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Kosa spalinowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup kosy spalinowej. Przed przystąpieniem do użytkowania należy 
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu w przyszłości.
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIE-
CZEŃSTWA

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
 Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, aby z opakowania nie wypadła żadna część do czasu sprawdzenia 

kompletności dostawy.
 Przechowuj produkt w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, 

może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.

Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu.

Instrukcja obsługi
Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem. 
Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz właściwym sposobem użytkowania narzędzia. Instrukcję obsługi 
przechowuj w bezpiecznym miejscu, w którym będzie można łatwo ją znaleźć w razie konieczności ponownego 
przejrzenia. Przynajmniej w okresie gwarancyjnym zachowaj oryginalne opakowanie włącznie z wewnętrznym 
materiałem opakowaniowym, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Jeśli chcesz przetransportować to 
narzędzie, zapakuj je w oryginalne pudełko, aby zapewnić maksymalną ochronę podczas przenoszenia i 
transportu (np. podczas przeprowadzki lub wysyłania tego produktu do naprawy).

 Uwaga: Jeśli będziesz sprzedawać narzędzie innej osobie, dołącz do niego niniejszą instrukcję obsługi.
 Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi jest warunkiem 

prawidłowego korzystania z tego narzędzia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania 
zawiera także informacje na temat przeprowadzania konserwacji i napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
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2. OPIS TABLICZKI Z INSTRUKCJAMI ZNAJDUJĄ-
CYMI SIĘ NA TYM NARZĘDZIU

Przed użyciem należy uważnie przeczytać 
tę instrukcję

Nie należy stosować brzeszczotów 
ząbkowanych

Podczas pracy należy używać 
ochraniaczy

Ryzyko odrzutu przedmiotu podczas 
koszenia

Uwaga, odrzut!

Zadbaj o to, aby inne osoby (zwłaszcza 
dzieci) i zwierzęta znajdowały się poza 
zasięgiem, tj. w odległości co najmniej 15 
m od miejsca pracy.
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3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Uważnie przeczytaj poniższe informacje!

 Należy zawsze nosić kask ochronny, rękawice ochronne, odzież ochronną (spodnie odporne na przecięcia) i 
obuwie ochronne. 

 Utrzymuj urządzenie z dala od dzieci.
 Nigdy nie pozostawiaj silnika na chodzie, jeśli w zbiorniku jest tylko benzyna.
 Nigdy nie uzupełniaj paliwa, jeśli silnik jest na chodzie lub jest gorący. Paliwo uzupełniaj tylko wtedy, gdy 

silnik jest zimny.
 Paliwo przechowuj w zamkniętym zbiorniku w suchym i chłodnym miejscu.
 Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa.
 Przed każdym użyciem sprawdź miejsce pracy. Usuń przedmioty, które mogłyby zostać odchylone lub które 

mogą utknąć w narzędziu.
 Podczas pracy wszystkie osoby postronne muszą znajdować się w odległości co najmniej 15 metrów poza 

zasięgiem.
 Nigdy nie korzystaj z narzędzia bez założonej pokrywy ochronnej (noża tnącego).
 Nigdy nie należy napełniać zbiornika paliwa do pełna.
 Korek wlewu paliwa musi być dokładnie dokręcony, aby zapobiec wyciekowi paliwa.
 Nie należy pozostawiać narzędzia pracującego na maksymalnych obrotach, gdy zbiornik paliwa jest pusty.

 Nigdy nie należy gwałtownie wyłączać narzędzia, gdy pracuje ono na maksymalnych obrotach.
 Nigdy nie używaj tego narzędzia, jeśli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. Skontaktuj się z 

autoryzowanym serwisem.
 Podczas przenoszenia tego narzędzia należy trzymać je w całości, ponieważ trzymanie tylko zbiornika 

paliwa jest niebezpieczne i może doprowadzić do uszkodzenia zbiornika paliwa i pożaru.
 Zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami.
 Nigdy nie kładź gorącej kosy na suchej trawie.
 Podczas pracy z tym narzędziem palenie jest zabronione.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Paliwo

 Zbiornik paliwa tej kosy musi być pusty podczas transportu.
 Paliwo przewozić tylko w atestowanych kanistrach.
 Regularnie sprawdzaj korek wlewu paliwa. Korek musi być dokręcony i nie może być żadnych wycieków 

paliwa ze zbiornika paliwa.
 Ochrona środowiska: zapobieganie rozlewaniu paliwa i zanieczyszczaniu gleby.
 Silnik tego narzędzia uruchamiaj w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym uzupełniano 

paliwo.
 Nigdy nie uzupełniaj paliwa w pomieszczeniach. W pomieszczeniu musi być zapewniona wystarczająca 

wentylacja, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
 Nie wdychać oparów paliwa. Podczas uzupełniania paliwa należy nosić rękawice ochronne.
 Należy regularnie zmieniać i czyścić odzież ochronną.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Narzędzia do koszenia

 Podczas montażu narzędzia do koszenia należy sprawdzić stan ostrza tnącego. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń (pęknięcia, wygięcia, złamania itp.) należy dokonać wymiany.

 Po zamontowaniu noża do koszenia należy ponownie sprawdzić, czy otwór w tym nożu jest wyrównany z 
ramieniem noża.

 Obróć nóż i ponownie sprawdź, czy nie ma on tendencji do nieregularnego obracania się.
 Sprawdź, czy nóż jest zamontowany w taki sposób, że jego ostra krawędź porusza się w kierunku obrotu. 

Nigdy nie montuj tego noża w inny sposób.
 Podczas pracy bez obciążenia należy sprawdzić, czy narzędzie do koszenia jest prawidłowo zamontowane 

(wystarczy 1 minuta).
 Do materiału, który ma być koszony, należy dobrać odpowiedni nóż.
 Podczas pracy z tym narzędziem nigdy nie należy dociskać noża do przedmiotów. Materiał musi być 

koszony ze stosowną prędkością.
 Jeśli usłyszysz nietypowy dźwięk lub jeśli narzędzie zacznie nienormalnie drgać, przerwij pracę i ustal 

przyczynę.
 Nie zatrzymuj narzędzia, jeśli nóż kosi materiał. W takim przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia oczu.

Narzędzie tnące musi być wyposażone w odpowiednią osłonę. 

 UWAGA! W przypadku nieprzestrzegania wskazówek grozi ryzyko poważnych lub śmiertelnych
 obrażeń osób!

