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hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

Typ 1
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hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

Typ 2
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Az alkatrészek ismertetése

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci

* Zale¿nie od modelu

Popis dílù

* Podle provedení

Popis dielov

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componentei

* În funcþie de execuþie

Opis delov

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova

* Ovisno o modelu

1. Kipufogó 10. Vágólap burkolattal *
2. Indítófogantyú 11. Kaszafejburkolat
3. Tanksapka 12. Zsinórvágó penge
4. Szivatópumpa/membrán 13. Tengelykapcsoló
5. Levegõszûrõ fedele 14. Fogantyúrúd
6. Szívatókar * 15. Gázkar
7. Gyújtógyertya 16. Gyújtáskapcsoló
8. Szár 17. Fogantyú
9. Zsinórorsó 18. Vállheveder-tartó

1. Wydech 10. Ostrze tn¹ce z osłon¹ *
2. Uchwyt startera 11. Osłona zespołu tn¹cego
3. Pokrywa zbiornika paliwa 12. Ostrze do przycinania linki
4. Pompa ss¹ca/primer 13. Zł¹czka dr¹¿ka
5. Osłona filtra powietrza 14. Dr¹¿ek uchwytu
6. DŸwignia ssania choke * 15. DŸwignia gazu
7. Œwieca zapłonowa 16. Wył¹cznik zapłonu
8. Dr¹¿ek 17. Uchwyt dr¹¿ka
9. Szpula linki 18. Uchwyt pasa

1. Výfuk 10. Vyžínací nùž s krytem *
2. Startovací rukojeˆ 11. Kryt vyžínacieho nástavca
3. Uzávìr palivové nádrže 12. Nùž ke zkrácení struny
4. Sací čerpadlo/Primer 13. Spojka násady
5. Kryt vzduchového filtru 14. Uchopovací madlo
6. Páčka sytiče * 15. Páčka plynu
7. Zapalovací svíčka 16. Spínač zapalování
8. Násada 17. Rukojeˆ násady
9. Strunová cívka 18. Držák ramenního popruhu

1. Výfuk 10. Vyžínací nôž s krytom *
2. Štartovacia rukoväˆ 11. Kryt vyžínacieho nástavca
3. Uzáver palivovej nádrže 12. Nôž na skrátenie struny
4. Sacie čerpadlo/Primer 13. Spojka násady
5. Kryt vzduchového filtra 14. Uchopovacie madlo
6. Páčka sýtiča * 15. Páčka plynu
7. Zapa¾ovacia sviečka 16. Spínač zapa¾ovania
8. Násada 17. Rukoväˆ násady
9. Strunová cievka 18. Držiak ramenného popruhu

1. Evacuare 11. Capacul dispozitivului 
2. Mânerul demarorului de tãiere *
3. Capacul rezervorului 12. Lama de tãiat firul
4. Pompã de aspiraþie/ 13. Cuplajul tijei 

primer 14. Tija cu mâner
5. Capacul filtrului de aer 15. Maneta de acceleraþie
6. Maneta de şoc * 16. Comutator de aprindere
7. Bujie 17. Mânerul tijei
8. Tija 18. Suport pentru cureaua 
9. Bobina cu fir de umãr
10. Lama de tãiere cu capac

1. Izpušna cev 10 Rezilo za rezanje 
2. Ročaj zaganjalnika s pokrovom *
3. Pokrov rezervoarja 11 Pokrov nasadka za rezanje
4. Sesalna črpalka/ 12. Rezilo za rezanje niti

ročna črpalka 13. Sklopka na ročaju
5. Pokrov zračnega filtra 14. Ročaj
6. Ročica zračnega dušilca * 15. Ročica za plin
7. Vžigalna svečka 16. Vžigalno stikalo
8. Cevasti ročaj 17. Ročaj
9. Tuljava z nitjo 18. Držalo naramnika

1. Ispušna cijev 10 Nož sa štitnikom *
2. Ručka startera 11 Štitnik reznog umetka
3. Poklopac spremnika 12. Oštrica za rezanje niti
4. Usisna pumpa/primer 13. Spojka rukohvata
5. Poklopac zračnog filtera 14. Rukohvat
6. Poluga čoka * 15. Poluga gasa
7. Svijećica 16. Prekidač paljenja
8. Trup 17. Ručka trupa
9. Namotaj 18. Naramenica
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Az alkatrészek ismertetése – 1–4. ábra

Opis czêœci – rys. 1–4

Popis dílù – obr. 1–4

Popis dielov – obr. 1–4

Descrierea pieselor componente – fig. 1–4

Opis delov – sl. 1–4

Opis dijelova – crt. 1–4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Închidere rapidã
4. Clemã mijlocie

1. Balanca 5. Spodnja objemka
2. Vijak 6. Matica
3. Zgornja objemka 7. Hitro zapiralo
4. Srednja objemka

1. Hvatna šipka 5. Donja stezaljka
2. Vijak 6. Matica
3. Gornja stezaljka 7. Brzi zapor
4. Središnja stezaljka

4
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5 a) b)

6 a)

b)
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Kiviteltõl függõen – 
Az alkatrészek ismertetése – 7–9. ábra

Wzale¿noœci od modelu – Opis czêœci – rys. 7–9

Podle provedení – Popis dílù – obr. 7–9

Pod¾a vyhotovenia – Popis dielov – obr. 7–9

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – fig. 7–9

Odvisno od izvedbe – Opis delov – sl. 7–9

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 7–9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj

1. Sklopka na ročaju 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Vijačno držalo 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. Spojka rukohvata 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Hvat vijka 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb
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Az alkatrészek ismertetése – 10–13. ábra

Opis czêœci – rys. 10–13

Popis dílù – obr. 10–13

Popis dielov – obr. 10–13

Descrierea pieselor componente – fig. 10–13

Opis delov – sl. 10–13

Opis delov – crt. 10–13

1. Kaszafej védõlemez 7. Biztosítórúd-nyílás
2. Csavarok 8. Tengelypersely-furat
3. Védõlemez-rögzítés 9. Kaszafej
4. Biztosítórúd 10. Késtartó
5. Meghajtótengely 11. Védõburkolat
6. Meghajtótengely-ház

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie 
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego 11. Osłona ochronna

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel 11. Ochranný kryt

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾ 11. Ochranný kryt

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  511

1. Apãrãtoarea dispozitivului 7. Şliþ al tijei de siguranþã
de tãiere 8. Orificiu al arborelui 

2. Şuruburi pentru bucşe
3. Suportul apãrãtoarei 9. Dispozitiv de tãiere
4. Tijã de siguranþã 10. Suport de tãiere 
5. Arbore cotit de antrenare 11. Capac de protecþie
6. Carcasa arborelui cotit 

de antrenare

1. Zaščitna pločevina 6. Ohišje pogonske gredi
rezalnega nastavka 7. Reža za varnostno palico

2. Vijaki 8. Odprtina na puši gredi
3. Pritrditev zaščitne pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezalnika
5. Pogonska gred 11. Zaščitni pokrov

1. Zaštitni lim članka 6. Kućište pogonske osovine
za rezanje 7. Prorez sigurnosne šipke

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač rezne glave
5. Pogonska osovina 11. Zaštitni pokrov

