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Návod k pouÏití           Návod na obsluhu
CCCCZZZZ    ((((2222----33332222))))

SSSSKKKK    ((((33333333----66664444))))
NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili  
pokyny v nûm uvedené.

Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete.



 

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

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

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

VÏdy pouÏívejte:

• Ochranná pfiilba tam kde je 
nebezpeãí padajících pfiedmûtÛ

• Schválenou ochranu sluchu

• Schválená ochrana oãí

 
Maximální otáãky v˘chozího hfiídele, 
ot/min.

 
Tento v˘robek vyhovuje platn˘m 
pfiedpisÛm CE.

 
 

Pozor na odvrÏené a odraÏené 
pfiedmûty.

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

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

 
Vyznaãené ‰ipky vymezují umístûní 
úchytky rukojeti.

 
 

VÏdy pouÏívejte schválené ochranné 
rukavice.

 
 

PouÏívejte pevnou neklouzavou obuv.

 
 

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

 
 

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

 
Dal‰í symboly/‰títky na zafiízení se t˘kají 
zvlá‰tních certifikaãních poÏadavkÛ pro urãité 
obchodní trhy.
Motor se vypne tak, Ïe se vypínaã 
nastaví do polohy vypnuto. VAROVÁNÍ! 
Vypínaã se automaticky vrátí do v˘chozí 
polohy. Abyste se pfii montáÏi, kontrole 
a/nebo údrÏbû vyhnuli nezam˘‰lenému 
nastartování je nutno vÏdy odejmout 
rozbu‰ku od zapalovací svíãky.

 
 

VÏdy pouÏívejte schválené ochranné 
rukavice.

 
 

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

 
 

Vizuální kontrola.

 
 

Je nutné pouÏívat schválenou ochranu 
oãí.

50FT

15 m

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

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

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

   
VáÏen˘ zákazníku,
Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Husqvarna! Minulost firmy Husqvarna zasahuje aÏ do roku 1689, kdy král Karl XI nechal 
na bfiehu potoka Husqvarna postavit továrnu na v˘robu mu‰ket. Umístûní u potoka Husqvarna bylo logické, neboÈ byl potok 
pouÏíván k v˘robû vodní síly a tím fungoval jako v˘robna vodní síly. Bûhem tûch více neÏ 300 let existence továrny Husqvarna v 
ní bylo vyrábûno mnoho v˘robkÛ, od kamen na dfievo aÏ k moderním kuchyÀsk˘m spotfiebiãÛm, ‰icím strojÛm, jízdním kolÛm, 
motocyklÛm a jiné. V roce 1956 byla uvedena na trh první motorová sekaãka na trávu, po ní následovala motorová pila v roce 
1959 a to je v tomto oboru dnes firma Husqvarna pÛsobí.

Husqvarna je dnes jedním z nejpfiednûj‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ lesních a parkov˘ch v˘robkÛ s kvalitou a v˘konností jako nejvy‰‰í 
priorita. Obchodní ideou je vyvíjet, vyrábût a uvádût na trh motorem pohánûné v˘robky k práci v lese a parcích/zahradách a v 
oboru stavebním a inÏen˘rsk˘ch sítí. Cílem firmy Husqvarna je také b˘t pfiední co do ergonomie, pfiíjemného pouÏívání, 
bezpeãnosti a úspory Ïivotního prostfiedí, proto jsme vyvinuli rÛzné finesy ke zlep‰ení vyrobkÛ v tûchto oborech.

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

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

Dûkujeme Vám, Ïe vÏdy pouÏíváte v˘robky Husqvarna!

Spoleãnost Husqvarna AB se fiídí strategií neustálého v˘voje v˘robku a proto si vyhrazuje právo mûnit konstrukci a vzhled v˘robkÛ 
bez pfiedchozího upozornûní.
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CO JE CO?

   
Co je co na lesním kfiovinofiezu?
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1 Kotouã

2 Plnûní mazivem, kolm˘ ozuben˘ pfievod

3 Kolm˘ ozuben˘ pfievod

4 Kryt fiezného vybavení

5 Trubka hfiídele

6 ¤ídící rukojeÈ

7 Páãka plynu

8 Stop spínaã (vypínaã zapalování)

9 Pojistka páãky plynu

10 Úchytka popruhu

11 Kryt válce

12 Startovací madlo

13 Palivová nádrÏ

14 RegláÏ sytiãe

15 Benzínové ãerpadlo

16 Kryt vzduchového filtru

17 Regulátor rukojeti

18 Pojistná matice 

19 Opûrná pfiíruba

20 Opûrn˘ talífi

21 Hnan˘ kotouã

22 Strunová hlava

23 Trubkov˘ klíã na kotouã

24 Návod k pouÏití

25 Pfiepravní kryt

26 ·estihrann˘ vsuvn˘ klíã

27 Jistící ãep

28 Nosn˘ popruh

29 Spoj trubky hfiídele (327RDx)

30 Tlaãítko plynu startu

31 Sefiízení lanka plynu

32 Rozbu‰ka a zapalovací svíãka
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Upozornûní Osobní ochranné pomÛcky

OCHRANNÁ P¤ILBA

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

OCHRANA SLUCHU

PouÏijte ochranu sluchu s dostateãn˘m tlumicím úãinkem.

OCHRANA OâÍ

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

RUKAVICE

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

UPOZORNùNÍ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPOZORNùNÍ!

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

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

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

PouÏívejte boty s ocelovou ‰piãkou a protiskluzovou 
podráÏkou.

PRACOVNÍ ODùV

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

LÉKÁRNIâKA PRVNÍ POMOCI

VÏdy mûjte po ruce soupravu pro poskytování první pomoci.

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

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

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

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

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

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

Viz pokyny pod rubrikou Start. Nastartujte stroj a dejte pln˘ 
plyn. Uvolnûte regláÏ plynu a pfiesvûdãte se o tom, Ïe se fiezné 
vybavení zastavilo a stojí v klidu. Pokud se po pfievedení 
regláÏe plynu do polohy volnobûhu fiezné vybavení nadále 

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

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

A

B
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otáãí, je nutné provûfiit sefiízení chodu na volnobûh na 
karburátoru. Viz pokyny pod rubrikou Technická údrÏba.

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

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

Kryt fiezného vybavení

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

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

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

Antivibraãní systém

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

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

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

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

Rychlorozpojitelná spona 
Vpfiedu je lehce pfiístupná a rychle rozpojitelná spona, která 
funguje jako bezpeãnostní opatfiení v pfiípadû poÏáru nebo pfii 
jiné situaci, kdy je nutno se rychle stroje a nosného popruhu 

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

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

zprostit. Viz pokyny pod rubrikou Sefiizování popruhÛ u lesního 
kfiovinofiezu.

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

Tlumiã v˘fuku

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

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

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

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

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

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

Pojistná matice 

K pfiipevnûní urãitého typu fiezného vybavení je pouÏívána 
pojistná matice.

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

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

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

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

!
V¯STRAHA!  Mûjte na mysli Ïe:

V˘fukové plyny z motoru jsou horké a 
mohou obsahovat jiskry, které by mohly 
zaÏehnout poÏár. Nikdy nestartujte 
zafiízení uvnitfi budovy nebo v blízkosti 
hofilav˘ch materiálÛ!
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obrázku ukazuje, v jakém rozmezí klíã bude pracovat pfii 
povolování nebo utahování matice. 

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

¤ezn˘ mechanismus
Tato ãást popisuje zpÛsob volby fiezného mechanismu a jeho 
údrÏby s tûmito cíli:

• SníÏit nebezpeãí zpûtného rázu.

• Dosáhnout maximálního fiezného v˘konu.

• ProdlouÏit Ïivotnost fiezného mechanismu.

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

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

Strunová hlava je urãena k vyÏínání trávy.

Obecná pravidla

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

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

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

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

UPOZORNùNÍ!

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

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

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

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

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

!
V¯STRAHA!  Nesprávné fiezné vybavení 
nebo nesprávnû nabrou‰en˘ kotouã 
zvy‰uje nebezpeãí odrazu.
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Brou‰ení vyÏínacího noÏe a travního 
kotouãe 

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

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

Brou‰ení  pilového kotouãe

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

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

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

• Úhel brou‰ení je 15°. Zuby se brousí  jeden doprava a 
jeden doleva. Je-li kotouã velmi po‰kozen o kameny, lze 

vrchní stranu zubÛ ve vyjímeãném pfiípadû vyrovnat 
ploch˘m pilníkem. V tom pfiípadû je tfieba toto provést 
pfied brou‰ením kulat˘m pilníkem. Brou‰ení vrchní strany 
je nutno provést na v‰ech zubech stejnû.

Upravte rozvedení zubÛ. Toto má b˘t1 mm.

Strunová hlava

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

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

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

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

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

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

UPOZORNùNÍ!

VÏdy se ujistûte, Ïe je Ïací struna navinuta na cívce pevnû a 
stejnomûrnû, v opaãném pfiípadû dochází ke zdraví 
‰kodliv˘m vibracím ve stroji.
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MontáÏ fiídící rukojeti (323RII)

• Demontujte ‰roub na zadní stranû rukojeti páãky plynu.

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

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

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

• Provléknûte ‰roub rukojetí a fiídící rukojetí. Dotáhnûte.

• Povolte kliãku u upevnûní fiídící rukojeti.

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

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

MontáÏ fiídící rukojeti (327Rx, 
327RDx)

• Demontujte ‰roub na zadní stranû rukojeti páãky plynu.

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

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

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

• Provléknûte ‰roub rukojetí a fiídící rukojetí. Dotáhnûte.

• Povolte kliãku u upevnûní fiídící rukojeti.
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• Umístûte fiídící rukojeÈ dle obrázku. Namontujte 

upevÀovací detaily a lehce kliãku dotáhnûte.

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

MontáÏa demontáÏ dvoudílné 
trubky hfiídele (327RDx)

MontáÏ
• Povolte spojku otoãením knoflíku.

• Vyrovnejte zaráÏku nástavce (A) s ‰ipkou na spojce (B).

• ZasuÀte nástavec do spojky, aÏ zacvakne na své místo.

• Pfied pouÏitím stroje knoflík pevnû utáhnûte.

DemontáÏ
• Povolte spojku otoãením knoflíku (alespoÀ 3 krát).

• Stisknûte a podrÏte tlaãítko (C). Pevnû drÏte konec 
motoru a vytáhnûte nástavec rovnû ze spojky.

A
B

C
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MontáÏ fiezacího vybavení

MontáÏ krytu kotouãe, travního 
kotouãe a travního noÏe

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

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

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

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

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

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

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

MontáÏ krytu kotouãe a pilového 
kotouãe 

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

!
V¯STRAHA! 

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

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

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

G
F

D

B

C

A

E

A

L

I

J

K

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

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

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

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

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

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

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

MontáÏ ostatních krytÛ a fiezn˘ch 
vybavení

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

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

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

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

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

• DemontáÏ se provádí v obráceném sledu.

F

D

B

C

G

H

H
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Sefiizování popruhu a lesního 
kfiovinofiezu

Standardní postroj

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

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

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

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

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

Bezpeãnost pfii manipulaci s 
palivem
Stroj nikdy nestartujte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Abyste se vyhnuli nezam˘‰lenému nastartování motoru je 
nutno vÏdy odstranit rozbu‰ku pfii dlouhodobém 
pfiechovávání, nemáte-li dohled nad strojem a pfiech 
druzích servisních prací.

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

Benzín

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

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

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

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

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

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

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

• Nikdy nepouÏívejte olej urãen˘ pro ãtyfidobé motory.

• Olej nízké kvality nebo pfiíli‰ bohatá smûs oleje a paliva 
mÛÏe ohrozit funkãnost katalyzátoru a zkrátit jeho 
Ïivotnost.

• Pomûr smûsi

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

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

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

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

Benzín, litrÛ
Olej pro dvoudobé motory, litrÛ

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

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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MANIPULACE S PALIVEM

Míchání smûsi
• VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na 

pohonné hmoty.

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

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

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

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

Plnûní paliva

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

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

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

!
V¯STRAHA!  Tlumiã katalyzátoru se 
bzhem pouÏívání a po nzm rychle zahfieje. 
A to i pfii volnobzhu. Pfii práci v blízkosti 
hofilav˘ch materiálÛ ãi v˘parÛ hrozí 
nebezpeãí vzniku poÏáru.

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

V blízkosti nádrÏí s palivem nekufite a 
neumísÈujte horké pfiedmûty.

Pfied doplÀováním paliva vÏdy vypnûte 
motor.

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

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

Po doplnûní paliva peãlivû uzavfiete 
uzávûr palivové nádrÏe.

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

Kontrola pfied startem

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

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

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

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

• Zkontrolujte strunovou hlavu a kryt vyÏínaãe, zda nejsou 
po‰kozeny nebo nemají trhlinky. VymûÀte strunovou 

hlavu nebo kryt vyÏínaãe, byly-li vystaveny úderu nebo 
mají-li trhlinky.

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

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

Startování a vypínání

Startování

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

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

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

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

Sytiã: Nastavte páãku sytiãe do zapnuté polohy. 

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

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

VAROVÁNÍ!  Nevytahujte celou délku lanka startéru, 
nepou‰tûjte startovací madlo a nenechávejte plnû vytaÏené 
lanko samovolnû navíjet. To by mohlo stroj po‰kodit.

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

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

Vypínání

Zastavte motor vypnutím zapalování.

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

!
V¯STRAHA!  Pfii startování motoru s 
regláÏí sytiãe v poloze sycení nebo v 
poloze plynu startu se zaãne fiezné 
vybavení ihned otáãet.
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Obecné pracovní pokyny

Základní bezpeãnostní pravidla

1 Sledujte své okolí:

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

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

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

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

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

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

5 Poãínejte si obzvlá‰tû opatrnû pfii fiezání napnut˘ch 
kmenÛ. Napnut˘ kmen mÛÏe neãekanû odpruÏit a navrátit 
se do své pfiirozené polohy, jak pfied tak i po fiezání. 
Nesprávná poloha vás nebo fiezu mÛÏe vést k tomu, Ïe 
strom udefii vás nebo stroj a vy ztratíte kontrolu. Obû 
okolnosti mohou zpÛsobit váÏnou nehodu.

6 DrÏte dobfie rovnováhu a stÛjte pevnû.

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

8 ¤ezné zafiízení udrÏujte pod úrovní pasu.

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

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

ABECEDA PRO¤EZÁVÁNÍ
• VÏdy pouÏívejte správné vybavení.

• VÏdy  pouÏívejte správnû sefiízené vybavení. 

• DodrÏujte vÏdy bezpeãnostní pfiedpisy.

• Dobfie práci organizujte.

• Pfii nasazení kotouãe pracujte vÏdy na pln˘ plyn.

• PouÏívejte vÏdy správnû nabrou‰ené kotouãe.

• Vyh˘bejte se kamenÛm.

UPOZORNùNÍ!

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

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

NepouÏívejte vybavení, necítíte-li se dostateãnû 
kvalifikováni. 

Pfied pouÏitím stroje je nutné, abyste pochopili  rozdíl mezi 
profiezáváním lesa, profiezáváním trávy a vyÏínáním trávy.
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• ¤iìte smûr pádu (vyuÏijte vûtru).

ZpÛsoby práce

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

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

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

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

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

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

Profiezávání lesa pilov˘m kotouãem

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

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

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

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

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

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

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

Vyh˘bejte se fiezání v oblasti mezi 12. a 
3. hodinou na kotouãi. Z dÛvodu rychlosti 
otáãení kotouãe mÛÏe dojít k odrazu v 
právû v této oblasti kotouãe pfii jeho 
nasazení na silnûj‰í kmeny.
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• Aby strom padl vlevo, jeho spodní ãást je nutné pfiemístit 

vpravo. NakloÀte kotouã a energick˘m pohybem jej 
premístûte ‰ikmo vpravo dolÛ. Souãasnû pfiitisknûte ke 
kmenu kryt kotouãe. UÏívejte úsek kotouãe mezi 3. a 5. 
hodinou. Pfied nasazením kotouãe dejte pln˘ plyn.

