
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó
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Q

Ç~ iÃo=j^phfkbk=^q=hbkab
Ñá lmf=qrkqbj^^k=hlkbbpf
åç iÃo=j^phfkbk=ü=hgbkkb
ëî iûo=hûkk^=afk=j^phfk

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.
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R

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ

hçåÉÉå=çë~íá

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

NK iìÑíÑáäíÉê~ÑÇ‹âåáåÖ VK dêÉÄ
OK q~åâÇ‹âëÉä NMK q‹åÇáåÖëâçåí~âí
PK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëÜ™åÇí~Ö
QK q‹åÇê›ê NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
RK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ìÇëí›ÇåáåÖëê›êNPK pâ~Ñí
SK rÇëí›ÇåáåÖ NQK qê™Ç~Ñëâ‹êÉê
TK pí~êíÉêÖêÉÄ NRK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK läáÉã™äÉéáåÇ NSK qê™ÇëéçäÉ

NK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá VK h®ëáâ~Üî~
OK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NMK sáêí~â~íâ~áëáå
PK mêáãÉêJéìãééì NNK h~~ëìîáéì
QK póíóíóëíìäéé~ NOK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
RK û®åÉåî~áãÉåíáãÉå=â~åëá NPK s~êëá
SK û®åÉåî~áãÉååáå NQK pááã~å=â~íâ~áëìíÉê®
TK h®óååáëíóëâ~Üî~ NRK pìçàìë
UK £äàóå=ãáíí~íáââì NSK pááã~é®®

NK aÉâëÉä=é™=äìÑíÑáäíÉê VK e™åÇí~â
OK q~åâäçââ NMK qÉååéäìÖÖâçåí~âí
PK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëëé~â
QK qÉååéäìÖÖ NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
RK aÉâëÉä=é™=ÉâëçëÉå NPK pâ~Ñí
SK bâëçë NQK qê™Ç~îëâà‹êÉê
TK pí~êíÉêÜ™åÇí~â NRK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK läàÉã™äÉê=Eã™äÉëí~îF NSK qê™ÇëéçäÉ

NK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ VK e~åÇí~Ö
OK q~åâäçÅâ NMK q®åÇåáåÖëëíê∏ãÄêóí~êÉ
PK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NNK d~ëëé~â
QK q®åÇëíáÑí NOK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
RK ^îÖ~ëê∏êëëâóÇÇ NPK pâ~Ñí
SK ^îÖ~ëê∏ê NQK qê™Çâåáî
TK pí~êíÜ~åÇí~Ö NRK pâóÇÇ
UK läàÉëíáÅâ~ NSK qê™ÇëéçäÉ

1. Levegõszûrõ fedele 9. Fogantyú

2. Tanksapka 10. Gyújtáskapcsoló

3. Szivatópumpa/membrán 11. Gázkar

4. Gyújtógyertya 12. D-alakú fogantyú

5. Kipufogó fedele 13. Szár

6. Kipufogó 14. Zsinórvágó

7. Indítófogantyú 15. Védõburkolat

8. Olajszintmérõ pálca 16. Zsinórorsó

1. Osłona filtra powietrza 9. Uchwyt

2. Pokrywa zbiornika paliwa 10. Wył¹cznik zapłonu

3. Pompa ss¹ca/primer 11. DŸwignia gazu 

4. Œwieca zapłonowa 12. Uchwyt o profilu D

5. Osłona układu wydechowego 13. Dr¹¿ek

6. Wydech 14. Ostrze do przycinania linki

7. Uchwyt startera 15. Osłona ochronna

8. Prêt miarki oleju 16. Szpula linki

1. Kryt vzduchového filtru 9. Rukojeˆ

2. Uzávìr palivové nádrže 10. Spínač zapalování

3. Sací čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapalovací svíčka 12. Rukojeˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odøezávač vyžínací struny

7. Startovací rukojeˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mìrka 16. Strunová cívka

1. Kryt vzduchového filtra 9. Rukoväˆ

2. Uzáver palivovej nádrže 10. Spínač zapa¾ovania

3. Sacie čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Rukoväˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odrezávač vyžínacej struny

7. Štartovacia rukoväˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mierka 16. Strunová cievka

1. Capacul filtrului de aer 9. Mâner

2. Capacul rezervorului 10. Comutator de aprindere

3. Pompã de aspiraþie / primer 11. Maneta de acceleraþie

4. Bujie 12. Maneta de acceleraþie

5. Capacul evacuãrii 13. Tijã

6. Evacuare 14. Tãietor de fir

7. Mânerul demarorului 15. Capac de protecþie

8. Joja de ulei 16. Bobina cu fir
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T

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NÓR

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NÓR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NÓR

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NÓR

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys. 1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

NK e‹ííÉ NMK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
OK läáÉé™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
PK läáÉã™äÉéáåÇ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉã›íêáâ
RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NQK jÉääÉãä‹ÖëëâáîÉ
SK q~åâé™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NRK aêÉî
TK q~åâÇ‹âëÉä NSK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK _ê‹åÇëíçÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK dêÉÄ

NK hçêââá NMK s®äáÜçäââá
OK £äàóå=í®óíí∏âçÜí~ NNK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
PK £äàóå=ãáíí~íáââì NOK oììîá
QK MJêÉåÖ~ë NPK pááéáãìííÉêá
RK £äàóå=í®óíí∏~ìââç NQK ^äìëäÉîó
SK mçäííç~áåÉÉå=í®óíí∏~ìââç NRK qìâáä~~âÉêá
TK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NSK pìçàìë
UK mçäííç~áåÉë®áäá∏ NTK oììîá
VK h®ëáâ~Üî~

