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Wskazówki dla 
użytkownika
Jeszcze przed pierwszym użyciem 
urządzenia należy starannie prze-
czytać niniejszą instrukcjê obsługi. 
Proszê stosować siê do przepisów 
i wskazówek zawartych w tej in-
strukcji i przechowywać ją do dals-
zego zastosowania. Nie zezwalać 
na użyt-kowanie urządzenia dzie-
ciom ani osobom, które nie zazna-
jomiły siê z instrukcją obsługi.
Unstrukcja obsługi zawiera 
wskazówki bezpieczeñstwa, które
– zwracają uwagê na niebezpie-

czeñstwa związane z silnikiem,
– wskazują ryzyko zranienia,
– pouczają, w jaki sposób uniknąć 

lub zmniejszyć ryzyko zranienia.
Wskazówki bezpieczeñstwa 
podane w niniejszej instrukcji 
obsługi ozna-czone są w 
nastêpujący sposób:

! Niebezpieczeñstwo!
Oznacza bezpośrednio 
zagrażające niebezpieczeñstwo. 
Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
zagraża śmiercią lub bardzo 
ciêżkim zranieniem.

Uwaga!
Określa niebezpieczną sytuacjê. 
Nieprzestrzeganie tej wskazówki 
może spowodować lekkie 
zranienie lub uszkodzenie rzeczy.

Wskazówka
Oznacza wskazówki przeznaczone 
dla użytkownika i ważne 
informacje.

Dane techniczne na 
obudowie silnika
Rysunek 8
Dane te są bardzo ważne dla póź-
niejszej identyfikacji urządzenia 
przy zamawianiu czêści zamien-
nych i dla serwisu. Dane techni-
czne silnika należy wpisać w pola 
ramki (rysunek 9).

Dla własnego 
bezpieczeñstwa

Wskazówka
W podanym niżej tekście mówi siê 
ogólnie o „urządzeniu“. Silnik może 
być zamontowany do wielu różnych 
urządzeñ.

! Niebezpieczeñstwo 
eksplozji i wybuchu pożaru!

Benzyna i pary benzyny są bardzo 
łatwo zapalne i wybuchowe. Pożar 
lub wybuch może spowodować 
bardzo ciêżkie poparzenia, a nawet 
śmierć. Jeżeli benzyna dostanie siê 
na ciało lub odzież, należy 
natychmiast obmyć skórê i zmienić 
ubranie.
– Przed tankowaniem należy wyłą-

czyć silnik i pozostawić do och-
łodzenia co najmniej dwie minu-
ty, a dopiero potem otworzyć 
pokrywê wlewu paliwa.

– Zbiornik napełniać tylko na wol-
nym powietrzu lub w bardzo 
dobrze przewietrzanym 
obszarze.

– Stosować tylko dopuszczone 
zbiorniki paliwa.

– Kanistra nie wolno nigdy napeł-
niać na pojeździe, ciągniku, ani 
naczepie z obudową z tworzywa 
sztucznego. Kanister przezna-
czony do napełnienia postawić 
na ziemi w bezpiecznej 
odległości od pojazdu.

– W miarê możliwości urządzenia 
o napêdzie silnikowym zdjąć 
z ciêżarówki lub naczepy i prze-
prowadzić tankowanie na ziemi. 
Jeżeli nie jest to możliwe, napeł-
niać urządzenie z kanistra, a nie 
bezpośrednio poprzez wąż 
z saturatora.

– Pistolet saturatora przyłożyć 
do króćca wlewu zbiornika 
paliwa lub kanistra i przytrzy-
mać, aż do zakoñczenia tanko-
wania. Nie używać dźwigni blo-
kującej do takowania ciągłego.

– Nie przepełniać zbiornika paliwa. 
Zbiornik paliwa napeł-niać 
najwyżej do poziomu ok. dwa 
centymetry poniżej dolnej 
krawêdzi króćca wlewu, aby 
paliwo mogło rozszerzać swoją 
objêtość.

– Paliwo przechowywać z dala 
od iskier, otwartego ognia, lamp 
ostrzegawczych, źródeł ciepła 
lub innych źródeł zapłonu.

– Nie wolno nigdy tankować 
urządzeñ w zamkniêtych 
pomieszczeniach, ponieważ 
tworzą siê łatwopalne pary.

– Nie palić.
– Sprawdzać czêsto przewody 

paliwowe, zbiornik paliwa, 
pokrywê zbiornika paliwa i 
złączki, czy nie są popêkane lub 
niesz-czelne, a w przypadku 
stwier-dzenia uszkodzenia 
wymienić.

– Przed włączeniem silnika 
sprawdzić, czy zamontowane 
są świece zapłonowe, układ 
wydechowy, pokrywa zbiornika 
paliwa i filtr powietrza.

– Nie włączać silnika bez zamon-
towanych świec zapłonowych.

– W przypadku rozlania paliwa 
zaczekać z włączaniem silnika, 
aż rozlane paliwo ulotni siê.