 Zapoznaj wszystkie osoby pracujące z tym urządzeniem z jego obsługą i wskazówkami dotyczącymi 
bezpieczeństwa.
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4. OPIS URZĄDZENIA 
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1. NÓŻ KOSZĄCY – Okrągły nóż do koszenia trawy, chwastów i krzewów. Do pracy kosy wymagane są: pas 
mocujący, osłona z tworzywa sztucznego i uchwyty w kształcie litery U.

2. ZESPÓŁ WAŁU NAPĘDOWEGO – zawiera specjalnie zaprojektowany wewnętrzny elastyczny wał napędowy.
3. DŹWIGNIA GAZU – jest elastycznie zamontowana, aby po zwolnieniu powrócić do pozycji biegu jałowego. 

Aby uzyskać najlepszą technikę pracy, należy stopniowo przesuwać dźwignię przepustnicy wraz ze 
wzrostem prędkości. 
Nie należy trzymać dźwigni przepustnicy podczas uruchamiania silnika.

4.  PRZEŁĄCZNIK ROZRUCHU – Aby uruchomić narzędzie, należy ustawić przełącznik w pozycji „I”, a aby 
zatrzymać narzędzie, należy ustawić przełącznik w pozycji „O”.

5. ODBLOKOWANIE DŹWIGNI GAZU – Naciśnij przed zwiększeniem obrotów.
6. UCHWYT W KSZTAŁCIE U – uchwyt można regulować, aby zapewnić maksymalny komfort podczas 

użytkowania.
7. MONTAŻ PASA MOCUJĄCEGO – wyposażenie o regulowanej długości, które umożliwia zawieszenie 

narzędzia na operatorze.
8.  POKRYWA FILTRA POWIETRZA – Zawiera wymienny wkład fi ltra.
9.  KOREK ZBIORNIKA PALIWA.
10.  ZBIORNIK PALIWA – Zawiera paliwo i fi ltr paliwa.
11.  POMPKA RĘCZNA – Naciśnięcie pompki ręcznej (7 do 10 naciśnięć przed uruchomieniem) spowoduje 

usunięcie całego powietrza i starego paliwa z układu paliwowego, umożliwiając dopływ świeżego paliwa 
do gaźnika.

Opis urządzenia
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12.  SSANIE – Sterowanie ssaniem znajduje się z boku pokrywy fi ltra.
 URUCHAMIANIE NA ZIMNO – Pociągnij dźwignię do góry, aby zamknąć ssanie podczas rozruchu zimnego 

silnika. 
Podczas normalnej pracy w trybie RUN dźwignia musi być wciśnięta w dół.

13. OSŁONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI – jest montowana tuż nad narzędziem koszącym. Pomaga chronić 
operatora, odprowadzając zanieczyszczenia powstałe podczas koszenia. Nie należy używać tego narzędzia 
bez tej osłony.

14. NOŻYK PRZYCINAJĄCY – Obcina nylonową żyłkę na odpowiednią długość 203,2 mm (od głowicy do końca 
żyłki),  jeśli podczas pracy uderzysz o ziemię głowicą z żyłką nylonową. Jeżeli narzędzie to jest używane 
bez nożyka przycinającego, żyłka stanie się zbyt długa (ponad 203,2 mm), co spowoduje zmniejszenie 
prędkości pracy silnika, a następnie jego przegrzanie lub uszkodzenie.

15. GŁOWICA KOSZĄCA Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ – Zawiera wymienną nylonową żyłkę tnącą, która wysuwa się po 
uderzeniu głowicy o podłoże, gdy głowica obraca się z normalną prędkością roboczą.

16.  ZESTAW ŁĄCZĄCY.
17.  ZESTAW OSŁONY SPRZĘGŁA.

Zawartość opakowania 
Głowica żyłkowa TWIST & GO, metalowy nóż o trzech ostrzach, pasek na ramię, skalibrowany pojemnik 
do przygotowania mieszanki paliwowej, zapasowa świeca zapłonowa, klucz sześciokątny 4 mm, klucz 
sześciokątny 5 mm, 4 śruby z łbem sześciokątnym 5 mm, 4 śruby z łbem sześciokątnym 4 mm z nakrętką 
(zamontowane na uchwycie plastikowej pokrywy) 2 paski mocujące, śrubokręt, klucz płaski 8/10 mm, klucz 
rurkowy ze śrubokrętem Philips.
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5. MONTAŻ
Wciśnij koniec drążka (1) prosto w dół, aż zatrzask 
(2) znajdzie się w otworze (3) w drążku. Będzie to 
łatwiejsze, jeśli delikatnie obrócisz dolną część drążka 
(6) w obu kierunkach. Zatrzask (2) znajduje się na 
swoim miejscu, gdy jest całkowicie wsunięty w otwór. 
- Na koniec należy docisnąć pokrywę zatrzasku (5) i 
mocno dokręcić śrubę mocującą (4).

MONTAŻ UCHWYTU (A)
Zainstaluj uchwyt w elemencie do jego mocowania. 
Ustaw uchwyt w wygodnej pozycji roboczej i dokręcić 
cztery śruby M6 × 30.

MONTAŻ UCHWYTU (B)
Zamontuj uchwyt i dolną pokrywę na gumowej 
osłonie i dokręcić cztery śruby M5 × 32.

MONTAŻ UCHWYTU
Zainstaluj uchwyt w elemencie do jego mocowania. 
Ustawić uchwyt w wygodnej pozycji roboczej i 
dokręcić śrubę mocującą uchwyt w kształcie litery U.

REGULACJA UCHWYTU W KSZTAŁCIE LITERY 
U

1.  Aby wyregulować uchwyt w kształcie U, obróć 
śrubę mocującą uchwytu w kształcie U w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

2.  Przekręć śrubę mocującą uchwyt w kształcie U 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, a następnie wyciągnij blokadę uchwytu w 
kształcie U, aby obrócić uchwyt.

 OSTRZEŻENIE
Nie należy próbować odkręcać dwóch specjalnych 
śrub. Pozycja obu zacisków została wcześniej 
ustalona, dlatego nie należy próbować ich usuwać ani 
przestawiać. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może 
spowodować poważne obrażenia ciała.

