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Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor

Opis delov

Opis dijelova

1. Motor 9. Kapcsoló
2. Tanksapka 10. Gázkar
3. Indítófogantyú 11. D-alakú fogantyú
4. Gyújtógyertya 12. Távtartó karmantyú
5. Szívatókar 13. Szár
6. Szívatópumpa 14. Védõburkolat
7. Levegõszûrõ-/

kipufogócsõ-burkolat
15. Zsinórvágó
16. Zsinórorsó

8. Fogantyú

1. Silnik 9. Wył¹cznik
2. Korek zbiornika paliwa 10. DŸwignia gazu
3. Uchwyt startera 11. Uchwyt o profilu D
4. Œwieca zapłonowa 12. Opaska dystansowa
5. DŸwignia ssania (choke) 13. Trzon (rurka)
6. Pompa ss¹ca 14. Osłona ochronna
7. Osłona filtra

powietrza/tłumika
15. Ostrze do przycinania linki
16. Szpula linki

8. Uchwyt

1. Motor 9. Spínač
2. Uzávìr palivové nádrže 10. Páčka plynu
3. Startovací rukojeˆ 11. Rukojeˆ tvaru D
4. Zapalovací svíčka 12. Rozpìrná manžeta
5. Páčka sytiče (Choke) 13. Násada
6. Sací čerpadlo 14. Ochranný kryt
7. Kryt vzduchového

filtru/výfukového potrubí
15. Zkracovač struny
16. Strunová cívka

8. Rukojeˆ

1. Motor 9. Spínač
2. Uzáver palivovej nádrže 10. Páčka plynu
3. Štartovacia rukoväˆ 11. Rukoväˆ tvaru D
4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Rozperná manžeta
5. Páčka sýtiča (Choke) 13. Násada
6. Sacie čerpadlo 14. Ochranný kryt
7. Kryt vzduchového

filtra/výfukového potrubia
15. Skracovač struny
16. Strunová cievka

8. Rukoväˆ

1. motor 9. întrerupãtor
2. capacul rezervorului 10. manetã de acceleraþie
3. mânerul demarorului 11. mâner în formã de D
4. bujie 12. manşetã de distanþare
5. manetã de şoc 13. tijã
6. pompa de aspiraþie 14. capac de protecþie
7. carcasa filtrului de aer 15. tãietor cu fir
8. mâner 16. bobinã cu fir

1. Motor 9. Stikalo
2. Pokrov na rezervoarju 10. Vzvod za plin
3. Ročaj zaganjalnika 11. Balanca v obliki črke D
4. Vžigalna svečka 12. Distančna manšeta
5. Vzvod zračnega dušilca 13. Cevasti držaj
6. Sesalna črpalka 14. Zaščitni pokrov
7. Ohišje zračnega

filtra/izpušne cevi
15. Rezilo niti
16. Tuljava z nitjo

8. Ročaj

1. motor 9. prekidač
2. zatvarač rezervoara 10. poluga gasa
3. drška startera 11. rukohvat u obliku slova D
4. svijećica 12. distanciona manšeta
5. poluga čoka 13. trup
6. usisna pumpa 14. zaštitni pokrov
7. kućište zračnog filtera/ 

cijevi za ispuštanje plinova
15. rezač niti
16. svitak niti

8. rukohvat
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Az alkatrészek ismertetése –1–3. ábra

Opis czêœci – rys. 1–3

Popis dílù – obr. 1–3

Popis dielov – obr. 1–3

Descrierea pieselor fig. 1–3

Opis delov – Sl. 1–3

Opis dijelova – crt.1–3
1. Fogantyú 6. Távtartó karmantyú
2. D-alakú fogantyú 7. Rögzítõszerkezet
3. Szárnyas csavar 8. Védõburkolat
4. Alátéttárcsa 9. 4 csavar
5. Csapszeg

6

5

2

1

3

4

7

8
9

1. Uchwyt 6. Opaska dystansowa
2. Uchwyt o profilu D 7. Uchwyt mocuj¹cy
3. Nakrêtka skrzydełkowa 8. Osłona ochronna
4. Podkładka 9. 4 œruby
5. Œruba

1. Rukojeˆ 6. Rozpìrná manžeta
2. Rukojeˆ tvaru D 7. Upevòovací pøípravek
3. Køídlatý šroub 8. Ochranný kryt
4. Podložka 9. 4 šrouby
5. Svorník

1. Rukoväˆ 6. Rozperná manžeta
2. Rukoväˆ tvaru D 7. Upevòovací prípravok
3. Krídlová skrutka 8. Ochranný kryt
4. Podložka 9. 4 skrutky
5. Svorník

1. mâner 6. manşetã de distanþar
2. mâner în formã de D 7. dispozitiv de fixare
3. piuliþã cu aripioare 8. capac de protecþie
4. şaibã 9. 4 şuruburi
5. bolþuri

1. Ročaj 6. Distančna manšeta
2. Balanca v obliki črke D 7. Pritrdilni mehanizem
3. Krilni vijak 8. Zaščitni pokrov
4. Podložna ploščic 9. 4 vijaki
5. Svornik

1. rukohvat 6. distanciona manšeta
2. rukohvat u obliku slova D 7. naprava za učvršćivanje
3. leptirasta matica 8. zaštitni pokrov
4. podmetač za maticu 9. 4 vijka
5. klinasti vijak
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Az alkatrészek ismertetése – 4–7. ábra