– W czasie użytkowania urząd-
zenia nie przechylać silnika ani 
urzą-dzenia zbyt mocno, aby nie 
spowodować wylania paliwa.

– Nie zatrzymywać silnika 
dźwigienką ssania (choke).

– Transportować urządzenia tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa.

– Benzynê lub urządzenia z peł-
nym zbiornikiem paliwa przecho-
wywać z dala od instalacji grze-
wczych, pieców, podgrzewaczy 
wody lub innych urządzeñ wypo-
sażonych w lampki ostrzega-
wcze lub inne źródła zapłonu, 
ponieważ mogą one spowo-
dować zapłon par benzyny.



!
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Niebezpieczeñstwo 
eksplozji i wybuchu pożaru!

W czasie startu silnika powstają 
iskry. Mogą one spowodować 
zapłon znajdujących siê w pobliżu 
par łatwopalnych. To z kolei może 
doprowadzić do wybuchu lub 
pożaru.
– Nie włączać silnika w pobliżu 

uszkodzonych instalacji gazo-
wych.

– Nie stosować żadnych ciśnienio-
wych środków pomocniczych 
zapłonu silnika, ponieważ ich 
pary są zapalne.

! Niebezpieczeñstwo 
uduszenia!

Silniki wydzielają tlenek wêgla – 
gaz bezwonny, bezbarwny, ale 
trujący. Wdychanie tlenku wêgla 
może spowodować słabość, 
omdlenie lub śmierć.
– Silnik włączać i eksploatować 

tylko na wolnym powietrzu, 
nie w zabudowaniach.

– Nie włączać i nie eksploatować 
silnika w pomieszczeniach 
zamkniêtych nawet wtedy, 
gdy otwarte są drzwi i okna.

! Niebezpieczeñstwo 
zranienia!

Niezamierzone włączenie silnika 
może spowodwać ciêżkie 
zranienia, wzglêdnie pożar lub 
porażenie prądem elektrycznym.
– Przed przystąpienem do 

jakichkol-wiek prac, jak np. 
nastawianie, naprawa, należy 
zawsze wyjąć wtyczkê świec 
zapłonowych i odłożyć ją z dala 
od świec zapłonowych.

– Do testu zapłonu stosować tylko 
dopuszczone aparaty testujące 
zapłon.

– Nie przeprowadzać testu 
zapłonu bez świec zapłonowych.

! Niebezpieczeñstwo 
poparzenia! 
Niebezpieczeñstwo 
wybuchu pożaru!

Pracujący silnik wydziela ciepło. 
Elementy silnika, a szczególnie 
układ wydechowy są bardzo 
gorące. Dotkniêcie może 
spowodować ciêżkie poparzenie. 
Zapalne materiały i ciała obce, 
jak liście, trawa, krzaki itp. mogą 
siê zapalić.
– Układ wydechowy, blok 

cylindrów i żeberka chłodnicy 
pozostawić do ochłodzenia 
przed dotkniêciem.

– Dzieci trzymać z dala od gorą-
cego lub pracującego silnika.

– Zapalne ciała obce znajdujące 
siê w pobliżu układu 
wydechowego i cylindrów należy 
usunąć.

! Niebezpieczeñstwo pora-
żenia prądem 
elektrycznym! 
Niebezpieczeñstwo 
wybuchu pożaru!

Świece zapłonowe mogą wywołać 
ogieñ lub spowodować porażenie 
prądem elektrycznym.

! Niebezpieczeñstwo 
zranienia!

Wirujące elementy mogą dotknąć 
dłoni, stóp, włosów, odzieży lub 
je porwać. Może to spowodować 
ciêżkie zranienia.
– Urządzenie eksploatować tylko 

z zamontowanym 
wyposażeniem ochronnym.

– Dłonie i stopy trzymać z dala 
od wirujących czêści.

– Przed przystąpieniem do pracy 
związać długie włosy i zdjąć 
biżuteriê.

– Zwrócić uwagê na odpowiednią 
odzież – nie nosić luźnych 
rzeczy, zwisających sznurków, 
pasków i innych czêści ubrania, 
które mogą siê wplątać lub 
zostać wciągniête.

! Niebezpieczeñstwo 
zranienia!

Szybkie wciąganie linki startowej 
(uderzenie zwrotne np. na skutek 
niezapalenia silnika) ciągnie 
szybciej dłoñ i rêkê w kierunku 
silnika, niż człowiek zdąży puścić 
linkê. Może to spowodować 
zranienie użytkownika.
– W celu włączenia silnika ciągnąć 

powoli uchwyt startera, aż do 
wyczucia oporu, a nastêpnie 
jednym ruchem mocno 
pociągnąć.

– Przed włączeniem silnika zdjąć 
wszystkie rzeczy leżące na 
silniku.

– Elementy bezpośrednio 
przyłączone do silnika, jak nóż 
tnący, koło wentylatora, wał 
napêdowy itp. muszą być mocno 
zamontowane.

