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Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

t ší nás, že jste se rozhodli pro 
firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše 
výrobky ve špi kové kvalit  odpovídající 
pot ebám našich zákazník . Tím vznikají 
výrobky s vysokým stupn m spolehlivosti i 
p i extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špi kové kvality také v 
servisních službách. Náš odborný prodej 
zajiš uje kompetentní poradenství a 
instruktáž jakož i obsáhlý technický suport.

D kujeme Vám za Vaši d v ru a p ejeme 
mnoho spokojenosti s Vaším 
výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

D LEŽITÉ! P ED POUŽITÍM SI NÁVOD 
P E ÍST A ULOŽIT PRO DALŠÍ 
POT EBU.

Vytišt no na papíru b leném bez chloru. Papír je recyklovatelný. Ochranný obal neobsahuje halogeny.
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2.1 Všeobecné informace

Tento návod k použití platí jako originální 
návod k použití výrobce ve smyslu 
sm rnice ES 2006/42/EC.

Spole nost STIHL neustále pracuje na 
dalším technickém vývoji a rozši ování 
sortimentu svých výrobk , proto si 
vyhrazujeme právo na zm ny obsahu 
dodávek týkající se vzhledu, konstrukce 
a vybavení.
Z údaj  a vyobrazení uvedených v tomto 
katalogu nemohou být z tohoto d vodu 
vyvozeny žádné právní nároky.

V tomto návodu k použití jsou p ípadn
popsány modely, které nejsou dostupné 
v každé zemi.

Tento návod k použití je chrán n
autorskými právy. Všechna práva jsou 
vyhrazena, zvlášt  právo na 
rozmnožování, p eklady a zpracování 
elektronickými systémy.

2.2 Návod ke tení tohoto Návodu k 
použití

Obrázky a texty popisují ur ité
manipula ní kroky.

V návodu k použití jsou vysv tleny také 
veškeré obrázkové symboly umíst né na 
stroji.

Sm r pohledu:

Sm r pohledu p i ozna ení sm ru vlevo a 
vpravo je v tomto Návodu k použití 
definován takto:
Obsluha stroje stojí za strojem (v pracovní 
pozici).

Odkaz na p íslušnou kapitolu:

Šipka ukazuje na související kapitoly a 
podkapitoly, ve kterých lze najít další 
vysv tlení. V následujícím p íkladu je 
uveden odkaz na p íslušnou kapitolu: 
( 7.1)

Ozna ení jednotlivých textových blok :

Popsané pokyny mohou být ozna eny
podle následujících p íklad .

Manipula ní kroky, vyžadující p ímý 
zákrok obsluhy:

Pomocí šroubováku uvoln te šroub (1), 
stiskn te páku (2) ....

Všeobecný vý et:

– Použití stroje p i sportovních nebo 
sout žních akcích

Texty se zvláštním významem:

Textové bloky se zvláštním významem 
jsou za ú elem zd razn ní zvláštního 
významu ozna eny v Návodu k použití 
jedním z následujících symbol .

Texty k obrázku:

Obrázky, které vysv tlují použití stroje, se 
nacházejí na za átku návodu k použití.

Symbol fotoaparátu slouží k 
propojení ur itého obrázku v 
obrázkové ásti s odpovídajícím 
textem v návodu k použití.

Adresy prodejních organizací 
STIHL 317
Adresy importér  produkt  STIHL 317

Technické údaje 317
REACH 317

Hledání závad 317
Servisní plán 318

Potvrzení p edání 318
Potvrzení servisu 318

2. O tomto návodu k použití

Nebezpe í!
Nebezpe í nehody a t žkých úraz
osob. Zde je nutno dodržovat ur itá
pravidla nebo se n co zakazuje.

Varování!
Nebezpe í úrazu osob. 
Dodržováním p edepsaných 
pravidel lze možným nebo 
pravd podobným úraz m zabránit.

Pozor!
Dodržováním p edepsaných 
pravidel lze zabránit lehkým 
úraz m resp. vzniku materiálních 
škod.

Upozorn ní
Informace pro lepší využití funkcí 
stroje a pro zabrán ní p ípadné 
nesprávné obsluhy.

1
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4.1 Všeobecn

P i práci se strojem 
bezpodmíne n  dodržujte tyto 
bezpe nostní p edpisy.

P ed prvním uvedením stroje do 
provozu si pozorn  p e t te celý 
návod k použití. Návod k použití 
pe liv  uložte pro pozd jší 

pot ebu.

Dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu, 
které jsou uvedeny ve zvláštním návodu k 
použití spalovacího motoru.

Tato bezpe nostní opat ení je nutno 
bezpodmíne n  dodržovat v zájmu vaší 
vlastní bezpe nosti, avšak jejich vý et
není kone ný. Používejte stroj vždy s 
rozumem a s v domím zodpov dnosti a 

pamatujte na to, že uživatel zodpovídá za 
úrazy dalších osob nebo poškození jejich 
majetku.

D kladn  se seznamte s ovládacími prvky 
a použitím stroje.

Stroj smí používat pouze osoby, které si 
p e etly návod k použití a jsou 
obeznámeny s ovládáním stroje. P ed
prvním uvedením stroje do provozu musí 
uživatel absolvovat odborné a praktické 
zaškolení. Uživateli musí být ze strany 
prodejce nebo jiné odborn  zp sobilé 
osoby vysv tleno, jak se musí stroj 
obsluhovat.

P i tomto zaškolení musí být uživateli 
zvlášt  zd razn no, že je pro práci se 
strojem nezbytná nejvyšší opatrnost 
a koncentrace.

Zbytková rizika nebude nikdy možno zcela 
vylou it ani tehdy, jestliže tento stroj 
budete obsluhovat p edepsaným 
zp sobem.

Stroj v etn  všech nástaveb sv ujte,
resp. p j ujte pouze osobám, které jsou s 
tímto modelem a jeho obsluhou d kladn
seznámeny. Návod k použití je sou ástí
stroje a musí být vždy p edán spole n  s 
ním.

Stroj používejte pouze tehdy, pokud jste 
odpo inutí a v dobré t lesné i duševní 
kondici. V p ípad , že jste zdravotn
handicapováni, m li byste se dotázat 
svého léka e, zda smíte se strojem 
pracovat. Se strojem se nesmí pracovat po 
požití alkoholu, drog nebo lék , které 
ovliv ují reak ní schopnost.

Zajist te, že je uživatel fyzicky, smyslov
a mentáln  schopný se strojem pracovat 
a obsluhovat jej. Pokud je uživatel fyzicky, 
smyslov  nebo mentáln  omezen, m že s 
ním pracovat pouze pod dohledem nebo 
podle pokyn  odpov dné osoby.

Zajist te, aby byl uživatel plnoletý nebo byl 
v souladu s vnitrostátními p edpisy 
vyškolen pod dohledem v práci.

Pozor – nebezpe í úrazu!

Drti e zahradního odpadu STIHL jsou 
ur eny k rozm ln ní rozv tveného 
materiálu a zbytk  rostlin. Jiné použití není 
dovoleno, jinak hrozí nebezpe í úrazu 
nebo poškození stroje.

Drti  zahradního odpadu se nesmí 
používat (neúplný vý et):

– na jiné materiály (nap . sklo, kov),

– na práce, které nejsou popsány v tomto 
návodu k použití,

– na výrobu nebo zpracování potravin 
(nap . na drcení ledu, kuku ice).

Z bezpe nostních d vod  je zakázáno, s 
výjimkou odborné montáže p íslušenství 
schváleného firmou STIHL, provád t na 
stroji jakékoliv zm ny. Takové jednání má 
krom  toho za následek zrušení všech 
nárok  vyplývajících ze záruky. Informace 
o schváleném p íslušenství obdržíte u 
Vašeho odborného prodejce STIHL.

Zejména je zakázána jakákoliv 
manipulace se strojem, která by zm nila 
výkon nebo otá ky spalovacího motoru 
nebo elektromotoru.

Se strojem není dovoleno transportovat 
žádné p edm ty, zví ata nebo osoby, 
obzvlášt  d ti.