Opis czêœci – rys. 4–7l

Popis dílù – obr. 4–7

Popis dielov – obr. 4–7

Descrierea pieselor fig. 4–7

Opis delov – Sl. 4–7

Opis dijelova – crt. 4–71. Gázkar 6. (3) Üzemi helyzet
2. Ki (O) 7. Szívatókar
3. Be (I) 8. Szívatópumpa
4. (1) Teljes szívató helyzet 9. Indítókötél
5. (2) Fél szívató, köztes

helyzet

3

2

1

8

7

64 5

9

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Wył¹czanie (0) 7. DŸwignia ssania choke
3. Wł¹czanie (I) 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2)

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Vyp. [O] 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Zap. [I] 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič (Choke) (1) 9. Startovací lanko
5. Mezipoloha poloviční 

sytič (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Vyp. [O] 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Zap. [I] 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič (Choke) (1) 9. Štartovacie lanko
5. Medzipoloha polovičný

sýtič (Choke) (2)

1. manetã de acceleraþie 6. poziþia de funcþionare (3)
2. oprit (O) 7. manetã de şoc
3. pornit (I) 8. pompa de aspiraþie
4. poziþia de şoc maxim (1) 9. cablu de pornire
5. poziþia de şoc medie (2)

1. Vzvod za plin 5. Srednji vmesni položaj
zračnega dušilca (2)2. Izklopljeno (O)

3. Vklopljeno (I) 6. Delovni položaj (3)
4. Maksimalen položaj

zračnega dušilca (1)
7. Vzvod zračnega dušilca
8. Sesalna črpalka
9. Zaganjalna vrv

1. poluga gasa 5. međupozicija čoka (2)
2. isključeno 6. radna pozicija (3)
3. uključeno 7. poluga čoka
4. maksimalna pozicija

čoka (1)
8. usisna pumpa
9. uže startera
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Az alkatrészek ismertetése – 10–11. ábra

Opis czêœci – rys. 10–11

Popis dílù – obr. 10–11

Popis dielov – obr. 10–11

Descrierea pieselor fig. 10–11

Opis delov – Sl. 10–11

Opis dijelova – crt. 10–11

1

2

1. Csapszeg 4. Rugó
2. Pillanatindító gomb 5. Zsinórorsó
3. Zsinórház

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

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

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

1. bolþuri 4. arc
2. buton de lovire 5. bobinã
3. carcasa bobinei

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

1. klinasti vijak 4. opruga
2. pritisno dugme 5. svitak
3. kućište svitka

3

4

5
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Az alkatrészek ismertetése – 12–18. ábra

Opis czêœci – rys. 12–18l

Popis dílù – obr. 12–18

Popis dielov – obr. 12–18

Descrierea pieselor fig. 12–18

Opis delov – Sl. 12–18

Opis dijelova – crt. 12–18

1

2

3

3

1. Bekattanó fogak 3. Hurok
2. Résformájú lyukak 4. Tartórések

1. Zêby zatrzasku 3. Pêtla
2. Otwory, podłu¿ne 4. Rowki zaciskaj¹ce

1. Zaskakovací zuby 3. Smyčka
2. Štìrbinové otvory 4. Pøidržovací štìrbina

1. Zaskakovacie zuby 3. Slučka
2. Štrbinovité otvory 4. Pøidržiavacia štrbina

1. dinþi de pornire 3. buclã
2. orificii în formã de şliþ 4. şliþuri de fixare

1. Ozobljenje
za pozicioniranje

3. Zanka
4. Zareze za držanje

2. Odprtine v obliki zarez

1. spojni zubci 3. spojna petlja
2. prorezi 4. prorezi za učvršćivanje

4
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Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

Az alkatrészek ismertetése – 19–23. ábra

Opis czêœci – rys. 19–23

Popis dílù – obr. 19–23

Popis dielov – obr. 19–23

Descrierea pieselor fig. 19–23

Opis delov – Sl. 19–23

Opis dijelova – crt. 19–23

1

22

3

1. Szívatókar 3. Levegõszûrõ
2. Csavar

1. DŸwignia ssania choke 3. Filtr powietrza
2. Œruba

1. Páčka sytiče (Choke) 3. Vzduchový filtr
2. Šroub

1. Páčka sýtiča (Choke) 3. Vzduchový filter
2. Skrutka

1. maneta de şoc 3. filtru de aer
2. şurub

1. Vzvod zračnega dušilca 3. Zračni filter
2. Vijak

1. poluga čoka 3. zračni filter
2. vijak
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Fig. 24

Fig. 25

Az alkatrészek ismertetése – 24–25. ábra

Opis czêœci – rys. 24–25

Popis dílù – obr. 24–25

Popis dielov – obr. 24–25

Descrierea pieselor fig. 24–25

Opis delov – Sl. 24–25

Opis dijelova – crt. 24–25

1

0,63 mm

15

1. Üresjárati fordulatszám 
szabályozó

2. Gyújtógyertya

1. Regulator liczby obrotów 
biegu jałowego

2. Œwieca zapłonowa

1. Regulátor volnobìžných
otáček

2. Zapalovací svíčka

1. Regulátor vo¾nobìžných 
otáčok

2. Zapa¾ovacia sviečka

1. regulator al turaþiei
de mers în gol

2. bujie

1. Regulator števila 
vrtljajev prostega teka

2. Vžigalna svečka

1. regulator broja
okretaja praznog hoda

2. svijećica
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Dane znajduj¹ce siê na tabliczce znamionowej urz¹dzenia 
proszê wpisać do umieszczonego ni¿ej pola.

Tabliczka znamionowa urz¹dzenia umieszczona jest 
w pobli¿u silnika. 

Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla póŸniejszej identyfikacji 
urz¹dzenia w celu zamówienia czêœci zamiennych i dla serwisu.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE URZ¥DZENIA
Niniejsze urz¹dzenie prznaczone jest tylko i wył¹cznie

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

– do zastosowania w ogródkach działkowych i przydomowych,
– do koszenia brzegów trawników i małych lub 

trudnodostêpnych powierzchni trawiastych (np. pod 
krzewami)

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 
przepisanym przez jego producenta i w którym zostało ono 
dostarczone.