! Niebezpieczeñstwo 
zranienia!  
Uszkodzenie urządzenia!

Nie wolno wprowadzać żadnych 
zmian w fabrycznych 
nastawieniach wstêpnych silnika.

Symbole umieszczone 
na urządzeniu
Na silniku znajdują siê wskazówki 
bezpieczeñstwa i ostrzeżenia 
przedstawione za pomocą symboli 
lub piktogramów. Symbole te mają 
nastêpujące znaczenia:

Uwaga! Ostrzeżenie 
przed źródłem 
niebezpieczeñstwa.
Przed 
uruchomieniem 
przeczytać instrukcjê 
obsługi!

Ostrzeżenie przed 
gorącą powierzchnią!

Ostrzeżenie przed 
trującymi parami!

Benzyna jest 
łatwopalna!

!
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Tankować tylko 
paliwo bezołowiowe!

Powyższe symbole umieszczone 
na urządzeniu należy utrzymywać 
w takim stanie, aby były zawsze 
wyraźne i czytelne.

Opis silnika
Proszê porównać rysunek 1 z urzą-
dzeniem nabytym przez Pañstwa 
i zapoznać siê z rozmieszczeniem 
poszczególnych elementów 
obsługi i wyposażenia 
nastawczego.
Rysunek 1

1 Pokrywa zbiornika paliwa
2 Uchwyt startera
3 Pokrywa wlewu oleju, miarka 

poziomu oleju
4 Śruba spustu oleju
5 Pokrywa silnika
6 Filtr powietrza
7 Rozrusznik (zależnie od 

modelu)
8 a) świeca zapłonowa

b) wtyczka świecy zapłonowej
9 Układ wydechowy

Opis obsługi
Sprawdzenie przed 
włączeniem
Zalecane gatunki oleju

Uwaga!
Urządzenie dostarczane jest bez 
paliwa i bez oleju silnikowego. 
Uruchomienie silnika bez 
odpowiedniej ilości oleju spowoduje 
jego poważne uszkodzenie. 
Niniejsze szkody nie są objête 
gwarancją.
 Przed uruchomieniem napełnić 

silnik olejem. 
Nie nalewać za dużo oleju. 
Zbiornik oleju ma pojemność 
około 0,6 litra.

Zastosować tylko olej do silnika  
4-taktowego o klasyfikacji  
SF / SG / SH / SJ lub wyższej.
Lepkość oleju wybrać z poniższej 
tabeli w zależności od temperatury 
zewnêtrznej:

a) olej jednosezonowy
b) olej wielosezonowy
SAE 10W–30 zaleca siê do 
ogólnego zastosowania w 
normalnym zakresie temperatury. 
W przypadku zastoso-wania oleju 
jednosezonowego, należy wybrać 
z tabeli olej dla średniej 
temperatury na terenie i w czasie 
zastosowania.

Uwaga!
Zastosowanie oleju niskiej jakości 
lub oleju dla silnika 2-taktowego 
skraca żywotność silnika, a może 
nawet spowodować jego 
uszkodzenie.
Kontrola poziomu oleju

Uwaga!
Przy sprawdzaniu poziomu oleju 
zwracać uwagê, aby urządzenie 
stało na płaskiej powierzchni, a 
silnik był wyłączony.
Rysunek 2
 Odkrêcić pokrywê wlewu oleju 

(3) i wytrzeć miarkê oleju. 
 Miarkê poziomu oleju wsunąć 

do króćca wlewu.
Typ A:  
Wkrêcić na jedną czwartą obrotu.
Typ B:  
Wsunąć, ale nie wkrêcać.

 Miarkê poziomu oleju wyjąć 
i sprawdzić poziom oleju.
Jeżeli poziom oleju jest za niski, 
dopełnić powoli olejem do 
górnego oznaczenia „maks.“ na 
miarce. 

 Miarkê dokrêcić przed 
ponownym włączeniem silnika.

Uwaga!
Nie nalewać za dużo oleju. Zbyt 
duża ilość oleju może spowodo-
wać uszkodzenie silnika, powsta-
wanie dymu, trudności w urucho-
mieniu silnika, zanieczyszczenie 
świec zapłonowych sadzą lub 
zanieczysz-czenie filtra powietrza 
olejem.
Zalecane paliwo
! Niebezpieczeñstwo!

– Benzyna w pewnych warunkach 
jest materiałem wysoce łatwopal-
nym i zagraża wybuchem.

– Paliwo tankować tylko w dobrze 
przewietrzanym obszarze i przy 
wyłączonym silniku. W otoczeniu 
obszaru tankowania, w miejscu 
składowania paliwa nie wolno 
palić i należy wyłączyć wszystkie 
źródła zapłonu.

– Nie wolno przepełniać zbiornika 
paliwa (paliwo nie może znajdo-
wać siê w króćcu wlewu paliwa). 
Po zatankowaniu upewnić siê, 
że pokrywa wlewu paliwa jest 
zamkniêta i zabezpieczona.