3. Popis stroje

1 Plnicí násypka
2 Spalovací motor
3 Nástr ka zapalovací sví ky
4 Kolo
5 Podvozek
6 Vyhazovací kanál
7 Upev ovací šrouby
8 P epína  pro zapnutí/vypnutí
9 Výkonový štítek se sériovým íslem 

stroje

4. Pro vaši bezpe nost

1

Riziko smrti udušením!
D ti by se mohly p i h e s obalovým 
materiálem udusit. Bezpodmíne n
tedy zabra te d tem v p ístupu 
k obalovému materiálu.
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P i použití stroje na ve ejných zelených 
plochách, v parcích, na sportovištích, 
ve ejných komunikacích a v zem d lském
i lesním hospodá ství se musí pracovat s 

nejvyšší opatrností.

4.2 Tankování – manipulace s 
benzínem

Benzín uchovávejte jen v nádobách 
(kanystrech) k tomu ur ených a 
schválených. Uzavírací ví ka palivových 
nádrží se vždy musí ádn  našroubovat a 
pevn  dotáhnout. Poškozené uzáv ry
nádrže je nutno z bezpe nostních d vod
vždy vym nit.

Nikdy nepoužívejte nápojové láhve nebo 
podobné nádoby pro ú ely likvidace nebo 
skladování provozních hmot jako 
nap . motorového paliva. Mohlo by to 
svád t osoby, zejména d ti, k napití z 
takových láhví i nádob.

Benzín nenechávejte v blízkosti 
zdroj  jisk ení, otev eného 
ohn , stálých plamen ,
tepelných zdroj  a jiných 

zápalných zdroj . Kou ení zakázáno!

Tankujte jen venku a b hem tankování 
neku te.

P ed tankováním vypn te spalovací motor 
a po kejte, až vychladne.

Benzín napl te ješt  p ed nastartováním 
spalovacího motoru. B hem chodu 
spalovacího motoru nebo je-li stroj horký, 
se nesmí otevírat uzáv r nádrže ani 
dopl ovat benzín.

Nádrž s palivem 
nep epl ujte!
Nikdy nepl te palivovou nádrž 
nad spodní okraj plnicího hrdla, 
aby m lo palivo dostatek místa 
pro zv tšení objemu.
Následn  dodržujte pokyny 
uvedené v návodu k použití 
spalovacího motoru.

V p ípad , že došlo k p ete ení benzínu, 
nastartujte spalovací motor teprve po 
vy išt ní benzínem zne išt né plochy. 
Vyhn te se jakékoli manipulaci se 
systémem zapalování, dokud se 
benzínové páry úpln  nevypa í (vyt ete do 
sucha).

Rozlité palivo se vždy musí vyt ít do 
sucha.

Pokud byl benzínem pot ísn n od v, musí 
se vym nit.

Stroj s benzínem v nádrži nikdy 
neuschovávejte v budov . Vznikající 
benzínové páry mohou p ijít do styku s 
otev eným ohn m nebo jiskrami a mohou 
se vznítit.

Pokud je nutno vyprázdnit nádrž, musí se 
to provést venku.

4.3 Od v a p íslušenství

P i práci vždy používejte 
pevnou obuv s drsnou 
podrážkou. Nikdy nepracujte 

bosí ani nap íklad v sandálech.

Vždy b hem práce se strojem a 
zejména i p i údržbá ských
pracích a p eprav  stroje noste 
pevné rukavice.

P i práci vždy používejte 
ochranné brýle a chráni e
sluchu. Tyto pom cky noste 
b hem celého pracovního asu.

P i práci se strojem noste 
ú elné a p iléhavé oble ení,
tzn. pracovní kombinézu, ne 
pracovní pláš . P i práci se 

strojem nenoste šál, kravatu, šperky, 
žádné visící pásky nebo š rky a žádné 
jiné odstávající sou ásti od vu.

B hem celého pracovního asu a p i
všech pracích na stroji musí být dlouhé 
vlasy svázány dohromady a zajišt ny
(šátek na hlavu, epice atd.).

4.4 Transportování stroje

Pro zabrán ní nebezpe í poran ní na 
ostrých hranách a popálení na horkých 
dílech stroje pracujte jen v pracovních 
rukavicích.

Stroj nikdy netransportujte p i b žícím
spalovacím motoru. P ed transportováním 
spalovací motor vypn te, ezný n ž
nechejte dob hnout a stáhn te nástr ku
zapalovací sví ky.

Stroj transportujte jen s ochlazeným 
spalovacím motorem a bez paliva.

Stroj transportujte pouze s plnicí násypkou 
namontovanou podle p edpis .
Nebezpe í zran ní od voln
p ístupných ezných nož !

Berte v úvahu hmotnost stroje, zejména p i
nakláp ní.

P i nakládání používejte vhodné nakládací 
pom cky (nakládací plošiny, zdvihací 
za ízení).

Nebezpe í ohrožení života!
Benzín je jedovatý a vysoce 
zápalný.
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Stroj zajist te na ložné ploše použitím 
dostate n  dimenzovaných vázacích 
prost edk  (upínací popruhy, lana apod.) 
p esn  podle popisu v tomto Návodu k 
použití. ( 12.3)

P i tažení nebo tla ení stroje se pohybujte 
jen krokem. Netahejte vle ným lanem!

P i transportu stroje dodržujte platné 
regionální zákonné p edpisy, zejména 
p edpisy o bezpe nosti a zajišt ní nákladu 
b hem transportu a zp sobu dopravy 
p edm t  na ložné ploše.

4.5 P ed zahájením práce

Je nutno zajistit, aby se strojem pracovaly 
pouze osoby, které znají návod k použití.

P ed uvedením stroje do provozu 
zkontrolujte, zda palivová soustava dob e
t sní; prohlédn te zejména voln
p ístupné díly, jako nap . palivovou nádrž, 
uzáv r nádrže a hadicové spoje. Pokud 
odhalíte net snost nebo závadu, 
spalovací motor nestartujte – nebezpe í
požáru!
Než uvedete stroj do provozu, zajist te
jeho odbornou opravu u prodejce.

Dodržujte platné komunální p edpisy pro 
provozní dobu zahradní techniky se 
spalovacím motorem nebo 
elektromotorem.

P ed použitím stroje se musí vym nit
všechny vadné, opot ebené a poškozené 
sou ásti. Neprodlen  vym te ne itelné i
poškozené výstražné a bezpe nostní
symboly na stroji. Specializovaný prodejce 
stroj  STIHL má k dispozici náhradní 
samolepky s upozorn ním i všechny další 
náhradní díly.

P ed uvedením do provozu se musí 
zkontrolovat,

– zda se kryty a bezpe ností za ízení
nacházejí na svých místech a jsou v 
bezvadném stavu,

– zda se na spalovacím motoru nacházejí 
všechny díly p ívodu paliva a zda jsou v 
po ádku (t sné),

– zda je v po ádku palivová nádrž (t sná),

– zda není opot ebená nebo poškozená 
sk í  a ezné ústrojí ( ezné nože, 
nožový h ídel, nožové kotou e atd.),

– zda se ve stroji nenachází žádná 
rozdrcená hmota a zda je prázdná 
plnicí násypka,

– zda jsou všechny šrouby, matice a jiné 
upev ovací prvky na svých místech a 
ádn  dotažené. Uvoln né šrouby a 

matice p ed uvedením do provozu 
pevn  dotáhn te (dodržujte utahovací 
momenty).

Abyste snížili nebezpe í úrazu a vzniku 
v cných škod, používejte stroj jen venku a 
ne blízko st ny nebo jiné pevné p ekážky
(nedostate ný volný prostor pro obsluhu 
stroje, nebezpe í rozbití sklen ných
výplní, poškrábání automobil  apod.).

Pro zajišt ní stability p i práci musí být 
stroj postaven na rovné a pevné ploše.

Nepoužívejte stroj na št rkem posypaných 
nebo dlážd ných plochách, protože 
vymršt ný nebo do výšky rozví ený
materiál m že zp sobit zran ní.

P ed každým uvedením stroje do provozu 
zkontrolujte, zda je stroj ádn  uzav en.
( 7.7)

Na stroji nainstalované bezpe nostní
spína e a bezpe nostní za ízení nesm jí
být odstran ny ani p emost ny.

