
Original Instruction Manual
Originalbetriebsanleitung
Originální návod k obsluze
Pôvodný návod na obsluhu
Eredeti használati útmutató

Important:
Read this instruction manual carefully before putting the Brush Cutter/String Trimmer into operation and strictly observe the safety regulations! 
Preserve instruction manual carefully!
Wichtig:
Lesen Sie vor Verwendung der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und halten Sie die 
Sicherheitsregeln strikt ein! Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf!
Důležité:
Před uvedením křovinořezu/strunové sekačky do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a pečlivě dodržujte bezpečnostní 
směrnice! Návod k obsluze pečlivě uschovejte!
Dôležité:
Pred uvedením krovinorezu/strunovej kosačky do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a striktne dodržiavajte bezpečnostné 
nariadenia! Tento návod na obsluhu starostlivo uschovajte!
Fontos:
A bozótvágó/szegélyvágó első üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást, és szigorúan tartsa be a biztonsági 
előírásokat! Gondosan őrizze meg a használati utasítást!

RBC2500 RBC2510



ENGLISH (Original instructions)
Thank you very much for purchasing the MAKITA Brush Cutter/String trimmer. We 
are pleased to recommend to you the MAKITA Brush Cutter/String trimmer which 
is the result of a long development programme and many years of knowledge and 
experience. 
Please read this booklet which refers in detail to the various points that will 
demonstrate its outstanding performance. This will assist you to obtain the best 
possible result from your MAKITA Brush Cutter/String trimmer. 

SYMBOLS
You will note the following symbols when reading the instructions manual. 

Read instruction Manual Wear eye and ear protection
(for String trimmer only)

Take Particular care and Attention Wear protective helmet, eye and ear
protection (for Brush Cutter only)

Forbidden Do not use metal blades
(for String trimmer only)

Keep distance Top permissible tool speed

Flying object hazard Fuel and oil mixture

No Smoking Engine-Manual start

No open flame Emergency stop

Protective gloves must be worn First Aid

Kickback ON/START

Keep the area of operation clear of all 
persons and pets OFF/STOP

Wear sturdy boots with nonslip 
soles. Steel toed safety boots are 
recommended.
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General Instructions 
To ensure correct operation, user has to read this instruction manual to make  –
himself familiar with the handling of the Brush Cutter/String trimmer. Users 
insufficiently informed will risk danger to themselves as well as others due to 
improper handling. 
It is recommended only to lend the Brush Cutter/String trimmer to people who  –
have proven to be experienced with Brush Cutter/String trimmers.  
Always hand over the instruction manual. 
First users should ask the dealer for basic instructions to familiarize oneself with  –
the handling of an engine powered cutter. 
Children and young persons aged under 18 years must not be allowed to operate  –
the Brush Cutter/String trimmer. Persons over the age of 16 years may however 
use the device for the purpose of being trained only whilst under supervision of a 
qualified trainer. 
Use Brush Cutter/String trimmers with the utmost care and attention.  –
Operate the Brush Cutter/String trimmer only if you are in good physical condition.  –
Perform all work calmly and carefully. The user has to accept liability for others. 
Never use the Brush Cutter/String trimmer after consumption of alcohol or drugs,  –
or if feeling tired or ill. 
National regulation can restrict the use of the machine. –

Intended use of the machine 
The Brush Cutter/String trimmer is only intended for cutter grass, weeds, Bushes,  –
undergrowth it should not be used for any other purpose such as Edging or hedge 
cutting as this may cause injury.

Personal protective equipment 
The clothing worn should be functional and appropriate, i.e. it should be tight- –
fitting but not cause hindrance. Do not wear either jewelry or clothing which could 
become entangled with bushes or shrubs. 
In order to avoid either head-, eye-, hand-or foot injuries as well as to protect your  –
hearing the following protective equipment and protective clothing must be used 
during operation of the Brush Cutter/String trimmer. 
Always wear a helmet where there is a risk of falling objects. The protective  –
helmet (1) is to be checked at regular intervals for damage and is to be replaced 
at the latest after 5 years. Use only approved protective helmets. 
The visor (2) of the helmet (or alternatively goggles) protects the face from flying  –
debris and stones. During operation of the Brush Cutter/String trimmer always 
wear goggles, or a visor to prevent eye injuries. 
Wear adequate noise protection equipment to avoid hearing impairment (ear  –
muffs (3), ear plugs etc.). 
The work overalls (4) protect against flying stones and debris. We strongly  –
recommend that the user wears work overalls. 
Special gloves (5) made of thick leather are part of the prescribed equipment and  –
must always be worn during operation of the Brush Cutter/String trimmer. 
When using the Brush Cutter/String trimmer, always wear sturdy shoes (6) with a  –
non-slip sole. This protects against injuries and ensures a good footing. 

Starting up the brush cutter 
Please make sure that there are no children or other people within a working  –
range of 15 meters (49ft), also pay attention to any animals in the working vicinity. 
Before use always check that the Brush Cutter/String trimmer is safe for  –
operation:  
Check the security of the cutting tool, the control lever for easy action and check 
for proper functioning of the control lever lock. 
Rotation of the cutting tool during idling speed is not allowed. Check with your  –
dealer for adjustment if in doubt. Check for clean and dry handles and test the 
function of the start/stop switch. 

SAFETY INSTRUCTIONS

Diagrammatic figure

15 meters
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Start the Brush Cutter/String trimmer only in accordance with the instructions. 
Do not use any other methods for starting the engine!  –
Use the Brush Cutter/String trimmer and the tools only for such applications as  –
specified. 
Only start the Brush Cutter/String trimmer engine, after the entire assembly  –
is done. Operation of the device is only permitted after all the appropriate 
accessories are attached! 
Before starting make sure that the cutting tool has no contact with hard objects  –
such as branches, stones etc. as the cutting tool will revolve when starting. 
The engine is to be switched off immediately in case of any engine problems.  –
Should the cutting tool hit stones or other hard objects, immediately switch off the  –
engine and inspect the cutting tool. 
Inspect the cutting tool at short regular intervals for damage (detection of hairline  –
cracks by means of tapping-noise test). 
Operate the Brush Cutter/String trimmer only with the shoulder strap attached  –
which is to be suitably adjusted before putting the Brush Cutter/ String trimmer 
into operation. It is essential to adjust the shoulder strap according to the user’s 
size to prevent fatigue occurring during use. Never hold the cutter with one hand 
during use. 
During operation always hold the Brush Cutter/String trimmer with both hands.  –
Always ensure a safe footing. 
Operate the Brush Cutter/String trimmer in such a manner as to avoid inhalation  –
of the exhaust gases. Never run the engine in enclosed rooms (risk of gas 
poisoning). Carbon monoxide is an odorless gas. 
Switch off the engine when resting and when leaving the Brush Cutter/ String  –
trimmer unattended, and place it in a safe location to prevent danger to others or 
damage to the machine. 
Never put the hot Brush Cutter/String trimmer onto dry grass or onto any  –
combustible materials. 
The cutting tool has to be equipped with it’s appropriate guard.   –
Never run the cutter without this guard! 
All protective installations and guards supplied with the machine must be used  –
during operation. 
Never operate the engine with faulty exhaust muffler.  –
Shut off the engine during transport.  –
When transporting the equipment, always attach the cover to the cutting blade.  –
Ensure safe position of the Brush Cutter/String trimmer during car transportation  –
to avoid fuel leakage. 
When transporting the Brush Cutter/String trimmer, ensure that the fuel tank is  –
completely empty. 
When unloading the Brush Cutter/String trimmer from the truck, never drop the  –
Engine to the ground or this may severely damage the fuel tank. 
Except in case of emergency, never drop or cast the Brush Cutter/String trimmer  –
to the ground or this may severely damage the Brush Cutter/String trimmer. 
Remember to lift the entire equipment from the ground when moving the  –
equipment. Dragging the fuel tank is highly dangerous and will cause damage 
and leakage of fuel, possibly causing fire. 
If the equipment gets heavy impact or fall, check the condition before continuing  –
work. Check the fuel system for fuel leakage and the controls and safety devices 
for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center 
for the inspection and repair.

Refuelling 
Shut off the engine during refuelling, keep away from open flames and do not  –
smoke. 
Avoid skin contact with mineral oil products. Do not inhale fuel vapor. Always  –
wear protective gloves during refuelling. Change and clean protective clothing at 
regular intervals. 
Take care not to spill either fuel or oil in order to prevent soil contamination  –
(environmental protection). Clean the Brush Cutter/String trimmer immediately 
after fuel has been spilt. 
Avoid any fuel contact with your clothing. Change your clothing instantly if fuel  –
has been spilt on it (to prevent clothing catching fire). 
Inspect the fuel cap at regular intervals making sure that it can be securely  –
fastened and does not leak. 
Carefully tighten the fuel tank cap. Change location to start the engine (at least  –
3 meters away from the place of refuelling). 
Never refuel in closed rooms. Fuel vapors accumulate at ground lever (risk of  –
explosions). 
Only transport and store fuel in approved containers. Make sure the fuel stored is  –
not accessible to children. 

Resting• 
Transport• 
Refuelling• 
Maintenance• 
Tool Replacement• 

3 m
eter

s
3 meters
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Method of operation
Only use the Brush cutter/String trimmer in good light and visibility. During the  –
winter season beware of slippery or wet areas, ice and snow (risk of slipping). 
Always ensure a safe footing.
Never cut above waist height. –
Never stand on a ladder and run the Brush cutter/String trimmer. –
Never climb up into trees to perform cutting operation with the Brush cutter/ String  –
trimmer.
Never work on unstable surfaces. –
Remove sand, stones, nails etc. found within the working range.  –
Foreign particles may damage the cutting tool and can cause dangerous kick-
backs.
Before commencing cutting, the cutting tool must have reached full working  –
speed.
If grass or branches get caught between the cutting tool and guard, always stop  –
the engine before cleaning. Otherwise unintentional blade rotation may cause 
serious injury.
Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue. We recommend to take a  –
10 to 20-minute rest every hour.

Caution:
Kickback

Diagrammatic 
figure

Diagrammatic 
figure

Kickback prevention

To avoid kickbacks, observe the following:
Operation within a blade segment between 12 and 2 o’clock presents positive  –
hazards, especially when using metal cutting tools.
Cutting operations within a blade segment between 11 and 12 o’clock, and  –
between 2 and 5 o’clock, must only be performed by trained and experienced 
operators, and then only at their own risk. 
Easy cutting with almost no kickback is possible within a blade segment between 
8 and 11 o’clock.

Cutting Tools
Employ only the correct cutting tool for the job in hand.

RBC2500 with cutter blade (Star Blade (4 teeth), Eddy Blade (8 teeth)), RBC2510 
with Nylon cutting head.
Never use other blades including metal multi-piece pivoting chains and flail blades. 
Otherwise serious injury may result.
For cutting thick materials, such as weed, high grass, bushes, shrubs, underwood, 
thicket etc. (max. 2 cm dia. thickness). Perform this cutting work by swinging the 
brush cutter evenly in half-circles from right to left (similar to using a scythe).

Maintenance instructions
Have your equipment serviced by our authorized service center, always using  –
only genuine replacement parts. Incorrect repair and poor maintenance can 
shorten the life of the equipment and increase the risk of accidents.
The condition of the cutter, in particular of the cutting tool of the protective devices  –
and also of the shoulder strap must be checked before commencing work. 
Particular attention is to be paid to the cutting blades which must be correctly 
sharpened.
Turn off the engine and remove spark plug connector when replacing or  –
sharpening cutting tools, and also when cleaning the cutter or cutting tool.

Kickback (blade thrust)
When operating the brush cutter, uncontrolled kickback may occur. –
This is particularly the case when attempting to cut within a blade segment  –
between 12 and 2 o’clock.
Never apply the brush cutter within a segment between 12 and 2 o’clock. –
Never apply this segment of the brush cutter blade to solids, such as bushes  –
and trees, etc., having a diameter in excess of 3 cm or the brush cutter will be 
deflected at great force with the risk of injuries.
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Never straighten or weld damaged cutting tools.
Operate the Brush cutter/String trimmer with as little noise and contamination as  –
possible. In particular check the correct setting of the carburetor.
Clean the Brush cutter/String trimmer at regular intervals and check that all  –
screws and nuts are well tightened.
Never service or store the Brush cutter/String trimmer in the vicinity of naked  –
flames.
Always store the Brush cutter/String trimmer in locked rooms and with an emptied  –
fuel tank.
When cleaning, servicing and storing the equipment, always attach the cover to  –
the cutting blade.

Observe the relevant accident prevention instructions issued by the relevant trade 
associations and by the insurance companies.
Do not perform any modifications on the Brush cutter/String trimmer as this will 
endanger your safety.

The performance of maintenance or repair work by the user is limited to those 
activities as described in the instruction manual. All other work is to be done by an 
Authorized Service Agent. Use only genuine spare parts and accessories released 
and supplied by MAKITA.
Use of non-approved accessories and tools means increased risk of accidents.
MAKITA will not accept any liability for accidents or damage caused by the use of 
non-approved cutting tools and fixing devices of cutting tools, or accessories.

First Aid
In case of accident make sure that a first-aid box is available in the vicinity of the 
cutting operations. Immediately replace any item taken from the first aid box.

When asking for help, please give the following information:
Place of accident –
What happened –
Number of injured persons –
Kind of injuries –
Your name –

Vibration
People with poor circulation who are exposed to excessive vibration may  –
experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause 
the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: “Falling asleep” 
(numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin color or of the 
skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
To reduce the risk of “white finger disease”, keep your hands warm during  –
operation and well maintain the equipment and accessories.
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For European countries only

EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine: Brush Cutter/String Trimmer
Model No./ Type: RBC2500, RBC2510
Specifications: see “TECHNICAL DATA” table

are of series production and
Conforms to the following European Directives:

2000/14/EC, 2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents:

EN ISO 11806-1
The technical documentation is kept by:

Makita International Europe Ltd., Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex V.
Measured Sound Power Level: 109.1 dB
Guaranteed Sound Power Level: 111 dB

3. 11. 2009

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN



TECHNICAL DATA RBC2500, RBC2510

Model
RBC2500 RBC2510

U handle Loop handle

Dimensions : length x width x height (without cutting blade) mm 1,770 x 620 x 410 1,770 x 340 x 220

Mass (without plastic guard and cutting blade) kg 4.5 4.4

Volume (fuel tank) L 0.5

Engine displacement cm3 24.5

Maximum engine performance kw 0.73 at 7,000 min-1

Engine speed at recommended max. spindle speed min-1 8,800

Maximum spindle speed (corresponding) min-1 6,000

Maximum fuel consumption kg/h  —

Maximum specific fuel consumption g/kwh  —

Idling speed min-1 2,600

Clutch engagement speed min-1 3,600

Carburetor type WALBRO WYJ

Ignition system type Solid state ignition

Spark plug type NGK BM7A

Electrode gap mm 0.6 – 0.7

Vibration per
ISO 22867

Right handle
(Rear grip)

ahv eq m/s2 3.8 3.8

Uncertainty K m/s2 0.7 0.7

Left handle
(Front grip)

ahv eq m/s2 5.5 4.8

Uncertainty K m/s2 0.6 1.2

Sound pressure level average to
ISO 22868

LPA eq dBA 91.2 94.5

Uncertainty K dBA 1.8 2.4

Sound power level average to
ISO 22868

LWA eq dBA 102.9 106.1

Uncertainty K dBA 1.7 1.8

Fuel Mixed gas
(gasoline: Makita Genuine Two-stroke Engine Oil =50:1)

Gear ratio 14/19
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DESIGNATION OF PARTS

GB DESIGNATION OF PARTS

1 Fuel Tank

2 Rewind Starter

3 Air Cleaner

4 I-O Switch (on/off)

5 Spark Plug

6 Exhaust Muffler

7 Clutch Case

8 Rear Grip

9 Hanger

10 Handle

11 Control Lever

12 Control Cable

13 Shaft

14 Protector (Cutting tool guard)

15 Gear Case

16 Handle Holder

17 Cutter Blade

18 Nylon Cutting Head

19 Fuel Filler Cap

20 Starter Knob

21 Primmer Pump

22 Choke Lever

23 Exhaust Pipe

24 Waist Pad

(7)

(3)

(19)

(1)

(21)(5)
(22)

(20)

(2)

(6)

(23)

RBC2500 
U Handle Type

RBC2510 
Loop Handle Type

8



ASSEMBLY OF ENGINE AND SHAFT

CAUTION:  Before doing any work on the brush cutter, always switch off the motor 
and pull the spark plug connector off the spark plug. 
Always wear protective gloves.

CAUTION: Start the brush cutter only after having assembled it completely.

Loosen the two bolts (1) and insert the main pipe (2) into the case clutch (3). –
Insert it up to the arrow-mark position. (Refer to the sketch on the right.)  –
If it is difficult to insert, turn the spline (4) a little and re-insert.
Tighten the two bolts (1) uniformly on the right and left by Allen wrench supplied. – Arrow-mark

Swivel

Control cable

Round hole
End fitting

Connectors

How to mount the control cable
Remove the air cleaner cover. –
Put the control cable (5) into the adjusting cable (6). Shift the swivel (7) and put  –
the cable into the swivel. At this time, be careful that the round hole in the swivel 
is oriented toward the fitting at the inner wire end.
Release the swivel and make sure that the inner wire fitting is placed in the hole. –
Mount the air cleaner cover. –

Connection of the switch cord
Connect the switch cords to the two cords from the engine by inserting one into  –
the other.
Fix the cord connector by clamp. –

Insert

9



MOUNTING OF HANDLE

CAUTION:  Before doing any work on the brush cutter, always stop the engine and 
pull the spark plug connector off the spark plug. 
Always wear protective gloves!

CAUTION:  Start the brush cutter only after having assembled it completely.

RBC2500

RBC2500

RBC2510

to Engine

Arrow mark

For machines with Loop Handle models
Fix a barrier to the left side of the machine together with the handle for operator  –
protection.
Make sure that the grip/barrier assembly is fitted between the spacer and the  –
arrow mark.

WARNING: Do not remove or shrink the spacer. The spacer keeps a certain 
distance between both hands. Setting the grip/barrier assembly close to 
the other grip beyond the length of the spacer may cause loss of control 
and serious personal injury.

For machines with U Handle models
Place the handle-fixing metal so that the handle with the control lever will be  –
positioned on the right (the right-hand grip side) as viewed from the engine side, 
and the other handle on the left side.
Fit the groove of the handle-fixing material to the handle end. Fix provisionally the  –
attached metal by hexagon socket bolt supplied.
Adjust the handle to an easy-to-operate position, and tighten securely the four  –
hexagon socket bolts uniformly on the right and left by Allen wrench.

Wrap the waist pad around the shaft so that the hanger (1) will protrude through  –
the slit in the waist pad and the control cable and the cords (3) will also be 
wrapped under the waist pad (2).
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MOUNTING OF PROTECTOR

To meet the applicable safety provisions, only the tool/ protector combinations as 
indicated in the table must be used.

Be sure to use genuine MAKITA cutter blades or nylon cutting head.
The cutter blade must be well polished, free of cracks or breakage. If the cutter  –
blade hits against a stone during operation, stop the engine and check the blade 
immediately.
Polish or replace the cutter blade every three hours of operation. –
If the nylon cutting head hits against a stone during operation, stop the engine  –
and check the nylon cutting head immediately.

Star Blade Eddy Blade

CAUTION : The appropriate protector must always be installed, for your own safety 
and in order to comply with accident-prevention regulations. 
Operation of the equipment without the guard being in place is not 
permitted.

Fix the protector (1) to the clamp (3) with two bolts M6 x 30 (2). –

Protector for metal blades Nylon cutting head Protector for cord cutter

When using the string head, fit the protector (6) into the protector (1), and tighten  –
them with two nuts (5) and two screws (4).
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MOUNTING OF CUTTER BLADE OR NYLON CUTTING HEAD
Turn the machine upside down, and you can replace the cutter blade or the nylon 
cutting head easily.

Loosen Tighten

Hex wrench

Hex wrench

Tighten

Loosen

Rotation

Insert the hex wrench through the hole in the gear case and rotate the receiver  –
washer (3) until it is locked with the hex wrench.
Loosen the nut (1) (left-hand thread) with the socket wrench and remove the nut  –
(1), and clamp washer (2).

With the hex wrench still in place.
Mount the cutter blade onto the shaft so that the guide of the receiver washer (3)  –
fits in the arbor hole in the cutter blade. Install the clamp washer (2) and secure 
the cutter blade with the nut (1). 
[Tightening torque: 13 - 23 N-m] 

NOTE: Always wear gloves when handling the cutter blade.
NOTE: The cutter blade-fastening nut (with spring washer) is a consumable part. If 

there appears any wear or deformation on the spring washer, replace the 
nut.

NOTE: The clamp washer (2), and nut (1) are not necessary for mounting the nylon 
cutting head. The nylon head should go on top of the receiver washer (3).

Screw the nylon cutting head onto the shaft. –

Make sure that the blade is the left way up. –
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FUELS/REFUELING

Handling fuel
Utmost care is required when handling fuel. Fuel may contain substances similar 
to solvents. Refuel either in a well ventilated room or outdoors. Do not inhale fuel 
vapors, avoid any contact of fuel or oil with your skin.
Mineral oil products degrease your skin. If your skin comes in contact with these 
substances repeatedly and for an extended period of time, it will desiccate.
Various skin diseases may result. In addition, allergic reactions may occur.
Eyes can be irritated by contact with oil. If oil comes into your eyes, immediately 
wash them with clear water. If your eyes are still irritated, see a doctor immediately.

Fuel and oil mixture
The engine of the brush cutter is a high-efficiency two-stroke engine. It is run with 
a mixture of fuel and two-stroke engine oil. The engine is designed for unleaded 
regular fuel with a min. octane value of 91 RON. In case no such fuel is available, 
you can use fuel with a higher octane value. This will not affect the engine, but may 
cause poor operating behaviour.
A similar situation will arise from the use of leaded fuel. To obtain optimum engine 
operation and to protect your health and the environment, only unleaded fuel should 
be used!

For lubricating the engine use a two-stroke engine oil (quality grade: TC-3), which is 
added to the fuel. The engine has been designed to use specified two-stroke engine 
oil at mixture ratio of 50:1 to protect the environment. In addition, a long service life 
and a reliable operation with a minimum emission of exhaust gases is guaranteed. 
It is absolutely essential to observe a mixture ratio of 50:1 (specified 2-stroke engine 
oil), as otherwise reliable function of the brush cutter cannot be guaranteed.

Observe the Safety Instructions on page 4.

25:1

+

Gasoline

 1,000 cm3 (1 liter)
 5,000 cm3 (5 liter)
 10,000 cm3 (10 liter)

 20 cm3 40 cm3

 100 cm3 200 cm3

 200 cm3 400 cm3

50:1 25:1The correct mixture ratio:
Gasoline: Specified two-stroke engine oil = 50:1 or
Gasoline:  Other manufacturer’s two-stroke engine oil = 25:1 

recommended

Note:  For preparing the fuel-oil mixture first mix the entire oil quantity with half of 
the fuel required, then add the remaining fuel. Thoroughly shake the mixture 
before filling it into the brush cutter tank. It is not wise to add more engine oil 
than specified to ensure safe operation.

 This will only result in a higher production of combustion residues which 
will pollute the environment and clog the exhaust channel in the cylinder 
as well as the muffler. In addition, the fuel consumption will rise and the 
performance will decrease.

Refuelling
The engine must be switched off.

Thoroughly clean the area around the fuel filler cap (2), to prevent dirt from  –
getting into the fuel tank (1).
Unscrew the fuel filler cap (2) and fill the tank with fuel. –
Tightly screw on the fuel filler cap (2). –
Clean screw fuel filler cap (2) and tank after refueling. –

Storage of Fuel
Fuel cannot be stored for an unlimited period of time.
Purchase only the quantity required for a 4 week operating period. Only use
approved fuel storage containers.
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CORRECT HANDLING OF MACHINE

(1)

Attachment of shoulder strap
Adjust the strap length so that the cutter blade will be kept parallel with the  –
ground.

Hanger

POINTS IN OPERATION AND HOW TO STOP

Observe the applicable accident prevention regulations.

Starting
Move at least 3 m away from the place of refuelling. Place the brush cutter on a 
clean piece of ground taking care that the cutting tool does not come into contact 
with the ground or any other objects.

Cold start
For machine with U Handle or Loop Handle

Push the I-O switch (1) in the direction shown by the arrow. –

Detachment
In an emergency, push the notches (1) at both sides, and you can detach the  –
machine from you. 
Be extremely careful to maintain control of the machine at this time. Do not allow 
the machine to be deflected toward you or anyone in the work vicinity.

WARNING: Failure to maintain complete control of the machine at all could result in 
serious bodily injury or DEATH.

First place the machine on the ground. –
Give a gentle push on the primer pump (2) repeatedly (7 – 10 times) until fuel  –
comes into the primer pump.
Push the choke lever (3) to the position “ – ”.

Firmly hold the clutch case by your left hand, as illustrated. –
Slowly pull the starter grip until resistance is felt and continue with a smart pull. –
Do not pull out the starter rope to its full extent and do not allow the starter handle  –
to be retracted without control, but ensure that it is retracted slowly.
Repeat the starting operation until initial ignitions are heard. –
When the engine start, return the choke lever to “ – ”. Please note that the choke 
lever will return to “ ”position automatically when the throttle lever is operated 
and the throttle is opened.

(3)

(2)
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Run the engine for approximately one minute at a moderate speed before applying full throttle. –
Note: If the starter handle is pulled repeatedly when the choke lever remains at “ – ” position, the engine will not start easily due to 

excessive fuel intake.
In case of excessive fuel intake, remove the spark plug and pull the starter handle slowly to remove excess fuel. Also,dry the electrode  –
section of the spark plug.

Caution during operation:
If the throttle lever is opened fully in a no-load operation, the engine rotation is increased to 10,000 min-1 or more. Never operate the engine at a 
higher speed than required and at an approximate speed of 6,000 - 8,000 min-1.

Starting the warm engine
Same as above, except without moving the choke lever (choke lever remains in the position “ – ”).

RESHARPENING THE CUTTING TOOL

STOPPING
Release the throttle lever (6) fully, and when the engine rpm has lowered, push  –
the I-O switch (1) to “O” position the engine will now stop.
Be aware that the cutting head may not stop immediately and allow it to slow  –
down fully.

CAUTION: The cutting tools mentioned below must only be resharpened by an 
authorized facility. Manual resharpening will result in imbalances of the 
cutting tool causing vibrations and damage to the equipment.

cutter blade (star blade (4 teeth), eddy blade (8 teeth)) –
An expert resharpening and balancing service is provided by Authorized Service 
Agents.

NOTE: To increase the service life of the cutter blade (star blade, eddy blade) it 
may be turned over once, until both cutting edges have become blunt.

ADJUSTMENT OF LOW-SPEED ROTATION (IDLING)
The cutter blade or the nylon cutting head should not run when the control lever is fully released. If necessary, adjust the idle rpm using the idle 
adjusting screw.

Checking the Idling speed
Idle speed should be set to 2,600 min – -1. 
If necessary correct it by means of the idle screw (the blade or the nylon cutting 
head must not turn when the engine is on idle). 
Screwing in the screw (1) will cause an increase in the engine speed, whereas 
backing off the screw will reduce the engine speed.

Slow High
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NYLON CUTTING HEAD
The nylon cutting head is a dual string trimmer head capable of both automatic and 
bump & feed mechanisms.
The nylon cutting head will automatically feed out the proper length of nylon cord by 
the changes in centrifugal force caused by increasing or decreasing rpms. However, 
to cut soft grass more efficiently, bump the nylon cutting head against the ground to 
feed out extra cord as indicated under operation section.

Operation
Increase the nylon cutting head speed to approx. 6,000 min – -1.  
Low speed (under 4,800 min-1) is not suitable, the nylon cord will not feed out 
properly at low speed.
The most effective cutting area is shown by the shaded area. –

If the nylon cord does not feed out automatically proceed as follows:
1. Release the throttle lever to run the engine idle and then squeeze the throttle 

lever fully. Repeat this procedure until the nylon cord feeds out to the proper 
length.

2. If the nylon cord is too short to feed out automatically with the above procedure, 
bump the knob of the nylon cutting head against the ground to feed out the 
nylon cord.

3.  If the nylon cord does not feed out with procedure 2, rewind/replace the nylon 
cord by following the procedures described under “Replacing the nylon cord”.

Replacing the nylon cord
First, stop the engine. –
Press on the housing latches inward to lift off the cover, then remove the spool. –

Most effective cutting area

Idle speed Full speed

Knob

Cover

Latches

PressPress

Spool 80 mm (3-1/8”)

For left hand rotation

Spool

100 mm (3-15/16”)

Notches

Eyelets

Hook the center of new nylon cord into the notch in the center of the spool, with  –
one end of the cord extending about 80 mm (3-1/8”) more than the other. 
Then wind both ends firmly around the spool in the direction of the head rotation 
(left-hand direction indicated by LH and right-hand direction by RH on the side of 
the spool).

Wind all but about 100 mm (3-15/16”) of the cords, leaving the ends temporarily  –
hooked through a notch on the side of the spool.

Mount the spool in the housing so that the grooves and protrusions on the spool  –
match up with those in the housing. Keep the side with letters on the spool visible 
on the top. Now, unhook the ends of the cord from their temporary position and 
feed the cords through the eyelets to come out of the housing.
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Align the protrusion on the underside of the cover with the slots of the eyelets. –
Then push cover firmly onto the housing to secure it.

SERVICING INSTRUCTIONS

CAUTION: Before doing any work on the Brush cutter, always switch off the motor 
and pull the plug cap off the spark plug (see “Checking the spark plug”). 
Always wear protective gloves.