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

• Aby strom padl vpfied, je nutné jeho spodní ãást pfiemístit 
vzad. Veìte kotouã vzad rychl˘m a energick˘m pohybem. 

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

kmeny vyÏadují tvrd‰í  podávání, zatímco silnûj‰í kmeny 
vyÏadují lehãí podávání.

• Pokud kmeny stojí velmi hustû, pfiizpÛsobte rychlost 
postupu.

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

Profiezávání kfiovin pilov˘m kotouãem

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

• Pokuste se sefiezat více kmínkÛ jedním pohybem.

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

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

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

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

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

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

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

• SniÏte nebezpeãí namotání materiálu kolem kotouãe 
dodrÏováním tûchto pokynÛ: 

1Pracujte vÏdy na pln˘ plyn.

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

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

VyÏínání trávy strunovou hlavou 

VyÏínání

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

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

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

O‰krabování

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

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

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

Sekání trávy

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

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

Zametání

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

• Pfii sekání a smetání pouÏijte pln˘ plyn, abyste dosáhli 
dobrého v˘sledku. 
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Karburátor
Ve‰keré v˘robky Husqvarna jsou konstruovány a vyrobeny dle 
specifikací, které sniÏují obsah ‰kodlivin ve v˘fukov˘ch 
plynech. Po spotfiebování cca 8-10 palivov˘ch nádrÏí je motor 
zabûhnut˘. K zaruãení optimální funkce a minimálního obsahu 
‰kodlivin ve v˘fukov˘ch plynech je zapotfiebí po zajetí provést 
sefiízení karburátoru, toto svûfite va‰emu prodejci/servisu (on 
má k dispozici otáãkomûr), tam Vám karburátor nastaví.

Funkce

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

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

• Karburátor má tfii sefiizovací ‰rouby:

L = Tryska nízk˘ch otáãek

H = Tryska vysok˘ch otáãek

T = ‰roub sefiízení volnobûÏn˘ch otáãek

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

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

Základní nastavení
• Základní hodnoty karburátoru jsou nastaveny bûhem 

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

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

Doporuãen˘ poãet otáãek pfii volnobûhu je: 2700 ot/
min

Doporuãen˘ maximální poãet otáãek: Viz ãást Technické 
údaje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!
V¯STRAHA!  Pokud nelze nastavit poãet 
otáãek volnobûhu tak, aby fiezné 
vybavení zÛstalo v klidu, je nutné se 
obrátit k prodejci/servisu. NepouÏívejte 
stroj, dokud není správnû sefiízen nebo 
opraven.
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Tryska nízk˘ch otáãek L
Otáãením ‰roubu trysky L nízk˘ch otáãek po smûru 
hodinov˘ch ruãiãek a potom proti smûru hodinov˘ch ruãiãek 
se pokuste najít nejvy‰‰í otáãky bez zatíÏení. Po nalezení 
nejvy‰‰ích otáãek pootoãte ‰roub trysky nízk˘ch otáãek L o 1/
4 otáãky proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

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

Koneãné nastavení otáãek volnobûhu T
Sefiizujte nastavení otáãek volnobûhu v pfiípadû potfieby 
‰roubem volnobûhu T. Otáãejte nejprve ‰roubem T ve smûru 
hodinov˘ch ruãiãek aÏ se fiezné vybavení zaãne otáãet. 
Otáãejte poté ‰roubem proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ se 
fiezné vybavení zastaví. Otáãky volnobûhu jsou správnû 
nastaveny, bûÏí-li motor pravidelnû v kaÏdé pozici. Je nutno 
také mít vÛli k tomu poãtu otáãek, pfii kterém se fiezné 
vybavení zaãíná otáãet.

Tryska vysok˘ch otáãek H
Tryskou vysok˘ch otáãek H je ovlivÀován v˘kon motoru, poãet 
otáãek, teplota a spotfieba paliva. Pfiíli‰ chudû nastavená tryska 
vysok˘ch otáãek H (tryska vysok˘ch otáãek H pfiíli‰ 
za‰roubována) dává pfiíli‰ mnoho otáãek a po‰kozuje motor. 
Nenechte motor bûÏet na pln˘ poãet otáãek více neÏ 10 
vtefiin.

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

Pov‰imnûte si, Ïe pfii sefiizování trysky vysok˘ch otáãek H 
nesmí b˘t motor zatíÏen. Odmontujte proto fiezné vybavení, 
matici, opûrnou pfiírubu a hnan˘ kotouã pfied zahájením 
sefiizování trysky vysok˘ch otáãek H.

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

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

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

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

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

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

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

Postupujte následujícím zpÛsobem:

1 Ponechte stroj bûÏet na volnobûh.

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

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

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

Tlumiã v˘fuku

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

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

 Nûkteré tlumiãe v˘fuku jsou vybaveny speciálním sítkov˘m 
lapaãem jisker. Pokud va‰e zafiízení je opatfieno takov˘m 
typem tlumiãe v˘fuku, mûli byste jeho sítko ãistit alespoÀ 
jednou za t˘den. Toto sítko vyãistíte nejlépe ocelov˘m 
kartáãem. U tlumiãe zvuku bez katalyzátoru je zapotfiebí síÈku 
ãistit a eventuálnû vymûnit jednou tydnû. U tlumiãe zvuku s 
katalyzátorem je zapotfiebí síÈku kontrolovat a eventuálnû 
ãistit jednou mûsíãnû. Po‰kozenou síÈku je nutno 
vymûnit.  âasto zneãi‰tûná síÈka indikuje sníÏenou funkãnost 
katalyzátoru. PoÏádejte va‰eho prodejce o provedení kontroly 
funkce katalyzátoru. Zneãi‰tûná síÈka zpÛsobuje pfiehfiívání 
motoru a tím po‰kození válce a pístu. 

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

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

4 mm

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

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

Chladicí systém se skládá z následujících souãástí:

1 Sání vzduchu v krytu startéru,

2 Lopatky ventilátoru,

3 Chladicí Ïebra na válci,

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

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

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

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

Vzduchov˘ filtr

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

• Poruchy karburátoru,

• Problémy pfii startování,

• SníÏení v˘konu motoru

• Zbyteãné opotfiebení souãástí motoru,

• Nadmûrnou spotfiebu paliva.

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

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

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

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

1

23

4
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Napou‰tûní vzduchového filtru olejem

PouÏijte vÏdy olej pro filtry HUSQVARNA, art. ã. 531 00 92-
48. Olej pro filtry obsahuje fiedidlo, které umoÏÀuje 
rovnomûrné vsáknutí oleje do materiálu filtru. Proto se 
vyvarujte kontaktu s pokoÏkou

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

Dvoudílná trubka hfiídele (327RDx)

Konec hnacího hfiídele ve spodní polovinû trubky hfiídele musí 
b˘t mazán mazivem vÏdy po 30 hodinách provozu. Pfii 
nedostateãném nebo nepravidelném mazání hrozí nebezpeãí, 
Ïe se konce hnacího hfiídele (dráÏkovan˘ spoj) u dvoudíln˘ch 
modelÛ zadfiou.

Zapalovací svíãka

Na stav zapalovací svíãky má nepfiízniv˘ vliv:

• Nesprávné sefiízení karburátoru.

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

• Zneãi‰tûn˘ vzduchov˘ filtr.

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

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

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

ÚdrÏba Denní údrÏba T˘denní 
údrÏba

Mûsíãní 
údrÏba

Oãistûte stroj zvenku. X

Zkontrolujte, zda nejsou po‰kozené nosné popruhy. X

Zkontrolujte nepo‰kození závûsného oka. X

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

X

Provûfite ãinnost vypínaãe. X

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

X

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

X

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

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

X

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

X

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

X

Zkontrolujte, Ïe je matice fiezacího vybavení správnû utaÏena. X

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

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

X

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

X

Zkontrolujte startér a jeho lanko. X

Zkontrolujte, zda nejsou po‰kozeny antivibraãní bloky. X

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

X

Oãistûte chladicí systém stroje. X

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

X

Vyãistûte zevnû karburátor a jeho okolí. X

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

X

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

X

Pfiekontrolujte v‰echny elektrické kabely a konektory. X

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

X

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

X

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

X
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Technické údaje

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

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

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

Technické údaje 323RII 327Rx 327RDx

Motor

Obsah válce, cm3 24,5 24,5 24,5

Vrtání válce, mm 34 34 34

Zdvih, mm 27 27 27

Otáãky chodu naprázdno, ot/min 2700 2700 2700

Doporuãené maximální vysoké otáãky chodu naprázdno,  
ot/min

11000-11700 11000-11700 11000-11700

Obrátky v˘chozího hfiídele, ot/min 9300 9300 9300

Maximální v˘kon motoru dle ISO 8893, kW/ ot./min. 0,9/8400 0,9/8400 0,9/8400

Tlumiã zabûhnut˘ s katalyzátorem Ano Ano Ano

Systém zapalování fiízen˘ poãtem otáãek Ano Ano Ano

Systém zapalování

V˘robce/typ systému zapalování Walbro MB Walbro MB Walbro MB

Zapalovací svíãka Champion RCJ 6Y Champion RCJ 6Y Champion RCJ 6Y

Vzdálenost elektrod, mm 0,5 0,5 0,5

Palivov˘ a mazací systém

V˘robce/typ karburátoru Zama C1Q Zama C1Q Zama C1Q

Objem palivové nádrÏe, litr 0,5 0,5 0,5

Hmotnost

Hmotnost, bez paliva, bez fiezného vybavení a krytu, kg 5,1 5,4 5,6

Emise hluku

(viz poznámka 1)

Hladina akustického v˘konu, zmûfiená dB(A) 109 109 109

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

Hladiny hluku

(viz poznámka 2)

Pomûrná hladina tlaku zvuku u ucha uÏivatele, mûfiená dle  
EN ISO 22868, dB(A), min/max:

92/94 94/96 94/96

Úrovnû vibrací

Úrovnû vibrací v rukojetích, mûfiené dle EN ISO 22867, m/s2

Pfii volnobûhu, levé/pravé drÏadlo rukojeti, min: 2,1/2,0 1,7/1,9 1,7/1,9

Pfii volnobûhu, levé/pravé drÏadlo rukojeti, max: 2,7/2,8 2,0/2,1 2,0/2,1

Pfii maximálních otáãkách, levé/pravé drÏadlo rukojeti, min: 3,2/2,8 2,4/1,8 2,4/1,8

Pfii maximálních otáãkách, levé/pravé drÏadlo rukojeti, max: 4,8/4,4 4,5/4,4 4,5/4,4
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ES Prohlá‰ení o shodû (Platí pouze pro Evropu)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.+46-36-146500, závaznû prohla‰uje, Ïe lesní kfiovinofiezy Husqvarna 
323RII, 327RX a 327RDX poãínaje sériov˘mi ãísly roku 2008 a dále (rok v˘roby je zfietelnû vyznaãen na typovém ‰títku a je 
následován sériov˘m ãíslem stroje), splÀují pfiedpisy SMùRNICE RADY:

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

   - ze dne 15. prosince 2004 "t˘kající se  elektromagnetické kompatibility" 2004/108/EEC.

   - ze dne 8. kvûtna 2000 "t˘kající se  emise hluku do okolí" 2000/14/ES. Posouzení shody dle Pfiílohy V. Pro informaci ohlednû 
      emisí hluku viz kapitolu Technické údaje.

Byly uplatnûny následující standardní normy: EN ISO 12100-2, CISPR 12:2005, EN ISO 11806

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko, provedl nepovinné schválení typu firmû 
Husqvarna AB. âísla certifikátÛ: SEC/08/1228, 01/164/064 - 327RX/RDX, SEC/08/1229, 01/164/064 - 323RII

Husqvarna, dne 13.února 2008

Michael Kullberg, obchodní manaÏer

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

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

Závit hfiídele kotouãe M10

Travní kotouã/travní nÛÏ 
Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zuby) 503 93 42-02

Grass 255-8 1" (Ø 250 8-zubÛ) 503 93 42-02

Pilov˘ kotouã Scarlet 200-22 1" (Ø 200 22 zuby) 537 02 21-01

Plastikové noÏe Tricut Ø 300 mm 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Strunová hlava

T25 503 93 42-02 /  503 97 71-01

S35 503 93 42-02 /  503 97 71-01

T35, T35x 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Opûrn˘ talífi Pevn˘ -
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KªÚâ K SYMBOLOM

Symboly
VAROVANIE! Krovinorezy a vyÏínaãe 
môÏu byÈ nebezpeãné! Neopatrné 
alebo nesprávne pouÏívanie môÏe 
spôsobiÈ váÏne aÏ smrteºné zranenie 
obsluhe a in˘m osobám. Je nanajv˘‰ 
dôleÏité, aby ste si preãítali a 
porozumeli obsahu pouÏívateºskej 
príruãky.

 
Prosím, preãítajte si pozorne tento 
návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi 
pokynom pred pouÏívaním stroja 
rozumiete.

VÏdy majte na sebe:

• Ochrannú prilbu v prípade rizika 
padajúcich stromov

• Schválené chrániãe sluchu

• Schválenú ochranu oãí

 
Max. r˘chlosÈ v˘vodného hriadeºa, 
ot./min.

 
Tento v˘robok spæÀa platné smernice 
EÚ.

 
 

Dávajte pozor na vymr‰tené predmety 
a spätné nárazy.

 
PouÏívateº stroja musí poãas jeho 
pouÏívania zaistiÈ, aby sa k stroju do 
vzdialenosti men‰ej ako 15 metrov 
nepriblíÏili Ïiadne osoby ani zvieratá.

Stroje s upnut˘mi pílov˘mi kotúãmi 
alebo zastrihovacími noÏmi na trávu 
môÏu prudko odskakovaÈ do strany, ak 
nôÏ príde do styku s pevn˘m 
predmetom. Ide o tzv. odrazenie noÏa. 
NôÏ je schopn˘ amputovaÈ ruku alebo 
nohu. ªudí aj zvieratá udrÏiavajte v bezpeãnej vzdialenosti 
minimálne 15 metrov od stroja.

 
·ípky oznaãujúce rozsah umiestnenia 
rukoväte.

 
 

VÏdy pouÏívajte schválené ochranné 
rukavice.

 
 

Noste masívne nekæzavé topánky.

 
 

PouÏívajte len nekovové flexibilné 
zastrihovacie nástroje, t. j. trimovacie 
(vyÏínacie) hlavy s vyÏínacím lankom.

 
 

Hlukové emisie do okolia sú v súlade so 
smernicou Európskej únie. Emisie stroja 
sú stanovené v kapitole Technické údaje 
a na nálepke.

 
Ostatné symboly/emblémy na stroji odkazujú na 
zvlá‰tne poÏiadavky certifikácie pre urãité trhy
Motor sa vypne posunutím vypínaãa do 
polohy stop. NEZABUDNITE! Vypínaã sa 
automaticky vráti do polohy ‰tartovania. 
Kryt zapaºovacej svieãky treba pri 
montáÏi, kontrole a údrÏbe odmontovaÈ 
zo svieãky, aby sa zabránilo náhodnému 
na‰tartovaniu.

 
 

VÏdy pouÏívajte schválené ochranné 
rukavice.

 
 

VyÏaduje sa pravidelné ãistenie.

 
 

Vizuálna kontrola.

 
 

VÏdy noste schválené chrániãe oãí.

50FT

15 m

50FT
15 m
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!
VAROVANIE! Dlhodobé vystavenie hluku 
môÏe spôsobiÈ trvalé po‰kodenie sluchu. 
VÏdy preto pouÏívajte schválené 
chrániãe sluchu.

!
VAROVANIE! Za Ïiadnych okolností 
nemeÀte pôvodnú kon‰trukciu stroja bez 
schválenia od v˘robcu. VÏdy pouÏívajte 
originálne náhradné diely. Nepovolené 
zmeny alebo príslu‰enstvo môÏu viesÈ k 
váÏnemu zraneniu alebo smrti obsluhy 
alebo ostatn˘ch osôb.