4.6 B hem práce

Se strojem nikdy nepracujte, 
pokud se v nebezpe né oblasti 
zdržují zví ata nebo osoby, 
zvlášt  d ti.

Nepracujte se strojem p i dešti, bou ce a 
zejména ne p i nebezpe í úderu blesku.

Na vlhkém podkladu se kv li snížené 
stabilit  postoje obsluhy zvyšuje riziko 
úrazu.
Pracujte obzvlášt  opatrn , abyste 
zabránili uklouznutí. Je-li to možné, 
vyhn te se používání stroje na vlhkém 
podkladu.

Pracujte jen za denního sv tla nebo p i
dobrém um lém osv tlení.

B hem celé pracovní doby udržujte v 
pracovní oblasti po ádek a istotu. 
Odstra te možná nebezpe í klopýtnutí 
jako nap . kameny, v tve, kabely apod.

Pracovní plocha obsluhy nesmí být 
položena výše než plocha, na které je 
postaven stroj.

Výfukové plyny:

P i chodu spalovacího motoru 
vznikají jedovaté výfukové 
plyny. Tyto plyny obsahují 
jedovatý oxid uhelnatý, který je 

bez barvy a bez zápachu, a jiné škodlivé 

Nebezpe í života otrávením!
P i nevolnosti, bolesti hlavy, poruše 
vid ní (nap . p i zmenšení zorného 
pole), poruše sluchu, závrati, 
snížení schopnosti koncentrace 
okamžit  p esta te pracovat. Tyto 
p íznaky mohou být mimo jiné 
zp sobeny nadm rnou koncentrací 
výfukových plyn .
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látky. Spalovací motor se nikdy nesmí 
uvád t do provozu v uzav ených nebo v 
neodv traných místnostech.

Stroj se musí umístit tak, aby se nemuselo 
pracovat proti sm ru vycházení 
výfukových plyn .

Startování:

P ed nastartováním stroj postavte do 
stabilní a vzp ímené polohy. V žádném 
p ípad  se nesmí uvést do chodu ležící 
stroj.

Netahejte za startovací lanko, dokud stroj 
není ješt ádn  uzav en a je volný p ístup 
k ezným nož m.
Nebezpe í úrazu v d sledku otá ejících 
se ezných nož !

P i startování stroje postupujte opatrn ,
podle návodu v kapitole „Uvedení stroje do 
provozu“ ( 10.). Spoušt ní podle t chto
pokyn  snižuje riziko úrazu.

Nebezpe í úrazu!
Pokud startovací lanko rychle zasko í
zp t, jsou ruka a paže taženy ke 
spalovacímu motoru rychleji, než je možné 
startovací lanko pustit. Tímto zp tným
rázem m že dojít ke zlomeninám, 
sk ípnutí a podvrtnutí.

P i spoušt ní spalovacího motoru nebo p i
zapínání elektromotoru nest jte p ed 
vyhazovacím otvorem. P ed spušt ním
nebo zapnutím motoru se uvnit  drti e
zahradního odpadu nesmí nacházet 
rozdrcený materiál. Rozdrcený materiál 
m že být vymršt n a zp sobit úraz.

P i startování se stroj nesmí nakláp t.

Pracovní nasazení:

P i chodu stroje se nikdy obli ejem nebo 
jinou ástí t la nep ibližujte nad plnicí 
násypku nebo p ed vyhazovací otvor. 
Vždy udržujte odstup hlavy a t la od 
plnicího otvoru.

Nikdy nesahejte do plnicí 
násypky nebo vyhazovacího 
kanálu rukama, jinou ástí t la i
od vu. Hrozí zde zna né 

nebezpe í úrazu o í, obli eje, rukou, prst
apod.

P i práci vždy držte rovnováhu a stabilní 
postavení. Nenaklán jte se dop edu nad 
stroj.

Obsluha musí p i pln ní stroje stát v 
p edepsané pracovní oblasti vymezené 
pro obsluhu. B hem celé provozní doby 
stroje se vždy zdržujte jen ve vymezené 
pracovní oblasti, v žádném p ípad  ne v 
prostoru výhozu. ( 8.1)

Nebezpe í úrazu!
P i provozu stroje m že být rozdrcený 
materiál vymršt n sm rem nahoru. Z toho 
d vodu používejte ochranné brýle a 
obli ejem se nep ibližujte k plnicímu 
otvoru.

P i b žícím spalovacím motoru nebo 
elektromotoru stroj nikdy nep ekláp jte.

V p ípad , že se stroj b hem provozu 
p evrhne, okamžit  vypn te spalovací 
motor a stáhn te nástr ku zapalovací 
sví ky.

P i práci dbejte p edevším na to, aby se 
vyhazovací kanál neucpal rozdrceným 
materiálem. To m že mít za následek 
snížení výkonu drcení nebo zp tné
vymršt ní materiálu z plnicí násypky.

P i pln ní drti e zahradního odpadu dbejte 
p edevším na to, aby se do drticí komory 
nedostala žádná cizí t lesa jako kovové 
díly, kameny, plastické hmoty, sklo atd., 
protože tyto mohou zp sobit poškození 
komory a zp tné vymršt ní z plnicí 
násypky.
Ze stejného d vodu vždy vy ist te ucpaný 
vyhazovací kanál.

P i pln ní drti e zahradního odpadu 
rozv tveným materiálem m že dojít ke 
zp tnému vymršt ní materiálu z plnicí 
násypky. Používejte rukavice!

Vypn te spalovací motor,

– p ed p ekláp ním, tla ením nebo 
tažením stroje,

– p ed uvoln ním upev ovacích šroub  a 
otev ením stroje,

– p ed natankováním. Tankujte jen p i
vychladlém spalovacím motoru.
Nebezpe í požáru!

Pamatujte na to, že po vypnutí 
motoru trvá n kolik sekund, než 
se p estanou ezné nástroje 
otá et.

Vždy vypn te spalovací motor, 
vytáhn te nástr ku zapalovací sví ky a 
po kejte, až se všechny rotující nástroje 
úpln  zastaví,

– p ed vzdálením se od stroje,

– p ed nadzvednutím a p enášením 
stroje,

– p ed transportováním stroje,

Nebezpe í úrazu!

Nohama nebo rukama nikdy 
nezasahujte nad, pod nebo do 
prostoru rotujících díl .
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– p ed každým uvol ováním 
zablokovaného nebo ucpaného 
ezného ústrojí, zablokované nebo 

ucpané plnicí násypky nebo 
vyhazovacího kanálu,

– p ed zahájením veškerých prací na 
ezném ústrojí,

– p ed zahájením kontroly, išt ní stroje 
nebo p ed provád ním jakýchkoli prací 
na stroji.

V p ípad , že se do ezného nástroje 
dostane cizí t leso, stroj za ne být 
neobvykle hlu ný nebo za ne-li siln
vibrovat, okamžit  vypn te motor a rotující 
díly stroje nechte dob hnout až do 
zastavení. Stáhn te nástr ku zapalovací 
sví ky, sejm te plnicí násypku a prove te 
následující kroky:

– Zkontrolujte stroj, p edevším ezné 
ústrojí ( ezné nože, nožový kotou ,
upev ovací šroub nože) z hlediska 
poškození a nechte provést nezbytné 
opravy odborníkem d íve, než stroj 
znovu spustíte a zahájíte práci.

– Zkontrolujte správné upevn ní všech 
díl ezného ústrojí, podle pot eby 
šrouby dotáhn te (dodržte p edepsané 
utahovací momenty).

– Poškozené sou ásti nechte odborn
opravit nebo vym nit, p i emž všechny 
vym n né díly musejí vykazovat 
rovnocennou kvalitu.

4.7 Údržba a opravy

P ed zahájením išt ní, nastavení, oprav 
a údržbá ských prací:

Stroj postavte na rovnou a pevnou 
zemi,

vypn te spalovací motor a nechejte jej 
vychladnout,

stáhn te nástr ku
zapalovací sví ky.