NK içââ NMK ^îëí~åÇëã~åëàÉíí
OK üéåáåÖ=Ñçê=é™ÑóääáåÖ=~î=çäàÉ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
PK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉãìííÉê
RK m™ÑóääáåÖëëíìëë NQK råÇÉêä~ÖëëâáîÉ
SK m™ÑóääáåÖëëíìëë=Ñçê=í~åâÉå NRK aêÉî
TK q~åâäçââ NSK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK aêáîëíçÑÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK e™åÇí~â

NK içÅâ NMK ^îëí™åÇëã~åëÅÜÉíí
OK läàÉé™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖ NNK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
PK läàÉëíáÅâ~ NOK pâêìî
QK lJêáåÖ NPK sáåÖãìííÉê
RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê NQK jÉää~åä®ÖÖëÄêáÅâ~
SK q~åâé™ÑóääåáåÖëê∏ê NRK s®ñÉä
TK q~åâäçÅâ NSK pâóÇÇ
UK _ê®åëäÉí~åâ NTK pâêìî
VK e~åÇí~Ö

1. Zárósapka 10. Távtartó karmantyú

2. Olajbetöltõ-nyílás 11. D-alakú fogantyú

3. Olajszintmérõ pálca 12. Csavar

4. O-gyûrû 13. Szárnyas anya

5. Betöltõcsonk 14. Alátéttárcsa

6. Tank betöltõcsonkja 15. Hajtás

7. Tanksapka 16. Védõburkolat

8. Üzemanyagtartály 17. Csavar

9. Fogantyú

1. Nakładka zamykaj¹ca 10. Opaska dystansowa

2. Wlew oleju 11. Uchwyt o profilu D

3. Prêt miarki oleju 12. Œruba

4. Uszczelka o-ring 13. Nakrêtka skrzydełkowa

5. Króciec wlewu 14. Podkładka

6. Króciec wlewu paliwa 15. Przekładnia

7. Pokrywa zbiornika paliwa 16. Osłona ochronna

8. Zbiornik paliwa 17. Œruba

9. Uchwyt

1. Ochranný klobouček 10. Distanční manžeta

2. Plnicí otvor oleje 11. Rukojeˆ tvaru D

3. Olejová mìrka 12. Šroub

4. O-kroužek 13. Køídlatá matice

5. Plnicí hrdlo 14. Podložka

6. Plnicí hrdlo palivové nádrže 15. Pøevodovka

7. Uzávìr palivové nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Šroub

9. Rukojeˆ

1. Ochranný klobúčik 10. Rozperná manžeta

2. Plniaci otvor oleja 11. Rukoväˆ tvaru D

3. Olejová mierka 12. Skrutka

4. O-krúžok 13. Krídlová matica

5. Plniace hrdlo 14. Podložka

6. Plniace hrdlo palivovej nádrže 15. Prevodovka

7. Uzáver palivovej nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Skrutka

9. Rukoväˆ

1. Capotã de închidere 10. Manşetã de distanþare

2. Orificiu pentru turnarea uleiului11. Mâner în formã de D

3. Joja de ulei 12. Şurub

4. Inel-O 13. Piuliþã cu aripioare

5. Ştuþ de umplere 14. Şaibã

6. Ştuþ de umplere al rezervorului15. Angrenaj

7. Capacul rezervorului 16. Capac de protecþie

8. Rezervor de carburant 17. Şurub

9. Mâner
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V

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=SÓU

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=SÓU

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=SÓU

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=SÓU

Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

Opis czêœci – rys. 6–8

Popis dílù – obr. 6–8

Popis dielov – obr. 6–8

Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

NK päìâ=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=EOF=
OK q‹åÇ=EfF EãáÇíÉêëíáääáåÖF
PK d~ëÜ™åÇí~Ö UK aêáÑíëëíáääáåÖ=EPF
QK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö VK pí~êíêÉã
RK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëÜ™åÇí~Ö
SK cìäÇ=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=ENF

NK mçáë=é®®äí®=EMF SK oáâ~ëíáå=é®®ää®=ENF
OK m®®ää®=EfF TK oáâ~ëíáå=éìçäáíí~áå=é®®ää®=EOF
PK h~~ëìîáéì UK oáâ~ëíáå=éçáë=é®®äí®=EPF
QK oáâ~ëíáå VK h®óååáëóëå~êì
RK mêáãÉêJéìãééì NMK h~~ëìîáéì

NK ^î=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉéçëáëàçå=EOF
OK m™=EfF ãÉääçãéçëáëàçå
PK d~ëëé~â UK aêáÑíëéçëáëàçå=EPF
QK `ÜçâÉëé~â VK pí~êíëåçê
RK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëëé~â
SK cìää=ÅÜçâÉéçëáëàçå=ENF

NK coük=EMF TK e~äîÅÜçâÉ=EOF=
OK qfii=EfF EãÉää~åä®ÖÉF
PK d~ëëé~â UK aêáÑíä®ÖÉ=EPF
QK `ÜçâÉ VK pí~êíëå∏êÉ
RK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NMK d~ëëé~â
SK eÉäÅÜçâÉ=ENF

