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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane znajduj¹ce siê na tabliczce 
znamionowej urz¹dzenia proszê 
wpisać do umieszczonego ni¿ej pola. 
Tabliczka znamionowa urz¹dzenia 
umieszczona jest w pobli¿u silnika. 
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla 
póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia 
w celu zamówienia czêœci 
zamiennych i dla serwisu.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajd¹ Pañstwo 
w oddzielnej deklaracji zgodnoœci, 
która stanowi czêœć niniejszej 
instrukcji obsługi.

Rysunki

Proszê otworzyć składane kartki 
z rysunkami na pocz¹tku niniejszej 
instrukcji obsługi.
Ilustracje graficzne mog¹ ró¿nić siê 
szczegółami od nabytego urz¹dzenia.

Dla własnego 
bezpieczñstwa

Prawidłowe zastosowanie 
urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest tylko i wył¹cznie
– do zastosowania w ogródkach 

działkowych i przydomowych,

– do koszenia brzegów trawników 
i małych lub trudno dostêpnych 
powierzchni trawiastych
(np. pod krzewami),

– do koszenia dzikich zaroœli, 
krzewów i krzaków,

– w sposób zgodny z opisami 
i przepisami bezpieczeñstwa 
podanymi w niniejszej 
instrukcji obsługi.

Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia 
jest niezgodne z przeznaczeniem. 
U¿ycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratê 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowi¹zku odpowiedzialnoœci ze strony 
producenta. U¿ytkownik odpowiada 
za wszystkie szkody wyrz¹dzone 
osobom trzecim i ich mieniu.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ytkować tylko 
w stanie technicznym okreœlonym 
przez jego producenta i w którym 
zostało ono dostarczone.
Samowolnie dokonane zmiany 
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta 
za szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Przed uruchomieniem 
urz¹dzenia przeczytać 
wszystkie wskazówki
 Proszê przeczytać starannie 

niniejsze wskazówki. Proszê 
zapoznać siê z obsług¹ 
i u¿ytkowaniem urz¹dzenia.

 Urz¹dzenia nie wolno obsługiwać 
osobom zmêczonym lub chorym, 
znajduj¹cym siê pod wpływem 
działania alkoholu, narkotyków 
lub lekarstw.

 Dzieciom i młodzie¿y poni¿ej 16 roku 
¿ycia nie wolno obsługiwać tego 
urz¹dzenia.

 Niniejsze urz¹dzenie nie mo¿e być 
u¿ytkowane przez osoby (z dziećmi 
wł¹cznie) o ograniczonych 
zdolnoœciach fizycznych, 
czuciowych lub umysłowych, albo 
przez osoby, które nie posiadaj¹ 
doœwiadczenia i/lub odpowiedniej 
wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one 
nadzorowane przez osobê 
odpowiadaj¹c¹ za ich 
bezpieczeñstwo lub zostały przez 
ni¹ pouczone w obsłudze 
urz¹dzenia.

 Dzieci powinny znajdować siê pod 
nadzorem, aby uniemo¿liwić im 
zabawê urz¹dzeniem.

 Proszê sprawdzić urz¹dzenie przed 
przyst¹pieniem do jego u¿ycia. 
Uszkodzone czêœci nale¿y 
natychmiast wymienić na nowe. 
Proszê sprawdzić, czy nie ma 
przecieków paliwa. 
Proszê siê upewnić, czy wszystkie 
elementy ł¹cz¹ce s¹ zamontowane 
i zamocowane. Proszê wymieniać 
te elementy zespołu tn¹cego, które 
posiadaj¹ rysy, s¹ pêkniête lub 
uszkodzone w jakikolwiek inny 
sposób. Proszê siê upewnić, 
czy zespół tn¹cy jest prawidłowo 
zamontowany i zamocowany. 
Proszê siê upewnić, czy osłona 
zespołu tn¹cego jest prawidłowo 
zamontowana i znajduje siê 
w odpowiedniej pozycji. 
Nieprzestrzeganie niniejszych 
wskazówek mo¿e spowodować 
zranienie u¿ytkownika lub osób 
trzecich, albo spowodować 
uszkodzenie urz¹dzenia.

 Proszê stosować tylko originalne 
¿yłki o œrednicy 3,0 mm. Nie wolno 
stosować linek ani sznurków 
wzmacnianych włóknem metalowym, 
drutu, łañcuchów, lin lub im 
podobnych. Mog¹ one ulec złamaniu 
lub siê ukruszyć, a nastêpnie zostać 
wyrzucone jak niebezpieczne pociski.

 Nale¿y być œwiadomym 
wystêpowania niebezpieczeñstwa 
zranienia głowy, r¹k i nóg.

 Proszê nacisn¹ć dŸwigniê gazu. 
Musi ona natychmiast wrócić 
do pozycji zerowej. Wszystkie 
nastawienia i naprawy nale¿y 
wykonać przed wł¹czeniem 
urz¹dzenia i przed przyst¹pieniem 
do pracy urz¹dzeniem.

 Przed przyst¹pieniem do pracy 
nale¿y zawsze najpierw oczyœcić 
obszar przeznaczony do koszenia. 
Proszê usun¹ć wszystkie 
przedmioty, takie jak kamienie, 
odłamki szkła, gwoŸdzie, drut, 
lub sznur, które mog¹ zostać 
pochwycone i wyrzucone przez 
urz¹dzenie, albo zapl¹tać siê 
w zespole tn¹cym. Proszê usun¹ć 
z obszaru pracy wszystkie osoby 
postronne, dzieci i zwierzêta. 
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Osoby trzecie, dzieci i zwierzêta 
musz¹ znajdować siê w odległoœci 
co najmniej 15 m; pomimo to 
zachodzi zawsze jeszcze ryzyko 
trafienia przygl¹daj¹cych siê osób 
przedmiotami pochwyconymi 
i wyrzuconymi przez urz¹dzenie. 
Osoby przygl¹daj¹ce siê powinny 
stosować okulary ochronne. Je¿eli 
ktoœ zbli¿a siê do u¿ytkownika, 
ten musi natychmiast wył¹czyć 
urz¹dzenie i zespół tn¹cy.

Wskazówki bezpieczeñstwa 
dla urz¹dzeñ napêdzanych 
silnikiem spalinowym
Benzyna jest wysoce zapalna, a jej 
opary mog¹ wybuchn¹ć podczas 
zapłonu. Dlatego nale¿y 
przedsiêwzi¹ć nastêpuj¹ce œrodki 
bezpieczeñstwa:
 Proszê przechowywać benzynê 

tylko w pojemnikach do tego 
przewidzianych i dopuszczonych.

 W przypadku rozlania benzyny nie 
dopuœcić do jej zapalenia siê. Silnik 
wolno wł¹czyć dopiero wtedy, je¿eli 
opary benzyny całkowicie siê ulotni¹.

 Przed przyst¹pieniem do napełniania 
paliwa nale¿y zawsze wył¹czyć 
silnik i zaczekać, a¿ ostygnie. 
Nie wolno nigdy wyjmować korka 
zbiornika paliwa, ani napełniać 
zbiornika paliwa, je¿eli silnik jest 
jeszcze gor¹cy. Nie wolno u¿ywać 
urz¹dzenia, je¿eli korek zbiornika 
paliwa nie jest dokładnie dokrêcony. 
Proszê powoli odkrêcać korek 
zbiornika paliwa, aby powoli 
zmniejszać ciœnienie w zbiorniku.

 Benzynê mieszać i napełniać 
w obszarze czystym i dobrze 
przewietrzanym, na wolnym 
powietrzu, gdzie nie ma Ÿródeł 
iskrzenia ani płomieni. Korek 
zbiornika paliwa odkrêcać powoli, 
dopiero po wył¹czeniu silnika. 
Podczas mieszania i napełniania 
benzyny nie wolno palić. 
Benzynê rozlan¹ na urz¹dzeniu 
natychmiast zetrzeć.

