčkach a pri vysokom 
zaťažení
odstráňte usadeniny
použite benzín s predpísaným ok-
tánovým číslom

vynecháva zapaľovanie voda v palive
nesprávna vzdialenosť elektród 
sviečky
nesprávny odtrh cievky

vymeňte palivo
nastavte vzdialenosť elektród na 
hodnotu 0,6 – 0,7 mm
nastavte odtrh cievky na hodnotu 0,3 
– 0,4 mm

4. MOTOR SA NÁHLE ZASTAVÍ
pravdepodobná príčina odstránenie poruchy
spotrebované palivo
zapaľovacia sviečka zanesená usadeninami a skrat
odpojenie vysokonapäťového kábla sviečky

doplňte palivo
odstráňte usadeniny
pripojte
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Záznamy o servisných prehliadkach 
 
Servisná prehliadka sa vykonáva iba v autorizovanom servisnom stredisku, na náklady zákazníka. 
 

Dátum servisnej prehliadky Dátum nasledujúcej servisnej 
prehliadky Pečiatka servisu Vykonané práce 

    

    

    

    

    

    

 
 

Záznamy o záručných opravách 
 

Dátum prijatia Dátum opravy Pečiatka servisu Popis poruchy a vykonanej 
práce 

    

    

    

    

 
Zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na www.garland.cz. 
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Záručný list 
Obsah a podmienky záruky 

Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s. r. o., je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov v súlade s ustanovením § 619-627 občianskeho zákonníka. 
Nároky z poskytovanej záruky, spôsob ich uplatnenia a riešenie stanoví podrobne reklamačný poriadok. Na výrobky zn. Yard-Man a Bolens je poskytovaná predĺžená záruka  

5 rokov. Platnosť predĺženej záruky je podmienená každoročnou servisnou prehliadkou v autorizovanom servise, ktorú si zákazník hradí sám. Na predĺženú záruku, ktorá je 
poskytovaná nad rámec zákonnej záručnej lehoty sa nevzťahuje 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie. Záručná lehota začína plynúť dňom predaja vyznačenom v tomto 
záručnom liste. 

Záručné podmienky sa vzťahujú iba na chyby konštrukčné, či chyby materiálu. O tom, či ide o takúto chybu, je oprávnené rozhodnúť iba servisné stredisko, ktoré má s 
Garland distributor, s. r. o., uzatvorenú servisnú zmluvu. Zo záruky sú vybraté všetky diely a súčasti podliehajúce pri používaní prirodzenému opotrebeniu alebo pri ktorých v 
dôsledku používania dochádza k zmene alebo zániku požadovaných vlastností. Tým sa rozumejú všetky pohybujúce sa časti stroja, ako napr. nože, súkolesie prevodoviek, 
klinové remene, kladky, ložiská, pojazdové kolesá, štartovacie mechanizmy, spúšťacie spojky kosenia, ovládacie lanká, rotory, strunové hlavy, ich súčasti, reťaze motorových  
píl a všetky ďalšie pohybujúce sa diely… Do tejto skupiny patria tiež preťažené elektromotory, uhlíky elektromotor., akumulátory, palivové, či vzduchové filtre, brzdové 
obloženia… atď. 

Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie spôsobené zvyčajným používaním výrobku a ďalej na chyby spôsobené jeho nesprávnym a neodborným používaním a 
zaobchádzaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za chybu. Za nesprávne používanie a zaobchádzanie (hlavne montáž, uvedenie do prevádzky, vlastné 
použitie, uskladnenie, údržbu) sa považuje prípad, keď nebol braný zreteľ na návod na obsluhu, všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom a všeobecne známe a 
uznávané pravidlá pre zaobchádzanie s obdobnými predmetmi a tiež prípad, keď výrobok nebol predložený na pravidelnú servisnú prehliadku. Obdobne je hodnotený aj prípad 
pokusu o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby alebo vykonania takejto opravy. 

Zo záruky sú ďalej vyňaté prípady, keď sa použil nepôvodný náhradný diel, alebo ak bola vykonaná zmena na výrobku bez súhlasu predávajúceho a pri chybách 
spôsobených neodborným skladovaním tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku, jednotlivých dielov alebo súčastí, ktoré boli spôsobené vonkajším pôsobením – 
napríklad vonkajším vplyvom mechanickým, chemickým, elektrickým alebo iným, chyby vzniknuté poškodením pri preprave a doprave výrobku, chyby vzniknuté v dôsledku 
vyššej moci, havárie a zavinenia tretej osoby. 

Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastník zariadenia. 
Pri zistení poruchy je zákazník povinný ihneď stroj odstaviť a kontaktovať predajcu, u ktorého stroj kúpil a dohovoriť sa s ním na ďalšom postupe vybavenia 

reklamácie. 
Pri uplatňovaní nárokov predložte predajný doklad, ktorý by mal obsahovať údaje ako záručný list (aspoň značku, model a sériové číslo stroja) alebo tento 

záručný list opatrený dátumom predaja a pečiatkou predajcu. Overte si, či súhlasí označenie a číslo výrobku s údajmi na záručnom liste. Pri tovare kúpenom v obchodných 
reťazcoch odporúčame nechať si vyplniť a potvrdiť záručný list na oddelení informácií príslušného marketu. 

Výrobok odovzdávajte do opravy iba kompletný so všetkými súčasťami a príslušenstvom a riadne vyčistený. Z výrobku, ktorý prípadne budete do opravy zasielať, vylejte 
nespotrebovanú palivovú zmes a olej, riadne ho zabaľte (najlepšie do pôvodného obalu). Škody spôsobené nedostatočným zabalením zásielky nie je možné uznať ako chyby  
v rámci záručných podmienok!!! 

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané palivo, oleje, príslušenstvá a originálne náhradné diely. 
 
Na motory Briggs Stratton, Honda a Kohler platí záručná lehota podľa záručných podmienok Briggs Stratton, Honda a Kohler. 
 

 
Výrobok ................................................................  Typ ...................................................................................  

Výrobné č. ............................................................  Modelové č. .....................................................................  

Deň predaja ..........................................................  

 
eP čiatka predajcu 

 
 

Zákazník bol oboznámený s návodom, používaním a obsluhou stroja a bol upozornený na skutočnosť, že ak sa výrobok používa na iný ako bežný spotrebiteľský účel, napr. na 
podnikanie alebo komerčné využitie, je nutné predložiť výrobok na pravidelnú servisnú prehliadku (prvú po troch mesiacoch a ďalšiu 1× za 6 mesiacov od dátumu predaja) počas 
trvania záručnej lehoty. Servisná prehliadka sa vykonáva na náklady zákazníka. 
 
Meno a adresa zákazníka ................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

IČO: ............................................................................................. DIČ: .............................................................................................  

 
 podpis zákazníka 

 
 

Pre elektrické a elektronické nástroje označené týmto symbolom  
(na výrobku, obale či v dokumentácii) platí: 

   
 
S výrobkom nie je možné zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti, a preto ho neodhadzujte do odpadkového koša či kontajnera na zmiešaný komunálny odpad. Výrobok je 
potrebné odložiť v príslušnom mieste spätného odberu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením riadnej likvidácie výrobku pomôžete predísť 
potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli prejaviť v prípade likvidácie tohto výrobku nevhodným spôsobom. 
Podrobnejšie informácie o miestach spätného odberu tohto výrobku si vyžiadajte na vašom obecnom úrade, od firmy zaoberajúcej sa likvidáciou domového odpadu alebo v 
predajni, kde ste výrobok kúpili. 
 

Tlač: 4prostor.cz 11/12 

Na výrobky zn. GTM Professional je poskytovaná predĺžená záruka 4 roky.
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1. Introduction

Thank you for your purchasing the trimmer of our company. This manual contains safety information to make you 
aware of the hazards and risks associated with the machine and how to avoid them. This machine is intended for trim-
ming and brushcutting and is not intended for any other purpose. It is important that you read and understand these 
instructions thoroughly before attempting to start or operate this equipment. Save these original instructions for future 
reference By the way, due to changes of specifications, all details of your machine may not agree with this manual. 
Please understand accordingly.

2. Specifications

Model GTG26
Engine type air cooled 2-stroke petrol engine
Power (max.) 0.75KW
Engine displacement 25.4cm3
Idling speed 3200min-1
clutch engagement speed 4800 min-1
engine maximum speed 8000min-1
maximum cutting speed 8000min-1
cutting diameter 380mm
Fuel mixture (Gasoline 40 : Oil 1)
Fuel tank Volumes 650ml
Net weight (kg) 5.0
Noise LPA (dB) 92 dB(A), K=3dB(A)
Noise LWA (dB) 107 dB(A)
Vibration (m/s2) 9,3 m/s2 K=1,5 m/s2
Spark plug LD L8RTF
Carburetor MR11C1

Technical Data subject to changes without notice
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3. SYMBOLS

Because a trimmer/cutter is a high-speed, fast cutting power tool, special safety precaution must be observed to re-
duce the risk of personal injury. Read this manual carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the unit. 
Know how to shut it off, and how to unhook a harnessed unit quickly.