Pozor – nebezpe í úrazu!
Nástr ku zapalovací sví ky
umíst te v dostate né vzdálenosti od 
zapalovací sví ky, jelikož neúmyslný vznik 
zapalovací jiskry m že mít za následek 
požár nebo zasažení elektrickým 
proudem.
Neúmyslný kontakt zapalovací sví ky
s nástr kou zapalovací sví ky m že mít za 
následek nežádoucí nasko ení 
spalovacího motoru.

Stroj nechte vychladnout zejména p ed
zahájením prací v oblasti spalovacího 
motoru, sb rného výfukového potrubí a 
tlumi e výfuku. Motor m že mít teplotu až 
80 °C a vyšší. Nebezpe í úrazu 
popálením!

P ímý styk s motorovým olejem m že být 
nebezpe ný, krom  toho se nesmí 
motorový olej rozlít.
Spole nost STIHL doporu uje sv it 
dopl ování motorového oleje, resp. 
vým nu motorového oleje odbornému 
prodejci STIHL.

išt ní:

Po ukon ení práce se musí celý stroj 
pe liv  vy istit. ( 11.2)

Pro išt ní stroje nikdy nepoužívejte 
vysokotlaké isticí za ízení nebo proud 
vody (nap . ost íkáním pomocí zahradní 
hadice).
Nepoužívejte agresivní isticí prost edky. 
Tyto isticí prost edky mohou poškodit 
plastové a kovové díly, a tím negativn
ovlivnit bezpe ný provoz Vašeho stroje 
STIHL.

Pro zabrán ní nebezpe í požáru udržujte 
oblast otvor  pro chladicí vzduch, 
chladicích žeber a kolem výfuku vždy 
v istém stavu bez zbytk  nap . trávy, 
slámy, mechu, listí nebo vyte eného tuku.

Údržbá ské práce:

Smí se provád t pouze údržbá ské práce, 
které jsou popsány v tomto Návodu 
k použití, další práce nechejte provést u 
odborného prodejce.
Pot ebujete-li odborné informace nebo 
nemáte-li k dispozici pot ebné ná adí, Váš 
odborný prodejce Vám vždy rád pom že.
STIHL doporu uje nechat provést všechny 
údržbá ské práce a opravy výlu n
prost ednictvím odborného prodejce 
STIHL.
Odborní prodejci STIHL jsou pravideln
školeni a disponují všemi pot ebnými 
technickými informacemi. 

Používejte jen ná adí, p íslušenství a 
nástavby, které byly pro tento stroj 
schváleny firmou STIHL, nebo technicky 
identické díly, jinak m že dojít k nehodám 
s újmou na zdraví osob nebo poškozením 
stroje. V p ípad  dotaz  se obracejte na 
odborného prodejce.

Vlastnosti originálního ná adí,
p íslušenství a náhradních díl  STIHL jsou 
optimáln  slad ny se strojem a se všemi 
požadavky uživatele. Originální náhradní 
díly STIHL lze poznat podle ísla 
náhradních díl  STIHL, podle nápisu 
STIHL a p ípadn  podle zna ky ozna ující 
náhradní díly STIHL. Na malých dílech 
m že být toto ozna ení také samostatn .

Z bezpe nostních d vod  pravideln
kontrolujte všechny díly palivového 
systému (palivové potrubí, palivový 
kohout, palivovou nádrž, uzáv r nádrže, 
p ípojky atd.) z hlediska poškození 
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a net sností a v p ípad  pot eby je nechte 
vym nit odborníkem (spole nost STIHL 
doporu uje odborného prodejce STIHL).

Samolepicí informa ní a výstražné 
piktogramy na stroji udržujte vždy isté a 
nepoškozené. Poškozené nebo ztracené 
samolepicí štítky se musí vym nit za nové 
originální štítky od Vašeho odborného 
prodejce STIHL. P i vým n  ur itého dílu 
za nový dbejte na to, aby byl tento nový díl 
opat en stejnou nálepkou.

Na ezném ústrojí pracujte jen v pevných 
pracovních rukavicích a p i práci 
postupujte s nejvyšší opatrností.

Udržujte pevné dotažení všech matic, 
ep  a šroub , zejména všech šroub
ezného ústrojí, aby se stroj vždy nacházel 

v bezpe ném provozním stavu.

Pravideln  kontrolujte celý stroj, zejména 
p ed uskladn ním (nap . p ed zimní 
p estávkou) z hlediska opot ebení a 
poškození. Opot ebené nebo poškozené 
sou ásti stroje se musí z bezpe nostních
d vod  ihned vym nit, aby se stroj vždy 
nacházel v bezpe ném provozním stavu.

Nikdy nem te základní nastavení 
spalovacího motoru a nep eto te jej ve 
vysokých otá kách.

Pokud musely být p i údržbá ských
pracích demontovány n které sou ásti 
nebo ochranná za ízení, je nutno tyto 
sou ásti neprodlen  a podle p edpisu 
namontovat zp t na p vodní místo.

4.8 Uskladn ní p i delších provozních 
p estávkách

Než stroj uložíte v uzav ené místnosti, 
nechte vychladnout spalovací motor.

Stroj s vyprázdn nou palivovou nádrží a 
zásobní palivo usklad ujte 
v uzamykatelném a dob e odv traném 
prostoru.

Vždy se ujist te, že je stroj zajišt n proti 
neoprávn nému použití (nap . p ed
d tmi).

Stroj s benzínem v nádrži nikdy 
neuschovávejte v budov . Vznikající 
benzínové páry mohou p ijít do styku s 
otev eným ohn m nebo jiskrami a mohou 
se vznítit.

Pokud je nutno vyprázdnit nádrž (nap . p i
odstavení stroje p ed zimní p estávkou),
musí se to provést pouze venku 
(nap . chodem spalovacího motoru venku 
až do úplného spot ebování paliva v 
nádrži).

P ed uskladn ním (nap . zimní p estávka) 
stroj d kladn  vy ist te.

Stroj skladujte jen se stáhnutou nástr kou
zapalovací sví ky.

Stroj uskladn te v ádném provozním 
stavu.

Drti  zahradního odpadu uskladn te jen s 
namontovanou plnicí násypkou.
Nebezpe í úrazu v d sledku 
vy nívajících ezných nož !

4.9 Likvidace použitých materiál

Odpadní materiály jako použité oleje nebo 
palivo, použité mazací prost edky, filtry, 
akumulátory a podobné spot ební 
náhradní díly mohou zp sobovat zran ní 
lidí a zví at nebo poškození životního 
prost edí, a proto musí být zlikvidovány 
odborným zp sobem.

Chcete-li zjistit informace o odborné 
likvidaci odpadních materiál , obra te se 
na místní recykla ní podnik nebo na 
odborného prodejce. Spole nost STIHL 
doporu uje odborného prodejce STIHL.

Zajist te, aby byl použitý a nepot ebný 
stroj odevzdán do specializované sb rny
pro ekologickou likvidaci odpadu. Stroj 
p ed likvidací zneškodn te tak, aby byl 
nepoužitelný. S cílem p edcházet úraz m, 
zejména odstra te kabel zapalování, 
vyprázdn te palivovou nádrž a vypus te
motorový olej.

Nebezpe í úrazu eznými noži!
Drti  zahradního odpadu nikdy 
nenechávejte bez dozoru, ani když je 
vy azen z provozu. Zajist te bezpe né
uskladn ní stroje a zejména všech nož
tak, aby byly mimo pracovní dosah d tí.

5. Popis symbol
Pozor!
P ed uvedením stroje do 
provozu si p e t te návod k 
použití.

Nebezpe í úrazu!
Riziko úrazu osob 
zdržujících se v pracovní 
zón .
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P i všech popsaných pracích musí být 
stroj postaven na vodorovné, rovné a 
pevné ploše.

7.1 Montáž prodloužení výhozu

Nasa te prodloužení výhozu (E) 
na základní stroj a zašroubujte 
šrouby (J) (1- 2 Nm).

7.2 Montáž kol a podvozku

Kola (G) upevn te vlevo a 
vpravo vždy pomocí kolového 
šroubu (R), podložky (L1), 
podložky (L2) a matice (K1) na náboj 
kola (C).

Kryty kol (H) natla te na kola.

