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MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Motor 42,7ccm / 51,7ccm

Tento návod k obsluze popisuje mezinárodní bezpečnostní symboly a piktogramy, které mohou být na
křovinořezu vyobrazeny. Přečtěte si uživatelský manuál, aby jste se seznámili s bezpečnostními upozor
něními, montáží, obsluhou a odstraňováním závad.
Při práci s křovinořezem buďte velmi opatrní. Před prvním uvedením do provozu a před všemi pracemi
spojenými s údržbou, montáží a čištěním, si důkladně pročtěte návod k obsluze.
Před startem motoru si nasadle chrániče sluchu, obličeje a přilbu. Minimální bezpečná vzdálenost od
ostatních osob činí 15 metrů. V návodu k obsluze si přečtěte, jaký olej je vhodný pro použití ve vašem
přístroji. Odmrštěné předměty a rotující nože mohou způsobit těžká zranění.
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Při práci s přístrojem
buďte velmi opatrní.
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�
Při údržbě nebo výměně žacího zařízení,
vždy odpojte konektor
od zapalovací svíčky.
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Spínač zapalování
Vypnut

&

POZOR!
Palivo je hořlavé
a páry jsou výbušné.

�
Před prvním uvedením
do provozu a před všemi pracemi spojenými
s údržbou, montáží
a čištěním, si důkladně
pročtěte návod
k obsluze.
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Před startem motoru
si nasaďte chránič sluchu, obličeje a přilbu.

POZOR! Nebezpečí
zásahu odmrštěnými
předměty. Dodržujte
bezpečnou vzdálenost.
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�

Varování před horkým
povrchem.

�
Nestartujte motor
v uzavřeném prostoru.
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vertikální, jednoválcový, vzduchem
chlazený dvoutaktní spalovací motor

Typ motoru

směs benzínu BA 95 NATURAL

Palivo

a oleje v poměru 40:1

Objem palivové nádrže

1,2L

Zapalování

bezkontaktní elektronické

Zdvihový objem

42,7ccm / 51,7ccm

Maximální výkon motoru dle ISO 8893

1,2kW / 1,45kW

Volnoběžné otáčky motoru

3050 ± 450 ± min·1

Sepnutí spojky

min. 4500 min·1

�
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Minimální bezpečná
vzdálenost od ostatních
osob činí 15 metrů.

10700 min-1 (strunová hlava)

Maximální otáčky motoru

12000 min·1 (trojtamenný nůž)

Maximální otáčky výstupního hřídele převodové hlavy

Rotující nůž při odrazu
od zasaženého předmětu
může způsobit těžká
zranění.

I

Spínač zapalování
Zapnut

e

Používejte předepsané
ochranné prostředky.
Používejte antivibrační
rukavice a pevnou obuv.

�
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POZOR!
Výfukové plyny
jsou toxické.

Maximální otáčky
žacího ústrojí.
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8000 min-1 (strunová hlava)
9000 min-1 (trojramenný nůž)
BM6A/Torch,BPMR7NNGK

Zapalovací svíčka

&

1ó

Nedoplňujte palivo
za chodu motoru.

PROTECO nářadí s.r.o.
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Původní návod k použití křovinořezu 51.06-KR-43 / 51.06-KR-52
TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzdálenost mezi elektrodami zapalovací svíčky

0,6 - 0,7 mm

Mazací olej výkonová třída APi TC, ISO E-GB,
JASO FB, JASO FD, ISO-L-EGD/OEM

olej pro zatížené vysokootáčkové
dvoutaktní motory zahradní techniky 40:1

Spínač zapalování

kolébkový přepínač (START- STOP)

Páčka plynu

ovládání prstem

Startér

tahový startér s vratnou pružinou

Spojka

odstředivá

Nosná tyč

dvoudílná

Směr rotace žacího ústrojí

proti směru hodinových ručiček

Ekvivalentní hladina vibrací P rukojeť

8,0m/s2

Ekvivalentní hladina vibrací L rukojeť

8,0m/s2

Nejistota hodnoty

K =1,5 m/s2

Naměřená hladina akustického tlaku trojzubého nože

LpA, av

Naměřená hladina akustického tlaku strunové hlavy

LpA, av = 96dB(A)

=

95,7dB(A)

Nejistota hodnoty

3 dB(A)

Naměřená hladina akustického výkonu trojzubého nože

LwA, av= 112,4dB(A)

Naměřená hladina akustického výkonu strunové hlavy

LwA, av= 114dB(A)

Nejistota hodnoty

3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu

LwAav: 113 dB(A)

PROTECO nářadí s.r.o.
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cz
žací ústrojí:
0 255x1,4mm / 0 25,4

trojramenný nůž

struna NYLON 0 2,5mm

strunová hlava

7,77 kg (s trojramenným nožem)

Hmotnost křovinořezu (bez paliva)

I

7,87 kg (se strunovou hlavou)

Poufltl pffstroje

Tento křovinořez je určen:

