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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane znajdujące się na tabliczce 
znamionowej urządzenia proszę 
wpisać do umieszczonego niżej 
pola. Tabliczka znamionowa 
urządzenia umieszczona jest 
w pobliżu silnika. 
Dane te są bardzo ważne dla póź-
niejszej identyfikacji urządzenia 
w celu zamówienia części zamien-
nych i dla serwisu.

Wszystkie dane i szersze infor-
macje dotyczące urządzenia 
znajdą Państwo w oddzielnej 
deklaracji zgodności, która stanowi 
część niniejszej instrukcji obsługi.

Rysunki

Proszę otworzyć składane kartki 
z rysunkami na początku niniejszej 
instrukcji obsługi. Ilustracje graficz-
ne mogą różnić się szczegółami 
od nabytego urządzenia.

Dla własnego 
bezpieczństwa 

Prawidłowe zastosowanie 
urządzenia
Niniejsze urządzenie przezna-
czone jest tylko i wyłącznie
– do zastosowania w ogródkach 

działkowych i przydomowych,
– do koszenia brzegów trawników 

i małych lub trudno dostępnych 
powierzchni trawiastych 
(np. pod krzewami),

– do koszenia dzikich zarośli, 
krzewów i krzaków,

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

Każde inne zastosowanie urządze-
nia jest niezgodne z przeznacze-
niem. Użycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratę 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowiązku odpowiedzialności 
ze strony producenta. 
Użytkownik odpowiada za wszyst-
kie szkody wyrządzone osobom 
trzecim i ich mieniu.
Urządzenie można użytkować tylko 
w stanie technicznym określonym 
przez jego producenta i w którym 
zostało ono dostarczone.
Samowolnie dokonane zmiany przy 
urządzeniu wykluczają odpowie-
dzialność producenta za szkody 
wynikające z tych zmian.

Przed uruchomieniem 
urządzenia przeczytać 
wszystkie wskazówki
 Proszę przeczytać starannie 

niniejsze wskazówki. 
Proszę zapoznać się z obsługą 
i użytkowaniem urządzenia.

 Urządzenia nie wolno obsługi-
wać osobom zmęczonym lub 
chorym, znajdującym się pod 
wpływem działania alkoholu, 
narkotyków lub lekarstw.

 Osobom poniżej 16 lat nie wolno 
obsługiwać tego urządzenia ani 
wykonywać innych prac związa-
nych z tym urządzeniem, jak np. 
czynności serwisowe, czyszcze-
nie, regulacja – lokalnie obowią-
zujące przepisy mogą inaczej 
określić wiek minimalny użyt-
kownika.

 Niniejsze urządzenie nie może 
być użytkowane przez osoby 
(z dziećmi włącznie) o ograni-
czonych zdolnościach fizycz-
nych, czuciowych lub umysło-
wych, albo przez osoby, które 
nie posiadają doświadczenia 
i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba 
że będą one nadzorowane przez 
osobę odpowiadającą za ich 
bezpieczeństwo lub zostały 
przez nią pouczone w obsłudze 
urządzenia.

 Dzieci powinny znajdować się 
pod nadzorem, aby uniemożliwić 
im zabawę urządzeniem.

 Proszę sprawdzić urządzenie 
przed przystąpieniem do jego 
użycia. Uszkodzone części 
należy natychmiast wymienić 
na nowe. Proszę sprawdzić, 
czy nie ma przecieków paliwa. 
Proszę się upewnić, czy wszyst-
kie elementy łączące są zamon-
towane i zamocowane. 
Proszę wymieniać te elementy 
zespołu tnącego, które posiadają 
rysy, są pęknięte lub uszkodzone 
w jakikolwiek inny sposób. 
Proszę się upewnić, czy zespół 
tnący jest prawidłowo zamonto-
wany i zamocowany. 
Proszę się upewnić, czy osłona 
zespołu tnącego jest prawidłowo 
zamontowana i znajduje 
się w odpowiedniej pozycji. 
Nieprzestrzeganie niniejszych 
wskazówek może spowodować 
zranienie użytkownika lub osób 
trzecich, albo spowodować 
uszkodzenie urządzenia.

 Proszę stosować tylko originalne 
żyłki o średnicy 3,0 mm. 
Nie wolno stosować linek 
ani sznurków wzmacnianych 
włóknem metalowym, drutu, 
łañcuchów, lin lub im podobnych.
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Mogą one ulec złamaniu lub 
się ukruszyć, a następnie zostać 
wyrzucone jak niebezpieczne 
pociski.

 Należy być świadomym występo-
wania niebezpieczeństwa 
zranienia głowy, rąk i nóg.

 Proszę nacisnąć dźwignię gazu. 
Musi ona natychmiast wrócić 
do pozycji zerowej. 
Wszystkie nastawienia i naprawy 
należy wykonać przed włącze-
niem urządzenia i przed przystą-
pieniem do pracy urządzeniem.

 Przed przystąpieniem do pracy 
należy zawsze najpierw oczyścić 
obszar przeznaczony do kosze-
nia. Proszę usunąć wszystkie 
przedmioty, takie jak kamienie, 
odłamki szkła, gwoździe, drut, 
lub sznur, które mogą zostać 
pochwycone i wyrzucone przez 
urządzenie, albo zaplątać 
się w zespole tnącym. 
Proszę usunąć z obszaru pracy 
wszystkie osoby postronne, 
dzieci i zwierzęta. 
Osoby trzecie, dzieci i zwierzęta 
muszą znajdować się w odleg-
łości co najmniej 15 m; pomimo 
to zachodzi zawsze jeszcze 
ryzyko trafienia przyglądających 
się osób przedmiotami pochwy-
conymi i wyrzuconymi przez 
urządzenie. Osoby przygląda-
jące się powinny stosować 
okulary ochronne. Jeżeli ktoś 
zbliża się do użytkownika, ten 
musi natychmiast wyłączyć 
urządzenie i zespół tnący.

Choroba Raynauda 
(choroba białych palców) 
 Częste użytkowanie wibrujących 

urządzeń może u osób 
z upośledzeniem przepływu 
krwi (np. palacze, diabetycy) 
spowodować uszkodzenie 
nerwów. Szczególnie palce, 
dłonie, przeguby dłoni i/lub 
ramion wykazują między innymi 
wymienione niżej symptomy, 
które czasem jednak częściowo 
lub w całości nie występują: Bóle, 
mrowienie, kłócia, drętwienie 
poszczególnych części ciała, 
bladość skóry. 

 W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek trudności lub 
upośledzeń proszę natychmiast 
przerwać pracę i zwrócić się do 
lekarza. Te niebezpieczeństwa 
można znacznie zredukować 
poprzez przestrzeganie 
następujących wskazówek: 

 Przy zimnej pogodzie należy całe 
ciało, a szczególnie dłonie 
utrzymywać zawsze w cieple. 
Prace wykonywane zziębniętymi 
rękoma to główna przyczyna! 

 Proszę regularnie robić przerwy 
w pracy i poruszać przy tym 
dłonie. Takie ćwiczenia 
wspomagają krążenie krwi. 

Wskazówki bezpieczeństwa 
dla urządzeń napędzanych 
silnikiem spalinowym
Benzyna jest wysoce zapalna, 
a jej opary mogą wybuchnąć 
podczas zapłonu. Dlatego należy 
przedsięwziąć następujące środki 
bezpieczeństwa:
 Proszę przechowywać benzynę 

tylko w pojemnikach do tego 
przewidzianych i dopuszczo-
nych.

 W przypadku rozlania benzyny 
nie dopuścić do jej zapalenia się. 
Silnik wolno włączyć dopiero 
wtedy, jeżeli opary benzyny 
całkowicie się ulotnią.