1. Ki (0) 7. Fél szívató helyzet (2) 

2. Be (I) (köztes pozíció)

3. Gázkar 8. Üzemi helyzet (3)

4. Szívatókar 9. Indítókötél

5. Szivatópumpa/membrán 10. Gázkar

6. Teljes szívató helyzet (1)

1. Wył¹czanie (0) 7. Pozycja połowa ssania (2)

2. Wł¹czanie (I) (pozycja poœrednia)

3. DŸwignia gazu 8. Pozycja pracy (3)

4. DŸwignia ssania choke 9. Linka startera

5. Pompa ss¹ca/primer 10. DŸwignia gazu

6. Pozycja pełnego ssania (1)

1. VYP (0) 7. Poloha poloviční sytič (2)

2. ZAP (I) (mezipoloha)

3. Páčka plynu 8. Provozní poloha (3)

4. Páčka sytiče 9. Startovací lanko

5. Sací čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sytič (1)

1. VYP (0) 7. Poloha polovičný sýtič (2)

2. ZAP (I) (medzipoloha)

3. Páčka plynu 8. Prevádzková poloha (3)

4. Páčka sýtiča 9. Štartovacie lanko

5. Sacie čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sýtič (1)

1. Oprit (0) 7. Poziþie de semişoc (2) 

2. Pornit (I) (poziþie intermediarã)

3. Manetã de acceleraþie 8. Poziþia de lucru (3)

4. Maneta de şoc 9. Cablul demarorului

5. Pompã de aspiraþie / primer 10. Maneta de acceleraþie

6. Poziþie de şoc total (1)
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NN

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NOÓOM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NOÓOM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NOÓOM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NOÓOM

Az alkatrészek ismertetése – 12–20. ábra

Opis czêœci – rys. 12–20

Popis dílù – obr. 12–20

Popis dielov – obr. 12–20

Descrierea pieselor componente – Fig. 12–20

NK _çäí SK m~äí‹åÇÉê
OK píçéâå~é TK h‹êîÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉÜìë UK UK i›ââÉ
QK càÉÇÉê VK VK eçäÇÉâ‹êîÉ
RK péçäÉ

NK mìäííá SK iìâáíìëÜ~ãé~~í
OK k~é~ìíìëåìééá TK pçáâáçåã~ääáëÉí=êÉá®í
PK pááã~âÉä~å=êìåâç UK páäãìââ~
QK gçìëá VK iìâáíìëâçäç
RK pááã~âÉä~

NK _çäí SK hçéäáåÖëíÉååÉê
OK qêóââå~éé TK pâê™=ÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉâ~ëëÉ UK pä›óÑÉ
QK cà‹ê VK eçäÇÉëéêÉââ
RK péçäÉ

NK _ìäí SK _êóíâìÖÖ~ê
OK qêóÅââå~éé TK i™åÖ~=Ü™ä
PK péçäâ™é~ UK £Öä~
QK cà®ÇÉê VK e™ää∏ééåáåÖ~ê
RK péçäÉ

NK `ë~éëòÉÖ SK _Éâ~íí~åµ=ÑçÖ~â
OK máää~å~íáåÇ∞íµ=ÖçãÄ TK o¨ë=Ñçêã•à∫=äóìâ~â
PK wëáåµêÜ•ò UK eìêçâ
QK oìÖµ VK q~êíµê¨ëÉâ
RK wëáåµêçêëµ

1. Trzpieñ 6. Zêby zatrzasku

2. Przycisk 7. Otwory, podłu¿ne

3. Obudowa szpuli 8. Pêtla

4. Sprê¿yna 9. Rowki zaciskaj¹ce

5. Szpula

1. Svorník 6. Zaskakovací zuby

2. �ukací knoflík 7. Štìrbinové otvory

3. Cívkové pouzdro 8. Smyčka

4. Pružina 9. Pøidržovací štìrbina

5. Cívka

1. Svorník 6. Zaskakovacie zuby

2. �ukací gombík 7. Štrbinové otvory

3. Cievkové puzdro 8. Slučka

4. Pružina 9. Pridržiavacia štrbina

5. Cievka

1. Bolþ 6. Dinþi de acþionare

2. Buton de lovire 7. Orificii în formã de fantã

3. Carcasa bobinei 8. Buclã

4. Arc 9. Fante de oprire

5. Bobinã



NO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ONÓOQ=

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ONÓOQ

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ONÓOQ

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ONÓOQ

Az alkatrészek ismertetése – 21–24. ábra

Opis czêœci – rys. 21–24

Popis dílù – obr. 21–24

Popis dielov – obr. 21–24

Descrierea pieselor componente – Fig. 21–24

1
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2
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6

NK läáÉã™äÉéáåÇ QK jáåKJã‹êâÉ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë
PK j~ñKJã‹êâÉ SK m™ÑóäÇåáåÖëã‹åÖÇÉ=VM=ãä

NK £äàóå=ãáí~íáââì QK jáåáãáãÉêââá
OK MJêÉåÖ~ë RK q®óíí∏~ìââç
PK j~âëáãáãÉêââá SK q®óíí∏ã®®ê®=VM=ãä

NK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ QK jáåáãìã=ã~êâÉêáåÖ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääáåÖëëíìëë
PK j~âëáãìã=ã~êâÉêáåÖ SK cóääÉãÉåÖÇÉ=VM=ãä

NK läàÉëíáÅâ~ QK jáåã~êâÉêáåÖ=
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê
PK j~ñã~êâÉêáåÖ SK m™ÑóääåáåÖëã®åÖÇ=VM=ãä