Přihlížející osoba by vždy měla být vybavena ochranou očí. Pokud se někdo přibližuje do Vašeho
pracovního prostoru, okamžitě vypněte motor a vyčkejte, dokud se žací ústrojí zcela nezastaví.
• Před nastartováním motoru vždy vyzkoušejte páčku plynu. Musí se po stisknutí a uvolnění
automaticky vracet do výchozí polohy.
Všechna nastavení, výměny žacího ústrojí nebo údržbu provádějte vždy při vypnutém spínači zapalování
a odpojeném kabelu od zapalovací svíčky. Pokud nejdou snížit otáčky, vlivem zaseklé plynové páčky
nebo závady karburátoru, křovinořez ihned vypněte a nepoužívejte jej, dokud závada nebude odstraně
na. Neodstraňujte bezpečnostní štítky z křovinořezu. Nečitelné nebo poškozené štítky nahraďte novými.
Při práci i údržbě vždy používejte osobní ochranné pomůcky!
Bezpečnostní pokyny pro benzínové kfovinofezy

- k použití odpovídajícímu popisu v tomto návodu a bezpečnostním upozorněním
- výhradně pro privátní péči o zahradu
- k péči o travnaté plochy
Tento křovinořez nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Tento křovinořez není určen pro trvalé zatížení, profesionální použití a komerční činnost.
Rozsah použití specifikuje návod k obsluze.
Pečlivě uschovejte návod k obsluze. Důkladně se s návodem seznamte a při zapůjčení křovinořezu
jinému uživateli mu návod k použití předejte.
Uživatel křovinořezu je zodpovědný za veškeré škody vzniklé jiným osobám a jejich majetku!
Křovinořez používejte jen v od výrobce předepsaném a dodaném technickém stavu.
Používejte výhradně originální příslušenství.
Svévolné změny, úpravy a opravy křovinořezu vylučují odpovědnost výrobce za zranění a škody,
které by díky tomu vznikly.
Zároveň zaniká právo na uplatnění záruky. Pokud bude křovinořez nevhodně používán, prodejce i výrob
ce se distancují od uplatnění jakékoliv záruky!
Výrobce nepřetržitě pracuje na vývoji tohoto produktu, a proto si ponechává právo na případné změny,
např. tvaru nebo vzhledu výrobku, bez předchozího upozornění.
Po dobu záruky je k opravám oprávněno pouze autorizované servisní středisko.
PŘED POUŽITÍM KŘOVINOŘEZU ČTĚTE VŠECHNY POKYNY
• Pečlivě si přečtěte tato upozornění. Seznamte se s obsluhou a manipulací s křovinořezem.
• Nikdy nepoužívejte tento křovinořez, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu,
návykových látek či léků.
• Děti a mladiství, kteří nedosáhli 18 let a osoby nezpůsobilé, nesmí křovinořez používat.
• Nejdříve zkontrolujte celý křovinořez, než jej začnete používat. Poškozené nebo opotřebené díly
vyměňujte pouze za nové originální díly. Ujistěte se, zda jsou všechny spojovací prvky správně
připevněny a utaženy. Ujistěte se, že je náležitě nasazen kryt žacího ústrojí a nachází se v předepsané
poloze, jinak hrozí nebezpečí poranění případně odmrštěnými předměty. Pokud nebude dbáno na toto
upozornění, může dojít ke zranění uživatele i přihlížejících osob nebo k poškození křovinořezu.
• Při výměně struny nebo strunové hlavy používejte pouze originální náhradní díl.
• Používejte pouze předepsaný žací nůž.
• Při manipulaci s nožem používejte rukavice.
• Před každým použitím křovinořezu vyčistěte a překontrolujte pracovní prostor. Odstraňte všechny
předměty, jako jsou kameny, větve, střepy, hřebíky, dráty nebo provazy, které by se mohly odmrštit
nebo zaklínit do žacího ústrojí. Při práci musí být děti, ostatní přihlížející osoby i zvířata vzdáleni
v okruhu minimálně 15 metrů, pro přihlížející osoby vždy vzniká riziko zasažení odmrštěným předmětem.