 Przed przystąpieniem do napeł-
niania paliwa należy zawsze 
wyłączyć silnik i zaczekać, 
aż ostygnie. Nie wolno nigdy 
wyjmować korka zbiornika paliwa, 
ani napełniać zbiornika paliwa, 
jeżeli silnik jest jeszcze gorący. 
Nie wolno używać urzą-dzenia, 
jeżeli korek zbiornika paliwa nie 
jest dokładnie dokrę-cony. Proszę 
powoli odkręcać korek zbiornika 
paliwa, aby powoli zmniejszać 
ciśnienie w zbiorniku.

 Benzynę mieszać i napełniać 
w obszarze czystym i dobrze 
przewietrzanym, na wolnym 
powietrzu, gdzie nie ma źródeł 
iskrzenia ani płomieni. 
Korek zbiornika paliwa odkręcać 
powoli, dopiero po wyłączeniu 
silnika. Podczas mieszania 
i napełniania benzyny nie wolno 
palić. 

Benzynę rozlaną na urzą-dzeniu 
natychmiast zetrzeć.

 Urządzenie przenieść co najm-
niej 10 m od miejsca napełniania 
i dopiero wtedy włączyć. 
Nie palić, nie iskrzyć, ani nie 
trzymać otwartego ognia 
w obszarze napełniania paliwa 
lub użytkowania urządzenia.

 Natychmiast wymienić uszko-
dzony wydech, zbiornik paliwa 
lub pokrywę zbiornika paliwa.

Podczas pracy
 Nie wolno włączać ani pozosta-

wiać włączonego urządzenia 
w zamkniętych pomieszczeniach 
lub budynkach. 
Wdychanie spalin może spowo-
dować śmiertelne zatrucie. 
Urządzenie użytkować tylko 
na wolnym powietrzu.

 Podczas pracy urządzeniem na-
leży stosować okulary ochronne 
i osobiste środki ochrony słuchu. 
Przy pracy z wydzielaniem pyłu 
należy stosować maskę 
ochronną lub przeciwpyłową. 
Zaleca się ubranie z długimi 
rękawami. Praca bez 
zastosowania środków ochrony 
wzroku i słuchu może 
spowodować poważne 
uszkodzenie wzroku lub utratę 
słuchu.

 Nosić długie, grube spodnie, 
wysokie buty (antypoślizgowe) i 
rękawice ochronne. Nie nosić 
przy pracy luźnej odzieży, 
biżuterii, krótkich spodni, 
sandałów, ani nie chodzić boso. 
Proszę związać lub upiąć włosy 
powyżej karku. Proszę założyć 
na włosy siatkę ochronną.

 Osłona zespołu tnącego musi 
być zawsze zamontowana, 
jeżeli urządzenie używane 
jest do koszenia trawy. 
Obydwie żyłki tnące muszą 
być wyciągnięte do pracy i musi 
być zamontowana odpowiednia 
żyłka. Tyłka tnąca nie może 
być wyciągnięta poza krawędź 
osłony.

 Urządzenie wyposażone jest 
w sprzęgło. Na biegu jałowym 
zespół tnący nie pracuje. 
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Jeżeli zespół tnący nie jest 
nieruchomy na biegu jałowym, 
proszę zlecić sprawdzenie 
urządzenia mecha-nikowi w 
autoryzowanym punk-cie 
serwisowym lub punkcie zakupu.

 Przed włączeniem urządzenia 
upewnić się, że szpula żyłki/
ostrze tnące nie dotkną żadnego 
objektu.

 Ustawić pałąk odpowiednio do 
wysokości użytkownika, aby 
umożliwić prawidłowe 
panowanie nad urządzeniem.

 Urządzenie stosować tylko przy 
świetle dziennym lub bardzo 
dobrym oświetleniu sztucznym.

 Proszę zapobiegać przypadko-
wemu włączeniu urządzenia. 
Należy być przygotowanym 
do natychmiastowej obsługi 
urządzenia w momencie ciąg-
nięcia linki startera. 
Podczas włączania użytkownik 
i urządzenie muszą znajdować 
się w stabilnej i pewnej pozycji. 
Proszę przestrzegać wskazówki 
podanej na wskazówek dotyczą-
cych włączania i wyłączania.

 Urządzenie użytkować tylko 
w sposób zgodny z jego przez-
naczeniem.

 Nie przechylać się zybtnio 
do przodu ponad urządzenie. 
Proszę pozostawać zawsze 
w pewnej pozycji i zachować 
równowagę.

 Podczas pracy trzymać urzą-
dzenie mocno obiema rękoma:
jedną ręką trzymać za uchwyt 
gazu, a drugą za pałąk.

 Podczas pracy stosować zawsze 
pas do zawieszania urządzenia.

 Nie wolno stosować urządzenia 
w złych warunkach pogodowych, 
jak np. niebezpieczeństwo 
wystąpienia deszczu lub burzy.

 Nigdy nie zmieniać wstępnych 
ustawień fabrycznych silnika.

 Unikać otwartego ognia, iskrze-
nia i nie palić.

 Nie wolno nigdy używać urządze-
nia z uszkodzonym zapłonem.

 Nie zbliżać dłoni, twarzy i stóp 
do ruchomych elementów. 
Nie dotykać zespołu tnącego 
tak długo, dopóki się kręci, 
jak również nigdy nie próbować 
go zatrzymywać.

 Nie dotykać silnika ani tłumika. 
Elementy te są bardzo gorące 
podczas pracy. Są one także 
gorące jeszcze jakiś czas po 
wyłączeniu.

 Proszę nie włączać wyższej 
liczby obrotów niż jest to koniecz-
ne do koszenia lub przycinania 
brzegów trawnika. Proszę nie 
włączać wysokiej liczby obrotów, 
jeżeli nie kosimy urządzeniem.

 Proszę zawsze wyłączać silnik, 
jeżeli koszenie opóźnia się i na 
czas przejścia z jednego miejsca 
na drugie.

 Podczas pracy często zmieniać 
pozycję roboczą i robić przerwy, 
aby utrzymać własną wydajność.

 W przypadku wystąpienia niez-
wykłych drgań należy natych-
miast wyłączyć silnik. 
Sprawdzić, czy urządzenie nie 
jest uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia 
zwrócić się do uprawnionego 
warsztatu specjalistycznego.

 W przypadku natrafienia na ciało 
obce lub zaplątania należy 
natychmiast wyłączyć silnik 
i sprawdzić, czy nie nastąpiło 
uszkodzenie urządzenia. 
Nie wolno nigdy używać urzą-
dzenia, jeżeli jakieś elementy 
są luźne lub uszkodzone.

 Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę 
świecy zapłonowej zawsze przed 
przystąpieniem do usuwania 
przyczyny blokady lub innych 
prac przy urządzeniu.

 Zatrzymać i wyłączyć silnik 
zawsze przed przystąpieniem 
do przeglądów i konserwacji, 
naprawy albo wymiany zespołu 
tnącego. Dodatkowo zdjąć 
wtyczkę świec zapłonowych.

 Do naprawy urządzenia stoso-
wać tylko oryginalne części 
zamienne. 
Części zamienne można 
zamówić poprzez sprzedawcę.

 Nie wolno nigdy stosować części, 
wyposażenia, zespołów i przy-
stawek, które nie są dopusz-
czone dla tego urządzenia. 
Mogą one spowodować poważne 
zranienie użytkownika lub uszko-
dzenie urządzenia. 
Poza tym traci się prawo do 
roszczeń z tytułu gwarancji.

 Proszę utrzymywać urządzenie 
w czystości i dbać o to, aby 
rośliny i ciała obce nie osadzały 
się pomiędzy zespołem tnącym 
i blachą osłony.