Samowolnie dokonane zmiany urz¹dzenia wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za szkody wynikaj¹ce 
z tych zmian.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

PROSZÊ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI
PRZED U¯YCIEM URZ¥DZENIA.

Proszê przeczytać starannie instrukcjê u¿ytkowania 
i obsługi. Proszê zapoznać siê z obsług¹ i prawidłowym 
zastosowaniem zgodnie z przeznaczeniem, a szczególnie 
ze wskazówkami dotycz¹cymi odstawiania urz¹dzenia.
Dzieciom i młodzie¿y poni¿ej 16 roku ¿ycia nie 
zezwalać nigdy na obsługê ani u¿ycie urz¹dzenia. 
Dorosłych dopuszczać do obsługi urz¹dzenia dopiero 
po odpowiednim pouczeniu.
Proszê sprawdzić i skontrolować urz¹dzenie przed 
u¿yciem. Uszkodzone czêœci nale¿y natychmiast wymienić 
na nowe. Proszê sprawdzić, czy nie ma przecieków paliwa. 
Proszê siê upewnić, czy wszystkie elementy ł¹cz¹ce 
s¹ zamontowane i zamocowane. Proszê wymieniać 
te elementy zespołu tn¹cego, które posiadaj¹ rysy, 
s¹ pêkniête lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. 
Proszê siê upewnić, czy zespół tn¹cy jest prawidłowo 
zamontowany i zamocowany. Proszê siê upewnić, czy 
osłona zespołu tn¹cego jest prawidłowo zamontowana 
i znajduje siê w odpowiedniej pozycji. Nieprzestrzeganie 
niniejszych wskazówek mo¿e spowodować zranienie 
u¿ytkownika lub osób trzecich, albo spowodować 
uszkodzenie urz¹dzenia.
Proszê stosować tylko originalne linki o œrednicy 2 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.
Urz¹dzenia nie wolno obsługiwać osobom zmêczonym lub 
chorym, znajduj¹cym siê pod wpływem działania alkoholu, 
narkotyków lub medykamentów.

Zachować ostro¿noœć poniewa¿ zachodzi ryzyko zranienia 
głowy, dłoni i stóp. 
Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zawsze najpierw 
oczyœcić obszar przeznaczony do koszenia. Proszê usun¹ć 
wszystkie przedmioty, takie jak kamienie, odłamki szkła, 
gwoŸdzie, drut, lub sznur, które mog¹ zostać pochwycone 
i 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 przypatruj¹cych 
siê osób przedmiotami chwyconymi i wyrzuconymi przez 
urz¹dzenie. Osoby przypatruj¹ce siê powinny stosować 
okulary ochronne. Je¿eli ktoœ zbli¿a siê do u¿ytkownika, 
musi on natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie i zespół tn¹cy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA
OSTRO¯NIE: Benzyna jest wysokozapłonowa i pary benzyny 

mog¹ spowodować wybuch na skutek kontaktu z otwartym 
płomieniem. Proszê zachować nastêpuj¹ce œrodki 
ostro¿noœci:
Przechowywać paliwo zawsze tylko w pojemnikach, 
które wyprodukowane i dopuszczone s¹ specjalnie 
do przechowywania produktów tego rodzaju.
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Przed napełnieniem zbiornika paliwa wył¹czyć silnik 
i zaczekać, a¿ siê ochłodzi. Nie wolno nigdy zdejmować 
korka zbiornika paliwa ani napełniać paliwa, je¿eli silnik 
jest gor¹cy. 
Paliwo mieszać i napełniać tylko w czystym, dobrze 
przewietrzanym obszarze na wolnym powietrzu, w którym 
nie ma Ÿródła iskier ani otwartego ognia. Zbiornika paliwa 
nie wolno napełniać w budynkach. Korek zbiornika paliwa 
otwierać powoli i dopiero po wył¹czeniu silnika. W czasie 
mieszania i napełniania paliwa nie wolno palić. Wszystkie 
rozpryski paliwa na urz¹dzeniu natychmiast zetrzeć.

W CZASIE U¯YCIA
Urz¹dzenia nie wolno nigdy wł¹czać i u¿ywać w zamkniêtym 
pomieszczeniu ani budynkach. Wdychanie spalin mo¿e 
spowodować œmiertelne zatrucie. Niniejsze urz¹dzenie 
u¿ywać tylko na wolnym powietrzu. 
W czasie u¿ytkowania urz¹dzenia stosować okulary 
ochronne i osobiste œrodki ochrony słuchu. Okulary 
ochronne u¿ywać stale, tzn. podczas przygotowania, 
u¿ycia oraz przegl¹du i konserwacji.
Nosić grube, długie spodnie, wysokie buty, rêkawice 
ochronne i koszule z długimi rêkawami. Nie wolno nosić 
krótkich spodni, szortów, sandałów ani chodzić boso. 
Osłona ochronna musi być zawsze zamontowana, je¿eli 
urz¹dzenie jest eksploatowane. Długoœć linki tn¹cej nie 
mo¿e być wiêksza, ni¿ długoœć osłony ochronnej.
Urz¹dzenie nie posiada sprzêgła i szpula linki tn¹cej krêci 
siê dalej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
Uchwyt urz¹dzenia w kształcie litery D ustawić odpowiednio 
do wzrostu u¿ytkownika, aby zapewnić najbardziej 
ergonomiczn¹ obsługê.
Przed wł¹czeniem urz¹dzenia upewnić siê, ¿e szpula linki 
ze zetknie siê z ¿adnym obiektem.
Podczas wł¹czania urz¹dzenia zarówno u¿ytkownik jak i  
urz¹dzenie musz¹ znajdować siê w pewnej, stabilnej 
pozycji. Patrz rysunek 6 i wskazówki dotycz¹ce wł¹czania/
wył¹czania urz¹dzenia.
Urz¹dzenie stosować prawidłowo i tylko do celów, 
do których jest ono przewidzianie.
Nie dotykać silnika ani rury wydechowej, poniewa¿ 
elementy te rozgrzewaj¹ siê mocno w czasie pracy 
urz¹dzenia. Czêœci te s¹ jeszcze gor¹ce tak¿e jakiœ czas 
po wył¹czeniu urz¹dzenia.
Nie wł¹czać wysokiej liczby obrotów, je¿eli nie kosimy 
urz¹dzeniem.
W przypadku natrafienia na ciało obce nale¿y natychmiast 
wył¹czyć silnik i sprawdzić, czy nie nast¹piło uszkodzenie 
urz¹dzenia. Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia, je¿eli 
nie zostało doprowadzone do poprzedniego prawidłowego 
stanu. Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia, je¿eli jakieœ elementy 
s¹ Ÿle zamontowane lub uszkodzone. 
W przypadku, gdy urz¹dzenie zacznie niezwyczajnie drgać, 
nale¿y natychmiast wył¹czyć silnik i poszukać przyczyny. 
Drgania s¹ zawsze sygnałem ostrzegawczym.