CAUTION: Never remove the recoil starter for yourself, which may cause an 
accident.It should be asked to the Authorized Service Agent.

To ensure a long service life and to avoid any damage to the equipment, the following servicing operations should be performed at regular 
intervals.

Daily checkup and maintenance
Before operation, check the machine for loose screws or missing parts. Pay particular attention to the tightness of the cutter blade or nylon  –
cutting head.
Before operation, always check for clogging of the cooling air passage and the cylinder fins.  –
Clean them if necessary.
Perform the following work daily after use: –

Clean the Brush cutter externally and inspect for damage.• 
Clean the air filter. When working under extremely dusty conditions, clean the filter the several times a day.• 
Check the blade or the nylon cutting head for damage and make sure it is firmly mounted.• 
Check that there is sufficient difference between idling and engagement speed to ensure that the cutting tool is at a standstill while the • 
engine is idling (if necessary, reduce idling speed). 
If under idling conditions the tool should still continue to run, consult your nearest Authorized Service Agent.

Check the functioning of the I-O switch, the lock-off lever, the control lever, and the look button. –

Cleaning of air cleaner
Unscrew screw (1). –
Remove the air cleaner cover (3). –
Take out the sponge element (2), wash it in lukewarm water and dry it completely. –
After cleaning, put back the air cleaner cover (3) and fasten it with screw (1). –

NOTE: If there is excessive dust or dirt adhering to the air cleaner, clean it every 
day. A clogged air cleaner may make it difficult or impossible to start the 
engine or increase the engine rotational speed.

Cover

Protrusion

Slot of eyelet
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Checking the spark plug
Only use the supplied universal wrench to remove or to install the spark plug. –
The gap between the two electrodes of the spark plug should be 0.6 –  – 0.7 mm 
(0.024” – 0.028”). If the gap is too wide or too narrow, adjust it. If the spark plug is 
clogged with carton or fouled, clean it thoroughly or replace it.

CAUTION: Never touch the spark plug connector while the engine is running (danger 
of high voltage electric shock). 0.6 mm – 0.7 mm

(0.024” – 0.028”)

Any maintenance of adjustment work that is not included and described in this manual is only to be performed by Authorized Service Agents.

Grease holeSupply of grease to gear case
Supply grease (Shell Alvania 3 or equivalent) to the gear case through the grease  –
hole every 30 hours. (Genuine MAKITA grease may be purchased from your 
MAKITA dealer.)

Suction head in the fuel tank
The fuel filler (5) of the suction head is used to filler the fuel required by the  –
carburetor.
A periodical visual inspection of the fuel filter is to be conducted. For that purpose  –
open the tank cap, use a wire hook and pull out the suction head through the tank 
opening. Filters found to have hardened, been polluted or clogged up are to be 
replaced.
Insufficient fuel supply can result in the admissible maximum speed being  –
exceeded. It is therefore important to replace the fuel filter at least quarterly to 
ensure satisfactory fuel supply to the carburetor.

Cleaning of muffler exhaust port
Check of muffler exhaust port (6) regularly. –
If it is clogged by carbon deposits, carefully scratch the deposits out with a  –
suitable tool.
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When the machine is in storage for a long time, drain fuel from the fuel tank and  –
carburetor, as follows: Drain all fuel from the fuel tank. Dispose of properly and in 
accordance with all local laws.
Remove the spark plug and a few drops of oil into the spark plug hole.  –
Then, pull the starter gently, so that oil covers the engine inside and tighten the 
spark plug.
Clear dirt or dust from the cutter blade and outside of engine, wipe them with a  –
oil-immersed cloth and keep the machine in a place as dry as possible.

Drain fuel Humidity

Fault location

Fault System Observation Cause

Engine not starting 
or with difficulty

Ignition system Ignition spark O.K. Fault in fuel supply or compression system, mechanical defect

No ignition spark I-O switch operated, wiring fault or short circuit, spark plug or 
connector defective, ignition module faulty

Fuel supply Fuel tank filled Incorrect choke position, carburetor defective, fuel supply line bent 
or blocked, fuel dirty

Compression No compression 
when pulled over

Cylinder bottom gasket defective, crankshaft seals damaged, 
cylinder or piston rings defective or improper sealing of spark plug

Mechanical fault Starter not engaging Broken starter spring, broken parts inside of the engine

Warm start problems Tank filled ignition 
spark existing

Carburetor contaminated, must be cleaned

Engine starts but 
dies

Fuel supply Tank filled Incorrect idling adjustment, carburetor contaminated

Fuel tank vent defective, fuel supply line interrupted, cable or I-O 
switch faulty

Insufficient 
performance

Several systems 
may simultaneously 
be affected

Engine idling poor Air filter contaminated, carburetor contaminated, muffler clogged, 
exhaust duct in the cylinder clogged

Maintenance schedule

General Engine assembly, screws and nuts Visual inspection for damage and tightness
Check for general condition and security

After each refuelling Control lever
I-O switch

Functional check
Functional check

Daily Air filter
Cooling air duct
Cutting tool
Idling speed

To be cleaned
To be cleaned
Check for damage and sharpness
Inspection (cutting tool must not move)

Weekly Spark plug
Muffler

Inspection, replace if necessary
Check and if necessary clean the opening

Quarterly Suction head
Fuel tank

To be replaced
To be cleaned

Shutting down procedure Fuel tank
Carburetor

Empty fuel tank
Operate until engine runs out of fuel

STORAGE
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DEUTSCH (Originalanweisungen)
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Kauf einer Motorsense/eines 
Motor-Rasentrimmers von MAKITA entschieden haben. Wir freuen uns, Ihnen die 
Motorsense/den Motor-Rasentrimmer von MAKITA anbieten zu können; diese 
Erzeugnisse sind das Ergebnis eines langen Entwicklungsprogramms und vieler 
Jahre an Erkenntnissen und Erfahrungen. 
Lesen Sie diese Broschüre mit detaillierten Informationen zu den verschiedenen 
Punkten, die die herausragende Leistung dieses Produkts demonstrieren, 
aufmerksam durch. So können Sie das bestmögliche Ergebnis mit Ihrer Motorsense/
Ihrem Motor-Rasentrimmer von MAKITA erzielen. 

SYMBOLE
Beim Lesen der Betriebsanleitung werden Ihnen die folgenden Symbole begegnen: 

Betriebsanleitung lesen Augen- und Gehörschutz tragen
(gilt nur für Motor-Rasentrimmer)

Besondere Aufmerksamkeit erforderlich
Schutzhelm, Schutzbrille und 
Gehörschutz tragen  
(gilt nur für Motorsense)

Verboten
Keine Schneidmesser aus Metall 
verwenden
(gilt nur für Motor-Rasentrimmer)

Abstand halten Maximal zulässige Werkzeugdrehzahl

Gefahr durch herumfliegende 
Gegenstände Kraftstoff-Öl-Gemisch

Rauchverbot Manueller Motorstart

Offene Flamme verboten Not-Aus

Schutzhandschuhe tragen Erste Hilfe

Rückschlagen EIN/START

Keine anderen Personen und keine 
Tiere im Arbeitsbereich AUS/STOPP

Festes Schuhwerk mit rutschfesten 
Sohlen tragen. Empfohlen werden 
Arbeitsschutzschuhe mit Stahlkappen.

Inhaltsverzeichnis Seite
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Sicherheitsanweisungen..............................................21
Technische Daten........................................................25
Bezeichnung der Bauteile............................................26
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Montieren des Griffs ....................................................28
Montieren des Schutzes ..............................................29
Montieren des Schneidmessers/ 
Nylon-Schneidkopfs.....................................................30
Kraftstoff/Betankung ....................................................31
Richtige Handhabung der Maschine ...........................32
Wichtige Betriebsschritte und Stoppen des  
Werkzeugs...................................................................32
Nachschärfen des Schneidwerkzeugs ........................33
Wartungsanweisungen ................................................35
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(1)

(3)

(2)

(4)

(5) (6)

Allgemeine Sicherheitsregeln 
Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs muss der Benutzer  –
diese Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen, um sich mit dem Umgang 
der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers vertraut zu machen. Unzureichend 
informierte Bedienpersonen können durch einen unsachgemäßen Umgang mit 
der Maschine sich selbst und andere gefährden. 
Es wird empfohlen, die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nur an Personen  –
zu verleihen, die über Erfahrungen im Umgang mit Motorsensen/Motor-
Rasentrimmern verfügen.  
Überreichen Sie stets auch diese Betriebsanleitung. 
Erstanwender sollten sich von ihrem Händler eine grundlegende Einweisung  –
geben lassen, um mit dem Umgang eines motorbetriebenen Schneidwerkzeugs 
vertraut zu werden. 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Bedienung der Motorsense/des  –
Motor-Rasentrimmers untersagt. Personen über 16 Jahren dürfen die Maschine 
für Übungszwecke verwenden, jedoch nur unter Aufsicht eines qualifizierten 
Anleiters. 
Verwenden Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer stets mit größtmöglicher  –
Sorgfalt. 
Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nur, wenn Sie in guter  –
physischer Verfassung sind. Führen Sie alle Arbeiten ruhig und mit Vorsicht aus. 
Die Bedienperson ist gegenüber Dritten haftbar. 
Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nie nach dem Genuss  –
von Alkohol oder nach der Einnahme von Medikamenten, oder wenn Sie ermüdet 
oder krank sind. 
Die Erlaubnis zur Verwendung dieser Maschine kann durch örtlich geltende  –
Gesetze und Bestimmungen eingeschränkt sein.

Verwendungszweck der Maschine 
Die Motorsense/der Motor-Rasentrimmer ist nur zum Schneiden von Gras,  –
Unkraut, Büschen und Gestrüpp bestimmt, und darf nicht für andere Zwecke 
verwendet werden, beispielsweise zum Abkanten oder Heckeschneiden, da dies 
zu Verletzungen führen kann.

Persönliche Schutzausrüstung 
Tragen Sie zweckmäßige und geeignete Kleidung, d. h. die Kleidung sollte am  –
Körper anliegen, jedoch ohne zu behindern. Tragen Sie keinen Schmuck und 
keine Kleidung, der/die sich in Büschen oder Gestrüpp verfangen könnte. 
Um Verletzungen von Kopf, Augen, Händen und Füßen zu vermeiden, aber auch  –
um Ihr Gehör zu schützen, müssen Sie während des Betriebs der Motorsense/
des Motor-Rasentrimmers die folgenden Schutzausrüstung und Schutzkleidung 
tragen. 
Tragen Sie stets einen Helm, wenn die Gefahr herabfallender Gegenstände  –
besteht. Der Schutzhelm (1) muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft 
und spätestens nach jeweils 5 Jahren durch einen neuen Helm ersetzt werden. 
Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Schutzhelme. 
Das Visier (2) des Helms (oder alternativ eine Schutzbrille) schützt das Gesicht  –
vor herumfliegenden Bruchstücken und Steinen. Tragen Sie während des 
Betriebs der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers eine Schutzbrille oder ein 
Visier, um Verletzungen der Augen zu vermeiden. 
Tragen Sie einen angemessenen Gehörschutz, um eine Schädigung des Gehörs  –
zu vermeiden (Gehörschutzkapseln (3), Gehörschutzstöpsel usw.). 
Arbeitsanzüge (4) schützen gegen herumfliegende Steine und Bruchstücke. Wir  –
empfehlen dringend, dass der Bediener einen Arbeitsanzug trägt. 
Spezielle Handschuhe (5) aus dickem Leder sind Bestandteil der  –
vorgeschriebenen Ausrüstung und müssen bei Betrieb der Motorsense/des 
Motor-Rasentrimmers stets getragen werden. 
Tragen Sie bei Betrieb der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers stets feste  –
Schuhe (6) mit einer rutschfesten Sohle. Derartige Schuhe schützen vor 
Verletzungen und geben einen sicheren Halt. 

Starten der Motorsense 
Vergewissern Sie sich, dass sich in einem Arbeitsbereich von 15 m keine  –
Kinder oder andere Personen aufhalten, achten Sie außerdem auf Tiere im 
Arbeitsbereich. 
Überprüfen Sie vor der Verwendung stets, dass sich die Motorsense/der Motor- –
Rasentrimmer in betriebssicherem Zustand befindet.  
Überprüfen Sie das Schneidwerkzeug auf festen Sitz und Sicherheit, den 
Gashebel auf Leichtgängigkeit und die Arretiertaste des Gashebels auf 
ordnungsgemäße Funktion. 
Im Leerlauf darf sich das Schneidwerkzeug nicht drehen. Wenden Sie sich bei  –
Bedenken an Ihren Händler, um die Einstellungen überprüfen zu lassen. Sorgen 
Sie dafür, dass die Griffe sauber und trocken sind, und testen Sie die Funktion 
des EIN/AUS-Schalters. 

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Schematische 
Darstellung

15 Meter
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Starten Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer immer nur gemäß den 
Anleitungen. 

Starten Sie den Motor auf keine andere Weise!  –
Verwenden Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer und die Werkzeuge nur  –
für die angegebenen Zwecke. 
Starten Sie den Motor der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers nur, wenn die  –
Maschine vollständig zusammengebaut ist. Der Betrieb der Maschine ist nur 
gestattet, wenn alle entsprechenden Zubehörteile angebaut sind! 
Stellen Sie vor dem Starten sicher, dass das Schneidwerkzeug keine harten  –
Gegenstände (Geäst, Steine usw.) berührt, da sich das Schneidwerkzeug beim 
Starten dreht. 
Schalten Sie bei Auftreten von Problemen mit dem Motor den Motor sofort aus.  –
Sollte das Schneidwerkzeug Steine oder andere harte Gegenstände treffen,  –
schalten Sie sofort den Motor aus und überprüfen Sie das Schneidwerkzeug. 
Überprüfen Sie das Schneidwerkzeug in regelmäßigen, kurzen Zeitabständen  –
(Prüfen Sie durch einen Klopftest auf Haarrisse). 
Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nur mit angehängtem  –
Schultergurt. Der Schultergurt muss vor dem Betrieb der Motorsense/des 
Motor-Rasentrimmers entsprechend eingestellt werden. Wichtig ist, dass der 
Schultergurt auf die Körpergröße des Bedieners eingestellt wird, um ein Ermüden 
während der Arbeiten zu verhindern. Halten Sie die Maschine während des 
Betriebs niemals mit nur einer Hand. 
Halten Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer während des Betriebs stets  –
mit beiden Händen. Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand. 
Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer stets so, dass Sie die  –
Abgase nicht einatmen. Betreiben Sie den Motor niemals in geschlossenen 
Räumen (Gefahr einer Rauchvergiftung). Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Gas. 
Schalten Sie den Motor aus, wenn Sie die Maschine ablegen, oder wenn Sie die  –
Motorsense/den Motor-Rasentrimmer unbeaufsichtigt lassen, und lagern Sie die 
Maschine immer an einem sicheren Ort, um eine Gefährdung anderer Personen 
und Beschädigungen der Maschine zu vermeiden. 
Legen Sie die Motorsense /den Motor-Rasentrimmer niemals in heißem Zustand  –
in trockenes Gras oder auf andere entflammbare Materialien. 
Das Schneidwerkzeug muss immer mit dem entsprechenden Schutz versehen  –
werden.  
Betreiben Sie die Maschine niemals ohne diesen Schutz! 
Während des Betriebs müssen alle mit der Maschine gelieferten  –
Schutzvorrichtungen und Abdeckungen verwendet werden. 
Betreiben Sie den Motor niemals mit beschädigtem Auspuffschalldämpfer.  –
Schalten Sie vor einem Transport den Motor aus.  –
Bringen Sie vor einem Transport immer die Schutzabdeckung am Schneidmesser  –
an. 
Sorgen Sie für eine sichere Position der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers  –
während des Transports, um ein Auslaufen vom Kraftstoff zu verhindern. 
Stellen Sie vor einem Transport der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers  –
sicher, dass der Kraftstofftank völlig leer ist. 
Lassen Sie beim Abladen der Motorsense/des Motor-Rasentrimmers von einem  –
LKW den Motor niemals fallen; bei einem Sturz kann der Kraftstofftank beschädigt 
werden. 
Lassen Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nur in einem Notfall fallen;  –
bei einem Sturz kann die Motorsense/der Motor-Rasentrimmer schwer beschädigt 
werden. 
Heben Sie die Maschine bei einem Umsetzen immer vollständig vom Boden ab.  –
Ein Ziehen am Kraftstofftank ist äußerst gefährlich und kann zu Beschädigung 
des Kraftstofftanks oder zum Auslaufen von Kraftstoff führen und ggf. einen 
Brand verursachen. 
Wenn die Maschine einem starken Stoß ausgesetzt wurde oder heruntergefallen  –
ist, überprüfen Sie den Zustand der Maschine, bevor Sie die Arbeiten fortsetzen. 
Überprüfen Sie das Kraftstoffsystem auf Leckagen und die Bedienelemente und 
Sicherheitseinrichtungen auf Fehlfunktionen. Wenn Sie einen Schaden bemerken 
oder sich nicht sicher sind, wenden Sie sich zwecks Inspektion und Reparatur an 
unser autorisiertes Servicecenter.

Betanken 
Schalten Sie den Motor aus, halten Sie den Motor von offenen Flammen fern,  –
und rauchen Sie während des Auftankens nicht. 
Vermeiden Sie Hautkontakt mit Mineralölprodukten. Atmen Sie die  –
Kraftstoffdämpfe nicht ein. Tragen Sie zum Betanken immer Schutzhandschuhe. 
Wechseln und reinigen Sie Schutzkleidung regelmäßig. 
Stellen Sie zur Vermeidung einer Kontaminierung des Erdbodens (Umweltschutz)  –
sicher, dass kein Kraftstoff und kein Öl in das Erdreich eindringen. Falls etwas 
Kraftstoff ausläuft, reinigen Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer sofort. 
Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung nicht in Kontakt mit Kraftstoff kommt. Falls  –
Ihre Kleidung in Kontakt mit Kraftstoff kommt, wechseln Sie die Kleidung sofort 
(Brandgefahr!). 
Überprüfen Sie den Tankdeckel regelmäßig auf ordnungsgemäßen Sitz und auf  –
Dichtheit. 
Schrauben Sie den Tankdeckel ordnungsgemäß fest. Entfernen Sie sich von dem  –
Ort des Auftankens mindesten 3 m, bevor Sie den Motor starten. 
Tanken Sie die Maschine niemals in geschlossenen Räumen auf. Andernfalls  –
kann es aufgrund einer Ansammlung von Kraftstoffdämpfen am Boden zu einer 
Explosion kommen. 
Transportieren und lagern Sie Kraftstoff ausschließlich in dafür zugelassenen  –
Behältern. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zu gelagertem Kraftstoff 
haben. 

Ablegen• 
Transport• 
Betanken• 
Wartung• 
Werkzeugwechsel• 

3 m
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s
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Handhabung
Verwenden Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer nur bei guten  –
Lichtverhältnissen und guter Sicht. Achten Sie im Winter auf rutschige oder 
nasse Bereiche, z. B. auf vereiste oder schneebedeckte Flächen (Rutschgefahr). 
Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand.
Schneiden Sie niemals über Hüfthöhe. –
Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer niemals auf einer Leiter  –
stehend.
Klettern Sie niemals auf einen Baum, um die Motorsense/den Motor- –
Rasentrimmer dort zu betreiben.
Arbeiten Sie niemals auf nicht stabilen Flächen. –
Entfernen Sie Sand, Steine, Nägel usw. aus dem Arbeitsbereich.  –
Fremdkörper können das Schneidwerkzeug beschädigen und so gefährliche 
Rückschläge verursachen.
Vor Beginn des Schnitts muss, dass das Schneidwerkzeug die volle  –
Arbeitsdrehzahl erreicht haben.
Wenn sich Gras oder Geäst zwischen Schneidwerkzeug und Schutz verfangen  –
hat, stoppen Sie immer erst den Motor, bevor Sie diese entfernen. Andernfalls 
kann es bei unerwartetem Rotieren des Schneidwerkzeugs zu schweren 
Verletzungen kommen.
Legen Sie regelmäßig Pausen ein, damit es nicht zu einem Kontrollverlust  –
aufgrund von Ermüdungserscheinungen kommt. Wir empfehlen, jede Stunde eine 
Pause von 10 bis 20 Minuten einzulegen.

Achtung:
Rückschlagen

Schematische 
Darstellung

Schematische 
Darstellung

Vermeiden von Rückschlagen

Beachten Sie Folgendes, um ein Rückschlagen zu vermeiden:
Das Arbeiten im Schneidmesserbereich zwischen dem 12- und 2-Uhr-Segment  –
ist extrem gefährlich, besonders bei Verwendung von Metallmessern.
Schneidarbeiten im Schneidblattbereich zwischen dem 11- und 12-Uhr- –
Segment sowie zwischen dem 2- und 5-Uhr-Segment dürfen von geschulten und 
erfahrenen Bedienern, und dann nur auf eigene Gefahr durchgeführt werden. 
Der optimale Bereich für ein problemloses Schneiden mit fast keinen 
Rückschlägen liegt zwischen dem 8- und 11-Uhr-Segment des Schneidmessers.

Schneidwerkzeuge
Verwenden Sie für die anstehenden Arbeiten ausschließlich das dafür vorgesehene 
Schneidwerkzeug.

RBC2500 mit Schneidmesser (Sternmesser (4 Zähne), Wirbelmesser (8 Zähne)); 
RBC2510: Nylon-Schneidkopf.
Verwenden Sie niemals andere Messer, auch keine metallischen, mehrteiligen 
Pivotketten und Schlegelmesser. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen 
kommen.
Zum Schneiden dickerer Materialien (z. B. Unkraut, hohes Gras, Büsche, 
Gestrüpp, Unterholz, Dickicht mit einer max. Dicke von 2 cm). Führen Sie diese 
Schneidarbeiten durch Schwenken der Motorsense in Halbkreisen von rechts nach 
links durch (ähnlich wie eine herkömmliche Sense).

Wartungsanweisungen
Lassen Sie Ihre Ausrüstung durch unser autorisiertes Servicecenter warten,  –
verwenden Sie stets nur Originalersatzteile. Unsachgemäße Reparatur- und 
Wartungsarbeiten können die Lebenszeit der Ausrüstung verkürzen und das 
Unfallrisiko erhöhen.
Überprüfen Sie immer den Zustand der Sense, vor allem auch der  –
Schutzvorrichtungen des Schneidwerkzeugs sowie den Schultergurt, bevor 
Sie mit der Arbeit beginnen. Achten Sie besonders darauf, dass sich die 
Schneidmesser in ordnungsgemäßem Zustand befinden und ordnungsgemäß 
geschärft sind.
Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab, bevor Sie  –
Schneidwerkzeuge austauschen oder schärfen; die gilt auch für das Reinigen von 
Schneidmessern oder Schneidwerkzeugen.

Rückschlagen (Kickback)
Während des Betriebs der Motorsense kann ein unkontrolliertes Rückschlagen  –
auftreten.
Ein Rückschlagen tritt vor allem auf, wenn Sie mit dem Messerbereich zwischen  –
dem 12- und 2-Uhr-Segment schneiden.
Setzen Sie das Schneidmesser der Motorsense niemals mit dem Messerbereich  –
zwischen dem 12- und 2-Uhr-Segment an.
Setzen Sie diesen Bereich des Schneidmessers der Motorsensenblattes niemals  –
an feste Gegenstände (Büsche oder Bäume usw.) mit einem Durchmesser von 
mehr als 3 cm an. Andernfalls wird die Motorsense mit großer Kraft abgelenkt, 
was sehr gefährlich ist und zu Verletzungen führen kann.
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Beschädigte Schneidwerkzeuge dürfen auf keinen Fall 
begradigt oder geschweißt werden.

Betreiben Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer mit möglichst geringer  –
Geräusch- und Abgasentwicklung, und verursachen Sie möglichst keine 
Verschmutzungen der Umwelt. Stellen Sie vor allem sicher, dass der Vergaser 
richtig eingestellt ist.
Reinigen Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer regelmäßig und stellen  –
Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
Warten oder lagern Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer niemals in der  –
Nähe offener Flammen.
Lagern Sie die Motorsense/den Motor-Rasentrimmer in verschlossenen Räumen  –
und mit leerem Kraftstofftank.
Bringen Sie vor dem Reinigen, Warten und/oder Einlagern immer die  –
Schutzabdeckung am Schneidmesser an.

Beachten Sie die geltenden Bestimmungen zur Verhinderung von Unfällen, die 
von den zuständigen Berufsverbänden und von Versicherungsunternehmen 
herausgebracht werden.
Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an der Motorsense/dem Motor-
Rasentrimmer vor, andernfalls gefährden Sie Ihre Sicherheit.

Der Bediener darf nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten durchführen. Alle anderen Arbeiten müssen von autorisiertem 
Wartungspersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie ausschließlich originale 
Ersatz- und Zubehörteile, die von MAKITA freigegeben und geliefert wurden.
Die Verwendung nicht freigegebener Zubehörteile und Werkzeuge stellt eine 
erhöhte Unfallgefahr dar.
MAKITA übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch die 
Verwendung nicht freigegebener Schneidwerkzeuge, Befestigungen für 
Schneidwerkzeuge und Zubehörteile verursacht werden.

Erste Hilfe
Stellen Sie für den Fall eines Unfalls sicher, dass in der Nähe der Schneidarbeiten 
ein Erste-Hilfe-Kasten verfügbar ist. Ersetzen Sie aus dem Erste-Hilfe-Kasten 
entnommene Materialien sofort.

Machen Sie folgende Angaben, wenn Sie Hilfe anfordern:
Ort des Unfalls –
Was ist passiert –
Anzahl der verletzten Personen –
Art der Verletzungen –
Ihr Name –

Schwingung
Wenn sich Personen mit Durchblutungsstörungen zu starken mechanischen  –
Schwingungen aussetzen, kann es zu Schädigungen von Blutgefäßen und/oder 
Nervensystem kommen. Durch mechanische Schwingungen können an Fingern, 
Händen oder Handgelenken folgende Symptome auftreten: „Einschlafen“ von 
Körperteilen (Taubheit), Kribbeln, Schmerz, Stechen, Veränderung von Hautfarbe 
oder Haut. Falls eines dieser Symptome auftritt, suchen Sie einen Arzt auf!
Um das Risiko der „Weißfingerkrankheit“ (Vibrationsbedingtes Vasospastisches  –
Syndrom, VVS) zu verringern, halten Sie Ihre Hände während des Arbeitens 
warm, und warten und pflegen Sie Ausrüstung und Zubehörteile gut.
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TECHNISCHE DATEN RBC2500, RBC2510

Modell
RBC2500 RBC2510

2-Handgriff Rundumgriff

Abmessungen: Länge x Breite x Höhe (ohne Schneidmesser) mm 1.770 x 620 x 410 1.770 x 340 x 220

Gewicht (ohne Kunststoffschutz und Schneidmesser) kg 4,5 4,4

Fassungsvermögen (Kraftstofftank) L 0,5

Motor-Hubraum cm3 24,5

Maximale Motorleistung kW 0,73 bei 7.000 min-1

Motordrehzahl bei empfohlener max. Wellendrehzahl min-1 8.800

Maximale Wellendrehzahl (entsprechend) min-1 6.000

Maximaler Kraftstoffverbrauch kg/h  —

Maximaler spezifischer Kraftstoffverbrauch g/kWh  —

Leerlaufdrehzahl min-1 2.600

Drehzahl Kupplungseingriff min-1 3.600

Vergaser Typ WALBRO WYJ

Zündsystem Typ Halbleiterzündung

Zündkerze Typ NGK BM7A

Elektrodenabstand mm 0,6 bis 0,7

Schwingungen nach
ISO 22867

Rechter Griff
(Hinterer Griff)

ahv eq m/s2 3,8 3,8

Abweichung K m/s2 0,7 0,7

Linker Griff
(Vorderer Griff)

ahv eq m/s2 5,5 4,8

Abweichung K m/s2 0,6 1,2

Durchschnittlicher Schalldruckpegel nach
ISO 22868

LPA eq dBA 91,2 94,5

Abweichung K dBA 1,8 2,4

Durchschnittlicher Schallleistungspegel nach
ISO 22868

LWA eq dBA 102,9 106,1

Abweichung K dBA 1,7 1,8

Kraftstoff Ottokraftstoff-Öl-Gemisch
(Ottokraftstoff : Makita Original-2-Takt-Motoröl = 50 : 1) 

Übersetzung Getriebe 14/19
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BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

D BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

1 Kraftstofftank

2 Seilspulstarter

3 Luftfilter

4 I-O-Schalter (EIN/AUS)

5 Zündkerze

6 Abgasschalldämpfer

7 Kupplungsgehäuse

8 Hinterer Griff

9 Einhänger

10 Griff

11 Gashebel

12 Seilzug

13 Achse

14 Schutz (für Schneidwerkzeug)

15 Getriebegehäuse

16 Griffhalterung

17 Schneidmesser

18 Nylon-Schneidkopf

19 Tankdeckel

20 Startergriff

21 Anlasseinspritzpumpe

22 Choke-Hebel

23 Abgasrohr

24 Hüftauflage

(7)

(3)

(19)

(1)

(21)(5)
(22)

(20)

(2)

(6)

(23)

RBC2500 
Bauart 2-Handgriff

RBC2510 
Bauart Rundumgriff
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ZUSAMMENBAU VON MOTOR UND ACHSE

ACHTUNG:  Schalten Sie vor allen Arbeiten mit der Motorsense den Motor aus und 
ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze. 
Tragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe.

ACHTUNG:  Stellen Sie vor dem Starten der Motorsense sicher, dass die 
Motorsense wieder vollständig zusammengebaut ist.