 Aby zmniejszyć 
niebezpieczeństwo pożaru, 
proszę wymieniać uszkodzone 
tłumiki i wygaszacz iskier, oraz 
regularnie czyścić silnik i tłumik 
z trawy, liści, nadmiaru smarów 
i warstwy sadzy.

 Wszystkie naprawy urządzenia 
zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Podczas pracy nożami 
tnącymi (zależnie od modelu)
 Przed włączeniem urządzenia 

należy przeczytać starannie 
niniejszą instrukcję obsługi.

 Trzymać pałąk zawsze w miejscu 
znajdującym się pomiędzy 
użytkownikiem i zespołem 
tnącym.

 Nie wolno nigdy kosić nożami na 
wysokości 75 cm ponad ziemią 
lub wyżej.

 Na urządzeniu może wystąpić 
siła odrzutu, jeżeli obracające 
się noże natrafią na jakiś objekt, 
który nie da się natychmiast 
skosić.
Siły odrzutu mogą być wystar-
czająco duże, aby odrzucić 
urządzenie/albo użytkownika 
w jakąkolwiek stronę i spowodo-
wać utratę kontroli użytkownika 
nad urządzeniem. Siły odrzutu 
mogą wystąpić niespodziewanie 
i bez ostrzeżenia, jeżeli noże 
się zaplączą, zaczepią lub zablo-
kują. Może się to łatwo zdarzyć 
na takich obszarach, w których 
trudno przewidzieć jaki materiał 
będzie koszony.
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 Nożami do koszenia zarośli nie 
kosić niczego, co jest grubsze niż 
12,7 mm. W przeciwnym przy-
padku mogą wystąpić bardzo 
gwałtowne siły odrzutu.

 Przy użyciu urządzenia 
z ostrzem tnącym musi być 
zawsze zamontowana osłona 
zespołu tnącego.

 Proszę nie próbować dotykać 
noży ani ich zatrzymywać, 
jeżeli jeszcze są w ruchu.

 Obracające się noże mogą 
spowodować zranienie nawet 
po wyłączeniu silnika lub 
po zwolnieniu dźwigni gazu. 
Proszę trzymać mocno urzą-
dzenie, aż do momentu całko-
witego zatrzymania się noży.

 Proszę nie włączać urządzenia na 
wysokich obrotach, jeżeli nie kosi.

 Po natrafieniu na ciało obce, lub 
zawieszeniu na obcym objekcie 
natychmiast zatrzymać silnik 
i sprawdzić, czy urządzenie 
zostało uszkodzone. 
Zlecić usunięcie uszkodzenia 
przed ponownym użyciem urzą-
dzenia. Nie wolno używać urzą-
dzenia z wygiętym, pękniętym 
lub tępym nożem. 
Wygięte, naciągnięte, pęknięte 
lub złamane noże należy natych-
miast wyrzucić.

 Nie ostrzyć tępych noży. 
Naostrzony szpic noża może 
się złamać podczas pracy. 
A to może spowodować poważ-
ne zranienia. Proszę wymienić 
noże.

 Transportować i przechowywać 
urządzenie tylko z zamontowaną 
osłoną ostrza tnącego.

Po pracy
 Proszę wyczyścić noże domo-

wymi środkami czyszczącymi 
w celu usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń. Posmarować 
noże olejem maszynowym, 
aby ochronić je przed korozją.

 Przechowywać noże w zamk-
nięciu, aby chronić je przed 
uszkodzeniem lub nieupoważ-
nionym użyciem.

Kolejne wskazówki 
bezpieczeństwa
 Jeżeli w zbiorniku paliwa 

znajduje się jeszcze benzyna, 
wtedy nie wolno przechowywać 
urządzenia w pomieszczeniu 
zamkniętym, w którym powsta-
jące opary mogą zetknąć 
się z iskrami lub otwartym 
płomieniem.

 Przed transportem lub przecho-
wywaniem urządzenia pozosta-
wić urządzenie do ochłodzenia. 
Do transportu dobrze zamoco-
wać urządzenie.

 Urządzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa.

 Przechowywać urządzenie 
w suchym miejscu pod zamk-
nięciem lub wysoko, aby zapo-
biec nieupoważnionemu użyciu 
i uniknąć uszkodzenia urządze-
nia. Urządzenie przechowywać 
z dala od dzieci.

 Urządzenia nie wolno polewać 
ani pryskać wodą lub innymi 
płynami. Uchwyt gazu i paťťk 
muszť byť zawsze suche, czyste 
i niezakurzone. 
Czyścić urządzenie po każdym 
użyciu, przestrzegać wskazówek 
dotyczących czyszczenia i prze-
chowywania.

 Starą benzynę/olej lub pozostałe 
opakowania usuwać w sposób 
zgodny z obowiązującymi prze-
pisami lokalnymi.

 Proszę zachować niniejszą 
instrukcję do dalszego użycia. 
Proszę ją często czytać i używać 
do pouczania innych użytkowni-
ków. W przypadku pożyczenia 
urządzenia, proszę dołączyć 
do niego tę instrukcję.

Godziny pracy
Proszę przestrzegać krajowych/
terenowych przepisów określają-
cych dopuszczalne godziny pracy 
urządzeniem (w razie potrzeby 
zwrócić się do odpowiedniego 
urzędu administracji państwowej).

Symbole umieszczone 
na urządzeniu
W niniejszej instrukcji obsługi opi-
sane są symbole bezpieczeństwa 
i symbole międzynarodowe oraz 
piktogramy, które mogą być 
umieszczone na urządzeniu. 
Proszę przeczytać podręcznik 
użytkownika, aby zapoznać 
się ze wszystkimi wskazówkami 
bezpieczeństwa, wskazówkami 
i przepisami dotyczącymi montażu, 
eksploatacji i naprawy urządzenia.

Uwaga! 
Przed uruchomieniem 
przyczytać instrukcję 
obsługi!

Stosować środki 
ochrony osobistej 
do ochrony oczu, 
słuchu i głowy.
Podczas pracy urzą-
dzeniem nosić mocne 
wysokie buty i ręka-
wice robocze.

Usunąć z obszaru 
zagrożenia osoby 
trzecie!

Nie wolno stosować 
paliwa o specyfikacji 
E85!

Przedmioty wyrzu-
cone przez urzą-
dzenie i obracające 
się elementy mogą 
spowodować ciężkie 
zranienia użytkownika 
i osób postronnych!!
Ostrzeżenie przed 
gorącą powierzchnią!

!
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Niebezpieczeństwo 
zranienia obracają-
cymi się elementami 
urządzenia!
Nie zbliżać dłoni 
i stóp do kręcących 
się części. 
Nie zbliżać się z ot-
wartym ogniem do 
zbiornika paliwa!

Benzyna/olej!
Do przygotowania 
mieszanki paliwa 
stosować zawsze 
czystą i świeżą 
benzynę bezołowio-
wą. 
Do przygotowania 
mieszanki paliwa 
stosować zawsze 
tylko olej dopuszczony 
do takiego zastosowa-
nia zgodnie z instruk-
cją obsługi.
Masymalna liczba 
obrotów
Nie włączać urządze-
nia na wyższe obroty, 
niż podana maksy-
malna dopuszczalna 
liczba obrotów.

Przełącznik zapłonu 
Włączony/Praca/Start 
Przełącznik zapłonu 
Wyłączony/Stop
Choke – nastawienie
Pozycja ssania choke

Pozycja pracy

Te symbole umieszczone na urzą-
dzeniu należy utrzymywać w czys-
tości, aby były zawsze czytelne.
Wymieniać uszkodzone lub 
nieczytelne symbole.