 Urz¹dzenie przenieœć co najmniej 
10 m od miejsca napełniania 
i dopiero wtedy wł¹czyć. Nie palić, 
nie iskrzyć, ani nie trzymać 
otwartego ognia w obszarze 
napełniania paliwa lub u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

 Natychmiast wymienić uszkodzony 
wydech, zbiornik paliwa lub pokrywê 
zbiornika paliwa.

Podczas pracy
 Nie wolno wł¹czać ani pozostawiać 

wł¹czonego urz¹dzenia 
w zamkniêtych pomieszczeniach 
lub budynkach. Wdychanie spalin 
mo¿e spowodować œmiertelne 
zatrucie. Urz¹dzenie u¿ytkować 
tylko na wolnym powietrzu.

 Podczas pracy urz¹dzeniem nale¿y 
stosować okulary ochronne 
i osobiste œrodki ochrony słuchu. 
Przy pracy z wydzielaniem pyłu 
nale¿y stosować maskê ochronn¹ 
lub przeciwpyłow¹. Zaleca siê 
ubranie z długimi rêkawami.

 Proszê zało¿yć długie, grube 
spodnie, wysokie buty i rêkawice 
ochronne. Nie nosić przy pracy 
luŸnej odzie¿y, bi¿uterii, krótkich 
spodni, sandałów, ani nie chodzić 
boso. Proszê zwi¹zać lub upi¹ć 
włosy powy¿ej karku. Proszê 
zało¿yć na włosy siatkê ochronn¹.

 Osłona zespołu tn¹cego musi być 
zawsze zamontowana, je¿eli 
urz¹dzenie u¿ywane jest do 
koszenia trawy. Obydwie ¿yłki tn¹ce 
musz¹ być wyci¹gniête do pracy 
i musi być zamontowana 
odpowiednia ¿yłka. ¯yłka tn¹ca 
nie mo¿e być wyci¹gniêta poza 
krawêdŸ osłony.

 Urz¹dzenie wyposa¿one jest 
w sprzêgło. Na biegu jałowym zespół 
tn¹cy nie pracuje. Je¿eli zespół 
tn¹cy nie jest nieruchomy na biegu 
jałowym, proszê zlecić sprawdzenie 
urz¹dzenia mechanikowi 
w autoryzowanym punkcie 
serwisowym lub punkcie zakupu.

 Przed wł¹czeniem urz¹dzenia 
upewnić siê, ¿e szpula ¿yłki/ostrze 
tn¹ce nie dotkn¹ ¿adnego objektu.

 Proszê nastawić uchwyt urz¹dzenia 
odpowiednio do wysokoœci 
u¿ytkownika, aby mógł pewnie 
trzymać i poruszać urz¹dzenie.

 Urz¹dzenie stosować tylko przy 
œwietle dziennym lub bardzo 
dobrym oœwietleniu sztucznym.

 Proszê zapobiegać przypadkowemu 
wł¹czeniu urz¹dzenia. Nale¿y być 
przygotowanym do natychmiastowej 
obsługi urz¹dzenia w momencie 

ci¹gniêcia linki startera. Podczas 
wł¹czania u¿ytkownik i urz¹dzenie 
musz¹ znajdować siê w stabilnej 
i pewnej pozycji. 
Proszê przestrzegać wskazówki 
podanej na wskazówek dotycz¹-
cych wł¹czania i wył¹czania.

 Urz¹dzenie u¿ytkować tylko 
w sposób zgodny z jego prze-
znaczeniem.

 Proszê nie przechylać siê zbytnio 
nad urz¹dzeniem. Proszê pozos-
tawać zawsze w pewnej pozycji 
i zachować równowagê.

 Podczas pracy trzymać urz¹dzenie 
mocno obiema rêkoma. Proszê 
trzymać mocno za obydwa koñce 
uchwytu urz¹dzenia.

 Podczas pracy stosować zawsze 
pas do zawieszania urz¹dzenia.

 Nie wolno stosować urz¹dzenia 
w złych warunkach pogodowych, 
jak np. niebezpieczeñstwo 
wyst¹pienia deszczu lub burzy.

 Nigdy nie zmieniać wstêpnych 
ustawieñ fabrycznych silnika.

 Unikać otwartego ognia, iskrzenia 
i nie palić.

 Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia 
z uszkodzonym zapłonem.

 Dłonie, twarz i stopy trzymać zawsze 
z dala od ruchomych elementów. 
Nie dotykać zespołu tn¹cego tak 
długo, dopóki siê krêci, jak równie¿ 
nigdy nie próbować go zatrzymywać.

 Nie dotykać silnika ani tłumika. 
Elementy te s¹ bardzo gor¹ce 
podczas pracy. S¹ one tak¿e gor¹ce 
jeszcze jakiœ czas po wył¹czeniu.

 Proszê nie wł¹czać wy¿szej liczby 
obrotów ni¿ jest to konieczne do 
koszenia lub przycinania brzegów 
trawnika. Proszê nie wł¹czać 
wysokiej liczby obrotów, 
je¿eli nie kosimy urz¹dzeniem.

 Proszê zawsze wył¹czać silnik, 
je¿eli koszenie opóŸnia siê i na 
czas przejœcia z jednego miejsca 
na drugie.

 W przypadku wyst¹pienia niezwy-
kłych drgañ nale¿y natychmiast 
wył¹czyć silnik. 
Sprawdzić, czy urz¹dzenie nie jest 
uszkodzone. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia zwrócić 
siê do uprawnionego warsztatu 
specjalistycznego.



Polski Instrukcja obsługi

134

 W przypadku natrafienia na ciało 
obce lub zapl¹tania nale¿y 
natychmiast wył¹czyć silnik 
i sprawdzić, czy nie nast¹piło 
uszkodzenie urz¹dzenia. 
Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia, 
je¿eli jakieœ elementy s¹ luŸne lub 
uszkodzone.

 Wył¹czyć silnik i wyj¹ć wtyczkê 
œwiecy zapłonowej zawsze przed 
przyst¹pieniem do usuwania 
przyczyny blokady lub innych prac 
przy urz¹dzeniu.

 Zatrzymać i wył¹czyć silnik zawsze 
przed przyst¹pieniem do przegl¹dów 
i konserwacji, naprawy albo 
wymiany zespołu tn¹cego. 
Dodatkowo zdj¹ć wtyczkê œwiec 
zapłonowych.

 Do naprawy urz¹dzenia stosować 
tylko oryginalne czêœci zamienne. 
Czêœci zamienne mo¿na zamówić 
poprzez sprzedawcê.

 Nie wolno nigdy stosować czêœci, 
wyposa¿enia, zespołów i przysta-
wek, które nie s¹ dopuszczone 
dla tego urz¹dzenia. 
Mog¹ one spowodować powa¿ne 
zranienie u¿ytkownika lub uszko-
dzenie urz¹dzenia. 
Poza tym traci siê prawo do 
roszczeñ z tytułu gwarancji.

 Proszê utrzymywać urz¹dzenie 
w czystoœci i dbać o to, aby 
roœliny i ciała obce nie osadzały 
siê pomiêdzy zespołem tn¹cym 
i blach¹ osłony.

 Aby zmniejszyć niebezpieczeñstwo 
po¿aru, proszê wymieniać uszko-
dzone tłumiki i wygaszacz iskier, 
oraz regularnie czyœcić silnik i tłumik 
z trawy, liœci, nadmiaru smarów 
i warstwy sadzy.

 Wszystkie naprawy urz¹dzenia zlecać 
do wykonania tylko w uprawnionym 
warsztacie specjalistycz-nym.