– Zwracać uwagê, aby w czasie 
tankowania nie rozlać paliwa. 
Rozlane paliwo lub pary benzyny 
mogą siê zapalić. W przypadku 
rozlania paliwa zaczekać, aż 
obszar zalany paliwem wyschnie i 
dopiero wtedy włączyć silnik.

– Unikać wielokrotnego lub dłuż-
szego kontaktu skóry z paliwem 
oraz zapobiegać wdychaniu par 
paliwa.

! Niebezpieczeñstwo 
uszkodzenia silnika!

– Paliwa nie mieszać z olejem.
– Stosować tylko czyste, świeże 

paliwo bezołowiowe.
– Stosować tylko paliwo o liczbie 

oktanowej 87 lub wiêszej.
– Nie wolno stosować żadnego 

paliwa o specyfikacji E85/E15.
– Składować paliwo tylko w takiej 

ilości, która może być zużyta 
w ciągu 30 dni.

– Zwracać uwagê, aby do 
zbiornika paliwa nie dostały siê 
zanieczysz-czenia, kurz, ani 
woda.
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Kontrola poziomu paliwa
Uwaga!

Przed tankowaniem pozostawić 
silnik co najmniej dwie minuty 
do ochłodzenia.
 Przed zdjêciem pokrywy zbiornika 

paliwa i tankowaniem należy 
wyczyścić obszar wokół króćca 
wlewu paliwa.

 Zbiornik paliwa napełniać najwyżej 
do poziomu ok. 2 cm poniżej 
dolnej krawêdzi króćca wlewu, aby 
paliwo mogło rozszerzać swoją 
objêtość.

Włączanie silnika
! Niebezpieczeñstwo!

Dłonie i stopy trzymać z dala od 
ruchomych czêści. Nie stosować 
środków pomocniczych zapłonu pod 
ciśnieniem. Pary są łatwopalne.
! Niebezpieczeñstwo! 

Przestrzegać wszystkich 
wskazówek podanych w instrukcji 
obsługi urządzenia, w którym 
zamontowany jest niniejszy silnik.

Wskazówki:
Niektóre modele nie posiadają
– choke, wzglêdnie rozrusznika:

Silnik ustawia siê automatycznie 
do poszczególnych startów.

– dźwigni gazu:
Liczba obrotów regulowana jest 
automatycznie. Silnik pracuje 
zawsze z optymalną liczbą 
obrotów.

Rysunek 3
Przygotowanie silnika do 
startu
Przy zimnym silniku:
 Włączyć choke (jeżeli jest), 

zależnie od modelu:
– Choke (1) przesunąć do pozycji 

START/ /
albo
– Wyciągnąć choke (2) 
albo
– Dźwigniê gazu (3) nastawić 

w pozycji .
albo
 Nacisnąć rozrusznik (7, rysunek 1; 

jeżeli jest):
– przy temperaturach powyżej 

10 °C: nacisnąć 1–3 x
– przy temperaturach poniżej 

10 °C: nacisnąć 1–5 x

Wskazówki:
– Naciskając rozrusznik należy 

zamknąć palcem otwór 
odpowietrzający na przycisku 
rozrusznika.

– Jeżeli silnik nie wystartuje, jesz-
cze raz nacisnąć rozrusznik.

Przy ciepłym silniku:
 Dźwigniê gazu (3; jeżeli jest) 

nastawić na MAX/ .
Wskazówka

Nawet wtedy, gdy silnik jest ciepły, 
może ewentualnie zajść 
konieczność
– włączenia ssania choke (jeżeli 

jest)
albo
– włączenia rozrusznika (jeżeli jest) 

– nacisnąć 1x.
Start z rozruchem manualnym
 Ustawić siê za urządzeniem, 

nacisnąć na dół dźwigniê 
zabezpieczającą (4; jeżeli jest) 
i przytrzymać dociśniêtą do 
uchwytu prowadzącego.

 Pociągnąć lekko uchwyt startera 
(5), aż do wyczucia oporu. 
Nastêpnie pociągnąć mocno 
i szybko, aby pokonać opór 
sprêżania i uniemożliwić odrzut. W 
razie potrzeby powtórzyć.

Uwaga!
Uchwytu startera nie puszczać 
gwałtownie. Uchwytu rozrusznika 
nie puszczać gwałtownie, ponie-waż 
uderzy w silnik, tylko popro-wadzić 
powoli z powrotem, aby zapobiec 
uszkodzeniu rozrusznika.
Start z rozruchem elektrycz-
nym (zależnie od modelu)
 Prostownik odłączyć od sieci 

elektrycznej i od urządzenia.
 Ustawić siê za urządzeniem, 

nacisnąć na dół dźwigniê 
zabezpieczającą (4; jeżeli jest) 
i przytrzymać dociśniêtą 
do uchwytu prowadzącego.