Symbole w niniejszej 
instrukcji
W niniejszej instrukcji używane 
są następujące symbole:

Niebezpieczeństwo
Wskazuje na niebezpieczeństwa, 
które związane są bezpośrednio 
z opisywaną czynnością i zagra-
żają osobom.

Uwaga
Wskazuje na niebezpieczeństwa, 
które związane są bezpośrednio 
z opisywaną czynnością i mogą 
spowodować szkody materialne.

Wskazówka
Oznacza ważne informacje 
i wskazówki dla użytkownika.

Elementy obsługi 
i wskaźniki

Uwaga. 
Uszkodzenia urządzenia.

Tutaj opisane są wstępnie wszyst-
kie funkcje elementów obsługi 
i wskaźników. Prosze nie włączać 
jeszcze żadnych funkcji!
Rysunek 1
1 Osłona układu wydechowego
2 Świeca zapłonowa
3 Uchwyt startera
4 Pokrywa zbiornika paliwa
5 Pompa ssąca/primer
6 Dźwignia ssania choke
7 Osłona filtra powietrza
8 Pałąk
9 Górny drążek napędowy
10 Złączka drążka
11 Dolny drążek napędowy
12 Osłona zespołu tnącego
13 Ostrze do przycinania żyłki
14 Szpula żyłki
15 Przekładnia
16 Uchwyt pasa
17 Przełącznik zapłonu
18 Blokada dźwigni gazu
19 Dźwignia gazu
20 Uchwyt gazu
21 Ostrze tnące z osłoną 

zespołu tnącego *
22 Sztyft ustalający *
23 Klucz wtykowy *

* zależnie od modelu

Instrukcja montażu

Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo zranienia 
na skutek przypadkowego 
włączenia silnika.
Proszę chronić się przed zranie-
niem. Przed przystąpieniem 
do wszelkich prac przy urządzeniu:
– wyłączyć silnik,
– Zaczekać, aż wszystkie ruchome 

części całkowicie się zatrzymają; 
silnik musi być ochłodzony.

– Zdjąć wtyczkę świecy zapło-
nowej.

Wskazówka dotycząca
usuwania odpadów

Opakowanie pozostałe z urządze-
nia, zużyte urządzenia itd. należy 
usunąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami terenowymi dotyczą-
cymi usuwania odpadów.

Montaż i ustawienie pałąka
Rysunek 2a
 Zdemontować pałąk. W tym celu 

odkręcić 4 śruby.
 Zamontować gumę 

antywibracyjną na rękojeści.
 Nałożyć pałąk od góry na gumę 

antywibracyjną.
 Otwory w dolnej płycie mocującej 

ustawić zgodnie ze śrubami na 
pałąku. Wkręcić 4 śruby. Jeszcze 
nie dokręcać! Przytrzymać 
urządzenie w pozycji roboczej 
(rysunek 12) i ustawić pałąk w 
takiej pozycji, która umożliwia 
użytkownikowi najlepszy chwyt.

 Dokręcić 4 śruby, aż do 
całkowitego zamocowania 
pałąka.

Montaż/demontaż dolnego 
drążka napędowego
Rysunek 2b
Montaż
 Usunąć kołpak ochronny (opcja) 

znajdujący się przy sprzęgle drąż-
ka i dolnym drążku napędowym.

 Pokrętło (1) przy sprzęgle drążka 
(2) przekręcić w lewo, żeby 
otworzyć sprzęgło drążka.



Polski Instrukcja obsługi

32

 Nacisnąć przycisk wyzwalacza 
(3) przy dolnym drążku napę-
dowym i wsunąć drążek 
aż do zaczepienia przycisku 
wyzwalacza w otworze mocują-
cym (4) w sprzęgle drążka.

Wskazówka
W razie potrzeby przekręcić nieco 
dolny drążek napędowy, żeby wał 
czworokątny i gniazdo górnego 
drążka napędowego uległy połą-
czeniu.
 Pokrętło (1) przy sprzęgle drążka 

dokręcić w prawo. Skontrolować 
mocne osadzenie dolnego 
drążka napędowego.

Demontaż
 Pokrętło (1) przy sprzęgle drążka 

(2) przekręcić w lewo, żeby 
otworzyć sprzęgło drążka.

 Wcisnąć przycisk wyzwalacza (3) 
i dolny drążek napędowy wyciąg-
nąć prosto ze sprzęgła drążka.

Nastawianie systemu za-
wieszania (pas na ramiona)
Rysunek 3
 Położyć system szelek 

na ramiona.
 Zamknąć zamek pasa biodro-

wego (1.). W razie potrzeby 
nastawić szerzej.

 Wyregulować właściwą długość 
pasa biodrowego (2.).

 Pas ramieniowy nastawić 
na odpowiednią długość (3.).

 Zaczepić hak systemu zawiesza-
nia na urządzeniu (4.), a podusz-
kę do zawieszania nastawić 
na wygodną długość (5.).

Wskazówka
Dźwignia A służy w sytuacji awaryj-
nej do możliwie szybkiego odłącze-
nia urządzenia od systemu zawie-
szania. W tym celu pociągnąć 
dźwignię do góry.

Montaż osłony zespołu 
tnącego 
Rysunek 4
 Wykręcić śruby (1) i zdjąć 

obejmę (2) z osłony zespołu 
tnącego (3).

 Przyłożyć osłonę zespołu 
tnącego (3) do dolnego drążka 
napędowego (4) i przymocować 
obejmę (2) śrubami (1). 
Nie dokręcać jeszcze śrub!

 Usunąć śruby (5) z przekładni.
 Uchwyt (6) przy przekładni 

przymocować śrubą (5).
 Dokręcić śruby (1).

Montaż/demontaż szpuli 
żyłki
Montaż szpuli żyłki
Rysunek 5
 Nóż tnący i elementy mocujące 

nóż należy najpierw usunąć, 
jeżeli są zamontowane. 
Patrz „Demontaż ostrza 
tnącego“.

 Nasunąć podkładkę dystansową 
(1) na wałek napędowy (2).
Przy tym należy ustawić w jednej 
linii 3 otwory na podkładce 
dystansowej (3), korpusie prze-
kładni (4) i osłonie przekładni (5) 
, aby się wzajemnie pokrywały.

Wskazówka
Przy nieprawidłowym ustawieniu 
montaż/demontaż szpuli żyłki 
nie jest możliwy!
 Włożyć sztyft ustalający (6) 

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

 Przytrzymać szytft ustalający (6), 
a szpulę żyłki (7) wkręcić w kie-
runku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (w lewo) 
na wałek napędowy. 
Głowicę z linką tnącą mocno 
dokręcić!

Wskazówka
Zwrócić uwagę na prawidłowe 
osadzenie szpuli żyłki (7) na pod-
kładce dystansowej (1), tzn. szpula 
musi przylegać płasko i współśrod-
kowo do podkładki dystansowej!
 Wyjąć szytft ustalający z prze-

kładni.
Demontaż szpuli żyłki
Rysunek 6
 Ustawić w jednej linii otwory 

(3, 4 i 5), aby się wzajemnie 
pokrywały. Szytft ustalający (6) 
przesunąć przez otwory i przy-
trzymać.

 Odkręcić szpulę żyłki (7) z wałka 
napędowego w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazówek 
zegara (w prawo).

Montaż/demontaż ostrza 
tnącego (zależnie od 
modelu)
Montaż ostrza tnącego
Rysunek 7
 Szpulę żyłki, jeżeli jest zamonto-

wana, należy najpierw usunąć. 
Patrz w tym celu: „Montaż/de-
montaż szpuli żyłki“.