!
VAROVANIE! Krovinorezy alebo vyÏínaãe 
môÏu byÈ nebezpeãné, ak sa pouÏívajú 
nesprávne alebo neopatrne a môÏu 
zapríãiniÈ váÏne aÏ smrteºné zranenia pre 
obsluhu alebo pre ostatn˘ch. Je nanajv˘‰ 
dôleÏité, aby ste si preãítali a porozumeli 
obsahu tohto návodu na obsluhu.
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ÚVOD

VáÏen˘ zákazník,
BlahoÏeláme vám, Ïe ste sa rozhodli pre kúpu v˘robku spoloãnosti Husqvarna! SpoloãnosÈ Husqvarna je zaloÏená na tradícii, ktorá 
siaha aÏ do roku 1689, keì ‰védsky kráº Karl XI. nariadil postaviÈ továreÀ na v˘robu mu‰kiet na brehoch rieky Huskvarna. V˘ber 
polohy bol logick˘, pretoÏe vodná elektráreÀ získavala energiu z vody rieky Huskvarna. V priebehu viac ako 300 rokov svojej 
existencie vyprodukovala továreÀ Husqvarna veºké mnoÏstvo v˘robkov od pecí na drevo po moderné kuchynské spotrebiãe, ‰ijacie 
stroje, bicykle, motocykle atì. V roku 1956 boli na trh uvedené prvé elektrické kosaãky na trávu a za nimi v roku 1959 nasledovali 
reÈazové píly a v tomto odvetví spoloãnosÈ Husqvarna pracuje dodnes.

V súãasnosti je spoloãnosÈ Husqvarna jedn˘m z popredn˘ch svetov˘ch v˘robcov lesn˘ch a záhradníckych v˘robkov, priãom 
najvy‰‰ou prioritou je kvalita. Obchodná koncepcia je vyvíjaÈ, vyrábaÈ a uvádzaÈ na trh motorové lesné a záhradnícke v˘robky, 
rovnako ako v˘robky v oblasti stavebného priemyslu. Cieºom spoloãnosti Husqvarna je tieÏ zastávaÈ popredné miesto v oblasti 
ergonómie, pouÏiteºnosti, bezpeãnosti a ochrany Ïivotného prostredia.′ Preto sme vyvinuli mnoÏstvo rozliãn˘ch funkcií pre na‰e 
v˘robky v rámci t˘chto oblastí.

Sme presvedãení, Ïe vysoko oceníte kvalitu a v˘kon ná‰ho v˘robku aj o mnoho rokov neskôr. Kúpou jedného z na‰ich v˘robkov 
ste získali prístup k odbornej pomoci pri opravách a servise, kedykoºvek ich budete potrebovaÈ. Ak maloobchodn˘ predajca, ktor˘ 
vám predáva stroj, nie je jedn˘m z autorizovan˘ch predajcov, poÏiadajte o adresu najbliz‰eho autorizovaného servisu.

Va‰a spokojnosÈ s na‰ím v˘robkom a jeho dlhoroãná funkãnosÈ sú na‰ím prianím. Nezabudnite, Ïe tento návod na oblsuhu je 
cenn˘ dokument! DodrÏiavaním v Àom uveden˘ch pokynov (t˘kajúcich sa pouÏívania, servisu, údrÏby a pod.) môÏete predæÏiÈ 
ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ jeho hodnotu pri ìal‰om predaji.′ Ak stroj predávate, skontrolujte, ãi ste kupujúcemu poskytli aj tento 
návod na obsluhu.

ëakujeme, Ïe pouÏívate produkt Husqvarna.

Firma Husqvarna neustále vyvíja svoje v˘robky a preto si vyhradzuje právo modifikovaÈ dizajn a vzhºad v˘robkov bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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1 NôÏ

2 Maznica kuÏeºového ozubeného prevodu

3 KuÏeºov˘ prevod

4 Kryt rezacieho nástroja

5 Hriadeº

6 DrÏadlá - rukoväte

7 Páãka

8 Vypínaã

9 Poistná páãka plynu

10 Závesné oko na popruh

11 Kryt valca

12 ·tartovacia rukoväÈ

13 Palivová nádrÏ

14 Páka s˘tiãa

15 Palivová pumpa

16 Kryt vzduchového filtra

17 Upevnenie rukovätí - drÏadiel

18 Poistná matica

19 Podporná príruba

20 Podporná miska

21 Uná‰aã

22 Îacia hlava

23 Nástrãkov˘ uÈahovací kºúã

24 Návod na obsluhu

25 Prepravn˘ kryt kotúãa

26 Imbusov˘ kºúã

27 Poistn˘ kolík

28 Popruh

29 Hriadeºová spojka (327RDx)

30 Aretaãné talãidlo plynu

31 Nastavenie plynového lanka

32 Kryt zapaºovacej svieãky a zapaºovacia svieãka
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DôleÏité Osobné ochranné prostriedky

PRILBA

Pri práci sa musí nosiÈ prilba, ak prerezávané stromy sú vy‰‰ie 
neÏ 2 m.

CHRÁNIâE SLUCHU

Noste chrániãe sluchu, ktoré zaruãujú primeranú redukciu 
hluku.

CHRÁNIâE OâÍ

VÏdy noste schválené chrániãe oãí. Ak nosíte ‰tít, musíte tieÏ 
nosiÈ schválené ochranné okuliare. Schválené ochranné 
okuliare musia zodpovedaÈ norme ANSI Z87.1 platnej v USA 
alebo norme EN 166 platnej v krajinách EÚ.

RUKAVICE

Rukavice musíte nosiÈ vÏdy, keì je to nevyhnutné, napr. pri 
upevÀovaní rezn˘ch nástrojov.

DÔLEÎITÉ!

Stroj je kon‰truovan˘ v˘hradne len na kosenie trávnika, 
prerezanie trávnika a/alebo preãistenie lesného porastu.

Pri práci s touto pohonnou jednotkou môÏete pouÏívaÈ len 
také rezacie nástroje, ktoré odporúãame v kapitole Technické 
dáta.

Nikdy nepouÏívajte stroj pri únave, po poÏití alkoholu alebo 
liekov, pretoÏe to môÏe viesÈ k zníÏeniu zrakovej schopnosti, 
schopnosti usudzovania, alebo telesnej rovnováhy.

VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. Pozrite pokyny v rámci 
kapitoly Osobné ochranné prostriedky.

Nikdy nepouÏívajte stroj na ktorá boli vykonané úpravy a 
nezhoduje sa s originálnym prevedením.

Nikdy nepouÏívajte po‰kodenú stroj. Vykonávajte kontroly, 
údrÏbu a dodrÏiavajte servisné pokyny uvedené v tomto 
návode. Urãité opatrenia t˘kajúce sa servisu a údrÏby stroj 
musia vykonávaÈ iba odborníci. Pozrite si pokyny v ãasti 
ÚdrÏba.

Pred na‰tartovaním sa musia nasadiÈ v‰etky kryty, ochranné 
prvky a rukoväte. Skontrolujte, ãi nie sú kryt zapaºovacej 
svieãky a zapaºovací vodiã po‰kodené, aby ste predi‰li riziku 
elektrického ‰oku.

Obsluha stroja musí zabezpeãiÈ, aby sa sa poãas práce stroja 
nemohli dostaÈ Ïiadni ºudia ani zvieratá do okruhu 15 metrov 
od stroja. Pokiaº v rovnakom priestore pracujú so strojmi 
niekoºkí operátori, potom bezpeãná vzdialenosÈ medzi nimi 
musí byÈ najmenej dvojnásobkom v˘‰ky prerezávan˘ch 
stromov a nesmie byÈ men‰ia ako 15 metrov.

!
VAROVANIE! Zapaºovací systém tohto 
stroja vytvára poãas prevádzky 
elektromagnetické pole. Toto pole môÏe 
za urãit˘ch okolností spôsobovaÈ ru‰enie 
kardiostimulátorov. Na zníÏenie rizika 
váÏneho alebo smrteºného zranenia 
odporúãame osobám s kardiostimulátorom, 
aby sa pred pouÏívaním tohto stroja 
poradili so svojím lekárom a v˘robcom 
kardiostimulátora.

!
VAROVANIE! PouÏívanie motora v zle 
vetran˘ch alebo uzavret˘ch priestoroch 
môÏe spôsobiÈ smrÈ v dôsledku zadusenia 
alebo otravou CO.

!
VAROVANIE! Nikdy nedovoºte deÈom 
pouÏívaÈ stroj alebo sa zdrÏiavaÈ v jeho 
blízkosti. KeìÏe stroj je vybaven˘ 
pruÏinov˘m vypínaãom a moÏno ho 
na‰tartovaÈ uÏ pomal˘m a slab˘m 
zatiahnutím za drÏadlo ‰tartéra, môÏu za 
ist˘ch okolností dokonca aj malé deti 
vyvinúÈ silu potrebnú na na‰tartovanie 
stroja. To môÏe znamenaÈ riziko váÏneho 
poranenia. Preto odmontujte kryt 
zapaºovacej svieãky vÏdy, keì stroj nie je 
pod dohºadom.

DÔLEÎITÉ!

Krovinorezy alebo vyÏínaãe môÏu byÈ nebezpeãné, ak sa 
pouÏívajú nesprávne alebo neopatrne a môÏu zapríãiniÈ 
váÏne aÏ smrteºné zranenia pre obsluhu alebo pre ostatn˘ch. 
Je nanajv˘‰ dôleÏité, aby ste si preãítali a porozumeli obsahu 
tohto návodu na obsluhu.

Pri akomkoºvek pouÏívaní stroja musíte pouÏívaÈ schválené 
osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky 
nevyluãujú riziko nehôd, ale môÏe zníÏiÈ úãinky zranenia v 
prípade nehody. Pri v˘bere správnych ochrann˘ch 
prostriedkov sa poraìte so svojím predajcom.

!
VAROVANIE! Ak nosíte chrániãe sluchu, 
dávajte pozor na varovné signály alebo 
v˘kriky. Chrániãe sluchu si skladajte vÏdy 
hneì ako motor zastane.
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TOPÁNKY

Topánky s oceºov˘mi ‰piãkami a proti‰mykovou podráÏkou.

ODEV

Noste odevy vyrobené z pevnej tkaniny a nenoste voºn˘ odev, 
ktor˘ sa môÏe zachytiÈ na vetviãkách a konároch. VÏdy noste 
dlhé odolné nohavice. Nenoste ‰perky, krátke nohavice, 
sandále ani nepracujte bosí. Zopnite si vlasy, aby nesiahali 
niÏ‰ie ako po plecia.

LEKÁRNIâKA

Majte vÏdy po ruke lekárniãku.

Bezpeãnostné vybavenie stroja
Táto ãasÈ vysvetºuje rôzne bezpeãnostné funkcie stroja, ako 
fungujú a základnú in‰pekciu a údrÏbu, ktoré by ste mali 
vykonávaÈ na zabezpeãenie bezpeãnej prevádzky. Pozrite si 
ãasÈ âo je ão?, kde nájdete umiestnenie t˘chto ãastí na stroji.

Ak údrÏbu stroja nevykonávate správnym spôsobom a servis 
alebo opravy nevykonáva profesionál, môÏe sa skrátiÈ 
ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ riziko nehôd. Ak chcete získaÈ viac 
informácií, kontaktujte najbliÏ‰i autorizovan˘ servis.

Poistná páãka plynu
Poistná páãka plynu je skon‰truovaná na zabránenie 
náhodnému stlaãeniu plynu. Ak stlaãíte poistnú páãku plynu 
(A) (napr. vtedy, keì uchopíte drÏadlo), uvoºníte ovládanie 
plynu (B). Keì uvoºníte drÏadlo, ovládanie plynu a poistnú 
páãku plynu sa spoloãne vrátia späÈ so svojej pôvodnej polohy. 
Tento pohyb je ovládan˘ dvoma nezávisl˘mi vratn˘mi 

pruÏinami. Toto usporiadanie zabezpeãí, Ïe plyn sa v kºude 
automaticky zablokuje.

Presvedãte sa, ãi je ovládanie plynu zablokované pri nastavení 
na voºnobeh, keì je poistná páãka plynu uvoºnená.

Stlaãte páãku plynu a presvedãte sa, ãi sa vracia do svojej 
pôvodnej polohy, keì ju uvoºníte.

Skontrolujte, ãi sa páãka plynu a poistná páãka plynu voºne 
pohybujú a ãi vratné pruÏiny náleÏite fungujú.

Vyhºadajte si in‰trukcie v odseku ·tart. Na‰tartujte stroj a 
pridajte na pln˘ plyn. Uberte plyn a skontrolujte, ãi sa rezací 
nástroj zastavil a ãi potom zostal stáÈ. Pokiaº rezací nástroj 
rotuje aj pri chode stroja na voºnobeh, potom treba 
skontrolovaÈ alebo opraviÈ nastavenie voºnobehu na 
karburátore. Vyhºadajte si in‰trukcie v ãasti ÚdrÏba.

DÔLEÎITÉ! V‰etky servisné a opravné práce na stroji si 
vyÏadujú ‰peciálne ‰kolenie. Toto zvlá‰È platí o 
bezpeãnostnom vybavení stroja. Ak stroj neprejde niektorou 
z kontrol popísan˘ch niÏ‰ie, doneste ho do servisnej dielne. 
Pri kúpe ktoréhokoºvek z na‰ich v˘robkov vám zaruãujeme 
dostupnosÈ odborn˘ch opráv a servis. Ak maloobchodn˘ 
predajca, ktor˘ vám predáva stroj nie je servisn˘ zástupca, 
poÏiadajte ho o adresu najbliÏ‰ej servisnej dielne.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj, 
ktor˘ má chybné bezpeãnostné súãasti. 
Bezpeãnostné vybavenie stroja sa musí 
kontrolovaÈ a udrÏiavaÈ tak, ako je to 
popísané v tejto ãasti. Ak stroj neprejde 
v‰etk˘mi kontrolami, doneste ho do 
autorizovaného servisu na opravu.

A

B
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Vypínaã
Vypínaã sa pouÏíva na vypnutie motora

Na‰tartujte motor a presvedãte sa, ãi sa motor zastaví, keì 
pohnete vypínaãom do polohy stop.

Kryt rezacieho nástroja

Tento kryt je urãen˘ na ochranu obsluhy stroja pred 
odletujúcimi uvoºnen˘mi predmetmi. Kryt zároveÀ chráni 
obsluhu pred náhodn˘m kontaktom s rezacím nástrojom.

Skontrolujte, ãi kryt nie je po‰koden˘ alebo prasknut˘. Ak bol 
kryt vystaven˘ úderom, alebo ak je prasknut˘, potom sa musí 
vymeniÈ.

VÏdy pouÏívajte správny odporúãan˘ ochrann˘ kryt 
zodpovedajúci pouÏívanému rezaciemu nástroju. Pozri 
kapitolu Technické dáta.

Systém na tlmenie vibrácií

Stroj je vybaven˘ systémom na tlmenie vibrácií, ktor˘ je 
urãen˘ na minimalizovanie vibrácií a uºahãuje jeho prevádzku.

PouÏívanie nesprávneho Ïacieho lanka alebo tup˘ch alebo 
nesprávnych rezacích nástrojov (nesprávnych typov alebo 
nesprávne naostren˘ch), pozri in‰trukcie v ãasti Ostrenie noÏa 
pilníkom zvy‰uje úroveÀ vibrácií.

Systém na tlmenie vibrácií zniÏuje prenos vibrácií medzi 
motorovou jednotkou/rezn˘m zariadením a rukoväÈami 
stroja.

Pravidelne kontrolujte tlmiãe vibrácií, ãi nie sú prasknuté alebo 
deformované. Skontrolujte, ãi nie je tlmiã vibrácií po‰koden˘ a 
ãi je bezpeãne pripevnen˘.