Náboj kola umíst te na rovný, pevný 
podklad a podle vyobrazení nasa te 
základní stroj (B).

Šrouby s plochou kulovou hlavou (N) 
nasa te na levé stran  a našroubujte 
pojistné matice (K2), ale nedotahujte je.
Torx-šroub (M) našroubujte na pravé 
stran  (1 - 2 Nm).

Matice (K2) pevn  dotáhn te
(10 - 12 Nm).

Nebezpe í úrazu!
Nebezpe í úrazu v d sledku
rotujících ezných nástroj .

Pozor!
P ed zahájením 
údržbá ských nebo istících
prací vždy vytáhn te 
nástr ku zapalovací sví ky.

Používejte chráni e sluchu!

Používejte ochranné brýle!

Používejte pracovní 
rukavice!

Nebezpe í úrazu!
Nikdy nesahejte do plnicí 
násypky nebo vyhazovacího 
kanálu rukama, jinou ástí 
t la i od vu.

Nebezpe í úrazu!
Nestoupejte na stroj.

6. Rozsah dodávky

Poz. Název ks
A Plnicí násypka 1
B Základní stroj 1

2

C Náboj kola 1
D Vyhazovací klapka 1
E Prodloužení výhozu 1
F Lišta 1
G Kolo 2
H Kryt kola 2
I Nožový kotou 1
J Šroub s drážkou Torx

P5x20
5

K1 Matice M10 2
K2 Pojistná matice M8 2
L1 Podložka 2
L2 Podložka A10 2
M Šroub s drážkou Torx

P5x50
1

N Šroub s plochou kulovou 
hlavou
M8x45

2

O Šroub se šestihrannou 
hlavou
M10x55

1

P Pojistná podložka 1
Q Upev ovací šroub 2
R ep kola 2
S ep 2
T Usm r ova 1
U Horní vymezovací kroužek 1
V Dolní vymezovací kroužek 1
W Ochranná epi ka 1
X Montážní nástroj 1
Y Torx-klí 1
Z Kombinovaný klí 1

Návod k použití 1
Návod k použití
Spalovací motor

1

Poz. Název ks

7. P íprava stroje k provozu
Nebezpe í úrazu!
Dodržujte bezpe nostní pokyny, 
uvedené v kapitole „Pro Vaši 
bezpe nost“ ( 4.).

3

4
5
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7.3 Montáž vyhazovací klapky

Drti  zahradního odpadu 
naklopte sm rem dozadu.

Do prodloužení výhozu nasa te 
lištu (F). Šrouby (J) zašroubujte (1 -
2 Nm).

Drti  zahradního odpadu postavte.

Vyhazovací klapku (D) nasa te na 
prodloužení výhozu. P i zav šování
dávejte pozor nato, aby žebra (1) vlevo 
a vpravo na vnit ní stran  klapek 
p esn  zapadala do vodicí drážky 
prodloužení výhozu (2).

epy (S) zatla te vlevo a vpravo.

7.4 Otevírání a zavírání 
vyhazovací klapky

Otev ení vyhazovací klapky:

Pro provoz drcení vyklopte vyhazovací 
klapku (D) nahoru a nechte uzavírací 
sponu (1) zapadnout do prodloužení 
výhozu.

Zav ení vyhazovací klapky:

Pro ú ely transportu nebo skladování s 
úsporou místa lehce nadzvedn te
uzavírací sponu (1) a sklopte 
vyhazovací klapku (D) sm rem dol .

7.5 Montáž nožového kotou e

Na uložení nože nasa te ochrannou 
krytku (W), dolní vymezovací 
kroužek (V), nožový kotou (I), horní 
vymezovací kroužek (U), 
usm r ova (T), pojistnou podložku (P) 
a nasa te šroub (O).

Montážní nástroj (X) použijte k 
zablokování nožového kotou e. Šroub 
(O) zašroubujte pomocí 
kombinovaného klí e (Z) a dotáhn te 
utahovacím momentem 52 - 60 Nm.

7.6 Demontujte nožový kotou

Montážní nástroj (X) použijte k 
zablokování nožového kotou e.

Šroub (O) povolte pomocí 
kombinovaného klí e (Z).

Sejm te šroub (O), pojistnou 
podložku (P), usm r ova (T), horní 
vymezovací kroužek (U) a nožový 
kotou (I).

7.7 Montáž plnicí násypky

Upev ovací šrouby (Q) nasa te do 
podélného otvoru plnicí násypky a 
tlakem úpln  zašroubujte.

Plnicí násypku (A) zav ste do záv su
(1) v základním stroji a naklopte 
dop edu.

Oba upev ovací šrouby (Q) 
rovnom rn  dotáhn te.

7.8 Demontáž plnicí násypky

Oba upev ovací šrouby (Q) 
povolte, až se budou voln
otá et. Šrouby z stávají na plnicí 
násypce

Plnicí násypku (A) naklo te dozadu a 
sejm te ji.

7.9 Palivo a motorový olej 

Motorový olej

P edepsanou kvalitu motorového oleje a 
plnicí množství oleje naleznete v návodu k 
použití spalovacího motoru. Pravideln
provád jte kontrolu stavu napln ní 
( návod k použití spalovacího motoru). 
Dbejte na to, aby výška hladiny oleje 
nebyla p íliš vysoká ani p íliš nízká.

Palivo

Doporu ení:
Používejte erstvá zna ková paliva, 
bezolovnatý benzín ( návod k použití 
spalovacího motoru)! Pro dopl ování 
paliva používejte vhodný trychtý  (není 
sou ástí rozsahu dodávky). Dodržujte 
varovná upozorn ní, uvedená v kapitole 
„Pro Vaši bezpe nost“. ( 4.)

Dodržujte po adí montáže a 
utahovací moment 52 - 60 Nm .
P i montáži dbejte na správnou 
polohu horního vymezovacího 
kroužku (U) v i ob ma nož m.

6

7

8

Upev ovací šrouby (Q) jsou po 
první montáži spojeny s plnicí 
násypkou se zajišt ním proti ztrát .

9

10

P ed prvním nastartováním napl te
motorový olej ( návod k použití 
spalovacího motoru)!

11

12
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8.1 Pracovní oblast obsluhy 

Obsluha stroje se musí z 
bezpe nostních d vodu, 
zejména proto, aby nedošlo ke zran ní
vymršt ným materiálem, b hem celé 
provozní doby stroje (p i zapnutém 
elektromotoru nebo b žícím
spalovacím motoru) zdržovat vždy v 
pracovní oblasti (šedá plocha X).

8.2 Jaký materiál lze zpracovat 
drcením? 

Pomocí drti e zahradního 
odpadu lze zpracovávat 
materiál z ezu strom  a 
od ezky v tví ke  a rovn ž
siln  i slab  rozv tvený

materiál.

Od ezky v tví strom  a od ezky v tví ke
by se m ly zpracovávat vždy erstvé,
hned po od ezání, protože tím je zajišt n
nejvyšší výkon drcení.

8.3 Jaký materiál nelze zpracovat 
drcením? 

Do drti e zahradního odpadu 
se nesmí dostat kameny, 
sklo, kovové materiály (dráty, 
h ebíky...) nebo plastické 
hmoty.

Základní pravidlo:

Materiály, které nepat í do kompostu, 
nepat í také do drti e zahradního odpadu.

8.4 Max. pr m r v tví 

Údaje platí pro erstv  na ezaný 
rozv tvený materiál:

Maximální pr m r v tve
GH 370 S: 45 mm

8.5 Pln ní drti e zahradního 
odpadu 

P i pln ní dávejte pozor na pracovní 
oblast drti e zahradního odpadu. 
( 8.1)

Dodržujte maximální pr m r v tví. 
( 8.4)

Rozv tvený materiál vkládejte lehce 
zešikma a podle symbolu na levé st n
násypky ho nave te k nožovému 
ústrojí.
Tvrdý materiál se do stroje vtahuje 
samo inn . Delší v tve p i drcení 
p idržujte a navád jte rukama.