Podczas pracy no¿ami 
tn¹cymi (zale¿nie 
od modelu)
 Przed wł¹czeniem urz¹dzenia 

nale¿y przeczytać starannie 
niniejsz¹ instrukcjê obsługi.

 Uchwyt urz¹dzenia trzymać w takiej 
pozycji, aby zawsze znajdował siê 
pomiêdzy u¿ytkownikiem i zespołem 
tn¹cym.

 Nie wolno nigdy kosić no¿ami 
na wysokoœci 75 cm ponad ziemi¹ 
lub wy¿ej.

 Na urz¹dzeniu mo¿e wyst¹pić siła 
odrzutu, je¿eli obracaj¹ce siê no¿e 
natrafi¹ na jakiœ objekt, który nie da 
siê natychmiast skosić. Siły odrzutu 
mog¹ być wystarczaj¹co du¿e, 
aby odrzucić urz¹dzenie/albo 
u¿ytkownika w jak¹kolwiek stronê 
i spowodować utratê kontroli 
u¿ytkownika nad urz¹dzeniem. 
Siły odrzutu mog¹ wyst¹pić 
niespodziewanie i bez ostrze¿enia, 
je¿eli no¿e siê zapl¹cz¹, zaczepi¹ 
lub zablokuj¹. Mo¿e siê to łatwo 
zdarzyć na takich obszarach, 
w których trudno przewidzieć jaki 
materiał bêdzie koszony.

 No¿ami do koszenia zaroœli nie 
kosić niczego, co jest grubsze ni¿ 
12,7 mm. W przeciwnym przypadku 
mog¹ wyst¹pić bardzo gwałtowne 
siły odrzutu.

 Przy u¿yciu urz¹dzenia z ostrzem 
tn¹cym musi być zawsze 
zamontowana osłona zespołu 
tn¹cego.

 Proszê nie próbować dotykać no¿y 
ani ich zatrzymywać, je¿eli jeszcze 
s¹ w ruchu.

 Obracaj¹ce siê no¿e mog¹ 
spowodować zranienie nawet po 
wył¹czeniu silnika lub po zwolnieniu 
dŸwigni gazu. Proszê trzymać mocno 
urz¹dzenie, a¿ do momentu 
całkowitego zatrzymania siê no¿y.

 Proszê nie wł¹czać urz¹dzenia na 
wysokich obrotach, je¿eli nie kosi.

 Po natrafieniu na ciało obce, 
lub zawieszeniu na obcym objekcie 
natychmiast zatrzymać silnik 
i sprawdzić, czy urz¹dzenie zostało 
uszkodzone. Zlecić usuniêcie 
uszkodzenia przed ponownym 
u¿yciem urz¹dzenia. 
Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia 
z wygiêtym, pêkniêtym lub têpym 
no¿em. Wygiête, naci¹gniête, 
pêkniête lub złamane no¿e nale¿y 
natychmiast wyrzucić.

 Nie ostrzyć têpych no¿y. 
Naostrzony szpic no¿a mo¿e 
siê złamać podczas pracy. 
A to mo¿e spowodować powa¿ne 
zranienia. Proszê wymienić no¿e.

Po pracy
 Proszê wyczyœcić no¿e domowymi 

œrodkami czyszcz¹cymi w celu 
usuniêcia wszelkich zanieczyszczeñ. 
Posmarować no¿e olejem maszy-
nowym, aby ochronić je przed 
korozj¹.

 Przechowywać no¿e w zamkniêciu, 
aby chronić je przed uszkodzeniem 
lub nieupowa¿nionym u¿yciem.

Kolejne wskazówki 
bezpieczeñstwa
 Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje 

siê jeszcze benzyna, wtedy nie 
wolno przechowywać urz¹dzenia 
w pomieszczeniu zamkniêtym, 
w którym powstaj¹ce opary mog¹ 
zetkn¹ć siê z iskrami lub otwartym 
płomieniem.

 Przed transportem lub przechowy-
waniem urz¹dzenia pozostawić 
urz¹dzenie do ochłodzenia. 
Do transportu dobrze zamocować 
urz¹dzenie.

 Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa.

 Przechowywać urz¹dzenie 
w suchym miejscu pod zamkniêciem 
lub wysoko, aby zapobiec nieupo-
wa¿nionemu u¿yciu i unikn¹ć 
uszkodzenia urz¹dzenia. 
Urz¹dzenie trzymać z dala od 
dzieci.

 Urz¹dzenia nie wolno polewać ani 
pryskać wod¹ lub innymi płynami. 
Uchwyt urz¹dzenia musi być zawsze 
suchy, czysty i niezakurzony. 
Czyœcić urz¹dzenie po ka¿dym 
u¿yciu, przestrzegać wskazówek 
dotycz¹cych czyszczenia i prze-
chowywania.

 Star¹ benzynê/olej lub pozostałe 
opakowania usuwać w sposób 
zgodny z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi.

 Proszê zachować niniejsz¹ instruk-
cjê do dalszego u¿ycia. 
Proszê j¹ czêsto czytać i u¿ywać 
do pouczania innych u¿ytkowników. 
W przypadku po¿yczenia urz¹-
dzenia, proszê doł¹czyć do niego 
tê instrukcjê.
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Godziny pracy
Proszê przestrzegać krajowych/
terenowych przepisów okreœlaj¹cych 
dopuszczalne godziny pracy 
urz¹dzeniem (w razie potrzeby 
zwrócić siê do odpowiedniego 
urzêdu administracji pañstwowej).

Symbole umieszczone 
na urz¹dzeniu
W niniejszej instrukcji obsługi opisane 
s¹ symbole bezpieczeñstwa i symbole 
miêdzynarodowe oraz piktogramy, 
które mog¹ być umieszczone 
na urz¹dzeniu. Proszê przeczytać 
podrêcznik u¿ytkownika, aby zapoznać 
siê ze wszystkimi wskazówkami 
bezpieczeñstwa, wskazówkami 
i przepisami dotycz¹cymi monta¿u, 
eksploatacji i naprawy urz¹dzenia.

Uwaga! 
Przed uruchomieniem 
przyczytać instrukcjê 
obsługi!

Stosować œrodki 
ochrony osobistej do 
ochrony oczu, słuchu 
i głowy.
Podczas pracy 
urz¹dzeniem nosić 
mocne wysokie buty 
i rêkawice robocze.

Usun¹ć z obszaru 
zagro¿enia osoby 
trzecie!

Przedmioty wyrzucone 
przez urz¹dzenie 
i obracaj¹ce siê 
elementy mog¹ 
spowodować ciê¿kie 
zranienia u¿ytkownika 
i osób postronnych!

Niebezpieczeñstwo 
zranienia obracaj¹cymi 
siê elementami 
urz¹dzenia!
Dłonie i stopy trzymać 
z dala od krêc¹cych siê 
czêœci. 
Ostrze¿enie przed 
gor¹c¹ powierzchni¹!

Benzyna/olej!
Do przygotowania 
mieszanki paliwa 
stosować zawsze 
czyst¹ i œwie¿¹ 
benzynê bezołowiow¹. 
Do przygotowania 
mieszanki paliwa 
stosować zawsze tylko 
olej dopuszczony do 
takiego zastosowania 
zgodnie z instrukcj¹ 
obsługi.
Nie wolno stosować 
paliwa o specyfikacji 
E85!

Masymalna liczba 
obrotów
Nie wł¹czać urz¹dzenia 
na wy¿sze obroty, ni¿ 
podana maksymalna 
dopuszczalna liczba 
obrotów.

Ostrze¿enie przed 
truj¹cymi parami!

Benzyna jest 
łatwopalna!

Przeł¹cznik zapłonu
Pozycja startu zimnego
Przeł¹cznik zapłonu
Wł¹czony/Praca/Start 
Przeł¹cznik zapłonu
Wył¹czony/Stop

Te symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu nale¿y utrzymywać 
w czystoœci, aby były zawsze 
czytelne.