Montaż

Rys. 1

Rys. 2

1 2

Rys. 3

ŚRUBY M5 × 32

RĘKOJEŚĆ

SPRZĘGŁO

DOLNA OSŁONA

ŚRUBY 
SPECJALNE

ŚRUBY M6 × 30 ŚRUBY M6 × 30

OSŁONA, 
GÓRNA OSŁONA, 

GÓRNA

UCHWYT UCHWYT W 
KSZTAŁCIE 
LITERY U

UCHWYT W KSZTAŁCIE 
LITERY U

UCHWYT

Śruba montażowa uchwytu w kształcie litery U

OSŁONA, GÓRNA

UCHWYT

UCHWYT W KSZTAŁCIE LITERY U

Śruba 
montażowa 
uchwytu w 

kształcie 
litery U

Śruba 
montażowa 
uchwytu w 

kształcie 
litery U

Zabezpieczenie uchwytu w kształcie litery UZabezpieczenie uchwytu w kształcie litery U
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MONTAŻ PLASTIKOWEJ OSŁONY 
OCHRONNEJ

Zamontuj osłonę ochronną na wale za pomocą 
uchwytu osłony ochronnej i dostarczonych śrub. Po 
ustawieniu uchwytu osłony ochronnej w odpowiedniej 
pozycji dokręć śruby.

MONTAŻ NOŻA
- Włóż klucz sześciokątny (2) do specyfi cznego 

otworu w przekładni (3) i ręcznie obracaj 
nakrętkę (7), aż klucz sześciokątny znajdzie się w 
otworze wewnętrznym i uniemożliwi obrót.

- Odkręć nakrętkę (7) zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

- Zdejmij osłonę noża (6) i kołnierz dociskowy noża 
(5).

- Upewnij się, że rowki w uszczelnieniu wału (4) są 
idealnie wyrównane z przekładnią (3).

- Zamontuj nóż (1) i kołnierz dociskowy noża (5).
- Ponownie załóż osłonę noża (6), załóż nakrętkę 

(7) i dokręć ją całkowicie w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.

- Wyjmij klucz sześciokątny (2).

 OSTRZEŻENIE
Nie używaj noża stalowego do koszenia krawędzi lub 
do przycinania.

 OSTRZEŻENIE
NADMIERNE DRGANIA – NATYCHMIAST ZATRZYMAJ 

SILNIK
Nadmierne wibracje tarczy oznaczają, że nie została 
ona prawidłowo zamontowana. Natychmiast 
zatrzymaj silnik i skontroluj tarczę. Nieprawidłowo 
zamontowany nóż może spowodować obrażenia. 
Podczas serwisowania i napraw tego produktu 
należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów 
roboczych naszej fi rmy.

MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ
Wsuń klucz sześciokątny (2) do specyfi cznego 
otworu w przekładni (3) i ręcznie obracaj uszczelką 
wału (4), aż klucz sześciokątny znajdzie się w otworze 
wewnętrznym i uniemożliwi obrót.
- Upewnij się, że rowki w uszczelnieniu wału (4) są 

idealnie wyrównane z przekładnią (3).

Montaż

- Zabezpiecz głowicę z żyłką tnącą (1) 
przykręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. (Patrz głowica z żyłką tnącą.)

- Wyjmij klucz sześciokątny (2).

Rys. 4

Rys. 5

1

2

3

4

Rys. 6

ŚRUBY M6 × 20SKRZYNIA BIEGÓW

UCHWYT

OSŁONA



PL

KOSA SPALINOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

125Montaż 

 OSTRZEŻENIE
MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ
Wyrównaj otwór w płycie adaptera z otworem w wale 
i zamontuj mocowanie blokujące. Głowicę koszącą 
nakręć na wał (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 
tak, aby była dobrze dokręcona. Wyjmij mocowanie 
blokujące.

Nawijanie żyłki tnącej na głowicę kosiarki 
TWIST & GO

Rys. 7
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Przygotowanie mieszanki paliwowej

6. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWOWEJ 
 UWAGA!

 Nigdy nie dolewaj paliwa do zbiornika w zamkniętym, nie wentylowanym pomieszczeniu.
 Nie dolewaj paliwa w pobliżu otwartego ognia lub źródła iskier.
 Nie przepełniaj zbiornika paliwem. Przed uruchomieniem silnika wytrzyj wszystkie resztki rozlanego paliwa.
 Jeśli silnik jest gorący, NIE DOLEWAJ PALIWA DO ZBIORNIKA.
 W tym typie silnika dwusuwowego stosowana jest mieszanka benzyny bezołowiowej i oleju do silników 

dwusuwowych w stosunku 40 :  1.

 UWAGA! Mieszanka paliwowa przygotowana z użyciem innych proporcji niż 40 : 1, może uszkodzić silnik. 
Zapewnij, aby mieszanka paliwowa była przygotowana prawidłowo.

 Do przygotowania mieszanki benzyny z olejem do silników dwusuwowych stosuj wyłącznie benzynę, która 
NIE ZAWIERA ETANOLU ani METANOLU (rodzaje alkoholu). 

 Stosuj wysokiej jakości benzynę o liczbie oktanowej 95 lub wyższej. Pomoże to zapobiec ewentualnemu 
uszkodzeniu systemu paliwowego i innych części silnika.
Do mieszania mieszanki paliwowej zalecamy używanie kalibrowanego pojemnika, który jest dostarczany 
wraz z kosą. NIE MIESZAJ BENZYNY Z OLEJEM BEZPOŚREDNIO W ZBIORNIKU PALIWA.

Przechowywanie paliwa
Paliwo należy przechowywać wyłącznie w czystym, bezpiecznym i zatwierdzonym kanistrze. Sprawdź lokalne 
przepisy i przestrzegaj ich wymagań dotyczących rodzaju i przechowywania kanistrów wypełnionych paliwem.

 WAŻNE
Paliwo do silników dwusuwowych może ulec separacji. Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć kanistrem 
z paliwem.
Przechowywane paliwo starzeje się. Nie mieszaj większej ilości paliwa niż zużyjesz w ciągu jednego miesiąca.
 

7. OBSŁUGA
POSTĘPOWANIE PODCZAS WŁĄCZANIA I ZATRZYMYWANIA ZIMNEGO SILNIKA
1. Ustaw włącznik zapłonu na pozycję START „I”.
2. Kilka razy użyj ręcznej pompki (7 do 10 razy) do momentu przedostania się paliwa do pompy.
3. Wyciągnij dźwignię ssania, aby doszło do jego zamknięcia „ ”.
4. Pociągnij za uchwyt rozrusznika, aż dojdzie do obrotu silnika.
5. Ustaw dźwignię ssania w pozycji działania silnika „

”.
6. Pociągaj za uchwyt rozrusznika, aż dojdzie do 

uruchomienia silnika.
7. Przed rozpoczęciem pracy rozgrzewaj silnik przez 

kilka minut do temperatury roboczej.