8.6 Správné zatížení stroje

Elektromotor nebo spalovací motor drti e
zahradního odpadu je možné zatížit jen 
natolik, aby nedošlo k podstatnému 
snížení otá ek. Pln ní drti e zahradního 
odpadu provád jte vždy rovnom rn  a 
plynule. Pokud p i práci s drti em 
zahradního odpadu klesnou otá ky, je 
nutno další pln ní drti e p erušit, aby se 
zatížení elektromotoru nebo spalovacího 
motoru uvolnilo.

9.1 Zastavení motoru

Spalovací motor, resp. drticí nástroj lze 
uvést do provozu jen p i správn  uzav ené 
plnicí násypce.

P i uvoln ní upev ovacího šroubu na 
stran  motoru b hem provozu se p eruší 
kontakt zapalování a spalovací motor, 
resp. drticí nástroj se po n kolika
sekundách zastaví.

8. Pokyny pro práci
Nebezpe í úrazu!
Dodržujte bezpe nostní pokyny, 
uvedené v kapitole „Pro Vaši 
bezpe nost“. ( 4.)

Drti  zahradního odpadu m že plnit 
pouze jedna osoba.

13

14
9. Bezpe nostní za ízení
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9.2 Ochranné kryty

Drti  zahradního odpadu je vybaven 
ochrannými kryty v oblasti pln ní a výhozu 
materiálu. V tom je zahrnuta celá plnicí 
násypka s horním dílem násypky a 
ochranou proti zp tnému rázu, 
prodloužení výhozu a rovn ž vyhazovací 
klapka.

Ochranné kryty zaru ují p i drcení 
bezpe ný odstup od drticích nož .

10.1 Nastartování spalovacího 
motoru

Zkontrolujte stav 
hladiny oleje a paliva. 
( 7.9)

P epn te spína (1) do 
polohy I.

Startovací lanko (2) pomalu vytáhn te,
až je cítit kompresní odpor, potom siln
potáhn te až do délky natažené ruky.
Lanko zasunujte zp t pomalu, aby se 
mohlo startérem správn  navinout.
Postup startování opakujte tak dlouho, 
dokud se spalovací motor nenastartuje.

10.2 Vypnutí spalovacího motoru

P epn te
spína (1) do polohy O.
Spalovací motor, resp. 
drticí nástroj se po krátké 
dob  dob hu úpln

zastaví.

10.3 Drcení

Drti  zahradního odpadu p esouvejte 
po rovné a pevné ploše a bezpe n
postavte.

Používejte pevné pracovní rukavice, 
nasa te si ochranné brýle a chráni e
sluchu.

Otev ete vyhazovací klapku. ( 7.4)

Nastartujte drti  zahradního odpadu. 
( 10.1)

Po kejte, až spalovací motor drti e
zahradního odpadu dosáhne svých 
maximálních otá ek (volnob žné 
otá ky).

Drti  zahradního odpadu napl ujte 
správným zp sobem drcenou hmotou. 
( 8.5)

Po skon ení práce drti  zahradního 
odpadu vypn te ( 10.2) a vy ist te.
( 11.2)

11.1 Spalovací motor 

Interval údržby:
P ed každým použitím

Pro zajišt ní dlouhé doby životnosti stroje 
je zvláš  d ležité kontrolovat p edepsaný 
stav oleje a dodržovat pravidelnou vým nu 
oleje a vzduchového filtru. Dodržujte 
všechny pokyny pro obsluhu a údržbu, 
uvedené v p iloženém návodu k použití 
spalovacího motoru.

K zajišt ní dostate ného chlazení 
spalovacího motoru udržujte chladicí 
žebra p ívodu vzduchu vždy v istém 
stavu.

10. Uvedení stroje do 
provozu

Nebezpe í úrazu!
P ed uvedením do provozu si 
pozorn  p e t te a dodržujte 
pokyny uvedené v kapitole „Pro 
Vaši bezpe nost“. ( 4.)

15

16 11. Údržba
Nebezpe í úrazu!

P ed zahájením všech 
údržbá ských nebo isticích prací 
na stroji si pe liv  p e t te kapitolu 
„Pro Vaši bezpe nost“ ( 4.),
zejména podkapitolu „Údržba a 
opravy“ ( 4.7) a dodržujte p esn
bezpe nostní pokyny.

P ed zahájením všech 
údržbá ských a isticích 
prací stáhn te nástr ku
zapalovací sví ky!
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11.2 išt ní stroje 

Interval údržby:
Po každém použití

Po každém použití stroj vždy d kladn
vy ist te. Pe livé ošet ování chrání stroj 
p ed poškozením a prodlužuje jeho 
životnost.

Poloha drti e zahradního odpadu pro 
išt ní:

Stroj se smí istit pouze ve vyobrazené 
poloze.

Demontujte plnicí násypku. ( 7.8)

Není-li drti  zahradního odpadu v 
p edepsané poloze, m že dojít k 
poškození stroje (spalovacího motoru).

Proudem vody nikdy
nest íkejte na ásti 
elektromotoru nebo 
spalovacího motoru, t sn ní,
ložiska a elektrosou ástky,

jako nap . vypína e. Následkem toho by 
mohly být nákladné opravy.

Pokud nelze ne istoty 
a usazené zbytky odstranit 
kartá em, mokrým hadrem 
nebo d ev ným kolíkem, 
doporu uje spole nost STIHL 

použít speciální isticí prost edek 
(nap . speciální isticí prost edek zna ky 
STIHL).

Nepoužívejte agresivní isticí prost edky.

Pravideln ist te nožové kotou e.

Pro zajišt ní dostate ného chlazení 
motoru pravideln ist te chladicí žebra, 
ob žné kolo ventilátoru, oblast kolem 
vzduchového filtru, výfuku atd.

11.3 Údržba nože 

Interval údržby:
P ed každým použitím

Demontujte plnicí násypku. ( 7.8)

Zkontrolujte n ž z hlediska poškození 
(záseky nebo trhliny) a opot ebení a v 
p ípad  pot eby jej oto te, p íp. 
vym te.

Hranice opot ebení ezných nož :

Zm te u ezných nož  na více místech 
vzdálenost od otvoru až po hranu nože.
Minimální vzdálenost: 6 mm

Oto ení nož :

Demontujte nožový kotou . ( 7.6)

Povolte šrouby (1) a vyjm te je 
spole n  s maticemi (2).

Nože (3) vyjm te sm rem nahoru.

Vy ist te nožový kotou .

Nože (3) oto te a voln  je položte 
ostrou hranou na nožový kotou  a 
slícujte otvory.

Šrouby (1) prostr te skrz otvory a 
našroubujte matice (2). Matice (2) 
utáhn te momentem 22 - 28 Nm.

Namontujte nožový kotou . ( 7.5)

Ost ení nož :

Oboustrann  otupené nože se musí p ed
další prací naost it.
Aby byla zaru ena optimální funkce stroje, 
m ly by být nože naost eny výhradn
odborníkem. Spole nost STIHL 
doporu uje odborného prodejce STIHL.

Za ú elem ost ení nože demontujte.

B hem ost ení ezné nože ochlazujte 
nap . vodou. Nesmí se objevit modré 
zabarvení, jinak se sníží tvrdost b itu.

Aby se zabránilo vibracím z d vodu
nevyvážení, ost ete ezný n ž
rovnom rn .

P ed montáží zkontrolujte bezchybný 
stav ezných nož : zjistí-li se vruby, 
praskliny nebo jsou-li nože obroušeny 
až na hranici opot ebení je nutno nože 
vym nit.

B ity nož  se ost í v úhlu 30° .

ezné nože ost ete proti ezné hran .

Ostrou hranu po ost ení na ezné hran
nože odstra te pomocí nap . jemného 
smirkového papíru.

P i montáži nož  dodržujte utahovací 
momenty podle kapitoly „Oto ení
nož “.

17
Nebezpe í úrazu!
Pracujte jen v pevných 
rukavicích!

Instalované ezné nože je nutné 
oto it, p íp. vym nit ješt  p ed
dosažením stanovené hranice 
opot ebení. Spole nost STIHL 
doporu uje odborného prodejce 
produkt  STIHL.

ezné nože jsou provedeny jako 
oto né nože. To znamená, že je 
možné otupené nože jednou oto it
a stroj je zase p ipraven k použití. 
Vždy otá ejte oba nože!