Symbole w niniejszej 
instrukcji
W niniejszej instrukcji u¿ywane 
s¹ nastêpuj¹ce symbole:

Niebezpieczeñstwo
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i zagra¿aj¹ 
osobom.

Uwaga
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i mog¹ 
spowodować szkody materialne.

Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje 
i wskazówki dla u¿ytkownika.

Elementy obsługi 
i wskaŸniki

Uwaga. 
Uszkodzenia urz¹dzenia.
Tutaj opisane s¹ wstêpnie wszystkie 
funkcje elementów obsługi i wskaŸ-
ników. Proszê jeszcze nie wł¹czać 
¿adnych funkcji!
Rysunek 1
1 Osłona układu wydechowego
2 Œwieca zapłonowa/Wtyczka 

œwiecy zapłonowej
3 Uchwyt startera
4 Pokrywa zbiornika paliwa
5 Pompa ss¹ca/primer
6 DŸwignia ssania choke
7 Osłona filtra powietrza
8 Uchwyt urz¹dzenia
9 Dr¹¿ek
10 Osłona zespołu tn¹cego
11 Ostrze do przycinania ¿yłki
12 Szpula ¿yłki
13 Przekładnia
14 Uchwyt osłony zespołu tn¹cego
15 Uchwyt prowadzenia

przewodów elektrycznych
16 DŸwignia gazu
17 Przeł¹cznik zapłonu
18 Blokada dŸwigni gazu
19 Uchwyt pasa

!
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20 Ostrze tn¹ce z osłon¹ zespołu 
tn¹cego *

21 Sztyft ustalaj¹cy *
22 Klucz wtykowy *

*zale¿nie od modelu

Instrukcja monta¿u

Niebezpieczeñstwo
Niebezpieczeñstwo zranienia na 
skutek przypadkowego wł¹czenia 
silnika.
Proszê chronić siê przed 
zranieniem. Przed przyst¹pieniem 
do wszelkich prac przy urz¹dzeniu:
– wył¹czyć silnik,
– zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być ochłodzony,

– zdj¹ć wtyczkê œwiecy zapłonowej.

Wskazówka dotycz¹ca 
usuwania odpadów
Opakowanie pozostałe z urz¹dzenia, 
zu¿yte urz¹dzenia itd. nale¿y usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi dotycz¹cymi usuwania 
odpadów.

Monta¿ i nastawianie 
uchwytu urz¹dzenia
Rysunek 2
 Wło¿yć uchwyt (1) do dolnego 

uchwytu mocuj¹cego (2).
 Zawiesić górn¹ płytkê uchwytu 

mocuj¹cego (3) w otworach (4) 
dolnej płytki mocuj¹cej i zamo-
cować œrub¹ z pokrêtłem (5).

 Urz¹dzenie przytrzymać w pozycji 
pracy (rys. 13) i ustawić uchwyt 
w takiej pozycji, która umo¿liwi 
u¿ytkownikowi najbardziej 
ergonomiczn¹ pozycjê pracy.

 Mocno dokrêcić œrubê 
z pokrêtłem (5), a¿ uchwyt (1) 
bêdzie pewnie zamocowany.

 Wcisn¹ć przewody (6) 
do uchwytu (7).

Nastawianie systemu 
zawieszania (pas na ramiona) 
Rysunek 3
1. Poło¿yć system szelek na ramiona.
2. Zamkn¹ć klamrê pasa piersiowego. 

W razie potrzeby nastawić szerzej.

3. Zamkn¹ć zamek pasa biodrowego. 
W razie potrzeby nastawić szerzej.

4. Pas na ramiona, pas na brzuch 
i pas na piersi nastawić na 
właœciw¹ długoœć/obwód.

5. Zaczepić hak systemu zawieszania 
na urz¹dzeniu, a poduszkê 
do zawieszania nastawić 
na wygodn¹ długoœć.

Monta¿ osłony zespołu 
tn¹cego 
Rysunek 4
 Zamocować osłonê zespołu 

tn¹cego (1) na uchwycie (2) 
za pomoc¹ obydwóch œrub (3).

 Dokrêcić œruby.

Monta¿/demonta¿ szpuli 
¿yłki
Monta¿ szpuli ¿yłki
Rysunek 5
 Nó¿ tn¹cy i elementy mocuj¹ce nó¿ 

nale¿y najpierw usun¹ć, je¿eli s¹ 
zamontowane.
Patrz „Demonta¿ ostrza tn¹cego“.

 Przykrêcić podkładkê dystansow¹ 
(1) na wałek napêdowy (2).
Przy tym nale¿y ustawić w jednej linii 
3 otwory na podkładce dystansowej 
(3), korpusie przekładni (4) i osłonie 
przekładni (5), aby wzajemnie siê 
pokrywały.

Wskazówka
Przy nieprawidłowym ustawieniu 
monta¿/demonta¿ szpuli ¿yłki nie 
jest mo¿liwy!
 Wło¿yć szyft ustalaj¹cy (6) 

do otworów (3, 4, 5), aby 
unieruchomić przekładniê.

 Przytrzymać szytft ustalaj¹cy (6), 
a szpulê ¿yłki (7) wkrêcić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (w lewo) na wałek napêdowy. 
Dokrêcić szpulê ¿yłki!

Wskazówka
Zwrócić uwagê na prawidłowe osa-
dzenie szpuli ¿yłki (7) na podkładce 
dystansowej (1), tzn. szpula musi 
przylegać płasko i współœrodkowo 
do podkładki dystansowej!
 Wyj¹ć szytft ustalaj¹cy z przekładni.

Demonta¿ szpuli ¿yłki
Rysunek 6
 Ustawić w jednej linii otwory (3, 4 

i 5), aby wzajemnie siê pokrywały. 
Przesun¹ć szytft ustalaj¹cy (6) 
przez otwory i przytrzymać.

 Odkrêcić szpulê ¿yłki (7) z wałka 
napêdowego w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara 
(w prawo).

Monta¿/demonta¿ ostrza 
tn¹cego (zale¿nie od modelu)
Monta¿ ostrza tn¹cego
Rysunek 7
 Szpulê ¿yłki, je¿eli jest 

zamontowana, nale¿y najpierw 
usun¹ć. Patrz:
„Monta¿/demonta¿ szpuli ¿yłki“.

Wskazówka
Przy pierwszym monta¿u nale¿y 
najpierw usun¹ć elementy mocuj¹ce 
no¿ (uchwyt no¿a (8), kołpak 
mocuj¹cy (9), nakrêtkê (10)),
je¿eli s¹ zamontowane.
Patrz „Demonta¿ ostrza tn¹cego“.
 Nasun¹ć podkładkê dystansow¹ (1) 

na wałek napêdowy (2).
Przy tym nale¿y ustawić w jednej linii 
3 otwory na podkładce dystansowej 
(3), korpusie przekładni (4) i osłonie 
przekładni (5), aby wzajemnie siê 
pokrywały (rysunek 5).

Wskazówka
Przy nieprawidłowym ustawieniu 
monta¿/demonta¿ ostrza tn¹cego 
nie jest mo¿liwy!
 Wło¿yć szyft ustalaj¹cy (6) 

do otworów (3, 4, 5), aby 
unieruchomić przekładniê.

 Przytrzymać szytft ustalaj¹cy (6), 
a ostrze tn¹ce (7) z uchwytem no¿a 
(8), kołpakiem mocuj¹cym (9) 
i nakrêtk¹ (10) zamontować 
w nastêpuj¹cy sposób:
– Nasun¹ć ostrze tn¹ce (7) 

na wałek napêdowy (2) 
i wyœrodkować na podkładce 
dystansowej (1).
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Wskazówka
Zwrócić uwagê na prawidłowe 
osadzenie ostrza tn¹cego (7) na 
podkładce dystansowej (1), tzn. 
ostrze tn¹ce musi przylegać płasko 
i współœrodkowo do podkładki 
dystansowej!