 Wear appropriate hearing and eye protection while operating this machine.    

 Wear Thick work gloves

 Wear security shoes

 Read operator's instruction book before operating this machine

  Check the condition of working area to avoid any accident by hitting hidden obstacles such as stumps, stones, 
cans, or broken glass

 Keep bystanders at least 15m away from the operating person

  Never modify the cutter in any way. Improper use of any cutter can cause SERIOUS OR FATAL PERSONAL 
INJURY

 Guaranteed sound power level according to noise directive 2000/14/EC and 2005/88/EC: 107 dB(A)

  The engine uses two-stroke fuel, a mixture of gasoline and 2-stroke lubricant 40:1
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The safety alert symbol  is used to identify safety information about hazards that can result in personal injury. A 
signal word ( DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with the alert symbol to indicate the likelihood and the po-
tential severity of injury. In addition, a hazard symbol may be used to represent the type of hazard

  DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury

  WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury

  CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or moderate injury

NOTICE indicates a situation that could result in damage to the product

Specifications, descriptions and illustrative material in this manual are as accurate as known at the time of publication, 
but are subject to change without notice. Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not 
include all standard equipment.

4. SAFETY RULES & PRECAUTIONS

Proper safety precautions must be observed. Like all power equipment this unit must be handled carefully. DO NOT 
EXPOSE YOURSELF OR OTHERS TO DANGER. Follow these general rules. Do not permit others to use this ma-
chine unless they are thoroughly responsible and have read, and understand the machine manual and are
trained in its operation.
●   Always wear safety goggles for eye protection. Dress properly, do not wear loose clothing or jewelry that could 

become caught in moving parts of the unit. Safe, sturdy, nonskid footwear should always be worn. Long hair 
should be tied back. It is recommended that legs and feet be covered to protect from flying debris during op-
eration.

●   Inspect the entire machine for loose parts (nuts, bolts, screws, etc.) and any damage. Repair or replace as 
necessary before using the machine.

  DO NOT USE any attachment with this power head other than the ones recommended by our company. Seri-
ous injury to the operator or bystanders could result as well as damage to the machine.

●   Keep the handles free from oil and fuel.
●   Always use proper handles and shoulder strap when cutting.
●  Do not smoke while mixing fuel or filling tank.
●   Do not mix fuel in an enclosed room or near open flames. Assure adequate ventilation.
●   Always mix and store the fuel in a properly marked container that is approved by local codes and ordinances 

for such usage.
●  Never remove the fuel tank cap while the engine is running.
●   Never start or run the engine inside a closed room or building . Fumes from the exhaust contain dangerous 

carbon monoxide.
●    Never  attempt  to  make  engine  adjustments  while  the  u nit  is  running  and strapped to the operator. 

Always make engine adjustments with the unit resting on a flat, clear surface.
●   Do not use the unit if it is damaged or poorly adjusted. Never remove the machine’s guard. Serious injury to 

the operator or bystanders could result as well as damage to the machine.
●   Inspect the area to be cut and remove all debris that could become entangled in the nylon cutting head. Also 

remove any objects that the unit may throw during cutting.
●   Keep children away. Onlookers should be kept at a safe distance from the work area, at least 15 METER (50 

FEET)
●   Never leave the machine unattended.
●   Do not use this unit for any job other than those for which it is intended as described in this manual.
●   Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not run the unit while standing on a ladder 

or on any other unstable footing location.
●   Keep hands and feet clear of the nylon cutting head or blade while unit is in use.
●  Do not use this type of machine for sweeping away debris.
●  Do not use the unit when you are tired, ill or under the influence of medication, drugs or alcohol. 
●   Use nylon cutting head which is free of damage. If a stone or any other obstacle is hit, stop the engine and 

check the nylon cutting head. A broken or unbalanced nylon cutting head must never be used.

  FOLLOW INSTRUCTION FOR CHANGING ACCESSORIES.

●   Do not store in a closed area where fuel vapors can reach an open flame from hot water heaters, furnaces, 
etc. Store in a locked, well ventilated area only.

