
Pojmy „levý“, „pravý“, „přední“ a „zadní“
jsou myšleny z pohledu obsluhy při běž-
ném používání stroje.

Seznamte se se součástmi stroje. Porozu-
mění stroji zajistí plnou výkonnost, delší ži-
votnost a bezpečnější používání.

DŮLEŽITÉ!

VÝSTRAHA!
Neprovádějte neschválené
úpravy na stroji ani na jeho

komponentech!

Model .........................................................................................................DH 220/EC1
Typ motoru ..............................Dvoutaktní s horizontálním válcem, vzduchem chlazený
Obsah válce ......................................................................................................21.1 cm3

Vrtání x zdvih..................................................................................................31x28 mm
Počet otáček při volnoběhu...........................................................................3,100 min-1

Počet otáček při max. výkonu .......................................................................7,500 min-1

Max. výkon...........................................................................................................0.6 kW
Max. počet otáček .......................................................................................11,000 min-1

Zapalování .........................................................Plně elektronické, ovládané tranzistory
Zapalovací svíčka ......................................................................................NGK BMR6A
Startování..........................................................................................Mechanický startér
Vzduchový filtr............................................................................Vložka z pěnové hmoty
Míchací poměr paliva ...............................................................................................50:1
Objem palivové nádrže .......................................................................................0,4 litru
Typ karburátoru .........................................................................................Walbro, WYL
Hmotnost (bez příslušenství).................................................................................4,7 kg
Rozměry (d x š x v) ...................................................................................980x245x210
Hladina zvukového tlaku dle ISO 11201 - volnoběh/plný výkon* ................82/99 dB (A)
Hladina hluku při provozu dle ISO 3744 - volnoběh/plný výkon* ..............90/106 dB (A)
Hladina vibrací (vpředu/vzadu) dle EN 28662-1
- volnoběh ....................................................................................................7.4/6.5 m/s2

- plný výkon................................................................................................5.5/11.8 m/s2

Standardní výbava, zadní rukojeť s integrovanými ovladači. Antivibrační uložení přední 
a zadní rukojeti. Sada nářadí s klíčem na svíčku, 13 mm klíčem, krytem čepelí. Specifikace
se bez předchozího upozornění mohou měnit.

Popis stroje
Stroj je dodáván zcela smontován. Před
uvedením do provozu zkontrolujte stroj,
jestli jsou veškeré komponenty správně
umístěny a správně dotaženy. Zkontrolujte,
jestli některá součást nechybí, není poško-
zená nebo rozbitá.

Technická data

Vodící lišta
Přední rukojeť Startovací rukojeť

Zadní
rukojeť

Páka plynu

Víko palivové nádrže

Kryt vzduchového filtru
Kryt čepelí

Tlumič výfukuVypínač
nastavení
rychlosti

Palivová nádrž

Vypínač zapalování

Tlačítko plynu při startování

Pojistka
páky
plynuČepele
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shindaiwa
Všeobecné provozní předpisy

VÝSTRAHA!
• NIKDY nedovolte obslu-
hovat tento stroj osobami,

které pro to nebyly proškoleny.
• NIKDY nekuřte a nezapalujte oheň

poblíž stroje. Stroj držte mimo
zdroje tepla. Palivo v něm je 
extrémně hořlavé.

• Po tankování stroj přeneste alespoň
3 metry od místa, kde bylo palivo do-
plněno, nebo z dosahu hořlavých
materiálů. Hořlavé materiály ne-
umísťujte do blízkosti tlumiče výfuku.

• NIKDY se strojem nepracujte v uza-
vřených prostorách, vždy zajistěte
dostatečnou ventilaci pracoviště.
Výfukové plyny obsahují nebez-
pečný oxid uhelnatý.

• Před tankováním vypněte motor.
Před tankováním nechejte motor vy-
chladnout. 

• NIKDY nepřeplňujte nádrž a otřete
rozlité palivo.

• Po doplnění paliva zkontrolujte
správné uzavření nádrže a nedo-
chází-li k úniku paliva.

• Okamžitě zastavte motor, pokud
stroj začne bezdůvodně vibrovat.
Zkontolujte, nejsou-li některé díly po-
škozené, uvolněné, nebo nesprávně
nainstalované. Problém opravte
před použitím stroje.

• VŽDY odpojte zapalovací svíčku
před prováděním údržby.

• VŽDY udržujte stroj dle pokynů v tomto
návodu a dodržujte rozpis údržby.

• NIKDY nemodifikujte nebo neodpo-
jujte bezpečnostní výbavu stroje.

• Používejte jen originální náhradní
díly Shindaiwa při údržbě nebo opra-
vách stroje. Tyto díly byly vyrobeny
pro použití s daným strojem a splňují
požadavky na bezpečnost a výkon.

• Ujistěte se, že čepele jsou správně
nastaveny před použitím stroje.

• NIKDY nenastavujte čepele, pokud
je motor v chodu.

• NIKDY nepouživejte poškozenou
nebo prasklou čepel, nebo lištu 
s čepelemi. Nahraďte ji.

• Ujistěte se, že hlava motoru je čistá 
a že chladící žebrování a tlumič vý-
fuku nejsou zakryty nebo znečištěny.

• Nepoužívejte stroj bez tlumiče výfuku.
• Při přepravě nebo uložení stroje za-

kryjte čepele krytem.
• Zajistěte aby rukojeti a kryty byly při-

pojeny ke stroji a funkční při použí-
vání stroje.