– Zamontować uchwyt no¿a (8), 
kołpak mocuj¹cy (9) i nakrêtkê 
(10). Zwrócić uwagê na 
prawidłowe osadzenie uchwytu 
no¿a w zazêbieniach!

– Dokrêcić nakrêtkê w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (w lewo) – moment 
obrotowy 37 Nm.

Wskazówka
– Przed dokrêceniem jeszcze raz 

sprawdzić prawidłowe osadzenie 
ostrza tn¹cego.

– Je¿eli nie ma do dyspozycji klucza 
dynamometrycznego, wtedy 
nakrêtkê dokrêcić rêk¹. Nastêpnie 
nakrêtkê dokrêcić jeszcze kluczem 
oczkowym o pół obrotu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (w lewo).

 Wyj¹ć z przekładni szytft ustalaj¹cy.
 Zdj¹ć osłonê ochronn¹ (je¿eli jest) 

z ostrza tn¹cego.
Demonta¿ ostrza tn¹cego
Rysunek 8
 Nało¿yć osłonê ochronn¹ (je¿eli 

jest) na ostrze tn¹ce.
 Ustawić w jednej linii otwory (3, 4 

i 5), aby wzajemnie siê pokrywały. 
Przesun¹ć szytft ustalaj¹cy (6) 
przez otwory i przytrzymać.

 Odkrêcić nakrêtkê w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara (w prawo).

 Zdj¹ć ostrze tn¹ce (7), uchwyt 
no¿a (8) i kołpak mocuj¹cy (9), 
(rysunek 7).

Olej i benzyna

Olej
Stosować tylko olej wysokiej jakoœci, 
API klasy TC (TSC-3), który 
sprzedawany jest do silników 
dwutaktowych chłodzonych 
powietrzem. 
Olej do silników dwutaktowych 
domieszać zgodnie z instrukcj¹ 
na pojemniku, 1:50 (2,0%).

Benzyna

Niebezpieczeñstwo
W pewnych warunkach benzyna jest 
bardzo łatwopalna i zagra¿a 
wybuchem.
– Benzynê napełniać tylko w dobrze 

przewietrzanym otoczeniu i przy 
wył¹czonym silniku. Na miejscu 
tankowania lub przechowywania 
paliwa nie wolno palić papierosów 
ani zbli¿ać siê z jakimkolwiek 
Ÿródłem zapłonu.

– Nie wolno przepełniać zbiornika 
paliwa (paliwo nie mo¿e 
znajdować siê w króćcu wlewu 
paliwa). Po napełnieniu paliwa 
zwrócić uwagê, czy pokrywa 
zbiornika paliwa jest zamkniêta 
i zabezpieczona.

– Zwracać uwagê, aby nie rozlać 
paliwa podczas tankowania. 
Rozlane paliwo albo opary 
benzyny mog¹ siê łatwo zapalić. 
W przypadku rozlania paliwa nale¿y 
zwrócić uwagê, czy benzyna 
całkowicie wyschła i dopiero 
wtedy mo¿na wł¹czać silnik.

– Unikać wielokrotnego lub 
dłu¿szego kontaktu skóry 
z paliwem i wdychania par paliwa.

Uwaga
Nie wolno stosować paliwa 
o specyfikacji E85. Zastosowanie 
paliwa o specyfikacji E85 
(zawartoœć etanolu >15%) mo¿e 
spowodować uszkodzenie silnika. 
Zastosowanie paliwa, które nie jest 
dopuszczone dla tego urz¹dzenia 
prowadzi do wygaœniêcia wa¿noœci 
gwarancji.

Instrukcja przygotowania 
mieszanki benzyny z olejem
Stare i/lub niewłaœciwie zmieszane 
paliwo jest główn¹ przyczyn¹ 
nieprawidłowej pracy urz¹dzenia. 
Proszê stosować zawsze czyst¹ 
i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹ 
(najwy¿ej 60 dniow¹, liczba oktanowa 
co najmniej 91 ROZ). 
Proszê dokładnie przestrzegać 
wskazówki przygotowania właœciwej 
mieszanki benzyna/olej.

Sporz¹dzić odpowiedni¹ mieszankê 
benzyny bezołowiowej i oleju do 
silników dwutaktowych, 1:50 (2,0%). 
Nie mieszać bezpoœrednio 
w zbiorniku paliwa.

Napełnianie paliwa
Rysunek 1
 Zdj¹ć pokrywê wlewu paliwa (4).
 Zbiornika paliwa napełnić 

odpowiedni¹ mieszank¹ benzyny/
oleju. Nie wolno przepełniać!

 Ponownie mocno zamkn¹ć 
pokrywê wlewu paliwa.

 Urz¹dzenie wyprowadzić na 
odległoœć ok. 10 m od miejsca 
napełniania/kanistra z paliwem, 
a dopiero wtedy wł¹czać silnik.

Eksploatacja

Niebezpieczeñstwo
Pasek na ramiona zaczepić 
na urz¹dzeniu dopiero po 
wystartowaniu silnika.
 Wymieszać benzynê z olejem. 

Napełnić zbiornik paliwa mieszank¹. 
Patrz „Olej i benzyna“K

Wskazówka
DŸwigniê gazu mo¿na uruchomić tylko 
przy naciœniêtej blokadzie dŸwigni 
gazu.

Wł¹czanie silnika
Start przy zimnym silniku
Rysunek 9
 Nacisn¹ć blokadê dŸwigni gazu (2), 

a dŸwigniê gazu (3) wcisn¹ć 
całkowicie i przytrzymać.

 Ustawić przeł¹cznik zapłonu (1) 
w pozycji START.

 Zwolnić blokadê dŸwigni gazu 
i dŸwigniê gazu.

Wskazówka
Obydwie dŸwignie pozostaj¹ ustalone 
w pozycji wciœniêtej (pozycja startu 
zimnego).
 Nacisn¹ć pompê ss¹c¹/primer (5) 

powoli i całkowicie, 6 razy (rys. 10). 
Paliwo musi być widoczne w pompie. 
Je¿eli tak nie jest, wtedy tak długo 
naciskać, a¿ bêdzie widać paliwo.

 Ustawić dŸwigniê choke (6) w pozycji 
 (rys. 11).

 Docisn¹ć urz¹dzenie do podło¿a.

!
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 Powoli poci¹gn¹ć linkê startow¹ 
(7), a¿ do wyczuwalnego oporu. 
Wtedy poci¹gn¹ć szybko i mocno, 
a¿ wystartuje silnik (rysunek 12).
Po wystartowaniu silnika nie 
puszczać natychmiast i gwałtownie 
ciêgła startera, tylko poprowadzić 
go powoli z powrotem.

 Nacisn¹ć dŸwigniê gazu (3) 
i natychmiast zwolnić, aby 
zdeaktywować blokadê zimnego 
startu (rysunek 9). 
Wył¹cznik zapłonu przeskakuje przy 
tym automatycznie do pozycji 
I/wł¹czony, a dŸwignia choke 
z powrotem do pozycji  (pozycja 
pracy). Silnik pracuje na biegu 
jałowym.

 Pracuj¹cy silnik pozostawić 
ok. 1–2 minuty.

Wskazówka
Silnik jest prawidłowo rozgrzany, je¿eli 
przyœpiesza bez opóŸniania.
Start przy ciepłym silniku
 Ustawić przeł¹cznik zapłonu (1) 

w pozycji I/wł¹czony (rys 9).
 Docisn¹ć urz¹dzenie do podło¿a.
 Powoli poci¹gn¹ć linkê startow¹ 

(7), a¿ do wyczuwalnego oporu. 
Wtedy poci¹gn¹ć szybko i mocno, 
a¿ wystartuje silnik (rysunek 12).
Po wystartowaniu silnika nie 
puszczać natychmiast i gwałtownie 
ciêgła startera, tylko poprowadzić 
go powoli z powrotem.