Przed przyst¹pieniem do pielêgnacji, przegl¹du 
i konserwacji, oraz przed wymian¹ szpuli linki tn¹cej 
lub innego wyposa¿enia nale¿y zawsze najpierw wył¹czyć 
silnik i ustawić go w pozycji wył¹czenia.
Do przegl¹du i konserwacji urz¹dzenia stosować tylko 
wyposa¿enie i czêœci zamienne, które dopuszczone 
s¹ przez producenta urz¹dzenia do takiego zastosowania. 
Czêœci te mo¿na nabyć za poœrednictwem sprzedawcy 
urz¹dzenia.
Nie wolno nigdy stosować czêœci, wyposa¿enia, zespołów 
i przystawek, które nie s¹ dopuszczone dla tego 
urz¹dzenia. Mo¿e to doprowadzić do powa¿nego zranienia 
u¿ytkownika, uszkodzenia urz¹dzenia i utraty gwarancji.

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

DALSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA
Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje siê jeszcze paliwo, nie 
wolno przechowywać urz¹dzenia w budynkach, w których 
pary mog¹ zetkn¹ć siê z płomieniem lub iskrami.
Przed odstawieniem urz¹dzenia na przechowanie lub przed 
transportem urz¹dzenia nale¿y wył¹czyć silnik i pozostawić 
silnik do ochłodzenia. Urz¹dzenie chronić w czasie 
transportu.
Urz¹dzenie czyœcić po ka¿dym u¿yciu. Patrz wskazówki 
w rozdziale “Czyszczenie i przechowywanie”. 
Niniejsz¹ instrukcjê obsługi nale¿y starannie 
przechowywać, regularnie czytać podane w niej 
wskazówki i stosować do pouczania innych u¿ytkowników. 
W przypadku po¿yczenia urz¹dzenia, proszê doł¹czyć 
do niego tê instrukcjê.
Wszystkie naprawy urz¹dzenia zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

PROSZÊ STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZ¥ 
INSTRUKCJÊ
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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 u¿ytkowania i 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. 
W czasie pracy urz¹dzeniem stosować osobiste œrodki ochrony oczu i słuchu.

OSOBY PRZYGL¥DAJ¥CE SIÊ TRZYMAĆ Z DALA
UWAGA: Wszystkie osoby przygl¹daj¹ce siê pracy, 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 u¿ytkowania i obsługi.

WYRZUCONE OBJEKTY I OBRACAJ¥CE SIÊ NO¯E MOG¥ SPOWODOWAĆ CIÊ¯KIE ZRANIENIA
W CZASIE PRACY URZ¥DZENIEM STOSOWAĆ OSOBISTE ŒRODKI OCHRONY OCZU I SŁUCHU
UWAGA: Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia, je¿eli obudowa ochronna nie znajduje siê w pozycji odpowiedniej 
do koszenia. Trzymać siê z dala od obracaj¹cej siê szpuli.
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SYMBOL ZNACZENIE

WYŁ¥CZNIK ZAPŁONU
WŁ¥CZONY / START / PRACA

WYŁ¥CZNIK ZAPŁONU
WYŁ¥CZONY lub STOP

OSTRZE¯ENIE PRZED GOR¥C¥ POWIERZCHNI¥
Nie wolno dotykać gor¹cych tłumików, przekładni ani cylindra. Niebezpieczeñstwo poparzenia. W czasie pracy 
urz¹dzenia czêœci te rozgrzewaj¹ siê nadzwyczaj mocno i s¹ gor¹ce jeszcze jakiœ czas po wył¹czeniu urz¹dzenia.

OSTRY NÓ¯
Uwaga: Ostre ostrze na osłonie ochronnej. Aby unikn¹ć powa¿nych obra¿eñ nie nale¿y dotykać no¿y ani ostrzy.

NIE WOLNO MONTOWAĆ OSTRZY/NO¯Y TN¥CYCH
Dopuszczalna jest tylko eksploatacja z link¹ tn¹c¹. Nie wolno stosować ostrzy/no¿y tn¹cych. 
Niebezpieczeñstwo zranienia! 

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.