Lösen Sie die zwei Schrauben (1) und setzen Sie das Ende der Achse (2) in das  –
Kupplungsgehäuse (3) ein.
Setzen Sie die Achse bis zur Pfeilmarkierung ein (siehe Abbildung rechts).  –
Wenn sich die Achse schwer einsetzen lässt, drehen Sie die Welle (4) etwas, und 
versuchen Sie es erneut.
Ziehen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels die zwei Schrauben (1)  –
gleichmäßig fest.

Pfeilmarkierung

Aufnahmenippel

Seilzug

Runde Öffnung
Endhülse

Stecker

Montieren des Seilzugs
Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung ab. –
Führen Sie den Seilzug (5) durch die Einstellschraube (6). Ziehen Sie den  –
Aufnahmenippel (7) etwas, und setzen Sie den Seilzug in den Aufnahmenippel 
ein. Achten Sie dabei darauf, dass die runde Öffnung des Aufnahmenippels in 
Richtung der Endhülse des Zugseils zeigt.
Lassen Sie den Aufnahmenippel los; stellen Sie sicher, dass sich die Endhülse  –
des Zugseils in der Öffnung befindet.
Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an. –

Anschließen der Schalterkabel
Schließen Sie das Schalterkabel an das Kabel des Motors an. Stecken Sie die  –
zwei Kabel am Steckverbinder zusammen.
Befestigen Sie den Kabelstecker anhand einer Klemme. –

Einführen
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MONTIEREN DES GRIFFS

ACHTUNG:  Stoppen Sie vor allen Arbeiten an der Motorsense den Motor und 
ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze. 
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe!

ACHTUNG:  Stellen Sie vor dem Starten der Motorsense sicher, dass die 
Motorsense wieder vollständig zusammengebaut ist.

RBC2500

RBC2500

RBC2510

zum Motor

Pfeilmarkierung

Bei Modellen mit Rundumgriff
Befestigen Sie den Griff so an der Maschine, dass der Absperrstab für  –
Bedienerschutz nach links zeigt.
Stellen Sie sicher, dass sich Baugruppe aus Handgriff/Absperrstab zwischen dem  –
Distanzstück und der Pfeilmarkierung befindet.

WARNUNG:  Entfernen oder kürzen Sie das Distanzstück nicht. Das Distanzstück 
sorgt für einen bestimmten Abstand zwischen den Händen. Das 
Montieren des Griffs mit Absperrstab zu nahe am anderen Griff, in 
einem kürzeren Abstand als die Länge des Distanzstücks, kann zu 
Kontrollverlust und schweren Verletzungen führen.

Bei Modellen mit 2-Handgriff
Richten Sie die Griffstange so aus, dass der Griff mit dem Gashebel (rechter  –
Griff) auf der rechten Seite positioniert ist (bei Blick von der Motorseite), und der 
andere Griff auf der linken Seite.
Setzen Sie das Griffende in die Nut der Griffbefestigung ein. Befestigen Sie die  –
Halterklemme mit Hilfe der mitgelieferten Innensechskantschrauben. Ziehen Sie 
die Schrauben nur leicht an.
Richten Sie den Griff so aus, dass eine bequeme Handhabung der  –
Maschine möglich ist, und ziehen Sie mit einem Inbusschlüssel die vier 
Innensechskantschrauben rechts und links gleichmäßig fest.

Wickeln Sie die Hüftauflage um die Achse. Der Einhänger (1) muss durch den  –
Schlitz ragen. Verlegen Sie dabei auch den Seilzug und die Elektrokabel (3) unter 
die Hüftauflage (2).
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MONTIEREN DES SCHUTZES

Aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften dürfen nur die in dieser Übersicht 
aufgezeigten Werkzeug/Schutz-Kombinationen verwendet werden.

Verwenden Sie ausschließlich originale Schneidmesser/Nylon-Schneidköpfe 
von MAKITA.

Das Schneidmesser muss gut geschliffen sein und darf keine Risse oder Brüche  –
aufweisen. Falls das Schneidmesser während des Betriebs gegen einen Stein 
geschlagen ist, stoppen Sie sofort den Motor und überprüfen Sie das Messer.
Schleifen oder ersetzen Sie das Schneidmesser nach jeweils drei  –
Betriebsstunden.
Falls der Nylon-Schneidkopf während des Betriebs gegen einen Stein geschlagen  –
ist, stoppen Sie sofort den Motor und überprüfen Sie den Nylon-Schneidkopf.

Sternmesser Wirbelmesser

ACHTUNG: Für Ihre eigene Sicherheit und gemäß den Bestimmungen zur 
Unfallverhinderung müssen Sie stets den entsprechenden Schutz 
anbringen. 
Der Betrieb der Maschine ohne installierten Schutz ist verboten.

Befestigen Sie den Schutz (1) mit den zwei Schrauben M6 x 30 (2) an der  –
Klemme (3).

Schutz für Schneidmesser 
aus Metall

Nylon-Schneidkopf Schutz für Fadenschneider

Bei Verwendung des Fadenschneidkopfs passen Sie den Schutz (6) in  –
den Schutz (1) ein, und ziehen Sie diesen mit zwei Muttern (5) und zwei 
Schrauben (4) fest.
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MONTIEREN DES SCHNEIDMESSERS/NYLON-SCHNEIDKOPFS
Das Schneidmesser oder den Nylon-Schneidkopf können Sie einfacher 
austauschen, wenn Sie vorher die Maschine umdrehen.

Lösen Festziehen

Inbusschlüssel

Inbusschlüssel

Festziehen

Lösen

Drehrichtung

Stecken Sie den Inbusschlüssel durch die Öffnung im Getriebegehäuse und  –
drehen Sie die Aufnahmescheibe (3), bis der Inbusschlüssel greift.
Lösen Sie mit dem Steckschlüssel die Mutter (1) (Linksgewinde), und nehmen  –
Sie die Mutter (1) und die Klemmscheibe (2) ab.

Mit eingestecktem Inbusschlüssel.
Setzen Sie das Schneidmesser so auf die Welle, dass die Führung der  –
Aufnahmescheibe (3) im Wellenloch des Schneidmessers sitzt. Befestigen Sie die 
Klemmscheibe (2) und sichern Sie das Schneidmesser mit Hilfe der Mutter (1).
[Anzugsmoment: 13 bis 23 Nm] 

HINWEIS:  Tragen Sie beim Umgang mit dem Schneidmesser immer 
Schutzhandschuhe.

HINWEIS:  Die Mutter zum Befestigen des Schneidmessers (mit Federscheibe) 
ist ein Verschleißteil. Wenn Sie Verschleiß oder Deformation an der 
Federscheibe feststellen, ersetzen Sie die Mutter.

HINWEIS:  Für die Montage des Nylon-Schnittkopfes werden die Klemmscheibe (2) 
und die Mutter (1) nicht benötigt. Der Nylonkopf muss auf die 
Aufnahmescheibe (3) passen.

Schrauben Sie den Nylon-Schneidkopf auf die Welle auf. –

Vergewissern Sie sich, dass sich das Messer gegen den Uhrzeigersinn dreht. –
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KRAFTSTOFF/BETANKUNG

Umgang mit Kraftstoff
Beim Umgang mit Kraftstoffen ist äußerste Vorsicht geboten. Kraftstoffe können 
Substanzen enthalten, die wie Lösungsmittel wirken. Tanken Sie nur in einem gut 
belüfteten Raum oder im Freien auf. Atmen Sie Kraftstoffdämpfe nicht ein, und 
vermeiden Sie jeglichen Kontakt von Kraftstoffen und Ölen mit der Haut.
Mineralölerzeugnisse wirken hautentfettend. Wenn Haut über längere Zeit 
wiederholt mit derartigen Substanzen in Kontakt kommt, trocknet die Haut aus.
Dies kann verschiedenste Hautkrankheiten zur Folge haben. Außerdem können 
allergische Reaktionen auftreten.
Bei Kontakt mit Öl können Augenirritationen auftreten. Falls Öl in Ihre Augen 
gelangt, spülen Sie die Augen sofort mit klarem Wasser. Falls die Augenirritationen 
anhalten, suchen Sie sofort einen Arzt auf!

Kraftstoff-Öl-Gemisch
Die Motorsense wird von einem Hochleistungs-Zweitaktmotor angetrieben. Dieser 
Motor wird mit einem Gemisch aus Kraftstoff und Zweitakt-Motoröl betrieben. Der 
Motor ist für bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von ROZ 91 vorgesehen. 
Ist dieser Kraftstoff nicht verfügbar, können Sie einen Kraftstoff mit höherer 
Oktanzahl verwenden. Dies hat keinen Einfluss auf den Motor, kann jedoch die 
Betriebsleistung schmälern.
Ähnliche Probleme treten bei der Verwendung von verbleitem Kraftstoff auf. Um 
einen optimalen Betrieb des Motors zu erreichen und um Ihre Gesundheit und die 
Umwelt zu schützen, sollte ausschließlich bleifreier Kraftstoff verwendet werden!

Für die Schmierung des Motors wird ein Zweitakt-Motoröl (Qualitätsklasse: TC-
3) verwendet, dass dem Kraftstoff beigemischt wird. Zum Schutz der Umwelt ist 
der Motor ist für die Verwendung eines vom Hersteller freigegebenen Zweitakt-
Motoröls in einem Mischungsverhältnis von 50 : 1 ausgelegt. Durch das magere 
Mischungsverhältnis ist eine minimale Schadstoffemission bei gleichzeitig langer 
Lebensdauer und zuverlässigem Betrieb gegeben. Das Mischungsverhältnis von 
50 : 1 (vom Hersteller freigegebenes Zweitakt-Motoröl) ist unbedingt einzuhalten, 
anderenfalls ist der zuverlässige Betrieb der Motorsense nicht gegeben.

Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf Seite 22.

25:1

+

Ottokraftstoff

   1.000 cm3 (1 Liter)
   5.000 cm3 (5 Liter)
 10.000 cm3 (10 Liter)

 20 cm3 40 cm3

 100 cm3 200 cm3

 200 cm3 400 cm3

50 : 1 25 : 1Das korrekte Mischungsverhältnis:
Ottokraftstoff: vom Hersteller freigegebenes Zweitakt-Motoröl = 50 : 1 oder
Ottokraftstoff:  Zweitakt-Motorenöl anderer Hersteller = 25 : 1 

empfohlen

Hinweis:  Mischen Sie zur Bereitung des Kraftstoff-Öl-Gemischs zuerst die gesamte 
Ölmenge mit der Hälfte des erforderlichen Kraftstoffs, und fügen Sie 
anschließend den restlichen Kraftstoff hinzu. Mischen Sie das Gemisch 
durch Schütteln gut durch, bevor Sie es in den Tank der Motorsense 
einfüllen. Es ist unklug, in der Annahme, dem Motor Gutes zu tun, mehr 
als die vorgegebene Menge an Motoröl beizumischen. 
Dadurch werden lediglich mehr Verbrennungsrückstände produziert, 
die die Umwelt verschmutzen und den Abgaskanal im Zylinder, die 
Zündkerze sowie den Schalldämpfer verstopfen. Außerdem steigt der 
Kraftstoffverbrauch, und die Leistung sinkt.

Betanken
Der Motor muss ausgeschaltet sein.

Reinigen Sie den Bereich um den Tankdeckel (2) gründlich, damit kein Schmutz  –
in den Kraftstofftank (1) gelangt.
Schrauben Sie den Tankdeckel (2) ab und füllen Sie den Kraftstoff ein. –
Schrauben Sie den Tankdeckel (2) wieder fest auf. –
Reinigen Sie nach dem Betanken den Tankdeckel (2) und den Tank. –

Aufbewahrung von Kraftstoffen
Kraftstoffe können nicht unbegrenzt gelagert werden.
Kaufen Sie nur die Menge, die Sie in einem Betriebszeitraum von 4 Wochen 
benötigen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Kraftstoffbehälter.
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RICHTIGE HANDHABUNG DER MASCHINE

(1)

Befestigen des Schultergurts
Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass das Schneidmesser parallel zum Boden  –
geführt wird.

Einhänger

WICHTIGE BETRIEBSSCHRITTE UND STOPPEN DES WERKZEUGS

Beachten Sie die geltenden Bestimmungen zur Unfallverhütung!

Starten
Bewegen Sie sich mindestens 3 m von dem Platz des Betankens weg. Legen Sie 
die Motorsense auf einem sauberen Untergrund ab und achten Sie darauf, dass das 
Schneidwerkzeug nicht in Kontakt mit dem Erdboden oder anderen Gegenständen 
steht.

Kaltstart
Bei Maschinen mit 2-Handgriff oder Rundumgriff

Drücken Sie den I-O-Schalter (1) in die durch den Pfeil angegebene Richtung. –

Abtrennung
Drücken Sie im Notfall die Rasten (1) an beiden Seiten, und Sie können die  –
Maschine von sich abtrennen. 
Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, damit Sie jederzeit die Kontrolle über die 
Maschine behalten. Lassen Sie nicht zu, dass die Maschine in Ihre Richtung oder 
in Richtung anderer Personen in Ihrer Nähe abprallt.

WARNUNG:  Andernfalls können Sie die Kontrolle über die Maschine verlieren, 
wodurch es zu schweren oder gar TÖDLICHEN Verletzungen kommen 
kann.

Legen Sie zuerst die Maschine auf den Boden ab. –
Drücken Sie mehrmals (7 bis 10 Mal) leicht die Anlasseinspritzpumpe (2), bis  –
Kraftstoff in die Anlasseinspritzpumpe gelangt.
Drücken Sie den Choke-Hebel (3) in die oberste Stellung „ – “.

Halten Sie das Kupplungsgehäuse sicher mit der linken Hand fest (siehe  –
Abbildung).
Ziehen Sie den Startergriff langsam, bis Sie einen Widerstand spüren, und ziehen  –
Sie dann den Startergriff gleichmäßig weiter durch.
Ziehen Sie das Starterseil nicht bis zum Anschlag heraus, und lassen Sie den  –
Startergriff nicht unkontrolliert zurückschnellen; achten Sie darauf, dass sich das 
Seil langsam aufwickelt.
Wiederholen Sie den Startvorgang, bis die ersten Zündungen zu hören sind. –
Nachdem der Motor angesprungen ist, bringen Sie den Choke-Hebel wieder in  –
die Position „ “. Beachten Sie, dass bei Betätigung des Gashebels und Öffnen 
der Drosselklappe der Choke-Hebel automatisch in die Position „ “ zurückkehrt.

(3)

(2)
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Lassen Sie den Motor für etwa eine Minute mit einer recht niedrigen Drehzahl laufen, bevor Sie den Motor voll belasten. –
Hinweis: Wenn Sie den Startergriff wiederholt ziehen, und sich der Choke-Hebel dabei in der Position „ – “ befindet, springt der Motor 

aufgrund übermäßiger Kraftstoffansaugung nur schwer an.
Falls zu viel Kraftstoff in den Motor gelangt ist, schrauben Sie die Zündkerze heraus und ziehen Sie langsam am Startergriff, damit  –
der überflüssige Kraftstoff aus dem Motor austritt. Trocknen Sie außerdem die Elektroden der Zündkerze.

Vorsichtsmaßnahmen bei Betrieb:
Wenn der Gashebel im lastfreien Betrieb auf Vollgas gedrückt wird, erreicht die Motordrehzahl über 10.000 min-1. Betreiben Sie den Motor 
niemals mit einer höheren Drehzahl als erforderlich, halten Sie eine Drehzahl von ca. 6.000 bis 8.000 min-1 ein.

Starten des warmen Motors
Der warme Motor wird wie oben beschrieben gestartet, außer dass Sie den Choke-Hebel nicht betätigen (der Choke-Hebel bleibt in der  –
unteren Stellung „ “).

NACHSCHÄRFEN DES SCHNEIDWERKZEUGS

STOPPEN
Lassen Sie den Gashebel (6) vollkommen los, und bringen Sie, nachdem sich die  –
Motordrehzahl verlangsamt hat, den I-O-Schalter (1) in die Position „O“, um den 
Motor zu stoppen.
Beachten Sie, dass der Schneidkopf nicht sofort stoppt, und warten Sie, bis der  –
Schneidkopf vollständig angehalten hat.

ACHTUNG:   Die im Folgenden aufgeführten Schneidwerkzeuge dürfen nur durch 
autorisierte Einrichtungen geschärft werden. Manuelles Nachschärfen 
führt zu Unwuchten des Schneidwerkzeugs, wodurch Vibrationen und 
Beschädigungen der Maschine verursacht werden.

Schneidmesser (Sternmesser (4 Zähne), Wirbelmesser (8 Zähne)) –
Professionelle Schärf- und Auswuchtdienste werden von autorisierten 
Dienstleistungsunternehmen angeboten.

HINWEIS:  Zur Verlängerung der Lebenszeit des Schneidmessers (Sternmesser, 
Wirbelmesser) kann das Schneidmesser einmal umgedreht werden, 
damit die Schneidkanten auf beiden Seiten abgenutzt werden.

EINSTELLEN DER MINDESTDREHZAHL (LEERLAUF)
Bei vollständig losgelassenem Gashebel darf sich das Schneidmesser bzw. der Nylon-Schneidkopf nicht drehen. Passen Sie ggf. die 
Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlauf-Stellschraube an.

Überprüfen der Leerlaufdrehzahl
Die Leerlaufdrehzahl sollte auf 2.600 min – -1 eingestellt werden. 
Stellen Sie die Leerlaufdrehzahl ggf. anhand der Leerlaufschraube ein (wenn der 
Motor im Leerlauf läuft, muss das Schneidmesser bzw. der Nylon-Schneidkopf 
stillstehen). 
Bei Hineinschrauben der Schraube (1) erhöht sich die Motordrehzahl, bei 
Herausschrauben der Schraube verringert sich die Motordrehzahl.

Niedriger Höher
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NYLON-SCHNEIDKOPF
Der Nylon-Schneidkopf ist ein Rasentrimmerkopf mit zwei Fäden. Die Schneidfäden 
werden sowohl automatisch als auch durch einen Stoß-Zufuhr-Mechanismus 
zugeführt.
Der Nylon-Schneidkopf führt automatisch die entsprechende Länge des 
Nylonfadens heraus, dies geschieht durch Ändern der Zentrifugalkraft aufgrund 
der Zunahme oder Abnahme der Drehzahl. Um weiches Gras jedoch wirksamer 
zu schneiden, stoßen Sie den Nylon-Schneidkopf gegen den Boden, um ein Stück 
zusätzlichen Fadens herauszuführen (siehe Abschnitt „Betrieb“).

Betrieb
Erhöhen Sie die Drehzahl des Nylon-Schneidkopfes auf ca. 6.000 min – -1.  
Bei niedrigeren Drehzahlen (unter 4.800 min-1) wird der Nylonfaden nicht korrekt 
herausgeführt.
Der Schneidbereich mit der höchsten Wirkung ist in der Abbildung rechts  –
schraffiert dargestellt.

Falls der Nylonfaden nicht automatisch herausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor:
1. Lassen Sie den Gashebel los, sodass der Motor im Leerlauf läuft, und 

drücken Sie den Gashebel dann vollständig ein. Wiederholen Sie dies, bis der 
Nylonfaden die richtige Länge hat.

2. Falls der Nylonfaden zu kurz ist, um mittels dieser Methode automatisch 
herausgeführt zu werden, stoßen Sie den Knauf des Nylon-Schneidkopfs gegen 
den Boden, um den Nylonfaden herauszuführen.

3.  Falls der Nylonfaden nicht mithilfe der Vorgehensweise 2 herausgeführt 
werden kann, spulen Sie den Nylonfaden neu auf oder setzen Sie einen neuen 
Nylonfaden ein (siehe Abschnitt „Austauschen des Nylonfadens“).

Austauschen des Nylonfadens
Stoppen Sie zuerst den Motor. –
Drücken Sie die Laschen am Gehäuse nach innen, um die Abdeckung  –
abzunehmen, entnehmen Sie anschließend die Spule.

Schneidbereich der größten Wirkung

Leerlaufdrehzahl Volle Drehzahl

Knauf

Abdeckung

Laschen

DrückenDrücken

Spule 80 mm (3-1/8”)

Für Drehung nach links

Spule

100 mm (3-15/16”)

Einkerbungen

Fadenführung

Haken Sie die Mitte des Nylonfadens in die Einkerbung in der Mitte der Spule ein,  –
das eine Ende des Fadens muss etwa 80 mm länger als das andere sein. 
Winden Sie anschließend beide Enden fest um die Spule in Richtung der 
Kopfdrehung (Linksdrehung wird durch „LH“ und Rechtsdrehung durch „RH“ an 
der Seite der Spule gekennzeichnet).

Winden Sie etwa 100 mm des Fadens um die Spule und lassen Sie die Enden  –
vorübergehend in der Einkerbung an der Seite der Spule eingehängt.

Setzen Sie die Spule in das Gehäuse, sodass die Kerben und Vorsprünge an  –
der Spule mit denen im Gehäuse übereinstimmen. Die Seite mit den Buchstaben 
der Spule muss nach oben zeigen, sodass die Buchstaben sichtbar sind. Haken 
Sie nun die Enden des Fadens aus ihrer vorübergehenden Positionen aus, und 
führen Sie den Faden durch die Fadenführungen, sodass die Fäden aus dem 
Gehäuse herausragen.
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Richten Sie den Vorsprung an der Unterseite der Abdeckung an den Schlitzen der  –
Fadenführungen aus. Drücken Sie dann die Abdeckung fest auf das Gehäuse.

WARTUNGSANWEISUNGEN

ACHTUNG:  Schalten Sie vor allen Arbeiten an der Motorsense immer den Motor 
aus und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze (siehe 
„Überprüfen der Zündkerze“). 
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe!

ACHTUNG:  Bauen Sie den Seilzugstarter niemals selbst aus, da es dabei zu 
Unfällen kommen kann.Arbeiten am Seilzugstarter dürfen nur von 
einem autorisierten Servicezentrum ausgeführt werden.

Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durch, um eine lange Lebenszeit der Maschine zur erzielen und Beschädigungen an 
der Maschine zu vermeiden.

Tägliche Inspektionen und Wartungsarbeiten
Überprüfen Sie die Maschine vor dem Betrieb auf gelockerte Schrauben und fehlende Teile. Achten Sie besonders auf den festen Sitz des  –
Schneidmessers bzw. des Nylon-Schneidkopfes.
Überprüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die Kühlluftdurchgänge und die Zylinderrippen verstopft sind.  –
Reinigen Sie diese ggf.
Führen Sie täglich nach Gebrauch die folgenden Wartungsarbeiten aus: –

Reinigen Sie das Äußere der Motorsense und überprüfen Sie die Motorsense auf Beschädigungen.• 
Reinigen Sie den Luftfilter. Wenn Sie unter sehr staubigen Bedingungen arbeiten, reinigen Sie den Filter mehrmals am Tag.• 
Überprüfen Sie das Schneidmesser bzw. den Nylon-Schneidkopf auf Beschädigungen und auf ordnungsgemäßen Sitz.• 
Überprüfen Sie, ob der Unterschied zwischen Leerlauf- und Einrückdrehzahl ausreichend ist, damit das Schneidwerkzeug bei Leerlauf des • 
Motors im Stillstand ist (reduzieren Sie bei Bedarf die Leerlaufdrehzahl). 
Falls sich das Schneidwerkzeug während des Leerlaufs des Motors weiter dreht, wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum.

Überprüfen Sie den I-O-Schalter, den Entriegelungshebel, den Gashebel und die Verriegelungstaste auf ordnungsgemäße Funktion. –

Reinigen des Luftfilters
Lösen Sie die Schraube (1). –
Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung (3) ab. –
Entnehmen Sie den Schwamm (2), waschen Sie den Schwamm in lauwarmem  –
Wasser und lassen Sie den Schwamm vollständig trocknen.
Setzen Sie nach dem Reinigen den Luftfilterdeckel (3) wieder auf und befestigen  –
Sie ihn mit der Schraube (1).

HINWEIS:  Sollten übermäßiger Staub und Schmutz am Luftfilter anhaften, reinigen 
Sie den Liftfilter täglich. Bei einem verstopften Luftfilter kann der Motor 
nur schwer oder gar nicht gestartet werden, oder die Motordrehzahl 
nimmt zu.

Abdeckung

Vorsprung

Schlitz für 
Fadenführung
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Überprüfen der Zündkerze
Schrauben Sie die Zündkerze ausschließlich mit dem mitgelieferten  –
Universalschlüssel heraus- und ein.
Der Abstand zwischen den Elektroden der Zündkerze muss zwischen 0,6 –  und 
0,7 mm liegen. Wenn der Abstand zu klein oder zu groß ist, korrigieren Sie den 
Abstand. Falls die Zündkerze mit Kohle zugesetzt oder verschmutzt ist, reinigen 
Sie die Zündkerze gründlich oder setzen Sie eine neue Zündkerze ein.

ACHTUNG:  Berühren Sie den Zündkerzenstecker niemals, wenn der Motor läuft 
(Gefahr eines Hochspannungsschlags).

0,6 mm – 0,7 mm
(0,024” – 0,028”) 

Alle Wartungsarbeiten oder Einstellungen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben wurden, müssen von autorisierten Servicezentren 
durchgeführt werden.

SchmieröffnungEinbringen von Schmierfett in das Getriebegehäuse
Bringen Sie nach jeweils 30 Betriebsstunden Schmierfett (Shell Alvania 3 oder  –
gleichwertig) durch die Schmieröffnung in das Getriebegehäuse ein. (Originales 
MAKITA-Schmierfett erhalten Sie bei Ihrem MAKITA-Händler.)

Ansaugkopf im Kraftstofftank
Der vom Vergaser benötigte Kraftstoff wird über den Kraftstofffilter (5) des  –
Ansaugkopfes gefiltert.
Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung des Kraftstofffilters durch. Für die  –
Inspektion des Filters öffnen Sie den Tankdeckel, und ziehen Sie mit einem 
Drahthaken den Ansaugkopf durch die Tanköffnung. Falls der Filter verhärtet, 
verschmutzt oder verstopft ist, ersetzen Sie den Filter.
Eine unzureichende Kraftstoffzufuhr kann dazu führen, dass die maximal  –
zulässige Drehzahl überschritten wird. Aus diesem Grund ist wichtig, dass der 
Kraftstofffilter mindestens quartalsweise ersetzt wird, um eine ausreichende 
Kraftstoffzufuhr zum Vergaser zu gewährleisten.

Reinigen der Austrittsöffnung des Schalldämpfers
Überprüfen Sie die Austrittsöffnung des Schalldämpfers (6) regelmäßig. –
Wenn die Austrittsöffnung durch Kohleablagerungen verstopft ist, kratzen Sie die  –
Ablagerungen mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs ab.
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Wenn Sie die Maschine längere Zeit einlagern möchten, lassen Sie, wie im  –
Folgenden erläutert, den Kraftstoff vollständig aus Kraftstofftank und Vergaser ab: 
Entleeren Sie den Kraftstofftank vollständig. Lagen bzw. entsorgen Sie Kraftstoff 
nur entsprechend den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen.
Entfernen Sie die Zündkerze und geben Sie einige wenige Tropfen Öl in die  –
Zündkerzenöffnung. 
Ziehen Sie anschließend langsam am Starterseil, damit die gesamte Innenseite 
des Zylinders durch einen Ölfilm bedeckt wird, und schrauben Sie die Zündkerze 
wieder ein.
Entfernen Sie Staub und Schmutz vom Schneidmesser und außen von der  –
Maschine, wischen Sie Messer und Maschine mit einem öligen Lappen ab, und 
bewahren Sie die Maschine an einem möglichst trockenen Ort auf.

Kraftstoff 
ablassen

Feuchtigkeit

Problembehebung

Problem System Beobachtung Ursache

Motor startet 
nicht oder nur mit 
Schwierigkeiten

Zündsystem Zündfunke OK Fehler in der Kraftstoffzufuhr oder im Verdichtungssystem, 
mechanischer Defekt

Kein Zündfunke I-O-Schalter betätigt, Fehler oder Kurzschluss in Verdrahtung, 
Zündkerze oder Zündkerzenstecker defekt, Zündmodul defekt

Kraftstoffzufuhr Kraftstofftank gefüllt Falsche Choke-Position, Vergaser defekt, Kraftstoff-Zufuhrleitung 
verbogen oder blockiert, Kraftstoff verschmutzt

Verdichtung Keine Verdichtung 
beim Durchziehen

Zylinderkopfdichtung defekt, Kurbelwellendichtungen beschädigt, 
Zylinder oder Kolbenringe defekt oder ungeeignete Dichtung an 
der Zündkerze

Mechanischer 
Fehler

Starter greift nicht ein Gebrochene Starterfeder, gebrochene Teile innerhalb des Motors

Probleme bei 
Warmstart

Tank gefüllt, 
Zündfunke vorhanden

Vergaser verschmutzt, muss gereinigt werden

Motor startet, geht 
jedoch gleich wieder 
aus

Kraftstoffzufuhr Tank gefüllt Falsche Leerlaufeinstellung, Vergaser verschmutzt

Problem mit Lüftungsöffnung im Kraftstofftank, Kraftstoff-
Zufuhrleitung unterbrochen, Kabel oder I-O-Schalter defekt

Unzureichende 
Leistung

Möglicherweise 
sind mehrere 
Systeme gleichzeitig 
betroffen.