1. Olajszintmérõ pálca 4. Minimum jelölés 

2. O-gyûrû 5. Betöltõcsonk

3. Maximum jelölés 6. Töltési mennyiség: 90 ml

1. Prêt miarki oleju 4. Oznaczenie minimum

2. Uszczelka o-ring 5. Króciec wlewu

3. Oznaczenie maksimum 6. Objêtoœć 90 ml

1. Olejová mìrka 4. Označení minima

2. O-kroužek 5. Plnicí hrdlo

3. Označení maxima 6. Plnicí množství 90 ml

1. Olejová mierka 4. Označenie minima

2. O-krúžok 5. Plniace hrdlo

3. Označenie maxima 6. Plniace množstvo 90 ml

1. Jojã de ulei 4. Marcaj minim 

2. Inel-O 5. Ştuþ de umplere

3. Marcaj maxim 6. Cantitatea de umplere 90 ml



NP

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ORÓOT

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ORÓOT

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ORÓOT

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ORÓOT

Az alkatrészek ismertetése – 25–27. ábra

Opis czêœci – rys. 25–27

Popis dílù – obr. 25–27

Popis dielov – obr. 25–27

Descrierea pieselor componente – Fig. 25–27

1

3

2

OR

OS

OT

5

64

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=äìÑíÑáäíÉê RK h‹êîÉ
PK eçäÇÉä~ëâ SK h‹êî=á=Üìë

NK fäã~åéìÜÇáëíáå QK mçÜà~
OK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá RK h~ååÉå=ë~ê~å~
PK hááååáâÉ SK iìâáíìâëÉå=î~ëí~â~éé~äÉ

NK iìÑíÑáäíÉê QK h~ëëÉ
OK aÉâëÉä=Ñçê=äìÑíÑáäíÉê RK péêÉââÉê
PK eçäÇÉä~ëâ SK péêÉââÉê=á=â~ëëÉå

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ RK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ SK £ééåáåÖ=á=ÜìëÉí

1. Levegõszûrõ 4. Burkolat

2. Levegõszûrõ fedele 5. Réselések

3. Tartóheveder 6. Réselés a házban

1. Filtr powietrza 4. Obudowa

2. Osłona filtra powietrza 5. Szczeliny

3. Wypustka zatrzasku 6. Szczelina w obudowie

1. Vzduchový filtr 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtru 5. Výøez

3. Pøidržovací spona 6. Výøez v krytu

1. Vzduchový filter 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtra 5. Výrez

3. Pridržiavacia spona 6. Výrez v kryte

1. Filtru de aer 4. Carcasã

2. Capacul filtrului de aer 5. Fante

3. Eclisã de oprire 6. Fantã în carcasã
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_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=OUÓPM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=OUÓPM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=OUÓPM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=OUÓPM

Az alkatrészek ismertetése – 28–30. ábra

Opis czêœci – rys. 28–30

Popis dílù – obr. 28–30

Popis dielov – obr. 28–30

Descrierea pieselor componente – Fig. 28–30

NK qçãÖ~åÖëJáåÇëíáääáåÖëëâêìÉ SK cçêêÉëíÉ=â‹êî
OK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ TK cçêêÉëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ
PK _~ÖÉêëíÉ=â‹êîLÑ~ëíÜçäÇ UK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ
QK jáÇíÉêëíÉ=â‹êî VK pâêìÉ
RK jáÇíÉêëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ NMK rÇëí›ÇåáåÖ

NK gçìíçâ®óååáå=ë®®í∏êììîá SK hááååáíóëâçÜí~=ÉÇÉëë®
OK jççííçêáå=ëìçàìë TK iìâáíëáå=ÉÇÉëë®
PK hááååáíóëâçÜí~Läìâáíëáå=í~â~å~UK jççííçêáå=ëìçàìë
QK hááååáíóëâçÜí~=âÉëâÉää® VK oììîá
RK iìâáíëáå=âÉëâÉää® NMK û®åÉåî~áãÉååáå

NK fååëíáääáåÖëëâêìÉ=Ñçê=íçãÖ~åÖSK péêÉââ=Ñê~ããÉ
OK jçíçêÇÉâëÉä TK eçäÇÉê=Ñê~ããÉ
PK péêÉââLÜçäÇÉê=Ä~â UK jçíçêÇÉâëÉä
QK péêÉââ=é™=ãáÇíÉå VK pâêìÉ
RK eçäÇÉê=é™=ãáÇíÉå NMK bâëçë

1
OU

7

6

2

4

3

5

OV

PM 8

10

9

NK fåëí®ääåáåÖëëâêìî=Ñ∏ê= SK cê®ãêÉ=∏ééåáåÖ
íçãÖ™åÖ TK cê®ãêÉ=ëé®êê

OK jçíçêëâóÇÇ UK jçíçêëâóÇÇ
PK _~âêÉ=∏ééåáåÖ=L=ëé®êê VK pâêìî
QK jÉää~å∏ééåáåÖ NMK ^îÖ~ëê∏ê
RK jÉää~åëé®êê

1. Üresjárati beállítócsavar 6. Elülsõ réselés

2. Motorburkolat 7. Elülsõ hornyok

3. Hátsó réselés/hornyok 8. Motorburkolat

4. Középsõ réselés 9. Csavar

5. Középsõ hornyok 10. Kipufogó

1. Regulator liczby obrotów 6. Przednie wyciêcie

biegu jałowego 7. Przedni chwytak

2. Pokrywa silnika 8. Pokrywa silnika

3. Tylne wyciêcie/chwytak 9. Œruba

4. Œrodkowe wyciêcie 10. Wydech

5. Œrodkowy chwytak

1. Seøizovací šroub volnobìhu 6. Pøední výøez

2. Kryt motoru 7. Pøední západka

3. Zadní výøez/západka 8. Kryt motoru

4. Støední výøez 9. Šroub

5. Støední západka 10. Výfuk

1. Nastavovacia skrutka 6. Predný výrez

vo¾nobehu 7. Predná západka

2. Kryt motora 8. Kryt motora

3. Zadný výrez/západka 9. Skrutka

4. Stredný výrez 10. Výfuk

5. Stredná západka

1. Şurub pentru reglarea 6. Fantã frontalã

mersului în gol 7. Opritor frontal

2. Capacul motorului 8. Capac motor

3. Fanta dorsalã /opritor 9. Şurub

4. Fantã mijlocie 10. Evacuare

5. Opritor mijlociu
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_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=PNÓPO