769-02408B.book  Seite 24  Dienstag, 27. November 2007  3:24 15



OR

INSTRUKCJA MONTA¯U

MONTA¯ UCHWYTU O PROFILU D
1. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownika przed 

opask¹ dystansow¹ musi być zamontowany uchwyt 
o profilu D. Uchwyt o profilu D wsun¹ć na dr¹¿ek 
urz¹dzenia w taki sposób, aby znalazł siê w pozycji 
ukoœnej do silnika (rys. 1).

OSTRZE¯ENIE: Uchwytu o profilu D nie wolno wsuwać 
na opaskê dystansow¹. W taki sposób mo¿na uszkodzić 
uchwyt lub urz¹dzenie.

2. Wło¿yć œrubê, podkładkê i nakrêtkê skrzydełkow¹, 
a nastêpnie dokrêcić.

NASTAWIANIE UCHWYTU O PROFILU D
1. Odkrêcić nakrêtkê skrzydełkow¹. Usuwanie œruby 

i podkładki nie jest konieczne.

2. Uchwyt o profilu D przekrêcić, aby ustawić 
go w odpowiedniej pozycji nad dr¹¿kiem urz¹dzenia.

3. Urz¹dzenie przytrzymać w pozycji pracy (rys. 7), a uchwyt o 
profilu D przesun¹ć na takie miejsce, aby zapewnić 
najbardziej ergonomiczn¹ pracê, nastêpnie dokrêcić 
nakrêtkê skrzydełkow¹ (rys. 1). 

MONTA¯ OSŁONY OCHRONNEJ
1. Osłonê ochronn¹ ustawić na dr¹¿ku urz¹dzenia nad 

uchwytem mocuj¹cym (rys. 2). 
2. Do koszenia przechylić osłonê ochronn¹ na górn¹ czêœć 

zespołu tn¹cego, nastêpnie przekrêcić obudowê, aby 
ustawić j¹ odpowiednio do otworów, a w ten sposób 
umo¿liwić zało¿enie i wsuniêcie œrub w odpowiednim 
miejscu. (rys. 3) 

ZALECANE OLEJE I PALIWO

ZALECANE RODZAJE OLEJU
Stosować oleje wysokiej jakoœci, API klasy
TC (TSC-3), który sprzedawyny jest do silników dwutaktowych 
chłodzonych powietrzem. Olej do silników dwutaktowych 
domieszać zgodnie z instrukcj¹ na pojemniku, 1:40 (2,5%).

ZALECANE RODZAJE OLEJU
Proszê stosować zawsze czyst¹ i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹. 

INSTRUKCJA SPORZ¥DZANIA 
MIESZANKI OLEJU Z BENZYN¥
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 
benzyna/olej.

Sporz¹dzić odpowiedni¹ mieszankê benzyny bezołowiowej 
i oleju do silników dwutaktowych, 1:40 (2,5%). Nie mieszać 
bezpoœrednio w zbiorniku paliwa.

INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA WŁ¥CZANIA
1. Benzynê (paliwo do silników Otto) wymieszać z olejem. 

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

OK Wył¹cznik nastawić w pozycji WŁ¥CZANIE [I] (rys. 4).

3. Pompê ss¹c¹ nacisn¹ć 10 razy. Paliwo musi być widoczne 
w pompie (rys. 5). Je¿eli tak nie jest, nacisn¹ć jeszcze trzy 
razy, albo tyle razy, a¿ paliwo bêdzie widoczne.

QK DŸwigniê choke ustawić w pozycji 1 (rys. 5).

5. Urz¹dzenie poło¿yć na ziemi, nacisn¹ć dŸwigniê gazu 
i przytrzymać wciœniêt¹.

6. Linkê startera poci¹gać płynnie kontrolowanym ruchem 
5 razy.

7. DŸwigniê choke ustawić w pozycji 2 (rys. 5).
8. DŸwigniê gazu przytrzymać dalej wciœniêt¹, a linkê startera 

poci¹gn¹ć kontrolowanym, jednostajnym ruchem 1 do 5 
razy, aby wystartować silnik (rys. 6).

WSKAZÓWKA: W silniku (tylko typ 710) 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. 

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.

WSKAZÓWKA: Uwaga: Zwracać uwagê, aby dŸwignia 
choke zaskoczyła w pozycji (1).
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9. Nacisn¹ć dŸwigniê gazu, aby rozgrzać silnik 15 do 
30 sekund. 

UWAGA: Przy ni¿szych temperaturach otoczenia silnik mo¿e 
potrzebować dłu¿szego czasu do rozgrzania i osi¹gniêcia 
najwiêkszej prêdkoœci.

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

10. Je¿eli silnik jest rozgrzany, nastawić dŸwigniê choke 
w pozycji 3 (rys. 5). Wtedy urz¹dzenie jest gotowe 
do pracy.

JE¯ELI... silnik siê spóŸnia, nastawić dŸwigniê choke 
z powrotem w pozycji 2 (rys. 5) i zaczekać, a¿ siê rogrzeje.

JE¯ELI... Je¿eli silnik nie wł¹czy siê, powtórzyć kroki 3 do 7.
JE¯ELI... DŸwigniê choke ustawić w pozycji 3 (rys. 5) je¿eli 

silnik siê zaleje przy próbie zapalania. Nacisn¹ć dŸwigniê 
gazu. Poci¹gn¹ć linkê startera. Po trzech (3) do oœmiu (8) 
próbach silnik musi zapalić.

JE¯ELI... U¿ycie ssania choke nie jest konieczne, je¿eli 
trzeba zapalić ciepły silnik. Wył¹cznik ustawić w pozycji 
WŁ¥CZANIE [I] i w pozycji 2 (rys. 5).

INSTRUKCJA WYŁ¥CZANIA
1. Zwolnić dŸwigniê gazu (rys. 4). Pozostawić silnik na biegu 

jałowym do ochłodzenia.
2. Wył¹cznik ustawić w pozycji wył¹czenia [O], (rys. 4).