Wskazówka
Przy pierwszym montażu należy 
najpierw usunąć elementy mocu-
jące noż (uchwyt noża (8), kołpak 
mocujący (9), nakrętkę (10)), jeżeli 
są zamontowane. Patrz „Demontaż 
ostrza tnącego“.
 Nasunąć podkładkę dystansową 

(1) na wałek napędowy (2).
Przy tym należy ustawić w jednej 
linii 3 otwory na podkładce 
dystansowej (3), korpusie prze-
kładni (4) i osłonie przekładni (5), 
aby się wzajemnie pokrywały 
(rysunek 5).

Wskazówka
Przy nieprawidłowym ustawieniu 
montaż/demontaż ostrza tnącego 
nie jest możliwy!
 Włożyć sztyft ustalający (6) 

do otworów (3, 4, 5), aby unieru-
chomić przekładnię.

 Przytrzymać szytft ustalający (6), 
a ostrze tnące (7) z uchwytem 
noża (8), kołpakiem mocującym 
(9) i nakrętką (10) zamontować 
w następujący sposób:
– Nasunąć ostrze tnące (7) na 

wałek napędowy (2) i wyśrod-
kować na podkładce dystanso-
wej (1).

Wskazówka
Zwrócić uwagę na prawidłowe osa-
dzenie ostrza tnącego (7) na pod-
kładce dystansowej (1), tzn. ostrze 
tnące musi przylegać płasko 
i współśrodkowo do podkładki 
dystansowej!
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– Zamontować uchwyt noża (8), 
kołpak mocujący (9) i nakrętkę 
(10). Zwrócić uwagę na pra-
widłowe osadzenie uchwytu 
noża w zazębieniach!

– Dokręcić nakrętkę w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara (w lewo)  moment 
obrotowy 37 Nm.

Wskazówka
– Przed dokręceniem jeszcze raz 

sprawdzić prawidłowe osadzenie 
ostrza tnącego.

– Jeżeli nie ma do dyspozycji 
klucza dynamometrycznego, 
wtedy nakrętkę dokręcić ręką. 
Następnie nakrętkę dokręcić 
jeszcze kluczem oczkowym o pół 
obrotu w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara 
(w lewo).

 Wyjąć szytft ustalający z prze-
kładni.

 Zdjąć osłonę ochronną (jeżeli 
jest) z ostrza tnącego.

Demontaż ostrza tnącego
Rysunek 8
 Nałożyć osłonę ochronną 

(jeżeli jest) na ostrze tnące.
 Ustawić w jednej linii otwory 

(3, 4 i 5), aby się wzajemnie 
pokrywały. Szytft ustalający (6) 
przesunąć przez otwory i przy-
trzymać.

 Odkręcić nakrętkę w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara (w prawo).

 Zdjąć ostrze tnące (7), uchwyt 
noża (8) i kołpak mocujący (9), 
(rysunek 7).

Olej i benzyna

Olej
Stosować tylko olej wysokiej ja-
kości, API klasy TC (TSC-3), który 
sprzedawany jest do silników dwu-
taktowych chłodzonych powietrzem. 
Olej do silników dwutaktowych 
domieszać zgodnie z instrukcją 
na pojemniku, 1:40 (2,5 %).

Benzyna
Niebezpieczeństwo 

W pewnych warunkach benzyna 
jest bardzo łatwopalna i zagraża 
wybuchem.
– Benzynę napełniać tylko 

w dobrze przewietrzanym 
otoczeniu i przy wyłączonym 
silniku. Na miejscu tankowania 
lub przechowywania paliwa 
nie wolno palić papierosów 
ani zbliżać się z jakimkolwiek 
źródłem zapłonu.

– Nie wolno przepełniać zbiornika 
paliwa (paliwo nie może znajdo-
wać się w króćcu wlewu paliwa). 
Po napełnieniu paliwa zwrócić 
uwagę, czy pokrywa zbiornika 
paliwa jest zamknięta i zabezpie-
czona.

– Zwracać uwagę, aby nie rozlać 
paliwa podczas tankowania. 
Rozlane paliwo albo opary 
benzyny mogą się łatwo zapalić. 
W przypadku rozlania paliwa 
należy zwrócić uwagę, czy 
benzyna całkowicie wyschła 
i dopiero wtedy można włączać 
silnik.

– Unikać wielokrotnego lub dłuż-
szego kontaktu skóry z paliwem 
i wdychania par paliwa.

Uwaga
Nie wolno stosować paliwa 
o specyfikacji E85. 
Zastosowanie paliwa o specyfikacji 
E85 (zawartość etanolu >15%) 
może spowodować uszkodzenie 
silnika. 
Zastosowanie paliwa, które nie jest 
dopuszczone dla tego urządzenia 
prowadzi do wygaśnięcia ważności 
gwarancji. 
Instrukcja przygotowania 
mieszanki benzyny z olejem
Stare i/lub niewłaściwie zmieszane 
paliwo jest główną przyczyną 
nieprawidłowej pracy urządzenia. 
Proszę stosować zawsze czystą 
i świeżą benzynę bezołowiową 
(najwyżej 30 dniową, liczba 
oktanowa co najmniej 91 ROZ). 

Proszę dokładnie przestrzegać 
wskazówki przygotowania właści-
wej mieszanki benzyna/olej.
Sporządzić odpowiednią mieszan-
kę benzyny bezołowiowej i oleju 
do silników dwutaktowych, 1:40 
(2,5 %). Nie mieszać bezpośrednio 
w zbiorniku paliwa.

Napełnianie paliwa
Rysunek 1
 Zdjąć pokrywę wlewu paliwa (4).
 Zbiornika paliwa napełnić odpo-

wiednią mieszanką benzyny/
oleju. Nie wolno przepełniać!

 Ponownie mocno zamknąć 
pokrywę wlewu paliwa.

 Urządzenie wyprowadzić na od-
ległość ok. 10 m od miejsca 
napełniania/kanistra z paliwem, 
a dopiero wtedy włączać silnik.

Użytkowanie

Niebezpieczeństwo 
Pasek na ramiona zaczepić 
na urządzeniu dopiero 
po wystartowaniu silnika.
 Wymieszać benzynę z olejem. 

Napełnić zbiornik paliwa mie-
szanką. Patrz„Olej i benzyna“.

Włączanie silnika
Start przy zimnym silniku
Rysunek 9
 Nacisnąć blokadę dźwigni gazu 

(2), a dźwignię gazu (3) wcisnąć 
całkowicie i przytrzymać.

Wskazówka
Dźwignię gazu można poruszyć 
tylko wtedy, gdy blokada dźwigni 
gazu została wciśnięta.
 Ustawić przełącznik zapłonu (1) 

w pozycji I/START.
 Przełącznik (4) wcisnąć w dół.
 Zwolnić blokadę dźwigni gazu 

i dźwignię gazu.
Wskazówka

Obydwie dźwignie pozostają 
ustalone w pozycji wciśniętej 
(pozycja startu zimnego).

!

!
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 Nacisnąć pompę ssącą/primer 
(1) powoli i całkowicie, 6 razy 
(rysunek 10). Paliwo musi być 
widoczne w pompie. Jeżeli tak 
nie jest, wtedy tak długo 
naciskać, aż będzie widać 
paliwo.

 Ustawić dźwignię choke (2) 
w pozycji  (rysunek 10).

 Docisnąć urządzenie 
do podłoża.

 Pociągnąć linkę startową powoli, 
aż do wyczuwalnego oporu. 
Wtedy pociągnąć szybko 
i mocno, aż silnik wystartuje 
(rysunek 11).
Po wystartowaniu silnika nie 
puszczać natychmiast i gwałtow-
nie cięgła startera, tylko popro-
wadzić go powoli z powrotem.

 Pracujący silnik pozostawić 
ok. 1–2 minuty.

 Ustawić dźwignię choke (2) 
w pozycji  (rysunek 10).