 Pracuj¹cy silnik pozostawić ok. 
1–2 minuty.

Wskazówka
Silnik jest prawidłowo rozgrzany, je¿eli 
przyœpiesza bez opóŸniania.

Wył¹czanie silnika
Rysunek 9
 Puœcić dŸwigniê gazu (3). 

Pozostawić silnik na biegu jałowym 
do ochłodzenia.

 Ustawić przeł¹cznik zapłonu (1) 
w pozycji 0/wył¹czanie.

Sposób trzymania kosy
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê 
ustawić siê w odpowiedniej pozycji 
roboczej (rys. 13). 
Proszê przestrzegać aby:
– U¿ytkownik zało¿ył osobiste œrodki 

ochrony oczu i odpowiedni¹ odzie¿.

– Pasek do zawieszania urz¹dzenia 
nastawiony jest do odpowiedniej 
wysokoœci.

– Uchwyt urz¹dzenia jest tak 
nastawiony, ¿e mo¿na go chwycić 
w dłonie bez koniecznoœci 
wyprostowania r¹k.

– Urz¹dzenie znajduje siê poni¿ej talii 
u¿ytkownika.

– Zespół tn¹cy trzymać równolegle 
do ziemi, aby łatwo dosiêgn¹ć roœlin 
przeznaczonych do skoszenia, 
a u¿ytkownik nie musiał siê schylać.

Nastawianie długoœci ¿yłki 
tn¹cej
(zale¿nie od modelu)
Za pomoc¹ przycisku na zespole 
tn¹cym mo¿na zwalniać ¿yłkê tn¹c¹ 
bez zatrzymywania silnika. 
Aby zwolnić dłu¿sz¹ ¿yłkê nale¿y 
uderzyć lekko zespołem tn¹cym 
o podło¿e (rys. 14), a w tym czasie 
pozostawić pracuj¹ce urz¹dzenie 
na wysokich obrotach.

Wskazówka
¯yłka tn¹ca powinna mieć zawsze 
maks. długoœć. Zwolnienie ¿yłki tn¹cej 
jest tym trudniejsze, im krótsza bêdzie 
¿yłka.
Ka¿dorazowo po uderzeniu przycisku 
o podło¿e zwalnia siê około 25 mm 
¿yłki tn¹cej. Ostrze tn¹ce w osłonie 
zespołu tn¹cego przycina ¿yłkê 
do odpowiedniej długoœci, je¿eli 
zostanie wyci¹gniêta za daleko. 
Przycisk uderzać najlepiej o goł¹ 
podłogê lub tward¹ ziemiê. 
W przypadku prób zwolnienia ¿yłki 
tn¹cej w wysokiej trawie zachodzi 
mo¿liwoœć zdławienia silnika. 
Proszê utrzymywać ¿yłkê w 
maksymalnej długoœci. Zwalnianie 
¿yłki tn¹cej jest tym trudniejsze, im 
krótsza bêdzie ¿yłka.

Wskazówka
Przycisk zwalniania ¿yłki tn¹cej nie 
powinien ocierać siê o podło¿e.
¯yłka mo¿e pêkn¹ć na skutek:
– zapl¹tania siê z ciałem obcym,
– normalnego zmêczenia materiału,
– prób skoszenia chwastów 

o grubszych łodygach,
– uderzenia o œciany, płoty itd..

Wskazówki dla uzyskania 
lepszych wyników pracy
– Zespół tn¹cy prowadzić równolegle 

do podło¿a.
– Kosić tylko szpicem ¿yłki tn¹cej, 

szczególnie wzdłu¿ murów. 
Koszenie wiêksz¹ długoœci¹ ni¿ 
koñcem ¿yłki zmniejsza wydajnoœć 
koszenia i mo¿e spowodować 
przeci¹¿enie silnika.

– Trawê o wysokoœci powy¿ej 20 cm 
kosić małymi stopniami od góry na 
dół, aby zapobiec przedwczesnemu 
zu¿yciu ¿yłki tn¹cej i oporowi silnika.

– Je¿eli to mo¿liwe kosić z lewej strony 
na praw¹. Koszenie na prawo 
poprawia wydajnoœć urz¹dzenia. 
Kawałki skoszonej trawy bêd¹ wtedy 
wyrzucane w kierunku 
od u¿ytkownika.

– Kosê do trawy wprowadzać 
i wyprowadzać na odpowiedniej 
wysokoœci do i z obszaru koszenia. 
Poruszać siê do przodu lub do tyłu, 
albo z jednej strony na drug¹. 
Koszenie krótszych kawałków 
przynosi lepsze rezultaty.

– Kosić tylko wtedy, je¿eli trawa 
i chwasty s¹ suche.

¯ywotnoœć ¿yłki tn¹cej zale¿y 
od nastêpuj¹cych czynników:
– przestrzeganie podanych wczeœniej 

wskazówek dotycz¹cych koszenia,
– rodzaj koszonych roœlin,
– miejsce koszenia.

Na przykład: ¿yłka tn¹ca zu¿ywa siê 
szybciej podczas koszenia przy 
œcianie domu, ni¿ podczas koszenia 
przy pniu drzewa. 

Koszenie dekoracyjne
Aby otrzymać dekoracyjne ciêcie 
nale¿y skosić wstystkie roœliny wokół 
drzew, słupków, płotów itd.
Proszê ustawić urz¹dzenie w taki 
sposób, aby zespół tn¹cy trzymać 
nachylony pod k¹tem 30° do podło¿a 
(rys. 15).

Koszenie no¿ami
(zale¿nie od modelu)
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê 
ustawić siê w odpowiedniej pozycji 
roboczej (rys. 13). 
Patrz „Sposób trzymania kosy“.
Wskazówki dotycz¹ce koszenia 
no¿ami tn¹cymi:
– Nale¿y kosić rytmicznie.
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– Proszê stan¹ć na ziemi w stabilnej 
i wygodnej pozycji.

– Proszê wł¹czyć pełny gaz przed 
wejœciem do obszaru 
przeznaczonego do skoszenia. 
Przy pełnym gazie no¿e tn¹ce 
uzyskuj¹ maksymaln¹ siłê koszenia 
i nie zacinaj¹ siê tak łatwo, nie 
zatrzymuj¹ w materiale, ani nie 
powoduj¹ uderzenia no¿y, które 
mog¹ spowodować powa¿ne 
zranienia u¿ytkownika lub osób 
postronnych.

– Proszê kosić poprzez obrót górnej 
czêœci ciała z prawej strony na lew¹.

– Po skoszeniu proszê zwolnić 
dŸwigniê gazu, a gdy silnik pracuje 
na biegu jałowym wyprowadzić 
urz¹dzenie z obszaru pracy. 

– Obrócić urz¹dzenie w tym samym 
kierunku, w którym tnie nó¿. 
Wspomaga to koszenie.

– Po zamachu do tyłu wykonać jeden 
lub kilka kroków do nastêpnego 
obszaru koszenia i przyj¹ć znowu 
stabiln¹ pozycjê.

Aby uniemo¿liwić zawijania siê roœlin 
wokół no¿y nale¿y przestrzegać 
nastêpuj¹cych wskazówek:
– Kosić tylko na pełnym gazie.
– Wykonywać ruchy z prawej 

strony na lew¹ w kierunku roœlin 
przeznaczonych do skoszenia 
(rys. 16).

– Przy ruchu powrotnym nie dotykać 
no¿em skoszonych roœlin.