12

 4

10

 9

13
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Az alkatrészek ismertetése – 14–16. ábra

Opis czêœci – rys. 14–16

Popis dílù – obr. 14–16

Popis dielov – obr. 14–16

Descrierea pieselor componente – fig. 14–16

Opis delov – sl. 14–16

Opis dijelova – crt. 14–16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Anya 4. Biztosítórúd
2. Nyomótárcsa 5. Meghajtótengely-ház
3. Vágólap

1. Nakrêtka 4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy
2. Uchwyt no¿y 5. Wałek napêdowy
3. No¿e (tarcza) .

1. Matice 4. Blokovací tyčka
2. Držák nože 5. Tìleso hnacího høídele
3. Vyžínací nùž

1. Matica 4. Blokovacia tyčka
2. Držiak noža 5. Teleso hnacieho hriade¾a
3. Vyžínací nôž

1. Piuliþã 4. Tijã de siguranþã
2. Suportul lamei 5. Arbore de acþionare
3. Lamã de tãiere  

1. Matica 4. Varnostna palica
2. Držalo rezila 5. Ohišje pogonske gredi
3. Rezalno rezilo

1. Matica 4. Sigurnosna šipka
2. Držaljka sječiva 5. Kućište pogonske osovine
3. Rezno sječivo 8. Osovinski utični otvor



11

Az alkatrészek ismertetése – 17–19. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – rys. 17–19

* Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 17–19

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 17–19

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – fig. 17–19

* În funcþie de execuþie

Opis delov – sl. 17–19

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 17–19

* Ovisno o modelu

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3) *
2. Gázkarrlezáró szerkezet * 7. Szívatókar *
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szivatópumpa/membrán
4. Teljes szívató helyzet (1) * 9. Indítókötél
5. Fél szívató, köztes 

helyzet (2) *

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3) *
2. Blokada dŸwigni gazu * 7. DŸwignia ssania choke *
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca/primer 
4. Pozycja pełnego ssania (1) * 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) *

1. Páčka plynu 5. Mezipoloha poloviční sytič 
2. Aretace páčky plynu * (Choke) (2) *
3. Spínač zapalování 6. Provozní poloha (3) *
4. Poloha plný sytič 7. Páčka sytiče (Choke) *

 (Choke) (1) * 8. Sací čerpadlo/Primer
9. Startovací lanko

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Páčka plynu 5. Medzipoloha polovičný 
2. Aretácia páčky plynu * sýtič (Choke) (2) *
3. Spínač zapa¾ovania 6. Prevádzková poloha (3) *
4. Poloha plný sýtič 7. Páčka sýtiča (Choke) *

(Choke) (1) * 8. Sacie čerpadlo/Primer
9. Štartovacie lanko

1. Maneta de acceleraþie 5. Poziþie de şoc parþial (2) *
2. Zãvorul manetei * 6. Poziþie de funcþionare (3) *

de acceleraþie 7. Maneta de şoc *
3. Întrerupãtor de aprindere 8. Pompã de aspiraþie/primer
4. Poziþie de şoc maxim (1) * 9. Cablul demarorului

1. Ročica za plin 5. Srednji vmesni položaj
2. Zapora ročice za plin * zračnega dušilca (2) *
3. Vžigalno stikal 6. Delovni položaj (3) *
4. Maksimalen položaj 7. Vzvod zračnega dušilca *

zračnega dušilca (1) * 8. Sesalna črpalka
9. Zagonska vrv

1. Poluga gasa 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas * 7. Poluga čoka *
3. Sklopka za paljenje 8. Usisna crpka
4. Puni položaj čoka (1) * 9. Uže startera
5. «Polu-čok» 

međupoložaj (2) *

20

21
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Az alkatrészek ismertetése – 24. –26. ábra

Opis czêœci – rys. 24–26

Popis dílù – obr. 24–26

Popis dielov – obr. 24–26

Descrierea pieselor – fig. 24–26

Opis delov – sl. 24–26

Opis dijelova – crt. 24–26

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

22

23

24

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

1. Ohišje tuljave 4. Pritisni gumb
2. Vzmet 5. Pritrdilni zobje
3. Tuljava

1. Kućište svitka 4. Tipno dugme
2. Opruga 5. Uglavni zupci
3. Svitak

25

26
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Az alkatrészek ismertetése – 33. ábra

Opis czêœci – rys. 33l

Popis dílù – obr. 33

Popis dielov – obr. 33

Descrierea pieselor – fig. 33

Opis delov – sl. 33

Opis dijelova – crt. 33

1. Levegõszûrõ fedele 3. Tartóheveder
2. Levegõszûrõ

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Nakładka mocuj¹ca
2. Filtr powietrza

1. Kryt vzduchového filtru 3. Pøidržovací spona
2. Vzduchový filtr

27

28

29

30

31

1. Kryt vzduchového filtra 3. Pridržiavacia spona
2. Vzduchový filter

1. Capacul filtrului de aer 3. Eclisã de susþinere
2. Filtru de aer

1. Pokrov zračnega filtra 3. Spona pokrova
2. Zračni filter

1. Pokrov zračnog filtera 3. Pridržna vezica
2. Zračni filter

32

2
1

3

33

3534

36
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Az alkatrészek ismertetése – 37. –38. ábra

Opis czêœci – rys. 37–38

Popis dílù – obr. 37–38

Popis dielov – obr. 37–38

Descrierea pieselor – fig. 37–38

Opis delov – sl. 37–38

Opis dijelova – crt. 37–38

2

1

37

0,63 mm

 3
38

1. Levegõszûrõ fedele 3. Gyújtógyertya
2. Üresjárati fordulatszám

szabályozó

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Œwieca zapłonowa
2. Regulator liczby obrotów 

biegu jałowego

1. Kryt vzduchového filtru 3. Zapalovací svíčka
2. Regulátor volnobìžných

otáček

1. Kryt vzduchového filtra 3. Zapa¾ovacia sviečka
2. Regulátor vo¾nobìžných

otáčok

1. Capacul filtrului de aer 3. Bujie
2. Regulator al turaþiei

de mers în gol

1. Pokrov zračnega filtra 3. Vžigalna svečka
2. Regulator števila

vrtljajev prostega teka

1. Pokrov zračnog filtera 3. Svijećica
2. Regulator broja

okretaja praznog hoda
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Dane znajduj¹ce siê na tabliczce znamionowej urz¹dzenia 
proszê wpisać do umieszczonego poni¿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.

Dla własnego bezpieczñstwa

Prawidłowe zastosowanie urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie prznaczone jest tylko i wył¹cznie

– do zastosowania zgodnie z opisami i wskazówkami 
bezpieczeñstwa podanymi w tej instrukcji obsługi,

– do zastosowania w ogródkach działkowych
i przydomowych,

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

– jak równie¿ do koszenia chaszczy, krzaków i zaroœli.
Urz¹dzenie nie jest dopuszczone do zastosowañ 
wykraczaj¹cych poza tutaj opisane. U¿ytkownik odpowiada 
za wszystkie szkody wyrz¹dzone osobom trzecim i ich mieniu.