 Nacisnąć dźwignię gazu (3) 
i natychmiast zwolnić, aby 
zdeaktywować blokadę zim-
nego startu (rysunek 9). 
Przełącznik (4) przeskakuje 
automatycznie do pierwotnej 
pozycji. Silnik pracuje na biegu 
jałowym.

Wskazówka
Silnik jest prawidłowo rozgrzany, 
jeżeli przyśpiesza bez opóźniania.
Start przy ciepłym silniku
 Ustawić przełącznik zapłonu (1) 

w pozycji I/START (rys 9).
 Ustawić dźwignię choke (2) 

w pozycji  (rysunek 10).
 Docisnąć urządzenie do pod-

łoża.
 Pociągnąć linkę startową powoli, 

aż do wyczuwalnego oporu. 
Wtedy pociągnąć szybko 
i mocno, aż silnik wystartuje 
(rysunek 11).
Po wystartowaniu silnika 
nie puszczać natychmiast 
i gwałtownie cięgła startera, 
tylko poprowadzić go powoli 
z powrotem.

Wskazówka
Jeżeli silnik nie wystartuje, dźwig-
nie choke (2) ustawić w pozycji . 
Po wystartowaniu silnika ustawić 
dźwignię choke (2) z powrotem 
w pozycji  (rysunek 10).

Wyłączanie silnika
Rysunek 9
 Puścić dźwignię gazu (3). 

Pozostawić silnik na biegu 
jałowym do ochłodzenia.

 Ustawić przełącznik zapłonu (1) 
w pozycji 0/STOP.

Wskazówka
W przypadku gdy silnik po naciś-
nięciu przełącznika zapłonu nie 
zatrzyma się, dźwignię choke (2) 
ustawić w pozycji , aby w ten 
sposób wymusić zatrzymanie 
silnika (rysunek 10). 
Przed następnym użyciem urzą-
dzenia zlecić kontrolę przełącznika 
zapłonu w autoryzowanym warsz-
tacie specjalistycznym!

Sposób trzymania kosy 
do trawy
Przed użyciem urządzenia proszę 
ustawić się w odpowiedniej pozycji 
roboczej (rysunek 12). 
Proszę przestrzegać aby:
– Użytkownik założył osobiste 

środki ochrony oczu i odpo-
wiednią odzież.

– Pasek do zawieszania 
urządzenia nastawiony jest 
do odpowiedniej wysokości.

– Pałąk jest ustawiony prawidłowo, 
gdy użytkownik może go chwycić 
jedną dłonią bez konieczności 
prostowania ręki.

– Urządzenie znajduje się poniżej 
talii użytkownika.

– Zespół tnący trzymać równolegle 
do ziemi, aby łatwo dosięgnąć 
roślin przeznaczonych do sko-
szenia, a użytkownik nie musiał 
się schylać.

Nastawianie długości 
żyłki tnącej 
(zależnie od modelu)
Za pomocą przycisku na zespole 
tnącym można zwalniać żyłkę 
tnącą bez zatrzymywania silnika.

Aby zwolnić dłuższą żyłkę należy 
uderzyć lekko zespołem tnącym 
o podłoże (rysunek 13), a w tym 
czasie pozostawić pracujące 
urządzenie na wysokich obrotach.

Wskazówka
Żyłka tnąca powinna mieć zawsze 
maks. długość. 
Zwolnienie żyłki tnącej jest tym 
trudniejsze, im krótsza bedzie 
żyłka. Każdorazowo po uderzeniu 
przycisku o podłoże zwalnia 
się około 25 mm żyłki tnącej.
Ostrze tnące w osłonie zespołu 
tnącego przycina żyłkę do od-
powiedniej długości, jeżeli 
zostanie wyciągnięta za daleko. 
Przycisk uderzać najlepiej o gołą 
podłogę lub twardą ziemię. 
W przypadku prób zwolnienia żyłki 
tnącej w wysokiej trawie zachodzi 
możliwość zdławienia silnika. 
Proszę utrzymywać żyłkę w maksy-
malnej długości. Zwalnianie żyłki 
tnącej jest tym trudniejsze, im 
krótsza będzie żyłka.

Wskazówka
Przycisk zwalniania żyłki tnącej 
nie powinien ocierać się o podłoże.
Żyłka może pęknąć na skutek:
– zaplątania się z ciałem obcym,
– normalnego zmęczenia mate-

riału,
– prób skoszenia chwastów 

o grubszych łodygach,
– uderzenia o ściany, płoty itd..
Wskazówki dla uzyskania 
lepszych wyników pracy 
żyłki
– Zespół tnący prowadzić 

równolegle do podłoża.
– Kosić tylko szpicem żyłki tnącej, 

szczególnie wzdłuż murów. 
Koszenie większą długością niż 
koñcem żyłki zmniejsza wydaj-
ność koszenia i może spowodo-
wać przeciążenie silnika.

– Trawę o wysokości powyżej 
20 cm kosić małymi stopniami 
od góry na dół, aby zapobiec 
przedwczesnemu zużyciu żyłki 
tnącej i oporowi silnika.

– Jeżeli to możliwe kosić z lewej 
strony na prawą. 
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Koszenie na prawo poprawia 
wydajność urządzenia. Kawałki 
skoszonej trawy będą wtedy 
wyrzucane w kierunku od użyt-
kownika.

– Kosę do trawy wprowadzać 
i wyprowadzać na odpowiedniej 
wysokości do i z obszaru kosze-
nia. Poruszać się do przodu 
lub do tyłu, albo z jednej strony 
na drugą. 
Koszenie krótszych kawałków 
przynosi lepsze rezultaty.

– Kosić tylko wtedy, jeżeli trawa 
i chwasty są suche.

Żywotność żyłki tnącej zależy 
od następujących czynników:
– przestrzeganie podanych wcześ-

niej wskazówek dotyczących 
koszenia,

– rodzaj koszonych roślin,
– miejsce koszenia.

Na przykład: żyłka tnąca zużywa 
się szybciej podczas koszenia 
przy ścianie domu, niż podczas 
koszenia przy pniu drzewa. 

Koszenie dekoracyjne
Aby otrzymać dekoracyjne cięcie 
należy skosić wstystkie rośliny 
wokół drzew, słupków, płotów itd.
Proszę ustawić urządzenie w taki 
sposób, aby zespół tnący trzymać 
nachylony pod kątem 30° do pod-
łoża (rysunek 14).

Koszenie nożami 
(zależnie od modelu)
Przed użyciem urządzenia proszę 
ustawić się w odpowiedniej pozycji 
roboczej (rysunek 12). 
Patrz „Sposób trzymania kosy 
do trawy“.
Wskazówki dotyczące koszenia 
nożami tnącymi:
– Należy kosić rytmicznie.
– Proszę stanąć na ziemi w 

stabilnej i wygodnej pozycji.
– Proszę włączyć pełny gaz przed 

wejściem do obszaru 
przeznaczonego do skoszenia.

Przy pełnym gazie noże tnące 
uzyskują maksymalną siłę 
koszenia i nie zacinają 
się tak łatwo, nie zatrzymują 
w materiale, ani nie powodują 
uderzenia noży, które mogą 
spowodować poważne zranienia 
użytkownika lub osób postron-
nych.

– Proszę kosić poprzez obrót 
górnej części ciała z prawej 
strony na lewą.

– Po skoszeniu proszę zwolnić 
dźwignię gazu, a gdy silnik 
pracuje na biegu jałowym wypro-
wadzić urządzenie z obszaru 
pracy. 

– Obrócić urządzenie w tym 
samym kierunku, w którym tnie 
nóż. Wspomaga to koszenie.

– Po ruchu do tyłu wykonać jeden 
lub kilka kroków do następnego 
obszaru koszenia i przyjąć 
znowu stabilną pozycję.