 Kluczyk na pulpicie obsługi (6) 
przekrêcić w prawo i przytrzymać, 
aż silnik zapali. 
– Jedna próba startu może trwać 

maksymalnie 5 sekund.
– Przed kolejną próbą startu 

odczekać 20 sekund.

Po starcie silnika
 Po wystartowaniu silnika, 

wzglêdnie po rozgrzaniu silnika, 
ustawić choke (jeżeli jest) w 
pozycji RUN/ / , albo 
przesunąć z powrotem.

 Dźwigniê gazu (jeżeli jest) 
nastawić w odpowiedniej pozycji:

= wysoka liczba obrotów
= niska liczba obrotów

Zatrzymywanie silnika
Rysunek 3
 Zwolnić dźwigniê zabezpieczającą 

(jeżeli jest).
albo
 Dźwigniê gazu (jeżeli jest) 

nastawić na STOP/ .
Wskazówka

Po odstawieniu urządzenia, 
wzglêdnie przed opuszczeniem 
urządzenia wyjąć kluczyk zapłonowy 
(jeżeli jest).
Przegląd i konserwacja/
czyszczenie
! Niebezpieczeñstwo!

Przed przystąpieniem do wszelkich 
prac, jak np. przegląd, konserwacja 
i czyszczenie należy wyłączyć silnik 
i odczekać, aż siê ochłodzi. 
W celu zabezpieczenia przed 
przypadkowym lub niezamierzo-nym 
włączeniem należy zawsze wyjąć 
wtyczkê świec zapłonowych.

Uwaga!
– Silnik jest nastawiony fabrycznie 

przez producenta dla optymalnej 
mocy i zużycia paliwa. Każda 
zmiana nastawienia fabrycznego 
może być wykonana tylko i wy-
łącznie przez producenta, albo 
przez uprawnionego specjalistê, 
który posiada odpo-wiednią 
autoryzacjê.

– Jeżeli zachodzi konieczność 
przechylenia silnika w celu trans-
portu urządzenia, przeprowad-
zenia przeglądu lub usuniêcia 
trawy, należy w taki sposób 
przechylić silnik, aby świece 
zapłonowe znajdowały siê zawsze 
u góry, wtedy zapobiega siê 
uszkodzeniu silnika poprzez 
wyciek paliwa lub oleju.
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– Czêści zamienne muszą 
odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez producenta.

– Dlatego proszê stosować tylko 
oryginalne czêści zamienne lub 
czêści zamienne dopuszczone 
przez producenta.  
Naprawy zlecić do 
przeprowadze-nia wyłącznie 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Celem utrzymania równomiernie 
wysokiej wydajności urządzenia 
konieczne są regularne przeglądy 
i regulacje silnika. Regularnie 
przepro-wadzane przeglądy i 
konserwacje zapewniają długi okres 
użytkowania. Wymagane okresy 
przeglądów i konserwacji, oraz 
rodzaj czynności, które należy przy 
tym wykonać podane są w 
umieszczonej poniżej tabeli.

Należy zachować okresy podane 
w godzinach pracy lub innych 
jednostkach czasowych, zależnie 
od tego, który punkt czasu wystąpi 
wcześniej.  
Przy eksploatacji w utrudnionych 
warunkach należy przeprowadzać 
przeglądy i konserwacje czêściej, 
w krótszych okresach czasu.
Po zakoñczeniu sezonu zlecić 
przegląd i konserwacjê urządzenia 
w upraw-nionym warsztacie 
specjalistycznym.

Plan przeglądów i konserwacji

Czynności
po 

pierwszych 
5 godzinach 

pracy

przed każdym 
użyciem lub 
co 5 godzin

jeden raz na 
sezon lub co 

25 godzin

jeden raz na 
sezon lub co 

50 godzin

jeden raz na 
sezon lub co 
100 godzin

Czyszczenie pokrywy 
silnika



Sprawdzić poziom oleju 

Wymienić olej  1) 

Sprawdzić filtr powietrza 

Filtr powietrza wyczyścić lub 
wymienić

2)

Sprawdzić świece 
zapłonowe



Świece zapłonowe 
wyczyścić lub wymienić



Wymiana filtra paliwa 

Wyczyścić obszar układu 
wydechowego



Konrola oleju
 Przed każdym uruchomienem 

silnika sprawdzić poziom oleju.
 Zwracać uwagê, aby poziom oleju 

był zawsze prawidłowy. Patrz 
rozdział „Kontrola poziomu oleju“.

Wymiana oleju
! Niebezpieczeñstwo!

Stary, zużyty olej ma własności ra-
kotwórcze i może wywołać raka 
skóry poprzez czêsty i dłuższy kon-
takt ze skórą. Pomimo, że jest to nie-
prawdopodobne w przypadku, gdy 
nie ma codziennego kontaktu z ole-
jem, zaleca siê po każdej pracy ze 
zużytym olejem niezwłocznie wym-
yć dokładnie rêce wodą i mydłem.