SPOSÓB TRZYMANIA KOSY ELEKTRYCZNEJ
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y przyj¹ć pozycjê odpowiedni¹ 
do pracy tym urz¹dzeniem (rys. 7). 

NASTAWIANIE DŁUGOŒCI LINKI TN¥CEJ
Szpula umo¿liwia zwalnianie linki bez koniecznoœci wył¹czania 
silnika. W tym celu uderzyć lekko szpul¹ o podło¿e (rys. 8), 
a w tym czasie kosa elektryczna powinna pracować na 
wysokich obrotach.

UWAGA: Linka tn¹ca powinna zawsze posiadać maksymaln¹ 
długoœć. Zwolnienie linki tn¹cej jest trudniejsze, je¿eli linka 
jest bardzo krótka.

Je¿eli zostanie zwolniona zbyt długa linka, wtedy ostrze 
w obudowie ochronnej skróci j¹ do odpowiedniej długoœci. 
W celu uzyskania lepszego wyniku uderzyć szpul¹ o gładkie 
lub twarde podło¿e. W przypadku prób zwolnienia linki tn¹cej 
poprzez uderzenie w wysokiej trawie zachodzi mo¿liwoœć 
zgaszenia silnika.

Linka mo¿e pêk¹ć w nastêpuj¹cych przypadkach:
Normalne zu¿ycie linki. 
Zbli¿enie linki do takich objektów, jak mur lub słupek płotu. 

WSKAZÓWKI DLA UZYSKANIA 
LEPSZYCH WYNIKÓW PRACY LINK¥

Szpulê linki prowadzić równolegle do podło¿a.
Nie naciskać na szpulê. Kosić tylko koñcem linki, 
szczególnie wzdłu¿ murów. Koszenie wiêksz¹ długoœci¹, 
ni¿ koñcem linki zmniejsza wydajnoœć koszenia i mo¿e 
spowodować przeci¹¿enie silnika.
Trawê kosić na długoœci 20 cm, 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 
w ruchu na prawo poprawia wydajnoœć urz¹dzenia. 
Skoszone kawałki trawy bêd¹ wyrzucane w dostatecznej 
odległoœci od u¿ytkownika.
Kosê elektryczn¹ prowadzić powoli na odpowiedniej 
wysokoœci w obszarze i poza obszarem przeznaczonym 
do koszenia. Wykonywać ruchy od przodu do tyłu lub 
z jednej strony na drug¹. Koszenie krótszych kawałków 
przynosi lepsze rezultaty.

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. 9).
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MONTA¯ LINKI TN¥CEJ
W rozdziale tym opisano monta¿ zarówno linki typu Split-Line™ 
jak równie¿ pojedynczej linki standardowej.

Proszê stosować linkê tn¹c¹ o œrednicy 2 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. Obudowê szpuli przytrzymać jedn¹ rêk¹, a drug¹ rêk¹ 

wykrêcić przycisk zwalniania linki w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara (rys. 10). Sprawdzić, czy 
œruba wewn¹trz przycisku daje siê swobodnie poruszyć. 
Przycisk zwalniania linki wymienić, je¿eli jest uszkodzony.

2. Wewnêtrzn¹ szpulê wyj¹ć z obudowy. (rys. 11) 
3. Wyj¹ć sprê¿ynê szpuli wewnêtrznej (rys. 11).
4. Wyczyœcić szpulê wewnêtrzn¹, sprê¿ynê, wałek i 

wewnêtrzne powierzchnie obudowy przy u¿yciu czystej 
œcierki (rys. 12).

5. Sprawdzić stopieñ zu¿ycia zêbów zatrzasku na szpuli 
wewnêtrznej i w obudowie szpuli (rys. 12). 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 obu typach szpuli. 
Do identyfikacji typu szpuli proszê posłu¿yć siê rysunkiem 
13.

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

Przy monta¿u linki typu Split-Line™
proszê przejœć dalej do punktu 8.
6. Wzi¹ć około 7,6 m nowej linki tn¹cej i zło¿yć na pół. Koñce 

linki wprowadzić pojedynczo ka¿dy do jednego z dwóch 
otworów szpuli (rys. 14). Linkê przeci¹gn¹ć przez szpulê 
w taki sposób, aby pêtla była mo¿liwie mała.

7. Linkê nawijać na szpulê ciasno, równomiernymi warstwami 
(rys. 15). Linkê nawijać w kierunku podanym na szpuli. Oba 
palce wskazuj¹ce 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. 16). 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. 16).

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 fałszywy bieg zespołu 
tn¹cego.

12. Koñcówki linki wprowadzić do rowków zaciskaj¹cych 
(rys. 17).

13. Koñcówki linki przeprowadzić przez oczka w obudowie 
szpuli i szpulê wraz ze sprê¿yn¹ umieœcić w obudowie 
szpuli (rys. 18). 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 zamocować 
przycisk poprzez obrót w prawo. Dokrêcić przycisk.

Monta¿ szpuli z nawinêt¹ link¹
1. Obudowê szpuli przytrzymać jedn¹ rêk¹, a przycisk 

odkrêcić drug¹ rêk¹ poprzez obrót w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara (rys. 10). 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. 11).
3. Wyj¹ć sprê¿ynê ze starej szpuli (rys. 11).
4. Wyczyœcić szpulê wewnêtrzn¹, sprê¿ynê, wałek i 

wewnêtrzne powierzchnie obudowy przy u¿yciu czystej 
œcierki.