Aby uniemożliwić zawijania 
się roślin wokół noży należy 
przestrzegać następujących 
wskazówek:
– Kosić tylko na pełnym gazie.
– Wykonywać ruch z prawej strony 

na lewą w kierunku roślin 
przeznaczonych do skoszenia 
(rysunek 15).

– Przy ruchu powrotnym nie doty-
kać nożem skoszonych roślin.

Zastosowanie atestowanych 
przystawek z programu 
„podkaszarka-plus“.

Uwaga
Prosimy o przestrzeganie wszyst-
kich wskazówek zawartych 
w instrukcjach obsługi przystawek 
„podkaszarka-plus“.

Wskazówka
– Montaż/demontaż przystawek 

„podkaszarka-plus“ przebiega w 
analogiczny sposób, jak opisano 
w rozdziale „Montaż/demontaż 
dolnego drążka napędowego“. 

Przegląd, konserwacja i 
czyszczenie

Uwaga
Przed przystąpieniem do wszelkich 
prac przy urządzeniu:
– Wyłączyć silnik.
– Zaczekać, aż wszystkie ruchome 

części całkowicie się zatrzymają; 
silnik musi być ochłodzony,

– Wtyczkę świec zapłonowych 
zdjąć z silnika, aby uniemożliwić 
przypadkowe włączenie silnika.

Wszystkie naprawy urządzenia 
zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.
Na zakończenie sezonu zlecić 
przegląd i konserwację urządzenia 
w autoryzowanym warsztacie 
specjalistycznym.
Urządzenia nie wolno spryskiwać 
wodą, ponieważ może to spowodo-
wać uszkodzenie części elektrycz-
nych.
Urządzenie wyczyścić po każdym 
użyciu. Urządzenie, które nie jest 
regularnie czyszczone, łatwiej 
ulega awariom.
Montaż żyłki tnącej 
(zależnie od modelu)
Proszę stosować żyłkę tnącą 
o średnicy 3,0 mm. 
Użycie żyłki tnącej innej długości, 
niż tutaj podano może spowodo-
wać przegrzanie silnika i awarię.
Żyłkę tnącą można wymienić 
na dwa sposoby:
– Nawijanie nowej żyłki na szpulę
– Montaż szpuli z nawiniętą 

wcześniej żyłką
Nawijanie nowej żyłki na szpulę
Rysunek 16
 Przycisnąć obydwa zaciski mocu-

jące (1) obudowy szpuli (2) i wyjąć 
szpulę razem z pokrywą (3).

Rysunek 17
 Wyczyścić obudowę szpuli (1), 

sprężynę (2) i szpulę (3) 
z pokrywą szpuli (4). 
Do czyszczenia użyć czystą 
ścierkę.
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 Sprawdzić, czy uzębienie (5) 
na obudowie szpuli (1), na szpuli 
(3) i na pokrywie szpuli (4) 
nie jest zużyte. W razie potrzeby 
wymienić uszkodzone części.

 Wziąć około 3 metry nowej żyłki 
tnącej i złożyć na połowę.

Wskazówka
Stosować zawsze podaną długość 
żyłki! Jeżeli żyłka będzie zbyt 
długa, wtedy spowoduje to niew-
łaściwe zwalnianie żyłki tnącej.
Rysunek 18
 Złożony koniec żyłki tnącej 

wsunąć do zaczepu na szpuli. 
 Obydwie połowy żyłki nawijać 

ciasno i równomiernie jedną 
na dolnej, a drugą na górnej 
połowę szpuli. 
Zwrócić uwagę, aby nawijać 
zawsze w kierunku wskazanym 
na szpuli!

Rysunek 19
 Końcówki żyłki wcisnąć w dwie 

przeciwległe szczeliny zacze-
powe.

Rysunek 20
 Włożyć szpulę do pokrywy szpuli, 

a końcówki żyłki poprowadzić 
odpowiednio przez dwie przeciw-
ległe szczeliny w pokrywie szpuli.

Rysunek 21
 Zmontowaną wstępnie jednostkę 

(3) składającą się ze szpuli 
wewnętrznej i pokrywy szpuli 
wcisnąć do obudowy szpuli (2), 
aż do zatrzasku zacisków mocu-
jących (1).

Montaż szpuli z nawiniętą 
wcześniej żyłką
Rysunek 16
 Przycisnąć obydwa zaciski mocu-

jące (1) obudowy szpuli (2) i wyjąć 
szpulę razem z pokrywą (3).

 Wyjąć szpulę z pokrywy.
Rysunek 17
 Wyczyścić obudowę szpuli (1), 

sprężynę (2) i pokrywę szpuli (4). 
Do czyszczenia użyć czystą 
ścierkę.

 Sprawdzić, czy uzębienie (5) na 
obudowie szpuli (1) i na pokrywie 
szpuli (4) nie jest zużyte. 
W razie potrzeby wymienić 
uszkodzone części.

Rysunek 20
 Włożyć nową szpulę do pokrywy 

szpuli, a końcówki żyłki popro-
wadzić odpowiednio przez dwie 
przeciwległe szczeliny w pokry-
wie szpuli.

Rysunek 21
 Zmontowaną wstępnie jednostkę 

(3) składającą się ze szpuli 
wewnętrznej i pokrywy szpuli 
wcisnąć do obudowy szpuli (2), 
aż do zatrzasku zacisków mocu-
jących (1).

Czyszczenie filtra powietrza
Wyczyścić filtr powietrza i pos-
marować co 10 godzin pracy 
urządzenia. Jest to bardzo ważny 
punkt przeglądu i konserwacji. 
Niewystarczający przegląd 
i konserwacja filtra powietrza 
powoduje utratę prawa do 
roszczeń z tytułu gwarancji.
Rysunek 22
 Otworzyć pokrywę filtra po-

wietrza: przycisnąć zaciski 
mocujące (1) i zdjąć pokrywę (2).

 Wyjąć filtr powietrza (3).
Rysunek 23
 Filtr wymyć środkiem czyszczą-

cym i wodą. Filtr starannie wypłu-
kać, otrzepać z wody i pozosta-
wić do całkowitego wyschnięcia.

Rysunek 24
 Filtr powietrza lekko nasmaro-

wać przy użyciu odpowiedniej 
ilości czystego oleju (SAE 30).

Rysunek 25
 Nacisnąć lekko filtr, aby rozpro-

wadzić olej i usunąć nadmiar 
oleju.

 Zamontować filtr.
 Ponownie zamontować pokrywę 

filtra powietrza; zwrócić uwagę 
na prawidłowy zatrzask.

Wskazówka
Używanie urządzenia bez filtra 
powietrza powoduje wygaśnięcie 
prawa do roszczeń gwarancyjnych 
(gwarancja).

Nastawianie gaźnika
Rysunek 26
Liczbę obrotów biegu jałowego 
można nastawić za pomocą śruby 
(1). Prace te zlecić do wykonania 
tylko i wyłącznie w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Wymiana filtra paliwa 
(zależnie od modelu)
W razie potrzeby – wykonanie 
tej pracy zlecić tylko w autoryzo-
wanym warsztacie specjalistycz-
nym.

Sprawdzanie/wymiana 
świecy zapłonowej
Stosować tylko oryginalne świece 
zapłonowe, lub dopuszczone przez 
producenta do takiego zastosowa-
nia. Prawidłowa odległość elektrod 
wynosi 0,6–0,7 mm. Po każdych 25 
godzinach pracy urządzenia wyjąć 
świecę zapło-nową i sprawdzić 
jej stan.
 Zatrzymać silnik i pozostawić 

do ochłodzenia. 
 Zdjąć wtyczkę świec zapłono-

wych.
 Usunąć zanieczyszczenia 

wokół świecy. 
 Wykręcić świecę zapłonową 

kluczem do świec zapłonowych 
poprzez obrót w lewo.