Uwaga!
Olej spuścić, gdy silnik jest jeszcze 
ciepły, ale nie gorący (wtedy olej 
wyleje siê szybciej i całkowicie).
Rysunek 4
 Zdjąć pokrywê wlewu oleju (3).
 Spuścić olej do odpowiedniego 

pojemnika poprzez:
– otwarcie śruby spustu oleju (4), 
albo
– przechylenie urządzenia na 

bok (stroną, po której znajduje 
siê filtr powietrza do góry).

! Niebezpieczeñstwo!
Przed przechyleniem urządzenia w 
celu spuszczenia oleju pozostawić 
włączony silnik tak długo, aż opróżni 
siê zbiornik paliwa.
 Śrubê spustu oleju (o ile 

odkrêcona) należy ponownie 
wkrêcić i dokrêcić.

 Zbiornik oleju napełnić zalecanym 
olejem i sprawdzić poziom oleju.

 Pokrywê wlewu oleju ponownie 
zamocować.

1) Przy wysokim obciążeniu lub przy wysokiej temperaturze otoczenia.
2) Przy eksploatacji w zapylonym otoczeniu należy czyścić czêściej.
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Wskazówka
Stary, zużyty olej pozostały po 
wymianie oleju silnikowego usunąć 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie środowiska 
naturalnego. Zaleca siê oddać 
zużyty olej w szczel-nym 
pojemniku w odpowiednim punkcie 
zbioru oleju lub w przedsiê-
biorstwie oczyszczania miasta. Nie 
wolno wyrzucać oleju do 
domowych śmieci ani wylewać na 
ziemiê i pozostawiać do 
wsiąkniêcia.

Przegląd i konserwacja 
filtra powietrza
Zanieczyszczony filtr powietrza 
ogranicza dopływ powietrza do 
gaźnika. Celem zapobiegania 
niewłaściwemu działaniu gaźnika 
należy regularnie czyścić filtr 
powietrza. W zapylonym otoczeniu 
czêstsze przeprowadzanie 
przeglądu i czyszczenia może być 
konieczne.

! Niebezpieczeñstwo!
Do czyszczenia filtra powietrza 
nie wolno stosować benzyny 
ani rozpuszczalników o niskiej 
temperaturze zapłonu. Wystêpuje 
niebezpieczeñstwo wybuchu 
pożaru i eksplozji.

Uwaga!
Nie wolno eksploatować silnika bez 
filtra powietrza. Może to spowodo-
wać uszkodzenie silnika lub jego 
zwiêkszone zużycie.
Modele z rozrusznikiem:
Rysunek 5a
 Odkrêcić śrubê skrzydełkową 

i zdjąć pokrywê filtra powietrza. 
Wyjąć pojedyncze elementy 
filtrujące i rozdzielić. Sprawdzić 
starannie oba elementy, czy nie 
są dziurawe lub pêkniête, a w 
przy-padku stwierdzenia 
uszkodzenia wymienić na nowe.

 Element z pianki (1): Element ten 
wymyć w roztworze domowego 
środka myjącego i ciepłej wody, 
nastêpnie bardzo dokładnie wyp-
łukać. Ewentualnie wymyć nie-
palnym rozpuszczalnikiem lub 
rozpuszczalnikiem o wysokiej 
temperaturze zapłonu. Element 
pozostawić odpowiednio długo 
do wyschniêcia.

 Element papierowy (2): Element 
z papieru otrzepać poprzez 
kilkakrotne lekkie uderzenie i 
twardą powierzchniê w celu 
usuniêcia zanieczyszczeñ, albo 
usunąć zanieczyszczenia 
poprzez wydmuchanie 
sprêżonym powietrzem od 
wewnątrz. Nie wolno próbować 
usuwania zanieczyszczeñ 
szczotką; poprzez szczotko-
wanie wciska siê tylko 
zanieczysz-czenia mocniej we 
włókna. Element z papieru 
wymienić na nowy, jeżeli jest 
zbyt mocno zanieczyszczony.

 Ponownie założyć filtr i 
zamontować pokrywê filtra.

Modele z rozrusznikiem:
Rysunek 5b
 Nacisnąć na oznaczoną 

powierzchniê (3) pokrywy filtra (4) 
i zdjąć pokrywê.

 Wyczyścić element filtrujący (5), 
w przypadku uszkodzenia 
wymienić na nowy.
Element ten wymyć w roztworze 
domowego środka myjącego 
i ciepłej wody, nastêpnie bardzo 
dokładnie wypłukać. 
Ewentualnie wymyć niepalnym 
rozpusz-czalnikiem lub 
rozpuszczalnikiem o wysokiej 
temperaturze zapłonu. Element 
pozostawić odpowiednio długo 
do wyschniêcia. Suchy element 
włożyć do czystego oleju 
silnikowego, zaczekać, aż siê 
nasączy, a nastêpnie wycisnąć 
nadmiar oleju.
Po pierwszym włączeniu silnik 
bêdzie trochê dymił, jeżeli 
pomimo tego pozostało za dużo 
oleju w piance.