40: 1

Rys. 9

Włącznik zapłonu
 START I
STOP 0

Blokada dźwigni gazu

Dźwignia gazu
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URUCHAMIANIE ROZGRZANEGO SILNIKA
Ustaw dźwignię ssania w pozycji działania silnika „I”.

  Jeśli zbiornik paliwa nie jest pusty, pociągnij 
uchwyt rozrusznika jeden do trzech razy, a silnik 
powinien się uruchomić.

  Jeśli doszło do całkowitego zużycia paliwa ze 
zbiornika, w celu dolania paliwa powtórz kroki 
1-2-6.

ZATRZYMANIE SILNIKA
  Zwolnij dźwignię gazu i pozwól silnikowi 

pracować na biegu jałowym przez kilka sekund.
  Ustaw włącznik zapłonu na pozycję STOP „O”.

W przypadku wielokrotnego pociągania za 
linkę rozrusznika przy włączonym ssaniu, silnik 
może zostać zalany i może wystąpić problem z 
uruchomieniem.
Jeśli dojdzie do zalania silnika, należy wykręcić 
świecę zapłonową i delikatnie pociągnąć za uchwyt 
rozrusznika, aby usunąć nadmiar paliwa z silnika. 
Następnie wysuszyć elektrody świecy zapłonowej i 
ponownie zamontować ją w silniku.

Rys. 10

Włącznik zapłonu
I START
O STOPDźwignia 

gazu Dźwignia 
gazu

Blokada dźwigni gazu

Włącznik zapłonu

pompka ręczna

dźwignia ssania

sanie (zamknięte)

bieg silnika (otwarte)
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8. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU
 WAŻNE: 

Przestrzegaj zaleceń dotyczących przygotowania mieszanki paliwowej! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
doprowadzić do uszkodzenia silnika! Nie używaj paliwa, które było przechowywane ponad dwa miesiące. 
Mieszanka paliwa, która była przechowywana ponad dwa miesiące powoduje problemy podczas uruchamiania 
silnika i jego niższą efektywność. Jeśli mieszanka była przechowywana dłużej niż dwa miesiące, należy ją 
zlikwidować i użyć nowej mieszanki paliwa.

Pozycje, które należy skontrolować przed rozpoczęciem pracy
1. Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych śrub, nakrętek i elementów montażowych. Dokręcić wszystkie 

poluzowane śruby. 
2. Sprawdź, czy fi ltr powietrza nie jest zanieczyszczony. Przed rozpoczęciem pracy usuń z fi ltru powietrza 

wszystkie zanieczyszczenia.
3. Upewnij się, że plastikowa pokrywa głowicy i nóż są prawidłowo przymocowane na swoim miejscu.
4. Sprawdź, czy nie dochodzi do wycieków ze zbiornika paliwa.
5. Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia noża lub głowicy z żyłką.

9. BEZPIECZNE UŻYWANIE KOSY SPALINOWEJ 
WYKORZYSTANIE SZELEK
1. Zmontuj i wyreguluj szelki i pas jak pokazano na rysunku.
2. Wyreguluj klamrę szelki, przesuń haczyk w kierunku talii, a następnie wyreguluj pas (jeśli jest dostępny).
3. Zahacz wypustkę zatrzasku o zaczep szelki.
4. Jeśli kosa nie jest prawidłowo wyważona, wyreguluj szelkę i zaczep uchwytu, aż kosa zostanie prawidłowo 

ustawiona.

 OSTRZEŻENIE
Haczyk znajduje się po prawej stronie, a szybkozłączka po zewnętrznej stronie.

Rys. 11

SZELKI

HACZYK

HACZYK

ZAPADKA 
SZYBKOZŁĄCZKI

KLAMRA 
SZELEK

RZEMIEŃ

UZIEMIENIE
SPRZĘT 
KOSZĄCY

RURKA 
ALUMINIOWAUCHWYT 

PASKA NA 
RAMIĘ

WYPUSTKA 
ZAPADKI

CAŁKIEM

ZAPADKA SZYBKOZŁĄCZKI

5. Aby szybko odłączyć kosę od szelki, pociągnij do góry zatrzask szybkozłączki.
6. Wsuń zapadkę w rowek zatrzasku szybkozłączki, aby ponownie zamocować kosę do szelki.

Przygotowanie do użycia | Bezpieczne używanie kosy spalinowej
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 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Przed użyciem sprawdź szelki i upewnij się, że 
są w dobrym stanie. Jeśli napotkasz zagrożenie, 
natychmiast zatrzymaj kosę i pociągnij za wypustkę 
szybkozłączki. Kosa odsunie się od Twojego ciała.

KOSZENIE ZA POMOCĄ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ 
NYLONOWĄ
Głowica z żyłką obraca się W KIERUNKU 
PRZECIWNYM do ruchu wskazówek zegara. NÓŻ 
PRZYCINAJĄCY będzie na prawej stronie osłony 
ochronnej.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, należy 
założyć na narzędzie odpowiednią pokrywę 
ochronną. Jeśli żyłka nylonowa jest wysunięta zbyt 
mocno, może dojść do jej drgania. Jeśli korzystasz z 
głowicy z nylonową żyłką, używaj zawsze plastikowej 
pokrywy ochronnej z nożem przycinającym.

Prawie za każdym razem podczas koszenia zaleca się 
przechylanie głowicy z nylonową żyłką, tak aby okrąg 
utworzony przez żyłkę stykał się z żyłką, gdy ta oddala 
się od użytkownika i osłony. (Patrz odpowiednia 
ilustracja.) W rezultacie koszony materiał będzie 
odrzucany w kierunku od użytkownika.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Odchylenie głowy w złą stronę spowoduje, że 
zanieczyszczenia będą odrzucane BEZPOŚREDNIO 
na Ciebie. Jeśli będziesz trzymać głowicę z nylonową 
żyłką równolegle do ziemi, koszenie będzie odbywać 
się na całej powierzchni. Koszony materiał będzie 
ODRZUCANY w kierunku na użytkownika. Obciążenie 
spowoduje zmniejszenie obrotów silnika i zużycie 
dużej ilości żyłki.