Przegl¹d, konserwacja 
i czyszczenie

Uwaga
Przed przyst¹pieniem do wszelkich 
prac przy urz¹dzeniu:
– Wył¹czyć silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być ochłodzony.

– Wtyczkê œwiec zapłonowych 
zdj¹ć z silnika, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wł¹czenie silnika.

Wszystkie naprawy urz¹dzenia 
zlecać do wykonania tylko w upra-
wnionym warsztacie specjalistycz-
nym.

Na zakoñczenie sezonu zlecić 
przegl¹d i konserwacjê urz¹dzenia 
w autoryzowanym warsztacie 
specjalistycznym.
Urz¹dzenia nie wolno spryskiwać 
wod¹, poniewa¿ mo¿e to spowodo-
wać uszkodzenie czêœci elektrycz-
nych.
Urz¹dzenie wyczyœcić po ka¿dym 
u¿yciu. Urz¹dzenie, które nie jest 
regularnie czyszczone, łatwiej ulega 
awariom.

Monta¿ ¿yłki tn¹cej 
(zale¿nie od modelu)
Proszê stosować ¿yłkê tn¹c¹ 
o œrednicy 3,0 mm. U¿ycie ¿yłki tn¹cej 
innej długoœci, ni¿ tutaj podano mo¿e 
spowodować przegrzanie silnika 
i awariê.
¯yłkê tn¹c¹ mo¿na wymienić na dwa 
sposoby:
– Nawijanie nowej ¿yłki na szpulê
– Monta¿ szpuli z nawiniêt¹ wczeœniej 

¿yłk¹
Nawijanie nowej ¿yłki na szpulê
Rysunek 17
 Przycisn¹ć obydwa zaciski 

mocuj¹ce (1) obudowy szpuli (2) 
i wyj¹ć szpulê razem z pokryw¹ (3).

Rysunek 18
 Wyczyœcić obudowê szpuli (1), 

sprê¿ynê (2) i pokrywê szpuli (4). 
Do czyszczenia u¿yć czyst¹ 
œcierkê.

 Sprawdzić, czy uzêbienie (5) 
na obudowie szpuli (1), na szpuli (3) 
i na pokrywie szpuli (4) nie jest 
zu¿yte. W razie potrzeby wymienić 
uszkodzone czêœci.

 Wzi¹ć około 3 metry nowej ¿yłki 
tn¹cej i zło¿yć na połowê.

Wskazówka
Stosować zawsze podan¹ długoœć 
¿yłki! Je¿eli ¿yłka zbyt długa, wtedy 
spowoduje to niewłaœciwe zwalnianie 
¿yłki tn¹cej.
Rysunek 19
 Zło¿ony koniec ¿yłki tn¹cej wsun¹ć 

do zaczepu na szpuli. 
 Obydwie połowy ¿yłki nawijać ciasno 

i równomiernie jedn¹ na dolnej, 
a drug¹ na górnej połowê szpuli. 
Zwrócić uwagê, aby nawijać zawsze 
w kierunku wskazanym na szpuli!

Rysunek 20
 Koñcówki ¿yłki wcisn¹ć w dwie 

przeciwległe szczeliny zaczepowe.
Rysunek 21
 Wło¿yć szpulê do pokrywy szpuli, 

a koñcówki ¿yłki poprowadzić 
odpowiednio przez dwie przeciwległe 
szczeliny w pokrywie szpuli.

Rysunek 22
 Zmontowan¹ wstêpnie jednostkê (3) 

składaj¹c¹ siê ze szpuli wewnêtrznej 
i pokrywy szpuli wcisn¹ć do 
obudowy szpuli (2), a¿ do zatrzasku 
zacisków mocuj¹cych (1).

Monta¿ szpuli z nawiniêt¹ 
wczeœniej ¿yłk¹
Rysunek 17
 Przycisn¹ć obydwa zaciski 

mocuj¹ce (1) obudowy szpuli (2) 
i wyj¹ć szpulê razem z pokryw¹ (3).

 Wyj¹ć szpulê z pokrywy.
Rysunek 18
 Wyczyœcić obudowê szpuli (1), 

sprê¿ynê (2) i pokrywê szpuli (4). 
Do czyszczenia u¿yć czyst¹ œcierkê.

 Sprawdzić, czy uzêbienie (5) na 
obudowie szpuli (1) i na pokrywie 
szpuli (4) nie jest zu¿yte. W razie 
potrzeby wymienić uszkodzone 
czêœci.

Rysunek 21
 Wło¿yć now¹ szpulê do pokrywy 

szpuli, a koñcówki ¿yłki popro-
wadzić odpowiednio przez dwie 
przeciwległe szczeliny w pokrywie 
szpuli.

Rysunek 22
 Zmontowan¹ wstêpnie jednostkê (3) 

składaj¹c¹ siê ze szpuli wewnêtrznej 
i pokrywy szpuli wcisn¹ć do 
obudowy szpuli (2), a¿ do zatrzasku 
zacisków mocuj¹cych (1).

Czyszczenie filtra powietrza
Filtr powietrza czyœcić co 10 godzin 
pracy. Jest to bardzo wa¿ny punkt 
przegl¹du i konserwacji. 
Niewystarczaj¹cy przegl¹d i konser-
wacja filtra powietrza powoduje utratê 
prawa do roszczeñ z tytułu gwarancji.
Rysunek 23
 Otworzyć pokrywê filtra powietrza: 

odkrêcić œrubê (1) o zdj¹ć 
pokrywê (2).

 Wyj¹ć filtr powietrza (3).
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Rysunek 24
 Filtr wymyć œrodkiem czyszcz¹cym 

i wod¹. Filtr starannie wypłukać, 
otrzepać z wody i pozostawić 
do całkowitego wyschniêcia.

 Zamontować filtr.
 Ponownie zamontować pokrywê 

filtra powietrza.

Wskazówka
U¿ywanie urz¹dzenia bez filtra 
powietrza powoduje wygaœniêcie 
prawa do roszczeñ gwarancyjnych 
(gwarancja).

Nastawianie gaŸnika
Rysunek 25
Liczbê obrotów biegu jałowego mo¿na 
nastawić za pomoc¹ œruby (1). 
Prace te zlecić do wykonania tylko 
i wył¹cznie w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Wymiana/czyszczenie filtra 
paliwa (zale¿nie od modelu)
Zale¿nie od potrzeby, wzglêdnie 
co 20 godzin pracy. 
Prace te zlecić do wykonania tylko 
i wył¹cznie w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Sprawdzanie/wymiana 
œwiecy zapłonowej
Stosować tylko oryginalne œwiece 
zapłonowe, lub dopuszczone przez 
producenta do takiego zastosowania. 
Prawidłowa odległoœć elektrod wynosi 
0,6–0,7 mm. Po ka¿dych 25 godzi-
nach pracy urz¹dzenia wyj¹ć œwiecê 
zapłonow¹ i sprawdzić jej stan.
 Zatrzymać silnik i pozostawić 

do ochłodzenia. 
 Zdj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych.
 Usun¹ć zanieczyszczenia wokół 

œwiecy. 
 Wykrêcić œwiecê zapłonow¹ 

kluczem do œwiec zapłonowych 
poprzez obrót w lewo.

 Sprawdzić/nastawić odległoœć 
elektrod 0,6–0,7 mm (rys. 26).

Wskazówka
Uszkodzone, osmalone lub 
zanieczyszczone œwiece zapłonowe 
wymienić na nowe.

 Wkrêcić œwiece zapłonowe 
i dokrêcić momentem obrotowym 
12,3–13,5 Nm. Nie dokrêcać 
zbyt mocno.