 Ponownie założyć filtr i 
zamontować pokrywê filtra.

Przegląd i konserwacja 
świec zapłonowych
! Niebezpieczeñstwo!

Silnik pozostawić do ochłodzenia.
Nie przeprowadzać testu zapłonu 
bez świec zapłonowych. Nie włączać 
silnika bez świec zapłonowych.
Aby zapewnić prawidłową pracê 
silnika, należy właściwie nastawić 
odległość elektrod świecy zapłono-
wej, a elektrody muszą być czyste.
Rysunek 6
 Zdjąć wtyczkê świec zapłono-

wych (1) i wykrêcić świecê 
zapłonową (2) kluczem do świec.

 Sprawdzić wzrokowo świecê za-
płonową. Wymienić świecê zapło-
nową na nową, jeżeli wykazuje 
zużycie lub izolacja jest 
uszkodzona. 

 Świecê wyczyścić szczotką 
drucianą, jeżeli ma być ponownie 
założona.

 Zmierzyć odległość elektrod 
za pomocą suwmiarki. W razie 
potrzeby poprawić nastawienie 
poprzez wygiêcie elektrody 
bocznej. Odległość elektrod 
powinna wynosić 0,70–0,80 mm 
(rysunek 7).

 Sprawdzić, czy pierścieñ 
uszczelniający świecy zapłonowej 
jest w dobrym stanie, a nastêpnie 
wkrêcić świecê zapłonową 
rêcznie, aby zapobiec 
uszkodzeniu gwintu.

 Po wrêceniu rêką dokrêcić świecê 
zapłonową kluczem do świec.

Uwaga!
Nie dokrêcać świecy zapłonowej 
zbyt mocno. Przy dokrêcaniu świecy 
zapłonowej kluczem do świec 
zachować nastêpujące wartości:
– dla nowych świec zapłonowych 

maksymalnie 1/2 obrotu 
– dla używanych świec zapłono-

wych maksymalnie 1/8 – 1/4 obrotu.
Niedokładnie dokrêcona świeca 
zapłonowa może być bardzo gorąca 
i spowodować uszkodzenie silnika.
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Konserwacja filtra paliwa
Wykonanie wszelkich prac 
konserwacyjnych zgodnie z planem 
przeglądów i konserwacji zlecać tylko 
specjalistycznemu warsztatowi.

Czyszczenie silnika
Jeżeli silnik pracował bezpośrednio 
przed czyszczeniem, należy 
pozostawić go co najmniej jedną 
godzinê do ochłodzenia. Z silnika 
usuwać regularnie nagromadzone 
zanieczyszczenia i trawê. Wyczy-
ścić ochronê palców i obszar wokół 
układu wydechowego. Zastosować 
do tego szczotkê lub sprêżone 
powietrze.

Uwaga!
Nie pryskać silnika wodą, ponieważ 
woda może zanieczyścić paliwo. 
Woda z wêża ogrodowego lub 
wysokociśnieniowego urządzenia 
czyszczącego może dostać siê 
do filtra powietrza lub otworu 
układu wydechowego i 
spowodować uszkodzenie silnika.

! Niebezpieczeñstwo!
Zanieczyszczenia nagromadzone 
wokół otworu układu wydecho-
wego mogą spowodować wybuch 
pożaru. Obszar ten należy 
sprawdzić i wyczyścić przed 
każdym użyciem.

Przechowywanie

Wskazówka
Na czas przechowywania dlłuższy 
niz 30 dni można dodać do paliwa 
środek stabilizujący. Proszę zwrócić 
się do punktu zakupu lub upraw-
nionego warsztatu serwisowego.
Silniki odstawione na okres dłuższy 
niż 30 dni powinny mieć pusty 
zbiornik paliwa, aby nie dopuścić 
do powsta-wania osadów w 
systemie obiegu paliwa, a 
szczególnie na ważnych 
elementach gaźnika.
 Pracujący silnik pozostawić tak 

długo, aż zbiornik paliwa 
całkowicie siê opróżni, a silnik 
sam siê zatrzyma.

 Wymienić olej. Patrz rozdział 
„Wymiana oleju“.

 Wyjąć świecê zapłonową i wlać 
do cylindra około 15 ml oleju 
silnikowego. 
Ponownie zamontować świecê 
zapłonową i powoli pociągnąć 
linkê zapłonu, aby olej siê 
rozprowadził.

 Usunąć trawê i zanieczyszczenia 
zgromadzone wokół silnika, pod 
pokrywą silnika i wokół rury 
wydechowej. 

 Miejsca, w których odrapana jest 
farba pomalować, a inne miejsca 
zagrożone rdzą posmarować 
cienko olejem.

 Przechowywać w miejscu 
czystym, suchym i dobrze 
przewietrzanym, z dala od 
urządzeñ pracujących 
z płomieniem lub lampką ostrze-
gawczą, jak np. instalacje 
grzewcze, podgrzewacze wody 
lub suszarki do bielizny. Należy 
również unikać obszarów, w 
których znajdują siê silniki 
elektryczne wytwarzające iskry, 
oraz w których stosuje sê 
narzêdzia elektryczne.