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=PNÓPO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=PNÓPO

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=PNÓPO

Az alkatrészek ismertetése – 31–32. ábra

Opis czêœci – rys. 31–32

Popis dílù – obr. 31–32

Popis dielov – obr. 31–32

Descrierea pieselor componente – Fig. 31–32

NK rÇëí›ÇåáåÖ RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK h‹êî
PK eçäÇÉê TK q‹åÇê›ê
QK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ÖåáëíÖáííÉê

NK û®åÉåî~áãÉååáå RK oììîá
OK háéáå®îÉêââç SK hááååáíóëâçÜí~
PK máÇáâÉ TK póíóíóëíìäéé~
QK háéáå®îÉêâçå=ëìçà~

NK bâëçë RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK péêÉââ
PK eçäÇÉê TK qÉååéäìÖÖ
QK aÉâëÉä=Ñçê=ÖåáëíÖáííÉê

1 2

6 43 5

PN

7

0.6 mm

PO

NK ^îÖ~ëê∏ê RK pâêìî
OK dåáëíÖ~ääÉê SK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ TK q®åÇëíáÑí
QK dåáëíÖ~ääÉêëâóÇÇ

1. Kipufogó 5. Csavar

2. Szikrafogó rostély 6. Réselés

3. Tartó 7. Gyújtógyertya

4. Szikrafogó rostély burkolata

1. Wydech 5. Œruba

2. Krata chwytaj¹ca iskry 6. Wyciêcie

3. Uchwyt 7. Œwieca zapłonowa

4. Osłona kraty chwytaj¹cej iskry

1. Výfuk 5. Šroub

2. Møížka proti jiskrám 6. Výøez

3. Držák 7. Zapalovací svíčka

4. Kryt møížky proti jiskrám 

1. Výfuk 5. Skrutka

2. Mriežka proti iskrám 6. Výrez

3. Držiak 7. Zapa¾ovacia sviečka

4. Kryt mriežky proti iskrám 

1. Evacuare 5. Şurub 

2. Grãtar parascântei 6. Fantã

3. Suport 7. Bujie

4. Capacul grãtarului parascântei
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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

PRZED URUCHOMIENIEM URZ¥DZENIA 
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 medykamentów.
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 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.
Nale¿y być œwiadomym wystêpowania niebezpieczeñstwa 
zranienia głowy, r¹k i nóg.
Proszê nacisn¹ć dŸwigniê gazu. Musi ona natychmiast 
wrócić do pozycji zerowej. Wszystkie nastawienia i naprawy 
nale¿y wykonać przed wł¹czeniem urz¹dzenia i przed 
przyst¹pieniem do pracy urz¹dzeniem.

Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zawsze najpierw 
oczyœcić obszar przeznaczony do koszenia. Proszê usun¹ć 
wszystkie przedmioty, takie jak kamienie, odłamki szkła, 
gwoŸdzie, drut, lub sznur, które mog¹ zostać pochwycone 
i 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 DLA TRIMMERA 
BENZYNOWEGO
UWAGA: Benzyna jest wysoce zapalna, a jej pary mog¹ 

wybuchn¹ć w czasie 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 pary 
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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WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

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. W czasie 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.

W CZASIE 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.
W czasie pracy urz¹dzeniem nale¿y stosować okulary 
ochronne i osobiste œrodki ochrony słuchu. Przy pracy 
z wydzielaniem pyłu nale¿y stosować maskê ochronn¹ lub 
przeciwpyłow¹. Zaleca siê ubranie z długimi rêkawami.
Proszê zało¿yć długie, grube spodnie, wysokie buty 
i rêkawice ochronne. Nie nosić przy pracy luŸnej odzie¿y, 
bi¿uterii, krótkich spodni, sandałów, ani nie chodzić boso. 
Proszê zwi¹zać lub upi¹ć włosy powy¿ej karku.
Blacha osłony zespołu tn¹cego musi być zawsze zało¿ona 
w czasie pracy urz¹dzenia jako trimmer do trawy. Obie linki 
tn¹ce musz¹ być wyci¹gniête do pracy i musi być 
zamontowana odpowiednia linka. Linki tn¹cej nie wolno 
wyci¹gać poza krawêdŸ blachy osłaniaj¹cej.
Proszê nastawić uchwyt urz¹dzenia odpowiednio do 
wysokoœci u¿ytkownika, aby mógł pewnie trzymać 
i poruszać urz¹dzenie.
Urz¹dzenie nie posiada sprzêgła i dlatego szpula linki krêci 
siê dalej, je¿eli silnik pracuje na biegu jałowym.
Przed wł¹czeniem urz¹dzenia upewnić siê, ¿e szpula linki 
ze zetknie siê z ¿adnym obiektem.
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 ci¹gniêcia linki startera. Podczas 
wł¹czania u¿ytkownik i urz¹dzenie musz¹ znajdować siê 
w stabilnej i pewnej pozycji. Proszê przestrzegać 
wskazówki podanej na wskazówek dotycz¹cych wł¹czania 
i wył¹czania.
Urz¹dzenie u¿ytkować tylko w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem.
Proszê stosować urz¹dzenie tylko do celów, do których jest 
ono przewidziane. Proszê pozostawać zawsze w pewnej 
pozycji i zachować równowagê.
W czasie pracy trzymać urz¹dzenie mocno obiema rêkoma. 
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 w czasie 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 nie 
kosimy urz¹dzeniem.
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 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.
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 zamówić poprzez 
sprzedawcê.
Nie wolno nigdy stosować czêœci, wyposa¿enia, zespołów 
i przystawek, które nie s¹ dopuszczone dla tego 
urz¹dzenia. Mog¹ one 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).
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

DALSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA
Je¿eli w zbiorniku paliwa znajduje siê jeszcze benzyna, 
nie wolno przechowywać urz¹dzenia w pomieszczeniu 
zamkniêtym, w którym powstaj¹ce pary mog¹ zetkn¹ć 
siê z iskrami lub otwartym płomieniem.
Przed transportem lub przechowywaniem urz¹dzenia 
pozostawić urz¹dzenie do ochłodzenia. Do transportu 
zamocować dobrze 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 czytać j¹ czêsto 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.