Motorleerlaufdrehzahl 
zu niedrig

Luftfilter verschmutzt, Vergaser verschmutzt, Schalldämpfer 
verstopft, Auslasskanal im Zylinder verstopft

Wartungsplan

Allgemein Motorbaugruppe, Schrauben und 
Muttern

Sichtprüfung auf Beschädigungen und festen Sitz
Überprüfen von allgemeinem Zustand und Sicherheit

Nach jedem Betanken Gashebel
I-O-Schalter

Funktionsprüfung
Funktionsprüfung

Täglich Luftfilter
Kühlluftkanal
Schneidwerkzeug
Leerlaufdrehzahl

Reinigen
Reinigen
Prüfen auf Beschädigungen und Schärfe
Überprüfen (Schneidwerkzeug darf sich nicht bewegen)

Wöchentlich Zündkerze
Schalldämpfer

Inspektion, ggf. Austausch
Überprüfen und ggf. Reinigen der Öffnung

Quartalsweise Ansaugkopf
Kraftstofftank

Austauschen
Reinigen

Vorgehen für Stilllegung Kraftstofftank
Vergaser

Kraftstofftank leeren
Betreiben des Motors, bis der Kraftstoff vollständig verbraucht ist

AUFBEWAHRUNG
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ČESKY (Originální návod)
Děkujeme za zakoupení křovinořezu/strunové sekačky MAKITA. S potěšením vám 
představujeme křovinořez/strunovou sekačku MAKITA. Tento produkt je výsledkem 
dlouhého vývojového programu a zúročením dlouholetých znalostí a zkušeností v 
této oblasti. 
Pročtěte si tuto brožuru, jež se podrobně věnuje nejrůznějším faktům svědčícím 
o mimořádné výkonnosti našeho produktu. Tato publikace vám při využívání 
křovinořezu/strunové sekačky MAKITA pomůže dosáhnout nejlepších možných 
výsledků. 

SYMBOLY
Při čtení návodu k obsluze narazíte na následující symboly. 

Přečtěte si návod k obsluze Používejte ochranu zraku a sluchu
(pouze při práci se strunovou sekačkou)

Buďte obzvláště opatrní a dávejte pozor
Používejte ochrannou přilbu a ochranu
zraku a sluchu (pouze při práci s 
křovinořezem)

Zakázáno Nepoužívejte kovové nože
(pouze při práci se strunovou sekačkou)

Dodržujte bezpečnou vzdálenost Nejvyšší povolené otáčky nástroje

Nebezpečí odletujících úlomků Palivo a směs s olejem

Zákaz kouření Ruční startování motoru

Zákaz používání otevřeného ohně Nouzové zastavení

Nutno použít ochranné rukavice První pomoc

Zpětný ráz ZAP./START

Zamezte vstupu na pracoviště všem 
osobám a domácím zvířatům VYP./STOP

Noste pevnou obuv s protiskluzovou 
podrážkou. Doporučujeme bezpečnostní 
obuv s ocelovou špičkou.
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Sestava motoru a hřídelové tyče .................................45
Montáž držadla ............................................................46
Montáž ochranného krytu ............................................47
Montáž nože či strunové hlavy ....................................48
Palivo/doplňování paliva ..............................................49
Správné zacházení se zařízením ................................50
Obsluha a zastavení zařízení ......................................50
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Servisní pokyny ...........................................................53
Skladování ...................................................................55
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(1)

(3)

(2)

(4)

(5) (6)

Obecné pokyny 
K zajištění správného provozu je nutné, aby si uživatel pročetl tento návod k  –
obsluze a seznámil se obsluhou křovinořezu/strunové sekačky. Nedostatečně 
informovaní uživatelé mohou v důsledku nesprávné manipulace vystavit riziku 
sebe i další osoby. 
Křovinořezy a strunové sekačky doporučujeme půjčovat pouze osobám s  –
prokázanými zkušenostmi s obsluhou těchto zařízení.  
S nářadím vždy předávejte rovněž návod k obsluze. 
Začínající uživatelé by se měli obrátit na prodejce se žádostí o základní pokyny,  –
aby se obeznámili s obsluhou motorového nářadí. 
Křovinořez/strunovou sekačku nesmí obsluhovat děti a osoby mladší 18 let.  –
Osoby starší 16 let sice mohou zařízení používat za účelem získání praxe, avšak 
pouze pod dohledem kvalifikované osoby. 
Křovinořez/strunovou sekačku používejte s maximální opatrností a obezřetností.  –
Křovinořez/strunovou sekačku používejte pouze pokud jste v dobrém fyzickém  –
stavu. Veškerou práci provádějte klidně a opatrně. Uživatel přebírá odpovědnost i 
za ostatní osoby. 
Křovinořez/strunovou sekačku nikdy nepoužívejte po požití alkoholu či léků ani  –
pokud jste unavení či nemocní. 
Používání zařízení může být omezeno národními předpisy. –

Účel použití nářadí 
Křovinořez/strunová sekačka jsou určeny pouze k sekání trávy, plevele, křovin  –
či mlází. Zařízení nesmí být nikdy použito k žádnému jinému účelu, například k 
zařezávání okrajů nebo ke stříhání živého plotu, neboť by mohlo dojít ke zranění.

Osobní ochranné pomůcky 
Používejte vhodný a funkční oděv – přiléhavý a neomezující v pohybu. Nenoste  –
šperky ani oděv, který by se mohl zachytit o houští či křoviny. 
Při práci s křovinořezem/strunovou sekačkou je nutné používat následující  –
ochranný oděv a ochranné prostředky zamezující zranění hlavy, očí, rukou, 
nohou či poškození sluchu. 
Při nebezpečí odlétávajících úlomků vždy noste ochrannou přilbu. Ochrannou  –
přilbu (1) pravidelně kontrolujte, zda není poškozena. Přilbu je třeba nejpozději po 
pěti letech vyměnit. Používejte pouze schválené ochranné přilby. 
Ochranný štít (2) přilby (případně ochranné brýle) chrání tvář před odletujícími  –
úlomky či kameny. K zamezení zranění očí noste při práci s křovinořezem/
strunovou sekačkou vždy ochranné brýle nebo štít. 
K zamezení poškození sluchu používejte vhodné chrániče sluchu (ochranná  –
sluchátka (3), ucpávky do uší, apod.). 
Pracovní kombinézy (4) chrání před odletujícími kameny a úlomky. Uživatelům  –
důrazně doporučujeme, aby používali pracovní kombinézy. 
Součást předepsaného vybavení tvoří speciální rukavice (5) ze silné kůže, jež  –
musí obsluha při práci s křovinořezem/strunovou sekačkou vždy nosit. 
Při práci s křovinořezem/strunovou sekačkou vždy noste pevnou obuv (6) s  –
protiskluzovou podrážkou. Zamezíte tak zraněním a zajistíte si správný postoj. 

Startování křovinořezu 
Ujistěte se, zda nejsou v pracovním prostoru v okruhu 15 metrů žádné děti a další  –
osoby a dejte také pozor na zvířata v blízkosti místa vykonávané práce. 
Před použitím vždy zkontrolujte, zda křovinořez/strunová sekačka umožňuje  –
bezpečný provoz:  
Zkontrolujte bezpečnost vyžínacího nástroje, snadný pohyb ovládací páčky a 
správnou funkci pojistky ovládací páčky. 
Vyžínací nástroj se za volnoběhu nesmí otáčet. V případě pochybností se obraťte  –
na prodejce se žádostí o seřízení. Zkontrolujte, zda jsou držadla čistá a suchá a 
vyzkoušejte funkci přepínače start/stop. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Schematický obrázek

15 metrů
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Křovinořez/strunovou sekačku startujte pouze v souladu s pokyny. 
Nepoužívejte žádné jiné metody startování motoru!  –
Křovinořez/strunovou sekačku a nástroje používejte pouze k určeným účelům.  –
Motor křovinořezu/strunové sekačky nastartujte teprve po kompletním smontování  –
celku. Obsluha zařízení je přípustná teprve po namontování veškerého 
odpovídajícího příslušenství! 
Před nastartováním se ujistěte, zda není vyžínací nástroj v žádném kontaktu s  –
pevnými předměty, například s větvemi, kameny atd., neboť vyžínací nástroj se 
po startu uvede do pohybu. 
V případě jakýchkoli problémů s motorem je nutné motor okamžitě vypnout.  –
Jestliže vyžínací nástroj narazí do kamenů či jiných tvrdých předmětů, vypněte  –
motor a vyžínací nástroj ihned prohlédněte. 
Vyžínací nástroj pravidelně a v krátkých intervalech kontrolujte, zda není  –
poškozený (vlasové trhliny zjistíte sluchem při poklepání). 
Křovinořez/strunovou sekačku používejte pouze s připevněným ramenním  –
popruhem, jenž je třeba před uvedením křovinořezu/strunové sekačky do provozu 
vhodně nastavit. Nastavení ramenního popruhu podle velikosti uživatele je nutné 
k omezení námahy během práce. Při práci nářadí nikdy nedržte jen jednou rukou. 
Během provozu držte křovinořez/strunovou sekačku vždy oběma rukama. Vždy si  –
zajistěte bezpečný postoj. 
S křovinořezem/strunovou sekačkou pracujte tak, abyste nevdechovali výfukové  –
plyny. Motor nikdy nenechávejte běžet v uzavřených místnostech (nebezpečí 
otravy výfukovými plyny). Oxid uhelnatý je plyn bez zápachu. 
Při odpočinku a při ponechání křovinořezu/strunové sekačky bez dozoru vypněte  –
motor a nářadí uložte na bezpečném místě, abyste zamezili ohrožení ostatních 
osob či poškození zařízení. 
Rozehřátý křovinořez/strunovou sekačku nikdy nepokládejte do suché trávy ani  –
na žádné hořlavé materiály. 
Vyžínací nástroj musí být opatřen příslušným krytem.   –
Zařízení bez tohoto krytu nikdy nespouštějte! 
Během provozu musí být použity všechny ochranné prvky a kryty dodané k  –
zařízení. 
Nikdy nepracujte se zařízením s vadným tlumičem výfuku.  –
Při přenášení zařízení vypněte motor.  –
Při transportu zařízení vždy nasaďte na nůž kryt.  –
Při převozu autem zajistěte bezpečnou polohu křovinořezu/strunové sekačky, aby  –
nedošlo k úniku paliva. 
Při transportu křovinořezu/strunové sekačky zajistěte kompletní vyprázdnění  –
palivové nádrže. 
Při vykládání křovinořezu/strunové sekačky z auta zařízení nikdy nepouštějte  –
motorem na zem, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození palivové nádrže. 
S výjimkou stavu nouze křovinořez/strunovou sekačku nikdy nepouštějte na  –
zem – mohlo by dojít k vážnému poškození zařízení. 
Při přenášení neopomeňte zvedat ze země celé zařízení. Vlečení palivové nádrže  –
po zemi je velmi nebezpečné – může způsobit poškození nádrže, únik paliva a 
vznik požáru. 
Jestliže zařízení utrpí prudký náraz nebo pokud upadne, zkontrolujte před  –
obnovením práce jeho stav. Překontrolujte, zda z palivového systému neuniká 
palivo a zda nedošlo k poruše ovládacích prvků a bezpečnostního zařízení. V 
případě zjištění poškození či v pochybnostech požádejte o prohlídku a opravu 
naše autorizované servisní středisko.

Doplňování paliva 
Při doplňování paliva vypněte motor, nepřibližujte se k otevřenému ohni a  –
nekuřte. 
Zamezte kontaktu produktů z minerálních olejů s pokožkou. Nevdechujte výpary  –
paliva. Při doplňování paliva vždy používejte ochranné rukavice. Ochranný oděv 
v pravidelných intervalech vyměňujte. 
Počínejte si opatrně, abyste rozlitím paliva nebo oleje nezpůsobili kontaminaci  –
půdy (chraňte životní prostředí). Křovinořez/strunovou sekačku při potřísnění 
palivem okamžitě očistěte. 
Zamezte kontaktu oděvu s palivem. Při polití palivem si oděv okamžitě vyměňte  –
(zamezte možnosti vzplanutí). 
Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádrže. Ujistíte se tak, že je správně  –
dotaženo a palivo neuniká. 
Víčko palivové nádrže pečlivě dotáhněte. Při startování motoru změňte polohu  –
(postavte se alespoň 3 metry od místa doplňování paliva). 
Palivo nikdy nedoplňujte v uzavřených místnostech. Výpary paliva se shromažďují  –
nízko nad povrchem (nebezpečí výbuchu). 
Palivo přepravujte a skladujte pouze ve schválených nádobách. Zajistěte, aby ke  –
skladovanému palivu neměly přístup děti. 

Odpočinek• 
Transport• 
Doplňování paliva• 
Údržba• 
Výměna nástroje• 

3 m
eter

s
3 metry
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Provoz
Křovinořez/strunovou sekačku používejte pouze za dobrého světla a viditelnosti.  –
V zimním období dejte pozor na kluzká a vlhká místa s ledem a sněhem 
(nebezpečí uklouznutí). Vždy si zajistěte bezpečný postoj.
Nikdy nepracujte nad úrovní pasu. –
Nikdy nestůjte na žebříku s nastartovaným křovinořezem/strunovou sekačkou. –
S křovinořezem/strunovou sekačkou nikdy nešplhejte na stromy za účelem  –
prořezávání.
Nikdy nepracuje na nestabilních plochách. –
Z pracovního prostoru odstraňte písek, kameny, hřebíky apod.  –
Cizorodá tělesa mohou poškodit vyžínací nástroj a způsobit nebezpečný zpětný 
ráz.
Před zahájením práce musí být vyžínací nástroj uveden do plných pracovních  –
otáček.
Jestliže se do vyžínacího nástroje a krytu zachytí tráva či větve, vypněte vždy  –
před jejich odstraňováním motor. Rotující nástroj by totiž mohl obsluze způsobit 
vážné zranění.
Odpočívejte – zamezíte tak ztrátě kontroly vinou únavy. Doporučujeme  –
10–20minutový odpočinek po každé hodině práce.

Upozornění:
Zpětný ráz

Schematický 
obrázek

Schematický 
obrázek

Předcházení zpětnému rázu

Zpětným rázům zamezíte dodržováním následujících pokynů:
Práce ve výseči nože mezi 12 a 2 hodinami představuje jednoznačné nebezpečí,  –
zvláště při použití kovových vyžínacích nástrojů.
Práce ve výseči nože mezi 11 a 12 hodinami a mezi 2 až 5 hodinami může  –
provádět pouze školená a zkušená obsluha, a to pouze na vlastní nebezpečí.
Snadné řezání s téměř žádnými zpětnými rázy je možné s nožem v segmentu 
mezi 8. a 11. hodinou.

Vyžínací nástroje
Pro plánovanou práci použijte pouze správný vyžínací nástroj.

RBC2500 s nožem (hvězdicový nůž [4 zuby], žací nůž [8 zubů]), RBC2510 se 
strunovou hlavou.
Nikdy nepoužívejte žádné jiné nástroje včetně kovových vícedílných řetízkových 
hlav a cepových nožů. V opačném případě může dojít k vážným zraněním.
K sekání silných materiálů, například plevele, vysoké trávy, křovin, keřů, mlází, 
houští apod. (max. průměr 2 cm). Tuto práci provádějte otáčením křovinořezu v 
rovnoměrných půlkruzích zprava doleva (podobně jako při práci s kosou).

Pokyny k údržbě
Servis zařízení svěřte našemu autorizovanému servisnímu středisku a vždy  –
používejte pouze originální náhradní díly. Nesprávně provedené opravy či 
nedostatečná údržba mohou zkrátit životnost zařízení či zvýšit nebezpečí nehody.
Před zahájením práce je nutné zkontrolovat stav nářadí, zvláště pak vyžínacího  –
nástroje, ochranných zařízení a popruhu přes rameno. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat nožům, jež musejí být správně naostřeny.
Při výměně či ostření vyžínacích nástrojů a také při čištění nářadí či vyžínacího  –
nástroje vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky.

Zpětný ráz (odskočení nože)
Při práci s křovinořezem může dojít k nekontrolovanému zpětnému rázu. –
Tato situace může nastat zvláště při pokusu o sekání s nožem v segmentu mezi  –
12 a 2 hodinami.
S křovinořezem nikdy nepracujte v segmentu mezi 12 a 2 hodinami. –
Tuto výseč křovinořezu nikdy nesměrujte na pevné předměty, například křoviny,  –
stromy atd. o průměru přesahujícím 3 cm – křovinořez se jinak značnou silou 
odrazí a hrozí nebezpečí zranění.
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Poškozené vyžínací nástroje nikdy nerovnejte a nesvařujte.
Při práci s křovinořezem/strunovou sekačkou si počínejte tak, abyste způsobili co  –
nejméně hluku a znečištění. Zkontrolujte zejména správné nastavení karburátoru.
Křovinořez/strunovou sekačku pravidelně čistěte a kontrolujte, zda jsou dobře  –
dotaženy všechny šrouby a matice.
Údržbu ani skladování křovinořezu/strunové sekačky nikdy neprovádějte v  –
blízkosti otevřeného ohně.
Křovinořez/strunovou sekačku vždy skladujte v uzamčených místnostech a s  –
vyprázdněnou palivovou nádrží.
Při čištění, údržbě a skladování zařízení vždy nasaďte na nůž kryt. –

Dodržujte náležité pokyny o bezpečnosti práce vydávané příslušnými obchodními 
sdruženími a pojišťovnami.
Křovinořez/strunovou sekačku nijak nepozměňujte, aby nedošlo k ohrožení vaší 
bezpečnosti.

Provádění údržby či oprav uživatelem je omezeno na aktivity předepsané v návodu 
k obsluze. Všechny ostatní práce svěřte zástupcům autorizovaného servisu. 
Používejte pouze originální náhradní díly a nástavce zajištěné a dodané společností 
MAKITA.
Použití neschválených nástavců a nástrojů představuje zvýšené nebezpečí úrazu.
Společnost MAKITA nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody či škody způsobené 
použitím neschválených vyžínacích nástrojů, upevňovacích zařízení vyžínacích 
nástrojů či příslušenství.

První pomoc
Pro případ nehody zajistěte, aby byla v blízkosti vykonávaných prací k dispozici 
lékárnička. Použitý obsah lékárničky je nutno okamžitě nahradit.

Při přivolávání pomoci poskytněte následující informace:
Místo nehody –
Co se stalo –
Počet zraněných osob –
Druh zranění –
Uveďte své jméno –

Vibrace
Osoby se slabším krevním oběhem vystavené přílišným vibracím mohou utrpět  –
zranění cévního či nervového systému. Vibrace mohou na prstech, rukou či 
zápěstích vyvolat následující příznaky: „ochablost“ (necitlivost), mravenčení, 
bolest, bodavá bolest, změna barvy či stavu pokožky. Trpíte-li jakýmkoli z těchto 
příznaků, vyhledejte lékaře!
K zamezení vzniku oběhových problémů (Reynaudovy choroby) udržujte ruce při  –
práci v teple a zajistěte dobrou údržbu zařízení i příslušenství.
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Pouze pro evropské země

ES prohlášení o shodě
Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že níže uvedené zařízení Makita:

popis zařízení: Křovinořez/strunová sekačka
č. modelu/typ: RBC2500, RBC2510
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÁ DATA“

vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2000/14/ES, 2006/42/ES
a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN ISO 11806-1
Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Makita International Europe Ltd., Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/ES byl v souladu s přílohou V.
Naměřená hladina akustického výkonu: 109,1 dB
Zaručená hladina akustického výkonu: 111 dB

3. 11. 2009

Tomoyasu Kato
Ředitel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN



TECHNICKÁ DATA RBC2500, RBC2510

Model
RBC2500 RBC2510

Rukojeť ve tvaru U Obloukové držadlo

Rozměry: délka × šířka × výška (bez nože) mm 1 770 × 620 × 410 1 770 × 340 × 220

Hmotnost (bez plastového krytu a nože) kg 4,5 4,4

Objem (palivová nádrž) l 0,5

Zdvihový objem motoru cm3 24,5

Maximální výkon motoru kW 0,73 při 7 000 min–1

Otáčky motoru při doporučných maximálních otáčkách hřídele min–1 8 800

Maximální otáčky hřídele (odpovídající) min–1 6 000

Maximální spotřeba paliva kg/h  —

Maximální měrná spotřeba paliva g/kWh  —

Volnoběžné otáčky min–1 2 600

Otáčky sepnutí spojky min–1 3 600

Karburátor typ WALBRO WYJ

Systém zapalování typ Tranzistorové zapalování

Zapalovací svíčka typ NGK BM7A

Vzdálenost elektrod mm 0,6 – 0,7

Vibrace dle
ISO 22867

Pravé držadlo
(zadní držadlo)

ahv eq m/s2 3,8 3,8

Nejistota K m/s2 0,7 0,7

Levé držadlo
(přední držadlo)

ahv eq m/s2 5,5 4,8

Nejistota K m/s2 0,6 1,2

Průměrná hladina akustického tlaku podle
ISO 22868

LPA eq dB (A) 91,2 94,5

Nejistota K dB (A) 1,8 2,4

Průměrná hladina akustického výkonu 
podle ISO 22868

LWA eq dB (A) 102,9 106,1

Nejistota K dB (A) 1,7 1,8

Palivo Palivová směs
(benzín: originální olej Makita pro dvoudobé motory = 50:1)

Převodový poměr 14/19
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POPIS DÍLŮ

CZ POPIS DÍLŮ

1 Palivová nádrž

2 Lankový startér

3 Vzduchový filtr

4 Přepínač I-O (zap./vyp.)

5 Zapalovací svíčka

6 Tlumič výfuku

7 Pouzdro spojky

8 Zadní rukojeť

9 Závěs

10 Držadlo

11 Ovládací páčka

12 Ovládací lanko

13 Hřídelová tyč

14 Ochranný kryt (kryt vyžínacího 
nástroje)

15 Pouzdro převodovky

16 Konzola držadla

17 Nůž

18 Strunová hlava

19 Víčko plnicího otvoru paliva

20 Startovací madlo

21 Nastřikovač

22 Páčka sytiče

23 Výfuk

24 Návlek

(7)

(3)

(19)

(1)

(21)(5)
(22)

(20)

(2)

(6)

(23)

RBC2500 
Typ s rukojetí ve tvaru U

RBC2510 
Typ s obloukovým držadlem
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SESTAVA MOTORU A HŘÍDELOVÉ TYČE

UPOZORNĚNÍ:  Před prováděním jakýchkoli prací na křovinořezu vždy vypněte 
motor a odpojte konektor od zapalovací svíčky. 
Vždy noste ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ:  Křovinořez startujte teprve po kompletním sestavení.

Povolte dva šrouby (1) a do pouzdra spojky (3) zasuňte hlavní trubku (2). –
Zasuňte ji až do polohy vyznačené šipkou. (Viz obrázek vpravo.)  –
Jestliže je zasunutí obtížné, pootočte trochu výstupkem (4) a zasunutí opakujte.
Dva šrouby (1) vlevo a vpravo rovnoměrně dotáhněte dodaným imbusovým  –
klíčem. Značka šipky

Otočný čep

Ovládací lanko

Kulatý otvor
Koncovka lanka

Konektory

Montáž ovládacího lanka
Sejměte kryt vzduchového filtru. –
Ovládací lanko (5) protáhněte seřizovacím šroubem (6). Přesuňte otočný čep  –
(7) a vložte do něj lanko. V tuto chvíli si počínejte opatrně, aby byl kulatý otvor v 
otočném čepu nasměrován ke koncovce lanka.
Uvolněte otočný čep a ujistěte se, zda koncovka lanka zapadla do příslušného  –
otvoru.
Namontujte kryt vzduchového filtru. –

Připojení kabelu přepínače
Kabely přepínače připojte ke dvěma kabelům motoru zasunutím konektorů. –
Konektor kabelu přichyťte svorkou. –

Zasunout

45



MONTÁŽ DRŽADLA

UPOZORNĚNÍ:  Před prováděním jakýchkoli prací na křovinořezu vždy vypněte 
motor a odpojte konektor zapalovací svíčky. 
Vždy noste ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ: Křovinořez startujte teprve po kompletním sestavení.

RBC2500

RBC2500

RBC2510

k motoru

Značka 
šipky

Informace k modelům s obloukovým držadlem
K levé straně zařízení upevněte držadlo se zábranou k ochraně obsluhy. –
Ujistěte se, zda je mezi rozpěrkou a značkou šipky nasazena sestava rukojeti/ –
zábrany.

VAROVÁNÍ:  Rozpěrku nesnímejte a nezmenšujte. Rozpěrka zajišťuje určitou 
vzdálenost mezi oběma rukama. Nastavení sestavy rukojeti/zábrany do 
přílišné blízkosti druhého držadla mimo délku rozpěrky může způsobit 
ztrátu kontroly a vážné zranění.

Informace k modelům s rukojetí ve tvaru U
Kovový díl k upevnění rukojetí umístěte tak, aby byla rukojeť s ovládací páčkou  –
umístěna z pohledu od strany motoru na pravé straně (pravá strana rukojeti) a 
druhá rukojeť na levé straně.
Na konec rukojeti nasaďte drážku materiálu k upevnění rukojeti. Připojenou  –
kovovou část provizorně přichyťte dodaným šroubem s vnitřním šestihranem.
Rukojeti upravte do polohy umožňující snadný provoz a imbusovým klíčem  –
rovnoměrně a pevně dotáhněte čtyři šrouby s vnitřním šestihranem na pravé a 
levé straně.

Návlek nasaďte na hřídelovou tyč tak, aby z jeho otvoru vyčníval závěs (1), a aby  –
bylo návlekem (2) zakryto i ovládací lanko a kabely (3).
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MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU

V rámci platných bezpečnostních ustanovení musí být použity pouze kombinace 
nářadí a ochranného krytu uvedené v tabulce.

Používejte pouze originální nože či strunové hlavy MAKITA.
Nůž musí být dobře nabroušený, bez prasklin a lomů. Narazí-li nůž během práce  –
na kámen, vypněte motor a nůž ihned zkontrolujte.
Po každých třech hodinách provozu nůž naostřete nebo vyměňte. –
Narazí-li strunová hlava během práce na kámen, vypněte motor a strunovou  –
hlavu ihned zkontrolujte.

Hvězdicový nůž Žací nůž

UPOZORNĚNÍ:  K zajištění vlastní bezpečnosti a v rámci vyhovění předpisům 
bezpečnosti práce musí být vždy namontován příslušný ochranný 
kryt. 
Práce se zařízením bez nasazeného ochranného krytu není 
dovolena.

Dvěma šrouby M6 x 30 (2) připevněte ke svorce (3) ochranný kryt (1). –

Ochranný kryt pro kovové 
nože

Strunová hlava Ochranný kryt strunové 
hlavy

Při použití strunové hlavy nasaďte ochranný kryt (6) do krytu (1) a zajistěte jej  –
dotažením dvou matic (5) a dvou šroubů (4).
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MONTÁŽ NOŽE ČI STRUNOVÉ HLAVY
Zařízení otočte vzhůru nohama, abyste mohli nůž nebo strunovou hlavu snadno 
vyměnit.

Povolit Dotáhnout

Imbusový klíč

Imbusový klíč

Dotáhnout

Povolit

Směr otáčení

Do otvoru v pouzdru převodovky zasuňte imbusový klíč a otáčejte unášečem (3),  –
dokud se imbusovým klíčem nezajistí.
Nástrčným klíčem povolte matici (1) (s levým závitem) a sejměte matici (1) a  –
přítlačnou podložku (2).

Šestihranný klíč držte stále na místě.
Nůž namontujte na hřídelovou tyč tak, aby výstupek na unášeči (3) dosedl do  –
opěrného otvoru v noži. Namontujte přítlačnou podložku (2) a nůž zajistěte maticí 
(1). 
[Utahovací moment: 13–23 Nm]

POZNÁMKA: Při manipulaci s nožem vždy používejte rukavice.
POZNÁMKA:  Matice k upevnění nože (s pružnou podložkou) je spotřebním 

materiálem. Při opotřebení či deformaci pružné podložky matici 
vyměňte.

POZNÁMKA:  Při montáži strunové hlavy není nutné použít přítlačnou podložku (2) a 
matici (1). Strunovou hlavu lze nasadit přímo na unášeč (3).

Strunovou hlavu našroubujte na hřídelovou tyč. –

Ujistěte se, zda se může nůž volně pohybovat. –
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PALIVO/DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Manipulace s palivem
Při manipulaci s palivem je na místě nejvyšší opatrnost. Palivo může obsahovat 
látky podobné rozpouštědlům. Doplňování paliva provádějte v dobře větrané 
místnosti nebo venku. Nevdechujte výpary paliva a zamezte kontaktu paliva či oleje 
s pokožkou.
Ropné produkty odmašťují kůži. Při opakovaném a dlouhodobém kontaktu s těmito 
látkami se pokožka vysušuje.
Důsledkem mohou být různá kožní onemocnění. Navíc může dojít i k alergickým 
reakcím.
Při kontaktu s olejem může dojít k podráždění očí. Při vniknutí oleje do očí je 
okamžitě vypláchněte čistou vodou. Jestliže podráždění očí přetrvává, vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc.

Palivo a směs s olejem
Křovinořez je vybaven vysoce účinným dvoudobým motorem. Pohání jej směs 
paliva a oleje pro dvoudobé motory. Motor je navržen pro obvyklé bezolovnaté 
palivo s minimální hodnotou oktanového čísla 91 (RON). Není-li takové palivo k 
dispozici, můžete použít palivo s vyšším oktanovým číslem. Motor tím nebude 
ovlivněn, avšak může dojít ke zhoršení chování za provozu.
Podobná situace nastane při použití olovnatého paliva. Chcete-li dosáhnout 
optimálního chodu motoru a chránit své zdraví a životní prostředí, používejte pouze 
bezolovnaté palivo!

K mazání motoru používejte olej pro dvoudobé motory (jakostní třída: TC-3), který 
se přidává do paliva. V rámci ochrany životního prostředí byl motor navržen pro 
použití se stanoveným olejem pro dvoudobé motory – se směšovacím poměrem 
50:1. Navíc je zaručena dlouhá životnost a spolehlivý provoz s minimálními 
emisemi výfukových plynů. Je naprosto nutné dodržovat směšovací poměr 50:1 
(stanovený olej pro dvoudobé motory), jinak nemůže být zaručena spolehlivá funkce 
křovinořezu.

Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 40.