Urz¹dzenie mo¿na u¿ytkować tylko w stanie technicznym 
okreœlonymi przez producenta i w którym zostało
dostarczone.

Samowolnie dokonane zmiany przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za szkody wynikaj¹ce z tych 
zmian.

Wskazówki bezpieczñstwa

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.

 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 zaleconej pozycji. 
Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek mo¿e 
spowodować zranienie u¿ytkownika lub osób trzecich, 
albo spowodować uszkodzenie urz¹dzenia.

 Proszê stosować tylko originalne linki o œrednicy 2,41 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. Ta musi 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, druty, lub sznury, które mog¹ 
zostać pochwycone i wrzucone przez urz¹dzenie, albo 
zapl¹tać siê w zespole tn¹cym. Proszê usun¹ć z obszaru 
pracy wszystkie osoby postronne, dzieci i zwierzêta. 
Osoby trzecie, dzieci i zwierzêta musz¹ znajdować siê 
w odległoœci co najmniej 15 m; pomimo to zachodzi 
zawsze jeszcze ryzyko trafienia osób trzecich przedmiotami 
chwyconymi i wyrzuconymi przez urz¹dzenie. 
Osoby trzecie powinny stosować okulary ochronne. 
Je¿eli ktoœ zbli¿a siê do u¿ytkownika, musi on natychmiast 
wył¹czyć urz¹dzenie i zespół tn¹cy.

Wskazówki bezpieczñstwa dla podkaszarki 
spalinowej
Uwaga: 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. 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 
zdejmować korka zbiornika paliwa ani napełniać zbiornika 
tak długo, dopóki silnik jest 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.
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 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.

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 spi¹ć włosy powy¿ej karku.

 Blacha osłony zespołu tn¹cego musi być zawsze zało¿ona 
podczas pracy urz¹dzenia, je¿eli urzadzenie u¿ywane jest 
jako podkaszarka. Obydwie linki tn¹ce musz¹ być 
wyci¹gniête do pracy i musi być zamontowana odpowiednia 
linka. Linka tn¹ca nie mo¿e być wyci¹gniêta poza brzeg 
blachy osłaniaj¹cej.

 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 linki/
ostrze tn¹ce nie dotkn¹ ¿adnego objektu. 

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

 Nie dotykać zespołu tn¹cego urz¹dzenia.
 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 poci¹gniêcia linki startera. 
Podczas wł¹czania u¿ytkownik i urz¹dzenie musz¹ 
znajdować siê w stabilnej i pewnej pozycji. 
Proszê przestrzegać wskazówek dotycz¹cych wł¹czania
i wył¹czania.

 Urz¹dzenie u¿ytkować tylko w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem.

 Proszê pozostawać 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.

 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¿ to jest 
konieczne do koszenie lub przycinania brzegów trawnika. 
Proszê nie wł¹czać wysokiej liczby obrotów, je¿eli 
urz¹dzenie nie kosi.

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

 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.

 Proszê zatrzymać i wył¹czyć silnik przed przyst¹pieniem 
do przegl¹du, naprawy lub wymiany zespołu tn¹cego 
lub innych zespołów. Dodatkowo zdj¹ć wtyczkê œwiec 
zapłonowych.

 Do naprawy urz¹dzenia stosować tylko oryginalne czêœci 
zamienne. Czêœci zamienne mo¿na otrzymać
u sprzedawcy.

 Nie wolno nigdy stosować czêœci, wyposa¿enia, zespołów 
i przystawek, które nie s¹ dopuszczone dla tego 
urz¹dzenia. Mog¹ spowodować powa¿ne zranienie 
u¿ytkownika lub uszkodzenie 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 uszkodzone 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 specjalistycznym.

Godziny pracy
Proszê przestrzegać krajowych/terenowych przepisów 
okreœlaj¹cych dopuszczalne godziny pracy urz¹dzeniem 
(w razie potrzeby zwrócić siê do odpowiedniego urzêdu 
administracji pañstwowej).

Podczas pracy no¿ami tn¹cymi (zale¿nie od modelu)
 Przed wł¹czeniem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczytać 

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.
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 Istnieje mo¿liwoœć wyst¹pienia siły 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.

 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.

 Proszê NATYCHMIAST wył¹czyć silnik w przypadku 
wyst¹pienia silnych drgañ. Drgania s¹ sygnałem 
wyst¹pienia problemu. Przed przyst¹pieniem do dalszej 
pracy proszê sprawdzić najpierw dokładnie wszystkie 
trzpienie i nakrêtki, czy nie s¹ luŸne, oraz sprawdzić, 
czy nie ma uszkodzeñ. W razie potrzeby nale¿y wymienić 
lub naprawić uszkodzone elementy.

Po pracy
 Proszê wyczyœcić no¿e domowymi œrodkami czyszcz¹cymi 

w celu usuniêcia wszelkich zanieczyszczeñ. 
Posmarować no¿e olejem maszynowym, aby ochronić 
je przed korozj¹.

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

Dalsze wskazówki bezpieczeñstwa
 Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje siê jeszcze benzyna, 

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

 Przed transportem lub przechowywaniem urz¹dzenia 
pozostawić urz¹dzenie do ochłodzenia. 
Do transportu dobrze zamocować urz¹dzenie.

 Przechowywać urz¹dzenie w suchym miejscu pod 
zamkniêciem lub wysoko, aby zapobiec 
nieupowa¿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 przechowywania.

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

 Proszê zachować niniejsz¹ instrukcjê do dalszego u¿ycia. 
Proszê j¹ czêsto czytać i u¿ywać do pouczania innych 
u¿ytkowników. W przypadku po¿yczenia urz¹dzenia, 
proszê doł¹czyć do niego tê instrukcjê.

Proszê zachować niniejsz¹ instrukcjê do dalszego 
u¿ycia.
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Symbole bezpieczeñstwa i miêdzynarodowe
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.

Symbol Znaczenie

Symbol bezpieczeñstwa i ostrze¿enie
Wskazuje niebezpieczeñstwo, ostrze¿enie lub wezwanie do zachowania ostro¿noœci. Mo¿e być u¿yty z innymi 
symbolami lub piktogramami.

Przeczytać instrukcjê obsługi
Nieprzestrzeganie przepisów dotycz¹cych eksploatacji urz¹dzenia i zachowania œrodków bezpieczeñstwa mo¿e 
spowodować powa¿ne zranienia. Proszê przeczytać instrukcjê obsługi przed wł¹czeniem lub u¿yciem urz¹dzenia.

Stosować osobiste œrodki ochrony wzroku i słuchu
Uwaga: Wyrzucone przedmioty mog¹ spowodować zranienie oczu, a nadmierny hałas uszkodzenie słuchu. 
Podczas pracy urz¹dzeniem stosować osobiste œrodki ochrony oczu i słuchu.

Stosować chełm
Uwaga: Spadaj¹ce przedmioty mog¹ spowodować powa¿ne zranienie głowy. Podczas pracy urz¹dzeniem 
zakładać na głowê chełm ochronny.

Osoby trzecie trzymać z dala
Uwaga: Wszystkie osoby trzecie, a szczególnie dzieci i zwierzêta, musz¹ zatrzymać siê w  odległoœci co najmniej 
15 m od obszaru pracy.