18
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11.4 Údržba klínového emenu 

Interval údržby:
po každých 10 provozních hodinách

Vizuáln  zkontrolujte klínový emen
z hlediska opot ebení a poškození 
a v p ípad  pot eby ho vym te.

Zkontrolujte napnutí klínového emenu 
a v p ípad  pot eby je nastavte.

Kontrola napnutí klínového emenu:

Vytáhn te nástr ku zapalovací sví ky.

Povolte šrouby (1), ale nevyšroubujte je 
úpln  (z stávají na ochranném plechu 
emenu) a sejm te ochranný plech 
emenu (2).

Zatla te palcem na klínový emen mezi 
ob ma klínovými emenicemi.
Klínový emen musí být možné stla it
asi o 10 mm.

Nastavení napnutí klínového emenu:

Povolení šroubového upevn ní motoru 
(bez obrázku):
Povolte 3 šrouby upevn ní motoru, ale 
nevyšroubujte je; matice na horní 
stran  p idržujte proti povolování.

Klínový emen napínejte otá ením 
se izovací matice (3).

Po nastavení znovu utáhn te šrouby 
upevn ní motoru a namontujte 
ochranný plech emenu.

11.5 Vým na motorového oleje 

Interval údržby:

Doporu ené intervaly vým ny použitého 
motorového oleje a informace ohledn
plnicího množství oleje naleznete 
v návodu k použití spalovacího motoru.

Vypoušt cí šroub oleje:

Povolte šrouby (1), ale nevyšroubujte je 
úpln  (z stávají na ochranném plechu 
emenu) a sejm te ochranný plech 
emenu (2).

Vyšroubujte vypoušt cí šroub oleje (3) 
a vypus te motorový olej.

Vypoušt cí šroub oleje (3) zašroubujte 
zp t a napl te erstvý motorový olej. 
Namontujte ochranný plech 
emenu (2).

11.6 Uskladn ní stroje a zimní 
p estávka

Drti  zahradního odpadu uskladn te v 
suchém, uzav eném a bezprašném 
prostoru. Zajist te uskladn ní stroje tak, 
aby byl mimo pracovní dosah d tí.

Drti  zahradního odpadu skladujte jen v 
provozn  bezpe ném stavu s 
namontovanou plnicí násypkou.

P i uskladn ní drti e zahradního odpadu 
na delší dobu (zimní p estávka) dodržujte 
následující postup:

Všechny vn jší díly stroje pe liv
vy ist te.

Všechny pohyblivé díly dob e
naolejujte, pop . namažte tukem.

Vyprázdn te palivovou nádrž a 
karburátor (nap . nap . chodem 
spalovacího motoru až do úplného 
spot ebování paliva).

Vyšroubujte zapalovací sví ku a 
otvorem pro zapalovací sví ku nalijte 
do spalovacího motoru cca 3 cm³ 
motorového oleje. Spalovacím 
motorem n kolikrát proto te bez 
zašroubované zapalovací sví ky.

Zapalovací sví ku op t zašroubujte.

Vym te olej ( Návod k použití 
spalovacího motoru).

Spalovací motor dob e zakryjte a stroj 
uskladn te v suché, bezprašné 
místnosti ve stojaté poloze.

12.1 Tažení nebo tla ení drti e
zahradního odpadu

Drti  zahradního odpadu 
uchopte pevn  za horní díl násypky (1) 
a naklopte ho dozadu.

Drti  zahradního odpadu lze tak pomalu 
(krokem) tahat nebo tla it.

P íliš slabé napnutí klínového 
emenu má za následek zvýšené 

opot ebení emenu, p íliš silné 
napnutí m že zp sobit poškození 
ložisek.
V p ípad , že nemáte nezbytné 
znalosti pro kontrolu a nastavení 
klínového emenu, m l by tyto 
práce provád t odborník.

19

20

Nebezpe í požáru!
Nástr ku zapalovací sví ky odložte 
mimo otvor zapalovací sví ky
(nebezpe í vznícení).

12. P eprava stroje
Nebezpe í úrazu!
P ed transportováním si pe liv
p e t te a dodržujte kapitolu „Pro 
vaši bezpe nost“, zejména kapitolu 
„Transport stroje“. ( 4.4)

21



315

H
R

C
S

0478 216 9907 C - CS

LT
R

O
EL

R
U

B
G

U
K

ET
K

K
LV

12.2 Nadzvednutí nebo p enášení 
drti e zahradního odpadu

P i zvedání držte drti  zahradního 
odpadu vpravo za sk í  a vlevo pod 
spalovacím motorem.

12.3 Transportování drti e
zahradního odpadu na ložné 
ploše

Drti  zahradního odpadu transportujte 
na ložných plochách výhradn  ve 
vzp ímené poloze.

Stroj zajist te proti pohybu pomocí 
vhodných vázacích prost edk . Lana, 
resp. popruhy upevn te na náboji 
kola (1) nebo na plnicí násypce (2).

D ležité pokyny pro údržbu a 
ošet ování skupiny výrobk

Benzinový drti  zahradního odpadu 
(STIHL GH)

Firma STIHL v žádném p ípad  neru í za 
zran ní nebo materiální škody, které byly 
zp sobeny nedodržováním pokyn
v návodu na obsluhu, zejména pokyn
týkajících se bezpe nosti, obsluhy a 

údržby, nebo použitím neschválených 
nástaveb nebo neschválených náhradních 
díl .

Abyste zabránili poškození nebo 
nadm rnému opot ebení Vašeho stroje 
STIHL, vždy dodržujte následující d ležité
pokyny:

1. B žné spot ební náhradní díly

N které díly stroj  STIHL podléhají 
b žnému provoznímu opot ebení i p i
p edepsaném použití. Tyto díly se proto 
musí v závislosti na zp sobu a dob
použití vždy v as vym nit.

Mezi tyto sou ásti pat í mj. také:

– ezný n ž

– nožový kotou

– klínový emen

2. Dodržování pokyn  uvedených 
v tomto návodu k použití

P i používání, údržb  a uskladn ní stroje 
STIHL postupujte tak pe liv , jak to 
popisuje tento návod k použití. Za všechny 
škody, ke kterým došlo nedodržením 
bezpe nostních pokyn  a pokyn  pro 
obsluhu a údržbu, odpovídá uživatel.

To platí zejména pro:

– použití výrobku v rozporu 
s p edepsaným ur ením,

– použití provozních hmot (mazací 
prost edky, benzín a motorový olej, viz 
návod k použití spalovacího motoru), 
které nebyly schváleny spole ností
STIHL,

– úpravy stroje, které neschválila firma 
STIHL,

– použití montážních díl , nástavc  nebo 
ezných nástroj , které nebyly 

schváleny spole ností STIHL,

– použití stroje p i sportovních nebo 
sout žních akcích,

– následné škody, vzniklé dalším 
používáním stroje s vadnými 
sou ástmi.

3. Údržbá ské práce

Všechny práce uvedené v kapitole 
„Údržba“ provád jte pravideln
v p edepsaných intervalech.

Pokud tyto údržbá ské práce nem že
provést sám uživatel, musí pov it
odborného prodejce.

STIHL doporu uje nechat provést všechny 
údržbá ské práce a opravy výlu n
prost ednictvím odborného prodejce 
STIHL.

Odborní prodejci STIHL jsou pravideln
školeni a disponují všemi pot ebnými 
technickými informacemi.

Zanedbáním t chto prací mohou 
vzniknout škody, za které odpovídá 
uživatel.

K tomu pat í mimo jiné:

– koroze a jiné následné škody 
zp sobené neodborným uskladn ním,

– škody a následné škody zp sobené 
použitím jiných než originálních 
náhradních díl  STIHL,

– škody v d sledku údržby nebo oprav, 
které nebyly provedeny v servisní díln
autorizovaného odborného prodejce.

Nožový kotou , kompl.

6903 700 5101

Z d vodu velké hmotnosti zvedejte 
drti  zahradního odpadu minimáln
ve dvou. Noste zejména vhodný 
ochranný od v, zakrývající zcela 
p edloktí a horní ást t la.