Czyszczenie układu 
wydechowego
Rysunek 27
Obszar pod pokryw¹ układu 
wydechowego (1) czyœcić 
co 25 godzin pracy urz¹dzenia. 
Do tego nale¿y zdj¹ć osłonê 
układu wydechowego.
Prace te zlecić do wykonania 
tylko i wył¹cznie w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Czyszczenie kraty 
wyłapuj¹cej iskry
Rysunek 28
Siatkê iskier (1) wymontować 
co 50 godzin pracy i wyczyœcić 
drucian¹ szczotk¹.
Prace te zlecić do wykonania 
tylko i wył¹cznie w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Sprawdzanie/dopełnianie 
smaru przekładniowego 
w komorze przekładni 
Rysunek 29
Poziom smaru przekładniowego 
w komorze przekładni sprawdzać 
co 25 godzin pracy urz¹dzenia. 
W tym celu nale¿y usun¹ć œrubê (1). 
W razie potrzeby dopełnić 
wysokogatunkowym smarem litowym. 
Prace te zlecić do wykonania tylko 
i wył¹cznie w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Czyszczenie urz¹dzenia

Uwaga
Urz¹dzenie i szczeliny wentylacyjne 
utrzymywać zawsze w czystoœci, 
chronić je przed zabrudzeniami.
Urz¹dzenie czyœcić z zewn¹trz za 
pomoc¹ małej szczotki.
Nie u¿ywać ¿adnych ostrych œrodków 
czyszcz¹cych. Domowe œrodki 
czyszcz¹ce, które zawieraj¹ oleje 
aromatyczne, jak np. olej sosnowy lub 
cytrynê, a tak¿e rozpuszczalniki, jak 
kerozyna, mog¹ uszkodzić obudowê 
z tworzywa sztucznego i uchwyt 
urz¹dzenia. Korpus urz¹dzenia czyœcić 
tylko wilgotn¹ œcierk¹.

Przechowywanie
 Nie wolno przechowywać urz¹dzenia 

z paliwem w zbiorniku paliwa, albo 
w miejscach gdzie opary mog¹ 
zetkn¹ć siê z iskrami lub otwartym 
płomieniem.

 Przed przechowywaniem urz¹dzenia 
pozostawić silnik do ochłodzenia.

 Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym pomiesz-
czeniu, aby zapobiec jego 
nieupowa¿nionemu u¿yciu lub 
uszkodzeniu. Urz¹dzenie 
przechowywać z dala od dzieci.

Przechowywanie 
na dłu¿szy czas
Je¿eli urz¹dzenie ma być przechowy-
wane dłu¿szy okres czasu, wtedy 
nale¿y je przygotować w nastêpuj¹cy 
sposób:
 Mieszankê paliwa znajduj¹c¹ siê 

w zbiorniku paliwa zlać do pojemnika 
z tak¹ sam¹ mieszank¹ dla silników 
dwutaktowych. Nie u¿ywać paliwa, 
które przechowywane było dłu¿ej 
ni¿ 60 dni.

 Wystartować silnik i pozostawić, 
a¿ sam zgaœnie. W taki sposób 
zapewnia siê, ¿e w gaŸniku nie 
pozostan¹ ¿adne resztki paliwa.

 Pozostawić silnik do ochłodzenia. 
Wyj¹ć œwiecê zapłonow¹ i wlać 
do cylindra 0,5 ml wysokojako-
œciowego oleju silnikowego 
lub oleju do dwutaktów. 
Powoli poci¹gn¹ć ¿yłkê startera, 
aby rozprowadzić olej. 
Ponownie zamotować œwiecê 
zapłonow¹.

Wskazówka
Po okresie przechowywania jeszcze 
przed uruchomieniem urz¹dzenia 
nale¿y najpierw wyj¹ć œwiecê 
zapłonow¹ i wylać całkowicie olej 
znajduj¹cy w cylindrze.
 Urz¹dzenie dokładnie wyczyœcić 

i sprawdzić, czy jakieœ czêœci nie 
s¹ luŸne lub uszkodzone. 
Uszkodzone elementy naprawić 
lub wymienić na nowe, a luŸne 
œruby, nakrêtki i trzpienie dokrêcić. 
Teraz mo¿na odstawić urz¹dzenie 
na przechowanie.
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 Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym pomiesz-
czeniu, aby zapobiec jego nieupo-
wa¿nionemu u¿yciu lub uszkodzeniu. 
Urz¹dzenie przechowywać z dala 
od dzieci.

Transport

 Przed transportem pozostawić 
urz¹dzenie do ochłodzenia.

 Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa! 
Pokrywa zbiornika paliwa musi być 
dokładnie i mocno dokrêcona.

 Na czas transportu zabezpieczyć 
urz¹dzenie przed przesuniêciem 
siê.

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe 
w tym kraju lub przez importera. 
Usterki usuwane s¹ bezpłatnie 
w okresie wa¿noœci gwarancji o ile 
ich przyczyn¹ były wady materiałowe 
lub błêdy produkcyjne. 
W przypadku wyst¹pienia roszczenia 
gwarancyjnego proszê zwrócić 
siê do punktu zakupu urz¹dzenia lub 
nabli¿szego autoryzowanego punktu 
serwisowego.

Usuwanie drobnych usterek

Bł¹d Przyczyna Czynnoœci

Silnik nie wł¹cza siê. Przeł¹cznik zapłonu jest ustawiony 
na 0/wył¹czanie.

Nastawić przeł¹cznik na I/wł¹czony.

Zbiornik paliwa jest pusty. Napełnić paliwo.

Pompa ss¹ca jest za mało 
wciœniêta.

Wcisn¹ć pompê ss¹c¹ 10 razy powoli 
i całkowicie.

Silnik jest zalany. Zastosować rozruch z dŸwigni¹ choke 
w pozycji pracy.

Stare paliwo lub niewłaœciwa 
mieszanka.

Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
œwie¿¹ mieszankê paliwa.

Zanieczyszczone œwiece 
zapłonowe.

Wymienić lub wyczyœcić œwiece zapłonowe.

Silnik pracuje nierównomiernie 
na biegu jałowym .

Filtr powietrza jest zatkany. Wyczyœcić lub wymienić filtr powietrza.

Stare paliwo lub niewłaœciwa 
mieszanka.

Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
œwie¿¹ mieszankê paliwa.

GaŸnik niewłaœciwie nastawiony. Zlecić nastawienie gaŸnika w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Filtr paliwa jest zanieczyszczony. Zlecić wymianê filtra w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Silnik nie przyœpiesza. Stare paliwo lub niewłaœciwa 
mieszanka.

Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
œwie¿¹ mieszankê paliwa.

GaŸnik niewłaœciwie nastawiony. Zlecić nastawienie gaŸnika w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.
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W przypadku wyst¹pienia innych pytañ proszê zwrócić siê do punktu zakupu.

Bł¹d Przyczyna Czynnoœci

Silne drgania. Uszkodzone narzêdzia tn¹ce lub 
elementy systemu napêdowego.

Natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie.
Uszkodzone czêœci zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

Zespół tn¹cy nie zwalnia ¿yłki. Trawa zawinêła siê wokół zespołu 
tn¹cego.

Zatrzymać silnik i wyczyœcić zespół tn¹cy.

Brak ¿yłki w zespole tn¹cym. Nawin¹ć now¹ ¿yłkê.

Szpula jest zablokowana. Wymienić szpulê.

Zespół tn¹cy jest zanieczyszczony. Wyczyœcić szpulê i jej obudowê.

¯yłka jest stopiona. Zdemontować, usun¹ć stopion¹ czêœć 
i ponownie nawin¹ć ¿yłkê.

Przy nawijaniu przekrêcono ¿yłkê. Zdemontować i ponownie nawin¹ć ¿yłkê.

Zwalnia siê za krótka ¿yłka. Nacisn¹ć przycisk i wyci¹gn¹ć ¿yłkê na 
długoœć do 10 cm poza zespół tn¹cy.