●   Ensure safe and proper performance of your product. These part are available from your dealer. The use of 
any other accessories or attachments may cause a potential hazard or injury to the user, damage to the ma-
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chine and void this warranty.
●  Clean the machine completely, especially, the fuel tank, its surroundings, and the air cleaner.
●  When refueling, be sure to stop the engine and confirm that it is cooled down.
  Never refuel when the engine is running or hot. When gasoline spills, be sure to wipe it up completely dispose 

of those materials before starting the engine.
●  Stay clear of other workers or bystanders by at least 15 meters/50 feet.
●   When ever approaching an operator of the machine, carefully call his attention and confirm that the operator 

stop the engine. Be careful not to startle or distract the operator which can cause an unsafe situation.
●   Never touch the nylon cutting head or blade when ever the engine is running. If it is necessary to replace the 

protector or cutting attachment, be sure to stop the engine and confirm that the cutting device has stopped 
running.

●   The engine should be turned off when the machine is moved between work areas.
●   Be careful not to hit the nylon cutting head against stones, or the ground. Unreasonable rough operation will 

shorten the life of the machine as well as create an unsafe environment for yourself and those around you.
●   Pay attention to loosening and overheating of parts. If there is any abnormality of the machine, stop opera-

tion immediately and check the machine carefully. If necessary, have the machine serviced by an authorized 
dealer. Never continue to operate a machine which may be malfunctioning.

●   In start-up or during operation of the engine, never touch hot parts such as the muffler, the high voltage wire 
or the spark plug.

●   After the engine has stopped, the muffler is still hot. Never place the machine in any places where there are 
flammable materials (dry grass, etc.), combustible gasses or combustible liquids.

●  Pay special attention to operation in the rain or just after the rain as the ground may be slippery.
●   If you slip or fall to the ground or into a hole, release the throttle lever immediately.
●  Be careful not to drop the machine or hit it against obstacles.
●  Before proceeding to adjust or repair the machine, be sure to stop the engine and detach the spark plug.
●   When the machine is placed in storage for a long time, drain fuel from the fuel tank and carburetor, clean the 

parts, move the machine to a safe place and confirm that the engine is cooled down.
●    Make periodic inspections to assure safe and efficient  operation. For a thorough inspection of your machine, 

please contact the vender.
●  Keep the machine away from fire or sparks.
●   It is believed that a condition called Raynaud’s phenomenon, which affects the fingers of certain individu-

als may be brought about by exposure to vibration and cold. loss of color and numbness in the fingers. The 
following precautions are strongly recommended because the minimum exposure whic h might trigger the 
ailment is unknown.

  Keep your body warm, especially the head, neck, feet, ankles, hands and wrists. Maintain good blood circula-
tion by performing vigorous arm exercises during frequent work breaks and also by not smoking.

  Limit the hours of operation. Try to fill each day with jobs where operating the trimmer or other hand-held 
power equipment is not required.

  If you experience discomfort, redness and swelling of the fingers followed by whitening and loss of feeling, 
consult your physici an before further exposing yourself to cold and vibration.

●   Always wear ear protection, loud noise for long time can make hearing debase even lost hearing.
●   Total face and head protection must be wear to prevent damage from plummet or branch.
●   Wear no-slip heavy duty work gloves to improve your grip on the  trimmer handle. Gloves also reduce the 

transmission of machine vibration to your hands.
●  WARNING: The cutter area is still dangerous while the machine is coasting to a stop.
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5. FUNCTION

1 String head 1 2 3 4 5 6

7891011121314

2 Guard 
3 Hanger
4 Lock trigger
5 Control handle
6 Start cover
7 Bulb 
8 Choke lever
9 Fuel tank
10 Trigger 
11 switch
12 Grip 
13 Front handle
14 shaft

6. ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTALLING HANDLE 

Installing “S” handle

Adjust the assistant handle in a comfortable operating position and lock the four screws

INSTALLING PLASTIC GUARD

Install guard for curved shaft

1. Through the screw into the lock washer , plate washer and clamp
2. Install the guard on the curved
3. Tighten the screw

Guard

Clamp

INSTALLING HARNESS 

Harness hanger

Harness

1, Adjust the harness hanger in a comfortable piston.
2. Buckle the harness at the hanger
 

  Assembly string head 
Take the string head and turn it on the bolt of the grass trim-
mer. Use a wrench to block the nut. Tighten the string head 
as tight as possible. Wear gloves when you perform this task.

 
WARNING  CAUTION EXCESSIVE VIBRATION.

STOP ENGINE IMMEDIATELY!

Excessive vibration of blade means that it is not properly installed-stop  engine immediately and check blade. Blade 
not properly installed will cause injury.
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 7. RULES FOR SAFE OPERATION

WARNING  DANGER

All models trimmers can throw small stone, metal or small objects as well as
the material being cut. Read these “Rules for Safe Operation” with care. Follow the instructions in your operator’s 
manual.