Bezpieczne używanie kosy spalinowej

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Korzystaj wyłącznie z wysokiej jakości żyłki nylonowej 
o średnicy 2,5 mm. Zamiast nylonowej żyłki nie 
używaj nigdy drutu ani żyłki wzmocnionej drutem. 
Stosuj wyłącznie głowicę koszącą z żyłką nylonową o 
odpowiedniej średnicy.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Podczas pracy wykonywanej nad gołą powierzchnią 
lub nad żwirem zachowaj szczególną ostrożność, 
ponieważ nylonowa żyłka może z dużą prędkością 
odrzucać drobne kamyki. Pokrywa ochronna na tym 
urządzeniu nie może zatrzymać przedmiotów, które 
odbiją się od twardych powierzchni.

Rys. 12

Rys. 13

NOŻYK PRZYCINAJĄCY NA LEWEJ STRONIE

OBRÓT W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA

SKOSZONY MATERIAŁ

KOŚ PO TEJ 
STRONIE
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KOSZENIE:
Podczas tej czynności ostrożnie przysuń podkaszarkę 
do materiału, który chcesz kosić. Powoli pochyl 
głowicę tak, aby skoszony materiał był odrzucany 
w kierunku od Ciebie. Jeśli kosić aż do przeszkód 
takich jak płoty, mury i drzewa, zbliżaj się do nich pod 
takim kątem, aby koszony materiał był wyrzucany 
w kierunku od Ciebie. Powoli poruszaj głowicą z 
żyłką nylonową, dopóki trawa nie zostanie skoszona 
aż do przeszkody, nie dopuszczając jednocześnie 
do tego, aby żyłka dotknęła przeszkody. Podczas 
koszenia w pobliżu drucianego płotu lub ogrodzenia 
postępuj ostrożnie tak, aby nie dotykać drutów. Jeśli 
przekroczysz minimalną odległość od płotu, żyłka 
po uderzeniu w drut zostanie skrócona. Podczas 
koszenia chwastów możesz kosić jedną łodygę 
po drugiej. Umieść głowicę podkaszarki żyłkowej 
przy spodniej części chwastu – nigdy przy górnej 
części, ponieważ mogłoby dojść do drgania łodygi 
i uchwycenia żyłki. Nie dokonuj bezpośredniego 
koszenia chwastów, ale używaj raczej końca żyłki i 
przecinaj łodygę powoli.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Nie używaj noża stalowego do koszenia krawędzi lub 
do przycinania.

SKALPOWANIE I PODKASZANIE KRAWĘDZI:
Obie czynności należy wykonywać za pomocą 
głowicy z nylonową żyłką pochyloną pod dużym 
kątem. Skalpowanie to usuwanie górnych części 
roślin, po którym pozostaje wyłącznie goła 
ziemia. Przycinanie krawędzi to koszenie trawy na 
krawędziach grządek, które sięgają na chodniki i 
drogi. Podczas skalpowania i podkaszania krawędzi 
należy trzymać narzędzie pod kątem ostrym i w 
pozycji, w której zanieczyszczenia, skoszony materiał 
i kamienie nie będą odrzucane w Twoim kierunku, 
jeśli dojdzie do ich odbicia od twardej powierzchni. 
Pomimo tego że rysunki pokazują, jak dokonywać 
skalpowania i podkaszania krawędzi, każdy 
użytkownik musi znaleźć sam taką pozycję, która 
będzie najbardziej odpowiadać proporcjom jego ciała 
i warunkom pracy.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Nie należy kosić w miejscach, gdzie teren jest 
ogrodzony siatką drucianą. Używaj środków ochrony 
osobistej. Nie należy kosić w miejscach, w których nie 
widać, co urządzenie kosi.

KOSZENIE ZA POMOCĄ NOŻA
Dostępnych jest wiele różnych typów noży stalowych, 
ale dwa poniższe należą do najczęściej używanych.
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Rys. 14

KOSZENIE TRAWNIKA
SKOSZONY MATERIAŁ

KĄT W 
KIERUNKU DO 
ŚCIANY

KĄT W KIERUNKU 
DO ZIEMI

STRONA Z NOŻEM 
PODNIESIONA

PRZYCINANIE

PIELĘGNACJA 
KRAWĘDZI

UNIKAJ DRUTÓW

NÓŻ DO KRZEWÓW służy do cięcia krzewów i chwastów 
o średnicy łodygi do 19 mm. W tym typie kosy można 
stosować tylko trójostrzowy nóż o średnicy 255 mm.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
NIE UŻYWAĆ NOŻA DO KRZEWÓW DO ŚCINANIA 
DRZEW.

 OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Nie dokonuj koszenia, jeśli stalowa tarcza jest tępa, 
pęknięta lub uszkodzona.
Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy na 
powierzchni roboczej nie znajdują się żadne 
przeszkody, jak np. kamienie, metalowe słupki 
lub zwinięte druty. Jeśli nie możesz usunąć tych 
przeszkód, oznacz je tak, aby nie doszło do ich 
kontaktu z nożem. Kamienie lub przedmioty metalowe 
spowodują stępienie lub uszkodzenie noża. Druty 
mogą się owinąć wokół głowicy noża lub mogą 
zostać odrzucone i spowodować obrażenia.

Odrzut noża to reakcja, która może wystąpić, gdy 
obracający się nóż zetknie się z czymś, czego nie 
może przeciąć. Kontakt ten może spowodować 
chwilowe zatrzymanie noża i nagłe „odepchnięcie” 
narzędzia od uderzonego przedmiotu. Reakcja ta 
może być tak gwałtowna, że operator traci kontrolę 
nad narzędziem. Odrzut może wystąpić bez 
ostrzeżenia, jeżeli ostrze się zakleszczy, zatrzyma 
lub zablokuje. Jest to bardziej prawdopodobny w 
obszarach, w których trudno jest śledzić koszony 
materiał. Aby zapewnić łatwe i bezpieczne koszenie, 
należy podchodzić do ścinanych chwastów od 
prawej do lewej strony, a w przypadku natrafi enia na 
niespodziewany obiekt lub drewniany słupek, można 
zminimalizować reakcję odrzutu noża.