Benzyna
Do przygotowania mieszanki paliwa stosować zawsze czyst¹ i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹.

Olej
Do przygotowania mieszanki paliwa stosować zawsze tylko olej dopuszczony do takiego zastosowania zgodnie 
z instrukcj¹ obsługi.

Wyrzucone objekty i obracaj¹ce siê no¿e mog¹ spowodować ciê¿kie zranienia 
Uwaga: Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia, je¿eli obudowa ochronna nie znajduje siê w pozycji odpowiedniej do 
koszenia. Proszê trzymać siê z dala od obracaj¹cej siê szpuli lub obracaj¹cych siê no¿y.
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Symbol Znaczenie

Przeł¹cznik zapłonu 
WŁ¥CZONY / START / PRACA

Przeł¹cznik zapłonu
WYŁ¥CZONY lub STOP

Ostrze¿enie przed gor¹c¹ powierzchni¹ 
Nie wolno dotykać gor¹cych tłumików, przekładni ani cylindra. Niebezpieczeñstwo poparzenia. Podczas pracy 
urz¹dzenia czêœci te rozgrzewaj¹ siê nadzwyczaj mocno i s¹ gor¹ce jeszcze jakiœ czas po wył¹czeniu urz¹dzenia.

Ostry nó¿
Uwaga: No¿e s¹ ostre a przy osłonie ochronnej znajduje siê ostrze do obcinania linki. Aby unikn¹ć powa¿nych 
obra¿eñ nie nale¿y dotykać no¿y ani ostrzy.

Nastawienia choke
1 • PEŁNE CHOKE pozycja startera.

2 • POŁOWA CHOKE pozycja poœrednia.

3 • Pozycja pracy.

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

Zakładac buty i rêkawice ochronne 
Podczas pracy urz¹dzeniem nosić mocne wysokie buty i rêkawice robocze.

Nie wolno tankować 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 urz¹dzenie prowadzi do wygaœniêcia wa¿noœci gwarancji. 
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Monta¿ i nastawianie uchwytu dr¹¿ka
1. Dr¹¿ek uchwytu umieœcić pomiêdzy górnym i œrodkowym 

zaciskiem (rys. 1).
2. Trzymać razem te trzy czêœci i do œrodkowego zacisku 

wkrêcić przez górny zacisk cztery œruby (4).
Wskazówka: Otwory górnego i dolnego zacisku pasuj¹ tylko 

wtedy, je¿eli zaciski s¹ prawidłowo zamontowane.
3. Zaciski i dr¹¿ek uchwytu przytrzymać na dr¹¿ku (rura) 

urz¹dzenia i na dolnym zacisku.
4. Ka¿d¹ nakrêtkê szeœciok¹tn¹ po kolei przytrzymać jednym 

palcem w zagłêbieniu dolnego zacisku.
5. Œruby wkrêcić czêœciowo du¿ym wkrêtakiem z koñcówk¹ 

krzy¿akow¹. Œruby dokrêcić dopiero wtedy, je¿eli dr¹¿ek 
uchwytu zamocowany jest w odpowiedniej pozycji. 
Œruby dokrêcić dopiero wtedy, je¿eli dr¹¿ek nastawiony 
jest prawidłowo.

6. Urz¹dzenie przytrzymać w pozycji pracy (rys. 20) a dr¹¿ek 
uchwytu ustawić w takiej pozycji, która umo¿liwi 
u¿ytkownikowi najbardziej ergonomiczny chwyt.

7. Œruby dokrêcić równomiernie w uchwycie tak daleko, 
a¿ dr¹¿ek uchwytu bêdzie nieruchomo zamocowany.

Zakładanie i nastawianie pasa na ramiê/systemu 
szelek (zale¿nie od modelu)
Pojedynczy pas na ramiê
1. Pas przeci¹gn¹ć przez klamrê (rys. 3).
2. Pas do zawieszania urz¹dzenia przeci¹gn¹ć przez głowê, 

a poduszkê poło¿yć na ramieniu.
3. Karabinek pasa do zawieszania zaczepić w metalowym 

oczku (rys. 4). Pas nastawić na długoœć zapewniaj¹c¹ 
wygodn¹ obsługê (rys. 5). 

System szelek (podwójny pas na ramiona)
1. System szelek poło¿yć na ramiona.
2. Zamkn¹ć zamek pasa biodrowego. W razie potrzeby 

nastawić szerzej (rys. 6a).
3. Pasy na ramiona i pas biodrowy nastawić na odpowiedni¹ 

długoœć/obwód (rys. 6a).
4. Hak systemu szelek zaczepić na metalowym uchwycie 

na urz¹dzeniu, a watowane szelki nastawić na długoœć 
zapewniaj¹c¹ wygodn¹ obsługê (rys. 6b).

Zdejmowanie zespołu tn¹cego lub innych zespołów 
WSKAZÓWKA: W celu ułatwienia zdejmowania i monta¿u 

zespołów postawić urz¹dzenie na ziemi, albo na stole 
warszatowym.

1. W celu zdjêcia zespołu roboczego nale¿y pokrêtło œruby 
mocuj¹cej przekrêcić w lewo (rys. 7).

2. Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy zatrzask i przytrzymać 
(rys. 7).

3. Trzymaj¹c mocno górn¹ rurê dr¹¿ka wyci¹gn¹ć ze zł¹czki 
na wprost zespół tn¹cy lub inny zamocowany w niej zespół 
(rys. 8).

Monta¿ zespołu tn¹cego lub innych zespołów
1. Zdj¹ć kołpak ochronny (opcja) ze zł¹czki i zespołu 

roboczego.

2. W celu zdjêcia zł¹czki nale¿y pokrêtło œruby mocuj¹cej 
przekrêcić w lewo (rys. 7).

3. Trzymaj¹c mocno zespół roboczy wcisn¹ć go na wprost 
do zł¹czki, a¿ do zatrzasku (rys. 8).

WSKAZÓWKA: Ustawienie przycisku zwalniaj¹cego zatrzask 
na wprost ¿łobka prowadz¹cego ułatwia przeprowadzenie 
monta¿u (rys. 7).

4. W celu zamocowania zespołu roboczego nale¿y pokrêtło 
œruby mocuj¹cej przekrêcić w prawo (rys. 9). Przed 
wł¹czeniem urz¹dzenia upewnić siê, ¿e pokrêtło œruby 
mocuj¹cej nie jest luŸne i mocno siedzi.

Zdejmowanie i monta¿ osłony zespołu tn¹cego 
(zale¿nie od modelu)
Je¿eli urz¹dzenie jest u¿ywane do koszenia zaroœli (z no¿ami), 
nale¿y zdj¹ć blachê osłony zespołu tn¹cego.

Blachê osłony zespołu tn¹cego wyj¹ć z uchwytu osłony poprzez 
odkrêcenie trzech (3) œrub za pomoc¹ płaskiego wkrêtaka 
(rys. 10). Czêœci zachować do póŸniejszego zastosowania.

Je¿eli urz¹dzenie u¿ywane jest jako podkaszarka do trawy, 
blacha osłony musi być zamontowana na zespole tn¹cym.