Read the operator’s manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and proper use of the unit. Know how to 
stop the unit and shut off the engine. Know how to unhook a harnessed unit quickly.
Never allow anyone unit without proper instruction. Be sure the operator wears the foot, leg, eye, face and hearing or 
thrown objects. Keep the area clear of bystanders, children and pets. Never allow children to operate or play with the 
unit.
Do not allow anyone to enter the operating DANGER ZONE with you. The danger zone is an area
15 meters in radius (about 16 paces) or 50 feet.
Insist that persons in the RISK ZONE beyond the danger zone wear eye protection from thrown objects. If the unit 
must be used where there are unprotected people, operate at a low throttle speed to reduce the risk of thrown objects.
Move the stop switch to “o” position when the engine idles, insure it reliable before cutting. Only may continue to oper-
ate the unit when stop switch is in good condition.
Routines for checking that the cutting attachment stops turning when the engine idles.

WARNING  DANGER

In addition to head, eye, face and ear protectors shoes to protect your feet improve your
footing on slippery surfaces. Do not wear ties, jewelry, or loose, dangling clothing which could be caught in the unit.
Do not wear open-toed footwear, or go bare-foot or bare legged. In certain situations you
must wear total face and head protection.

GEVAARLIJKE ZONE

15 meter 15 meter

  DANGER ZONE

15 m / 50 ft 15 m / 50 ft

 DANGER ZONE

NO PERSON EXCEPT OPERATOR ALLOWED 15 METERS RADIUS DANGER ZONE. EYE,
EAR, FACE, FOOT, LEG AND BODY PROTECTION MUST BE WORN BY OPERATOR. PERSONS IN ZONE OR 
RISK BEYOND DANGER ZONE SHOULD WEAR EYE PROTECTION AGAINST THROWN OBJECTS. RISK DIMIN-
ISHES WITH DISTANCE FROM DANGER ZONE.
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8. CUTTING WITH A NYLON HEAD

Cut-off knife on 
this side

 WARNING  DANGER

  The proper debris shield must be in place on
 the unit when nylon cutting line is used, The cutting line can flap around if too much line is  
 exposed. Always use the plastic debris shield with cut-off knife when using nylon cutting
 heads.

 For nearly all cutting, it is good to tilt the line head
so that contact is made on the part of the line circle where the line is moving AWAY from you and the debris shield. 
(See appropriate) This results in the debris being thrown A W AY from you.

Counter clock wise rotation

Debris
 WARNING  DANGER

    Tilting the head to the wrong side will shoot the debris TOWARDS you. If the line head is held 
flat to the ground so that cutting occurs on the whole line circle, debris will be THROWN at 
you, drag will slow the engine down, and you will use up a lot of line.

WARNING  DANGER

Use only quality nylon monofilament line of the diameter     2.5mm,     Never     use     wire     or wire-reinforced line in 
place of nylon trimmer line. Load your nylon line cutting head only with nylon trimmer line of the proper diameter.

WARNING  DANGER
Use extreme caution when operating over bare spots  and  gravel,  because  the  line  can  throw small  rock  particles  
at  high  speeds.  Debris shields  on  the  unit  cannot  stop  objects  which
bounce or ricochet off hard surfaces.
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9. CUTTING WITH A NYLON HEAD

Trimming

Debris

Angle to ground Angle to 
wall

Knife side raised

  TRIMMING:
   This is feeding the trimmer carefully into the material you 

wish to cut. Tilt the head slowly to direct  debris  away  from  
you.  If  cutting  up  to  a barrier such as fence, wall or tree, 
approach from an  angle  where  any  debris  ricocheting  off  
the barrier will fly away from you, Move the line head slowly 
until the grass is cut right up the barrier, but do not jam (over-
feed) the line into the barrier. If trimming up to a wire mesh 
or chain linked fence be careful to feed only up to wire. If you 
go to far the line will snap off around the wire. Trimming can 
be done  to cut through  weed  stems  one at a time. Place 
the trimmer line head near the bottom of the weed-never high 
up which could cause the weed to chatter and catch the line. 
Rather than cut the weed right through, just use the very end 
of the line to wear through the stem slowly.

  WARNING  DANGER

Scalping

Edging

Watch out for wires

  Do not to use a steel blade for edging or scalping.

  SCALPING AND ENGING:
   Both of these are done with the line head tilted at a steep 

angle Scalping is removing top growth leaving the earth bear.
   Edging is trimming the grass back where it has spread over a 

sidewalk or drive way. During both edging and scalping, hold 
the unit a steep angle and in a position where the debris, and 
any dislodging dirt and stones, will not come back towards 
you even if it ricochets off the hard surface. Although the pic-
ture shows how to edge and scalp every operator must find 
for himself the angles which suits his body size and cutting 
situation.