 W razie możliwości do przecho-
wywania nie wybierać również 
obszarów o wysokiej wilgotności 
powietrza, ponieważ wspomaga 
to tworzenie siê rdzy 
i wystêpowanie korozji.

 Do przechowywania ustawić 
urządzenie na płaskiej 
powierzchni. W przechylonej 
pozycji może wylać siê paliwo lub 
olej.

Sposób postêpowania 
po dłuższym okresie 
przechowywania
 Sprawdzić silnik w sposób 

opisany w rozdziale „Kontrola 
przed uruchomieniem“.

 Jeżeli zbiornik paliwa został 
opróżniony przed odstawieniem 
urządzenia, napełnić zbiornik 
świeżą benzyną. Kanister (jeśli 
jest) powinien być napełniony 
świeżą benzyną.

 Jeżeli cylinder był naoliwiony na 
czas przechowywania 
urządzenia, przy rozruchu silnika 
wydobywa siê trochê dymu. Jest 
to zjawiskiem normalnym.

Gwarancja
W każdym kraju obowiązują 
warunki gwarancji wydanej przez 
nasze przedstawicielstwo 
handlowe  
w tym kraju lub przez importera.  
Ewentualne usterki urządzenia 
usuwane są w okresie gwarancji 
bezpłatnie, o ile spowodowane 
są one błêdem materiałowym lub 
produkcyjnym. 
W przypadku roszczenia 
gwarancyj-nego proszê zwrócić siê 
do punktu zakupu urządzenia lub 
najbliższego przedstawicielstwa 
naszej firmy.



Polski Instrukcja obsługi silnik

114

Przyczyny usterek

Usterka Możliwa przyczyna Sposób usuniêcia
Silnik nie startuje. Uchwyt zabezpieczający nie jest 

naciśniêty.
Nacisnąć dźwigniê zabezpieczającą 
(jeżeli jest).

Brak paliwa w zbiorniku. Zbiornik paliwa napełnić czystym, świeżym 
paliwem bezołowiowym.

Zwietrzałe paliwo. Zwietrzałe paliwo zlać na wolnym 
powietrzu do odpowiedniego pojemnika. 
Zbiornik paliwa napełnić czystym, świeżym 
paliwem bezołowiowym.

Silnik jest zimny, nie jest włączone 
choke/rozrusznik (jeżeli jest).

Włączyć choke/rozrusznik.

Dźwignia gazu nie jest nastawiona na 
„START“ lub maksymalną liczbê 
obrotów.

Dźwigniê gazu nastawić na „START“ – 
maksymalną liczbê obrotów.

Wtyczka świec zapłonowych nie jest 
podłączona.

Wtyczkê świec zapłonowych nałożyć 
na świecê.

Świeca zapłonowa jest 
zanieczyszczona lub uszkodzona.

Wyczyścić świecê zapłonową.
Nastawić odległość elektrod lub wymienić 
świecê zapłonową.

Przewód paliwowy jest zatkany. Zlecić przeczyszczenie przewodu 
paliwowego *).

Silnik pracuje niere-
gularnie (zacina siê).

Choke włączone (jeżeli jest). Dźwigniê choke cofnąć z powrotem.
Wtyczka świec zapłonowych jest luźna. Wtyczkê świec zapłonowych wcisnąć 

prawidłowo.
Zwietrzałe paliwo.
W obiegu paliwa znajduje siê woda lub 
zanieczyszczenia.

Zwietrzałe paliwo zlać na wolnym 
powietrzu do odpowiedniego pojemnika. 
Zbiornik paliwa napełnić czystym, świeżym 
paliwem bezołowiowym.

Otwór odpowietrzający w pokrywie 
zbiornika paliwa jest zatkany.

Wyczyścić pokrywê zbiornika paliwa.

Filtr powietrza jest zanieczyszczony. Wyczyścić filtr powietrza.
Świeca zapłonowa jest zapieczona, 
uszkodzona, albo za duży odstêp 
elektrod.

Nastawić odległość elektrod lub wymienić 
świecê zapłonową.

Silnik przegrzewa siê. Za mało oleju silnikowego. Kadłub silnika napełnić odpowiednią ilością 
oleju.

Dopływ powietrza jest ograniczony. Z obszaru żeber chłodnicy silnika i 
obudowy dmuchawy usunąć 
nagromadzoną ściêtą trawê i 
zanieczyszczenia.

Przy wysokiej liczbie 
obrotów silnik 
przerywa.

Zbyt mała odległość elektrod. Wymontować świecê zapłonową i nastawić 
odległość elektrod.

Wskazówka
W przypadku konieczności przeprowadzenia prac wykraczających poza opisane wyżej czynności należy 
zwrócić siê do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego producenta.

*) Prace zlecić do wykonania tylko w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.