13. Opat ení pro 
minimalizování opot ebení a 
zabrán ní vzniku škod

22
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14. B žné náhradní díly
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Oto ný n ž (2x)

6903 702 0101

Klínový emen

6001 704 2100

Rozdrcená hmota nepat í do 
odpadu, ale m la by se 
kompostovat.

Obalové materiály, stroj a 
p íslušenství jsou vyrobeny 

z recyklovatelných materiál , tyto je nutno 
likvidovat podle p íslušných p edpis .

T íd ný ekologický sb r a likvidace 
odpadových materiál  umož uje op tovné 
použití cenných surovin. Z toho d vodu je 
nutno použitý stroj po uplynutí obvyklé 
technické životnosti odevzdat do 
t íd ného sb ru druhotných surovin.

16.1 Benzinový drti  zahradního 
odpadu (STIHL GH)

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakousko

tímto na svojí výhradní zodpov dnost 
prohlašuje, že stroj

Drti  zahradního odpadu s benzinovým 
motorem (STIHL GH)

je v souladu s požadavky následujících 
sm rnic ES:
2011/65/EU, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 
2006/42/EC

Výrobek byl vyvinut v souladu 
s následujícími normami:
EN 13683, EN 14982

Pro vývoj a výrobu t chto výrobk  platí ty 
verze norem, které jsou platné k datu 
výroby.

Použitá metoda hodnocení shodnosti 
výroby:
Dodatek V (2000/14/EC)

Název a adresa sídla zú astn ných
subjekt :

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Sestavení a uchovávání technické 
dokumentace:
Sven Zimmermann
STIHL Tirol GmbH

Rok výroby a sériové íslo stroje jsou 
uvedeny na typovém štítku stroje.

Langkampfen,
2020-01-02 (RRRR-MM-DD)

STIHL Tirol GmbH

v zastoupení

Matthias Fleischer, vedoucí odboru 
výzkumu a vývoje

v zastoupení

Sven Zimmermann, vedoucí odboru 
kvality

16.2 Servisní organizace

Záru ní a pozáru ní servis vám poskytne 
váš prodejce. Informace o dalších 
prodejních a servisních místech vám sd lí
v zastoupení firmy A. STIHL pro R:
Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753
664 42 Mod ice

16.3 Adresa editelství spole nosti 
STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71301 Waiblingen

15. Ochrana životního 
prost edí

16. Prohlášení o shodnosti 
výroby EU

Výrobní zna ka: STIHL
Typ: GH 370.0 S

Sériové identifika ní 
íslo

6001

Nam ená hladina akustického 
výkonu:
99,4 dB(A)

Garantovaná hladina akustického 
výkonu:
102 dB(A)

Výrobní zna ka: STIHL
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16.4 Adresy prodejních organizací 
STIHL

N MECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Mod ice

16.5 Adresy importér  produkt  STIHL

BOSNA A HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Biš e polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,

10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAK NALARI DI
T CARET A. .
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, stanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

17.1 REACH

REACH je ozna ení pro p íslušné na ízení
ES k registraci, hodnocení a schvalování 
chemikálií.

Informace o spln ní podmínek na ízení 
REACH (ES) . 1907/2006 jsou uvedeny 
na stránkách www.stihl.com/reach.

Závada:
Spalovací motor nechce nastartovat

Možná p í ina:
– Plnicí násypka není uzav ená 

p edepsaným zp sobem.
– Nožový kotou  je zablokovaný.
– V nádrži není palivo; palivové potrubí je 

ucpané.
– V nádrži je špatné, zne išt né nebo 

staré palivo.
– Nástr ka zapalovací sví ky je vytažena 

ze zapalovací sví ky; kabel zapalování 
je špatn  upevn n v nástr ce.

– Vzduchový filtr je zne išt ný.

17. Technické údaje

Výrobní zna ka: STIHL
Model: GH 370.0 S
Sériové identifika ní 
íslo:

6001

Spalovací motor, 
druh konstrukce:

4dobý spalovací 
motor

Typ: Briggs&Stratton
Series 850 EXi 
OHV

Jmenovitý výkon p i
jmenovitých 
otá kách:

3,4 - 3000
kW – ot./min

Zdvihový objem: 190 ccm
Startovací ústrojí: startovací lanko
Palivová nádrž: 1,0 l
Pohon ezného 
ústrojí: stálý
Podle sm rnice 2000/14/EC:
Zaru ená hladina 
akustického výkonu 
LWAd 102 dB(A)
Podle sm rnice 2006/42/EC:
Hladina akustického 
tlaku na pracovišti 
LpA 92 dB(A)
Nejistota KpA 3 dB(A)

Utahovací moment
Souprava nož : 52 – 60 Nm
Utahovací moment
Oto ný n ž: 22 – 28 Nm
D/Š/V: 128/77/140 cm
Hmotnost: 42 kg

18. Hledání závad

@ viz návod k použití spalovacího 
motoru.

P ípadn  se obra te na odborného 
prodejce, STIHL doporu uje 
odborného prodejce STIHL.
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– Zakarbonovaná nebo poškozená 
zapalovací sví ka; nesprávná 
vzdálenost elektrod.

– Spalovací motor je v d sledku 
opakovaných pokus  o spušt ní 
„p epln n palivem“.

Jak odstranit problém:
– Plnicí násypku správn  uzav ete 

a pevn  zašroubujte. ( 7.7)
– Ze sk ín  stroje odstra te zbytky 

drceného materiálu. (Pozor: P edtím 
vytáhn te nástr ku zapalovací sví ky.)

– Dopl te palivo, vy ist te palivová 
potrubí. ( 7.9)

– Používejte vždy erstvé zna kové
palivo, normální bezolovnatý benzin, 
vy ist te karburátor. ( 7.9)

– Nasu te nástr ku zapalovací sví ky;
zkontrolujte správné spojení kabelu 
zapalování a nástr ky.

– Vy ist te vzduchový filtr. 
– Vy ist te nebo vym te zapalovací 

sví ku; nastavte vzdálenost elektrod. 

– Zapalovací sví ku vyšroubujte 
a vysušte, n kolikrát protáhn te
startovací lanko p i vyšroubované 
zapalovací sví ce (páka v poloze O).

Závada:
Vysoká teplota spalovacího motoru

Možná p í ina:
– Zanesená chladicí žebra
– P íliš nízká hladina oleje ve spalovacím 

motoru
– Povrch spalovacího motoru je 

zanesený rozdrceným materiálem

Odstran ní:
– Vy ist te chladicí žebra ( 11.2)
– Dopl te motorový olej ( 7.9)
– Z povrchu spalovacího motoru 

odstra te rozdrcený materiál

Závada:
Rozdrcená hmota se nevtahuje do stroje

Možná p í ina:
– Tupé nebo nesprávn  naost ené nože

Odstran ní:
– Nože oto te, resp. naost ete; p i ost ení

dodržte úhel ost í 30° ( 11.3)

Závada:
Snížený výkon drcení

Možná p í ina:
– Tupé ezné nože
– Nesprávn  naost ené ezné nože
– Deformovaný nožový kotou

Odstran ní:
– ezné nože naost ete nebo vym te 

( 11.3)
– ezné nože správn  naost ete 

( 11.3)
– Nožový kotou  vizuáln  zkontrolujte a 

podle pot eby vym te ( 7.6)

Závada:
Silné vibrace b hem provozu, abnormální 
hluk, klepání

Možná p í ina:
– Vadný nožový kotou  nebo n ž
– Uvoln né upevn ní motoru
– Uvoln né šrouby

Odstran ní:
– Zkontrolujte nožové kotou e, ezné 

nože, nožový h ídel, šrouby, matice, 
podložky a ložiska ezného ústrojí a v 
p ípad  pot eby opravte 

– Dotáhn te šrouby upevn ní motoru 
– Zkontrolujte pevné dosednutí šroub

19.1 Potvrzení p edání

19.2 Potvrzení servisu

P i provád ní údržbá ských prací 
odevzdejte tento návod k použití 
Vašemu odbornému prodejci STIHL.
Ten pak do p edtišt ných polí potvrdí 
provedení servisních prací.

19. Servisní plán

Servis proveden dne

Datum dalšího servisu

24
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