25:1

+

Benzín

    1 000 cm3 (1 litr)
    5 000 cm3 (5 litrů)
  10 000 cm3 (10 litrů)

 20 cm3 40 cm3

 100 cm3 200 cm3

 200 cm3 400 cm3

50:1 25:1Správný směšovací poměr:
Benzín: Předepsaný olej pro dvoudobé motory = 50:1 nebo
Benzín:  Olej jiného výrobce pro dvoudobé motory = 25:1 

doporučený poměr

Poznámka:  Při přípravě směsi paliva s olejem smíchejte nejprve celé množství oleje 
s polovinou požadovaného objemu paliva a pak přidejte zbývající palivo. 
Před nalitím směsi do nádrže křovinořezu ji důkladně promíchejte. K 
zajištění bezpečného provozu není rozumné přidávat více motorového 
oleje, než je stanoveno. 
Výsledkem by byla pouze zvýšená tvorba zbytků spalování 
znečišťujících životní prostředí, ucpání výfukového kanálu ve válci a 
zanesení tlumiče. Navíc se zvýší spotřeba paliva a sníží výkon.

Doplňování paliva
Motor musí být vypnutý.

Důkladně očistěte oblast kolem víčka plnicího otvoru paliva (2), abyste zamezili  –
vniknutí nečistot do palivové nádrže (1).
Odšroubujte víčko plnicího otvoru paliva (2) a naplňte nádrž palivem. –
Pevně našroubujte víčko plnicího otvoru paliva (2). –
Po doplnění paliva očistěte víčko plnicího otvoru paliva (2) a nádrž. –

Skladování paliva
Palivo nelze skladovat po neomezenou dobu.
Nakupujte pouze takové množství, jež budete potřebovat pro 4 týdny provozu. 
Používejte pouze nádoby schválené ke skladování paliva.
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SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ SE ZAŘÍZENÍM

(1)

Připevnění ramenního popruhu
Nastavte délku popruhu tak, aby byl nůž v rovnoběžné poloze s terénem. –

Závěs

OBSLUHA A ZASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Dodržujte příslušné předpisy bezpečnosti práce.

Startování
Přesuňte se alespoň 3 metry od místa doplňování paliva. Křovinořez umístěte na 
čistou část terénu a dejte pozor, aby se vyžínací nástroj nedostal do kontaktu s 
terénem ani s žádným jiným předmětem.

Studený start
Zařízení s rukojetí ve tvaru U nebo s obloukovým držadlem

Stiskněte přepínač I-O (1) ve směru naznačeném šipkou. –

Odpojení
V případě nouze stiskněte západky (1) ve výřezech po obou stranách, čímž  –
zařízení od sebe odpojíte. 
Počínejte si velmi opatrně, abyste v tuto chvíli nad zařízením neztratili kontrolu. 
Nedovolte, aby se zařízení odrazilo směrem k vám či jakékoli osobě v blízkosti 
pracoviště.

VAROVÁNÍ:  Ztráta plné kontroly nad zařízením může vést až k vážnýmzraněním či 
SMRTI.

Nejprve zařízení položte na zem. –
Opakovaně (7–10krát) mírně stlačte nastřikovač (2), až do něj vnikne palivo. –
Přesuňte páčku sytiče (3) do polohy „ – “.

Levou rukou pevně přidržte pouzdro spojky tak, jak je znázorněno na obrázku. –
Pomalu potáhněte za rukojeť startéru a až se dostane do záběru, rychle  –
zatáhněte.
Nevytahujte šňůru startéru na celou délku a nedovolte vtahování rukojeti startéru  –
zpět bez kontroly, ale přidržte ji, aby se vracela pomalu.
Postup startování opakujte, až motor začne naskakovat. –
Po nastartování motoru vraťte páčku sytiče do polohy „ – “. Všimněte si, že po 
manipulaci s páčkou plynu při otevřeném sytiči se páčka sytiče vrátí do polohy 
„ “ automaticky.

(3)

(2)
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Před uvedením do plných otáček nechte motor běžet zhruba minutu v mírných otáčkách. –
Poznámka: Při opakovaném tahání za madlo startéru s páčkou sytiče ponechanou v poloze „ – “ nebude možné motor snadno nastartovat v 

důsledku přesycení palivem.
V případě přesycení palivem vyjměte zapalovací svíčku a pomalým taháním za madlo startéru odstraňte přebytek paliva. Osušte  –
také elektrody zapalovací svíčky.

Upozornění k provozu:
Při plném plynu za provozu bez zátěže se otáčky motoru zvýší na 10 000 min–1 či více. Nikdy nepracujte s motorem ve vyšších než 
požadovaných otáčkách s hodnotou přibližně 6 000–8 000 min–1.

Startování teplého motoru
Využijte výše popsaný postup s výjimkou posunutí páčky sytiče (páčka sytiče zůstává v poloze „ – “).

OSTŘENÍ VYŽÍNACÍHO NÁSTROJE

VYPNUTÍ MOTORU
Zcela uvolněte páčku plynu (6), po snížení otáček motoru stiskněte přepínač I-O  –
(1) do polohy „O“ a motor se zastaví.
Dávejte pozor – vyžínací nástroj se nemusí okamžitě zastavit – nechte jej zcela  –
zpomalit.

UPOZORNĚNÍ:  Níže uvedené vyžínací nástroje lze ostřit pouze v autorizovaných 
zařízeních. Důsledkem ručního ostření bude nevyváženost 
vyžínacího nástroje s následnými vibracemi a poškozením zařízení.

nůž (hvězdicový nůž [4 zuby], žací nůž [8 zubů]) –
Služby odborného naostření a vyvážení vám poskytnou zástupci autorizovaného 
servisu.

POZNÁMKA:  Životnost nože (hvězdicového, žacího) lze prodloužit jeho jedním 
otočením do doby, než se otupí obě strany.

SEŘÍZENÍ NÍZKÝCH OTÁČEK (VOLNOBĚH)
Při úplném uvolnění ovládací páčky by se nůž či strunová hlava neměly pohybovat. V případě potřeby upravte otáčky volnoběhu příslušným 
seřizovacím šroubem.

Kontrola volnoběhu
Volnoběžné otáčky je třeba nastavit na 2 600 min – –1. 
V případě potřeby volnoběh upravte šroubem volnoběhu (nůž či strunová hlava 
se ve volnoběžných otáčkách nesmějí pohybovat). 
Otáčením šroubu (1) vpravo otáčky motoru zvýšíte a otáčením vlevo snížíte.

Nízké Vysoké
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STRUNOVÁ HLAVA
Strunová hlava je vyžínací dvoustrunná hlava s automatickým mechanismem a 
mechanismem posouvání struny klepnutím o zem.
Správnou délku struny zajistí strunová hlava automaticky při změnách odstředivé 
síly zvyšováním či snižováním otáček. Efektivnějšího sekání měkké trávy však 
docílíte klepnutím strunovou hlavou o zem, čímž vysunete delší strunu tak, jak je 
naznačeno v části věnované provozu.

Provoz
Zvyšte otáčky strunové hlavy přibližně na 6 000 min – –1.  
Nízké otáčky (pod 4 800 min-1) nejsou vhodné – nylonová struna se při nízkých 
otáčkách nevysune správně.
Nejefektivnější vyžínací oblast je naznačena šrafováním. –

Jestliže se nylonová struna nevysune automaticky, postupujte následovně:
1. Uvolněte páčku plynu, uveďte zařízení do volnoběhu a pak páčku plynu 

stiskněte naplno. Tento postup opakujte, až se nylonová struna vysune ve 
správné délce.

2. Jestliže je nylonová struna příliš krátká na to, aby se provedením výše 
uvedeného postupu automaticky vysunula, vysuňte strunu klepnutím knoflíkem 
strunové hlavy o zem.

3. Pokud se nylonová struna provedením postupu č. 2 nevysune, převiňte či 
vyměňte nylonovou strunu podle postupu popsaného v části „Výměna nylonové 
struny“.

Výměna nylonové struny
Nejprve vypněte motor. –
Stiskněte západky v plášti směrem dovnitř, zvedněte kryt a pak vyjměte cívku. –

Nejefektivnější vyžínací oblast

Volnoběžné otáčky Plné otáčky

Knoflík

Kryt

Západky

StisknoutStisknout

Cívka 80 mm (3-1/8”)

Pro levotočivý pohyb

Cívka

100 mm (3-15/16”)

Výřezy

Očka

Střed nové nylonové struny zahákněte do výřezu ve středu cívky s jedním  –
koncem přečnívajícím asi o 80 mm více než druhý. 
Potom oba konce pevně naviňte kolem cívky ve směru otáčení hlavy (levý směr 
naznačuje značka LH a pravý směr značka RH na straně cívky).

Naviňte celou délku strun kromě zhruba 100 mm a konce dočasně zahákněte  –
přes výřez na straně cívky.

Cívku namontujte do pláště tak, aby drážky a výčnělky cívky dosedly do  –
odpovídajících míst v plášti. Stranu s písmeny na cívce nechte viditelnou nahoře. 
Nyní odhákněte konce struny z dočasných poloh a struny protáhněte očky tak, 
aby vyčnívaly z pláště.
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Výčnělek na spodní straně krytu vyrovnejte s drážkami oček. Potom kryt pevným  –
natlačením do pláště zajistěte na místě.

SERVISNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ:  Před prováděním jakýchkoli prací na křovinořezu vždy vypněte 
motor a odpojte konektor od zapalovací svíčky (viz „Kontrola 
zapalovací svíčky“). 
Vždy noste ochranné rukavice.

UPOZORNĚNÍ:  Lankový startér nikdy nedemontujte sami, neboť by mohlo dojít k 
úrazu. O opravu požádejte zástupce autorizovaného servisu.

K zajištění dlouhé životnosti a zamezení poškození zařízení pravidelně provádějte následující údržbu.

Každodenní kontrola a údržba
Před zahájením činnosti zkontrolujte, zda nejsou u zařízení povolené šrouby a zda nechybí žádné části. Zvláštní pozornost věnujte dotažení  –
nože či strunové hlavy.
Před zahájením provozu vždy zkontrolujte, zda nejsou ucpané chladicí vzduchové kanály a žebra válce.  –
V případě nutnosti tato místa vyčistěte.
Následující práce provádějte denně po skončení práce: –

Očistěte vnější části křovinořezu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.• 
Vyčistěte vzduchový filtr. Při práci v mimořádně prašném prostředí filtr vyčistěte i několikrát za den.• 
Zkontrolujte, zda nejsou nůž či strunová hlava poškozeny a ujistěte se, zda jsou pevně namontovány.• 
Zkontrolujte, zda je mezi volnoběžnými otáčkami a otáčkami sepnutí spojky dostatečný rozdíl, aby bylo zajištěno, že se ve volnoběžných • 
otáčkách motoru nebude vyžínací nástroj pohybovat (v případě nutnosti volnoběžné otáčky omezte). 
Jestliže nástroj za volnoběhu stále poběží, obraťte se na nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.

Zkontrolujte funkci přepínače I-O, odjišťovací páčky, ovládací páčky a zajišťovacího tlačítka. –

Čištění vzduchového filtru
Odšroubujte šroub (1). –
Sejměte kryt vzduchového filtru (3). –
Vyjměte pěnovkový prvek (2), vyperte jej ve vlažné vodě a důkladně vysušte. –
Po vyčištění nasaďte zpět kryt vzduchového filtru (3) a dotáhněte jej šroubem (1). –

POZNÁMKA:  Jestliže je vzduchový filtr příliš zaprášený či znečištěný, čistěte 
jej každý den. Ucpaný vzduchový filtr může ztížit či znemožnit 
nastartování motoru nebo zvýší jeho otáčky.

Kryt

Výčnělek

Drážka očka
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Kontrola zapalovací svíčky
K demontáži i montáži zapalovací svíčky používejte pouze dodaný univerzální  –
klíč.
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky musí být 0,6 – –0,7 mm. Jestliže je 
vzdálenost příliš velká nebo příliš malá, upravte ji. Pokud je zapalovací svíčka 
ucpaná karbonem nebo zanesená, důkladně ji vyčistěte nebo vyměňte.

UPOZORNĚNÍ:  Nikdy se nedotýkejte konektoru zapalovací svíčky, jestliže motor 
běží (nebezpečí úrazu vysokým elektrickým napětím).

0,6 mm – 0,7 mm
(0,024” – 0,028”)

Veškeré jiné než v této příručce obsažené a popsané práce spojené s údržbou či seřizováním mohou provádět pouze zástupci autorizovaných 
servisů.

Mazací otvorDoplnění maziva do převodovky
Mazivo do převodovky (Shell Alvania 3 nebo ekvivalent) doplňujte do převodovky  –
mazacím otvorem každých 30 hodin. (Originální mazivo MAKITA zakoupíte u 
prodejce MAKITA.)

Sací hlava v palivové nádrži
Palivový filtr (5) sací hlavy slouží k filtrování paliva vstupujícího do karburátoru. –
Palivový filtr je třeba pravidelně vizuálně kontrolovat. Kontrolu provedete  –
otevřením víčka nádrže a vyjmutím sací hlavy pomocí drátěného háčku otvorem 
nádrže ven. Jestliže je filtr ztvrdlý, znečištěný či ucpaný, je nutné jej vyměnit.
Nedostatečná dodávka paliva může způsobit překročení maximálních přípustných  –
otáček. Proto je důležité palivový filtr alespoň jednou za čtvrt roku vyměnit a 
zajistit tak dostatečný přísun paliva do karburátoru.

Čištění kanálu tlumiče výfuku
Pravidelně kontrolujte kanál tlumiče výfuku (6). –
Jestliže je ucpaný usazeninami karbonu, opatrně je vhodným nástrojem  –
seškrábejte.
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Při dlouhodobějším skladování zařízení vypusťte následujícím způsobem palivo  –
z nádrže a karburátoru: Z palivové nádrže vypusťte veškeré palivo. S palivem 
naložte správným způsobem v souladu se všemi místními zákony.
Vyjměte zapalovací svíčku a do otvoru svíčky kápněte několik kapek oleje.  –
Potom mírně zatáhněte za startér, aby olej pokryl vnitřek motoru a dotáhněte 
zapalovací svíčku.
Nože a vnější části motoru očistěte od nečistot a prachu, otřete je tkaninou  –
namočenou v oleji a zařízení uschovejte na co nejsušším místě.

Vypuštění 
nádrže Vlhkost

Určování závad

Závada Systém Výsledek 
pozorování

Příčina

Motor nestartuje 
nebo startuje s 
obtížemi

Systém zapalování Svíčka dává jiskru Závada v dodávce paliva nebo v kompresním systému, mechanická 
vada

Svíčka nedává jiskru Přepínač I-O ve vypnuté poloze, chyba nebo zkrat v elektroinstalaci, 
vadná zapalovací svíčka nebo konektor, chybný zapalovací modul

Přívod paliva V nádrži je palivo Nesprávná poloha sytiče, vadný karburátor, zablokované nebo 
přehnuté vedení paliva, znečištěné palivo

Komprese Při zatažení za 
startovací lanko není 
patrná komprese

Vadné dolní těsnění válce, poškozené těsnění klikového hřídele, 
vadný válec či pístní kroužky nebo nesprávné těsnění zapalovací 
svíčky

Mechanická závada Startér nezabírá Zlomená pružina startéru, poškozené díly v motoru

Potíže při startu s 
teplým motorem

V nádrži je palivo a 
svíčka dává jiskru

Karburátor je znečištěný, je nutné jej vyčistit

Motor nastartuje, ale 
zhasne

Přívod paliva V nádrži je palivo Nesprávné seřízení volnoběhu, znečištěný karburátor

Vadné odvětrání palivové nádrže, přerušení palivového vedení, 
vadný kabel nebo přepínač I-O

Nedostatečný výkon Závada může být 
současně v několika 
systémech

Chybný volnoběh 
motoru

Znečištěný vzduchový filtr, znečištěný karburátor, ucpaný tlumič, 
ucpané výfukové vedení ve válci

Plán údržby

Obecně Sestava motoru, šrouby a matice Vizuální kontrola poškození a dotažení
Kontrola celkového stavu a bezpečnosti

Po každém doplnění paliva Ovládací páčka
Přepínač I-O

Kontrola funkčnosti
Kontrola funkčnosti

Denně Vzduchový filtr
Vedení chladicího vzduchu
Vyžínací nástroj
Volnoběžné otáčky

Vyčistit
Vyčistit
Kontrola poškození a naostření
Kontrola (vyžínací nástroj nesmí být v pohybu)

Týdně Zapalovací svíčka
Tlumič

Kontrola, v případě nutnosti výměna
Kontrola a v případě nutnosti vyčištění otvoru

Jednou za čtvrt roku Sací hlava
Palivová nádrž

Vyměnit
Vyčistit

Postup odstavení z provozu Palivová nádrž
Karburátor

Vyprázdnit palivovou nádrž
Nechat spuštěný motor, až dojde palivo

SKLADOVÁNÍ
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SLOVENČINA (Pôvodné pokyny)
Ďakujeme, že ste si zakúpili krovinorez/strunovú kosačku značky MAKITA. S 
potešením vám odporúčame krovinorez/strunovú kosačku značky MAKITA, 
výrobok, ktorý je výsledkom dlhodobého programu vývoja a mnohých rokov znalostí 
a skúseností. 
Prečítajte si, prosím, túto brožúru, ktorá sa podrobne odvoláva na rôzne body 
poukazujúce na vynikajúci výkon náradia. Od vášho krovinorezu/strunovej kosačky 
značky MAKITA vám pomôže dosiahnuť najvyšší možný výkon. 

SYMBOLY
Počas čítania návodu na obsluhu sa stretnete s nasledujúcimi symbolmi. 

Prečítajte si návod na obsluhu Používajte chrániče zraku a sluchu
(iba pre strunovú kosačku)

Venujte veľkú pozornosť a dávajte pozor Používajte ochrannú prilbu, chrániče 
zraku a sluchu (len pre krovinorez)

Zakázané Nepoužívajte kovové čepele
(iba pre strunovú kosačku)

Dodržiavajte vzdialenosť Maximálne prípustné otáčky náradia

Nebezpečenstvo odlietavajúcich 
predmetov Zmes paliva a oleja

Zákaz fajčenia Manuálne spustenie motora

Nemanipulujte s otvoreným ohňom Núdzové zastavenie

Je nevyhnutné používať ochranné 
rukavice Prvá pomoc

Spätný náraz ZAP./ŠTART

Zabráňte tomu, aby sa v oblasti 
používania náradia vyskytovali osoby 
alebo zvieratá

VYP./STOP

Používajte pevnú obuv s nekĺzavou 
podrážkou. Odporúča sa používanie 
bezpečnostnej obuvi s oceľovou špičkou.
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Všeobecné pokyny 
Kvôli zaisteniu správnej prevádzky si musí používateľ prečítať tento návod  –
na obsluhu a musí sa oboznámiť s manipuláciou s krovinorezom/strunovou 
kosačkou. Nedostatočne informovaní používatelia pri nesprávnej manipulácii 
vystavujú nebezpečenstvu seba aj ostatných. 
Krovinorez/strunovú kosačku sa odporúča požičiavať iba osobám s dokázateľnými  –
skúsenosťami pri používaní krovinorezu/strunových kosačiek.  
Vždy odovzdajte aj návod na obsluhu. 
Prvoužívatelia by mali predajcu požiadať o základné pokyny, aby sa oboznámili s  –
manipuláciou s motorom poháňaným sečným zariadením. 
Deťom a osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené obsluhovať tento  –
krovinorez/strunovú kosačku. Aj napriek tomu, osoby staršie ako 16 rokov 
smú náradie používať, a to iba na zaškolenie a ak túto činnosť vykonávajú pod 
dozorom kvalifikovaného školiteľa. 
Krovinorez/strunové kosačky používajte s maximálnou opatrnosťou a  –
pozornosťou. 
Krovinorez/strunovú kosačku používajte jedine pokiaľ ste v dobrej fyzickej  –
kondícii. Všetky úkony vykonávajte pokojne a opatrne. Používateľ musí prevziať 
zodpovednosť za ostatných. 
Krovinorez/strunovú kosačku nikdy nepoužívajte po požití alkoholu či liekov,  –
alebo ak sa cítite unavení či chorí. 
Používanie strojného zariadenia môžu obmedzovať národné nariadenia. –

Určené použitie zariadenia 
Krovinorez/strunová kosačka je určená iba na sekanie trávy, buriny, kríkov,  –
podrastu a náradie by sa nemalo používať na žiadny iný účel, ako je tvarovanie 
okrajov a strihanie okrasných plotov, pretože môže dôjsť k poraneniam.

Osobné ochranné pomôcky 
Používaný odev by mal byť funkčný a vhodný, t.j. mal by byť utiahnutý, avšak  –
nemal by spôsobovať blokovanie pohybu. Nenoste šperky ani oblečenie, ktoré by 
sa mohli zamotať do kríkov alebo krovín. 
Aby nedošlo k poraneniu hlavy, očí, rúk alebo nôh, ako aj na ochranu sluchu, je  –
nevyhnutné pri práci s krovinorezom/strunovou kosačkou používať nasledujúce 
ochranné pomôcky a ochranné odevy. 
Ak existuje riziko výskytu padajúcich predmetov, vždy používajte prilbu. Ochranná  –
prilba (1) sa musí pravidelne kontrolovať, či nie je poškodená a musí sa vymeniť 
najneskôr po 5 rokoch. Používajte len schválené ochranné prilby. 
Chránidlo (2) prilby (alebo alternatívne okuliare) chráni tvár pred letiacimi  –
úlomkami alebo kameňmi. Počas používania krovinorezu/strunovej kosačky vždy 
používajte ochranné okuliare alebo chránidlo, aby ste zabránili poraneniu zraku. 
Používajte primerané vybavenie na ochranu pred hlukom (klapky na uši (3),  –
vložky do uší a pod.), aby ste zabránili poškodeniu sluchu. 
Pracovné kombinézy (4) chránia pred letiacimi kameňmi a úlomkami. Vrelo  –
odporúčame, aby používatelia používali pracovné kombinézy. 
Špeciálne ochranné rukavice (5) vyrobené z hrubej kože sú súčasťou  –
predpísaného vybavenia a musia sa používať počas používania krovinorezu/
strunovej kosačky. 
Pri práci s krovinorezom/strunovou kosačkou vždy používajte pevnú obuv (6) s  –
nekĺzavou podrážkou. Takáto obuv chráni pred poraneniami a zabezpečuje dobrý 
postoj. 

Naštartovanie krovinorezu 
Presvedčte sa, že v rámci pracovného dosahu 15 metrov (49 stôp) sa  –
nenachádzajú deti alebo ľudia a taktiež dávajte pozor na zvieratá nachádzajúce 
sa v okolí pracoviska. 
Pred použitím vždy skontrolujte, či je krovinorez/strunová kosačka bezpečná na  –
prevádzku:  
Skontrolujte bezpečnosť sečného náradia, jednoduché ovládanie ovládacej páčky 
a skontrolujte správnosť fungovania blokovania ovládacej páčky. 
Otáčanie sečného náradia počas voľnobehu je zakázané. Ak máte pochybnosti,  –
o nastavenie požiadajte predajcu. Zabezpečte, aby boli rukoväti čisté a suché a 
skontrolujte funkciu prepínača na naštartovanie/zastavenie. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Schematický obrázok

15 metrov
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Krovinorez/strunovú kosačku naštartujte jedine podľa pokynov. 
Nepoužívajte žiadny iný spôsob naštartovania motora!  –
Krovinorez/strunovú kosačku a náradie používajte iba na uvedené aplikácie.  –
Motor krovinorezu/strunovej kosačky naštartujte len po kompletnom zmontovaní.  –
Prevádzka zariadenia je dovolená len po namontovaní všetkých patričných 
doplnkov a príslušenstva! 
Pred spustením sa presvedčte, že sa sečné náradie nedotýka tvrdých predmetov,  –
ako sú vetvy, kamene atď., pretože po naštartovaní dôjde k otáčaniu sečného 
náradia. 
V prípade akéhokoľvek problému s motorom je nutné motor okamžite vypnúť.  –
Ak sečné náradie narazí na kameň alebo iný tvrdý predmet, okamžite vypnite  –
motor a skontrolujte sečné náradie. 
V pravidelných krátkych intervaloch kontrolujte sečné náradie z pohľadu  –
poškodenia (zistenie vlasových trhlín pomocou zvukového testu poklepaním). 
Krovinorez/strunovú kosačku prevádzkujte len s nasadeným popruhom na  –
plece, ktorý vhodne nastavte pred uvedením krovinorezu/strunovej kosačky 
do prevádzky. Je dôležité nastaviť popruh na plece podľa telesných rozmerov 
obsluhy, a to aby sa zabránilo únave počas používania. Počas používania 
nedržte zariadenie iba jednou rukou. 
Počas prevádzky držte krovinorez/strunovú kosačku oboma rukami. Vždy  –
zachovávajte bezpečný postoj. 
Krovinorez/strunovú kosačku prevádzkujte takým spôsobom, aby ste zabránili  –
vdýchnutiu výfukových plynov. Motor nikdy nespúšťajte v uzatvorených 
miestnostiach (existuje riziko otravy plynom). Oxid uhoľnatý je plynom bez 
zápachu. 
Motor vypnite ak odpočívate a ak nechávate krovinorez/strunovú kosačku bez  –
dozoru; stroj umiestnite na bezpečné miesto, aby ste zabránili riziku ohrozenia 
iných osôb alebo poškodeniu stroja. 
Horúci krovinorez/strunovú kosačku nikdy neukladajte na suchú trávu ani na  –
žiadny iný horľavý materiál. 
Sečné náradie musí byť namontované pri súčasnom namontovaní patričného  –
chrániča.  
Náradie nikdy nespúšťajte bez tohto chrániča! 
Všetky ochranné zariadenia a chrániče dodávané so strojným zariadením sa  –
musia počas prevádzky používať. 
Motor nikdy neprevádzkujte v prípade chybného tlmiča výfuku.  –
Počas prepravy motor vypnite.  –
Pri preprave zariadenia vždy na sečnú čepeľ nasaďte kryt.  –
Aby sa zabránilo unikaniu paliva počas prepravy, je potrebné zabezpečiť  –
bezpečnú polohu krovinorezu/strunovej kosačky. 
Počas prepravy krovinorezu/strunovej kosačky vždy úplne vyprázdnite palivovú  –
nádrž. 
Pri skladaní krovinorezu/strunovej kosačky z nákladného vozidla nikdy motor  –
nenechajte spadnúť na zem, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu palivovej 
nádrže. 
Okrem prípadov núdze nikdy nenechajte krovinorez/strunovú kosačku spadnúť na  –
zem, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu krovinorezu/strunovej kosačky. 
Počas prenášania zariadenia vždy celé zariadenie zdvihnite zo zeme. Ťahanie  –
palivovej nádrže je veľmi nebezpečné a spôsobí jej poškodenie a unikanie paliva 
s možnosťou vzniku požiaru. 
Ak bude zariadenie vystavené silnému nárazu, alebo ak spadne, pred  –
pokračovaním práce skontrolujte jeho stav. Palivový systém skontrolujte z 
pohľadu unikania a ovládacie prvky a bezpečnostné zariadenia skontrolujte z 
pohľadu vyskytnuvších sa chýb. V prípade výskytu poškodenia alebo v prípade 
pochybností požiadajte naše autorizované servisné stredisko o vykonanie 
kontroly a opravy.

Plnenie paliva 
Počas plnenia paliva vypnite motor, nepribližujte sa k otvoreným plameňom a  –
nefajčite. 
Zabráňte styku pokožky s výrobkami obsahujúcimi minerálny olej. Palivové výpary  –
nevdychujte. Pri dopĺňaní paliva vždy používajte ochranné rukavice. Ochranný 
odev vymieňajte a čistite v pravidelných intervaloch. 
Dávajte pozor, aby ste nerozliali palivo alebo olej a predišli tak kontaminácii pôdy  –
(ochrana životného prostredia). Po rozliatí paliva okamžite očistite krovinorez/
strunovú kosačku. 
Zabráňte akémukoľvek kontaktu paliva s vaším odevom. Pokiaľ došlo k rozliatiu  –
paliva na odev, odev okamžite vymeňte (aby ste zabránili vznieteniu odevu). 
Uzáver palivovej nádrže kontrolujte v pravidelných intervaloch, aby ste sa  –
presvedčili, že je bezpečne utiahnutý a neuniká cez neho palivo. 
Uzáver palivovej nádrže dôkladne utiahnite. Ak chcete naštartovať motor, zmeňte  –
miesto (aspoň 3 metre od miesta plnenia paliva). 
Nikdy nedopĺňajte palivo v uzatvorených miestnostiach. Palivové výpary sa  –
hromadia na úrovni zeme (riziko výbuchu). 
Palivo prepravujte a uskladňujte len v schválených typoch nádob. Zabezpečte,  –
aby sa k uskladnenému palivu nedostali deti. 

Odpočinok• 
Preprava• 
Plnenie paliva• 
Údržba• 
Výmena náradia• 

3 m
eter

s
3 metre
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Spôsob prevádzky
Krovinorez/strunovú kosačku používajte len v rámci dobrých svetelných  –
podmienok a pri dobrej viditeľnosti. Počas zimného obdobia dávajte pozor na 
klzké alebo mokré plochy, ľad a sneh (riziko pošmyknutia). Vždy zachovávajte 
bezpečný postoj.
Nikdy nesekajte nad výškou pliec. –
Nikdy stojac na rebríku nespúšťajte krovinorez/strunovú kosačku. –
Aby ste vykonávali činnosť sekania, nikdy s krovinorezom/strunovou kosačkou  –
nelezte na stromy.
Nikdy nepracujte na nestabilných povrchoch. –
Odstráňte piesok, kamene, klince a pod., ktoré nájdete v pracovnom dosahu. –
Cudzie častice môžu poškodiť sečné náradie a môžu spôsobiť nebezpečný 
spätný náraz.
Pred začatím sekania či kosenia musí sečné náradie dosiahnuť plné prevádzkové  –
otáčky.
Ak sa medzi sečné náradie a chránič zachytí tráva alebo vetvy, pred čistením  –
vždy zastavte motor. V opačnom prípade môže náhodné otáčanie čepele 
spôsobiť vážne poranenie.
Robte si prestávky, aby ste zabránili strate ovládania v dôsledku únavy.  –
Odporúčame urobiť si 10 až 20-minútovú prestávku každú hodinu.