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

ponownym monta¿em szpuli. 
6. Koñcówki linki nawlec w ucha obudowy szpuli (rys. 18).
7. Now¹ szpulê wło¿yć do obudowy (rys. 18). 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 szpulê i ponownie zamontować przycisk 
poprzez obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, dokładnie dokrêcić.
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PIELÊGNACJA FILTRA POWIETRZA
Demonta¿ obudowy filtra powietrza/rury wydechowej
1. DŸwigniê choke ustawić w pozycji poœredniej (2).
UWAGA: Aby umo¿liwić zdjêcie obudowy filtra powietrza/rury 

wydechowej, dŸwignia choke musi być ustawiona w pozycji 
poœredniej (2).

2. Odkrêcić cztery (4) œruby, które mocuj¹ obudowê filtra 
powietrza/rury wydechowej (rys. 19). U¿yć do tego płaski 
wkrêtak lub wkrêtak z koñcówk¹ Torx nr T20.

3. Zdj¹ć osłonê silnika bez u¿ycia siły.
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. Zdj¹ć obudowê filtra powietrza/rury wydechowej. Patrz 
rozdział “Demonta¿ filtra powietrza/rury wydechowej”. 

2. Zdj¹ć filtr powietrza znajduj¹cy siê pod osłon¹ filtra 
powietrza/rury wydechowej (rys. 20).

3. Filtr wymyć œrodkiem czyszcz¹cym i wod¹ (rys. 21) 
Filtr starannie wypłukać, otrzepać z wody i pozostawić 
do całkowitego wyschniêcia.

4. Filtr powietrza lekko nasmarować przy u¿yciu odpowiedniej 
iloœci czystego oleju (rys. 22).

5. Nacisn¹ć lekko filtr, aby rozprowadzić olej i usun¹ć nadmiar 
oleju (rys. 23).

6. Filtr powietrza umieœcić na właœciwym miejscu pod osłon¹ 
filtra powietrza/rury wydechowej (rys. 20).

UWAGA: U¿ycie urz¹dzenia bez filtra powietrza i bez obudowy 
filtra powietrza/rury wydechowej powoduje wygaœniêcie 
prawa do roszczeñ gwarancyjnych (gwarancja).

Monta¿ obudowy filtra powietrza/rury wydechowej
1. Obudowê filtra powietrza/rury wydechowej poło¿yć 

na tylnej czêœci gaŸnika i rury wydechowej.
UWAGA: Aby umo¿liwić ponowny monta¿ obudowy filtra 

powietrza/rury wydechowej, dŸwignia choke musi 
znajdować siê w pozycji poœredniej (2), (rys. 19).

2. Cztery (4) œruby wprowadzić do otworów obudowy filtra 
powietrza/rury wydechowej (rys. 19) i dokrêcić.
U¿yć do tego płaski wkrêtak lub wkrêtak z koñcówk¹ Torx 
nr T20. Œruby dokrêcić niezbyt mocno i bez u¿ycia siły. 

Sprawdzanie mieszanki paliwa
Zastosowanie starego i niewłaœciwe zmieszanego paliwa jest 
główn¹ przyczyn¹ nieprawidłowoœci w działaniu urz¹dzenia. 
Przed ka¿dym nastawieniem opró¿nić zbiornik paliwa i napełnić 
go nowym, prawidłowo zmieszanym paliwem.

Czyszczenie filtra powietrza
Stan filtra powietrza jest bardzo wa¿nym czynnikiem 
wpływaj¹cym na pracê urz¹dzenia. Zanieczyszczony filtr 
wpływa niekorzystnie na cyrkulacjê powietrza i zmienia skad 
mieszanki powietrze/paliwo. Skutki z tego wynikaj¹ce mylone 
s¹ czêsto z niewłaœciwym nastawieniem gaŸnika. Przed 
nastawieniem biegu jałowego sprawdzić stan filtra powietrza. 
Patrz rozdział “Pielêgnacja filtra powietrza”. 

Nastawianie biegu jałowego
Je¿eli po sprawdzeniu mieszanki paliwa i wyczyszczeniu filtra 
powietrza bieg jałowy urz¹dzenia nie jest prawidłowy, nale¿y 
przeprowadzić nastawienie w nastêpuj¹cy sposób:

1. Zapalić silnik i pozostawić ok. 2–3 minuty na wysokiej 
prêdkoœci, aby siê rozgrzał.

2. Zwolnić dŸwigniê gazu i pozostawić silnik na biegu jałowym. 
Je¿eli silnik siê wył¹czy, wprowadzić do otworu w obudowie 
filtra powietrza/rury wydechowej mały wkrêtak krzy¿akowy 
lub wkrêtak płaski (rys. 24). Œrubê nastawcz¹ biegu 
jałowego przekrêcić ka¿dorazowo o jedn¹ ósm¹ obrotu 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (według 
potrzeby), a¿ silnik zacznie pracować równomiernie 
na biegu jałowym. Patrz wskazówka - liczba obrotów/
minutê na biegu jałowym.

UWAGA: Urz¹dzenie nie posiada sprzêgła i dlatego szpula linki 
krêci siê dalej, je¿eli silnik pracuje na biegu jałowym. 

3. W celu zmniejszenia prêdkoœci biegu jałowego œrubê 
nastawcz¹ przekrêcić ka¿dorazowo o jedn¹ ósm¹ obrotu 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(według potrzeby).

Wiêkszoœć problemów, które dotycz¹ pracy silnika daje siê 
usun¹ć poprzez sprawdzenie mieszanki paliwa, wyczyszczenie 
filtra powietrza i nastawienie biegu jałowego.

Je¿eli problemy pozostały, zlecić nastawienie gaŸnika w 
autoryzowanym punkcie serwisowym w nastêpuj¹cych 
przypadkach:

Bieg jałowy nie działa.
W czasie przyœpieszania silnik opóŸnia siê lub gaœnie.
Zmniejsza siê moc silnika.