Blachê osłony zespołu tn¹cego zamontować w uchwycie 
osłony poprzez przykrêcenie trzech (3) œrub za pomoc¹ 
płaskiego wkrêtaka. Dokrêcić œruby (rys. 10).

Zdejmowanie zespołu tn¹cego i zakładanie no¿y 
(zale¿nie od modelu)
Wskazówka: W celu ułatwienia zdejmowania i monta¿u no¿y 

lub zespołu tn¹cego postawić urz¹dzenie na ziemi, albo 
na stole warsztatowym.

Zdejmowanie zespołu tn¹cego
Wskazówka: Osłonê ochronn¹ zamocować uprzednio 

na ostrzu tn¹cym.
1. Korpus wału ustawić w taki sposób, aby otwór w korpusie 

znalazł siê w jednej linii z wyciêciem na dr¹¿ek 
zabezpieczaj¹cy i wprowadzić dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 
do otworu w korpusie wału (rys. 11).

2. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy przytrzymać na swoim miejscu 
poprzez dociœniêcie i przytrzymanie razem z dr¹¿kiem (rur¹) 
urz¹dzenia (rys. 12).

3. Przytrzymuj¹c dalej dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy zdj¹ć zespół 
tn¹cy poprzez odkrêcenie z wału napêdowego w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. 13). 
Zespół tn¹cy zachować do póŸniejszego zastosowania.

Monta¿ no¿y
4. Zdj¹ć blachê osłony zespołu tn¹cego. Patrz rozdział 

Zdejmowanie i monta¿ blachy osłony zespołu tn¹cego.
5. Nó¿ umieœcić na wale napêdowym (rys. 14).
6. Wypoœrodkować nó¿ na korpusie wału napêdowego 

(rys. 14).
7. Upewnić siê, czy nó¿ jest wypoœrodkowany i przylega 

płasko do korpusu wału napêdowego.
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8. Korpus wału ustawić w taki sposób, aby otwór w korpusie 
znalazł siê w jednej linii z wyciêciem na dr¹¿ek 
zabezpieczaj¹cy i wprowadzić dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 
do otworu w korpusie wału (rys. 11).

9. Uchwyt no¿a i nakrêtkê nało¿yć na wałek napêdowy 
(rys. 14). Sprawdzić, czy nó¿ jest prawidłowo 
zamocowany.

10. Przytrzymuj¹c dr¹¿ek (rurê) przykrêcić nakrêtkê w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 15).  
– moment obrotowy 37 Nm –

 W przypadku braku klucza dynamometrycznego przykrêcić 
nakrêtkê na wale napêdowym, a¿ do unieruchomienia 
no¿a. Sprawdzić, czy nó¿ jest zamocowany prawidłowo 
i dokrêcić nakrêtkê jeszcze ¼ do ½ obrotu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 15).

11. Wyj¹ć z otworu dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy.
12. Zdj¹ć osłonê ochronn¹ ostrza tn¹cego.

Zdejmowanie no¿y i monta¿ zespołu tn¹cego 
(zale¿nie od modelu)
Zdejmowanie no¿y
1. Zamocować osłonê ochronn¹ ostrza tn¹cego.
2. Korpus wału ustawić w taki sposób, aby otwór w korpusie 

znalazł siê w jednej linii z wyciêciem na dr¹¿ek 
zabezpieczaj¹cy i wprowadzić dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 
do otworu w korpusie wału (rys. 11).

3. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy przytrzymać na swoim miejscu 
poprzez dociœniêcie i przytrzymanie razem z dr¹¿kiem (rur¹) 
urz¹dzenia (rys. 12).

4. Przytrzymuj¹c dalej dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy zdj¹ć nakrêtkê 
z no¿y poprzez odkrêcenie w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara za pomoc¹ klucza do œrub lub klucza 
nasadowego (rys. 16).

5. Zdj¹ć nakrêtkê, uchwyt no¿y i no¿e. Nakrêtkê i no¿e 
przechować w bezpiecznym miejscu do póŸniejszego 
zastosowania. Przechowywać je w miejscach 
niedostêpnych dla dzieci.

Monta¿ zespołu tn¹cego
6. Korpus wału ustawić w taki sposób, aby otwór w korpusie 

znalazł siê w jednej linii z wyciêciem na dr¹¿ek 
zabezpieczaj¹cy i wprowadzić dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 
do otworu w korpusie wału (rys. 11). Uchwyt no¿y nało¿yć 
na wał napêdowy płask¹ powierzchni¹ do korpusu wału 
napêdowego (rys. 13). Zespół tn¹cy przykrêcić na wale 
napêdowym poprzez obrót w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Dokrêcić.

Wskazówka: Uchwyt no¿y musi być zamocowany na wale 
napêdowym w pozycji przedstawionej na rysunku;
tylko wtedy zespół tn¹cy mo¿e działać prawidłowo.

7. Usun¹ć dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy.
8. Zamontować blachê osłony zespołu tn¹cego. Patrz rozdział 

Zdejmowanie i monta¿ blachy osłony zespołu tn¹cego.

Informacje dotycz¹ce oleju i paliwa

Zalecane rodzaje oleju
Stosować tylko oleje 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, 1:40 (2,5 %).

Zalecane rodzaje benzyny
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). 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 opar paliwa.

Proszê stosować zawsze czyst¹ i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹ 
(najwy¿ej 30 dniow¹). 

Benzyna o liczbie oktanowej nie mniejszej ni¿: 91 ROZ 

Napełnianie paliwa
 Zdj¹ć pokrywê zbiornika paliwa.
 Napełnić zbiornika paliwa. Nie wolno przepełniać!
 Zbiornik paliwa ponownie dokładnie zamkn¹ć.
 Urz¹dzenie wyprowadzić na odległoœć ok. 10 m od miejsca 

napełniania/kanistra z paliwem, dopiero wtedy wł¹czać 
silnik.

Instrukcja przygotowania mieszanki benzyny 
z olejem
Stare i/lub niewłaœciwie zmieszane paliwo jest główn¹ 
przyczyn¹ nieprawidłowej pracy urz¹dzenia. 
Stosować tylko œwie¿¹ i czyst¹ benzynê bezołowiow¹. 
Proszê dokładnie przestrzegać wskazówki przygotowania 
właœciwej mieszanki benzyny/oleju.

Sporz¹dzić odpowiedni¹ mieszankê benzyny bezołowiowej 
i oleju do silników dwutaktowych, 1:40 (2,5 %). 
Nie mieszać bezpoœrednio w zbiorniku paliwa.
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Wł¹czanie silnika
Wskazówka: W silniku zastosowano system Advanced Starting 

Technology™ (start silnika wspomagany sprê¿yn¹), dziêki 
czemu zmniejsza siê znacznie u¿ycie siły przy zapalaniu. 
Linkê startera wyci¹gn¹ć tak daleko, a¿ silnik wystartuje 
samodzielnie (wspomagany sprê¿yn¹). Nie ma potrzeby 
mocnego poci¹gniêcia za linkê startera– ciêgło nie stawia 
du¿ego oporu. Proszê zwrócić uwagê, ¿e ta metoda 
zapalania silnika jest całkiem inna (i wiele łatwiejsza) 
ni¿ metoda tradycyjna, do której jesteœcie Pañstwo 
przyzwyczajeni.