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.

STOSOWAĆ CHEŁM
UWAGA: Spadaj¹ce przedmioty mog¹ spowodować powa¿ne zranienie głowy. 
W czasie pracy urz¹dzeniem zakładać na głowê chełm ochronny.
   

OSOBY PRZYGL¥DAJ¥CE SIÊ TRZYMAĆ Z DALA
rt^d^W 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.
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

SYMBOL ZNACZENIE

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
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.

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: No¿e s¹ ostre i 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.

ZAKŁADAĆ BUTY I RÊKAWICE OCHRONNE
W czasie pracy urz¹dzeniem nosić mocne wysokie buty i rêkawice robocze.
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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. 4).

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. 9), a uchwyt 
o profilu D przesun¹ć na takie miejsce, aby zapewnić 
najbardziej ergonomiczn¹ pracê, nastêpnie dokrêcić 
nakrêtkê skrzydełkow¹ (rys. 4).

Monta¿ osłony ochronnej
1. Osłonê ochronn¹ ustawić na dr¹¿ku urz¹dzenia nad 

uchwytem mocuj¹cym (rys. 5).
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. 5) 

Informacje dotycz¹ce oleju i paliwa

Olej silnikowy
Uwaga: Ze wzglêdu na warunki transportowe urz¹dzenie 

dostarczane jest bez oleju silnikowego.
– Przed pierwszym uruchomieniem obowi¹zkowo napełnić 

olej silnikowy.
– Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić poziom oleju.
– Stosować tylko olej do silników 4-taktowych SAE 30 klasy 

SF, SG, SH.

Napełnianie oleju silnikowego
rys. 1 i 2

Wskazówka: Zale¿nie od modelu do zakresu dostawy 
urz¹dzenia nale¿y olej (90 ml) do pierwszego napełnienia 
(rys. 1).

Urz¹dzenie ustawić na płaskiej powierzchni (rys. 2).
Wykrêcić prêt pomiaru poziomu oleju (rys. 2).
Wlać 90 ml oleju.

Wskazówka: Nie wolno wlewać oleju do zbiornika paliwa ani 
mieszać z paliwem.
Ponownie wkrêcić prêt pomiaru poziomu oleju.

Paliwo
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 w czasie tankowania. 
Rozlane paliwo albo pary benzyny mog¹ siê łatwo zapalić. 
W przypadku rozlania paliwa nale¿y zwrócić uwagê, 
czy benzyna całkowicie wyschła i dopiero wtedy mo¿na 
wł¹czać silnik.

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

Proszê stosować zawsze czyst¹ i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹ 
(najwy¿ej 60 dniow¹). 

Napełnianie paliwa
rys. 3

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.
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INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA I OBSŁUGI

Wł¹czanie silnika
Niebezpieczeñstwo: Urz¹dzenie wł¹czać tylko na wolnym 

powietrzu. Urz¹dzenie ustawić na płaskiej powierzchni 
i przytrzymać, patrz rys.8.

1. Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby dolać olej.
2. Napełnianie paliwa.
3. Wył¹cznik nastawić w pozycji WŁ¥CZANIE [I] (rys. 6).
4. Pompê ss¹c¹ nacisn¹ć 10 razy. Paliwo musi być widoczne 

w pompie (rys. 7). Je¿eli tak nie jest, nacisn¹ć jeszcze trzy 
razy, albo tyle razy, a¿ paliwo bêdzie widoczne.

5. DŸwigniê choke ustawić w pozycji 1 (rys. 7).
6. Urz¹dzenie poło¿yć na ziemi, nacisn¹ć dŸwigniê gazu 

i przytrzymać wciœniêt¹.
7. Poci¹gn¹ć mocno linkê startera (na ogół do 5 razy) (rys. 8).
8. DŸwigniê choke ustawić w pozycji 2 (rys. 7).
9. W celu wł¹czenia silnika linkê startera poci¹gn¹ć mocno 

1 do 5 razy (rys. 8).
10. 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.

11. Je¿eli silnik jest rozgrzany, nastawić dŸwigniê choke 
w pozycji 3 (rys. 7). Wtedy urz¹dzenie jest gotowe do 
pracy.

Je¿eli...=silnik nie wł¹czy siê, powtórzyć kroki 4 do 9.
Je¿eli...=DŸwigniê choke ustawić w pozycji 3 (rys. 7) 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.

Je¿eli...=U¿ycie ssania choke nie jest konieczne, je¿eli trzeba 
zapalić ciepły silnik. Wył¹cznik ustawić w pozycji 
WŁ¥CZANIE [f] i w pozycji 2 (rys. 7).

Wył¹czanie silnika
1. Zwolnić dŸwigniê gazu (rys. 6). Pozostawić silnik na biegu 

jałowym do ochłodzenia.
2. Wył¹cznik ustawić w pozycji wył¹czenia [O], (rys. 6).