PROTECO nářadí s.r.o.
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POZOR: Benzín je velice nebezpečná hořlavina, výpary mohou při vznícení explodovat.
Provedla následující bezpečnostní opatření:
• Nevdechujte benzínové výpary, jsou jedovaté.
• Palivo uchovávejte pouze ve schválených a k tomuto účelu určených kanystrech.
Kanystr s palivem nikdy nenechávejte na přímém slunci.
• Zamezte možnosti vznícení rozlitého benzínu.
• Dodržujte požární bezpečnostní předpisy, aby jste zamezili možnosti vzniku požáru.
• Před plněním paliva vždy vypněte motor a nechte jej vychladnout. Nikdy nepovolujte víčko nádrže
dokud je motor horký! Palivo doplňujte pouze, pokud je motor studený. Víčko nádrže pomalu
odšroubujte, aby jste snížili tlak v nádrži. Nikdy křovinořez nepoužívejte bez pevně zašroubovaného
víčka palivové nádrže.
• Plnění paliva provádějte v čistém a dobře větratelném prostoru, nejlépe venku, kde se nenacházejí
žádné zdroje jisker nebo otevřeného ohně. Nikdy při doplňování paliva nekuřte. Rozlité palivo okamžitě
z křovinořezu otřete. Motor startujte až po vyprchání benzínových výparů.
• Před startem motoru křovinořez odneste alespoň 10 metrů od místa plnění paliva.
• Při práci s křovinořezem nebo plnění paliva nikdy nekuřte a vyhýbejte se jiskrám a otevřenému ohni.
• Pokud s křovinořezem nepracujete, nenechávejte jej na přímém slunci. Silným zahřátím benzínu
v nádrži dojde ke zvýšení tlaku a může dojít k přeplavení karburátoru.
• Znečištěné hadry olejem nebo benzínem nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte je ve sběrně.
Bezpečnost při používání
• Nikdy křovinořez nestartujte a nenechte běžet, pokud se nacházíte v uzavřeném prostoru. Vdechování
výfukových plynů může být smrtelné. Obsahují jedovatý oxid uhelnatý. Křovinořez je určen pouze
pro venkovní použití.
• Vždy když křovinořez používáte, noste ochranné brýle nebo obličejový štít, přilbu, chrániče sluchu,
antivibrační rukavice, pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, pevné dlouhé kalhoty.
• Nikdy při práci s křovinořezem nenoste žádné volné oblečení, šperky, krátké kalhoty, sandály
a nechodle bez bot. Vlasy noste stažené a vyčesané.
• Bezpečnostní kryt žacího ústrojí musí být vždy nasazen. Obě žací struny musí být před provozem
vytaženy a řádně nainstalovány. Struna nesmí přesahovat obrys krytu. Na krytu musí být nainstalována
ochranná lišta s trimovacím(ořezávacím) nožem pro zkracování struny.
• Křovinořez je vybaven odstředivou spojkou. Žací ústrojí se nesmí při volnoběžných otáčkách motoru
otáčet. Pokud tomu tak není, seřidle volnoběžné otáčky, případně kontaktujte servisní středisko.
• Žacího ústrojí se po nastartování motoru nikdy nedotýkejte!
• Křovinořez používejte pouze při denním světle nebo při velmi dobrém osvětlení.
• Buďte připraveni k používání křovinořezu již ve chvíli, kdy zatáhnete za startovací lanko.

PROTECO nářadí s.r.o.

7

www.proteco-naradi.cz

EU 352+/Èâ(1Ë26+2'ċ
___________________________________________________________________________
Výrobce: 3527(&2QiĜDGtVUR
5DGOLFNi0 00 Praha 5
ýHVNiUHSXEOLND,ý2
Výrobek: 51.06-KR-43 - NĜRYLQRĜH]FFP-WDNWQt PROTECO
51.06-KR-52 - NĜRYLQRĜH]FFP-WDNWQt PROTECO
Typ:
PNBC415-3
PBNC520-3
9êUREHNVSOĖXMHYãHFKQDSĜtVOXãQiXVWDQRYHQtWHFKQLFNêFKSĜHGSLVĤWMSĜHGPČWQêFKVPČUQLF
(YURSVNêFKVSROHþHQVWYtDQDĜt]HQtYOiG\ý5
SmČUQLFHþ 2014/30/EU 1DĜt]HQtYOiG\ ý5þ 117/2016 Sb.)
6PČUQLFHþ1/65/EU (ROHs2) 1DĜt]HQtYOiG\ý5þ481/2012 Sb.)
6PČUQLFHþ(& 1DĜt]HQtYOiG\ý5þ Sb.)
6PČUQLFHþ(& 1DĜt]HQtYOiG\ý5þ. 198/2006 Sb.)
3ĜLSRVRX]HQtVKRG\E\O\SRXåLW\QiVOHGXMtFtQRUP\
EN ISO 14982:2009
EN ISO 11094:1991
EN 60335-1
EN 50636-2-91
EN 50581
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 22868:2011
EN ISO 3744:1995
*DUDQWRYDQiKODGLQDDNXVWLFNpKRYêNRQX/WA 113 dB (A).
1DPČĜHQiKODGLQDDNXVWLFNpKRYêNRQXLwa 109,83 dB (A).
3RVRX]HQtVKRG\E\ORSURYHGHQR:ITS Shanghai, 1198 Qinzhou Road, Caohejing Development,
Shanghai 200233, China
1D]iNODGČFHUWLILNiWĤDUHSRUWĤ
SH10111007-001+A1+A2+A3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10, 190101028SHA-V3,
JSH007120476 001+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11,SH12101207-001/A1,
SH12051817-004, SH11020366-001, SH11020367-001.

3RVOHGQtGYRMþtVOtURNX, v QČPåE\ORR]QDþHQt&(QDYêUREHNXPtVWČQR 20
2VREDSRYČĜHQiNRPSOHWDFtWHFKQLFNpGRNXPHQWDFH: Libor Knap
3RGEĜH]t
518 03
V 3RGEĜH]tGQH. 12. 2019

…………………………………
Libor Knap
MHGQDWHOVSROHþQRVWL

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, Praha 5 150 00
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