1. Benzynê wymieszać z olejem. Zbiornik paliwa napełnić 
mieszank¹. Patrz instrukcja przygotowania mieszanki 
benzyny z olejem.

2. Przeł¹cznik nastawić w pozycji WŁ¥CZANIE [I] (rys. 17).
Wskazówka: W niektórych modelach przeł¹cznik jest 

ustawiony zawsze w pozycji WŁ¥CZONY [I].

Wskazówka: Przy wł¹czaniu urz¹dzenia, które nie było 
u¿ywane dłu¿szy czas (lub jest całkiem nowe, albo jest 
trudne do wystartowania), nacisn¹ć 20 razy pompê ss¹c¹. 

3. Pompê ss¹c¹ nacisn¹ć 10 razy powoli i całkowicie. Paliwo 
musi być widoczne w pompie (rys. 18). Je¿eli tak nie jest, 
nacisn¹ć jeszcze trzy razy, albo tyle razy, a¿ paliwo bêdzie 
widoczne.

Dla urz¹dzeñ z dŸwigni¹ ssania choke
4. DŸwigniê choke ustawić w pozycji 1 (rys. 18).

Wskazówka: Zwracać uwagê, aby dŸwignia choke 
zaskoczyła w pozycji (1).

5. Urz¹dzenie ustawić na ziemi, przycisn¹ć blokadê dŸwigni 
gazu, a nastêpnie nacisn¹ć dŸwigniê gazu. DŸwigniê gazu 
trzymać naciœniêt¹. Linkê startera poci¹gać płynnie 
kontrolowanym ruchem 5 razy (rys. 19). 

6. DŸwigniê choke ustawić w pozycji 2 (rys. 18).
7. Linkê startera poci¹gać płynnie kontrolowanym ruchem 

1–5-mal, aby wł¹czyć silnik (rys. 19).
8. Nacisn¹ć dŸwigniê gazu, aby rozgrzać silnik 

15 do 30 sekund. 
Wskazówka: Przy ni¿szych temperaturach otoczenia silnik 

mo¿e potrzebować dłu¿szego czasu do rozgrzania
i osi¹gniêcia najwiêkszej prêdkoœci.

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

9. Je¿eli silnik jest rozgrzany, nastawić dŸwigniê choke 
w pozycji 3 (rys. 18). Wtedy urz¹dzenie jest gotowe
do pracy.

Je¿eli... silnik siê spóŸnia, nastawić dŸwigniê choke 
z powrotem do pozycji 2 (rys. 18) i zaczekać,
a¿ siê rogrzeje.

Je¿eli... silnik siê nie wł¹czy, powtórzyć kroki 3–7.
Je¿eli... U¿ycie ssania choke nie jest konieczne, je¿eli trzeba 

zapalić ciepły silnik. Przeł¹cznik ustawić w pozycji 
WŁ¥CZONY [I] a choke w pozycji 2.

Je¿eli... DŸwigniê choke ustawić w pozycji 3, je¿eli silnik siê 
zaleje przy próbie zapalania. Nacisn¹ć dŸwigniê gazu. 
Poci¹gn¹ć mocno linkê startera. Po trzech (3) do oœmiu (8) 
próbach silnik musi zapalić.

Dla urz¹dzeñ bez dŸwigni ssania choke
1. Linkê startow¹ poci¹gn¹ć kontrolowanym, ci¹głym 

ruchem, a¿ silnik wystartuje (rys. 19).
Wskazówka: Przy starcie nie wolno naciskać dŸwigni gazu.
2. Po wystartowaniu silnika odczekać 10–15 sekund, 

a dopiero wtedy nacisn¹ć dŸwigniê gazu.
Je¿eli... silnik siê nie wł¹czy, powtórzyć czynnoœci startowe.

Wył¹czanie silnika
1. Zdj¹ć rêkê z dŸwigni gazu (rys. 17). Pozostawić silnik 

na biegu jałowym do ochłodzenia.
2. Przeł¹cznik (zale¿nie od wykonania) przesun¹ć do pozycji 

WYŁ¥CZONY [0] i przytrzymać (zale¿nie od wykonania), 
a¿ silnik siê wył¹czy (rys. 17).

Sposób trzymania podkaszarki
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê ustawić siê w odpowiedniej 
pozycji roboczej (rys. 20). Proszê przestrzegać co nastêpuje:

 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 linki tn¹cej 
(zale¿nie od modelu)
Za pomoc¹ przycisku na zespole tn¹cym mo¿na zwalniać linkê 
tn¹c¹ bez zatrzymywania silnika. Aby zwolnić dłu¿sz¹ linkê 
nale¿y uderzyć lekko zespołem tn¹cym o podło¿e (rys. 21), 
a w tym czasie pozostawić pracuj¹ce urz¹dzenie na wysokich 
obrotach.

Wskazówka: Linka tn¹ca powinna zawsze posiadać 
maksymaln¹ długoœć. Zwolnienie linki tn¹cej jest tym 
trudniejsze, im krótsza bêdzie linka.

Ka¿dorazowo po uderzeniu przycisku o podło¿e zwalnia siê 
około 25 mm linki tn¹cej. Ostrze znajduj¹ce siê na blaszanej 
osłonie ochronnej zespołu tn¹cego przycina linkê do 
odpowiedniej długoœci, je¿eli zwolniona została zbyt długa linka. 
Przycisk uderzać najlepiej o goł¹ podłogê lub tward¹ ziemiê. 
W przypadku próby zwolnienia linki tn¹cej w wysokiej trawie 
zachodzi mo¿liwoœć zdławienia silnika. Proszê utrzymywać linkê 
w maksymalnej długoœci. Zwalnianie linki tn¹cej jest tym 
trudniejsze, im krótsza bêdzie linka.

Wskazówka: Przycisk zwalniania linki tn¹cej nie powinien 
ocierać siê o podło¿e.
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Linka 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 linki tn¹cej, szczególnie wzdłu¿ murów. 

Koszenie wiêksz¹ długoœci¹ ni¿ koñcem linki 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 linki 
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.

 Podkaszarkê wprowadzać i wyprowadzać na odpowiedni¹ 
wysokoœć 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 linki tn¹cej zale¿y od nastêpuj¹cych czynników:

 przestrzeganie podanych wczeœniej wskazówek 
dotycz¹cych koszenia;

 rodzaj koszonych roœlin;
 miejsce koszenia.

Na przykład: linka 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. 22).

Koszenie no¿ami (zale¿nie od modelu)
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê ustawić siê w odpowiedniej 
pozycji roboczej (rys. 20). Patrz “Sposób trzymania 
podkaszarki”.

Wskazówki dotycz¹ce koszenia no¿ami tn¹cymi:

 Proszê kosić rytmicznie.
 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¿. To wspomaga koszenie.

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

 Nó¿ wyposa¿ony jest w drugie ostrze tn¹ce; w celu u¿ycia 
drugiego ostrza nale¿y zdj¹ć nó¿, odwrócić go na drug¹ 
stronê i ponownie zamontować.