  WARNING  DANGER

   Do not trim in any area where there are strands of fencing 
wire. Wear protective safety protecting , Do not cut where 
you cannot see what the cutting device is cutting. 
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10. FUEL & OIL MIXTURE

 Never fill the fuel tank to the very top.

 Never add fuel to the tank in a closed non-ventilated area.

 Do not add fuel to this unit close to an open fire or sparks.

 Be sure to wipe off spilled fuel before attempting to start engine.

 Do not attempt to refuel a hot engine.

Fuel used for this model is a mixture of unleaded gasoline and approved engine lubricant. When mixing gasoline with 
two-cycle engine oil, use only gasoline which contains NO ETHANOL or METHANOL(Types of Alcohol) Use Branded 
89 octane or higher
Unleaded gasoline known to be of good quality. This will help to avoid possible damage to engine fuel lines and other 
engine parts.

MIXTURE RATIO IS 40:1

GASOLINE-40PART  OIL-1 PART

Fuel  mixture  at  the  rate  other  than  40:1  may  cause damage to the engine, Ensure mixture ratio is correct.

FUEL 

IMPORTANT
The engine uses two-stroke fuel, a mixture of Two-stroke fuel may separate. Shake fuel or gasoline and 2-stroke lubri-
cant 40:1 container thoroughly before each use. Stored fuel ages. Do not mix more fuel than you expect to use within 
a month.

GASOLINE
Use branded 89 octane or higher unleaded gasoline known to be of good quality.

STORING FUEL
 
FUEL AND OIL MIXTURE
 
Store fuel only in a clean, safe, approved container. Inspect fuel tank making sure that it is clean and fill with fresh fuel. 
Check and follow local ordinances on type and location of storage container. Use a mixture of 40:1
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11. PREPARING FOR OPERATIONS

WHEN MIXING GASOLINE WITH TWO CYCLE ENGINE OIL, USE ONLY GASOLINE WHICH CONTAINS NO ETHA-
NOL OR METHANOL (TYPES OF ALCOHOL). THIS WILL HELP TO A VOID POSSIBLE DAMAGE TO ENGINE FUEL 
LINES AND OTHER ENGINE PARTS.
DO NOT MIX GASOLINE AND OIL DIRECTLY IN THE ENGINE FUEL TANK.

IMPORTANT: Failure to follow proper fuel mix instructions may cause damage to the engine.

1. When preparing fuel mixture, mix only the amount needed for the job you are to do. Do not use fuel that has been 
stored longer than two months. Fuel mixture stored longer than this will cause hard starting and poor performance. If 
fuel mix has been stored longer than this time. It should be removed and filled with fresh mixture.

WARNING  DANGER

2. Never fill the fuel tank to the very top.
3. Never add fuel to the tank in a closed non-ventilated area.
4. Do not add fuel to this unit close to an open fire or sparks.
5. Be  sure  to  wipe  off  spilled  fuel  before  attempting  to start engine
6. Do not attempt to refuel a hot engine
.

CHECK POINTS BEFORE OPERATION
1. Check for loose bolts. Nuts and fittings.
2. Check the air cleaner for dirt. Clean the air filter of all dirt. Etc. before operation.
3. Check to be sure that protector is securely in place.
4. Check to be sure that is not leak.
5. Check to be sure the blade is not running in idling speed.

WARNING  DANGER

The engine exhaust from this product contains chemicals known
to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
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12. ENGINE STARTING AND OPERATIONS

 
STOPPING PROCEDURES

switch

STARTING COLD ENGINE
1.  Move the stop switch to “START” position.
2.  Give a gentle push on the primer pump repeatedly (10times) until fuel comes into the primer pump.
3. Pull choke lever up to close choke.  
4.   Push the gas throttle together with the handle to unlock the throttle handle.
 Then push the switch (see picture). This way the throttle handle is blocked giving 50% throttle.
5.  Pull starter handle until engine flash fires.
6.   Push choke lever down to open choke  (excessive cranking with choke lever will cause flooding engine 

making it difficult to start).
7.  Pull starter handle until engine starts.
8.  Allow engine to warm up for a few minutes before using.

STARTING WARM ENGINE
If fuel tank was not run dry, pull starter. One to three times and should start.

DO NOT USE CHOKE
If fuel tank was run dry after refilling, repeat steps 3 thru 7 in “STARTING COLD ENGINE”.