R˘chle odopnutie
Stroj je vybaven˘ ºahko dostupn˘m r˘chlym odopínaním, ktoré 
je upevnené vpredu ako bezpeãnostná ochrana pre prípad, Ïe 
motor zachváti poÏiar alebo v prípade inej situácie, ktorá si 
vyÏaduje r˘chly únik od stroja a z postroja. Pozri in‰trukcie v 
ãasti Nastavovanie postroja krovinorezy.

Skontrolujte, ãi sú popruhy postroja v správnej polohe. Keì je 
uÏ stroj a postroj správne nastaven˘, skontrolujte ãi 
r˘chlorozpínacia spona správne funguje.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte rezací 
nástroj bez schváleného ochranného 
krytu. Pozri kapitolu Technické dáta. 
Pokiaº by bol pouÏit˘ nesprávny alebo 
po‰koden˘ kryt, potom by to mohlo 
zapríãiniÈ váÏne osobné poranenia.

!
VAROVANIE! Nadmerné vystavovanie sa 
vibráciam môÏe spôsobiÈ problémy s 
krvn˘m obehom u ºudí, ktorí ho majú 
zhor‰en˘, a taktieÏ môÏe spôsobiÈ 
po‰kodenie nervov. Ak sa u vás objavia 
príznaky nadmerného vystavenia sa 
vibráciam, kontaktujte svojho lekára. 
Tieto príznaky sú t⁄pnutie, strata citu, 
chvenie, pichanie, bolesÈ, strata sily, 
zmeny vo farbe a stave pleti. Príznaky sa 
beÏne pociÈujú v prstoch, na rukách alebo 
na zápästí. Riziko je väã‰ie pri nízkych 
teplotách.
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Tlmiã v˘fuku

Tlmiã v˘fuku je kon‰truovan˘ na udrÏovanie minimálnych 
úrovní hluku a na smerovanie v˘fukov˘ch plynov smerom od 
pouÏívateºa. Tlmiã v˘fuku s katalyzátorom je tieÏ urãen˘ na 
redukciu ‰kodliv˘ch v˘fukov˘ch plynov.

V krajinách s tepl˘m a such˘m podnebím hrozí veºké riziko 
poÏiaru. Niektoré tlmiãe v˘fuku sú preto vybavené 
zachytávaãom iskier. Skontrolujte, ãi je tlmiã v˘fuku vo va‰om 
stroji vybaven˘ tak˘mto zachytávaãom.

V prípade tlmiãa v˘fuku je veºmi dôleÏité, aby ste sa riadili 
pokynmi ohºadom kontroly, údrÏby a servisu stroja.

Nikdy nepouÏívajte stroj, ktor˘ má chybn˘ tlmiã v˘fuku!

Pravidelne kontrolujte, ãi je tlmiã v˘fuku pevne pripevnen˘ k 
motoru.

Ak je tlmiã v˘fuku na va‰om stroji vybaven˘ zachytávaãom 
iskier, je potrebné ho pravidelne ãistiÈ. Zanesen˘ zachytávaã 
spôsobí prehriatie motora a môÏe zapríãiniÈ jeho váÏne 
po‰kodenie.

Poistná matica

Poistná matica sa pouÏíva na zaistenie niektor˘ch typov 
kosiacich a rezacích nástrojov.

Pri upínaní uÈahujte maticu v opaãnom smere, ako je smer 
otáãania nástroja. Pri uvoºÀovaní otáãajte maticu v rovnakom 
smere, ako je smer otáãania nástroja. (UPOZORNENIE! Matica 
má ºav˘ závit.) Maticu uÈahujte pomocou nástrãkového kºúãa.

Pri uvoºÀovaní a pri uÈahovaní upínacej matice rezacieho noÏa 
vzniká riziko poranenia rezacími zubami noÏa. Pri takej práci 
preto musíte zabezpeãiÈ, aby va‰e ruky boli neustále chránené 
krytom noÏa. VÏdy pouÏívajte nástrãkov˘ kºúã z náradia. ·ípky 
na obrázku ukazujú na miesto, kde treba pracovaÈ s 
nástrãkov˘m kºúãom pri uÈahovaní alebo pri uvoºÀovaní 
upínacej matice.

Nylonov˘ krúÏok vo vnútri upínacej matice nesmie byÈ tak˘ 
zodrat˘, aby sa matica dala pootoãiÈ rukou. ObloÏenie musí 
vykazovaÈ odpor voãi pootoãeniu najmenej 1,5 Nm. Maticu 
treba vymeniÈ vÏdy potom, ako bola pouÏitá na upnutie 
pribliÏne10 krát.

!
VAROVANIE! Tlmiãe vybavené 
katalyzátorom sa pri pouÏívaní veºmi 
zahrievajú a ostávajú horúce e‰te nejak˘ 
ãas po vypnutí. To isté sa t˘ka aj pri 
voºnobehu. Pri kontakte môÏe dôjsÈ k 
popáleninám. Existuje riziko poÏiaru.

!
VAROVANIE! Tlmiã v˘fuku obsahuje 
chemické látky, ktoré môÏu maÈ 
karcinogénne úãinky. Vyh˘bajte sa 
kontaktu s t˘mito chemick˘mi látkami v 
prípade, Ïe sa tlmiã v˘fuku pokazí.

!
VAROVANIE! Nezabúdajte, Ïe:

V˘fukové plyny z motora sú horúce a 
môÏu obsahovaÈ iskry, ktoré môÏu 
vyvolaÈ poÏiar. Nikdy ne‰tartujte stroj vo 
vnútri alebo v blízkosti horºavého 
materiálu!
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Rezacia ãasÈ
Táto ãasÈ popisuje, ako si vybraÈ a ako udrÏiavaÈ rezaciu ãasÈ, 
aby sa:

• ZniÏilo riziko spätného nárazu.

• Získal maximálny v˘kon rezania.

• PredæÏila ÏivotnosÈ rezacej ãasti.

Rezacia ãasÈ
Pilov˘ kotúã je urãen˘ na rezanie vláknit˘ch druhov dreva.

Kosiace noÏe na trávu sú urãené na úpravu hrubého 
trávnatého porastu.

Îacia hlava je urãená na dokonãovacie práce pri úprave 
trávnika.

Základné pravidlá

PouÏívajte nástroje len s odporúãan˘mi ochrann˘mi krytmi! 
Pozri kapitolu Technické dáta.

UdrÏiavajte zuby noÏa správne nabrúsené! Postupujte podºa 
na‰ich pokynov a pouÏívajte odporúãanú ‰ablónu na pilník. 
Nesprávne naostren˘ alebo po‰koden˘ nôÏ zvy‰uje riziko 
vzniku nehody.

UdrÏiavajte správny tvar (rozvádzanie) zubov noÏa! Postupujte 
podºa na‰ich in‰trukcií a pouÏívajte odporúãané náradie na 
vytváranie rozvádzania zubov („‰ranku”). Akékoºvek 
nesprávne urobené rozvádzanie zubov pilového kotúãa 
zvy‰uje riziko jeho zaseknutia, vzprieãenia alebo spätného 
rázu a následného po‰kodenia kotúãa.

Skontrolujte rezací kotúã, ãi na Àom nie sú viditeºné známky 
po‰kodenia alebo trhliny. Po‰koden˘ rezací nástroj treba vÏdy 
vymeniÈ.

Ostrenie noÏov na kosenie trávy

• In‰trukcie na správne ostrenie rezacích nástrojov nájdete 
na obaloch t˘chto nástrojov. Kosiace nástroje ostrite s 
pouÏitím jednostrann˘ch ploch˘ch pilníkov.

DÔLEÎITÉ!

PouÏívajte nástroje len s odporúãan˘mi ochrann˘mi krytmi! 
Pozri kapitolu Technické dáta.

Vyhºadajte si in‰trukcie t˘kajúce sa rezacích a kosiacich 
nástrojov tak, aby ste zabezpeãili správne uchytenie Ïacieho 
lanka a zvolili správny priemer Ïacieho lanka.

UdrÏiavajte zuby noÏa správne nabrúsené! Postupujte podºa 
na‰ich odporúãaní. Pozrite si aj in‰trukcie uvedené na obale 
noÏa.

UdrÏiavajte správne nastavenie rezacieho noÏa! Postupujte 
podºa na‰ich pokynov a pouÏívajte odporúãanú ‰ablónu na 
brúsenie.

!
VAROVANIE! Pred akoukoºvek prácou na 
pracovn˘ch nástrojoch vÏdy zastavte 
motor. Rotácia pokraãuje aj po uvoºnení 
ovládacej páãky plynu. Pred prácou s 
rezacím nástrojom zabezpeãte, aby bol 
nástroj úplne zastaven˘ a vytiahnite 
vysokonapäÈov˘ zapaºovací kábel.

!
VAROVANIE! PouÏívanie nesprávneho 
druhu pracovného nástroja alebo 
nesprávne naostreného noÏa zvy‰uje 
riziko spätného nárazu.
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• Ostrite v‰etky hrany rovnomerne, aby sa dodrÏalo 

vyváÏenie noÏa.

Ostrenie pílového kotúãa

• In‰trukcie na správne ostrenie rezacích nástrojov nájdete 
na obaloch t˘chto nástrojov.

Správne naostren˘ pílov˘ kotúã je základnou podmienkou na 
efektívnu prácu a na znemoÏnenie predãasného 
opotrebovania noÏa ako aj krovinorezu.

• Zabezpeãte, aby bol nôÏ dobre podopret˘ pri ostrení 
pilníkom. PouÏívajte 5,5 mm okrúhly pilník s drÏiakom 
pilníka.

• Uhol brúsenia je 15°. Zuby brúste striedavo vpravo a 
vºavo. Pokiaº sú zuby váÏnej‰ie po‰kodené kamienkami, 
potom môÏe byÈ nevyhnutné vo v˘nimoãn˘ch prípadoch 
aj prerovnaÈ vrcholky zubov ploch˘m pilníkom. V takomto 
prípade to treba urobiÈ e‰te pred brúsením okrúhlym 

pilníkom. Vrcholky zubov sa musia brúsiÈ rovnako u 
v‰etk˘ch zubov.

Upravte rozvádzanie zubov. ·írka rozvádzania má byÈ 1 mm.

Îacia hlava

• PouÏívajte vÏdy len odporúãané Ïacie hlavy a vyÏínacie 
lanká. Tieto lanká boli testované u v˘robcu tak, aby sa 
urãila vhodná veºkosÈ na kaÏd˘ stroj. Toto je veºmi dôleÏité 
vtedy, ak sa pouÏíva plnoautomatická Ïacia hlava. 
PouÏívajte len odporúãané rezné nástroje. Pozri kapitolu 
Technické dáta.

• V‰eobecne platí, Ïe men‰ie stroje si vyÏadujú men‰ie 
Ïacie hlavy a naopak. Je to z toho dôvodu, Ïe Ïacie lanko 
pouÏívané pri kosení musí byÈ pri rotácii odstredivou silou 
udrÏiavané napnuté v radiálnom smere od Ïacej hlavy a 
musí prekonávaÈ odpor trávového porastu poãas kosenia.

• DæÏka tohto lanka je tieÏ dôleÏitá. Dlh‰ie lanko si vyÏaduje 
silnej‰í stroj neÏ krat‰ie lanko s rovnak˘m priemerom.

• Presvedãite sa, ãi je orezávací noÏík na kryte Ïacej hlavy 
nepo‰koden˘. PouÏíva sa na presné odrezanie lanka na 
potrebnú dæÏku.

• Na predæÏenie Ïivotnosti Ïacieho lanka moÏno nechaÈ na 
pár dní lanko vo vode. Îacie lanko takto zosilnie a vydrÏí 
dlh‰ie.

!
VAROVANIE! VÏdy okamÏite vyraìte nôÏ, 
ktor˘ je kriv˘, hádÏe sa, je prasknut˘, 
nalomen˘ alebo inak po‰koden˘. Nikdy sa 
nepokú‰ajte rovnaÈ kriv˘ hádzav˘ nôÏ, 
aby sa dal znovu pouÏiÈ. PouÏívajte jedine 
originálne noÏe ‰pecifikovan˘ch typov.

DÔLEÎITÉ!

VÏdy musíte zabezpeãiÈ, aby kosiace lanko bolo rovnomerne 
a tesne natoãené okolo cievky, inak by stroj generoval ru‰ivé 
vibrácie.
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Upevnenie ovládacieho a 
manipulaãného oblúka (323RII)

• Vyskrutkujte skrutku na kraji plynovej rukoväte.

• NasuÀte plynovú rukoväÈ na pravú stranu ovládacieho a 
manipulaãného oblúka (pozri obrázok).

• Nastavte otvor pre skrutku v rukoväti ovládania plynu na 
otvor v riadidlách.

• VloÏte späÈ skrutku do otvoru v plynovej rukoväti.

• Zaskrutkujte skrutku cez rukoväÈ aj cez drÏadlá. 
Dotiahnite ju.

• Vyskrutkujte gombík zo zostavy ovládacieho a 
manipulaãného oblúka.

• Upravte polohu ovládacieho a manipulaãného oblúka 
podºa zobrazenia. Upevnite komponenty zostavy a zºahka 
zatiahnite gombík.

• ZaloÏte si postroj a zaveste stroj na závesn˘ hák. Teraz 
vykonajte koneãné nastavenie tak, aby bol stroj v 

komfortnej pracovnej polohe, keì sa zavesí na postroj. 
Zatiahnite krídlovú skrutku. 

Upevnenie ovládacieho a 
manipulaãného oblúka (327Rx, 
327RDx)

• Vyskrutkujte skrutku na kraji plynovej rukoväte.

• NasuÀte plynovú rukoväÈ na pravú stranu ovládacieho a 
manipulaãného oblúka (pozri obrázok).

• Nastavte otvor pre skrutku v rukoväti ovládania plynu na 
otvor v riadidlách.

• VloÏte späÈ skrutku do otvoru v plynovej rukoväti.

• Zaskrutkujte skrutku cez rukoväÈ aj cez drÏadlá. 
Dotiahnite ju.

• Vyskrutkujte gombík zo zostavy ovládacieho a 
manipulaãného oblúka.
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• Upravte polohu ovládacieho a manipulaãného oblúka 

podºa zobrazenia. Upevnite komponenty zostavy a zºahka 
zatiahnite gombík.

• ZaloÏte si postroj a zaveste stroj na závesn˘ hák. Teraz 
vykonajte koneãné nastavenie tak, aby bol stroj v 
komfortnej pracovnej polohe, keì sa zavesí na postroj. 
Zatiahnite krídlovú skrutku. 

MontáÏ a demontáÏ dvojdielneho 
drieku (327RDx)

MontáÏ
• Otoãením gombíka uvoºnite spojku.

• Zarovnajte úchytku nástavca (A) so ‰ípkou na spojke (B).

• Zatláãajte nástavec do spojky, k˘m nezapadne na svoje 
miesto.

• Skôr ako pouÏijete jednotku, pevne zatiahnite gombík.

DemontáÏ
• Otoãením gombíka (aspoÀ 3-krát) uvoºnite spojku.

• Stlaãte a podrÏte tlaãidlo (C). Pevne chyÈte koniec 
zariadenia a vytiahnite nástavec priamo zo spojky.

A
B

C
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MontáÏ rezacieho nástroja

Upevnenie ochranného krytu noÏa 
na kosenie trávy

• Zaveste kryt noÏa/kombinovan˘ kryt (A) na svoje miesto 
na hriadeli a zaistite ho skrutkou.

UPOZORNENIE!  PouÏívajte odporúãan˘ typ krytu 
rezacieho nástroja. Pozrite si ãasÈ Technické údaje.

• ZaloÏte uná‰aã (B) na v˘stupn˘ hriadeº.

• Otáãajte hriadeºom, k˘m jeden z otvorov uná‰aãa nelícuje 
s príslu‰n˘m otvorom na telese kuÏeºového prevodu.

• Zastrãte poistn˘ kolík (C) do otvoru na zaistenie hriadeºa.

• ZaloÏte nôÏ (D), podpornú misku (E) a podpornú prírubu 
(F) na v˘stupn˘ hriadeº.