Upozornenie:
Spätný náraz

Schematický 
obrázok

Schematický 
obrázok

Prevencia spätného nárazu

Aby ste predišli spätným nárazom, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
Prevádzka v rámci segmentu čepele 12 až 2 hodiny predstavuje možné riziko, a  –
to hlavne ak sa používa kovové sečné náradie.
Kosenie či sekanie v rámci segmentu čepele medzi 11 a 12 hodinou a medzi 2  –
až 5 hodinami môže vykonávať len zaškolená a skúsená obsluha, a to na svoje 
vlastné riziko. 
Jednoduché sekanie či kosenie bez takmer žiadneho spätného nárazu je možné 
v rámci segmentu čepele medzi 8 až 11 hodinou.

Sečné náradie
Na vykonávanú prácu používajte len správne sečné náradie.

RBC2500 so sečnou čepeľou (hviezdicová čepeľ (4 zuby), vírivá čepeľ (8 zubov)), 
RBC2510 s nylonovou sečnou hlavou.
Nikdy nepoužívajte iné čepele, vrátane kovových otočných viackusových reťazí a 
cepových čepelí. Výsledkom môže byť vážne zranenie.
Na kosenie a sekanie tenkých materiálov, ako je burina, vysoká tráva, kríky, 
kroviny, podrast, húštie atď. (maximálna hrúbka 2 cm v priemere). Činnosť sekania 
vykonávajte rovnomerným mávaním krovinorezom v polkruhoch sprava doľava 
(podobne ako pri používaní kosy).

Pokyny ohľadne údržby
Servis svojho náradia zverte autorizovanému servisnému stredisku a vždy  –
používajte len originálne náhradné diely. Nesprávnou opravou a nedostatočnou 
údržbou dôjde k skráteniu životnosti náradia a zvyšuje sa riziko úrazov.
Stav krovinorezu, a to hlavne sečného náradia, ochranných zariadení a taktiež  –
popruhu na plece sa musí pred začatím práce skontrolovať. Zvláštnu pozornosť 
treba venovať sečným čepeliam, ktoré musia byť správne naostrené.
Počas výmeny alebo ostrenia sečného náradia, ako aj počas čistenia krovinorezu  –
alebo sečného náradia motor vypnite a odpojte konektor zapaľovacej sviečky.

Spätný náraz (tlak čepele)
Počas prevádzkovania krovinorezu môže dôjsť k nekontrolovanému spätnému  –
nárazu.
Ide hlavne o prípady, kedy sa pokúšate sekať v rámci segmentu čepele v rozsahu  –
12 až 2 hodiny.
Krovinorez nikdy nepoužívajte v rámci segmentu 12 až 2 hodiny. –
Tento segment čepele krovinorezu nikdy nepoužívajte v prípade tvrdých  –
predmetov, ako sú kríky, stromy atď. s priemerom väčším ako 3 cm, pretože 
dôjde k odkloneniu krovinorezu veľkou silou a rizikom poranení.
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Poškodené sečné náradie nikdy nenarovnávajte ani 
nezvárajte.

Krovinorez/strunovú kosačku používajte pri čo najnižších možných hladinách  –
hluku a znečistenia. Dôležitá je kontrola správneho nastavenia karburátora.
Krovinorez/strunovú kosačku čistite v pravidelných intervaloch a skontrolujte, či  –
sú všetky skrutky a matice dobre utiahnuté.
Servis krovinorezu/strunovej kosačky nevykonávajte v blízkosti otvorených  –
plameňov; taktiež v ich blízkosti zariadenie neuskladňujte.
Krovinorez/strunovú kosačku uskladňujte v uzamknutých miestnostiach a s  –
vyprázdnenou palivovou nádržou.
Počas čistenia, servisu a uskladnenia zariadenia vždy na sečnú čepeľ nasaďte  –
kryt.

Dodržiavajte príslušné pokyny, ktoré súvisia s prevenciou voči nehodám a ktoré boli 
vydané príslušnými obchodnými združeniami a poistnými spoločnosťami.
Na krovinoreze/strunovej kosačke nevykonávajte žiadne úpravy, pretože môžete 
takto ohroziť svoju bezpečnosť.

Vykonávanie činností súvisiacich s údržbou alebo opravou je obmedzené na tie 
aktivity, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Všetky ostatné činnosti smie 
vykonávať iba oprávnený servisný zástupca. Používajte len originálne náhradné 
diely a príslušenstvo uvedené do obehu a dodávané spoločnosťou MAKITA.
Používanie neschváleného príslušenstva a náradia predstavuje zvýšené riziko 
nehôd.
Spoločnosť MAKITA nepreberie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody 
spôsobené používaním neschváleného sečného náradia a upevňovacích zariadení 
sečného náradia alebo príslušenstva.

Prvá pomoc
Pre prípad nehody zabezpečte, aby bola v dosahu miesta vykonávania činnosti 
kosenia či sekania lekárnička prvej pomoci. Všetky použité položky z lekárničky 
ihneď doplňte.

Pri žiadosti o poskytnutie pomoci poskytnite nasledujúce 
informácie:

Miesto úrazu –
Čo sa stalo –
Počet zranených osôb –
Druh zranení –
Vaše meno –

Vibrácie
Osoby s oslabeným obehom vystavené nadmerným vibráciám môžu zaznamenať  –
poranenie krvných ciev alebo nervového systému. Vibrácie môžu spôsobiť 
nasledujúce príznaky na prstoch, rukách alebo zápästiach: „Nemožnosť pohybu“ 
(znecitlivenie), tŕpnutie, bolesť, pocit pichania, zmena sfarbenia pokožky alebo 
zmena pokožky. Pri ktoromkoľvek z týchto príznakov navštívte lekára!
Aby ste znížili riziko „choroby bielych prstov“, počas prevádzky udržiavajte ruky  –
teplé a zariadenie a príslušenstvo majte v dobrom stave.
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Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva
Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca vyhlasuje, že nasledujúce strojné zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia: Krovinorez / strunová kosačka
Číslo modelu / typ: RBC2500, RBC2510
Technické špecifikácie: pozrite si tabuľku „TECHNICKÉ ÚDAJE“

predstavuje výrobok sériovej výroby
a vyhovuje nasledujúcim európskym smerniciam:

2000/14/ES, 2006/42/ES
a je vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN ISO 11806-1
Technickú dokumentáciu archivuje:

Makita International Europe Ltd., Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko

Postup posúdenia zhody, ako vyžaduje smernica 2000/14/ES bol zrealizovaný podľa prílohy V.
Meraná úroveň akustického výkonu: 109,1 dB
Garantovaná úroveň akustického výkonu: 111 dB

3. 11. 2009

Tomoyasu Kato
Riaditeľ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN



TECHNICKÉ ÚDAJE RBC2500, RBC2510

Model
RBC2500 RBC2510

Rukoväť U Uzavretá rukoväť

Rozmery: dĺžka x šírka x výška (bez sečnej čepele) mm 1770 x 620 x 410 1770 x 340 x 220

Hmotnosť (bez plastového chrániča a sečnej čepele) kg 4,5 4,4

Objem (palivovej nádrže) l 0,5

Zdvihový objem motora cm3 24,5

Maximálny výkon motora kW 0,73 pri 7000 min-1

Otáčky motora pri odporúčaných maximálnych otáčkach hriadeľa min-1 8800

Maximálne otáčky hriadeľa (príslušné) min-1 6000

Maximálna spotreba paliva kg/h  —

Maximálna špecifická spotreba paliva g/kWh  —

Voľnobežné otáčky min-1 2600

Otáčky pri zaradení spojky min-1 3600

Karburátor typ WALBRO WYJ

Systém zapaľovania typ Zapaľovanie v pevnej fáze

Zapaľovacia sviečka typ NGK BM7A

Vzdialenosť elektród zapaľovacej sviečky mm 0,6 – 0,7

Vibrácie podľa normy
ISO 22867

Pravá rukoväť
(Zadné držadlo)

ahv eq m/s2 3,8 3,8

Odchýlka K m/s2 0,7 0,7

Ľavá rukoväť
(Predné držadlo)

ahv eq m/s2 5,5 4,8

Odchýlka K m/s2 0,6 1,2

Priemerná úroveň akustického tlaku podľa normy
ISO 22868

LPA eq dBA 91,2 94,5

Odchýlka K dBA 1,8 2,4

Priemerná úroveň akustického výkonu podľa normy
ISO 22868

LWA eq dBA 102,9 106,1

Odchýlka K dBA 1,7 1,8

Palivo
Zmes plynu

(benzín: originálny motorový olej pre dvojtaktné motory 
značky Makita = 50:1)

Prevodový pomer 14/19
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OZNAČENIE SÚČASTÍ

SK OZNAČENIE SÚČASTÍ

1 Palivová nádrž

2 Štartér s prevíjaním

3 Vzduchový filter

4 Prepínač I-O (zap./vyp.)

5 Zapaľovacia sviečka

6 Tlmič výfuku

7 Skriňa spojky

8 Zadné držadlo

9 Záves

10 Rukoväť

11 Ovládacia páčka

12 Ovládací kábel

13 Tyč

14 Chránič (chránič sečného náradia)

15 Prevodovka

16 Držiak rukoväti

17 Sečná čepeľ

18 Nylonová sečná hlava

19 Uzáver palivovej nádrže

20 Gombík spúšťača

21 Vstrekovacie čerpadlo

22 Páčka sýtiča

23 Výfuk

24 Vystužené držadlo

(7)

(3)

(19)

(1)

(21)(5)
(22)

(20)

(2)

(6)

(23)

RBC2500 
Rukoväť typu U

RBC2510 
Rukoväť uzavretého typu
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MONTÁŽ MOTORA A TYČE

UPOZORNENIE:  Pred vykonávaním akejkoľvek práce na krovinoreze vždy vypnite 
motor a zo zapaľovacej sviečky vytiahnite konektor zapaľovacej 
sviečky. 
Vždy používajte ochranné rukavice.

UPOZORNENIE: Krovinorez naštartujte jedine po jeho kompletnom zmontovaní.

Odskrutkujte dve skrutky (1) a hlavné potrubie (2) zasuňte do skrine spojky (3). –
Zasuňte ho až po úroveň šípky. (Pozrite si nákres vpravo.)  –
Ak je zasunutie ťažké, otočte mierne drážkovaný hriadeľ (4) a zasuňte znova.
Rovnomerne, pomocou dodávaného Allenovho kľúča utiahnite dve skrutky (1) na  –
pravej aj ľavej strane.

Značka šípky

Upínacia hlava

Ovládací kábel

Okrúhly otvor
Lícovanie konca

Konektory

Ako namontovať ovládací kábel
Demontujte kryt vzduchového filtra. –
Zasuňte ovládací kábel (5) do nastavovacieho kábla (6). Otočte upínaciu hlavu  –
(7) a kábel zasuňte do upínacej hlavy. V tomto štádiu dávajte pozor, aby okrúhly 
otvor upínacej hlavy smeroval k lícovaniu konca vnútorného lanka.
Upínaciu hlavu uvoľnite a skontrolujte, že lícovanie vnútorného lanka je v otvore. –
Namontujte kryt vzduchového filtra. –

Pripojenie spínacieho lanka
Spínacie lanká pripojte k dvom lankám z motora, a to zasunutím jedného do  –
druhého.
Konektor lanka upevnite svorkou. –

Zasuňte
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MONTÁŽ RUKOVÄTI

UPOZORNENIE:  Pred vykonávaním akejkoľvek práce na krovinoreze vždy zastavte 
motor a zo zapaľovacej sviečky vytiahnite konektor zapaľovacej 
sviečky. 
Vždy používajte ochranné rukavice!

UPOZORNENIE: Krovinorez naštartujte jedine po jeho kompletnom zmontovaní.

RBC2500

RBC2500

RBC2510

k motoru

Značka 
šípky

Pre strojné zariadenia s uzavretou rukoväťou
Pre ochranu obsluhy namontujte bariéru na ľavú stranu stroja spolu s rukoväťou. –
Zostavu držadla/bariéry namontujte medzi rozperu a značku šípky. –

VÝSTRAHA:  Rozperu neodstraňujte ani nesťahujte. Rozpera zachováva určitú 
vzdialenosť medzi oboma rukami. Nastavenie zostavy držadla/bariéry 
blízko druhého držadla a za dĺžku rozpery môže mať za následok 
stratu ovládania a vážne osobné poranenie.

Pre zariadenia s rukoväťou typu U
Kovovú platničku na namontovanie rukoväti umiestnite tak, aby rukoväť s  –
ovládacou páčkou bola na pravej strane (strana pravého držadla) pri pohľade od 
motora a druhá rukoväť na ľavej strane.
Drážku materiálu na upevnenie rukoväti nastavte na koniec rukoväti.  –
Namontovanú kovovú platničku provizórne upevnite dodávanou skrutkou s 
vnútorným šesťhranom.
Rukoväť nastavte do polohy umožňujúcej jednoduché používanie a dôkladne a  –
rovnomerne utiahnite štyri skrutky s vnútorným šesťhranom na pravej aj ľavej 
strane; použite Allenov kľúč.

Omotajte vystužené držadlo okolo tyčky tak, aby záves (1) vyčnieval cez štrbinu  –
na vystuženom držadle; ovládací kábel a lanká (3) budú tiež pod vystuženým 
držadlom (2).
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MONTÁŽ CHRÁNIČA

Aby ste dodržali platné ustanovenia ohľadne bezpečnosti, musia sa používať jedine 
kombinácie náradia/chrániča uvedené v tabuľke.

Používajte jedine originálne sečné čepele alebo nylonovú sečnú hlavu značky 
MAKITA.

Sečná čepeľ musí byť dobre vyhladená a nesmie obsahovať žiadne praskliny  –
alebo zlomené miesta. Pokiaľ čepeľ počas prevádzky narazí na kameň, okamžite 
zastavte motor a čepeľ skontrolujte.
Po každých troch hodinách prevádzky sečnú čepeľ vyleštite alebo vymeňte. –
Pokiaľ nylonová sečná hlava počas prevádzky narazí na kameň, okamžite  –
zastavte motor a nylonovú sečnú hlavu skontrolujte.

Hviezdicová čepeľ Vírivá čepeľ

UPOZORNENIE:  Správny chránič musí byť vždy nainštalovaný kvôli vašej 
vlastnej bezpečnosti a s cieľom dodržať nariadenia ohľadne 
predchádzania úrazov. 
Prevádzka zariadenia bez namontovaného chrániča je zakázaná.

Chránič (1) pripevnite ku svorke (3) dvoma skrutkami M6 x 30 (2). –

Chránič pre kovové čepele Nylonová sečná hlava Chránič zariadenia na 
odseknutie struny

Pokiaľ sa používa strunová hlava, zasuňte chránič (6) do chrániča (1) a následne  –
utiahnite dve skrutky (5) a dve matice (4).
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MONTÁŽ SEČNEJ ČEPELE ALEBO NYLONOVEJ SEČNEJ HLAVY
Po otočení náradia naopak dokážete vymeniť sečnú čepeľ alebo nylonovú sečnú 
hlavu jednoduchým spôsobom.

Uvoľnite Utiahnite

Šesťhranný 
nástrčkový kľúč

Šesťhranný 
nástrčkový kľúč

Utiahnite

Uvoľnite

Otáčanie

Šesťhranný nástrčkový kľúč zasuňte cez otvor v prevodovej skrini a otáčajte  –
podložnou podložkou (3), kým sa nezablokuje so šesťhranným nástrčkovým 
kľúčom.
Pomocou nástrčkového kľúča uvoľnite maticu (1) (ľavotočivý závit) a odskrutkujte  –
maticu (1) a upínaciu podložku (2).

Pomocou šesťhranného nástrčkového kľúča, ktorý je stále 
na mieste.

Namontujte sečnú čepeľ na tyč tak, aby vodiaci prvok podložnej podložky (3)  –
zapadol do otvoru pre hriadeľ na sečnej čepeli. Nainštalujte upínaciu podložku (2) 
a zaistite sečnú čepeľ pomocou matice (1). 
[Uťahovací moment: 13 – 23 N.m]

POZNÁMKA: Pri manipulácii so sečnou čepeľou vždy používajte rukavice.
POZNÁMKA:  Upevňovacia matica sečnej čepele (spolu s pružinovou podložkou) 

predstavuje spotrebný tovar. Ak na pružinovej podložke zbadáte 
príznaky opotrebovania alebo deformácie, maticu vymeňte.

POZNÁMKA:  Upínacia podložka (2) a matica (1) nie sú potrebné na namontovanie 
nylonovej sečnej hlavy. Nylonová sečná hlava by mala byť nasadená 
na hornú časť podložnej podložky (3).

Nylonovú sečnú hlavu naskrutkujte na tyč. –

Presvedčte sa, že čepeľ smeruje ľavou stranou nahor. –
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PALIVÁ/PLNENIE PALIVA

Manipulácia s palivom
Pri manipulácii s palivom je potrebné dávať maximálny pozor. Palivo môže 
obsahovať látky podobné rozpúšťadlám. Plnenie paliva vykonávajte v dobre 
vetranej miestnosti alebo vonku. Palivové výpary nevdychujte a zabráňte kontaktu 
paliva alebo oleja s pokožkou.
Produkty minerálnych olejov odmasťujú pokožku. Ak sa vaša pokožka dlhšiu dobu 
opakovane dostane do kontaktu s týmito látkami, vysuší sa.
Výsledkom môžu byť rôzne kožné choroby. Okrem toho je známe, že vznikajú 
alergické reakcie.
Po kontakte oleja s očami môže dôjsť k podráždeniu očí. Ak sa olej dostane do očí, 
ihneď ich vypláchnite čistou vodou. Ak oči zostanú podráždené, okamžite navštívte 
lekára.

Zmes paliva a oleja
Motor krovinorezu je vysoko efektívny dvojtaktný motor. Pre svoju činnosť využíva 
zmes paliva a motorového oleja pre dvojtaktné motory. Motor je navrhnutý na 
používanie bezolovnatých štandardných palív s minimálnym oktánovým číslom 91 
RON. Ak takéto palivo nie je k dispozícii, môžete použiť palivo s vyšším oktánovým 
číslom. Nebude mať žiadny vplyv na činnosť motora, ale môže spôsobiť horšiu 
prevádzku.
Podobné situácie môžu vznikať aj pri používaní olovnatého paliva. Aby ste dosiahli 
optimálnu prevádzku a chránili svoje zdravie a prostredie, mali by ste používať 
bezolovnaté palivo!

Motor na mazanie využíva motorový olej pre dvojtaktné motory (kvalitatívny stupeň: 
TC-3), ktorý sa pridáva do paliva. Motor bol navrhnutý na používanie oleja pre 
dvojtaktné motory pri pomere miešania 50:1 s cieľom chrániť prostredie. Okrem 
toho je garantovaná dlhodobá životnosť a spoľahlivá prevádzka s minimálnym 
množstvom emisií a výfukových plynov. Je maximálne dôležité dodržiavať pomer 
miešania 50:1 (motorový olej pre 2-taktné motory); v opačnom prípade nemožno 
garantovať spoľahlivú funkciu krovinorezu.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na strane 58.

25:1

+

Benzín

   1000 cm3 (1 liter)
   5000 cm3 (5 litrov)
 10000 cm3 (10 litrov)

 20 cm3 40 cm3

 100 cm3 200 cm3

 200 cm3 400 cm3

50:1 25:1Správny pomer zmesi:
Benzín: Špecifikovaný motorový olej pre dvojtaktné motory = 50:1 alebo
Benzín:  Motorový olej pre dvojtaktné motory od iného výrobcu = 25:1 

odporúčaný

Poznámka:  Pri príprave zmesi paliva a oleja najskôr zmiešajte všetok olej s 
polovicou požadovaného množstva paliva, potom pridajte zvyšok 
paliva. Pred naplnením palivovej nádrže krovinorezu dôkladne zmes 
pretrepte. Na zaistenie bezpečnej činnosti sa neodporúča pridávať viac 
motorového oleja, ako je uvedené. 
To by malo za následok len tvorbu väčšieho množstva zvyškov 
spaľovania, ktoré znečistia prostredie a upchajú výfukový kanál vo valci, 
ako aj tlmič. Okrem toho sa zvýši spotreba paliva a zníži sa výkon.

Plnenie paliva
Motor musí byť vypnutý.

Dôkladne očistite priestor okolo uzáveru palivovej nádrže (2), aby sa do palivovej  –
nádrže (1) nedostali nečistoty.
Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže (2) a nádrž naplňte palivom. –
Uzáver palivovej nádrže (2) dôkladne naskrutkujte. –
Po naplnení paliva utrite naskrutkovaný uzáver palivovej nádrže (2) a nádrž. –

Skladovanie paliva
Palivo sa nesmie skladovať neobmedzený čas.
Kúpte iba také množstvo, ktoré je potrebné na 4-týždňovú prevádzku. Používajte 
len schválené nádoby na uskladnenie paliva.
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SPRÁVNA MANIPULÁCIA SO STROJOM

(1)

Pripojenie popruhu na plece
Dĺžku popruhu nastavte tak, aby sečná čepeľ bola držaná rovnobežne so zemou. –

Záves

BODY V RÁMCI PREVÁDZKY A ZASTAVENIE STROJA

Dodržiavajte platné nariadenia ohľadne predchádzania úrazov.

Naštartovanie
Premiestnite sa aspoň 3 metre od miesta plnenia paliva. Krovinorez položte na čisté 
miesto na zemi a dávajte pozor, aby sa sečné náradie nedotýkalo zeme ani iných 
predmetov.

Studený štart
Pre zariadenia s rukoväťou typu U alebo s uzavretou rukoväťou

Stlačte prepínač I-O (ZAP.-VYP.) (1) v smere znázornenom šípkou. –

Odpojenie
V prípade núdze stlačte zárezy (1) na oboch stranách, čím dôjde k odpojeniu  –
stroja. 
V tomto prípade buďte veľmi opatrní a zachovajte ovládanie stroja. Nedovoľte, 
aby sa strojné zariadenie otočilo smerom k vám alebo smerom ku komukoľvek v 
okolí.

VÝSTRAHA:  Opomenutie zachovať úplné ovládanie strojného zariadenia môže mať 
za následok vážne osobné poranenie alebo SMRŤ.

Najprv položte zariadenie na zem. –
Opakovane jemne stláčajte vstrekovacie čerpadlo (2) (7 – 10 krát), dokiaľ sa do  –
vstrekovacieho čerpadla nedostane palivo.
Páčku sýtiča (3) posuňte do polohy „ – “.

Podľa obrázka vpravo ľavou rukou pevne uchopte skriňu spojky. –
Pomaly ťahajte za rúčku štartéra, a keď zacítite odpor, zatiahnite rýchlo. –
Lanko štartéra nevytiahnite úplne a zabráňte, aby sa rúčka štartéra zatiahla  –
nekontrolovaným spôsobom; zatiahnutie musí byť pomalé.
Činnosť naštartovania zopakujte, dokiaľ nezačujete spustenie motora. –
Po naštartovaní motora vráťte páčku sýtiča do polohy „ – “. Uvedomte si, že 
páčka sýtiča sa vráti do polohy „ “ automaticky po prepnutí páčky sýtiča a 
otvorení škrtiacej klapky.

(3)

(2)
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Motor nechajte bežať asi jednu minútu na nízkych otáčkach a až následne úplne otvorte škrtiacu klapku. –
Poznámka: Pokiaľ budete rukoväť štartéra opakovane ťahať počas doby, kedy je páčka sýtiča v polohe „ – “, motor ľahko nenaštartuje kvôli 

nadmernému prívodu paliva.
V prípade nadmerného prívodu paliva demontujte zapaľovaciu sviečku a pomalým potiahnutím rukoväti štartéra odstráňte  –
nadbytočné palivo. Taktiež vysušte časť elektródy zapaľovacej sviečky.

Počas prevádzky dávajte pozor:
Pokiaľ je počas prevádzky bez zaťaženia páčka škrtiacej klapky úplne otvorená, otáčky motora sa zvýšia na hodnotu 10000 min-1 alebo viac. 
Motor nikdy neprevádzkujte pri vyšších než požadovaných otáčkach; približné otáčky sú 6000 – 8000 min-1.

Naštartovanie teplého motora
Postup je rovnaký ako je hore uvedený postup, ale neaplikuje sa prepínanie páčky sýtiča (páčka sýtiča zostane v polohe „ – “).

OSTRENIE SEČNÉHO NÁRADIA

ZASTAVENIE
Uvoľnite úplne páčku škrtiacej klapky (6) a po znížení hodnoty otáčok motora  –
prepnite prepínač I-O (1) do polohy „O“; motor sa teraz zastaví.
Dávajte pozor, pretože sa sečná hlava nemusí zastaviť okamžite a preto vyčkajte  –
až do jej úplného zastavenia.

UPOZORNENIE:  Sečné náradie uvedené nižšie smie opätovne ostriť len 
autorizované zariadenie. Manuálne ostrenie bude mať za 
následok nevyváženosť sečného náradia s dôsledkom vibrácií a 
poškodenia zariadenia.

sečná čepeľ (hviezdicová čepeľ (4 zuby), vírivá čepeľ (8 zubov)) –
Odborné ostrenie a vyváženie poskytujú autorizovaní servisní zástupcovia.

POZNÁMKA:  Kvôli predĺženiu životnosti sečnej čepele (hviezdicová čepeľ, vírivá 
čepeľ) je možné ju raz otočiť, a to dokiaľ sa obidve sečné hrany 
neotupia.

NASTAVENIE OTÁČANIA PRI NÍZKYCH OTÁČKACH (VOĽNOBEH)
Sečná čepeľ alebo nylonová sečná hlava by sa pri úplnom uvoľnení ovládacej páčky nemala otáčať. Ak je to potrebné nastavte voľnobežné 
otáčky; vykonajte to pomocou skrutky nastavenia voľnobehu.

Kontrola voľnobežných otáčok
Voľnobežné otáčky by mali byť nastavené na hodnotu 2600 min – -1. 
V prípade potreby možno vykonať úpravu pomocou skrutky nastavenia 
voľnobehu (čepeľ alebo nylonová sečná hlava sa nesmú otáčať, ak motor beží na 
voľnobežných otáčkach). 
Zaskrutkovaním skrutky (1) sa zvýšia otáčky motora a vyskrutkovaním sa otáčky 
motora znížia.

Nízke Vysoké
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NYLONOVÁ SEČNÁ HLAVA
Nylonová sečná hlava predstavuje sečnú hlavu s dvojitou strunou určenou pre 
strunové kosačky, ktorá je vhodná pre automaticky mechanizmus a mechanizmus 
typu udrieť a vysunúť strunu.
Nylonová sečná hlava automaticky vysunie správnu dĺžku nylonovej struny zmenou 
odstredivej sily spôsobenej zvyšovaním alebo znižovaním hodnoty otáčok za 
minútu. Predsa len však, ak chcete kosiť mäkkú trávu účinnejšie, udrite nylonovou 
sečnou hlavou o zem, čím dôjde k vysunutiu dodatočnej dĺžky struny tak, ako je to 
uvedené v časti o prevádzke.

Prevádzka
Zvýšte otáčky nylonovej sečnej hlavy na hodnotu asi 6000 min – -1.  
Nízke otáčky (pod hodnotou 4800 min-1) nie sú vhodné a nylonová struna sa pri 
nízkych otáčkach správne nevysunie.
Najefektívnejšia sečná plocha je zobrazená šrafovaním. –

Ak sa nylonová struna nevysúva automaticky, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Uvoľnite páčku škrtiacej klapky a uveďte motor do voľnobehu; následne páčku 

škrtiacej klapky stlačte úplne. Tento postup zopakujte, kým sa nylonová struna 
nevysunie na správnu dĺžku.

2. Ak je nylonová struna veľmi krátka, aby sa automaticky vysunula pri použití 
hore uvedeného postupu, udrite nylonovou sečnou hlavou o zem, čím dôjde k 
vysunutiu dodatočnej nylonovej struny.

3. Ak sa nylonová struna nevysunie pri aplikácii postupu 2, odviňte/vymeňte 
nylonovú strunu podľa postupov uvedených v časti „Výmena nylonovej struny“.

Výmena nylonovej struny
V prvom rade zastavte motor. –
Stlačte západky na skrini dovnútra, zdvihnite kryt a vyberte cievku. –

Najúčinnejšia sečná plocha

Voľnobežné otáčky Plné otáčky

Gombík

Kryt

Západky

StlačteStlačte

Cievka 80 mm (3 – 1/8”)

Pre ľavotočivé otáčanie

Cievka

100 mm (3 – 15/16”)

Zárezy

Očká

Zaháčkujte stred novej nylonovej struny do zárezu v strede cievky, pričom jeden  –
koniec bude o asi 80 mm (3 – 1/8”) dlhší ako druhý. 
Potom oba konce pevne naviňte na cievku v smere otáčania hlavy (ľavotočivý 
smer je označený značkou LH a pravotočivý je označený značkou RH na boku 
cievky).

Naviňte celé struny okrem 100 mm (3 – 15/16”) strún; tieto zvyšky dočasne  –
zaháčkujte o zárez na boku cievky.