 Sprawdzić/nastawić odległość 
elektrod 0,6–0,7 mm 
(rysunek 27).

Wskazówka 
Uszkodzone, osmalone lub zanie-
czyszczone świece zapłonowe 
wymienić na nowe.
 Wkręcić świece zapłonowe 

i dokręcić momentem obroto-
wym 12,3–13,5 Nm. 
Nie dokręcać zbyt mocno.

Czyszczenie układu 
wydechowego
Rysunek 28
Obszar pod pokrywą układu wyde-
chowego (1) czyścić co 25 godzin 
pracy urządzenia. W tym celu należy 
zdjąć osłonę układu wydechowego.
Prace te zlecić do wykonania 
tylko i wyłącznie w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.
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Sprawdzanie/dopełnianie 
smaru przekładniowego 
w komorze przekładni 
Rysunek 29
Poziom smaru przekładniowego 
w komorze przekładni sprawdzać 
co 25 godzin pracy urządzenia. 
W tym celu należy usunąć śrubę 
(1). W razie potrzeby dopełnić wy-
sokogatunkowym smarem litowym. 
Prace te zlecić do wykonania tylko 
i wyłącznie w uprawnionym warsz-
tacie specjalistycznym.

Czyszczenie urządzenia
Uwaga

Urządzenie i szczeliny wentyla-
cyjne utrzymywać zawsze w czys-
tości, chronić je przed zabrudze-
niami.
Urządzenie czyścić z zewnątrz 
za pomocą małej szczotki.
Nie używać żadnych ostrych 
środków czyszczących. 
Domowe środki czyszczące, które 
zawierają oleje aromatyczne, 
jak np. olej sosnowy lub cytrynę, 
a także rozpuszczalniki, jak kero-
zyna, mogą uszkodzić obudowę 
z tworzywa sztucznego i uchwyt 
urządzenia. 
Korpus urządzenia czyścić tylko 
wilgotną ścierką.

Przechowywanie
 Nie wolno przechowywać 

urządzenia z paliwem w zbiorniku 
paliwa, albo w miejscach gdzie 
opary mogą zetknąć się z iskrami 
lub otwartym płomieniem.

 Przed przechowywaniem urzą-
dzenia pozostawić silnik do och-
łodzenia.

 Urządzenie przechowywać 
w suchym, zamkniętym pomiesz-
czeniu, aby zapobiec jego nie-
upoważnionemu użyciu lub usz-
kodzeniu. 
Urządzenie przechowywać z dala 
od dzieci.

Przechowywanie na dłuższy 
czas
Jeżeli urządzenie ma być przecho-
wywane dłuższy okres czasu, 
wtedy należy je przygotować 
w następujący sposób:
 Mieszankę paliwa znajdującą 

się w zbiorniku paliwa zlać 
do pojemnika z taką samą mie-
szanką dla silników dwutakto-
wych. Nie używać paliwa, które 
przechowywane było dłużej 
niż 30 dni.

 Wystartować silnik i pozostawić, 
aż sam zgaśnie. 
W taki sposób zapewnia się, 
że w gaźniku nie pozostaną 
żadne resztki paliwa.

 Pozostawić silnik do ochłodzenia. 
Wyjąć świecę zapłonową i wlać 
do cylindra 30 ml wysokojakoś-
ciowego oleju silnikowego 
lub oleju do dwutaktów. 
Powoli pociągnąć linkę startera, 
aby rozprowadzić olej. 
Ponownie zamotować świecę 
zapłonową.

Wskazówka 
Po okresie przechowywania jesz-
cze przed uruchomieniem urządze-
nia należy najpierw wyjąć świecę 
zapłonową i wylać całkowicie olej 
znajdujący w cylindrze.
 Urządzenie dokładnie wyczyścić 

i sprawdzić, czy jakieś części 
nie są luźne lub uszkodzone. 
Uszkodzone elementy naprawić 
lub wymienić na nowe, a luźne 
śruby, nakrętki i trzpienie dokrę-
cić. Teraz można odstawić urzą-
dzenie na przechowanie.
Urządzenie przechowywać 
w suchym, zamkniętym 
pomieszczeniu, aby zapobiec 
jego nieupoważnionemu użyciu 
lub uszkodzeniu. Urządzenie 
przechowywać z dala od dzieci.

Transport

 Przed transportem pozostawić 
urządzenie do ochłodzenia.

 Urządzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa! 
Pokrywa zbiornika paliwa musi 
być dokładnie i mocno dokrę-
cona.

 Na czas transportu zabezpieczyć 
urządzenie przed przesunięciem 
się.

Gwarancja

 W każdym kraju obowiązują 
warunki gwarancji wydanej 
przez nasze przedstawicielstwo 
handlowe w tym kraju lub przez 
importera. 
Usterki usuwane są bezpłatnie 
w okresie ważności gwarancji 
o ile ich przyczyną były wady 
materiałowe lub błędy 
produkcyjne W przypadku 
wystąpienia roszcze-nia 
gwarancyjnego proszę zwrócić 
się do punktu zakupu urządzenia 
lub nabliższego autoryzowanego 
punktu serwisowego
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Usuwanie drobnych usterek

W przypadku wystąpienia innych pytań proszę zwrócić się do punktu zakupu.

Błąd Przyczyna Czynności
Silnik nie włącza się. Przełącznik zapłonu jest 

ustawiony na 0/STOP.
Nastawić przełącznik na I/START.

Zbiornik paliwa jest pusty. Napełnić paliwo.
Pompa ssąca jest za mało 
wciśnięta.

Wcisnąć pompę ssącą 10 razy powoli 
i całkowicie.

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

Stare paliwo lub niewłaściwa 
mieszanka.

Opróżnić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
świeżą mieszankąpaliwa.

Zanieczyszczone świece 
zapłonowe.

Wymienić lub wyczyścić świece 
zapłonowe.

Silnik pracuje nierównomiernie 
na biegu jałowym.

Filtr powietrza jest zatkany. Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza.
Stare paliwo lub niewłaściwa 
mieszanka.

Opróżnić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
świeżą mieszankąpaliwa.

Gaźnik niewłaściwie nastawiony. Zlecić nastawienie gaźnika w uprawnio-
nym warsztacie specjalistycznym.

Filtr paliwa jest zanieczysz-
czony.

Zlecić wymianę filtra w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Silnik nie przyśpiesza. Stare paliwo lub niewłaściwa 
mieszanka.

Opróżnić zbiornik paliwa/napełnić zbiornik 
świeżą mieszankąpaliwa.

Gaźnik niewłaściwie nastawiony. Zlecić nastawienie gaźnika w uprawnio-
nym warsztacie specjalistycznym.

Silne drgania. Uszkodzone narzędzia tnące lub 
elementy systemu napędowego.

Natychmiast wyłączyć urządzenie.
Uszkodzone części zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie specjalistycz-
nym.

Zespół tnący nie zwalnia żyłki. Trawa zawinęła się wokół 
zespołu tnącego.

Zatrzymać silnik i wyczyścić zespół tnący.

Brak żyłki w zespole tnącym. Nawinąć nową żyłkę.
Szpula jest zablokowana. Wymienić szpulę.
Zespół tnący jest 
zanieczyszczony.

Wyczyścić szpulę i jej obudowę.

Żyłka jest stopiona. Zdemontować, usunąć stopioną część 
i ponownie nawinąć żyłkę.

Przy nawijaniu przekręcono 
żyłkę.

Zdemontować i ponownie nawinąć żyłkę.

Zwalnia się za krótka żyłka. Nacisnąć przycisk i wyciągnąć żyłkę 
na długość do 10 cm poza zespół tnący.