• Zaskrutkujte maticu (G). Maticu treba utiahnuÈ 
uÈahovacím momentom 35-50 Nm (3,5-5 kpm). PouÏite 
na to nástrãkov˘ uÈahovací kºúã z náradia. PridrÏiavajte 
rameno nasúvacieho kºúãa tak tesne pri kryte nástroja, ako 
je to len moÏné. Na utiahnutie matice otáãajte upínacím 
kºúãom v opaãnom smere, ako je smer rotácie 
(Upozornenie! ºav˘ závit). 

Upevnenie ochranného krytu 
pílového kotúãa

• ZloÏte montáÏnu platÀu (H). Upevnite adaptér (I) a prírubu 
(J) pomocou dvoch skrutiek (K) podºa vyobrazenia. 
Upevnite kryt rezacieho nástroja (A) na adaptér s pouÏitím 
‰tyroch skrutiek (L) podºa vyobrazenia.

!
VAROVANIE!

Pri upevÀovaní rezacieho nástroja je 
mimoriadne dôleÏité, aby osadenie 
uná‰aãa sedelo presne v strede otvoru 
rezacieho nástroja. Pokiaº je rezací 
nástroj nesprávne upevnen˘, môÏe to 
maÈ za následok váÏne alebo aj smrteºné 
poranenie.

!
VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte rezací 
nástroj bez schváleného ochranného 
krytu. Pozri kapitolu Technické dáta. 
Pokiaº by bol pouÏit˘ nesprávny alebo 
po‰koden˘ kryt, potom by to mohlo 
zapríãiniÈ váÏne osobné poranenia.

DÔLEÎITÉ! Pokiaº sa bude pouÏívaÈ kosiaci nôÏ na trávu, 
potom musí stroj byÈ vybaven˘ správnymi rukoväÈami, 
krytom noÏa a postrojom.

G
F

D

B

C

A

E

A

L

I

J

K

H
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UPOZORNENIE!  PouÏívajte odporúãan˘ typ krytu 
rezacieho nástroja. Pozrite si ãasÈ Technické údaje.

• ZaloÏte uná‰aã (B) na v˘stupn˘ hriadeº.

• Otáãajte hriadeºom, k˘m jeden z otvorov uná‰aãa nelícuje 
s príslu‰n˘m otvorom na telese kuÏeºového prevodu.

• Zastrãte poistn˘ kolík (C) do otvoru na zaistenie hriadeºa.

• ZaloÏte nôÏ (D) a podpornú prírubu (F) na v˘stupn˘ 
hriadeº.

• Zaskrutkujte maticu (G). Maticu treba utiahnuÈ 
uÈahovacím momentom 35-50 Nm (3,5-5 kpm). PouÏite 
na to nástrãkov˘ uÈahovací kºúã z náradia. PridrÏiavajte 
rameno nasúvacieho kºúãa tak tesne pri kryte nástroja, ako 
je to len moÏné. Na utiahnutie matice otáãajte upínacím 
kºúãom v opaãnom smere, ako je smer rotácie 
(Upozornenie! ºav˘ závit). 

• Pri uvoºÀovaní a pri uÈahovaní upínacej matice rezacieho 
noÏa vzniká riziko poranenia rezacími zubami noÏa. Pri 
takej práci preto musíte zabezpeãiÈ, aby va‰e ruky boli 
neustále chránené krytom noÏa. VÏdy pouÏívajte 
nástrãkov˘ kºúã z náradia. ·ípky na obrázku ukazujú na 
miesto, kde treba pracovaÈ s nástrãkov˘m kºúãom pri 
uÈahovaní alebo pri uvoºÀovaní upínacej matice.

Upevnenie in˘ch krytov a 
kosiacich nástrojov

• Upevnite kryt Ïacej hlavy/kombinovan˘ kryt (A) vhodn˘ 
na pouÏitie so Ïacou hlavou/plastov˘mi noÏmi. Zaveste 
kryt na svoje miesto na drieku a zaistite ho pomocou 
skrutky (L). 

• ZaloÏte uná‰aã (B) na v˘stupn˘ hriadeº.

• Otáãajte hriadeºom, k˘m jeden z otvorov uná‰aãa nelícuje 
s príslu‰n˘m otvorom na telese kuÏeºového prevodu.

• Zastrãte poistn˘ kolík (C) do otvoru na zaistenie hriadeºa.

• Zaskrutkujte Ïaciu hlavu/plastové noÏe (H) v opaãnom 
smere, ako je smer otáãania nástroja.

• Pri demontáÏi postupujte podºa t˘chto in‰trukcií v 
obrátenom poradí.

F

D

B

C

G

H

H
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Nastavovanie postroja 
krovinorezy

·tandardn˘ postroj

R˘chle odopnutie
Na prednej strane postroja je ºahko dostupná r˘chlorozpínacia 
spona. Táto spona sa pouÏíva na r˘chle odopnutie obsluhy od 
stroja, ktor˘ zachvátil poÏiar, alebo pre prípad in˘ch 
naliehav˘ch situácií, ktoré si vyÏadujú r˘chle uvoºnenie 
obsluhy z postroja a od celého stroja.

RozloÏenie zaÈaÏenia na ramená obsluhy
Dobre nastavená poloha postroja a stroja vám zabezpeãí 
omnoho ºah‰iu prácu. Nastavte si polohu postroja tak, aby ste 
mali tu najlep‰iu pracovnú polohu. Napnutie boãn˘ch 
popruhov musí byÈ také, aby rovnomerne rozkladalo hmotnosÈ 
stroja na obidve ramená.

Správna v˘‰ka
Nastavte si správnu polohu ramenov˘ch popruhov tak, aby bol 
strihací nástroj paralelne so zemou.

Správne vyváÏenie
Nechajte rezací nástroj zºahka leÏaÈ na zemi. Pokiaº pouÏívate 
nôÏ píly, potom treba stroj vyváÏiÈ tak, aby voºne visel vo 
v˘‰ke10 cm nad zemou aby sa zabránilo kontaktu s kameÀmi 
a podobn˘mi prekáÏkami. Nastavte si správnu polohu 
podporného háku tak, aby sa stroj správne vyváÏil pre úãely 
ãistiacej píly.

!
VAROVANIE! Pri pouÏívaní krovinorezu 
musí byÈ tento stroj vÏdy bezpeãne 
zavesen˘ na háku postroja. V opaãnom 
prípade nie je moÏné bezpeãné ovládanie 
krovinorezu, ão môÏe maÈ za následok 
poranenie obsluhy alebo in˘ch osôb. 
Nikdy nepouÏívajte postroj s po‰kodenou 
r˘chlorozpínacou sponou.
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BezpeãnosÈ práce s palivom
Nikdy stroj ne‰tartujte:

1 Keì ste naÀ rozliali palivo. Poutierajte rozliate palivo a 
zvy‰né palivo nechajte odpariÈ.

2 V prípade, Ïe vylejete palivo na seba alebo na svoje ‰aty, 
vymeÀte si ich. Poum˘vajte si v‰etky ãasti tela, ktoré pri‰li 
do kontaktu s palivom. PouÏite mydlo a vodu.

3 Ak zo stroja presakuje palivo. Pravidelne kontrolujte, ãi z 
uzáveru nádrÏe alebo palivov˘ch vedení nepresakuje.

Preprava a uchovávanie
• Stroj a palivo uchovávajte a prepravujte tak, aby 

nevznikalo Ïiadne riziko presakovania alebo v˘parov, ktoré 
by pri‰li do kontaktu s iskrami, otvoren˘m plameÀom, 
napr. z elektrick˘ch strojov, elektrick˘ch motorov, 
elektrick˘ch relé/spínaãov alebo ohrievaãov.

• Pri skladovaní a preprave paliva vÏdy pouÏívajte na to 
urãené schválené kanistre.

• Pri skladovaní stroja na dlhé obdobia je potrebné 
vyprázdniÈ nádrÏ. Ohºadom zbavenia sa zvy‰ného paliva 
sa spojte s benzínov˘m ãerpadlom vo va‰om okolí.

• Pred dlhodob˘m skladovaním vykonajte kompletn˘ servis 
a vyãistite stroj.

• Ochrann˘ kryt rezacej ãasti musí byÈ nasaden˘ vÏdy pred 
dopravou alebo skladovaní stroj.

• Náhodnému na‰tartovaniu motora predídete tak, Ïe 
necháte kryt zapaºovacej svieãky vÏdy odmontovan˘ 
poãas dlhodobého uskladnenia, keì stroj nie je pod 
priamym dohºadom a pri vykonávaní servisn˘ch opatrení.

Palivo
UPOZORNENIE!  Stroj je vybaven˘ dvojtaktn˘m motorom a 
vÏdy sa musí prevádzkovaÈ s pouÏitím zmesi benzínu a 
dvojtaktného motorového oleja. Je dôleÏité presne nameraÈ 
mnoÏstvo oleja, ktoré sa má zmie‰aÈ, aby sa zabezpeãilo 
dosiahnutie správnej zmesi. Pri mie‰aní mal˘ch mnoÏstiev 
paliva môÏu aj malé nepresnosti znaãne ovplyvniÈ pomer 
zmesi.

Benzín

UPOZORNENIE!  VÏdy pouÏívajte kvalitnú zmes benzínu a 
oleja s oktánov˘m ãíslom minimálne 90 (RON). Ak je vá‰ stroj 
vybaven˘ katalyzátorom (pozri kapitolu Technické údaje), 
pouÏívajte vÏdy kvalitnú zmes bezolovnatého benzínu a oleja. 
Olovnat˘ benzín katalyzátor zniãí.

Ak je dostupn˘, pouÏívajte benzín s nízkymi emisiami, známy 
tieÏ ako alkylátov˘ benzín.

• NajniÏ‰ie odporúãané oktánové ãíslo je 90 (RON). Ak 
prevádzkujete motor pri niÏ‰om oktánovom ãísle ako 90, 
môÏe sa objaviÈ tzv. klepanie. Toto vyvoláva vysokú 
teplotu motora, ktorá môÏe maÈ za následok váÏne 
po‰kodenie motora.

• Ak dlhodobo pracujete s pln˘m plynom, odporúãa sa 
pouÏiÈ benzín s vy‰‰ím oktánov˘m ãíslom.

Dvojtaktn˘ olej
• PouÏívajte olej pre dvojtaktné motory HUSQVARNA, ktor˘ 

sa ‰peciálne vyrába pre vzduchom chladené dvojtaktné 
motory, aby ste tak dosiahli najlep‰í v˘sledok a v˘kon.

• Nikdy nepouÏívajte dvojtaktn˘ olej urãen˘ pre vodou 
chladené závesné motory, niekedy naz˘van˘ aj olej pre 
lodné motory (TCW).

• Nikdy nepouÏívajte olej urãen˘ pre ‰tvortaktné motory.

• Nízkokvalitn˘ olej alebo príli‰ obohatená zmes oleja a 
paliva môÏu ohroziÈ funkciu katalyzátora a zníÏiÈ jeho 
ÏivotnosÈ.

• Pomer zmie‰avania

Zmes 1:50 (2%) dvojtaktného oleja HUSQVARNA.

1:33 (3%) s in˘mi olejmi urãen˘mi pre vzduchom 
chladené dvojtaktné motory zaradené do triedy JASO FB/
ISO EGB.

!
VAROVANIE! Pri zaobchádzaní s palivom 
buìte opatrní. Pamätajte na 
nebezpeãenstvo poÏiaru, v˘buchu alebo 
nad˘chania sa v˘parov.

!
VAROVANIE! Palivo a v˘pary z neho sú 
vysoko horºavé a ich vd˘chnutie alebo 
kontakt s pokoÏkou môÏu spôsobiÈ váÏne 
poranenie. Z tohto dôvodu dodrÏiavajte 
pokyny na manipuláciu s palivom a 
zabezpeãte dostatoãnú ventiláciu.

Benzín, liter
Dvojtaktn˘ olej, liter

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

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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Mie‰anie
• Benzín a olej vÏdy mie‰ajte v ãistej nádoby urãenej na 

palivo.

• VÏdy zaãínajte tak, Ïe nalejete poloviãné mnoÏstvo 
benzínu, ktor˘ sa má pouÏiÈ. Potom pridajte celé 
mnoÏstvo oleja. Palivovú zmes premie‰ajte (pretraste). 
Pridajte zvy‰né mnoÏstvo benzínu.

• Palivovú zmes pred naplnením do palivovej nádrÏe stroja 
dobre premie‰ajte (pretraste).

• Nenamie‰avajte viac ako maximálne jednomesaãnú 
zásobu paliva.

• Ak sa stroj dlh‰iu dobu nepouÏíva, palivová nádrÏ by sa 
mala vyprázdniÈ a oãistiÈ.

DopæÀanie paliva

• VÏdy pouÏívajte nádobu na palivo s ventilom proti 
preteãeniu paliva.

• Vyãistite priestor okolo palivového veka. Zneãistenie 
nádrÏe môÏe spôsobiÈ prevádzkové problémy.

• Pretrasením nádoby pred napæÀaním nádrÏe zabezpeãte, 
aby palivo bolo dobre premie‰ané.

!
VAROVANIE! Tlmiã katalyzátora sa poãas 
pouÏívania a po pouÏití veºmi zahreje. 
Platí to aj pri voºnobehu motora. 
Nezabudnite na nebezpeãie poÏiaru, 
predov‰etk˘m ak pracujete blízko 
horºav˘ch látok a/alebo v˘parov.

!
VAROVANIE! Ak budete dodrÏiavaÈ 
nasledovné opatrenia, zmen‰íte t˘m riziko 
poÏiaru:

Nefajãite alebo neklaìte teplé predmety 
v blízkosti paliva.

Pred dopæÀaním paliva vÏdy vypnite 
motor.

Pred doplnením paliva motor vÏdy 
zastavte a nechajte ho na niekoºko minút 
vychladnúÈ.

Pri dopæÀaní paliva pomaly otvorte 
palivov˘ uzáver, tak aby sa pozvoºna 
uvolnil ak˘koºvek nadmern˘ tlak.

Po naplnení paliva starostlivo zatiahnite 
palivov˘ uzáver.

Pred na‰tartovaním sa vÏdy vzdiaºte so 
strojom od miesta dopæÀania paliva.
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·TART A STOP

Pred na‰tartovaním skontrolujte

• Skontrolujte nôÏ, aby bolo zaruãené, Ïe sa nevytvorili 
Ïiadne trhliny na pätách zubov ani na centrovacom otvore. 
NajbeÏnej‰ou príãinou tvorby trhlín sú ostré rohy vytvorené 
na pätách zubov poãas ostrenia, alebo práca s nástrojom, 
ktor˘ má tupé zuby. Pokiaº na noÏi nájdete trhlinu, nôÏ 
musíte ihneì vyradiÈ.

• Skontrolujte, ãi podporná príruba nie je prasknutá 
následkom únavy materiálu alebo následkom príli‰ného 
utiahnutia. Prasknutú podpornú prírubu musíte ihneì 
vyradiÈ.

• Presvedãite sa statickou silovou skú‰kou, ãi upínacia 
matica nie je uvoºnená. Upínacia matica musí maÈ 
upínaciu silu najmenej 1,5 Nm. UÈahovací moment na 
utiahnutie matice musí byÈ 35-50 Nm.

• Skontrolujte, ãi ochrann˘ kryt noÏa nie je po‰koden˘ alebo 
prasknut˘. Ochrann˘ kryt vymeÀte, pokiaº bol vystaven˘ 
nárazom, alebo ak je prasknut˘.

• Skontrolujte ãi Ïacia hlava a kryt Ïacieho zariadenia nie sú 
po‰kodené alebo prasknuté. Îaciu hlavu alebo ochrann˘ 

kryt vymeÀte, pokiaº boli vystavené nárazom, alebo ak sú 
niekde prasknuté.

• Nikdy nepouÏívajte stroj bez ochranného krytu ani s 
po‰koden˘m ochrann˘m krytom.

• Pred na‰tartovaním stroja musia byÈ v‰etky kryty správne 
nasadené a nesmú byÈ po‰kodené.