Cievku namontujte do skrine tak, aby drážky a výčnelky cievky súhlasili s  –
drážkami a výčnelkami na skrini. Strana cievky s písmenami musí byť navrchu. 
Teraz odháčkujte konce struny z dočasnej polohy a pretiahnite struny cez očká 
tak, aby vychádzali zo skrine.
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Zarovnajte výčnelok na spodnej strane krytu so štrbinami očiek. Potom kryt  –
zaistite pevným zatlačením na skriňu.

POKYNY OHĽADNE VYKONÁVANIA SERVISU

UPOZORNENIE:  Pred vykonávaním akejkoľvek práce na krovinoreze vždy vypnite 
motor a zo zapaľovacej sviečky vytiahnite konektor zapaľovacej 
sviečky (pozrite si časť „Kontrola zapaľovacej sviečky“). 
Vždy používajte ochranné rukavice.

UPOZORNENIE:  Nikdy svojpomocne nedemontujte reakčný štartér, ktorý by 
mohol spôsobiť úraz. Mali by ste o to požiadať autorizovaného 
servisného zástupcu.

Aby ste zabezpečili dlhú prevádzkovú životnosť a aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, v pravidelných intervaloch je potrebné vykonať 
nasledujúce servisné činnosti.

Každodenná kontrola a údržba
Pred prevádzkou skontrolujte strojné zariadenie z pohľadu uvoľnených skrutiek alebo chýbajúcich súčastí. Hlavný dôraz venujte utiahnutiu  –
sečnej čepele alebo nylonovej sečnej hlavy.
Pred prevádzkou vždy skontrolujte zanesenie vedenia chladiaceho vzduchu a chladiace rebrá valca.  –
V prípade potreby ich vyčistite.
Každodenne po použití vykonajte nasledujúce: –

Krovinorez očistite z vonkajšej strany a skontrolujte ho z pohľadu poškodení.• 
Vyčistite vzduchový filter. Ak pracujete v silne prašnom prostredí, filter vyčistite niekoľkokrát za deň.• 
Skontrolujte sečnú čepeľ alebo nylonovú sečnú hlavu z pohľadu poškodenia a skontrolujte ich pevné namontovanie.• 
Overte, že medzi otáčkami pri voľnobehu a otáčkami pri zaradení je dostatočný rozdiel, aby sa zabezpečilo, že sečné náradie sa počas • 
voľnobehu nepohybuje (v prípade potreby znížte otáčky pri voľnobehu). 
Ak sa počas voľnobehu náradie pohybuje, poraďte sa ohľadne tejto skutočnosti s najbližším autorizovaným servisným zástupcom.

Skontrolujte fungovanie prepínača I-O, páčky odblokovania, ovládacej páčky a blokovacieho tlačidla. –

Čistenie vzduchového filtra
Odskrutkujte skrutku (1). –
Demontujte kryt vzduchového filtra (3). –
Vyberte penový prvok (2), umyte ho vo vlažnej vode a nechajte ho úplne  –
vyschnúť.
Pop vyčistení nasaďte kryt vzduchového filtra (3) a utiahnite skrutku (1). –

POZNÁMKA:  Ak sa vzduchový filter nadmerne znečisťuje prachom alebo sa špiní, 
čistite ho každý deň. Zanesený vzduchový filter môže negatívne 
ovplyvniť alebo znemožniť naštartovanie alebo zvýšiť otáčky motora.

Kryt

Výčnelok

Otvor očka
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Kontrola zapaľovacej sviečky
Na demontáž a inštaláciu zapaľovacej sviečky používajte len dodávaný  –
univerzálny kľúč.
Štrbina medzi dvoma elektródami zapaľovacej sviečky by mala byť 0,6 –  – 0,7 mm 
(0,024” – 0,028”). Ak je štrbina veľmi široká alebo veľmi úzka, nastavte ju. Ak je 
zapaľovacia sviečka zanesená uhlíkom alebo zašpinená, dôkladne ju vyčistite 
alebo ju vymeňte.

UPOZORNENIE:  Ak motor beží, nikdy sa nedotýkajte konektora zapaľovacej 
sviečky (riziko zasiahnutia vysokonapäťovým elektrickým prúdom).

0,6 mm – 0,7 mm
(0,024” – 0,028”)

Akúkoľvek údržbu alebo nastavenie, ktoré nie sú obsiahnuté a popísané v tomto návode, smie vykonávať len autorizovaný servisný zástupca.

Mazací otvorNaplnenie maziva do prevodovky
Mazivo (Shell Alvania 3 alebo rovnocenné mazivo) naneste do prevodovky cez  –
mazací otvor; mazanie vykonajte každých 30 hodín. (Originálne mazivo značky 
MAKITA si môžete zakúpiť u predajcu výrobkov značky MAKITA.)

Nasávacia hlava v palivovej nádrži
Palivový filter (5) nasávacej hlavy sa používa na plnenie paliva, ktoré potrebuje  –
karburátor.
Musí sa vykonávať pravidelná vizuálna kontrola palivového filtra. Na tento účel  –
otvorte uzáver palivovej nádrže a pomocou drôteného háka vytiahnite nasávaciu 
hlavu cez otvor nádrže. Stvrdnuté, znečistené alebo zanesené filtre je potrebné 
vymeniť.
Nedostatočný prívod paliva môže spôsobiť prekročenie maximálnych dovolených  –
otáčok. Preto je potrebné vymeniť palivový filter raz za štvrťrok, čím sa zabezpečí 
prívod paliva do karburátora.

Čistenie výfukového otvoru tlmiča
Výfukový otvor tlmiča (6) kontrolujte pravidelne. –
Ak je zanesený usadeninami uhlíka, vhodným nástrojom usadeniny zoškriabte. –
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Ak chcete zariadenie uskladniť na dlhšiu dobu, z palivovej nádrže a karburátora  –
vypusťte nasledujúcim spôsobnom palivo: Z palivovej nádrže vypusťte všetko 
palivo. Správnym spôsobom a v zmysle všetkých miestnych zákonov ho 
zneškodnite.
Vyberte zapaľovaciu sviečku a do otvoru na zapaľovaciu sviečku kvapnite  –
niekoľko kvapiek oleja. 
Potom jemne potiahnite štartér tak, aby olej pokrýval motor vnútri a utiahnite 
zapaľovacou sviečku.
Očisťte špinu alebo prach zo sečnej čepele a z vonkajšej strany motora; utrite ich  –
tkaninou namočenou v oleji a stroj uschovajte podľa možností na čo najsuchšom 
mieste.

Vypustenie 
paliva

Vlhkosť

Identifikácia chýb

Chyba Systém Pozorovanie Príčina

Motor neštartuje, 
alebo štartuje s 
problémami

Systém zapaľovania Zapaľovacia sviečka 
je v poriadku

Chyba prívodu paliva alebo systému kompresie; mechanická chyba

Žiadna zapaľovacia 
iskra

Bol použitý prepínač I-O; chybné vedenie alebo skrat; chybná 
zapaľovacia sviečka alebo konektor; chybný modul zapaľovania

Prívod paliva Palivová nádrž je 
naplnená

Nesprávna poloha škrtiacej klapky; chybný karburátor; vedenie 
paliva je ohnuté alebo zablokované; palivo je znečistené

Kompresia Po zatiahnutí 
nedochádza ku 
kompresii

Chybné spodné tesnenie valca; poškodené tesnenia kľukového 
hriadeľa; tesniace krúžky valca alebo piesta sú chybné, alebo nie je 
správne tesnenie zapaľovacej sviečky

Mechanická chyba Štartér sa nezapája Zlomená pružina štartéra; zlomené súčasti vo vnútri motora

Problémy pri teplom 
štarte

Nádrž je plná; 
dochádza k 
zapaľovacej iskre

Znečistený karburátor; je potrebné vyčistiť ho

Motor sa spustí, ale 
zastane

Prívod paliva Nádrž je naplnená Nesprávne nastavenie voľnobehu; znečistený karburátor

Odvzdušňovanie palivovej nádrže je chybné; prívod paliva je 
prerušený, kábel alebo prepínač I-O sú chybné

Nedostatočný výkon Možno je súčasne 
chybných niekoľko 
systémov

Voľnobeh motora je 
slabý

Znečistený vzduchový filter; znečistený karburátor; zanesený tlmič 
výfuku; výfukové vedenie valca je zanesené

Harmonogram údržby

Všeobecné Montážna zostava motora, skrutky, 
matice

Vizuálna kontrola poškodení a utiahnutia
Kontrola všeobecného stavu a bezpečnosti

Po každom doplnení paliva Ovládacia páčka
Prepínač I-O

Kontrola funkčnosti
Kontrola funkčnosti

Každodenne Vzduchový filter
Vedenie chladiaceho vzduchu
Sečné náradie
Voľnobežné otáčky

Vyčistite
Vyčistite
Skontrolujte poškodenie a ostrosť
Kontrola (sečné náradie sa nesmie pohybovať)

Týždenne Zapaľovacia sviečka
Tlmič

Kontrola, v prípade potreby výmena
Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite otvor

Štvrťročne Nasávacia hlava
Palivová nádrž

Vymeňte
Vyčistite

Vypínanie Palivová nádrž
Karburátor

Palivovú nádrž vyprázdnite
Nechajte bežať, kým sa nespotrebuje všetko palivo

USKLADNENIE
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MAGYAR (Eredeti útmutató)
Köszönjük, hogy MAKITA bozótvágót/szegélyvágót vásárolt. Nagy öröm számunkra, 
hogy bemutathatjuk a MAKITA bozótvágót/szegélyvágót, amely egy hosszú 
fejlesztési program eredménye, és több év alatt felhalmozódott ismeretanyag 
felhasználásával készült. 
Kérjük, olvassa el ezt a füzetet, ami részletesen bemutatja azokat a pontokat, 
amelyek bizonyítják a készülék kiemelkedő teljesítményét. Ez a segítségére lesz, 
hogy a lehető legjobb teljesítményt érje el a MAKITA bozótvágóval/szegélyvágóval. 

SZIMBÓLUMOK
A használati utasítás olvasása közben a következő szimbólumokkal találkozik. 

Olvassa el a használati utasítást Viseljen szem- és hallásvédőt
(csak a szegélyvágóhoz)

Legyen különösen elővigyázatos és 
figyelmes

Viseljen sisakot, szem- és hallásvédő
eszközt (csak a bozótvágóhoz)

Tilos Ne használjon fém vágókéseket
(csak a szegélyvágóhoz)

Tartson biztonságos távolságot Szerszám legnagyobb megengedett 
fordulatszáma

Repülő tárgyak veszélye Üzemanyag-keverék

Dohányozni tilos Motor kézi indítása

Nyílt láng használata tilos Vészleállítás

Védőkesztyű viselése kötelező Elsősegély

Visszarúgás BE/INDÍTÁS

A működési területtől tartson távol 
minden embert és állatot KI/LEÁLLÍTÁS

Viseljen csúszásmentes védőlábbelit. 
Acélbetétes lábbeli viselete javasolt.

Tartalomjegyzék Oldal
Szimbólumok ...............................................................74
Biztonsági utasítások...................................................75
Műszaki adatok............................................................79
Alkatrészek megnevezése...........................................80
A motor és a tengely összeszerelése ..........................81
A fogantyú felszerelése ...............................................82
A védőburkolat felszerelése ........................................83
A vágókés vagy a nejlonszálas vágófej felszerelése...84
Üzemanyag/tankolás ...................................................85
A gép helyes kezelése.................................................86
A használatra vonatkozó előírások és a leállítás  
módja ...........................................................................86
A vágószerszám újraélezése.......................................87
Karbantartási utasítások ..............................................89
Tárolás.........................................................................91
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(1)

(3)

(2)

(4)

(5) (6)

Általános tudnivalók 
A helyes működés biztosításához a felhasználónak el kell olvasnia a használati  –
utasítást, hogy megismerkedjen a bozótvágó/szegélyvágó kezelésével. A hiányos 
ismeretekkel rendelkező kezelő a helytelen kezelés miatt saját magára és más 
személyekre is veszélyt jelent. 
Javasoljuk, hogy az eszközt csak olyan személyeknek adja kölcsön, akik  –
bizonyítottan jártasak a bozótvágó/szegélyvágó használatában.  
A géppel együtt mindig adja át a használati utasítást is. 
Kezdő felhasználóknak először a forgalmazóhoz kell fordulniuk a vágógép  –
kezelésével kapcsolatos alapvető tudnivalók elsajátításáért. 
A gyermekek és a 18 év alatti fiatalok nem használhatják a bozótvágót/ –
szegélyvágót. A 16 év feletti személyek egy szakképzett betanító felügyelete 
mellett használhatják az eszközt, hogy gyakorlatra tegyenek szert. 
A bozótvágóval/szegélyvágóval végzett munka különleges figyelmet igényel.  –
A bozótvágót/szegélyvágót csak akkor használja, ha fizikai állapota megfelelő.  –
Minden munkát nyugodtan és elővigyázatosan végezzen. Az eszköz használója 
másokért is felelős. 
Soha ne használja a bozótvágót/szegélyvágót alkohol vagy drog fogyasztása  –
után, vagy ha betegnek vagy fáradtnak érzi magát.
A nemzeti előírások korlátozhatják a gép használatát. –

A gép rendeltetésszerű használata 
A bozótvágó/szegélyvágó csak fű-, gaz-, bokrok-, aljnövényzet vágására  –
alkalmas, nem használható semmilyen más célra, mint például sövényvágásra 
vagy szélezésre, mert az sérülést okozhat.

Személyi védőeszközök 
A ruházat legyen megfelelő és funkcionális, azaz legyen testhezálló, de ne  –
gátolja a munkában. Ne viseljen ékszert vagy laza ruhadarabot, ezek ugyanis 
beakadhatnak a bozótba vagy az ágakba. 
Annak érdekében, hogy a bozótvágó/szegélyvágó használatakor elkerülhetők  –
legyenek a fej-, szem-, kéz- és lábsérülések, valamint a halláskárosodás, viselni 
kell az alábbi védőeszközöket és védőruházatot. 
Ahol fennáll a lezuhanó tárgyak veszélye, ott mindig viseljen védősisakot. A  –
védősisakot (1) rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem károsodott, és 
legkésőbb 5 év elteltével ki kell cserélni. Kizárólag jóváhagyott, engedélyezett 
sisakot szabad használni. 
A védősisak arcvédője (2) (vagy esetleg védőszemüveg) megvédi az arcát a  –
repülő hulladékoktól és kövektől. A szemsérülések elkerülése végett a bozótvágó/
szegélyvágó használata közben mindig viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt. 
A halláskárosodások elkerülése végett arra alkalmas hallásvédő eszközöket  –
(fülvédő (3), füldugó stb.) kell használni. 
A munkaruha (4) megvédi a repülő kövektől és hulladékoktól. Nyomatékosan  –
javasoljuk, hogy a kezelő viseljen munka overallt. 
Az erős bőrből készült speciális kesztyű (5) az előírt védőfelszerelés részét  –
képezi és a bozótvágóval/szegélyvágóval végzett munkák során állandóan 
hordani kell. 
A bozótvágó/szegélyvágó használatakor mindig csúszásmentes talpú, merev  –
bakancsot (6) viseljen. Ez biztos állást nyújt, és véd a sérülések ellen. 

A bozótvágó üzembe helyezése 
Ügyeljen rá, hogy 15 méteres (49ft) munkakörnyezetben ne legyenek  –
gyerekek vagy más emberek, és figyeljen arra is, hogy állatok se legyenek a 
munkakörnyezetben. 
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a bozótvágó/szegélyvágó biztonságosan  –
használható-e:  
Ellenőrizze a vágószerszám biztonságosságát, a vezérlőkar könnyű járását és a 
vezérlőkar reteszelőjének megfelelő működését. 
Üresjárati sebességen a vágószerszám forgása nem engedélyezett.  –
Ha bizonytalan lenne ezzel kapcsolatban, ellenőriztesse a beállítást a 
márkakereskedővel. Ellenőrizze a fogantyúk tisztaságát és szárazságát, és 
tesztelje az indító/leállító kapcsoló működését. 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Vázlatos ábra

15 méter
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A bozótvágót/szegélyvágót csak az utasításban leírtak szerint indítsa be. 
Ne használjon más módszert a motor beindítására!  –
A bozótvágót/szegélyvágót és a tartozékokat csak a meghatározott  –
alkalmazásokhoz használja. 
A bozótvágó/szegélyvágót motorját csak a teljes összeszerelés után indítsa  –
be. Az eszközt csak az összes megfelelő tartozék felszerelése után szabad 
használni! 
A beindítás előtt ellenőrizze, hogy a vágószerszám nem érintkezik-e kemény  –
tárgyakkal, mint például ágakkal, kövekkel stb., mert ilyen esetben a 
vágószerszám beindításkor forogni kezd. 
Bármilyen motorhiba esetén azonnal állítsa le a motort.  –
A vágószerszám kővel vagy kemény tárggyal való ütközésekor azonnal állítsa le  –
a motort, és vizsgálja át a vágószerszámot. 
Rendszeres időközönként vizsgálja át a vágószerszámot esetleges  –
károsodásokat keresve (hajszálrepedések keresése ütögetéssel). 
Csak felszerelt vállszíjjal használja a bozótvágót/szegélyvágót, amit az eszköz  –
használatba vétele előtt megfelelően állítson be. Fontos, hogy a vállszíjat 
a felhasználó méretének megfelelően állítsa be, ezzel elkerülve a fáradást 
használat közben. Használat közben soha ne tartsa egy kézzel a vágót. 
Használat közben mindig két kézzel tartsa a bozótvágót/szegélyvágót. Mindig  –
biztosan álljon a talajon. 
Úgy használja a bozótvágót/szegélyvágót, hogy elkerülje a kipufogógázok  –
belélegzését. Zárt szobákban soha ne működtesse a motort (gázmérgezés 
veszélye). A szén-monoxid szagtalan gáz. 
Állítsa le a motort, ha leteszi vagy felügyelet nélkül hagyja a bozótvágót/ –
szegélyvágót, és olyan biztonságos helyre tegye, ahol nem veszélyeztet másokat 
és nem károsodhat. 
A forró bozótvágót/szegélyvágót soha ne tegye száraz fűre vagy más gyúlékony  –
anyagra. 
A vágószerszámot fel kell szerelni a megfelelő védőburkolattal.   –
A vágószerszámot soha ne használja a védőburkolat nélkül! 
A géphez kapott összes védőfelszerelést és védőburkolatot használni kell az  –
üzemeltetés során. 
Meghibásodott kipufogó-hangtompítóval soha ne használja a motort.  –
Szállítás közben állítsa le a motort.  –
Az eszköz szállításakor mindig helyezze fel a burkolatot a vágókésre.  –
Járműben való szállításkor az üzemanyag-szivárgás megelőzése érdekében  –
tartsa biztonságos helyzetben a bozótvágót/szegélyvágót. 
A bozótvágó/szegélyvágó szállításakor ügyeljen arra, hogy az üzemanyagtartály  –
teljesen üres legyen. 
A bozótvágó/szegélyvágó járműből való kivételekor a motort soha ne dobja le a  –
földre, mert az üzemanyagtartály komoly károsodását okozhatja. 
A vészhelyzetet kivéve soha ne dobja vagy hajítsa le a földre a bozótvágót/ –
szegélyvágót, mert az eszköz komolyan megrongálódhat. 
Az eszköz mozgatásakor ne felejtse el, hogy a teljes szerszámot fel kell emelni  –
a földről. Az üzemanyagtartály húzása nagyon veszélyes, és károsodást, illetve 
üzemanyag-szivárgást eredményezhet, ami tüzet okozhat. 
Ha az eszközt erős ütés éri, illetve leesik, a munka folytatása előtt ellenőrizze  –
állapotát. Ellenőrizze, hogy az üzemanyag-ellátó rendszer szivárog-e, továbbá 
ellenőrizze, hogy a vezérlőelemek és biztonsági eszközök helyesen működnek-e. 
Ha bármilyen károsodást észlel, vagy felmerül annak gyanúja, ellenőrzésért és 
javításért forduljon a hivatalos szervizközpontunkhoz.

Tankolás 
Tankolás közben állítsa le a motort, tartsa távol nyílt lángtól, és ne dohányozzon.  –
Kerülje az ásványolaj-termékek bőrre jutását. Ne lélegezze be az üzemanyag  –
gőzét. Tankolás közben viseljen védőkesztyűt. Rendszeres időközönként cserélje 
és tisztítsa meg a védőruházatot. 
Ügyeljen arra, hogy a talaj szennyeződésének elkerülése érdekében ne  –
fröccsenjen ki olaj vagy üzemanyag (környezetvédelem). A kifröccsent 
üzemanyagtól azonnal tisztítsa meg a bozótvágót/szegélyvágót. 
Kerülje az üzemanyag ruhával való érintkezését. Az üzemanyag ruhára való  –
fröccsenésekor azonnal cseréljen ruhát (a ruha meggyulladásának megelőzése 
érdekében). 
Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy az üzemanyagtartály sapkája jól  –
zár-e, és nem szivárog. 
Óvatosan csavarja be az üzemanyagtartály sapkáját. A motor indítását egy másik  –
helyen végezze (legalább 3 méteres távolságban a tankolás helyszínétől). 
Zárt helyiségekben soha ne tankoljon. Az üzemanyag gőzei a talaj közelében  –
gyűlnek össze (robbanásveszély). 
Az üzemanyagot csak arra engedélyezett kannákban szállítsa és tárolja.  –
Gyerekektől zárva tárolja az üzemanyagot. 

Lefektetés• 
Szállítás• 
Tankolás• 
Karbantartás• 
Szerszámcsere• 

3 m
eter

s
3 méter
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A használat módja
A bozótvágót/szegélyvágót csak megfelelő fény- és látási viszonyok mellett  –
használja. Télen figyeljen a csúszós vagy nedves területekre, a jégre és a hóra 
(csúszásveszély). Mindig biztosan álljon a talajon.
Soha ne végezzen vágást derékmagasság felett. –
Ne dolgozzon a bozótvágóval/szegélyvágóval létráról. –
Soha ne másszon fára a bozótvágóval/szegélyvágóval történő vágási művelet  –
elvégzéséhez.
Soha ne dolgozzon instabil felületen. –
Távolítsa el a homokot, köveket, szögeket stb. a munkaterületről.  –
Az idegen tárgyak károsíthatják a vágószerszámot és veszélyes visszarúgást 
okozhatnak.
A vágás megkezdése előtt a vágószerszámnak el kell érnie a teljes üzemi  –
fordulatszámát.
Ha fű vagy ágak kerülnek a vágószerszám és védőburkolat közé, a tisztítás előtt  –
mindig állítsa le a motort. Ellenkező esetben vágókés véletlenszerű forgása 
súlyos személyi sérülést okozhat.
Tartson pihenőt, nehogy elfáradjon, és emiatt elveszítse uralmát a gép felett.  –
Célszerű óránként 10-20 perc pihenőt tartani.

Vigyázat:
Visszarúgás

Vázlatos ábra

Vázlatos ábra

Visszarúgás megelőzése

A visszarúgások megelőzéséhez figyeljen a következőkre:
A 12 és 2 óra közötti késszegmensben történő használat veszélyes, különösen  –
fém vágószerszámok használata esetén.
A 11 és 12 óra, valamint a 2 és 5 óra közötti késszegmensben vágási  –
műveleteket csak gyakorlott és tapasztalt kezelők végezhetnek, és csakis a saját 
felelősségükre. 
A 8 és 11 óra közötti késszegmensben könnyű a vágás, és szinte nincs 
visszarúgás.

Vágószerszámok
Az adott munkához a megfelelő vágószerszámot használja.

RBC2500 típus vágókéssel (keresztkés (4 pengével), vágótárcsa (8 foggal)), 
RBC2510 típus nejlonszálas vágófejjel.
Soha ne használjon más késeket fém többrészes csuklósláncokkal vagy 
lengőkéseket. Ellenkező esetben súlyosan megsérülhet.
Vastag anyagok, például gaz, magas fű, bokrok, ágak, bozót, cserje stb. vágásához 
(max. 2 cm vastagság). A vágás elvégzéséhez egyenletesen jobbról balra félkörben 
(a kézi kaszához hasonlóan) mozgassa a bozótvágót.

Karbantartási útmutató
Az eszközt hivatalos szervizközpontban szervizeltesse, és kizárólag eredeti  –
cserealkatrészeket használjon. A helytelen javítás vagy nem megfelelő 
karbantartás lecsökkentheti az eszköz élettartamát és megnöveli a balesetek 
kockázatát.
A vágórész állapotát, különösen a védőberendezések vágószerszámait és a  –
vállszíjat szintén át kell vizsgálni a munka megkezdése előtt. Különös figyelmet 
kell fordítani a vágókésekre, amelyeknek megfelelően élesnek kell lenniük.
A vágószerszám cseréjekor vagy élezésekor, és a vágó vagy a vágószerszám  –
tisztításakor is állítsa le a motort és vegye le a gyújtókábelt a gyújtógyertyáról.

Visszarúgás (a vágókés lökőereje)
A bozótvágó használata közben nem kontrollálható visszarúgás fordulhat elő. –
Ez a veszély különösen akkor áll fenn, ha a 12 és 2 órának megfelelő helyek  –
közötti késszegmensben történik a vágás.
A bozótvágóval sohase vágjon 12 és 2 óra közötti késszegmensben. –
Soha ne próbáljon ebben a szegmensben vágni szilárd, 3 cm-nél vastagabb  –
átmérőjű ágakat és fákat stb., mert a bozótvágó nagy energiával visszacsapódik, 
ami sérülést okozhat.
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Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg a sérült 
vágószerszámokat.

A bozótvágót/szegélyvágót a lehető legkisebb zajjal és legkevesebb  –
szennyezéssel működtesse. Különösen figyeljen a karburátor helyes beállítására.
A bozótvágót/szegélyvágót rendszeres időközönként tisztítsa meg, és ellenőrizze  –
a csavarok és az anyák szoros meghúzását.
Tilos a bozótvágót/szegélyvágót nyílt láng közelében karbantartani vagy tárolni. –
A bozótvágót/szegélyvágót mindig zárt helyiségben és üres üzemanyagtartállyal  –
tárolja.
Az eszköz tisztításakor, szervizelésekor és tárolásakor mindig helyezze fel a  –
burkolatot a vágókésre.

Tartsa be a megfelelő kereskedelmi szervezetek és biztosítók által kiadott baleset-
megelőzési utasításokat.
Semmilyen módosítást se végezzen a bozótvágón/szegélyvágón, mert azzal a 
biztonságos munkavégzést veszélyezteti.

A felhasználó által csak azok a karbantartási és javítási munkák végezhetők, 
amelyek a használati utasításban le vannak írva. Minden más műveletet a hivatalos 
szervizzel kell elvégeztetni. Csak eredeti, a MAKITA által gyártott és szállított 
alkatrészeket és tartozékokat használjon.
A nem engedélyezett tartozékok és szerszámok használata növeli a balesetveszélyt.
A MAKITA nem vállal felelősséget a nem engedélyezett vágószerszámok és a 
vágószerszám rögzítőeszközök vagy tartozékok használata miatti bekövetkező 
balesetek vagy károk miatt.

Elsősegély
Ügyeljen rá, hogy baleset esetére legyen egy mentődoboz a vágási műveletek 
közelében. Az elsősegélydobozból kivett eszközöket azonnal pótolni kell.

Ha segítséget kell hívni, adja meg az alábbi információkat:
A baleset helyszíne –
Mi történt –
A sérült személyek száma –
A sérülés típusa –
Az Ön neve –

Vibráció
A keringési rendellenességben szenvedő emberek véredényei vagy idegrendszere  –
a túlzott mértékű rezgés hatására megsérülhetnek. A rezgés a következő tünetek 
megjelenését okozhatja az ujjakban, a kézben vagy a csuklóban: Álmosság 
(zsibbadtság), bizsergő érzés, fájdalom, szúró fájdalomérzet, a bőr- vagy annak 
színének elváltozása. Ha ezen tünetek bármelyikét észleli önmagán, forduljon 
orvoshoz!
A „fehér ujj betegség” kockázatának csökkentése érdekében, tartsa melegen  –
kezeit a működtetés alatt, és tartsa karban az eszközt és tartozékait.
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Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Makita Corporation mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy az itt megnevezett Makita gép(ek):

Gép megnevezése: Bozótvágó/szegélyvágó
Típus sz./Típus: RBC2500, RBC2510
Műszaki adatok: lásd a „MŰSZAKI ADATOK” című táblázatban

sorozatgyártásban készülnek, és
megfelelnek az alább felsorolt európai irányelvek előírásainak:

2000/14/EK, 2006/42/EK
Illetve gyártásuk a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN ISO 11806-1
A műszaki dokumentációt őrzi:

Makita International Europe Ltd., Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

A 2000/14/EK irányelv által előírt megfelelőségi auditálási eljárás az V. függelék szerint történt.
Mért hangteljesítményszint: 109,1 dB
Garantált hangteljesítményszint: 111 dB

3. 11. 2009

Tomoyasu Kato
Igazgató

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN



MŰSZAKI ADATOK: RBC2500, RBC2510

Típus
RBC2500 RBC2510

U fogantyú kengyelfogantyú

Méretek: hosszúság x szélesség x magasság (vágókés nélkül) mm 1770 x 620 x 410 1770 x 340 x 220

Súly (a műanyag védőburkolat és a vágókés nélkül) kg 4,5 4,4

Űrtartalom (üzemanyagtartály) l 0,5

Motor lökettérfogata cm3 24,5

Maximális motorteljesítmény kW 0,73 - 7000 min-1

Motor fordulatszáma az orsó legnagyobb ajánlott fordulatszámánál min-1 8800

Maximális orsó fordulatszám (megfelelő) min-1 6000

Maximális üzemanyag-fogyasztás kg/ó  —

Maximális fajlagos üzemanyag-fogyasztás g/kWh  —

Üresjárati fordulatszám min-1 2600

Tengelykapcsoló összekapcsolási fordulatszám min-1 3600

Karburátor típusa WALBRO WYJ

Gyújtásrendszer típusa Szilárdtest gyújtás

Gyújtógyertya típusa NGK BM7A

Elektródahézag mm 0,6 – 0,7

Vibráció az  
ISO 22867 
szabvány szerint

Jobb markolat
(Hátsó fogantyú)

ahv eq m/s2 3,8 3,8

Tűrés (K) m/s2 0,7 0,7

Bal markolat
(Elülső fogantyú)

ahv eq m/s2 5,5 4,8

Tűrés (K) m/s2 0,6 1,2

Átlagos hangnyomásszint az ISO 22868 
szabvány szerint

LPA eq dBA 91,2 94,5

Tűrés (K) dBA 1,8 2,4

Átlagos hangteljesítményszint az ISO 22868 
szabvány szerint

LWA eq dBA 102,9 106,1

Tűrés (K) dBA 1,7 1,8

Üzemanyag Kevert üzemanyagok
(Benzin: eredeti Makita kétütemű motorolaj = 50:1)

Áttétel 14/19
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ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

HU ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

1 Üzemanyagtartály

2 Behúzó

3 Légszűrő

4 I-O kapcsoló (be/ki)

5 Gyújtógyertya

6 Kipufogó hangtompítója

7 Tengelykapcsoló ház

8 Hátsó fogantyú

9 Akasztó

10 Fogantyú

11 Vezérlőkar

12 Gázbovden

13 Tengely

14 Védőburkolat (vágószerszám 
védőburkolat)

15 Hajtóműház

16 Fogantyú tartó

17 Vágókés

18 Nejlonszálas vágófej

19 Tanksapka

20 Indítógomb

21 Üzemanyag-tápszivattyú

22 Fojtószelepkar

23 Kipufogócső

24 Kötözőpárna

(7)

(3)

(19)

(1)

(21)(5)
(22)

(20)

(2)

(6)

(23)

RBC2500 
U-típusú fogantyú

RBC2510 
kengyeltípusú fogantyú
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A MOTOR ÉS A TENGELY ÖSSZESZERELÉSE

VIGYÁZAT:  Mindig állítsa le a motort és húzza le a gyújtókábelt a gyújtógyertyáról a 
bozótvágón történő bármilyen munkavégzés előtt. 
Mindig viseljen védőkesztyűt.