WYMIANA ŒWIEC ZAPŁONOWYCH
Zastosować œwiece zapłonowe Champion RDJ7Y (albo takiej 
odpowiadaj¹ce). Prawidłowa odległoœć elektrod wynosi 
0,63 mm. 

Œwiece zapłonowe sprawdzać co 50 godzin pracy.

1. Zatrzymać silnik i pozostawić do ochłodzenia. 
Zdj¹ć pokrywê œwiecy zapłonowej.

2. Wyczyœcić œwiecê zapłonow¹.
3. Nadłamane i zanieczyszczone œwiece zapłonowe 

wymieniać na nowe. Odległoœć elektrod nastawić 
na 0,63 mm.

4. Œwiecê zapłonow¹ wło¿yć do cylindra. Dokrêcić œwiecê 
zapłonow¹ przekrêcaj¹c j¹ w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Nie dokrêcać zbyt mocno.

CZYSZCZENIE
Zewnêtrzne elementy urz¹dzenia czyœcić mał¹ szczotk¹. 
Nie stosować ¿adnych mocnych œrodków czyszcz¹cych. 
Œrodki czyszcz¹ce przeznaczone do u¿ytku w gospodarstwie 
domowym zawieraj¹ oleje aromatyczne, jak np. olej sosnowy 
lub cytrynowy i rozpuszczalniki, jak kerozyna, które mog¹ 
uszkodzić uchwyt lub obudowê z tworzywa sztucznego. 
Wilgotne miejsca wytrzeć such¹ œcierk¹.
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PRZECHOWYWANIE
Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje siê jeszcze benzyna, 
nie wolno przechowywać urz¹dzenia w miejscach, 
w których pary mog¹ zetkn¹ć siê z iskrami lub płomieniem.
Przed odstawieniem urz¹dzenia na przechowanie 
pozostawić silnik do ochłodzenia.
Urz¹dzenie przechowywać w suchym miejscu pod 
zamkniêciem lub na odpowiedniej wysokoœci, aby zapobiec 
nieupowa¿nionemu u¿yciu i przypadkowemu uszkodzeniu. 
Urz¹dzenie przechowywać w miejscach niedostêpnych 
dla dzieci.

PRZECHOWYWANIE NA DŁU¯SZY CZAS
Je¿eli urz¹dzenie ma być przechowywane dłu¿szy okres czasu, 
nale¿y przestrzegać nastêpuj¹cych wskazówek:

1. Paliwo pozostałe w zbiorniku paliwa zlać do pojemnika 
z identyczn¹ mieszank¹ dla silników dwutaktowych. 
Nie u¿ywać paliwa, które było przechowywane dłu¿ej, 
ni¿ 60 dni.

2. Wystartować silnik i pozostawić, a¿ sam zgaœnie. W taki 
sposób zapewnia siê całkowite usuniêcie paliwa z gaŸnika.

3. Pozostawić silnik do ochłodzenia. Wyj¹ć œwiecê zapłonow¹ 
i wlać do cylindra 30 ml wysokojakoœciowego oleju 
silnikowego do silników 2-taktowych. Poci¹gn¹ć powoli 
linkê startera, aby rozprowadzić olej. Ponownie zało¿yć 
œwiecê zapłonow¹.

UWAGA: Przed wł¹czeniem urz¹dzenia po dłu¿szym okresie 
przechowywania nale¿y wyj¹ć œwiecê zapłonow¹ i usun¹ć 
całkowicie olej z cylindra.

4. Urz¹dzenie dokładnie wyczyœcić i sprawdzić, czy jakieœ 
czêœci nie s¹ uszkodzone lub niedokładnie dokrêcone. 
Uszkodzone czêœci naprawić lub wymienić, w razie 
potrzeby dokrêcić œruby, nakrêtki i trzpienie. Urz¹dzenie 
jest ju¿ gotowe do przechowywania.

5. Urz¹dzenie przechowywać w suchym miejscu pod 
zamkniêciem lub na odpowiedniej wysokoœci, aby zapobiec 
nieupowa¿nionemu u¿yciu i przypadkowemu uszkodzeniu. 
Urz¹dzenie przechowywać w miejscach niedostêpnych 
dla dzieci.

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 u¿ytkowania i obsługi oparte s¹ na najnowszych 
informacjach o produktach w momencie oddania do druku. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian w ka¿dym czasie i bez uprzedniej 
zapowiedzi. 

SILNIK NIE WŁ¥CZA SIÊ

PRZYCZYNA CZYNNOŒCI

Wył¹cznik zapłonu stoi na WYŁ¥CZONY Wył¹cznik nastawić na WŁ¥CZONY 

Zbiornik paliwa jest pusty Napełnić zbiornik paliwa

Pompa ss¹ca jest za mało wciœniêty Pompa ss¹ca wcisn¹ć 10 razy powoli i całkowicie

Silnik jest zalany Zastosować rozruch z dŸwigni¹ choke w pozycji pracy

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

Zanieczyszczone œwiece zapłonowe Wymienić lub wyczyœcić œwiece zapłonowe

SILNIK PRACUJE NA BIEGU JAŁOWYM NIERÓWNOMIERNIE

PRZYCZYNA CZYNNOŒCI

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 Nastawić zgodnie z instrukcj¹

SILNIK NIE PRZYŒPIESZA

PRZYCZYNA CZYNNOŒCI

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

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 TN¥CY NIE ZWALNIA LINKI

PRZYCZYNA CZYNNOŒCI

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

Brak linki w zespole tn¹cym Przy nawijaniu przekrêcono linkê

Szpula jest zablokowana Nawin¹ć now¹ linkê

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.
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