STOPPING THE ENGINE
Move switch to “STOP” position.
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13. MAINTENANCE & CARE

AIR FILTER 

 

Air filter

•  Accumulated dust in the air filter will reduce  
engine efficiency. Increase fuel consumption  
and allow abrasive particles to pass into the  
engine. Remove the air filter as often as  
necessary to maintain in a clean condition.

•  Light surface dust can readily be removed by  
tapping the filter. Heavy deposits should be  
washed out in suitable solvent.

•  Remove filter cover by loosening air filter  
cover knob.

ADJUSTING CARBURETOR NOTE Do not adjust  
carburetor unless necessary.
If you have trouble with the Carburetor, see your dealer.  
Improper adjustment
may cause engine damage And void warranty.

FUEL FILTER
•  Fuel tank is fitted with a filter. Filter is situated  

at the free end of fuel pipe and can be picked  
out through fuel port with a piece of hooked  
wire or The like.

•  Check the fuel filter periodically. Do not allow  
dust to enter into fuel tank. Clogged filter will  
cause difficulty in starting engine or abnormalities  
in starting engine or abnormalities in engine  
performance.

• When filter is dirty, replace the filter.
•  When the inside of the fuel tank is dirty, it can  

be cleaned by rinsing the tank out with gasoline.

CHECK SPARK PLUG
•  Do not attempt to remove the plug from a hot  

engine in order to avoid possible damage to  
the threads.
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14. TROUBLE SHOOTING

• Clean or replace the plug if fouled with heavy oily deposits.
• Replace the plug if the center electrode is worn rounded at the end.
• Spark gap 0.6-0.7mm (.023".028")
• Fastening torque = 145-155kg.cm (125-135in.lb)

WARNING: Always cover the metal blade with the transportation guard while transportation and storage.

TRANSPORT, HANDLING
• The engine should be turned off when the unit is moved between work areas.
• After the engine has stopped, the muffler is still hot. Never touch hot parts such as the muffler.
• Confirm that the fuel is not leaked from tank.

EXTENDED STORAGE
• Inspect, clean and repair unit if necessary.
• Remove all fuel from tank.
• Start engine-This will consume all fuel in fuel line and carburetor.
•  Remove spark plug and pour one tea spoon of clean motor oil into spark plug hole of cylinder-replace spark 

plug.
• Store in clean, dry, dust free area.

FAILURES such as difficulty in starting engine, irregularity in functions and abnormality in performance can normally 
be prevented if careful attention is paid to all operating instructions and maintenance procedures.

Should the engine not function properly, check the following;
• That the fuel system is in good condition and fuel is flowing to the engine.
• The ignition system is in good condition and the spark plug, sparks correctly;
• Compression of the engine is adequate.

FAILURE TO START
• Dispose of fuel in tank.
• Insure that fuel is fresh and clean.
• Check fuel filter to make sure it is clean. (Replace filter if necessary).
• Make sure air filter elements are clean.
• Install new, properly gapped spark plug.
•  When there is serious trouble with the unit, do not try to repair it yourself but have your distributor or dealer do 

it for you.
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15. TROUBLESHOOTING GUIDE

  
1. FAILURE TO START

problem probable 
cause 

remedy

cylinder com-
press pressure 

normal

spark plug spark 
normal

fuel system  not normal

there is no fuel 
in tank fuel filter 
obstruct 

Add fuel in tank
Clean fuel filter

fuel system 
normal fuel

fuel is too dirty
there is water in 
fuel there is too 
much mixture 
ratio is improper

change fuel 
change fuel
tear down spark 
plug and dry it
check mixture

fuel system 
normal

spark plug wire 
normal spark plug

spark plug fouled 
with oily deposits

Spark plug insu-
lation damage

Spark gap is too 
large or
small 

clean the oil 
deposits

replace spark 
plug

adjust spark gap
0.6-0.7mm

spark plug not normal

high voltage wire 
breach or break 
off
coil looseness 

replace or tighten

tighten

fuel system 
normal

ignition system 
normal

compression problem 

piston ring attrite 
piston ring is 
broken 
piston ring ce-
mentation 
spark plug loose 
conjoint surface 
of the
cylinder and 
crank cast leak

replace 

replace 

eliminate 

tighten 

eliminate

compression normal 

High voltage wire 
and spark
Plug contact bad-
ness

Stop switch 
failure or short 
circuit

tighten the spark 
plug cap

repair or replace
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16. TROUBLESHOOTING GUIDE