Sposób trzymania trimmera
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê ustawić siê w odpowiedniej 
pozycji roboczej (rys. 9). Proszê przestrzegać co nastêpuje:

U¿ytkownik zało¿ył osobiste œrodki ochrony oczu 
i odpowiedni¹ odzie¿.
Prawa rêka jest lekko ugiêta, a dłoñ przytrzymuje uchwyt 
prowadz¹cy (dr¹¿ek) urz¹dzenia.
Lewa rêka jest prosta i przytrzymuje uchwyt dodatkowy 
o profilu D.
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
Szpula umo¿liwia zwalnianie linki bez koniecznoœci wył¹czania 
silnika. W tym celu uderzyć lekko szpul¹ o podło¿e (rys. 10), 
a w tym czasie kosa elektryczna powinna pracować na 
wysokich obrotach.

WSKAZÓWKA: 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¥

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.
Trimmer do trawy wprowadzać i wyprowadzać na 
odpowiedniej wysokoœci do i z obszaru koszenia. Poruszać 
siê do przodu lub do tyłu, albo z jednej strony na drug¹. 
Koszenie krótszych kawałków przynosi lepsze rezultaty.
Kosić tylko wtedy, je¿eli trawa i chwasty s¹ suche.

¯ywotnoœć 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 w czasie 
koszenia przy œcianie domu, ni¿ w czasie 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. 11).
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PRZEGL¥D, KONSERWACJA I NAPRAWY

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.

Plan przegl¹dów i konserwacji

1) Ni¿ej wymienione prace zlecić do wykonania 
w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.

Monta¿ linki tn¹cej
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 przycisk 

odkrêcić drug¹ rêk¹ poprzez obrót w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara (rys. 12). 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. 13) 
3. Wyj¹ć sprê¿ynê szpuli wewnêtrznej (rys. 13).

4. Wyczyœcić szpulê wewnêtrzn¹, sprê¿ynê, wałek 
i wewnêtrzne powierzchnie obudowy przy u¿yciu czystej 
œcierki (rys. 14).

5. Sprawdzić stopieñ zu¿ycia zêbów zatrzasku na szpuli 
wewnêtrznej i w obudowie szpuli (rys. 14). 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 
15.

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 Split-Line™ proszê czytać dalej od 
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. 16). Linkê przeci¹gn¹ć przez 
szpulê w taki sposób, aby pêtla była mo¿liwie mała.

7. Linkê nawijać na szpulê ciasno, równomiernymi warstwami 
(rys. 17). 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. 
18). 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. 18).

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. 19).

13. Koñcówki linki przeprowadzić przez oczka w obudowie 
szpuli i szpulê wraz ze sprê¿yn¹ umieœcić w obudowie 
szpuli (rys. 20). 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.

Czynnoœć

przed 
ka¿dym 
u¿yciem

po pierw-
szych 10 
godzinach 
pracy

co 10 
godzin 
pracy

co 25 
godzin 
pracy

Zatankować paliwo 
i sprawdzić poziom 
oleju

ñ

Wymienić olej ñ ñ

Czyszczenie filtra 
powietrza/
posmarować olejem

ñ

Wyczyœcić kratê 
chwytaj¹c¹ iskry

ñ

Sprawdzić luz 
zaworów / 
nastawić 1)

ñ ñ

Sprawdzić œwiece 
zapłonowe/wtyczkê 
œwiec zapłonowych

ñ
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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. 12). 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. 13).
3. Wyj¹ć sprê¿ynê ze starej szpuli (rys. 13).
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. 20).
7. Now¹ szpulê wło¿yć do obudowy (rys. 20). 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.

Sprawdzić poziom oleju
Uwaga: Sprawdzić przed ka¿dym u¿yciem. Nie wolno wł¹czać 

ani eksploatować urz¹dzenia, je¿eli poziom oleju jest ni¿szy 
ni¿ poziom minimalny oznaczony na prêcie miarki oleju. 
Poziom oleju powinien być zawsze bliski poziomu 
maksymalnego oznaczonego na prêcie miarki oleju 
(rys. 21).

1. Urz¹dzenie poło¿yć na płaskiej powierzchni.
2. Wyczyœcić obszar wokół miarki poziomu oleju.
3. Wykrêcić miarkê, zetrzeć olej i ponownie wkrêcić miarkê.
4. Wykrêcić miarkê i sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju 

powinien być zawsze bliski oznaczenia poziomu 
maksymalnego.

5. Je¿eli poziom oleju jest za niski, dopełnić olej małymi 
porcjami, a¿ do oznaczenia poziomu maksymalnego.

Wskazówka:=Nie wlewać za du¿o oleju! Zwracać uwagê, aby 
uszczelka O-Ring (rys. 22) osadzona była prawidłowo na prêcie 
miarki oleju.

Wymiana oleju
Uwaga:=Proszê przestrzegać okresów przegl¹du i konserwacji, 
które podane s¹ w planie przegl¹dów i konserwacji. 
Nieprzestrzeganie tych nakazów mo¿e spowodować powa¿ne 
uszkodzenie silnika. Proszê stosować rêkawice ochronne.

Wskazówka:=Silnik powinien być jeszcze ciepły=Eale nie 
gor¹cyFK

1. Wykrêcić miarkê oleju.

2. Cały olej wylać przez otwór wlewu oleju do odpowiedniego 
pojemnika. W tym celu przechylić urz¹dzenie do pozycji 
pionowej (rys. 23).

Wskazówka: Olej usun¹ć w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi.

3. Zetrzeć resztki oleju/zanieczyszczenia.
4. Silnik napełnić 90 ml oleju do silników 4-taktowych SAE30 

klasy SF, SG, SH.
5. Wkrêcić ponownie miarkê oleju.

Przegl¹d i konserwacja filtra powietrza
Uwaga:=Proszê przestrzegać okresów przegl¹du i konserwacji, 
które podane s¹ w planie przegl¹dów i konserwacji. 
Nieprzestrzeganie tych nakazów mo¿e spowodować powa¿ne 
uszkodzenie silnika.

1. Otworzyć osłonê filtra powietrza. Nacisn¹ć wypustkê 
mocuj¹c¹ (3) i otworzyć osłonê (2) na lewo (rys. 25).
Wskazówka: Ewentualnie mo¿e być przy tym konieczne 
zdjêcie pokrywy zbiornika paliwa.

2. Wyj¹ć filtr powietrza (1) (rys. 25).
3. Filtr wymyć wod¹ z dodatkiem domowego œrodka 

czyszcz¹cego. Dokładnie wypłukać i pozostawić do 
wysuszenia (rys. 26).

4. Filtr naoliwić lekko czystym olejem SAE30.
5. Œcisn¹ć filtr w celu usuniêcia nadmiaru oleju (rys. 26).
6. Zamontować filtr.

Wskazówka: Eksploatacja urz¹dzenia bez filtra powietrza 
powoduje utratê gwarancji i prawa do roszczeñ 
gwarancyjnych.

7. Osłonê filtra powietrza ponownie zamkn¹ć, zwrócić uwagê 
na prawidłowy zatrzask (rys. 27).

8. Ponownie zało¿yć pokrywê zbiornika paliwa (je¿eli została 
poprzednio usuniêta).

Nastawianie gaŸnika
Liczbê obrotów biegu jałowego mo¿na nastawić za pomoc¹ 
œruby (rys. 28). Nastawienie gaŸnika zlecić do wykonania tylko 
w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.

Sprawdzić/wymienić œwiecê zapłonow¹
Uwaga: Proszê przestrzegać okresów przegl¹du i konserwacji, 
które podane s¹ w planie przegl¹dów i konserwacji. 
Do wymiany zastosować tylko oryginalne œwiece zapłonowe.

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 0,6 mm (rys. 32).
Wskazówka: uszkodzone, osmalone lub zanieczyszczone 
œwiece zapłonowe wymienić na nowe.

6. Wkrêcić œwiece zapłonowe i dokrêcić momentem 
obrotowym 12,3–13,5 Nm. Nie dokrêcać zbyt mocno.
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Przegl¹d i konserwacja kraty chwytaj¹cej iskry
1. Zdj¹ć osłonê układu wydechowego poprzez naciœniêcie 

zatrzasków (rys. 29).
2. Wykrêcić œrubê (5) (rys. 31).
3. Zdj¹ć osłonê kraty chwytaj¹cej iskry (4) (rys. 31).
4. Kratê chwytaj¹c¹ iskry (2) wyczyœcić drucian¹ szczotk¹ lub 

wymienić (rys. 31).
5. Ponownie zamontować kratê chwytaj¹c¹ iskry, osłonê kraty 

i osłonê układu wydechowego.

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.

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 znajduj¹ce siê w zbiorniku paliwa wylać całkowicie 
do odpowiedniego kanistra. 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 15 ml wysokojakoœciowego oleju 
silnikowego do silników 4-taktowych. Poci¹gn¹ć powoli 
linkê startera, aby rozprowadzić olej. Ponownie zało¿yć 
œwiecê zapłonow¹.

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

4. Wymienić olej. Stary olej usun¹ć zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi.

5. 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.

6. 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.
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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 nie została wystarczaj¹co wciœniêta. Pompê ss¹c¹ wcisn¹ć 10 razy powoli, całkowicie.

Silnik jest zalany Zastosować rozruch z dŸwigni¹ choke w pozycji pracy

Stare paliwo Zbiornik paliwa napełnić œwie¿ym paliwem

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 Zbiornik paliwa napełnić œwie¿ym paliwem

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie Zlecić nastawienie gaŸnika personelowi autoryzowanego 
punktu serwisowego

SILNIK NIE PRZYŒPIESZA

PRZYCZYNA CZYNNOŒCI

Stare paliwo Zbiornik paliwa napełnić œwie¿ym paliwem

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 Zbiornik paliwa napełnić œwie¿ym paliwem

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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DANE TECHNICZNE

SILNIK
Typ silnika ......................................................................................................................... chłodzony powietrzem, 4-taktowy

Pojemnoœć ........................................................................................................................................................... 26 cm3

Liczba obrotów pracy .............................................................................................................................. 6800–9800 min-1

Bieg jałowy ............................................................................................................................................. 3200-4600 min-1

Zapłon .........................................................................................................................................................  elektroniczny

Wył¹cznik zapłonu ..........................................................................................................................  wył¹cznik dŸwigienkowy

Olej silnikowy ................................................................................................................................................SAE30/90 ml 

Paliwo.............................................................................................................................................. benzyny bezolowiowej

Pojemnoœć zbiornika paliwa.....................................................................................................................................  355 ml

GaŸnik .........................................................................................................................................................  membranowy

DŸwignia gazu ........................................................................................................................................... nacisk manualny

Starter ..............................................................................................................................................  powrót automatyczny

WAŁ NAPÊDOWY & ZESPÓŁ TN¥CY
Obudowa wału napêdowego ............................................................................................................................. rura stalowa

Ciê¿ar urz¹dzenia (bez paliwa) .............................................................................................................................  ok. 6,0 kg

Mechanizm tn¹cy........................................................................................ zwalnianie linki poprzez lekkie uderzenie o podło¿e

Œrednica linki tn¹cej .................................................................................................................................................  2 mm 

Szerokoœć pracy ....................................................................................................................................................  38 cm

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.