VIGYÁZAT: Csak teljesen összeszerelve indítsa be a bozótvágót.

Lazítsa fel a két csavart (1), majd helyezze a főtengelycsövet (2) a  –
tengelykapcsolóházba (3).
A csövet a nyíl jelzésig tolja be. (Lásd a rajzot a jobb oldalon.)  –
Ha nehéz behelyezni, fordítsa el kissé a bordás részt (4), és helyezze be újból.
Húzza meg a két csavart (1) egyenletesen a jobb és bal oldalon is a mellékelt  –
imbuszkulccsal.

Nyíljel

Dió

Gázbovden

Kerek nyílás
Fej

Csatlakozók

A gázbovden felszerelése
Szerelje le a légszűrő burkolatát. –
Helyezze a gázbovdent (5) az állítócsavarba (6). Emelje meg a diót (7), majd  –
helyezze a bovden végét a dióba. Ekkor ügyeljen arra, hogy a dión levő kerek 
nyílás a bovden belső huzaljának végén levő fej felé nézzen.
Engedje el a diót, és ügyeljen arra, hogy a belső huzal feje a nyílásba kerüljön. –
Helyezze vissza a légszűrőház burkolatát. –

Kapcsolóvezeték csatlakoztatása
A kapcsolóvezetékeket a motorból jövő két vezetékhez kösse úgy, hogy  –
egymásba tolja azokat.
A vezetékcsatlakozást rögzítőfüllel rögzítse. –

Behelyezés
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A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

VIGYÁZAT:  Mindig állítsa le a motort és húzza le a gyújtókábelt a gyújtógyertyáról a 
bozótvágón történő bármilyen munkavégzés előtt. 
Mindig viseljen védőkesztyűt.

VIGYÁZAT: Csak teljesen összeszerelve indítsa be a bozótvágót.

RBC2500

RBC2500

RBC2510

Motorhoz

Nyíljel

Kengyel fogantyúval felszerelt gépek
A kezelő védelme érdekében rögzítse az ütközőt a fogantyúval együtt a gép bal  –
oldalán.
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú/védőburkolat összeállítás a távtartó és a  –
nyíl jel közötti részre illeszkedik.

FIGYELEM:  Ne távolítsa el vagy zsugorítsa a távtartót. A távtartó egy bizonyos 
távolságot tart a két kéz között. Ha a fogantyú/védőburkolat 
összeállítást közelre állítja a másik fogantyúhoz a távtartó hosszán 
túl, akkor az irányíthatatlanságot eredményezhet, ami súlyos személyi 
sérüléssel járhat.

U fogantyúval felszerelt gépek
A fogantyút rögzítő bilincset úgy helyezze el, hogy a motor felőli oldal irányából  –
nézve fogantyú a vezérlőkarral a jobb oldali (jobb markolathoz), míg a másik 
fogantyú a bal oldalra kerüljön.
A fogantyúrögzítő hornyát illessze a fogantyú végéhez. Lazán húzza meg a  –
bilincset a mellékelt imbuszcsavarokkal.
A fogantyút állítsa kényelmes helyzetbe, majd egyenletesen húzza meg az  –
imbuszcsavarokat a bal és a jobb oldalon.

Tekerje a kötözőpárnát a tengelyre úgy, hogy az akasztó (1) kiemelkedjen  –
a kötözőpárnán található nyíláson, a gázbovden és a kábelek (3) pedig a 
kötözőpárna (2) alá kerüljenek.

82



A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

A vonatkozó biztonsági előírások betartásához csak a táblázatban megadott 
szerszám/védőburkolat kombinációk használhatók.

Csak eredeti MAKITA vágókéseket vagy nejlonszálas vágófejet használjon.
A vágókésnek jól polírozottnak, karcolás- és törésmentesnek kell lennie. Ha a  –
vágókés használat közben kőbe ütközik, azonnal állítsa le a motort, és ellenőrizze 
a kést.
Minden három óra használat után köszörülje meg, vagy cserélje ki a vágókést. –
Ha a nejlonszálas vágófej használat közben kőbe ütközik, azonnal állítsa le a  –
motort, és ellenőrizze a nejlonszálas vágófejet.

Keresztkés Vágótárcsa

VIGYÁZAT:  A saját biztonsága és a baleset-megelőzési előírásoknak való 
megfelelés érdekében a megfelelő védőburkolatot mindig fel kell 
szerelni. 
A gép védőburkolat nélküli használata nem engedélyezett.

Rögzítse a védőburkolatot (1) a bilincshez (3) két darab M6 x 30 (2) csavarral. –

Védőburkolat a fém 
késekhez

Nejlonszálas vágófej Védőburkolat a 
nejlonszálas vágófejhez

Nejlon vágószál használata esetén a védőburkolatot (6) helyezze a  –
védőburkolatba (1), majd rögzítse két csavarral (4) és két anyával (5).
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A VÁGÓKÉS VAGY A NEJLONSZÁLAS VÁGÓFEJ FELSZERELÉSE
Fordítsa fejjel lefelé a gépet, így könnyen kicserélheti a vágókést vagy a 
nejlonszálas vágófejet.

Lazítás Húzza meg

Imbuszkulcs

Imbuszkulcs

Húzza meg

Lazítás

Forgásirány

A nyíláson keresztül illessze az imbuszkulcsot a hajtóműházba, és forgassa a  –
támasztó alátét (3) addig, amíg az imbuszkulcs nem rögzíti azt.
A dugókulccsal lazítsa meg a csavaranyát (1) (bal menetes), majd távolítsa el a  –
csavaranyát (1) és a rögzítő alátétet (2).

Az ellentartó imbuszkulccsal.
Szerelje fel vágókést a tengelyre úgy, hogy a támasztó alátét (3) vezetője  –
illeszkedjen a vágókésen lévő tengelynyílásba. Tegye vissza a rögzítő alátétet (2), 
majd a csavaranyával (1) rögzítse a vágókést. 
[Meghúzási nyomaték: 13–23 Nm]

MEGJEGYZÉS: A vágókés kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt.
MEGJEGYZÉS:  A vágókést rögzítő csavaranya (és az azt rögzítő rugós alátét) 

gyorsan kopó alkatrész. Ha bármilyen elhasználódás vagy 
deformáció látható a rugós alátéten, cserélje ki a csavaranyát.

MEGJEGYZÉS:  A rögzítő alátét (2) és a csavaranya (1) nem szükségesek a 
nejlonszálas vágófej felszereléséhez. A nejlonszálas vágófej a 
támasztó alátét (3) fölé kerül.

Csavarja fel a nejlon vágófejet a tengelyre. –

Ellenőrizze, hogy a vágókés balra forogva vág-e. –
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ÜZEMANYAG/TANKOLÁS

Az üzemanyag kezelése
Üzemanyagok kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag 
oldószerekhez hasonló anyagokat tartalmazhat. Az üzemanyag-betöltést végezze 
jól szellőző helyen vagy a szabadban. Ne lélegezze be az üzemanyagpárát, és 
ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a bőrére üzemanyag vagy olaj.
Az ásványolaj termékek és az olajok is elvonják a bőr zsírtartalmát. Ha ezek az 
anyagok sokszor és hosszú ideig érintkezésbe kerülnek a bőrrel, kiszárítják azt.
Az anyagok számos bőrbetegséget okozhatnak, emellett allergiás reakciót is 
kiválthatnak.
Az olaj szemmel való érintkezése irritációkhoz vezet. Ha az olaj a szembe kerül, 
azonnal öblítsük át a szemet tiszta vízzel. Ha az irritáció továbbra is fennáll, azonnal 
keresse fel az orvost.

Üzemanyag-keverék
A bozótvágó motorja nagy teljesítményű, kétütemű motor. Üzemanyaga benzin és 
kétütemű motorolaj keveréke. A motor minimum 91-es oktánszámú, ólommentes 
üzemanyaggal üzemel. Ha ilyen típusú üzemanyag nem lenne elérhető, magasabb 
oktánszámú üzemanyagot is használhat. Ez nem károsítja a motort, működését 
azonban ronthatja.
Hasonló következményekkel járhat az ólmozott üzemanyag használata is. Az 
optimális motorműködés, valamint egészsége és a környezet védelme érdekében 
használjon ólommentes benzint!

A motor kenését egy kétütemű motorolaj (minőségi fok: TC-3) használjon, melyet 
keverjen a benzinbe. A motor a környezet védelme érdekében benzin és az 
előírt kétütemű motorolaj 50:1 arányú keverékével való üzemeltetésre készült. 
Így minimális károsanyag-kibocsátás mellett garantálható a hosszú élettartam 
és a megbízható működés. Az 50:1 (előírt kétütemű motorolaj) keverési arány 
betartása rendkívül fontos, máskülönben a bozótvágó megbízható működése nem 
garantálható.

Tanulmányozza át a 76. oldalon található biztonsági 
utasításokat.

25:1

+

Benzin

    1000 cm3 (1 liter)
    5000 cm3 (5 liter)
   10000 cm3 (10 liter)

 20 cm3 40 cm3

 100 cm3 200 cm3

 200 cm3 400 cm3

50:1 25:1A helyes keverékarány:
Benzin: Előírt kétütemű motorolaj = 50:1 vagy
Benzin:  Egyéb gyártó által előállított kétütemű motorolaj = 25:1 

keverési aránya ajánlott

Megjegyzés:  A benzin-olaj keverék előállításához mindig előzetesen bele kell 
keverni az erre szánt olajmennyiséget a benzin fele mennyiségébe, 
majd hozzá kell adni a maradék benzin mennyiséget. Alaposan rázza 
össze a keveréket, mielőtt betölti a bozótvágó üzemanyagtartályába. 
A biztonságos működés szempontjából nem szükséges az előírtnál 
nagyobb mennyiségű olajat használni. 
Ez több égési mellékterméket okoz, mely szennyezi a környezetet 
és lerakódik a henger kipufogó csatornáiban és a dobban. Emellett 
megnő az üzemanyag-fogyasztás, és csökken a teljesítmény.

Tankolás
A motort le kell állítani.

Alaposan tisztítsa meg a tanksapka (2) körüli részt, hogy ne kerülhessen  –
szennyeződés az üzemanyagtartályba (1).
Csavarja le a tanksapkát (2), és töltse fel a tartályt üzemanyaggal. –
Szorosan csavarja vissza a tanksapkát (2). –
Üzemanyag-betöltés után tisztítsa meg a tanksapkát (2) és az üzemanyagtartályt. –

Az üzemanyag tárolása
Az üzemanyagot nem lehet korlátlan ideig tárolni.
Csak annyi üzemanyagot szerezzen be, amennyi 4 heti használatra elegendő. Csak
jóváhagyott tárolóedényt használjon.
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A GÉP HELYES KEZELÉSE

(1)

A vállszíj felhelyezése
Úgy állítsa be a vállszíj hosszát, hogy a vágókés a talajjal párhuzamos legyen. –

Akasztó

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉS A LEÁLLÍTÁS MÓDJA

Tartsa be a vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat!

Beindítás
Távolodjon el legalább 3 méterre az üzemanyag-betöltés helyétől. A bozótvágót 
tegye egy tiszta felületre a talajon, ügyelve arra, hogy a vágószerszám ne érjen a 
földhöz vagy más tárgyhoz.

Hidegindítás
U alakú vagy kengyelfogantyúval felszerelt gépek

Nyomja a I-O kapcsolót (1) a nyíl irányába. –

Lecsatolás
Vészhelyzetben nyomja meg két oldalt a bemélyedéseket (1), így leválaszthatja  –
magáról a gépet. 
Járjon el ilyenkor különös körültekintéssel, hogy ne veszítse el az uralmát a gép 
felett. Ne hagyja, hogy a gép maga felé vagy a munkakörnyezetben tartózkodó 
személyek felé dőljön.

FIGYELEM:  A gép teljes irányításának elvesztése komoly testi sérülést vagy 
HALÁLT okozhat.

Először helyezze a gépet a talajra. –
Finoman nyomja meg párszor (7–10 alkalommal) az üzemanyag-tápszivattyút (2),  –
amíg meg nem telik üzemanyaggal.
Nyomja a („ – ”) helyzetbe a fojtószelepkar (3).

Erősen fogja meg bal kézzel a tengelykapcsoló házát, az ábra szerint. –
Lassan húzza ki az indítófogantyút, míg ellenállást nem érez, majd folytassa  –
határozott meghúzással.
Ne húzza ki teljesen az indítózsinórt, és ne hagyja az indítófogantyút magától,  –
kontrollálatlanul visszahúzódni, hanem lassan engedje vissza.
Addig ismételje az indítást, míg a motor elindulása nem hallható. –
A motor beindulása után állítsa vissza a fojtószelepkar a „ – ” helyzetbe. Ne 
feledje, hogy a fojtószelepkar automatikusan visszatér a „ ” helyzetbe, amikor a 
gázkart működteti, és a fojtószelep kinyílik.

(3)

(2)
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A teljes terhelés előtt járassa a motort körülbelül egy percig alacsonyabb fordulatszámon. –
Megjegyzés: Ha az indítófogantyút a fojtószelepkar „ – ” állásában többször meghúzzák, a túlzott üzemanyag-beszívás következtében a 

motor nem fog könnyen beindulni.
Ha a motor túlszívta magát, csavarja ki a gyújtógyertyát, és lassan húzza meg az indítófogantyút a felesleges üzemanyag  –
eltávolításához. Emellett a gyújtógyertya elektróda részét is szárítsa le.

Figyeljen oda használat közben:
Ha a gázkar terhelésmentes használatkor teljesen nyitva van, a motor fordulatszáma 10000 min-1 vagy magasabb lehet. Ne üzemeltesse a 
szükségesnél nagyobb fordulatszámon a motort, csak körülbelül 6000-8000 min--1 értéken.

Meleg motor beindítása
A fentiekhez hasonló, azzal a különbséggel, hogy a szívató kart nem kell felhúzni (a kar a „ – ” helyzetben marad).

A VÁGÓSZERSZÁM ÚJRAÉLEZÉSE

LEÁLLÍTÁS
Teljesen engedje el a gázkart (6) és a motor fordulatszámának csökkenésekor  –
állítsa a I-O kapcsolót (1) „O” helyzetbe, ekkor a motor leáll.
Figyeljen oda, mert a vágófej esetleg nem áll meg azonnal; hagyja teljesen leállni. –

VIGYÁZAT:  Az alább említett vágószerszámok csak a hivatalos 
szakműhelyben élezhetők újra. A kézi újraélezés a vágószerszám 
kiegyensúlyozatlanságát eredményezi, ami vibrációt, valamint az 
eszköz károsodását okozza.

vágókés (keresztkés (4 pengével), vágótárcsa (8 foggal)) –
Szakszerű újraélezést és kiegyensúlyozást a hivatalos szerviz végez.

MEGJEGYZÉS:  A vágókés (keresztkés, vágótárcsa) élettartama egyszeri 
megfordítással meghosszabbítható, és a kés addig használható, 
amíg mindkét vágóél el nem tompul.

AZ ALACSONY FORDULATSZÁM (ALAPJÁRAT) BEÁLLÍTÁSA
A vágókés vagy a nejlonszálas vágófej nem foroghat teljesen elengedett vezérlőkar mellett. Szükség esetén a fordulatszámot az alapjárat 
beállítócsavarjával módosítsa.

Az alapjárati fordulatszám ellenőrzése
Az alapjárati fordulatszám normál esetben 2600 min – -1. 
Szükség esetén az alapjárati csavarral módosítsa a beállítást (a vágókés vagy a 
nejlonszálas vágófej nem foroghat a motor üresjáratban van kapcsolva).  
A csavar (1) behajtása növeli a motor fordulatszámát, míg a csavar kihajtása 
csökkenti a fordulatszámot.

Alacsony Magas
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NEJLONSZÁLAS VÁGÓFEJ
A nejlonszálas vágófej két nejlonszálas szegélyvágófej, amely automatikus és 
ütközéses adagolómechanizmussal is fel van szerelve.
A nejlonszálas vágófej automatikusan adagolja a megfelelő hosszúságú 
nejlonszálat, a centrifugális erő okozta fordulatszám-növekedés vagy -csökkenés 
függvényében. Azonban a puha fű hatékonyabb vágásához a nejlonszálas vágófejet 
a használat részben leírt módon üsse enyhén a talajhoz, hogy extra vágószálat 
adagoljon.

Használat
Növelje a nejlonszálas vágófej fordulatszámát kb. 6000 min – -1 értékre.  
Az alacsony fordulatszám (4800 min-1 alatt) nem megfelelő, a nejlonszál 
adagolása alacsony fordulatszámon elégtelen lesz.
A leghatékonyabb vágási területet az árnyékolt rész mutatja. –

Ha a nejlonszál adagolása nem történik meg automatikusan, járjon el a következő 
módon:
1. Engedje fel a gázkart, hogy a motor alapjáraton működjön, majd teljesen húzza 

meg a gázkart. Addig ismételje ezt a műveletet, amíg a nejlonszál megfelelő 
hosszúságban nem adagolódik ki.

2. Ha a nejlonszál túl rövid ahhoz, hogy a fenti eljárással automatikusan adagolni 
lehessen, üsse enyhén a talajhoz a vágófej gombját a nejlonszál adagolásához.

3.  Ha a nejlonszál adagolása a 2. művelettel sem történik meg, „A nejlonszál 
cseréje” részben leírt módon tekerje fel/cserélje ki a nejlonszálat.

A nejlonszál cseréje
Először állítsa le a motort. –
Nyomja be a házon levő zárónyelveket a fedél leemeléséhez, majd vegye ki az  –
orsót.

A leghatékonyabb vágási terület

Üresjárati fordulatszám Teljes fordulatszám

Gomb

Fedél

Zárónyelvek

Nyomja megNyomja meg

Orsó 80 mm (3-1/8”)

Balra forgatás

Orsó

100 mm (3-15/16”)

Bevágások

Nyílások

A nejlonszál közepét akassza be az orsó közepén lévő bevágásba úgy, hogy a  –
szál egyik vége kb. 80 mm-rel (3-1/8”) hosszabb legyen, mint a másik vége. 
Ezután tekerje mindkét véget erősen az orsó köré a fej forgásirányával 
megegyezően a (balra forgást az LH, a jobbra forgást pedig az RH felirat jelzi az 
orsó oldalán).

Tekerje fel az egész szálat egy kb. 100 mm-es (3-15/16”) darabot kivéve úgy,  –
hogy a végeket ideiglenesen beakasztja az orsó oldalán lévő bevágásba.

Szerelje fel az orsót a házra úgy, hogy az orsón lévő hornyok és kiemelkedések  –
illeszkedjenek a házon lévőkhöz. Az orsó feliratos oldala nézzen felfelé, hogy 
látható legyen. Most akassza ki a szál végeit az ideiglenes helyükről, és vezesse 
át a szálakat a nyílásokon, hogy kijöjjenek a házból.
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Igazítsa a fedél alján lévő kiemelkedést igazítsa a nyílások hornyaihoz. Ezután a  –
rögzítéshez erősen nyomja rá a házra a fedelet.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT:  Mindig állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról a 
bozótvágón történő bármilyen munkavégzés előtt (lásd „A gyújtógyertya 
ellenőrzése” című fejezetet). 
Mindig viseljen védőkesztyűt.

VIGYÁZAT:  A berántószerkezetet ne próbálja meg leszerelni, mert az balesetet 
okozhat. Az eltávolításhoz forduljon a hivatalos szervizhez.

Az eszköz hosszú élettartama és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében szabályos időközönként el kell végezni a következő 
szervizműveleteket.

Napi ellenőrzés és karbantartás
Használat előtt ellenőrizze a gépet meglazult csavarokat vagy hiányzó alkatrészeket keresve. Szenteljen különös figyelmet a vágókés vagy a  –
nejlonszálas vágófej rögzítésére.
Használat előtt mindig ellenőrizze a hűtőlevegő járatok és a henger hűtőbordáinak tisztaságát.  –
Tisztítsa ki azokat szükség szerint.
Végezze el az alábbi műveleteket naponta, használat után: –

Tisztítsa meg a bozótvágó külsejét, és vizsgálja meg, hogy nem károsodott-e.• 
Tisztítsa meg a légszűrőt. Különösen szennyezett körülmények közötti használat esetén naponta többször tisztítsa ki a légszűrőt.• 
Ellenőrizze a vágókés vagy a nejlonszálas vágófej épségét és szilárd rögzítését.• 
Ellenőrizze, hogy elegendő az eltérés az alapjárati és az üzemi fordulatszám között ahhoz, hogy a vágószerszám ne kezdjen el működni • 
alapjáraton (szükség esetén csökkentse az alapjárati fordulatszámot). 
Ha az eszköz alapjáraton is működik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.

Ellenőrizze a I-O kapcsoló, a reteszelő kar, a vezérlőkar és a lezáró gomb működését. –

A légszűrő tisztítása
Csavarja ki a csavart (1). –
Szerelje le a légszűrőház burkolatát (3). –
Vegye ki a szivacsbetétet (2), mossa ki kézmeleg vízzel, majd teljesen szárítsa  –
meg.
Tisztítás után tegye vissza a szivacsbetétet, majd helyezze vissza a légszűrő  –
burkolatát (3), végül húzza meg a rögzítőcsavart (1).

MEGJEGYZÉS:  Túlzott mennyiségű por és szennyeződés felhalmozódása esetén 
naponta tisztítsa ki a légszűrőt. Az eltömődött légszűrő nehézkessé 
vagy lehetetlenné teszi a motor elindítását vagy a fordulatszám 
növelését.

Fedél

Kiemelkedés

Nyílás rése
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A gyújtógyertya ellenőrzése
A gyújtógyertya eltávolításához vagy beszereléséhez csak a mellékelt univerzális  –
kulcsot használja.
A gyújtógyertya két elektródja közötti hézagnak 0,6 – –0,7 mm-nek (0,024”–0,028”) 
kell lennie. Ha a hézag túl nagy vagy túl kicsi, állítsa be. Ha a gyújtógyertya 
szennyezett vagy lerakódások találhatók rajta, alaposan tisztítsa vagy cserélje ki.

VIGYÁZAT:  Működő motornál soha ne érintse meg a gyújtáskábelt (nagyfeszültségű 
áramütés veszélye).

0,6 mm–0,7 mm
(0,024” – 0,028”)

Az olyan karbantartási munkákat, amelyeket a kezelési utasítás nem tartalmaz, és nincsenek benne leírva, csak a hivatalos szerviz végezheti 
el.

ZsírzónyílásKenőzsír adagolása a hajtóműházba
30 üzemóránként adagoljon (Shell Alvania 3 vagy azzal egyenértékű) kenőzsírt  –
a hajtóműházba a zsírzónyíláson át. (Eredeti MAKITA kenőzsír a MAKITA 
forgalmazótól szerezhető be.)

Az üzemanyagtartályban lévő szívófej
A szívófejen levő üzemanyagszűrő (5) a karburátorba befolyó üzemanyag  –
szűrésére szolgál.
Az üzemanyagszűrőt rendszeresen át kell vizsgálni vizuálisan. Ennek  –
elvégzéséhez nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját és egy drótkampó 
segítségével húzza ki a szívófejet az üzemanyagtartály nyílásán át. A 
megkeményedett, elszennyeződött vagy eltömődött szűrőt cserélje ki.
Az elégtelen üzemanyag-adagolás a megengedett legnagyobb fordulatszám  –
túllépését eredményezheti, ezért a karburátor elégséges üzemanyag-ellátásának 
biztosításához fontos az üzemanyagszűrő legalább negyedévente történő 
cseréje.

Kipufogódob kimenetének tisztítása
A kipufogódob kimenetének (6) tisztaságát rendszeresen ellenőrizze. –
Ha az szénlerakódás miatt eltömődött, óvatosan kaparja ki a lerakódást egy  –
megfelelő szerszámmal.
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Hosszantartó tárolás esetén ürítse le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból  –
és a karburátorból az alábbi módon: Ürítse le az összes üzemanyagot az 
üzemanyagtartályból. Megfelelően, a helyi törvényeknek megfelelően dobja ki.
Szerelje ki a gyújtógyertyát, majd a gyújtógyertya nyílásába cseppentsen néhány  –
csepp motorolajat. 
Ezután az indítózsinórt finoman meghúzva járassa meg a motort az olaj 
egyenletes eloszlatásához motoron belül, majd szerelje vissza a gyújtógyertyát.
Tisztítsa le a vágókést és a motor külsejét, törölje át olajos ronggyal, és helyezze  –
el a lehető legszárazabb helyen a gépet.

Üzemanyag 
leeresztése Nedvesség

Hibakeresés

Hiba Rendszer Hibajelenség Ok

A motor nehezen, 
vagy nem indul

Gyújtásrendszer Gyújtószikra rendben Hiba az üzemanyag-ellátásnál vagy a sűrítésnél, mechanikus 
meghibásodás

Nincs gyújtószikra Az I-O kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, vezetékszakadás vagy 
rövidzárlat, a gyújtógyertya vagy a gyújtáskábel hibás, gyújtásmodul 
meghibásodása

Üzemanyag-ellátás Az üzemanyagtartály 
fel van töltve

Helytelen a hidegindító szelep beállítása, a karburátor 
meghibásodott, az üzemanyag-továbbító csőrendszer elhajlott vagy 
eltömődött, szennyezett az üzemanyag

Kompresszió Berántáskor 
nem érezhető 
kompresszió

A henger alsó tömítése hibás, sérült a főtengely tömítése, a henger 
vagy a dugattyúgyűrűk hibásak, vagy a gyújtógyertya tömítése nem 
megfelelő

Mechanikus hiba Az indítórendszer 
nem forgat

Törött az indítórendszer rugója, törött alkatrészek a motor 
belsejében

Melegindítási 
problémák

Az üzemanyagtartály 
fel van töltve, 
gyújtószikra rendben

Eltömődött karburátor, tisztítást igényel

A motor beindul, de 
azután lefullad

Üzemanyag-ellátás Az üzemanyagtartály 
fel van töltve

Az alapjárat beállítása rossz, eltömődött a karburátor

Eltömődött az üzemanyagtartály szellőzése, megtört az 
üzemanyag-vezeték, kábelhiba vagy hibás I-O kapcsoló

Elégtelen 
teljesítmény

Egyszerre több 
rendszer lehet 
érintett

Gyenge a motor 
alapjárata

Eltömődött a légszűrő, eltömődött a karburátor, eltömődött a 
hangtompító, a henger kipufogónyílása eltömődött

Karbantartási ütemterv

Általános teendők Motor szerelése, csavarok és anyák Épség és meghúzottság ellenőrzése szemrevételezéssel
Ellenőrizze az általános állapotot és biztonságot

Minden tankolás után Vezérlőkar
I-O kapcsoló

Működés ellenőrzése
Működés ellenőrzése

Naponta Légszűrő
Hűtőlevegő csöve
Vágószerszám
Üresjárati fordulatszám

Tisztítandó
Tisztítandó
Ellenőrizze az épséget és élességet
Vizsgálat (a vágószerszám nem mozdulhat meg)

Hetente Gyújtógyertya
Kipufogódob

Vizsgálat, szükség esetén csere
Ellenőrzés, szükség esetén a nyílás tisztítása

Negyedévente Szívófej
Üzemanyagtartály

Cserélendő
Tisztítandó

Leállítási eljárás Üzemanyagtartály
Karburátor

Üzemanyagtartály leürítése
Járatás, amíg ki nem fogy az üzemanyag
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