2. LOW OUTPUT
problem probable cause remedy
flameout when speedup

the smoke is thin, carburetor spout 
backward

fuel filter obstruct, fall short of fuel

muffler fouled with oily deposits

clean fuel filter
clean fuel road
adjust carburetor
clean the oily deposits

compression problem piston, piston ring, cylinder attrite replace piston, piston ring
engine leak Conjoint surface of the cylinder and 

crank cast leak
repair

the end of two crank shaft leak the seal is bad replace seal
engine overheats
burning room fouled with oily depos-
its

avoid use it for long time high speed 
and heavy load
clean the oily deposits

3. ENGINE RUNNING UNSTABLE
problem probable cause remedy
you can hear a metal knocking sound piston, piston ring, 

cylinder attrite, 
piston pin, piston attrite
bearing of crank shaft attrite

replace piston, piston ring

replace piston pin, replace piston 
bearing

you can hear a metal knocking sound engine overheats
burning room fouled with oily depos-
its
foul gasoline

avoid use it for long time, high speed 
and heavy load 
clean the oily deposits
replace require branded octane

engine ignition break off water in fuel
spark gap is wrong
coil gap is wrong

replace fuel
adjust spark gap 0.6-0.7mm 
adjust coil gap 0.3-0.4mm

4. THE ENGINE SUDDENLY STOPS
probable cause remedy
fuel is use up
spark  plug  fouled  with  oily  deposits  and  short circuit
high voltage wire fall off

add fuel
clean the oily deposits 
connect
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

EC  DECLARATION OF CONFORMITY 
Technische Handelmaatschappij  J. de Wild BV, 
De Meeten 54, 4706 NH, Roosendaal, Holland, Phone number +31 (0)165 532992

Benzinový vyžínač / Motorový vyžínač / Petrol grass trimmer (od roku / starting from 2012):

MB200026 GTG26 Benzinový vyžínač / Motorový vyžínač / Petrol Grass Trimmer

splňuje všechna příslušná ustanovení těchto evropských směrnic:
spĺňa všetky príslušné ustanovenia týchto európskych smerníc: 
fulfill(s) all the relevant provisions of following European Directives:

• 2004/108/EC  Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Electromagnetic compatibility (EMC)

• 2006/42/EC  Směrnice pro strojní zařízení (MD) 
Smernice pre strojné zariadenia (MD) 
Machinery (MD)

• 2000/14/EC   Emise hluku zařízení, která jsou určena pro použití ve venkovním prostoru, do okolního 
prostředí 
Smernica o emisiách hluku zariadení, ktoré sú určené pre použitie vo vonkajšom priestore, do 
okolitého prostredia 
Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

• 2005/88/EC   Kterou se upravuje směrnice 2000/14/ES 
Ktorou sa upravuje smernica 2000/14/ES  
Amending Directive 2000/14/EC

• 97/68/EC   Směrnice o emisích výfukových plynů 
Smernice o emisiách výfukových plynov  
Exhaust emission directive

•   2002/88/ES, 2004/26/ES a 2006/105/ES : které upravují směrnici 97/68/ES 
2002/88/ES, 2004/26/ES a 2006/105/ES : ktorou sa upravuje smernica 97/68/ES 
2002/88/EC, 2004/26/EC and 2006/105/EC: amendments to 97/68/EC 

Pro splnění všech ustanovení směrnice 2000/14/ES, postup posuzování shody podle přílohy VI z této směrnice byl dodržen. 
Pre splnenie všetkých ustanovení smernice 2000/14/ES, postup posudzovania zhody podľa prílohy VI z tejto smernice 
bol dodržaný.
To comply with the provisions of directive 2000/14/EC, conformity assessment procedure according to Annex V from 
the directive has been followed. 

Hladina akustického výkonu a úroveň vibrací jsou:
Hladina akustického výkonu a úroveň vibrácií sú:
Sound power and vibration levels are:

Model
Model
Product

Naměřená hodnota Lwa
Nameraná hodnota Lwa
Measured Lwa

Garantovaná hodnota Lwa
Garantovaná hodnota Lwa
Guaranteed Lwa

Úroveň vibrací 
Úroveň vibrácií sú 
Vibration

Měřeno dle 
Merané podľa 
Measurement standard

MB200026 107,3dB(A) 112dB(A) <7.85 m/s2 ISO22867

Roosendaal, 30-11-2012

  
M.C. de Wild   Tom Adam
CEO    CTO  (osoba pověřená sestavením technické dokumentace)  

(osoba poverená zostavením technickej dokumentácie)  
(authorized to compile the technical file) 
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