KOSZENIE CHWASTÓW. Jest to koszenie za pomocą 
ruchu wahadłowego noża dokonywane po płaskim 
łuku. W ten sposób możesz szybko wyczyścić 
powierzchnie pokryte trawą i chwastami. Z tego 
sposobu koszenia nie należy korzystać podczas 
koszenia dużych i odpornych chwastów lub 
roślinności drzewiastej.
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 UWAGA
Nie używać noża do krzewów do ścinania drzew 

Rys. 15

Rys. 16

UWAGA ZAGROŻENIE

NIE DOTYKAJ NOŻEM PRZEDMIOTÓW 
NASTĘPUJĄCEGO TYPU

METALOWE SŁUPKI

DRUTY ELEKTRYCZNE GUMA

MUR

KAMIENIE

PŁOTY

Tego sposobu koszenia można dokonywać w obu 
kierunkach lub tylko w jednym kierunku, co będzie 
oznaczać, że skoszony materiał będzie odrzucany w 
kierunku od Ciebie.
Podczas takiego koszenia będzie pracować ta część 
noża, która obraca się w kierunku od Ciebie. Pochyl 
nóż lekko w dół w tę samą stronę. Jeśli będziesz kosić 
w obu kierunkach, przedostaną się na Ciebie niektóre 
zanieczyszczenia.
Podczas koszenia nie przyciskaj noża. Po natrafi eniu 
na drewno nie zmieniaj kąta koszenia. Nie wywieraj 
nacisku na narzędzie podczas koszenia i nie stosuj 
podważania, które mogłoby spowodować pęknięcie 
lub ściśnięcie ostrza.

Rys. 17
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10. KOSZENIE TRAWNIKA
 UWAGA! 

Podczas pracy z jakimkolwiek modelem podkaszarki lub kosy spalinowej może dojść do odrzucenia kamieni, 
metalowych lub małych przedmiotów lub koszonego materiału. Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
Postępuj według wskazówek zawartych w tej instrukcji.

 UWAGA! 
Korzystaj z ochrony głowy, wzroku, twarzy i słuchu. Używaj odpowiedniego obuwia chroniącego nogi i 
zapewniającego stabilność na śliskich powierzchniach. Nie noś krawatów, biżuterii ani luźnej odzieży, która 
mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części narzędzia. Nie noś obuwia z otwartymi czubkami. Nie pracuj 
na boso lub z odsłoniętymi nogami. W pewnych sytuacjach należy korzystać z ochrony całej twarzy i głowy.
Uważaj, aby nie doszło do odrzutu i zaklinowania noża.

 UWAGA 
Korzystaj zawsze z paska na ramię.
Wyreguluj szelki i ich zaczep na narzędzie tak, aby zawieszona kosa znajdowała się zaledwie kilka centymetrów 
nad ziemią. Głowica kosy i metalowa osłona muszą być ustawione w jednej linii we wszystkich kierunkach. 
Zawieś podkaszarkę po prawej stronie ciała.

 STREFA ZAGROŻENIA
NIKT POZA OBSŁUGĄ NIE MOŻE WEJŚĆ DO STREFY ZAGROŻENIA O PROMIENIU 15 METRÓW. OBSŁUGA MUSI 
KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ OCHRONY WZROKU, SŁUCHU, TWARZY, STÓP, NÓG I CAŁEGO CIAŁA. OSOBY 
ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIA LUB STREFIE RYZYKA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ZA STREFĄ ZAGROŻENIA 
MUSZĄ KORZYSTAĆ Z OCHRONY WZROKU PRZEZ ODRZUCANYMI PRZEDMIOTAMI. RYZYKO MALEJE WRAZ Z 
ODLEGŁOŚCIĄ OD STREFY ZAGROŻENIA.

KOSZENIE Z GŁOWICĄ Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ

 Żyłka głowicy obraca się W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. 
 Żyłka w tej kosie wysuwa się półautomatycznie. Podczas koszenia wystarczy lekko stuknąć głowicą o 

ziemię, przez co przycisk na spodzie głowicy spowoduje, że żyłka się wysunie. Żyłka tej kosy jest następnie 
skracana do maksymalnej podanej długości za pomocą noża skracającego znajdującego się w plastikowej 
osłonie.

Koszenie trawnika
 Podczas tej czynności ostrożnie przysuń kosę do materiału, który chcesz kosić. Powoli pochylaj głowicę tak, 

aby koszony materiał był odrzucany w kierunku od Ciebie. Jeśli kosisz aż do przeszkód takich jak płoty, mury 
i drzewa, zbliżaj się do nich pod takim kątem, aby cały materiał był wyrzucany w kierunku od Ciebie. Powoli 
poruszaj głowicą z żyłką nylonową z prawej strony do lewej, dopóki trawa nie zostanie skoszona aż do 
przeszkody, nie dopuszczając jednocześnie do kontaktu żyłki z przeszkodą.

 Podczas koszenia w pobliżu drucianego płotu lub ogrodzenia postępuj ostrożnie i nie dotykaj drutów. Jeśli 
przekroczysz minimalną odległość od ogrodzenia, struna żyłka tnąca skróci się po kontakcie z przeszkodą.
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 Podczas koszenia chwastów można zawsze ciąć jedną łodygę naraz. Ustaw głowicę tnącą w kierunku 
dolnej części łodygi chwastu – nigdy w kierunku górnej części, ponieważ łodyga może zacząć się chwiać 
i żyłka mogłaby się w nią zaplątać. Zamiast ścinać chwasty bezpośrednio, lepiej jest użyć tylko końcówki 
kosiarki żyłkowej i powoli ścinać łodygi.

Skalpowanie i pielęgnacja krawędzi
 Obie te czynności wykonuje się za pomocą głowicy z nylonową żyłką ustawioną pod dużym kątem. 

Skalpowanie oznacza usuwanie wierzchniej warstwy roślinności, przy czym pozostanie jedynie gleba.
 Pielęgnacja krawędzi oznacza przycięcie trawy na krawędzi trawnika, który sięga aż do chodników i 

ścieżek.
 Podczas skalpowania i pielęgnacji krawędzi trzymaj narzędzie pod dużym kątem i w pozycji, w której 

zanieczyszczenia, skoszony materiał i kamienie nie będą odrzucane w Twoim kierunku, jeśli dojdzie do 
ich odbicia od twardej powierzchni. Niezależnie od ilustracji, jak wykonywać skalpowanie i pielęgnację 
krawędzi, każdy użytkownik musi znaleźć swoją własną pozycję, która będzie odpowiadała jego rozmiarom 
ciała i warunkom pracy.