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. 23).
 Przy ruchu powrotnym nie dotykać no¿em skoszonych 

roœlin.
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Uwaga: przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac
przy urz¹dzeniu nale¿y:

– 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 uprawnionym warsztacie specjalistycznym.
Na zakoñczenie sezonu zlecić przegl¹d i konserwacjê 
urz¹dzenia w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.

Monta¿ linki tn¹cej (zale¿nie od modelu)
W rozdziale tym opisano monta¿ zarówno linki typu Split-Line™ 
jak równie¿ pojedynczej linki standardowej.
Proszê stosować linkê tn¹c¹ o œrednicy 2,41 mm. 
U¿ycie linki tn¹cej innej długoœci ni¿ tutaj podano, mo¿e 
spowodować przegrzanie silnika i awariê.
Linkê tn¹c¹ mo¿na wymienić na dwa sposoby:
 Nawin¹ć now¹ linkê na wewnêtrzn¹ szpulê.
 Zamontować szpulê wewnêtrzn¹ z nawiniêt¹ link¹.

Nawijanie linki na szpulê wewnêtrzn¹
1. Zewnêtrzn¹ szpulê przytrzymać jedn¹ rêk¹, a drug¹ 

odkrêcić przycisk zwalniaj¹cy linkê poprzez obrót
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. 24). 
Sprawdzić, czy œruba w przycisku daje siê swobodnie 
poruszyć. Je¿eli przycisk jest uszkodzony, nale¿y
go wymienić na nowy.

2. Wewnêtrzn¹ szpulê wyj¹ć z obudowy. (rys. 24) 
3. Wyj¹ć sprê¿ynê szpuli wewnêtrznej (rys. 24).
4. Wyczyœcić szpulê wewnêtrzn¹, sprê¿ynê, wałek

i wewnêtrzne powierzchnie obudowy przy u¿yciu
czystej œcierki (rys. 25).

5. Sprawdzić stopieñ zu¿ycia zêbów zatrzasku na szpuli 
wewnêtrznej i w obudowie szpuli (rys. 26). W razie potrzeby 
usun¹ć zadziory lub wymienić szpulê i obudowê szpuli.

Wskazówka: Linkê typu Split-Line™ (podwójna) mo¿na 
zastosować tylko na szpuli z podłu¿nymi otworami. 
Pojedyñcz¹ linkê mo¿na zastosować na obydwóch typach 
szpuli. Do identyfikacji typu szpuli proszê posłu¿yć siê 
rysunkiem 27.

Wskazówka: Do monta¿u linki tn¹cej na urz¹dzeniu nale¿y u¿yć 
linkê odpowiedniej długoœci. Je¿eli linka bêdzie zbyt długa, 
spowoduje to niewłaœciwe zwalnianie linki tn¹cej.

Monta¿ pojedynczej linki
Monta¿ linki Split-Line™: proszê czytać dalej
od punktu 8.
6. Wzi¹ć około 7,3 m nowej linki tn¹cej i zło¿yć na pół. 

Koñce linki wprowadzić pojedynczo ka¿dy do jednego 
z dwóch otworów szpuli (rys. 28). Linkê przeci¹gn¹ć przez 
szpulê w taki sposób, aby pêtla była mo¿liwie mała.

7. Linkê nawijać na szpulê ciasno, równomiernymi warstwami 
(rys. 29). Linkê nawijać w kierunku podanym na szpuli. 
Palec wskazuj¹cy przytrzymać pomiêdzy linkami, aby 
zapobiec ich nakładaniu siê. Koñcówek linki nie nakładać 
na siebie. Dalsze kroki od punktu 11.

Split-Line™
8. Wzi¹ć około 3,65 m nowej linki tn¹cej. Jeden koniec 

linki przeprowadzić przez jeden z dwóch otworów szpuli 
(rys. 30). Linkê przeci¹gn¹ć przez szpulê tak daleko, 
a¿ pozostanie jeszcze około 10 cm.

9. Koniec linki przeprowadzić przez otwarty otwór szpuli
i przeci¹gn¹ć linkê, a¿ do naprê¿enia, aby pêtla była 
mo¿liwie mała (rys. 30).

10. Przed nawiniêciem rozdzielić linkê na długoœci około 15 cm.
11. Linkê nawijać na szpulê ciasno, równomiernymi warstwami 

w kierunku zaznaczonym na szpuli.
Wskazówka: Nawiniêcie linki w innym kierunku, ni¿ 

zaznaczono na szpuli, spowoduje nieprawidłowy bieg 
zespołu tn¹cego.

12. Koñcówki linki wprowadzić do rowków zaciskaj¹cych 
(rys. 31).

13. Koñcówki linki przeprowadzić przez oczka w obudowie 
szpuli i szpulê wraz ze sprê¿yn¹ umieœcić w obudowie 
szpuli (rys. 24). Szpulê i obudowê szpuli œcisn¹ć razem. 
Przytrzymać szpulê wraz z obudow¹, równoczeœnie 
chwycić koñcówki linki i mocno poci¹gn¹ć, aby zwolnić je z 
rowków zaciskaj¹cych szpuli.

Wskazówka: Sprê¿yna musi być zamocowana na szpuli przed 
ponownym monta¿em zespołu tn¹cego.

14. Szpulê przytrzymać na właœciwym miejscu i zamontować 
przycisk zwalniaj¹cy linkê poprzez obrót w lewo.
Mocno dokrêcić.

Monta¿ szpuli z nawinêt¹ link¹
1. Zewnêtrzn¹ szpulê przytrzymać jedn¹ rêk¹, a drug¹ 

odkrêcić przycisk zwalniaj¹cy linkê poprzez obrót w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. 24). 
Sprawdzić, czy œruba w przycisku daje siê swobodnie 
poruszyć. Je¿eli przycisk jest uszkodzony, nale¿y
go wymienić na nowy.

2. Star¹ szpulê wyj¹ć z obudowy (rys. 24).
3. Wyj¹ć sprê¿ynê ze starej szpuli (rys. 24).
4. Wyczyœcić szpulê wewnêtrzn¹, sprê¿ynê, wałek

i wewnêtrzne powierzchnie obudowy przy u¿yciu
czystej œcierki.

5. Sprê¿ynê umieœcić w nowej szpuli.
Wskazówka: Sprê¿yna musi być zamocowana na szpuli przed 

ponownym monta¿em szpuli.
6. Koñcówki linki nawlec w ucha obudowy szpuli (rys. 32).
7. Now¹ szpulê wło¿yć do obudowy (rys. 32). 

Nastêpnie œcisn¹ć, aby poł¹czyć szpulê z obudow¹. 
Przytrzymać szpulê wraz z obudow¹, równoczeœnie 
chwycić koñcówki linki i mocno poci¹gn¹ć, aby zwolnić 
je z rowków zaciskaj¹cych szpuli.

8. Przytrzymać wewnêtrzn¹ szpulê, a przycisk zwalniaj¹cy 
linkê ponownie dokrêcić poprzez obrót w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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Przegl¹d, konserwacja i naprawy

Czyszczenie filtra powietrza
Co 10 godzin pracy nale¿y wyczyœcić i posmarować filtr 
powietrza. Jest to bardzo wa¿nym punktem przegl¹du
i konserwacji. Je¿eli filtr powietrza nie bêdzie odpowiednio 
czyszczony, przegl¹dany i konserwowany, powoduje to utratê 
wszelkich praw do roszczeñ gwarancyjnych (gwarancja).

1. Otworzyć pokrywê filtra powietrza: Przycisn¹ć nakładkê 
mocuj¹c¹ (3) i otworzyć pokrywê (1), (rys. 33).

2. Wyj¹ć filtr powietrza (2) (rys. 33).
3. Filtr wymyć œrodkiem czyszcz¹cym i wod¹ (rys. 34). 

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

4. Filtr powietrza lekko nasmarować przy u¿yciu odpowiedniej 
iloœci czystego oleju (SAE 30) (rys. 35).

5. Nacisn¹ć lekko filtr, aby rozprowadzić olej i usun¹ć nadmiar 
oleju (rys. 36).

6. Zamontować filtr.
7. Zamkn¹ć pokrywê filtra powietrza, zwrócić przy tym uwagê, 

aby siê zatrzasnêła.
Wskazówka: U¿ywanie urz¹dzenia bez filtra powietrza 

powoduje wygaœniêcie prawa do roszczeñ gwarancyjnych 
(gwarancja).

Nastawianie gaŸnika
Liczbê obrotów biegu jałowego mo¿na nastawić za pomoc¹ 
œruby (rys. 37). Nastawienie zlecić do wykonania tylko
w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.

Sprawdzanie/wymiana œwiecy zapłonowej
Zastosować œwiecê zapłonow¹ Champion RDJ7J (albo takiej 
odpowiadaj¹ce). Prawidłowa odległoœć elektrod wynosi 
0,63 mm. Po ka¿dych 50 godzinach pracy urz¹dzenia wyj¹ć 
œwiecê zapłonow¹ i sprawdzić jej stan.

1. Zatrzymać silnik i pozostawić do ochłodzenia. 
2. Zdj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych.
3. Usun¹ć zanieczyszczenia wokół œwiecy. 
4. Œwiecê zapłonow¹ wykrêcić kluczem do œwiec 

zapłonowych poprzez obrót w lewo.
5. Sprawdzić/nastawić odległoœć elektrod 0,63 mm 

(rys. 38).
Wskazówka: Uszkodzone, osmalone lub zanieczyszczone 
œwiece zapłonowe wymienić na nowe.

6. Wkrêcić œwiecê zapłonow¹ i dokrêcić momentem 
obrotowym 12,3–13,5 Nm. Nie dokrêcać zbyt mocno.

Czyszczenie
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. Wilgotne miejsca 
wytrzeć miêkk¹ œcierk¹.

Przechowywanie
 Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje siê jeszcze benzyna, 

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

 Przed przechowywaniem urz¹dzenia pozostawić silnik
do ochłodzenia.

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

Przechowywanie na dłu¿szy czas
Je¿eli urz¹dzenie ma być przechowywane przez dłu¿szy okres 
czasu, nale¿y przygotować je w nastêpuj¹cy sposób:

1. 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¿ 30 dni.

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

3. Pozostawić silnik do ochłodzenia. Wyj¹ć œwiecê zapłonow¹ 
i wlać do cylindra 30 ml wysokojakoœciowego oleju 
silnikowego lub oleju do dwutaktów. Linkê startera powoli 
poci¹gn¹ć, aby rozprowadzić olej. Ponownie zamotować 
œwiecê zapłonow¹.

Wskazówka: Przed wł¹czeniem urz¹dzenia po dłu¿szym 
okresie przechowywania nale¿y wykrêcić œwiecê 
zapłonow¹ i wylać olej z cylindra.

4. Urz¹dzenie gruntownie 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 przechowywać 
urz¹dzenie.

5. Przechowywać urz¹dzenie w suchym miejscu
pod zamkniêciem lub wysoko, aby zapobiec 
nieupowa¿nionemu u¿yciu i unikn¹ć uszkodzenia 
urz¹dzenia. 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.
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Usuwanie drobnych usterek

W przypadku wyst¹pienia innych pytañ proszê zwrócić siê do punktu zakupu.
Wszystkie informacje, rysunki i specyfikacje podane w niniejszej instrukcji obsługi oparte s¹ o najnowsze informacje o produktach
w momencie oddania do druku. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian w ka¿dym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi. 

Silnik nie wł¹cza siê
Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Przeł¹cznik zapłonu stoi na WYŁ¥CZONY Przeł¹cznik nastawić na WŁ¥CZONY.

Zbiornik paliwa jest pusty Napełnić zbiornik paliwa.

Pompa ss¹ca jest za mało wciœniêta Pompê ss¹c¹ wcisn¹ć 10 razy powoli i całkowicie.

Silnik jest zalany Dla urz¹dzeñ z dŸwigni¹ ssania choke:
Zastosować rozruch z dŸwigni¹ choke w pozycji pracy.

Dla urz¹dzeñ bez dŸwigni ssania choke:
Nacisn¹ć dŸwigniê gazu i poci¹gn¹ć linkê startera.

Stare paliwo lub niewłaœciwa mieszanka Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić œwie¿¹ mieszankê paliwa.

Zanieczyszczone œwiece zapłonowe Wymienić lub wyczyœcić œwiece zapłonowe.

Silnik pracuje na biegu jałowym nierównomiernie
Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Filtr powietrza jest zatkany Filtr powietrza wyczyœcić lub wymienić.

Stare paliwo lub niewłaœciwa mieszanka Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić œwie¿¹ mieszankê paliwa.

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie Zlecić nastawienie gaŸnika personelowi autoryzowanego punktu 
serwisowego.

Silnik nie przyœpiesza 
Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Stare paliwo lub niewłaœciwa mieszanka Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić œwie¿¹ mieszankê paliwa.

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie Zlecić nastawienie gaŸnika personelowi autoryzowanego punktu 
serwisowego.

Silnik nie ma mocy albo gaœnie podczas koszenia
Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Trawa zawinêła siê wokół zespołu tn¹cego Zatrzymać silnik i wyczyœcić zespół tn¹cy.

Filtr powietrza jest zatkany Filtr powietrza wyczyœcić lub wymienić.

Stare paliwo lub niewłaœciwa mieszanka Opró¿nić zbiornik paliwa/napełnić œwie¿¹ mieszankê paliwa.

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie Zlecić nastawienie gaŸnika personelowi autoryzowanego punktu 
serwisowego.

Zespół tn¹cy nie zwalnia linki
Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Trawa zawinêła siê wokół zespołu tn¹cego Zatrzymać silnik i wyczyœcić zespół tn¹cy.

Brak linki w zespole tn¹cym Nawin¹ć now¹ linkê.

Szpula jest zablokowana Wymienić szpulê.

Zespół tn¹cy jest zanieczyszczony Wyczyœcić szpulê i jej obudowê.

Linka jest stopiona Zdemontować, usun¹ć stopion¹ czêœć i ponownie nawin¹ć linkê.

Przy nawijaniu przekrêcono linkê Zdemontować i ponownie nawin¹ć linkê.

Zwalnia siê za krótka linka Nacisn¹ć przycisk i wyci¹gn¹ć linkê na długoœć do 10 cm poza 
zespół tn¹cy.