·tart a stop

·tartovanie

Palivová pumpa: Opakovane stláãajte klobúãik palivovej 
pumpy, k˘m sa nenaplní palivom. Palivová pumpa nemusí byÈ 
naplnená úplne. 

!
VAROVANIE! E‰te pred na‰tartovaním 
stroja musíte upevniÈ kompletn˘ kryt 
spojky a hriadeºa, inak sa môÏe spojka 
uvoºniÈ a poraniÈ pouÏívateºa.

Pred na‰tartovaním sa vÏdy vzdiaºte so 
strojom od miesta dopæÀania paliva. 
PoloÏte stroj na rovn˘ povrch. 
Zabezpeãte, aby rezací nástroj nepri‰iel 
do kontaktu so Ïiadnym predmetom.

Zaistite, aby sa v pracovnej oblasti 
nepohybovali Ïiadne neoprávnené osoby, 
v opaãnom prípade hrozí riziko váÏneho 
poranenia. Bezpeãná vzdialenosÈ je 15 
metrov.
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·TART A STOP

S˘tiã: Vytiahnite s˘tiã. 

ªavou rukou drÏte stroj na zemi (VAROVANIE! Neprid⁄Ïajte ho 
nohou!). Uchopte ‰tartovacie drÏadlo, pravou rukou pomaly 
potiahnite ‰núru, aÏ k˘m nepocítite ist˘ odpor (západky 
‰tartéra sa zachytávajú), a potom ‰núru r˘chlo a silno 
potiahnite. ·tartovaciu ‰núru si nikdy neomotávajte 
okolo ruky.

Opakovane poÈahujte za ‰tartovaciu ‰núru, k˘m motor 
nenaskoãí. Po na‰tartovaní motora vráÈte s˘tiã do 
prevádzkovej polohy a pridajte pln˘ plyn; t˘m sa automaticky 
vypne tzv. poloplyn.

UPOZORNENIE!  ·núru ‰tartéra nevyÈahujte naplno a 
nepú‰Èajte drÏadlo ‰tartéra pri plnom vytiahnutí ‰núry. MôÏe 
to po‰kodiÈ stroj.

UPOZORNENIE!  Nevstupujte Ïiadnou ãasÈou tela do 
vyznaãeného priestoru. Kontakt môÏe maÈ za následok 
popálenie pokoÏky alebo elektrick˘ ‰ok, ak je kryt zapaºovacej 
svieãky po‰koden˘. VÏdy pouÏívajte rukavice. NepouÏívajte 
stroj s po‰koden˘m krytom zapaºovacej svieãky.

Ovládanie plynu s aretáciou - polplyn:
Polplyn zapnete nasledovne: stlaãte poistnú páãku plynu a 
plynovú páãku. DrÏte ich stlaãené a súãastne stlaãte aretaãné 
tlaãidlo polplynu (A). Následne pri drÏaní aretaãného tlaãidla 
pustite páãku plynu a poistnú páãku plynu. Na vrátenie do 
pôvodného stavu - teda na voºnobeh stlaãte znovu poistnú 
páãku plynu a páãku plynu.

Zastavenie

Zastavte motor vypnutím zapaºovania.

UPOZORNENIE!  Vypínaã sa automaticky vráti do polohy 
‰tartovania. Kryt zapaºovacej svieãky treba pri montáÏi, 
kontrole a údrÏbe odmontovaÈ zo svieãky, aby sa zabránilo 
náhodnému na‰tartovaniu.

!
VAROVANIE! Keì sa motor na‰tartuje so 
s˘tiãom alebo s plynom v ‰tartovacej 
polohe, potom sa nôÏ zaãne ihneì otáãaÈ.
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V‰eobecné pracovné pokyny

Základné bezpeãnostné pravidlá

1 Pozrite sa okolo seba:

• aby ste sa presvedãili, ãi ºudia, zvieratá alebo ostatné veci 
nemôÏu ovplyvniÈ va‰e ovládanie stroja.

• Treba zabezpeãiÈ, aby ºudia, zvieratá, atì. nemohli prísÈ 
do kontaktu s rezacími nástrojmi ani s voºn˘mi telesami 
odletujúcimi od rezacích nástrojov.

• NEZABUDNITE! Stroj smiete pouÏívaÈ len v takom 
prípade, keì ste schopní privolaÈ pomoc v prípade nehody.

2 Skontrolujte pracovnú oblasÈ. OdstráÀte v‰etky voºné 
predmety, ako sú kamene, úlomky skla, klince, oceºové 
drôty, ‰núry a pod., ktoré by mohli pri kosení vyletúvaÈ 
alebo sa namotaÈ na rezací nástroj.

3 NepouÏívajte stroj v nepriazniv˘ch podmienkach, ako sú 
hustá hmla, siln˘ dáÏì a vietor, krutá zima a podobne. 
Práca v zlom poãasí je únavná a ãasto priná‰a ìal‰ie riziká, 
ako sú ‰mykºav˘ povrch, nepredvídateºn˘ smer pádu ap.

4 Presvedãte sa, Ïe dobre a pevne stojíte. Skontrolujte, ãi 
okolo vás nie sú prekáÏky (korene, skaly, vetvy, jamy a 
podobne) pre prípad, Ïe by ste sa muselí náhle pohnúÈ. 
Dávajte si pozor pri práci na svahu.

5 Venujte maximálnu pozornosÈ píleniu stromov pri 
prerezávke, v ktor˘ch je napätie. Napnut˘ strom sa môÏe 
náhle vymr‰tiÈ späÈ do pôvodnej polohy pred t˘m alebo po 
tom, ako ho spílite. Ak stojíte na nesprávnej strane, alebo 
zaãnete rezaÈ na nesprávnom mieste, môÏe strom 
zasiahnuÈ vás alebo va‰u reÈazovú stroj. Následne môÏete 
nad strojum stratiÈ kontrolu a spôsobiÈ si váÏne poranenie.

6 UdrÏiavajte dobrú rovnováhu a pevn˘ postoj.

7 Stroj drÏte vÏdy oboma rukami. Stroj drÏte vpravo vedºa 
tela.

8 Rezn˘ nástroj udrÏiavajte pod úrovÀou pásu.

9 Pred prechodom na iné miesto vypnite stroj. Pred 
transportom stroja na akúkoºvek vzdialenosÈ najskôr na 
nástroj zaloÏte transportn˘ kryt.

10 Nikdy neukladajte stroj v chode na zem, ak ho nemáte 
neustále pod dobr˘m dohºadom.

DÔLEÎITÉ!

Táto ãasÈ opisuje základné bezpeãnostné pokyny na prácu s 
krovinorezmi a vyÏínaãmi.

Ak si nie ste istí, ako ìalej postupovaÈ, obráÈte sa na 
odborníka. Kontaktujte svojho predajcu alebo servisnú 
dielÀu.

Vyvarujte sa kaÏdému pouÏitiu stroja, ktoré podºa vás 
presahuje va‰e moÏnosti.

Pred pouÏitím stroja musíte pochopiÈ rozdiely medzi 
prerezávaním lesného porastu, kosením trávového porastu a 
vyÏínaním.
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ABC pri práci s krovinorezom
• V kaÏdom prípade pouÏívajte len správne nástrojové 

vybavenie.

• Presvedãte sa, ãi je vybavenie dobre nastavené.

• Postupujte podºa bezpeãnostn˘ch pokynov.

• Svoju prácu si vopred starostlivo zorganizujte.

• Pri zaãínaní kosenia zaãínajte vÏdy na pln˘ plyn.

• PouÏívajte vÏdy len ostré noÏe.

• Vyhnite sa kameÀom.

• Kontrolujte smer rezania (vyuÏite smer vetra).

Pracovné metódy

• Pred zaãatím prerezávky najskôr skontrolujte prerezávan˘ 
priestor, typ terénu, sklon svahu, ãi tam nie sú kamene, 
jamy, atì.

• Zaãnite s prácou na najjednoduch‰om mieste a vyãistite 
si otvoren˘ priestor, z ktorého budete pokraãovaÈ v práci.

• Pracujte systematicky sem a tam cez ãisten˘ priestor, 
‰írka ãisteného pásu má byÈ okolo 4-5 m na kaÏd˘ 
priechod. VyuÏije sa tak cel˘ dosah stroja v obidvoch 
smeroch a poskytne obsluhe vhodn˘ ãist˘ pracovn˘ 
priestor.

• âistite v pásoch s dæÏkou okolo 75 m. Kanistre s palivom 
prená‰ajte podºa postupu práce.

• Na svahovitom teréne pracujte pozdæÏ sklonu (po 
vrstevnici). Je to omnoho ºah‰ie, neÏ pracovaÈ striedavo 
nahor a nadol.

• Naplánujte si trasu ãisten˘ch pásov tak, aby ste sa vyhli 
otvoren˘m priekopám alebo in˘m terénnym prekáÏkam. 
âistené pásy treba orientovaÈ aj tak, aby ste vyuÏili 

!
VAROVANIE! Obsluha stroja ani nikto in˘ 
nesmie skú‰aÈ odoberaÈ porezan˘ 
materiál, k˘m je stroj v ãinnosti, alebo 
k˘m rezn˘ nástroj e‰te rotuje, pretoÏe by 
to mohlo maÈ za následok váÏne 
poranenia.

Pred odoberaním materiálu namotaného 
okolo hriadeºa noÏa zastavte chod stroja a 
rotáciu rezacieho nástroja, lebo inak by to 
malo za následok riziko poranenia. 
KuÏeºov˘ prevod sa poãas prevádzky 
môÏe zahriaÈ a môÏe tak zostaÈ nejak˘ 
ãas po pouÏití. V prípade dotyku by ste sa 
mohli popáliÈ.

!
VAROVANIE! Dávajte pozor na odletujúce 
telesá. VÏdy noste schválené chrániãe 
oãí. Nikdy sa nenakláÀajte ponad kryt 
rezacieho nástroja. Kamene, úlomky, atì. 
môÏu vyletieÈ do oãí a zapríãiniÈ slepotu 
alebo váÏne poranenie.

Neoprávnené osoby udrÏiavajte v 
bezpeãnej vzdialenosti. Deti, zvieratá, 
diváci a pomocníci sa musia zdrÏiavaÈ v 
bezpeãnej vzdialenosti najmenej 15 m. 
Ak sa niekto priblíÏi bliÏ‰ie, musíte stroj 
ihneì zastaviÈ. Nikdy neotáãajte strojom 
v prevádzke okolo seba bez toho, aby ste 
sa presvedãili, ãi sa niekto nenachádza v 
nebezpeãnej zóne.

!
VAROVANIE! Niekedy sa vetvy alevo 
zvy‰ky rastlín zachytia medzi kryt a rezn˘ 
nástroj. Pred ãistením vÏdy vypnite chod 
stroja.

!
VAROVANIE! Stroje s upnut˘mi pílov˘mi 
kotúãmi alebo zastrihovacími noÏmi na 
trávu môÏu prudko odskakovaÈ do strany, 
ak nôÏ príde do styku s pevn˘m 
predmetom. Ide o tzv. odrazenie noÏa. 
V˘razné odrazenie noÏa môÏe spôsobiÈ 
trhnutie stroja alebo pouÏívateºa 
ºubovoºn˘m smerom a pouÏívateº môÏe 
stratiÈ nad strojom kontrolu. K odrazeniu 
noÏa môÏe dôjsÈ náhle, ak sa stroj 
zachytí, zasekne alebo uviazne. âastej‰ie 
k nemu dochádza na miestach, kde nie je 
rezan˘ materiál dobre viditeºn˘.

Vyhnite sa rezaniu v oblasti noÏa v uhle 
záberu medzi dvanástou hodinou a treÈou 
hodinou vzhºadom na stred noÏa. 
Vzhºadom na r˘chlosÈ rotácie tak môÏe 
vzniknúÈ spätn˘ náraz, pokiaº sa pokúsite 
rezaÈ hrub‰ie kmene v tomto uhlovom 
rozsahu noÏa.
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veterné podmienky tak, aby odrezané kmene padali v 
smere na vyãisten˘ priestor.

Prerezávky lesného porastu pomocou 
noÏa píly

• Riziko spätného rázu sa zvy‰uje s narastajúcou hrúbkou 
rezan˘ch kmeÀov. Pri rezaní sa preto musíte vyhnúÈ 
záberu noÏa v uhle medzi dvanástou hodinou a treÈou 
hodinou od stredu noÏa.

• Na dosiahnutie pádu stromu naºavo, treba postrãiÈ 
odrezan˘ spodok kmeÀa napravo. NakloÀte nôÏ a priloÏte 
ho v diagonálnom smere nadol napravo s pouÏitím silného 
tlaku. ZároveÀ potlaãte kmeÀ s pouÏitím krytu noÏa. ReÏte 
v oblasti noÏa v uhlovom rozsahu medzi treÈou hodinou a 
piatou hodinou. Pred pritlaãením noÏa pustite stroj na pln˘ 
plyn.

• Na dosiahnutie pádu stromu napravo, treba postrãiÈ 
odrezan˘ spodok kmeÀa naºavo. NakloÀte nôÏ a priloÏte 
ho v diagonálnom smere nahor napravo. ReÏte v oblasti 

noÏa v uhlovom rozsahu medzi treÈou hodinou a piatou 
hodinou tak, aby smer rotácie tlaãil pätu stromu naºavo.

• Na dosiahnutie pádu stromu dopredu treba postrãiÈ 
odrezan˘ spodok kmeÀa dozadu. PriloÏte nôÏ na kmeÀ 
r˘chlym pohybom zozadu.

• Hrub‰ie kmene sa musia rezaÈ z dvoch strán. Najskôr si 
musíte urãiÈ smer pádu stromu. Prv˘ rez urobte na strane 
na ktorú má strom padnúÈ. Potom dokonãite odrezanie 
kmeÀa z druhej strany. Nastavte si reznú silu podºa 
veºkosti kmeÀa a podºa tvrdosti dreva. Ten‰ie kmene si 
vyÏadujú väã‰í tlak, zatiaº ão hrub‰ie kmene si vyÏadujú 
men‰í tlak.

• Pokiaº sú kmene tesnej‰ie pri sebe, potom primerane 
upravte r˘chlosÈ postupu.

• Pokiaº sa nôÏ zasekne v kmeni, nikdy neuvoºÀujte stroj 
trhaním. Ak to tak urobíte, potom sa môÏu nôÏ, kuÏeºov˘ 
ozuben˘ prevod, hriadeº alebo rukoväte po‰kodiÈ. Uvoºnite 
rukoväte, uchopte driek stroja obidvoma rukami a opatrne 
stroj uvoºnite.
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Rezanie kríkov pílov˘m kotúãom

• Tenké kmene a krovie sa jednoducho skosia. Pracujte s 
rezacími pohybmi s v˘kyvom na obidve strany.

• Pokúste sa odrezaÈ niekoºko kmeÀov jedin˘m rezacím 
pohybom.

• V prípade skupín tvrd‰ích kmeÀov najskôr vyãistite okolie 
skupiny. Zaãnite s rezaním kmeÀov okolo vonkaj‰ej strany 
skupiny, aby ste zabránili zaseknutiu nástroja. Potom 
oreÏte kmene na poÏadovanú v˘‰ku. Teraz skúste 
dosiahnuÈ noÏom aj do stredu skupiny. Pokiaº je prístup 
stále obtiaÏny, potom odreÏte kmene a nechajte ich 
spadnúÈ. T˘mto spôsobom sa zmen‰í riziko zaseknutia.

Kosenie trávnatého porastu s pouÏitím 
noÏa na trávu

• Kosiace noÏe na trávu sa nesmú pouÏívaÈ na rezanie 
dreven˘ch kmeÀov.

• NôÏ na trávu sa pouÏíva na v‰etky typy vysok˘ch alebo 
hrub˘ch stoniek rastlín.

• Trávnat˘ porast sa kosí k˘vav˘m pohybom do strán, 
priãom pohyb sprava doºava je kosiací a pohyb zºava 
doprava je vratn˘ (naprázdno). ªavá strana noÏa (v uhle 
medzi 8 aÏ 12 hodinami) je urãená na kosenie.

• Pokiaº je nôÏ pri kosení trávy naklonen˘ doºava, tráva sa 
zhromaÏìuje na línii, kde sa dá ºah‰ie zozbieraÈ napríklad 
hrabaním.

• Pokúste sa pracovaÈ rytmicky. Stojte pevne s nohami od 
seba. Po vykonaní prázdneho vratného zdvihu postúpte 
vpred a opäÈ sa pevne postavte.

• Nechajte podpornú misku zºahka leÏaÈ na zemi. PouÏíva 
sa na ochranu noÏa proti kontaktu so zemou.

• Zmen‰ite riziko namotania rastlín okolo noÏa t˘m, Ïe 
budete postupovaÈ podºa t˘chto pokynov: 

1Pracujte vÏdy s motorom na pln˘ plyn.

2Pri vratnom pohybe sa vyhnite uÏ odrezanému materiálu.

• Skôr ako zaãnete zbieraÈ nakosen˘ materiál, zastavte 
chod stroja, odopnite stroj z postroja a poloÏte stroj na 
zem.

VyÏínanie trávnika pomocou Ïacej hlavy

VyÏínanie

• VyÏínaciu hlavu drÏte tesne nad zemou pod urãit˘m 
uhlom. Kosenie vykonáva koniec Ïacieho lanka. Nechajte 
lanko pracovaÈ svojim vlastn˘m tempom. Nikdy nasilu 
netlaãte lanko do koseného miesta.

• Îacím lankom môÏete ºah‰ie odstraÀovaÈ trávu a burinu 
popri stenách, ohradách, stromoch a obrubníkoch, ale tam 
môÏe aj po‰kodiÈ citlivej‰ie miesta kôry stromov a krovín ãi 
po‰kodiÈ kolíky plotu.

• Riziko po‰kodenia rastlín sa dá zníÏiÈ skrátením Ïacieho 
lanka na dæÏku 10-12 cm a zníÏením poãtu otáãok 
motora.

âistenie

• Technikou ãistenia sa odstraÀuje v‰etka neÏiadúca 
vegetácia. UdrÏiavajte Ïaciu hlavu tesne nad zemou a 
nakloÀte ju. Vyãistite Ïacím lankom zem okolo stromov, 
kolíkov, budov a podobne. UPOZORNENIE! Táto technika 
zvy‰uje r˘chlosÈ opotrebovania Ïacieho lanka.

• Îacie lanko sa opotrebuje r˘chlej‰ie a musí sa nahrádzaÈ 
omnoho ãastej‰ie pri práci medzi kameÀmi, tehlami, 
betónom, kovov˘m plotom, atì. ako pri práci, kde 
prichádza do kontaktu so stromami a dreven˘mi plotmi.

• Pri vyÏínaní musíte pracovaÈ so strojom s niÏ‰ími otáãkami 
a nie na pln˘ plyn, ãím sa lanko predæÏi a zníÏi sa 
opotrebovanie Ïacej hlavy.
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Kosenie

• VyÏínanie je ideálne na kosenie trávy, ktorá je ÈaÏko 
dostupná s pouÏitím normálnej kosaãky. Pri kosení 
udrÏiavajte Ïacie lanko paralelne so zemou. Vyhnite sa 
tlaãeniu Ïacej hlavy proti zemi, lebo tak sa môÏe 
po‰kodzovaÈ trávnik ako aj nástroj.

• Poãas normálneho kosenia nepripustite neustály kontakt 
Ïacej hlavy so zemou. Neustály kontakt tohoto typu môÏe 
zapríãiniÈ po‰kodenie a nadmerné opotrebovanie Ïacej 
hlavy.

Zametanie

• Fúkací efekt rotujúceho lanka moÏno vyuÏiÈ na r˘chle a 
ºahké vyãistenie plochy. Rotujúce lanko udrÏiavajte 
paralelne so zametanou zemou a pohybujte sa ponad zem 
vejárovito tam a späÈ.

• Pri kosení a zametaní treba pracovaÈ so strojom na pln˘ 
plyn, ãím sa dosiahnu najlep‰ie v˘sledky práce.
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Karburátor
Tento v˘robok znaãky Husqvarna bol skon‰truovan˘ a 
vyroben˘ podºa ‰pecifikácií, ktoré zniÏujú vypú‰Èanie 
‰kodliv˘ch plynov. Po spotrebovaní 8-10 nádrÏí paliva bude 
motor zabehnut˘. Aby ste zabezpeãili jeho ìal‰í chod pri 
maximálnom v˘kone a minimalizovali v˘fukové emisie po 
zábehu, poÏiadajte predajcu/servisnú dielÀu (ktorí majú k 
dispozícii poãítadlo otáãok), aby vám nastavili karburátor.

Funkcia

• Karburátor reguluje otáãky motora pomocou plynovej 
páãky. Vzduch a palivo sa zmie‰ajú v karburátore. Zmes 
vzduchu a paliva je nastaviteºná. Správne nastavenie 
zmesi je podstatné pre dosiahnutie najlep‰ieho v˘konu 
píly.

• Nastavenie karburátora znamená, Ïe motor je 
prispôsoben˘ miestnym prevádzkov˘m podmienkam, 
napr. podnebiu, nadmorskej v˘‰ke, benzínu a oleju pre 
dvojtakty.

• Karburátor je vybaven˘ tromi nastavovacími prvkami:

L = nízke otáãky

H = vysoké otáãky

T = skrutka nastavenia voºnobehu

• Tryska L a H sa pouÏívajú na také nastavenie prívodu 
paliva, ktor˘ bude v optimálnom pomere s prúdom 
nasávaného vzduchu, ktor˘ je riaden˘ páãkou plynu 
(‰krtiacou klapkou). Ak sú zatáãané v smere hodinov˘ch 
ruãiãiek, pomer zmesi vzduch/palivo je chudobnej‰í 
(menej paliva), ak sú zatáãané proti smeru hodinov˘ch 
ruãiãiek, pomer je bohat‰í (viac paliva). Chudobná zmes 
zvy‰uje otáãky motora, bohatá ich zniÏuje.

• T-skrutka reguluje polohu klapky plynu pri chode motora 
na voºnobeh. Otoãenie skrutky v smere hodinov˘ch 
ruãiãiek zvy‰uje otáãky voºnobehu, zatiaº ão otoãenie proti 
smeru hodinov˘ch ruãiãiek otáãky voºnobehu zniÏuje.

Základné nastavenie
• Základné nastavenia karburátora sa upravujú poãas 

testovania v továrni. Základné nastavenie je bohat‰ie ako 
optimálne, malo by sa ponechaÈ v prv˘ch hodinách 
pouÏívania stroja. Potom je moÏné karburátor jemne 
nastaviÈ. Jemné nastavenie by mal vykonaÈ skúsen˘ 
technik.

UPOZORNENIE!  Ak sa rezn˘ nástroj otáãa vtedy, keì motor 
pracuje na voºnobeh, skrutka T pre nastavenie voºnobehu by 
sa mala otoãiÈ proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m sa 
rezn˘ nástroj nezastaví.

Odporúãané otáãky pri voºnobehu: 2700 rpm

Odporúãané max. otáãky: Pozrite si ãasÈ Technické údaje.

Jemné nastavenie
• Keì sa stroja "zabehne", je moÏné jemne nastaviÈ 

karburátor. Jemné nastavenie by mala urobiÈ kvalifikovaná 
osoba. Najprv nastavte trysku L, potom skrutku voºnobehu 
T, a nakoniec trysku H.

Podmienky
• Pred ak˘mkoºvek nastavovaním skontrolujte, ãi je 

vzduchov˘ filter ãist˘ a ãi je pripevnen˘ kryt filtra. 
Nastavovanie karburátora so ‰pinav˘m filtrom spôsobí, Ïe 
po jeho vyãistení je palivová zmes chudobnej‰ia. MôÏe 
dôjsÈ k váÏnemu po‰kodeniu motora.

• Opatrne otoãte obidve trysky, L a H, aby boli v polovici 
medzi úplne zatiahnutou polohou a plne odskrutkovanou 
polohou v rámci dorazov.

• Nepokú‰ajte sa nastavovaÈ trysky L a H ìalej, pretoÏe to 
môÏe viesÈ k po‰kodeniu motora.

• Na‰tartujte stroj podºa návodu a nechajte ho zahrievaÈ asi 
10 minút.

UPOZORNENIE!  Ak sa rezn˘ nástroj otáãa vtedy, keì 
motor pracuje na voºnobeh, skrutka T pre nastavenie 
voºnobehu by sa mala otoãiÈ proti smeru hodinov˘ch 
ruãiãiek, aÏ k˘m sa rezn˘ nástroj nezastaví.

!
VAROVANIE! E‰te pred na‰tartovaním 
stroja musíte upevniÈ kompletn˘ kryt 
spojky a hriadeºa, inak sa môÏe spojka 
uvoºniÈ a poraniÈ pouÏívateºa.

!
VAROVANIE! Ak otáãky pri voºnobehu 
nemoÏno nastaviÈ, tak aby sa rezn˘ 
nástroj zastavil, spojte sa s predajcom/
servisnou dielÀou. NepouÏívajte stroj, 
k˘m nebol správne nastaven˘ alebo 
opraven˘.
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Tryska L na nastavenie nízkych otáãok
Pokúste sa nájsÈ najvy‰‰ie otáãky voºnobehu t˘m, Ïe budete 
otáãaÈ trysku L v smere hodinov˘ch ruãiãiek a potom proti ich 
smeru. Keì dosiahnete najvy‰‰ie otáãky, otoãte tryskou L proti 
smeru hodinov˘ch ruãiãiek o 1/4 otáãky.

UPOZORNENIE!  Ak sa rezn˘ nástroj otáãa vtedy, keì motor 
pracuje na voºnobeh, skrutka T pre nastavenie voºnobehu by 
sa mala otoãiÈ proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m sa 
rezn˘ nástroj nezastaví.

Jemné nastavenie otáãok voºnobehu T
Nastavte voºnobeh pomocou skrutky voºnobehu T, ak je to 
nutné. Najprv toãte nastavovaciu skrutku T v smere 
hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m sa rezacie príslu‰enstvo nezaãne 
toãiÈ. Potom otáãajte nastavovacou skrutkou voºnobehu proti 
smeru hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m sa reÈaz nezastaví. 
Voºnobeh je správne nastaven˘ vtedy, keì motor beÏí hladko 
v kaÏdej polohe. VoºnobeÏné otáãky by mali byÈ znaãne niÏ‰ie 
ako otáãky, pri ktor˘ch sa zaãne pohybovaÈ reÈaz.

Tryska pre nastavenie vysok˘ch otáãok H
Tryska H s vysok˘mi otáãkami ovplyvÀuje v˘kon motora, 
r˘chlosÈ, teplotu a spotrebu paliva. Ak je tryska H s vysok˘mi 
otáãkami nastavená na príli‰ chudobnú zmes (príli‰ 
zaskrutkovaná), r˘chlosÈ motora bude príli‰ vysoká a môÏe 
dôjsÈ k jeho po‰kodeniu. Nenechávajte motor beÏaÈ na pln˘ 
plyn dlh‰ie ako 10 sekúnd.

Spustite motor na pln˘ plyn a pomaly otáãajte trysku H s 
vysok˘mi otáãkami v smere hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m 
motor nespomalí. Potom pomaly otáãajte tryskou H s 
vysok˘mi otáãkami proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek, aÏ k˘m 
motor nezaãne pracovaÈ nerovnomerne. Teraz pomaly otoãte 
tryskou H s vysok˘mi otáãkami v smere hodinov˘ch ruãiãiek, 
k˘m motor nebude pracovaÈ hladko.

Nezabudnite, Ïe pri nastavovaní trysky H s vysok˘mi otáãkami 
nesmie byÈ motor zaÈaÏen˘. Pred nastavením trysky H s 
vysok˘mi otáãkami musíte preto odstrániÈ rezn˘ nástavec, 
maticu, podpornú prírubu a hnací disk.

Tryska H s vysok˘mi otáãkami je správne nastavená, ak motor 
trochu rapoce. Ak motor pretáãa, nastavenie je príli‰ 
chudobné. Ak motor príli‰ dymí a rapoce, nastavenie je príli‰ 
bohaté.

UPOZORNENIE!  Ak chcete karburátor nastaviÈ optimálne, 
kontaktujte kvalifikovaného predajcu/servisnú dielÀu, ktorí 
majú k dispozícii otáãkomer.

Správne nastaven˘ karburátor
Pokiaº je karburátor nastaven˘ správne, stroj bude akcelerovaÈ 
bez zaváhania a pri plnom plyne trochu rapoce. Je tieÏ 
dôleÏité, aby sa pri voºnobehu netoãil rezací nástroj. Ak je L-
tryska nízkych otáãok nastavená na príli‰ chudobnú zmes, 
môÏu vzniknúÈ problémy pri ‰tartovaní a zr˘chlenie je slabé.

Tryska vysok˘ch otáãok H nastavená na príli‰ chudobnú zmes 
môÏe spôsobiÈ niÏ‰í v˘kon, slabú akceleráciu, resp. po‰kodenie 
motora.

Ak obe trysky, L a H sú nastavené na príli‰ bohatú zmes, 
objavia sa problémy so zr˘chlením, alebo nízkymi pracovn˘mi 
otáãkami.

!
VAROVANIE! Ak otáãky pri voºnobehu 
nemoÏno nastaviÈ, tak aby sa rezn˘ 
nástroj zastavil, spojte sa s predajcom/
servisnou dielÀou. NepouÏívajte stroj, 
k˘m nebol správne nastaven˘ alebo 
opraven˘.

H
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Nastavenie ‰tartovacieho plynu
Správny ‰tartovací plyn sa nastavuje pomocou 
nastavovacieho ãlenu na zadnej ãasti rukoväte vedºa kábla. 
PouÏite túto skrutku (so 4 mm vnútorn˘m ‰esÈhranom) na 
zv˘‰enie alebo zníÏenie veºkosti ‰tartovacieho plynu.

Postupujte nasledovne:

1 Nechajte stroj pracovaÈ na voºnobeh.

2 Stlaãte aretáciu ‰tartovacieho plynu, ako je opísané v ãasti 
·tartovanie a zastavovanie.

3 Pokiaº je ‰tartovací plyn príli‰ mal˘ (menej neÏ 4000 ot./
min.), otoãte nastavovaciu skrutku A v smere pohybu 
hodinov˘ch ruãiãiek, k˘m sa namontovan˘ rezací nástroj 
nezaãne otáãaÈ. Potom otoãte skrutku A ìalej e‰te o 1/2 
otáãky.

4 Pokiaº je ‰tartovací plyn príli‰ vysok˘, otáãajte 
nastavovaciu skrutku A proti smeru pohybu hodinov˘ch 
ruãiãiek, k˘m sa nezastaví pohyb namontovaného 
rezacieho nástroja. Potom otoãte skrutku A v smere 
pohybu hodinov˘ch ruãiãiek o 1/2 otáãky.

Tlmiã v˘fuku

UPOZORNENIE!  Niektoré tlmiãe v˘fuku sú vybavené 
katalyzátorom. V kapitole Technické údaje zistíte, ãi má vá‰ 
stroj katalyzátor.

Tlmiã v˘fuku je navrhnut˘ na zniÏovanie hladiny hluku a na 
smerovanie v˘fukov˘ch plynov preã od obsluhy. V˘fukové 
plyny sú horúce a môÏu obsahovaÈ iskry, ktoré, ak sú 
namierené proti suchému a horºavému materiálu, môÏu 
spôsobiÈ poÏiar.

 Niektoré tlmiãe v˘fuku sú vybavené ‰peciálnou sieÈkou na 
zachytávanie iskier. Ak má va‰a píla tento typ tlmiãa, mali by 
ste sieÈku ãistiÈ aspoÀ jedenkrát t˘Ïdenne. Najlep‰ie sa sieÈka 
ãistí drôtenou kefou. Zachytávaã tlmiãa v˘fuku bez 
katalyzátora je potrebné raz za t˘ÏdeÀ vyãistiÈ alebo ho v 
prípade potreby vymeniÈ. Zachytávaã tlmiãa v˘fuku s 
katalyzátorom sa musí kontrolovaÈ a v prípade potreby raz za 
mesiac vyãistiÈ. Ak je zachytávaã po‰koden˘, treba ho 
vymeniÈ. Ak je zachytávaã ãasto zanesen˘, môÏe byÈ 
po‰koden˘ katalyzátor. Ak chcete skontrolovaÈ tlmiã v˘fuku, 
kontaktujte svojho predajcu. Zanesen˘ zachytávaã spôsobí 
prehriatie stroja a môÏe spôsobiÈ po‰kodenie valca a piestu.

UPOZORNENIE!  Nikdy nepouÏívajte stroj, ktor˘ má chybn˘ 
tlmiã v˘fuku.

!
VAROVANIE! Ak otáãky pri voºnobehu 
nemoÏno nastaviÈ, tak aby sa rezn˘ 
nástroj zastavil, spojte sa s predajcom/
servisnou dielÀou. NepouÏívajte stroj, 
k˘m nebol správne nastaven˘ alebo 
opraven˘.

4 mm

!
VAROVANIE! Tlmiãe vybavené 
katalyzátorom sa pri pouÏívaní veºmi 
zahrievajú a ostávajú horúce e‰te nejak˘ 
ãas po vypnutí. To isté sa t˘ka aj pri 
voºnobehu. Pri kontakte môÏe dôjsÈ k 
popáleninám. Existuje riziko poÏiaru.
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Chladiaci systém

Na udrÏiavanie ão najniÏ‰ej pracovnej teploty je stroj vybaven˘ 
chladiacim systémom.

Chladiaci systém pozostáva z:

1 Nasávania vzduchu na ‰tartéri.

2 Rebier na zotrvaãníku.

3 Chladiacich rebier na valci.

4 Kryt valca (usmerÀuje prúd studeného vzduchu okolo 
valca).

Oãistite chladiaci systém raz do t˘ÏdÀa kefkou, príp. pri 
nároãnej‰ích podmienkach ãastej‰ie. ·pinav˘ alebo 
zablokovan˘ chladiaci systém má za následok prehriatie 
stroja, ktoré spôsobuje po‰kodenie piestu a valca.

KuÏeºov˘ prevod
Prevod so ‰ikm˘m ozubením je naplnen˘ správnym 
mnoÏstvom mazadla uÏ vo v˘robnom závode. Napriek tomu 
pred pouÏitím stroja treba skontrolovaÈ, ãi je prevod s 
kuÏeºov˘m ozubením naplnen˘ mazadlom do troch ‰tvrtín. 
PouÏívajte ‰peciálne mazadlo firmy HUSQVARNA.

Mazivo v kuÏeºovom ozubenom prevode nie je zvyãajne 
potrebné meniÈ, mení sa iba v prípade opráv.

Vzduchov˘ filter

Vzduchov˘ filter treba pravidelne ãistiÈ, aby sa odstránili prach 
a ‰pina a vyhlo sa tak:

• Poruche karburátora

• Problémom so ‰tartovaním

• Zhor‰enému v˘konu

• Zbytoãnému opotrebovaniu ãastí motora.

• Nadmerne vysokej spotrebe paliva.

V extrémne pra‰nom prostredí ãistite filter kaÏd˘ch 25 hodín 
alebo ãastej‰ie.

1

23

4
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âistenie vzduchového filtra
OdstráÀte kryt vzduchového filtra a vytiahnite filter. Umyte ho 
v teplej mydlovej vode. Pred vloÏením skontrolujte, ãi je filter 
such˘.

Vzduchov˘ filter, ktor˘ sa pouÏíva nejakú dobu, nemoÏno 
celkom oãistiÈ. Preto sa musí v pravideln˘ch intervaloch 
nahrádzaÈ nov˘m. Po‰koden˘ filter sa musí vÏdy 
vymeniÈ.

Ak pouÏívate stroj v pra‰nom prostredí, vzduchov˘ filter musí 
byÈ namoãen˘ v oleji. Pozrite si pokyny v ãasti Olejovanie 
vzduchového filtra.

Olejovanie vzduchového filtra

VÏdy pouÏívajte olej do filtra od spoloãnosti HUSQVARNA, ã. 
tovaru 531 00 92-48. Olej do filtra obsahuje rozpú‰Èadlo, 
pomocou ktorého presiakne do celého filtra. Vyhnite sa preto 
kontaktu s pokoÏkou.

VloÏte filter do plastového vrecka a vylejte naÀ olej. Premieste 
plastové vrecko, aby sa olej dostal do filtra. Pred vloÏením filtra 
do stroja vytlaãte vo vrecku z filtra prebytoãn˘ olej a vylejte ho. 
Nikdy nepouÏívajte beÏn˘ motorov˘ olej. Tento typ oleja cez 
filter veºmi r˘chlo presiakne a nahromadí sa v spodnej ãasti.

Dvojdielny hriadeº (327RDx)

Pohybliv˘ koniec hriadeºa v dolnom hriadeli treba namazaÈ 
príslu‰n˘m mazadlom kaÏd˘ch 30 hodín. Existuje riziko, Ïe 
pohyblivé konce hriadeºa (dráÏkové spojenie) na modeloch s 
dvojdielnym hriadeºom sa môÏu zadrieÈ, pokiaº by neboli 
pravidelne mazané.

Zapaºovacia svieãka

Stav zapaºovacej svieãky je ovplyvnen˘:

• Nesprávnym nastavením karburátora.

• Nesprávnou zmesou paliva (príli‰ veºa alebo nesprávny 
druh oleja).

• Zneãisten˘m filtrom.

Tieto ãinitele spôsobujú povlaky na elektródach zapaºovacej 
svieãky, ktoré môÏu maÈ za následok prevádzkové problémy a 
‰tartovacie ÈaÏkosti.

Ak má stroj nízky v˘kon, problémy pri na‰tartovaní alebo 
prajuce nedostatoãne: pred podniknutím ìal‰ích krokov vÏdy 
skontrolujte zapaºovaciu svieãku. Ak je zapaºovacia svieãka 
‰pinavá, oãistite ju a skontrolujte, ãi medzera medzi 
elektródami je 0,5 mm. Zapaºovacia svieãka by sa mala 
vymeniÈ po pribliÏne mesaãnej prevádzke, alebo ak treba aj 
skôr.

UPOZORNENIE!  VÏdy pouÏívajte odporúãan˘ typ 
zapaºovacej svieãky! Nesprávna zapaºovacia svieãka môÏe 
váÏne po‰kodiÈ piest/valec.
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Plán údrÏby
Nasleduje zoznam postupov údrÏby, ktoré musíte vykonaÈ. Väã‰ina z nich je opísaná v ãasti ÚdrÏba. PouÏívateº môÏe vykonávaÈ 
iba údrÏbu a servis popísané v návode na obsluhu. Nároãnej‰ie práce sa musia vykonávaÈ v autorizovanej servisnej dielni.

ÚdrÏba Denná údrÏba T˘Ïdenná 
údrÏba

Mesaãná 
údrÏba

Vyãistite vonkaj‰ok stroja. X

Skontrolujte, ãi postroj nie je po‰koden˘. X

Skontrolujte, ãi závesné oko na popruh nie je po‰kodené. X

Skontrolujte, ãi poistná páãka plynu a plyn z hºadiska bezpeãnosti 
fungujú správne.

X

Skontrolujte, ãi vypínaã funguje správne. X

Skontrolujte, ãi rukoväÈ a drÏadlo nenesú známky po‰kodenia a ãi sú 
správne zaistené.

X

Skontrolujte, ãi pri voºnobehu nerotuje rezací nástroj. X

Vyãistite vzduchov˘ filter. VymeÀte ho, ak je to potrebné. X

Skontrolujte, ãi kryt nie je po‰koden˘ alebo prasknut˘. Ak bol kryt 
vystaven˘ úderom, alebo ak je prasknut˘, potom sa musí vymeniÈ.

X

Skontrolujte, ãi je nôÏ riadne vycentrovan˘, ãi je ostr˘ a ãi nie je 
prasknut˘. Nevycentrovan˘ nôÏ bude vyvolávaÈ vibrácie a môÏe 
zapríãiniÈ po‰kodenie stroja.

X

Skontrolujte, ãi Ïacia hlava nie je po‰kodená alebo prasknutá. V 
prípade potreby vymeÀte Ïaciu hlavu.

X

Skontrolujte, ãi je poistná matica rezacieho nástroja správne 
utiahnutá.

X

Skontrolujte, ãi sú matice a skrutky dotiahnuté. X

Skontrolujte, ãi z motora, nádrÏe na palivo alebo palivov˘ch vedení 
nepresakuje palivo.

X

Skontrolujte, ãi je transportn˘ kryt noÏa v poriadku a ãi je správne 
zaisten˘.

X

Skontrolujte ‰tartér a ‰tartovaciu ‰núru. X

Skontrolujte, ãi nie sú po‰kodené ãasti na tlmenie vibrácií. X

Vyãistite vonkaj‰ok zapaºovacej svieãky. Odmontujte ju a skontrolujte 
medzeru medzi elektródami. Nastavte medzeru na 0,5 mm alebo 
vymeÀte zapaºovaciu svieãku. Skontrolujte, ãi je zapaºovacia svieãka 
správne nasadená.

X

Vyãistite chladiaci systém stroja. X

Vyãistite alebo vymeÀte zachytávaã iskier na tlmiãi v˘fuku (vzÈahuje 
sa to iba na tlmiãe v˘fuku bez katalyzátora).

X

Vyãistite vonkaj‰ok karburátora a priestor okolo neho. X

Skontrolujte, ãi je kuÏeºov˘ ozuben˘ prevod naplnen˘ do troch ‰tvrtín 
mazadlom. V prípade potreby ‰peciálne mazadlo doplÀte.

X

Skontrolujte, ãi nie je palivov˘ filter zneãisten˘ a ãi nie je palivová 
hadica prasknutá alebo inak po‰kodená. VymeÀte ich, ak je to 
potrebné.

X

Skontrolujte v‰etky káble a pripojenia. X

Skontrolujte, ãi nie sú spojka, pruÏiny spojky a bubon spojky 
opotrebované. Potrebnú v˘menu vykoná autorizovaná servisná dielÀa.

X

VymeÀte zapaºovaciu svieãku. Skontrolujte, ãi je zapaºovacia svieãka 
správne nasadená.

X

Skontrolujte a vyãistite zachytávaã iskier na tlmiãi v˘fuku (vzÈahuje sa 
to iba na tlmiãe v˘fuku s katalyzátorom).

X



TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

Poznámka 1: Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustick˘ v˘kon (LWA) v súlade so smernicou EÚ 2000/14/ES.

Poznámka 2: Zodpovedajúca hladina zvukového tlaku sa vypoãíta ako ãasovo-váÏená celková energia pre hladiny zvukového tlaku 
za rôznych pracovn˘ch podmienok s nasledovn˘m ãasov˘m rozdelením: 1/2 voºnobeh 1/2 maximálne otáãky.

POZNÁMKA! Hladina akustického tlaku pri u‰iach obsluhy a vibrácie na rukovätiach sa merali so v‰etk˘mi Ïacími nástrojmi a 
príslu‰enstvom schválen˘m pre tento stroj. Tabuºka udáva najniÏ‰ie a najvy‰‰ie hodnoty.

Technické údaje 323RII 327Rx 327RDx

Motor

Objem valca, cm3 24,5 24,5 24,5

V⁄tanie valca, mm 34 34 34

Zdvih, mm 27 27 27

Otáãky pri voºnobehu, ot./min. 2700 2700 2700

Odporúãané maximálne otáãky pri voºnobehu, ot./min. 11000-11700 11000-11700 11000-11700

R˘chlosÈ v˘vodného hriadeºa, ot./min. 9300 9300 9300

Max. v˘kon motora podºa ISO 8893, kW/ ot./min. 0,9/8400 0,9/8400 0,9/8400

Tlmiã katalyzátora v˘fuku Áno Áno Áno

Zapaºovací systém s obmedzovaãom otáãok Áno Áno Áno

Zapaºovací systém

V˘robca/typ zapaºovacieho systému Walbro MB Walbro MB Walbro MB

Zapaºovacia svieãka Champion RCJ 6Y Champion RCJ 6Y Champion RCJ 6Y

Medzera medzi elektródami, mm 0,5 0,5 0,5

Palivov˘ a mazací systém

V˘robca/typ karburátora Zama C1Q Zama C1Q Zama C1Q

Kapacita palivovej nádrÏe, litre 0,5 0,5 0,5

HmotnosÈ

HmotnosÈ bez paliva, rezného nástroja a chrániãa, kg 5,1 5,4 5,0

Emisie hluku

(pozri poznámku 1)

Hladina akustického v˘konu, meraná v dB(A) 109 109 109

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

Hladina hluku

(viì poznámka 2)

Ekvivalentná hladina akustického tlaku pri uchu pouÏívateºa 
meraná podºa normy EN ISO 22868, dB(A), min./max.:

92/94 94/96 94/96

Hladiny vibrácií

Hladina vibrácií na rukoväti meraná podl’a normy  
EN ISO 22867, m/s2

Pri vol’nobehu l’avá/pravá rukoväÈ min.: 2,1/2,0 1,7/1,9 1,7/1,9

Pri vol’nobehu l’avá/pravá rukoväÈ max.: 2,7/2,8 2,0/2,1 2,0/2,1

Pri max. otáãkach ºavá/pravá rukoväÈ min.: 3,2/2,8 2,4/1,8 2,4/1,8

Pri max. otáãkach ºavá/pravá rukoväÈ max.: 4,8/4,4 4,5/4,4 4,5/4,4
Slovak – 63



TECHNICKÉ ÚDAJE
 
 
 

EÚ vyhlásenie o zhode (UplatÀuje sa iba na Európu)
My, spoloãnosÈ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500, prehlasujeme, Ïe krovinorezy 
Husqvarna 323RII, 327RX a 327RDX so sériov˘mi ãíslami datovan˘mi od roku 2008 (rok sa zreteºne uvádza na v˘konovom 
‰títku, po ãom nasleduje sériové ãíslo), vyhovujú poÏiadavkám SMERNICE RADY:

   - z 22. júna 1998 „ohºadom strojov”98/37/EC, príloha IIA.

   - Z 15. decembra 2004 „ohºadom elektromagnetickej kompatibility"2004/108/EEC.

   - z 8. 5. 2000 „ohºadom emisií hluku do okolia”2000/14/EG. Hodnotenie zhody podºa dodatku V. Informácie o emisiách     
      hluku nájdete v kapitole Technické údaje.

Boli uplatnené nasledovné normy: EN ISO 12100-2, CISPR 12:2005, EN ISO 11806

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko vykonala dobrovoºnú skú‰ku typu v zastúpení 
Husqvarna AB. Certifikáty sú ãíslované: SEC/08/1228, 01/164/064 - 327RX/RDX, SEC/08/1229, 01/164/064 - 
323RII

Huskvarna, 13. februára 2008

Michael Kullberg, obchodn˘ riaditeº

Schválené príslu‰enstvo Typ Kryt na rezací nástroj, art. ã.

Centrálny otvor rezacieho/sekacieho 
nástroja, Ø 25,4 mm

Závit hriadeºa noÏa M10

Nástroje na kosenie trávy
Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zub.) 503 93 42-02

Grass 255-8 1" (Ø 250 8-zub.) 503 93 42-02

NôÏ píly Scarlet 200-22 1" (Ø 200 22 zub.) 537 02 21-01

Plastové noÏe Tricut Ø 300 mm 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Îacia hlava

T25 503 93 42-02 /  503 97 71-01

S35 503 93 42-02 /  503 97 71-01

T35, T35x 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Podporná miska Zafixovan˘ -
64 – Slovak
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