 UWAGA 
Jeśli korzystasz z głowicy z żyłką, załóż na narzędzie odpowiednią pokrywę ochronną. Jeśli nylonowa żyłka 
wystaje za daleko, może zacząć drgać. Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, używaj zawsze plastikowej 
pokrywy ochronnej z nożem przycinającym.

 UWAGA 
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy nad glebą lub żwirem, ponieważ nylonowa linka żyłka może 
odrzucić małe kamienie przy bardzo dużej prędkości.
Pokrywa ochronna na tym narzędziu nie może zatrzymać przedmiotów, które odbiją się od twardych 
powierzchni.

 UWAGA
Nie koś w miejscach, gdzie znajdują się druty lub siatka druciana. Używaj środków ochrony osobistej. Nie koś w 
miejscach, w których widać, co kosa kosi.

KOSZENIE ZA POMOCĄ NOŻA

Koszenie chwastów 
 Jest to koszenie wykonywane ruchem wahadłowym noża po łuku. W ten sposób możesz szybko wyczyścić 

duże obszary pokryte gęstą trawą i chwastami. Koszenie nożem należy stosować do wycinania dużych i 
twardych chwastów lub roślinności drzewiastej.

 Koszenie za pomocą noża można wykonywać w obu kierunkach lub tylko w jednym kierunku, co oznacza, 
że skoszony materiał będzie odrzucany w kierunku od Ciebie. Podczas takiego typu koszenia pracę wykona 
ta część noża, która obraca się w kierunku od Ciebie. Lekko przechyl nóż w dół na tę samą stronę. Jeśli 
będziesz ciąć nożem w obu kierunkach, dotknie cię odrzucany materiał.

 Uwaga: Nie używaj noża tej kosy do koszenia drzew z pniem o średnicy przekraczającej 12 mm.
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 UWAGA
NIE DOPUŚĆ DO KONTAKTU NOŻA Z PONIŻSZYMI PRZEDMIOTAMI:
METALOWE SŁUPKI, PRZEWODY ELEKTRYCZNE, GUMA, MUR, KAMIENIE, PŁOTY 

 UWAGA
Nie koś, jeśli metalowy nóż jest tępy, pęknięty lub uszkodzony.
Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy w przestrzeni roboczej nie znajdują się żadne przeszkody, takie 
jak kamienie, metalowe słupki lub druty. Jeśli nie możesz usunąć tych przeszkód, oznacz je tak, aby nie doszło 
do ich kontaktu z nożem. Kamienie lub metalowe przedmioty stępią lub uszkodzą nóż. Druty mogą się owinąć 
wokół głowicy noża lub mogą zostać odrzucone i spowodować obrażenia.
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11. KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części 
zamiennych, akcesoriów i dodatków zalecanych przez 
producenta. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być 
przyczyną obrażeń ciała, obniżenia wydajności i może 
spowodować utratę gwarancji.

  Na biegu jałowym urządzenie koszące nie może 
się obracać. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, 
należy wyregulować sprzęgło lub zlecić serwis 
tego narzędzia wykwalifi kowanemu technikowi.

  Samodzielnie możesz dokonywać wyłącznie 
określonych regulacji i napraw. W przypadku 
innych napraw należy zlecić serwisowanie kosy 
w autoryzowanym centrum serwisowym.

  Konsekwencją niewłaściwej konserwacji może 
być nadmierne nagromadzenie się nagaru 
prowadzące do utraty mocy oraz kapanie 
czarnego osadu olejowego z rury wydechowej.

  Upewnij się, że wszystkie osłony, pasy, defl ektory 
i uchwyty są prawidłowo i bezpiecznie 
zamocowane, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

OTWÓR RURY WYDECHOWEJ I TŁUMIK
  W zależności od rodzaju używanego paliwa, 

rodzaju i ilości używanego oleju i/lub warunków 
pracy, otwór wydechowy i tłumik mogą zostać 
zatkane przez osady węgla. Jeśli zauważysz 
spadek wydajności narzędzia zasilanego 
benzyną, wykwalifi kowany technik serwisowy 
będzie musiał usunąć te osady, aby przywrócić 
wydajność silnika.

Filtr powietrza
   Osadzanie się kurzu w fi ltrze powietrza obniża 

wydajność silnika. Zwiększa zużycie paliwa i 
umożliwia przedostawanie się cząstek ściernych 
do silnika. Wyjmuj fi ltr powietrza tak często, jak to 
konieczne, aby zapewnić jego czystość.

   Lekki pył na powierzchni fi ltra może być łatwo 
usunięty przez uderzenie w fi ltr. Odporne osady 
należy zmyć odpowiednim rozpuszczalnikiem.

   Zdejmij pokrywę fi ltra, przekręcając blokadę w dół.

Rys. 18

osłona zewnętrzna

filtr powietrza

obróć blokadę ku 
dołowi
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REGULACJA GAŹNIKA
Nie należy regulować gaźnika, jeśli nie jest to 
konieczne. W przypadku problemów z gaźnikiem 
należy skontaktować się z autoryzowanym 
sprzedawcą. Nieprawidłowa regulacja może 
spowodować uszkodzenie silnika i wygaśnięcie 
gwarancji.

Filtr paliwa
   Zbiornik paliwa wyposażony jest w fi ltr. Filtr 

znajduje się na wolnym końcu przewodu 
paliwowego i może być wyciągnięty przez port 
paliwowy za pomocą drutu z hakiem lub innego 
odpowiedniego narzędzia.

   Regularnie sprawdzaj fi ltr paliwa. Nie dopuścić do 
przedostania się pyłu do zbiornika paliwa. Zatkany 
fi ltr spowoduje problemy z uruchomieniem silnika 
lub osiągami.

   Jeśli fi ltr jest zabrudzony, należy go wymienić.
   Jeśli wnętrze zbiornika paliwa jest zabrudzone, 

można je oczyścić przepłukując zbiornik benzyną.

Świeca zapłonowa
  Nie należy próbować wykręcać świecy 

zapłonowej z gorącego silnika, aby zapobiec 
ewentualnemu uszkodzeniu gwintu.

  Jeśli świeca zapłonowa jest zabrudzona z dużą 
ilością osadów, należy ją wyczyścić lub wymienić.

  Jeśli środkowa elektroda jest zużyta lub 
uszkodzona, należy wymienić świecę zapłonową.

  Przerwa świecy zapłonowej 0,6-0,7 mm
  Moment dokręcania: 14–15 Nm (125–135 in.lb)

Przekładnia walcowa
Po 40-50 godzinach pracy należy dodać do 
przekładni walcowej odpowiednią ilość smaru.
Odkręcić śrubę i wprowadzić smar na bazie litu. 
Obracaj ręcznie wał aż do momentu, gdy smar 
zacznie wyciekać, a następnie wkręcić wyczyszczoną 
śrubę.

Konserwacja

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

0,6–0,7 mm
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12. PRZEWODNIK PO ROZWIĄZYWANIU PRO-
BLEMÓW

1. NIE MOŻNA URUCHOMIĆ

objawy możliwa przyczyna rozwiązanie

ciśnienie 
sprężania 
w cylindrze 
jest 
normalne

iskra świecy 
zapłonowej 
jest 
normalna

usterka układu 
paliwowego

w zbiorniku paliwa nie ma 
paliwa
zatkany fi ltr paliwa

uzupełnij paliwo do zbiornika 
paliwa
wyczyść fi ltr paliwa

układ pali-
wowy działa 
prawidłowo

paliwo

paliwo jest zbyt 
zanieczyszczone

wymień paliwo

w paliwie jest woda wymień paliwo
paliwa jest zbyt dużo odkręć świecę zapłonową
paliwo w cylindrze i osusz ją
mieszanka paliwa jest 
nieprawidłowa

użyj prawidłowej mieszanki 
paliwa

układ pali-
wowy działa 
prawidłowo

kabel 
wysokiego 
napięcia 
świecy 
zapłonowej 
działa pra-
widłowo

świeca 
zapłonowa

świeca zapłonowa jest 
zanieczyszczona osadem

usuń osad

uszkodzona izolacja 
świecy zapłonowej

wymień świecę zapłonową

przerwa świecy 
zapłonowej jest zbyt duża 
lub zbyt mała

ustaw przerwę na wartość
0,6–0,7 mm

kabel wysokiego napięcia 
świecy zapłonowej nie 
działa prawidłowo

kabel wysokiego napięcia 
świecy zapłonowej jest 
przerwany lub złamany
poluzowany zwój

wymień lub dociśnij
docisnąć

układ 
paliwowy 
działa 
prawidłowo

system 
zapłonu 
działa 
prawidłowo

ciśnienie sprężania jest 
niewystarczające

zużyty pierścień tłokowy
pęknięty pierścień 
tłokowy
cementowanie 
pierścienia tłokowego
luźna świeca zapłonowa
wycieki na wspólnych 
powierzchniach
cylindry i skrzynie 
korbowe

wymień na nowe
wymienić
eliminować
docisnąć
eliminować

kompresja jest dobra

zły kontakt między 
kablem wysokiego 
napięcia a świecą 
zapłonową
usterka włącznika lub 
spięcie

załóż prawidłowo końcówkę 
kabla świecy zapłonowej
naprawić lub wymienić

Rozwiązywanie problemów
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2. NISKA MOC

objawy możliwa przyczyna rozwiązanie
zatrzymanie przy zwiększeniu 
obrotów
lekki i rzadki dym, paliwo tryska z 
gaźnika do tyłu

zanieczyszczony fi ltr paliwa, brak 
paliwa
tłumik wydechowy 
zanieczyszczony osadem

wyczyść fi ltr paliwa, wyczyść 
system wydechowy, wyreguluj 
gaźnik
usuń osad

ciśnienie sprężania jest 
niewystarczające

zużycie tłoka, pierścienia 
tłokowego, cylindra

wymień tłok, pierścień tłokowy

wyciek z silnika
wycieki na wspólnych 
powierzchniach cylindra i skrzyni 
korbowej

naprawić

wyciski na końcówkach wału 
korbowego

nieprawidłowe uszczelnienie wymień uszczelnienie

inne
silnik się przegrzewa
komora spalania jest 
zanieczyszczona osadami

unikaj długotrwałego użytkowania, 
wysokich obrotów i dużego 
obciążenia
usuń osad

3. NIEREGULARNA PRACA SILNIKA

objawy możliwa przyczyna rozwiązanie

z silnika słychać stukanie

zużycie tłoka, pierścienia 
tłokowego, cylindra
zużycie sworznia tłokowego, tłoka
zużycie łożysk wału korbowego

wymień tłok, pierścień tłokowy
wymień sworzeń tłokowy, tłok
wymień łożysko

z silnika słychać metaliczne 
stukanie

silnik się przegrzewa
komora spalania jest 
zanieczyszczona osadami
nieodpowiednia marka benzyny

unikaj długotrwałego użytkowania, 
wysokich obrotów i dużego 
obciążenia
usuń osad
użyj benzyny z właściwą liczbą 
oktanową

awaria zapłonu silnika

w paliwie jest woda
nieprawidłowy rozstaw świecy 
zapłonowej
nieprawidłowa szczelina 
powietrzna przy cewce

wymień paliwo
ustaw przerwę na wartość
0,6–0,7 mm
ustawić szczelinę powietrzną przy 
cewce na 0,3-0,4 mm

4. SILNIKA NAGLE SIĘ ZATRZYMUJE

możliwa przyczyna rozwiązanie
zużyto całe paliwo uzupełnij paliwo
świeca zapłonowa jest zanieczyszczona osadem i ma 
zwarcie

usuń osad

kabel wysokiego napięcia świecy zapłonowej jest 
odłączony

podłącz
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13. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu i 
tworzyw sztucznych.
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego działu lokalnego urzędu.

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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14. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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15. DANE TECHNICZNE
Model ..........................................................................................................................................................................................FZS 5025 B
Objętość skokowa ....................................................................................................................................................................... 51,7 cm3

Maksymalna wyjściowa moc silnika .................................................................................................. 1,45 kW (7500 obr./min.)
Długość wału 1500 mm
Typ silnika ................................................................................................................................. Dwusuwowy chłodzony powietrzem
Średnica żyłki koszącej ................................................................................................................................................................ 2,4 mm
Stosunek mieszanki paliwowej (olej do silników dwusuwowych / benzyna bezołowiowa 95) 1 : 40
Ciężar bez paliwa i narzędzi tnących ........................................................................................................................................ 8,5 kg







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu










