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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakup wykaszarki Honda

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje sposób użytkowania oraz 
konserwacji wykaszarki Honda UMK450E.

Honda France manufacturing S.A.S. rezerwuje sobie prawo do 
dokonywania zmian w instrukcji w dowolnym czasie bez 
wcześniejszego powiadamiania i beż żadnych zobowiązań.

Ilustracje w tej instrukcji obrazują najbardziej odpowiedni model 
reprezentujący dane omawiane zagadnienie.
Pozostałe ilutracje wspólne dla wszystkich typów opierają się na 
typie UMK450E XEET.
Ilustracje osprzętu tnącego przedstawione w instrukcji 
przedstawiają typ najodpowiedniejszy do przedstawienia.
Pozostałe ilustracje wspólne dla wszystkich typów oparte są na 
elastycznych elementach tnących lub stalowym elemencie tnącym 
(3-zębowym).
Ilustracje w niniejszej instrukcji moga sie różnić od posiadanego 
przez ciebie modelu.
Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana bez 
pisemnej zgody.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią maszyny i 
powinna zostać z nią przekazana w przypadku odsprzedaży.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA
Zwracaj szczególną uwagę na ostrzeżenia oznanaczone 
niniejszymi symbolami; 

Wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo odniesienia 
poważnych obrażeń lub poniesienia śmierci przy 
nieprzestrzeganiu wskazówek.

UWAGA:
Wskazuje ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzeń 
materialnych przy nieprzestrzeganiu wskazówek.

WAŻNE:
Zawiera informacje przydatne w trakcie użytkowawania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
Przed użyciem kosy należy dokładnie przeczytać instrukcje 
zawarte w niniejszej instrukcji. Zapoznaj się z tym, jak prawidłowo z 
niej korzystać oraz z jej elementami sterującymi. Wiedz, jak szybko 
zatrzymać silnik (patrz strona 26).
Przeczytaj i zrozum wskazówki bezpieczeństwa na stronach od 2 
do 4 przed uruchomieniem podkaszarki.
Kosy spalinowe Honda zaprojektowano tak, aby zapewniały 
bezpieczne i niezawodne korzystanie, jeśli są obsługiwane zgodnie 
z instrukcjami.

Obsługa wykaszarki wymaga szczególnego wysiłku w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa operatora i bezpieczeństwa osób 
postronnych. Przeczytaj i zrozum tę instrukcję obsługi przed 
uruchomieniem podkaszarki; niezastosowanie się do tego 
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

W przypadku pojawienia się problemu lub w razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących kosy spalinowej należy skonsultować się z 
autoryzowanym dilerem lub serwisem.
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JAK ZIDENTYFIKOWAĆ URZĄDZENIE
Model kosy spalinowej oznaczony jest na „tabliczce znamionowej” 

za pomocą serią liter.

* Specyfikacja może się różnić w zależności od typu.
* Zasosowanie opcjonalnych elementów tnących, patrz strona 35.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

• Nigdy nie obsługuj wykaszarki, gdy jesteś zmęczony, chory lub
pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

• Każda część maszyny stanowi potencjalne źródło zagrożenia, jeśli
maszyna będzie użytkowana w nienormalnych warunkach lub
jeśli konserwacja nie zostanie wykonana prawidłowo.

• Nigdy nie próbuj modyfikować wykaszarki. Może to spowodować
wypadek, a także uszkodzenie wykaszarki i urządzeń.
Manipulowanie przy silniku unieważnia homologację typu UE
tego silnika.
– Nie podłączaj przedłużenia do tłumika.
– Nie modyfikuj układu dolotowego.

• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zapoznaj się z
elementami sterującymi i prawidłowym użyciem kosy spalinowej.
Wiedz, jak szybko zatrzymać silnik.

• Używaj kosy do celów, do których jest przeznaczona, czyli
przycinania i przycinania. Każde inne użycie może być
niebezpieczne lub spowodować uszkodzenie kosy spalinowej. Nie
używaj wykaszarki jako podkrzesywarki.

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieznajomionym z
Instrukcją obsługi kosy spalinowej obsługiwać urządzenia.
Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.

UEET LEET XEET

*•*• 

•

•* •* •*

•* •* •*

•

Uchwyt "rowerowy"

Uchwyt pałąkowy

Głowica z żyłką 
tnącą

Stalowe ostrze tnące (3-zęby)

System anty-wibracyjny

• Jeśli pożyczysz lub odsprzedasz kosiarkę osobie trzeciej, poinstruuj
ją, jak obchodzić się z produktem i ostrzeż ją, aby dokładnie
przeczytała instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

• Nigdy nie używaj wykaszarki, gdy:
– w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.

• Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku zmęczenia lub choroby
użytkownika lub po spożyciu leków, narkotyków, alkoholu lub
niebezpiecznych substancji, które mogłyby zakłócać jego zdolność
do powrotu do zdrowia i koncentracji.

• Trzymaj ludzi i zwierzęta domowe w odległości co najmniej 15 m od
operatora podczas pracy. Należy pamiętać, że asystent operatora
powinien również pracować w odległości co najmniej 15 m od
operatora. Zalecamy wcześniejsze ustalenie sygnału zatrzymania
silnika i innych sygnałów między operatorem a asystentem oraz
wykorzystanie ich dla bezpieczeństwa podczas pracy.

• Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za
wypadki lub zagrożenia, które dotyczą innych osób lub ich mienia.

• Podczas obsługi wykaszarki zawsze noś następujące elementy
odzieży ochronnej i elementy ochronne.
– Odzież ochronna

Noś odpowiednie ubrania z długimi rękawami i nogawkami.
Ubrania muszą przylegać do ciała i zapinać się na guziki lub
bezpiecznie zapinać na zamek. Nie pozostawiaj luźnych rękawów i
dołu koszuli / kurtki. Noś także osłony na ramiona.
Nie noś ubrań z taśmami, sznurowadłami i / lub wstążkami,
luźnych ubrań, krawatów, naszyjników itp. podczas pracy. Kosa
może je złapać w chwastach, powodując obrażenia.
Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie pozwól, aby swobodnie spływały
poniżej ramion.

– Elementy ochronne
* Okulary ochronne

Noś okulary lub inną ochronę oczu, aby chronić oczy przed
zanieczyszczeniami wyrzucanymi przez obracające się
narzędzie do cięcia.

* Kask
Noś kask, aby chronić głowę przed gałęziami i
spadającymi materiałami.

* Osłona twarzy
Noś osłonę twarzy, aby chronić twarz przed ciałami obcymi
wyrzuconymi przez obracający się osprzęt tnący.

* Nauszniki/zatyczki do uszu
Noś nauszniki, zatyczki do uszu lub inne środki ochrony
słuchu, aby chronić słuch przed hałasem.

* Rękawice
Noś rękawice, aby chronić ręce.

* Obuwie robocze
Noś obuwie ochronne z antypoślizgową podeszwą i osłoną
palców, aby chronić stopy przed wyrzucanymi
zanieczyszczeniami.
Nie obsluguj wykaszarki na boso lub w otwartych sandałach.
Noś również ochraniacze na nogi.

* Maska przeciwkurzowa
Zalecamy noszenie maski przeciwpyłowej, jeśli cierpisz na
alergie, np. na pyłki, itp. Maski przeciwpyłowe są dostępne
w aptekach i są pomocne w zmniejszaniu ilości pyłków,
które wdychasz.

KASK
NAUSZNIKI/ZATYCZKI

ODZIEŻ 
(DŁUGIE NOGAWKI)

OCHRANIACZE NÓG

OBUWIE ROBOCZE 
(Z OSŁONĄ PALCÓW)

RĘKAWICE

OSŁONA TWARZY

OKULARY

ODZIEŻ
(DŁUGIE RĘKAWY) 
OCHRANIACZE PRZEDRAMION
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• Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo wykaszarkę wraz z
elementem tnącym pod kątem uszkodzeń i poluzowania elementów
mocujących.

• Nigdy nie obsługuj maszyny, jeśli istnieje ryzyko niekorzystnej
pogody, takiej jak błyskawice lub burza, przerwij pracę.

• Chodź, nigdy nie biegaj podczas pracy.
• Unikaj pracy wykaszarki na stromym zboczu. Strome

zbocza są bardzo śliskie, więc możesz się ześlizgnąć.
• Nie używaj wykaszarki, gdy osłona osprzętu tnącego, naklejki 

ostrzegawcze  i inne części są zdjęte.
Należy pamiętać, że osłona osprzętu tnącego ma na celu ochronę 
operatora przed odpadami wyrzucanymi przez obracający się 
element tnący.
Nigdy nie używaj wykaszarki, gdy osłona osprzętu tnącego jest zdjęta 
lub przed poprawnym zamocowaniem osłony osprzętu tnącego.

• Nie montuj nieodpowiednich części i nie manipuluj przy
wykaszarce, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i /
lub uszkodzenie sprzętu. Użyj osprzętu do cięcia przeznaczonego
dla twojego modelu i zastosowania.

• Przed uruchomieniem silnika sprawdź, czy element tnący nie
styka się z ziemią ani żadną przeszkodą. Niezastosowanie się do
tego może spowodować utratę kontroli nad wykaszarką.

• Uruchom silnik ostrożnie zgodnie z instrukcją, trzymając dłonie i
stopy z dala od elementu tnącego.

• Uruchom wykaszarkę na płaskiej, równej powierzchni, wolnej od
wysokiej trawy lub przeszkód.

• Podczas pracy nie unoś elementu tnącego powyżej wysokości
kolan. Możesz zostać trafiony przez szczątki wyrzucone przez
obracające się narzędzie tnące w oczy i twarz, powodując
obrażenia.

• Nigdy nie przenoś wykaszarki, gdy element tnący się obraca.
Przed przenoszeniem wykaszarki należy zatrzymać silnik i
upewnić się, że element tnący przestał się obracać.

• Zatrzymaj silnik, przestawiając włącznik silnika do pozycji OFF w
następujących przypadkach:
– Przed jakąkolwiek operacją wokół elementu tnącego.
– Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub serwisowaniem kosy.
– Po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź wykaszarkę pod

kątem uszkodzeń i napraw przed ponownym uruchomieniem i
ponownym użyciem kosy.

– Jeśli wykaszarka zacznie nienormalnie wibrować.
Natychmiast sprawdź przyczynę wibracji i wykonaj niezbędną
naprawę.

– Ilekroć pozostawiasz kosę bez nadzoru.
– Przed tankowaniem.
– Gdy zbliża się osoba postronna lub zwierzę.
– Natychmiast wyłącz silnik, gdy wykaszarka wpada nagle w

nienormalne wibracje. Nagłe wibracje sugerują uszkodzenie
obracających się części lub poluzowanie elementów mocujących.
Sprawdź przyczynę problemu i nie uruchamiaj silnika przed
wykonaniem naprawy.

– Gdy druty/przewody zaczepią się i oplotą się o obracający się
element tnący. Usuń przewody po tym, jak przystawka tnąca
przestanie się obracać.

– Przed położeniem kosy spalinowej na ziemi upewnij się, że
przystawka tnąca przestała się obracać.
Należy pamiętać, że osprzęt tnący obraca się bezwładnie
jeszcze przez chwilę po zwolnieniu spustu sterowania
przepustnicą i podczas pracy silnika na biegu jałowym.

• Regularnie usuwaj splątaną trawę i gałazki z elementu tnącego (w
przypadku zablokowania wyczyść okolice elementu tnącego lub
osłony urządzenia tnącego, uważając, aby przedtem zatrzymać
silnik).

• W przypadku urządzenia ze sprzęgłem procedury sprawdzania,
czy osprzęt tnący przestaje się obracać, gdy silnik pracuje na
biegu jałowym.

• Upewnij się, że uchwyty są czyste i suche, wolne od oleju i innych
zabrudzeń.

• Kosa spalinowa jest wadliwa, gdy silnik pracuje na biegu jałowym
przez ustawienie przepustnicy, ale osprzęt tnący nadal się obraca i
konieczne jest wyregulowanie prędkości biegu jałowego. Skonsultuj
się z dilerem.

• Dokręć mocno wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby mieć
pewność, że wykaszarka zapewnia bezpieczne użytkowanie.
Regularna konserwacja jest niezbędną czynnikiem dla zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownika i utrzymania wysokiego poziomu
wydajności.

• Nie używaj wykaszarki ze zużytymi lub uszkodzonymi częściami. 
Części należy wymienić lub naprawić. Wymień zużyte lub 
uszkodzone części na oryginalne części Hondy lub ich 
odpowiedniki. Części o innej jakości mogą uszkodzić maszynę i 
zagrażać bezpieczeństwu.

• Dostosuj pozycję trzymania kosy spalinowej.
Należy wyregulować pozycję trzymania przy wyłączonym silniku.
Wyreguluj podwójną uprząż tak, aby mechanizm szybkiego
zwalniania był umieszczony na biodrze. Zaczep wykaszarkę do
podwójnej uprzęży. Wyreguluj długość podwójnej uprzęży, aby
osprzęt tnący był równoległy do ziemi i pozostawał nad ziemią,
zachowując prześwit. Pamiętaj, że trzymanie kosy we właściwej
pozycji może być trudne, jeśli jesteś bardzo wysoki. Nie obsługuj
wykaszarki, jeśli przystawka do cięcia znajduje się blisko stóp,
gdy trzymasz wykaszarkę we właściwej pozycji.

• Sprawdź wyważenie kosy między jego przednią i tylną stroną, aby
zapewnić odpowiednią kontrolę i zmniejszyć zmęczenie.
Trzymaj wykaszarkę we właściwej pozycji, jak opisano w
niniejszej instrukcji. Stopniowo poluzuj uchwyt na rączce. Nie
zwalniaj całkowicie, lecz delikatnie połóż dłonie na uchwycie i
sprawdź, czy prześwit miedzy ostrzem a podłożem nie zmienia
się znacząco. Regulacja wyważenia jest konieczna, jeśli element
tnący unosi się ponad kolana. Nie należy obsługiwać kosy bez
regulacji wyważenia.

• Podczas pracy trzymaj mocno wykaszarkę obiema rękami,
abyś zawsze miał ją pod kontrolą.

• Urazy spowodowane wibracjami i zimnem:
Możesz poczuć kłujący lub palący ból w palcach, a palce mogą 
stracić kolor i czucie w zależności od budowy ciała. Uważa się, że 
objawy te są wywoływane przez wibracje i / lub wystawienie na 
zimno. Konkretny punkt wyzwalania te objawy nie został jeszcze 
zidentyfikowany, ale należy przestrzegać poniższych instrukcji.
– Ogranicz ilość czasu spędzonego na obsłudze kosy w ciągu

dnia.
Codzienna praca powinna składać się z pracy z wykaszarką i
innej pracy bez ręcznego sprzętu, abyś mógł ograniczyć czas
narażenia rąk na wibracje maszyny.

– Utrzymuj ciało w cieple, zwłaszcza dłonie, nadgarstki i ramiona.
– Rób przerwy w krótszych odstępach czasu i ćwicz ćwiczenia

ramion, aby utrzymać dobre krążenie krwi. Nie pal podczas
pracy.

– Kiedy poczujesz dyskomfort, zaczerwienienie i obrzęk
palców, a następnie wybielenie i utratę czucia, niezwłocznie
skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli uważasz, że wykaszarka nadmiernie wibruje, poproś o 
sprawdzenie w swoim serwisie.

• Urazy spowodowane powtarzającą się pracą:
Wykonywanie powtarzanej operacji przez dłuższy czas może
spowodować obrażenia. Postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami, aby zmniejszyć przyczyny obrażeń.

* Unikaj powtarzania operacji używania nadgarstka (ów) w
pozycji zgiętej, rozciągniętej lub skręconej.

* Regularnie rób przerwy, aby zminimalizować efekt
powtarzanej pracy. Nie śpiesz się podczas powtarzania
operacji. Nie spiesz się z obsługą kosy spalinowej.

* Kiedy palce, dłonie, nadgarstki i / lub ramiona pulsują
lub są zdrętwiałe, skonsultuj się z lekarzem.
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

• Trzymaj dzieci w pomieszczeniu i nadzoruj za każdym razem, gdy w
pobliżu używana jest wykaszarka spalinowa. Małe dzieci poruszają
się szybko i są szczególnie zainteresowane wykaszarką i
przycinaniem.

• Nigdy nie zakładaj, że dzieci pozostaną tam, gdzie je ostatnio
widziałeś.
Zachowaj czujność i wyłącz kosę, jeśli dzieci wejdą na teren.

• Dzieciom nie wolno nigdy obsługiwać wykaszarki, nawet pod
nadzorem osoby dorosłej.

ZAGROŻENIE WYRZUCANYCH OBIEKÓW

Przedmioty uderzone przez obracające się narzędzie tnące mogą 
zostać wyrzucone z wykaszarki z dużą siłą i spowodować 
poważne obrażenia.
• Dokładnie sprawdź obszar, w którym kosiarka ma być używana, i

usuń wszystkie przedmioty (kamienie, gałęzie, druty, kości itp.),
które mogą zostać wyrzucone przez obracające się narzędzie
tnące.

ZAGROŻENIE POŻAREM I POPARZENIEM

Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna, a opary benzyny mogą 
eksplodować. Zachowaj szczególną ostrożność podczas 
obchodzenia się z benzyną. Trzymaj benzynę w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
• Przechowuj paliwo w specjalnie do tego celu przeznaczonych

pojemnikach.
• Tankuj tylko na zewnątrz i nie pal podczas tankowania lub 

obchodzenia się z paliwem.
• Dolej paliwa przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie zdejmuj

korka zbiornika paliwa ani nie dodawaj benzyny, gdy silnik jest
uruchomiony lub gdy silnik jest gorący.

• W przypadku rozlania benzyny nie należy próbować uruchomić
silnika. Odsuń wykaszarkę od obszaru rozlania i unikaj tworzenia
jakiegokolwiek źródła zapłonu, dopóki opary benzyny nie
rozproszą się.

• Dokładnie dokręć korki wszystkich zbiorników paliwa. Przy
uruchomianiu silnika po zatankowaniu należy uruchomić silnik w
odległości co najmniej 3 m (10 stóp) od miejsca tankowania.

• Nigdy nie przechowuj wykaszarki z benzyną w zbiorniku wewnątrz
budynku, w którym opary mogą dostać się do otwartego ognia,
iskier lub źródła wysokiej temperatury.

• Poczekaj, aż silnik ostygnie, zanim umieścisz go w jakimkolwiek
zamknięciu.

• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać wykaszarkę,
zwłaszcza silnik, tłumik, a także miejsce do przechowywania
benzyny, wolne od trawy, liści lub nadmiernego smaru.
Nie pozostawiaj pojemników z roślinnymi substancjami w lub w
pobliżu budynku.

• Jeśli zbiornik paliwa musi zostać opróżniony, należy to zrobić na
zewnątrz, przy zimnym silniku.

ZAGROŻENIE ZATRUCIEM DWUTLENKIEM WĘGLA

Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, bezbarwny i bezwonny gaz. 
Wdychanie spalin może spowodować utratę przytomności i 
doprowadzić do śmierci.
• Jeżeli silnik pracuje w obszarze zamkniętym lub nawet częściowo

zamkniętym, powietrze, którym oddychasz, może zawierać
niebezpieczną ilość spalin. Aby zapobiec gromadzeniu się spalin,
zapewnij odpowiednią wentylację.

• Wymień uszkodzony tłumik.
• Nie eksploatuj silnika w zamkniętej przestrzeni, w której

mogą się gromadzić niebezpieczne opary tlenku węgla.

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

Z wykaszarki należy korzystać ostrożnie. Dlatego na maszynie 
umieszczono naklejki, które przypominają obrazowo o głównych 
środkach ostrożności, które należy podjąć podczas użytkowania. 
Ich znaczenie wyjaśniono w tym rozdziale. Te naklejki są uważane 
za część kosy spalinowej. W przypadku odłączenia lub 
nieczytelności skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.

• Kosa spalinowa Honda została
zaprojektowana tak, aby zapewnić
bezpieczną i niezawodną obsługę, jeśli jest
obsługiwana zgodnie z instrukcjami.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i
postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami
i instrukcjami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie tego może spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenie kosy
spalinowej.

• Trzymaj osoby postronne i zwierzęta z
dala od miejsca pracy wykaszarki.

• Maszyna wyposażona w stalowy element
tnący może zostać gwałtownie odrzucony
na bok, gdy stalowy element tnący zetknie
się z ciałami stałymi. Aby zapobiec
przypadkowym kontaktom z obracającymi
się stalowymi elementami tnącymi lub
odrzucanymi przez ostrze tnące
przedmiotami, trzymaj ludzi i zwierzęta
domowe w odległości co najmniej 15 m
(49 stóp) od wykaszarki, gdy jest ona
używana.
• Noś okulary i ochroniki słuchu.
• Nosić ochronę głowy, gdy istnieje ryzyko

upadku przedmiotów.
• Noś antypoślizgowe obuwie

robocze i rękawice robocze.

• Kosy spalinowej należy używać z linką
nylonową, metalową tarczą do cięcia lub
piłą tarczową. Gdy używasz kosy
spalinowej z tarczą piły tarczowej, zmień
standardową osłonę narzędzia do cięcia
na opcjonalną osłonę narzędzia do cięcia
dla piły tarczowej. Nie używaj okrągłej
tarczy ze standardową osłoną osprzętu
tnącego.
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5 PL

• Podczas wymiany stalowych elementów
tnących należy użyć ostrza, które jest
zaprojektowane dla maksymalnej
prędkości obrotowej wynoszącej
9 000 n / min lub więcej.

• Benzyna jest wysoce łatwopalna i
wybuchowa.
Zatrzymaj silnik i pozwól mu ostygnąć
przed zatankowaniem.

• Silnik wytwarza toksyczny trujący
gazowy tlenek węgla. Nie uruchamiaj
go w zamkniętym pomieszczeniu.

• Przed rozpoczęciem użytkowania
przeczytaj instrukcję obsługi.

IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Zapisz numer seryjny urządzenia, numer seryjny silnika i datę 
zakupu w poniższych polach. Będziesz potrzebować tych informacji 
przy zamawianiu części oraz podczas zapytań technicznych lub 
dotyczących gwarancji.

Numer seryjny urządzenia

Numer seryjny silnika

Data zakupu

NUMER SERYJNY SILNIKA

TABLICZKA ZNAMIONOWA

dB-----

WAL

NAZWA I ADRES 
PRODUCENTA

POZIOM MOCY 
AKUSTYCZNEJ

ZNAK CE

KOD MODELU NUMER SERYJNY 
NAZWA MODELU

ROK 
PRODUKCJI
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6 PL

OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA 

SILNIK (WSZYSTKIE TYPY):

WYKASZARKA (TYP UEET):

WYKASZARKA (TYP LEET):

FILTR POWIETRZA

POMPKA PALIWA

SSANIE
TŁUMIK

KOREK WLEWU PALIWA

GÓRNA POKRYWA

KOREK WLEWU OLEJU 

RĄCZKA STARTERA PRZEWÓD PALIWA

GŁOWICA ŻYŁKOWA (Wymienna z ostrzem stalowym)
GŁOWICA 
PRZEKŁADNI

OSŁONA ELEMENTU 
TNĄCEGO

UCHWYT "ROWEROWY'

SPUST STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ 
WŁĄCZNIK ZAPŁONU

BLOKADA SPUSTU 
PRZEPUSTNICY

PUNKT ZACZEPIENIA 
UPRZĘŻY

WAŁEK 
NAPĘDOWY

GŁOWICA ŻYŁKOWA (Wymienna z ostrzem stalowym)
GŁOWICA 
PRZEKŁADNI

OSŁONA ELEMENTU 
TNĄCEGO

UCHWYT PAŁĄKOWY

WŁĄCZNIK ZAPŁONU
BLOKADA SPUSTU 
PRZEPUSTNICY

SPUST STEROWANIA 
PRZEPUSTNICĄ

PUNKT ZACZEPIENIA 
UPRZĘŻY

WAŁEK 
NAPĘDOWY

WYKASZARKA (TYP XEET):

ZNACZENIE OZNACZEŃ NA STALOWYM OSTRZU TNĄCYM
(3-ZĘBY):

GŁOWICA ŻYŁKOWA (Wymienna z ostrzem stalowym)
GŁOWICA 
PRZEKŁADNI

OSŁONA ELEMENTU 
TNĄCEGO

UCHWYT "ROWEROWY'

WŁĄCZNIK ZAPŁONU
SPUST STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ

BLOKADA SPUSTU 
PRZEPUSTNICY

PUNKT ZACZEPIENIA 
UPRZĘŻY

TŁUMIK DRGAŃ

WAŁEK 
NAPĘDOWY

Dopuszczalna 
maksymalna 
prędkość 
obrotowa

Kierunek obrotu
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7 PL

CZĘŚCI DOŁĄCZONE

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i sprawdź załączone części.

a Klucz 16 x 19 mm 
b Klucz imbusowy 4 mm
c Osłona elementy tnącego
d Dystans i cztery śruby (po lewej: typy UEET i LEET, 

po prawej: typ XEET)
e Stalowe ostrze tnące (3-zęby) i osłona (typy UEET i LEET) 
f Stalowe ostrze tnące (3-zęby) i osłona (typ XEET)
g Osłona ostrza dla opcjonalnych stalowych ostrzy tnących 

(typ XEET)
h Dystans A, dystans B, stabilizator i nakrętka ostrza tnącego (od 

góry)
i Głowica żyłkowa (typy UEET i LEET) 
j Głowica żyłkowa (typ XEET)

k Gogle
l Podwojna uprząż

a b c

d e f

g h i

j k l
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8 PL

INSTRUKCJA MONTAŻU
Właściwy montaż ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
operatora i niezawodności wykaszarki. Każdy błąd lub 
niedopatrzenie popełnione przez osobę montującą i serwisującą 
kosę może spowodować wadliwe działanie, uszkodzenie maszyny 
lub obrażenia operatora.

Nieprawidłowy montaż może spowodować niebezpieczne 
warunki, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub 
śmierci.
Należy dokładnie przestrzegać procedur i środków ostrożności 
zawartych w instrukcji montażu.

UZUPEŁNIANIE OLEJU SILNIKOWEGO

Wykaszarka jest dostarczana BEZ OLEJU w silniku. Dodaj 
zalecany olej (strona 31), aby doprowadzić do górnej granicy. Aby 
dodać olej silnikowy, patrz strona 31.

WAŻNE:

Silnik może zostać poważnie uszkodzony, jeśli silnik będzie 
pracował z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. Przed 
użyciem kosy dolej oleju silnikowego do górnej granicy.
Nie używaj oleju bezdetergentowego ani oleju do silników 2-
suwowych. Oleje te mogą skrócić żywotność silnika.

INSTALACJA UCHWYTU

Typ UEET

1. Poluzuj dwie śruby a. Przesuń uchwyt rączki B b i uchwyt
rączki C c do pozycji standardowej (pokazanej na poniższym
rysunku) i dokręcić dwie śruby a. Moment dokręcania: 9.8 N·m
(1.0 kgf·m).
Sprawdź położenie punktu mocowania uprzęży d. Standardowe
ułożenie pokazano na poniższym rysunku.
W razie potrzeby można ustawić pozycję uchwytu później.
Ze względów bezpieczeństwa,  ani uchwyt ani punkt mocowania
uprzęży nie może być zainstalowany za pierścieniem
bezpieczeństwa e.

2. Umieść mocowanie rączki D f na mocowaniu rączki C b.

następnie umieść rączkę g na mocowaniu rączki D e.

Zainstaluj mocowanie rączki A h, płaską podkładkę i i
podkładkę stożkową j. Dokręć delikatnie śrubę regulacji k.

Zachowaj ostrożność przy układaniu podkładki stożkowej. Strona
wypukła podkładki powinna być skierowana do góry.

b

c
a

e

750 mm (29.5 in)

d

535 mm (21.1 in)

k

i
h

f

GÓRA

j

g
j

3. Wyreguluj boczne położenie i kąt uchwytu. Dwie strzałki l na
rączce uchwytu muszą być widoczne.
Aby wyregulować kąt uchwytu, patrz strona 19.

4. Dopasuj prawidłowo powierzchnie ząbkowane m i dokręć
dokładnie śrubę regulacji j.

WAŻNE:

Podczas dokręcania śruby regulacyjnej upewnij się, że ząbkowane 
powierzchnie pasują prawidłowo. Jeśli śruba regulatora zostanie 
dokręcona z nieprawidłowo dopasowanymi powierzchniami 
ząbkowanymi, śruba regulatora może zostać zerwana.

Typ LEET

1. Umieść ochraniacz a na dolnej części elementu gumowego b
na wałku napędowym. Umieść uchwyt pałąkowy c na górnej
części elementu gumowego b. Zainstaluj 4 podkładki d i 4 śruby
e. Delikatnie dokręć 4 śruby e.
Moment dokręcenia: 1.8 N·m (0.2 kgf·m)

2. Sprawdź pozycję uchwytu pałąkowego a i punktu mocowania
uprzęży f. Standardowe ułożenie pokazano na poniższym
rysunku. W razie konieczności wykonaj regulację.
W razie potrzeby można ustawić pozycję uchwytu później.
Ze względów bezpieczeństwa,  ani uchwyt ani punkt mocowania
uprzęży nie może być zainstalowany za pierścieniem
bezpieczeństwa g.

3. Dokręć dokładnie cztery śruby e.

l

m

OK (dobre dopasowanie)                NG (nieprawidlowe dopasowanie)

b

e(4)

a

d(4)

c

g
875 mm (34.4 in)

525 mm (20.7 in)

f

a
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9 PL

Typ XEET

1. Umieść sprężynę a w otworze tłumika drgań b. Nstępienie
umieść mocowanie rączki B c na tłumiku drgań b.

2. Umieść rączkę uchwytu d na mocowaniu rączki B c.

Zainstaluj mocowanie rączki A e, gładką podkładkę f i
podkładkę stożkową g. Delikatnie dokręć nakrętkę regulacji h.

Zachowaj ostrożność przy układaniu podkładki stożkowej.
Strona wypukła podkładki powinna być skierowana do góry.

3. Wyreguluj boczne położenie i kąt uchwytu. Dwie strzałki i na
rączce uchwytu muszą być widoczne.
Aby wyregulować kąt uchwytu, patrz strona 19.

4. Lekko dociśnij mocowanie rączki A e i dokładnie dokręć śrubę
regulacji h. Upewnij się, że cztery wypustki j na mocowaniu
rączki B c są dokładnie wpasowane w otwory w tłumiku drgań
b.

c

a

b

e

h
g
f

d

gc

GÓRA

i

LEWA STRONA PRAWA STRONA

c

j
b

c

j

INSTALACJA ELEMENTU TNĄCEGO

• Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

• Ze względów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika
sprawdź osprzęt tnący pod kątem zużycia i uszkodzeń oraz
sprawdź dokręcenie elementu tnącego. Używanie podkaszarki
ze zużytym, popękanym lub uszkodzonym narzędziem tnącym
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie kosy.
Zużyte, pęknięte lub uszkodzone ostrze może pęknąć, a
elementy uszkodzonego ostrza mogą uderzyć operatora lub
osoby postronne, powodując śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA:

• Noś rękawice robocze, aby chronić ręce podczas serwisowania
elementów tnących wykaszarki. 

Głowica żyłkowa

1. Upewnij się, że element dystansowy A jest zainstalowany na
głowicy przekładni.

2. Włóż klucz imbusowy 4 mm w otwór narzędzia blokującego,
aby śruba napędowa się nie obracała.

3. Obróć głowicę żyłkową w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zainstalować ją na głowicy przekładni.

KLUCZ 
IMBUSOWY 4 mm

Włóż klucz
imbusowy 4 mm w
otwór w dystansie A

OTWÓR NARZĘDZIA 
BLOKUJĄCEGO

ŚRUBA 
NAPĘDOWA 

DYSTANS A 

GŁOWICA Z 
ŻYŁKĄ 
NYLONOWĄ
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10 PL

Stalowe ostrza tnące

UWAGA:

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę elementów tnących na
stalowych ostrzach przed wykonywaniem czynności serwisowych 
wokół stalowych elementów tnących.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14.

Specyfikacja stalowego ostrza tnącego (3-zęby):
typy UEET, LEET : Średnica 255 mm (10.0 in), ostrze 3-zębne, 
maksymalna dozwolona prędkość obrotowa jest mniejsza niż 10,000 
obr/min  
typ XEET: Średnica 303 mm (11.9 in), ostrze 3-zębne, 
maksymalna dozwolona prędkość obrotowa jest mniejsza niż 10,000 
obr/min   
W sprawie opcjonalnych elementów tnących należy skonsultować 
się ze sprzedawcą.
1. Włóż klucz imbusowy 4 mm w otwór narzędzia blokującego, aby

śruba napędowa się nie obracała.

2. Zamontować stalowe ostrze tnące. Upewnij się, że występ
elementu dystansowego A pokrywa się z otworem w ostrzu
tnącym. Potwierdź znak strzałki na stalowych ostrzach tnących i
zamontuj je we właściwym kierunku.

3. Zamontować dystans B, stabilizator i nakrętkę ostrza tnącego.
Dokręcić nakrętkę ostrza tnącego określonym momentem.
Śruba napędowa i narzędzie tnące mają lewy gwint. Aby
zainstalować kręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Moment dokręcenia nakrętki ostrza tnącego:
UEET, LEET: 19.2 N∙m (1.9 kgf∙m)
XEET: 29.0 N∙m (3.0 kgf∙m)

KLUCZ 
IMBUSOWY 4 mm

Włóż klucz 
imbusowy 4 mm w 
otwór w dystansie A

OTWÓR NARZĘDZIA 
BLOKUJĄCEGO

ŚRUBA 
NAPĘDOWA 

DYSTANS A 

Kierunek obrotu

ZNAK STRZAŁKI

• Używaj stalowego ostrza tnącego (piły tarczowej) tylko z
typami UEET i XEET. Nigdy nie używaj go z typem LEET. Typ
LEET nie jest przeznaczony do stosowania ze stalowym
ostrzem tnącym (piłą tarczową), a działanie typu LEET ze
stalowymi ostrzami tnącymi (piłą tarczową) może
spowodować nieoczekiwany wypadek.

• Nigdy nie instaluj stalowych ostrzy tnących (piły tarczowej) w
przeciwnym kierunku. Podczas instalacji potwierdź znak
strzałki na stalowym ostrzu tnącym (piła tarczowa) i zainstaluj
we właściwym kierunku.

• Stalowe ostrze tnące (piła tarczowa) musi być zamontowane
razem z opcjonalną osłoną elementu tnącego (patrz strona 11).

4. Po dokręceniu nakrętki ostrza tnącego obróć ręką ostrze tnące i
sprawdź, czy jest prawidłowo, centralnie zainstalowane.
Sprawdź, czy stalowe ostrze tnące nie są mimośrodowe ani nie
kolidują z żadną sąsiednią częścią.

KLUCZ IMBUSOWY 4 mm

STALOWE OSTRZE 
TNĄCE (3-ZĘBY)

DYSTANS B

GŁOWICA PRZEKŁADNI
DYSTANS A

OSŁONA OSTRZA 
TNĄCEGO

 STABILIZATOR 

NAKRĘTKA OSTRZA 
TNĄCEGO

ŚRUBA NAPĘDOWA

Stalowe ostrze tnące (3-zęby):

KLUCZ IMBUSOWY 4 mm

STALOWE 
OSTRZE TNĄCE 
(4-ZĘBY)

DYSTANS B

GŁOWICA PRZEKŁADNI
DYSTANS A

OSŁONA 
OSTRZA 
TNĄCEGO

 STABILIZATOR 

NAKRĘTKA OSTRZA 
TNĄCEGO

ŚRUBA NAPĘDOWA

Opcjonalne stalowe ostrze tnące (4-zęby):

Opcjonalne stalowe ostrze tnące (piła tarczowa):

KLUCZ IMBUSOWY 4 mm

STALOWE OSTRZE 
TNĄCE
(PIŁA TARCZOWA)

DYSTANS B

GŁOWICA PRZEKŁADNI
DYSTANS A

OSŁONA 
OSTRZA 
TNĄCEGO

STABILIZATOR

NAKRĘTKA OSTRZA 
TNĄCEGO

ŚRUBA NAPĘDOWA
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11 PL

INSTALACJA OSLONY ELEMENTU TNĄCEGO

• Zamontuj osłonę osprzętu tnącego w odpowiedniej pozycji,
aby zabezpieczyć cię przed elementami wyrzuconymi przez
obracający się osprzęt tnący.

• Nigdy nie używaj kosy bez osłony przystawki tnącej. Kamienie
lub inne ciała obce wyrzucone na zewnątrz przez obracające
się ostrze lub kontakt z obracającym się ostrzem tnącym mogą
spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

UWAGA:

• Noś grube rękawice robocze, aby chronić ręce podczas
serwisowania elementów w pobliżu przystawki do cięcia.

Standardowa osłona ostrza tnącego do stalowych ostrzy 
tnących (3-zęby i 4-zęby) oraz głowicy żyłkowej:

1. Umieść element dystansowy na osłonie ostrza tnącego.
Następnie przymocuj je do uchwytu osłony na głowicy przekładni.

2. Zamontuj cztery śruby.  Dokręć je bezpiecznie za pomocą
klucza Torx stroną 16 x 19 mm.
Moment dokręcenia śrub: 5.5 N∙m (0.6 kgf∙m)

Dolną część osłony narzędzia tnącego należy zdjąć podczas 
pracy ze stalowymi ostrzami tnącymi (3-zęby i 4-zęby). Aby 
odłączyć, patrz strona 16.

Opcjonalna osłona osprzętu tnącego do stalowych ostrzy 
tnących (piła tarczowa):

Zamontuj osłonę przystawki do cięcia w uchwycie osłony na 
głowicy przekładni. Zamontuj dystans i cztery śruby. Dokręć je 
kluczem Torx stroną 16 x 19 mm. 
Moment dokręcenia śruby: 5,5 N ∙ m (0,6 kgf ∙ m) 
Można użyć standardowego elementu dystansowego i śrub.

UCHWYT 
OSŁONY

OSŁONA 
ELEMENTU 
TNĄCEGO

DYSTANS

ŚRUBY 
(4 sztuki)

ŚRUBY
(4 sztuki)

OSŁONA ELEMENTU 
TNĄCEGO

MOCOWANIE OSŁONY

ELEMENTY STERUJĄCE

WŁĄCZNIK ZAPŁONU

Przełącznik silnika włącza i wyłącza układ zapłonowy. Przełącznik 
silnika musi być w pozycji ON, aby uruchomić silnik. Obrócenie 
przełącznika silnika w położenie OFF powoduje zatrzymanie silnika.

DŹWIGIENKA SSANIA

Dźwignia ssania otwiera się i zamyka zawór w gaźniku.
Pozycja ZAMKNIĘTA wzbogaca mieszankę paliwową do 
uruchomienia zimnego silnika.
Pozycja OPEN zapewnia odpowiednią mieszankę paliwową do 
pracy po uruchomieniu i do ponownego uruchomienia ciepłego 
silnika.

POMPKA ZALEWAJĄCA

Naciśnięcie pompy zalewowej doprowadza benzynę ze zbiornika 
paliwa do gaźnika. Ta procedura jest niezbędna do uruchomienia 
silnika.

RĄCZKA STARTERA

Pociągnięcie za rączkę startera powoduje uruchomienie 

rozrusznika w celu rozruchu silnika.

WŁĄCZNIK 
ZAPŁONU

OFF

ON

WŁĄCZNIK ZAPŁONU

ON
OFF

typy UEET, XEET typ LEET

DŹWIGIENKA 
SSANIA

ZAMKNIĘTA

OTWARTA

POMPKA ZALEWOWA

RĄCZKA STARTERA
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12 PL

SPUST STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ

Spust sterowania przepustnicą kontroluje prędkość obrotową silnika.
Pociągnięcie i zwolnienie spustu sterowania przepustnicą 
pokazanego poniżej powoduje, że silnik pracuje szybciej lub wolniej.

Odblokowanie spustu przepustnicy umożliwia jego uruchomienie. 
Nie można pociągnąć za spust dźwigni sterowania przepustnicą, 
chyba że wcześniej została wcześniej wciśnięta / odblokowana 
blokada spustu.

Stopniowe dociskanie spustu przepustnicy zwiększa prędkość 
obrotową silnika i zaczyna pracować osprzęt tnący.
Pociągnij dźwignię sterowania przepustnicą jeszcze bardziej, aby 
zwiększyć prędkość silnika i prędkość obrotową cięcia.
Zwolnienie spustu sterowania przepustnicą powoduje 
zmniejszenie prędkości silnika, a osprzęt tnący obraca się przez 
chwilę bezwładnie, po czym zatrzymuje się.

PUNKT MOCOWANIA UPRZĘŻY I HACZYK

Podczas pracy wykaszarką noś podwójną uprząż (patrz strona 20) 

i zaczep haczyk w punkcie mocowania uprzęży. 

• Przed rozpoczęciem korzystania z kosy należy założyć
podwójną uprząż.
W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia z powodu
niestabilności urządzenia.

• Dla bezpieczeństwa i wygody operatora ważne jest, aby
dobrze wyregulować paski szelek, aby można je było
wygodnie nosić uprząż i aby maszyna była odpowiednio
wyważona w pozycji roboczej.

typy UEET, LEET:
Punkt mocowania uprzęży ma jeden otwór do zaczepienia.
Aby odłączyć wykaszarkę od haka, naciśnij punkt nacisku na haku 
i zwolnij punkt mocowania uprzęży z haka.

typ XEET:
Punkt mocowania uprzęży ma dziewięć otworów do zaczepienia. 
Możesz dowolnie wybrać otwór w punkcie mocowania uprzęży, aby 
zaczepić hak tak, aby uzyskać odpowiednie wyważenie.
Aby odłączyć wykaszarkę od haka, naciśnij punkt nacisku na haku i 
zwolnij punkt mocowania uprzęży z haka.

typ LEETtyp UEET, XEET  
SPUST STEROWANIA 
PRZEPUSTNICĄ

BLOKADA SPUSTU 
PRZEPUSTNICY

WOLNO SZYBKO
SPUST 
STEROWANIA 
PRZEPUSTNICĄ

BLOKADA SPUSTU 
PRZEPUSTNICY

WOLNO

SZYBKO

Aby wyważyć wykaszarkę, gdy jest na haku, patrz strona 19.

MECHANIZM SZYBKIEGO ZWOLNIENIA

WAŻNE:

• Gdy do odpinania kosy używany jest mechanizm szybkiego
zwalniania, kosa może spaść. Podczas sprawdzania działania
mechanizmu szybkiego zwalniania nie należy mocować
wykaszarki do haczyka na podkładce biodrowej, aby zapobiec jej
opadnięciu i uszkodzeniu.

Zatrzask mechanizmu szybkiego zwalniania służy do odłączania 
wykaszarki od ciała w nagłych wypadkach.
Podnieś zaczep mechanizmu szybkiego zwalniania i odepchnij 
wykaszarkę, aby odłączyć ją od podwójnej uprzęży.
Po zwolnieniu wykaszarki za pomocą mechanizmu szybkiego 
zwalniania hak pozostaje w punkcie mocowania uprzęży. Zaczep 
haczyk na podkładce biodrowej po użyciu zatrzasku zwalniającego.

typ UEET, LEET 

HACZYK
PUNKT MOCOWANIA 
UPRZĘŻY

typ XEET

PUNKT 
NACISKU

PUNKT MOCOWANIA 
UPRZĘŻY

HACZYK

PUNKT 
NACISKU

ZATRZASK
PODWÓJNA 
UPRZĄŻ
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13 PL

SKŁADANIE UCHWYTU (TYLKO TYPYUEET, XEET) 
Uchwyt można złożyć do przechowywania i transportu.

1. Poluzuj śrubę regulacji o 6-7 obrotów.
2. (Typ UEET) Upewnij się, że między ząbkowanymi

powierzchniami jest wystarczający prześwit.
(typ XEET) Upewnij się, że wypustki na mocowaniu uchwytu B
nie są włożone w otwory tłumika drgań.

3. Obróć mocowanie uchwytu o 90 stopni i złóż kierownicę w lewo
lub w prawo. Uważaj, aby nie złożyć kierownicy o ponad 90
stopni.

typ UEET

ŚRUBA REGULACJI

typ XEET

PRZEŚWIT

PRZEŚWIT

ŚRUBA REGULACJI

MOCOWANIE 
UCHWYTU B

WYPUSTKI (4)
TŁUMIK DRGAŃ

POWIERZCHNIE 

ZĄBKOWANE

ŚRUBA REGULACJI
UCHWYT 

4. (Typ UEET) Poprawnie dopasuj ząbkowane powierzchnie i
dokręć śrubę regulacji.
(Typ XEET) Dokręcić śrubę regulacji. Należy pamiętać, że luz
między mocowaniem uchwytu B a tłumikiem drgań pozostanie
nawet po dokręceniu śruby regulacyjnej.

WAŻNE:

Podczas dokręcania śruby regulacji upewnij się, że powierzchnie 
ząbkowane pasują prawidłowo. Jeśli śruba regulacji będzie 
dokręcana przy nieprawidłowo dopasowanych powierzchniach 
ząbkowanych, śruba regulacji może zostać uszkodzona.

SYSTEM ANTY-WIBRACYJNY (TYLKO TYP XEET)

System antywibracyjny redukuje wibracje rękojeści dzięki strukturze 
tłumika drgań. Tłumik drgań jest wspierany przez amortyzatory, 
które są zamontowane w sekcji mocowania uchwytu i obudowie 
sprzęgła.
Jeśli uważasz, że wibracje uchwytu sterującego są nadmierne, 
skontaktuj się ze sprzedawcą.

tylko typ UEET:

POWIERZCHNIE 

ZĄBKOWANE

OK (prawidłowe dopasowanie)        NG (nieprawidłowe dopasowanie)

TŁUMIK DRGAŃ

AMORTYZATORY 
(wewnątrz tłumika drgań)
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14 PL

SPRAWDZENIE PRZED PRACĄ
W celu bezpiecznego i wydajnego wykaszania zawsze 

przeprowadzaj kontrole przed rozpoczęciem pracy.

• Każda część maszyny stanowi potencjalne źródło
zagrożenia, jeśli maszyna będzie użytkowana w innych niż
przewidziane warunkach lub jeśli konserwacja nie zostanie
przeprowadzona prawidłowo.

• Przeprowadź kontrolę wstępną na stabilnej, poziomej
powierzchni z zatrzymanym elementem tnącym i upewnij się,
że włącznik zapłonu znajduje się w pozycji WYŁ.

Przed każdym użyciem rozejrzyj się wokół silnika i sprawdź pod 
nim ewentualne wycieki oleju lub benzyny.

OCZYŚĆ OSŁONĘ ELEMENTU TNĄCEGO

Przed każdym użyciem usuń zanieczyszczenia, trawę lub inne 
obce przedmioty z osłony osprzętu tnącego.

INSTALACJA POKRYWY OSTRZA TNĄCEGO

Stalowe ostrza tnące (3-zęby) dla typów UEET i LEET
Stalowe ostrza tnące(4-zęby i piła tarczowa) dla typów UEET, LEET i 
XEET
Odepnij zatrzask, rozwiń osłonę ostrzy tnących na końcach 
stalowych środków tnących, tak aby końcówki stalowych ostrzy 
tnących były całkowicie przykryte osłoną .
Zapnij bezpiecznie zatrzaski.

Stalowe ostrza tnące (3-zęby) dla typu XEET 
Zamontuj osłonę ostrzy tnących na końcach stalowych ostrzy 
tnących (3-zęby). Upewnij się, że końcówki stalowych ostrzy 
tnących (3-zęby) są całkowicie zakryte osłoną. Zapnij bezpiecznie 
zatrzaski.

ZATRZASKI
STALOWE OSTRZE TNĄCE

POKRYWA OSTRZA 
TNĄCEGO

ZATRZASKI
STALOWE OSTRZE TNĄCE

POKRYWA 
OSTRZA 
TNĄCEGO 

SPRAWDŹ OLEJ SILNIKOWY 

WAŻNE:

• Uruchomienie silnika przy niskim poziomie oleju spowoduje
poważne uszkodzenie silnika.

• Stosowanie oleju lbezdetergentowego ub oleju do silników 2-
suwowych może skrócić żywotność silnika.

1. Ustaw podkaszarkę na poziomej powierzchni i zdejmij korek
wlewu oleju.

2. Sprawdź poziom oleju: powinien sięgać krawędzi szyjki wlewu oleju
i sprawdź, czy olej silnikowy nie jest zanieczyszczony i zepsuty.

3. Jeśli poziom oleju jest niski, napełnij zalecanym olejem (patrz
strona 31) do górnej granicy (krawędź szyjki wlewu oleju).
Jeśli olej jest zanieczyszczony lub zepsuty, wymień go (patrz strona
31).

4. Zamontuj korek wlewu oleju.

Co 10 godzin należy sprawdzać poziom oleju silnikowego i 
uzupełniać olej do górnej części szyjki wlewu oleju, jeśli silnik 
pracuje nieprzerwanie dłużej niż 10 godzin.

Po pracy ze zużytym olejem umyj ręce mydłem i wodą.

SZYJKA WLEWU OLEJU

GÓRNY POZIOM
(krawędź szyjki 

wlewu oleju)

KOREK WLEWU
OLEJU SILNIKOWEGO

GÓRNY POZIOM
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15 PL

SPRAWDŹ POZIOM PALIWA

Używaj benzyny bezołowiowej E10 o liczbie oktanowej 95 lub 
wyższej (liczba oktanowa pompowa 86 lub wyższej).
Specyfikacja paliwa konieczna do utrzymania wydajności układu 
kontroli emisji: paliwo E10 wymienione w przepisach UE.
Nigdy nie używaj benzyny, która jest zużyta, zanieczyszczona lub 
zmieszana z olejem. Unikaj zanieczyszczenia lub wody w zbiorniku 
paliwa.

• Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna i w pewnych warunkach
jest wybuchowa.

• Tankuj w dobrze wentylowanym miejscu przy wyłączonym
silniku. Nie pal ani nie dopuszczaj płomieni lub iskier w
obszar, w którym tankowany jest silnik lub w którym
znajduje się benzyna.

• Nie przepełniaj zbiornika paliwa (w szyjce wlewu nie powinno
być paliwa).
Po zatankowaniu upewnij się, że korek wlewu jest
prawidłowo i bezpiecznie zakręcony.

• Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane
paliwo lub opary paliwa mogą się zapalić. W przypadku
rozlania paliwa upewnij się, że obszar jest suchy przed
uruchomieniem silnika.

• Unikaj powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu ze
skórą lub wdychania oparów.

• TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

1. Sprawdź wizualnie poziom paliwa z zewnątrz zbiornika paliwa,
utrzymując szyjkę wlewu pionowo.

2. Jeśli poziom paliwa jest niski, uzupełnij paliwo w zbiorniku do 
odpowiedniego poziomu. Stopniowo odkręcaj korek wlewu
paliwa, aby uwolnić sprężone powietrze ze zbiornika. Paliwo w 
zbiorniku paliwa może wytrysnąć, jeśli korek wlewu paliwa 
zostanie szybko wykręcony.
Podczas tankowania silnik należy ustawić na poziomej
powierzchni.
Do tankowania użyj lejka i węża.
Zetrzyj wszelkie zanieczyszczenia z korka wlewu paliwa, aby 
uniknąć zabrudzenia w zbiorniku paliwa.
Pojemność zbiornika paliwa: 630 cm3 (0.63 L, 0.55 Imp qt)

3. Po zatankowaniu dokręć mocno korek wlewu paliwa.

WAŻNE:

Benzyna psuje się bardzo szybko w zależności od czynników takich 
jak ekspozycja na światło, temperatura i czas. W najgorszych 
przypadkach benzyna może zostać zanieczyszczona w ciągu 30 
dni. Używanie zanieczyszczonej benzyny może poważnie uszkodzić 
silnik (gaźnik zatkany, zawór zablokowany). Takie uszkodzenia 
spowodowane zepsutym paliwem nie są objęte gwarancją. Aby tego 
uniknąć, należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń:
• Używaj tylko określonej w instrukcji benzyny.
• Używaj świeżej i czystej benzyny.
• Aby spowolnić zużycie, przechowuj benzynę w certyfikowanym

zbiorniku paliwa.
• Jeśli przewidujesz długie przechowywanie (ponad 30 dni),

opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik (patrz strona 33).

Zamienniki benzyny nie są zalecane; mogą być szkodliwe dla 
elementów układu paliwowego.

KOREK WLEWU PALIWA

GÓRNY POZIOMZBIORNIK PALIWA

Benzyna zawierająca alkohol

Jeśli zdecydujesz się na benzynę zawierającą alkohol (gazohol), 
upewnij się, że liczba oktanowa jest co najmniej tak wysoka, jak 
zalecana przez Hondę. Istnieją dwa rodzaje „benzyny”: jeden 
zawiera etanol, a drugi zawiera metanol. Nie używaj benzyny 
zawierającej więcej niż 10% etanolu (E10).
Nie używaj benzyny zawierającej metanol (alkohol metylowy lub 
drzewny), która nie zawiera również współrozpuszczalników i 
inhibitorów korozji metanolu.

WAŻNE:

• Uszkodzenie układu paliwowego lub problemy z wydajnością
silnika wynikające z zastosowania benzyny zawierającej więcej
alkoholu niż zalecane nie są objęte gwarancją.

• Przed zakupem benzyny z nieznanej stacji najpierw sprawdź, czy
benzyna zawiera alkohol. Jeśli tak, dowiedz się, jakiego rodzaju i
zawartość procentową alkoholu.
Jeśli zauważysz jakieś niepożądane objawy podczas używania
określonej benzyny, przełącz się na benzynę, o której wiesz, że
zawiera mniej niż zalecana ilość alkoholu.

SPRAWDŹ FILTR POWIETRZA

1. Przesuń dźwignię ssania do pozycji ZAMKNIĘTEJ (w górę).
2. Poluzuj śrubę i zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra

powietrza.
3. Sprawdź wkład filtra powietrza pod kątem zabrudzenia lub

niedrożności. Oczyść wkład filtra powietrza, jeśli jest brudny
(patrz strona 31). Wymień wkład filtra powietrza, jeśli jest
nadmiernie zabrudzony.

4. Zainstaluj ponownie element filtra powietrza.
5. Ponownie zainstaluj pokrywę filtra powietrza i mocno dokręć

śrubę.

WAŻNE:

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza; spowoduje to 
szybkie zużycie silnika.

WKŁAD FILTRA 

POWIETRZA

POKRYWA 
FILTRA POWIETRZA

DŹWIGIENKA SSANIA

ŚRUBA

OBUDOWA FILTRA POWIETRZA
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16 PL

SPRAWDŹ DZIAŁANIE SPUSTU STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ 

Sprawdź, czy spust przepustnicy działa płynnie i zawsze wraca 
do położenia biegu jałowego.

Jeśli nie działa płynnie, sprawdź i wyreguluj luz cięgna przepustnicy. 
Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
Jeśli nie odskoczy z powrotem do położenia jałowego, nie należy 
obsługiwać wykaszarki. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

SPRAWDŹ OSŁONĘ ELEMENTU TNĄCEGO / ZDEJMOWANIE I 
ZAKŁADANIE DOLNEJ CZĘŚCI OSLONY ELEMENTU 
TNĄCEGO

• Nigdy nie używaj kosy bez osłony przystawki tnącej. Kamienie
lub inne ciała obce wyrzucone na zewnątrz przez obrotowy
element tnący lub kontakt z obracającym się elementem tnącym
mogą spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

UWAGA:

• Noś grube rękawice ochronne, aby chronić ręce podczas
serwisowania w pobliżu przystawki do cięcia.

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę elementu tnącego na
stalowych ostrzach tnących przed serwisowaniem wokół
stalowych elementów tnących.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14.

Sprawdź osłonę elementu tnącego

1. Zatrzymaj silnik przestawiając włącznik zapłonu w pozycję OFF.
2. Sprawdź osłonę urządzenia tnącego, aby upewnić się, że jest ona

prawidłowo zainstalowana i nie są uszkodzona. Jeśli osłona
osprzętu tnącego jest uszkodzona, wymień ją przed użyciem kosy.

3. Sprawdzić, czy śruby mocujące osłonę narzędzia tnącego nie są
poluzowane. W razie potrzeby mocno dokręć śruby.

4. Utrzymuj pozycję i kierunek osłony urządzenia tnącego tak
samo jak poniżej.

type UEET, XEET typ LEET

SPUST STEROWANIA 
PRZEPUSTNICĄ

SPUST STEROWANIA PRZEPUSTNICĄ

OSŁONA ELEMENTU TNĄCEGO

ŚRUBY MOCUJĄCE 
OSŁONĘ ELEMENTU 
TNĄCEGO
(4 sztuki)

Zdejmowanie i zakładanie dolnego elementu osłony 
narzędzia tnącego

Podczas obsługi wykaszarki ze stalowymi ostrzami tnącymi (3- 
zęby lub 4-zęby) zdejmij dolną część osłony narzędzia tnącego.
W celu użytkowania głowicy z żyłką nylonową przymocuj dolną 
część osłony narzędzia tnącego.

Zdejmowanie (w przypadku stalowego ostrza tnącego (3- lub 4- 
zęby)):
Odkręć trzy śruby, a następnie zdejmij dolną część osłony 
przystawki do cięcia.

Mocowanie (do obsługi głowicy z żyłką nylonową):
Zamontuj dwa elementy osłony narzędzia tnącego i zaciśnij je.
Zainstaluj trzy śruby i mocno je dokręcić.

ŚRUBY

DOLNA CZĘŚĆ 
OSŁONY 
ELEMENTU 
TNĄCEGO 

DOLNA CZĘŚĆ 
OSŁONY 
ELEMENTU 
TNĄCEGO 

ŚRUBY
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17 PL

SPRAWDŹ GŁOWICĘ PRZEKŁADNI

• Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

• Ze względów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika
sprawdź głowicę przekładni pod kątem zużycia i uszkodzeń.

UWAGA:

• Noś grube rękawice robocze, aby chronić ręce podczas
serwisowania w pobliżu przystawki do cięcia.

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę środków tnących na
stalowych ostrzach tnących przed serwisowaniem wokół 
stalowych ostrzy tnących.

Aby zainstalować osłonę elementów tnących, patrz strona 14. 

Sprawdź głowicę przekładni

1. Zatrzymaj silnik - włącznik zapłonu w pozycji OFF.
2. Sprawdź, czy między dystansem A a elementem tnącym nie

zaplątała się trawa lub nić. Jeśli tak, usuń je.
3. Po usunięciu trawy lub nici sprawdź, czy między głowicą

przekładni a dystansem A nie ma zanieczyszczającego
materiału, takiego jak błoto lub brud. Jeśli tak, zdejmij element
tnący (patrz strona 28) i wyczyść głowicę przekładni. Podczas
czyszczenia należy wykonać jednocześnie „Sprawdź śrubę
napędową”.

Głowica z żyłką nylonową:

GŁOWICA 
ŻYŁKOWA

KLUCZ IMBUSOWY 4mm

GŁOWICA PRZEKŁADNI

DYSTANS A

ŚRUBA NAPĘDOWA

Stalowe ostrze tnące
KLUCZ IMBUSOWY 4mm

GŁOWICA PRZEKŁADNI
DYSTANS A

ŚRUBA NAPĘDOWA

STALOWE 
OSTRZE TNĄCE

DYSTANS B

        STABILIZATOR
 NAKRĘTKA OSTRZA 

TNĄCEGO

OSŁONA 
ELEMENTU 
TNĄCEGO

Czyszczenie głowicy przekładni

Jeśli między głowicą przekładni a dystansem A znajduje się 
zanieczyszczony materiał, taki jak trawa, nić, błoto lub brud, 
wyczyść je, wykonując poniższą procedurę.

1. Zatrzymaj silnik - włącznik zapłonu w pozycji OFF.
2. Usuń element tnący. (patrz strona 28)
3. Usuń element dystansowy A.
4. Usuń trawę, nitki, błoto lub brud wokół elementu dystansowego

A i śruby napędowej.

Sprawdź śrubę napędową
Przytrzymaj śrubę napędową, przesuń ją w lewo i prawo i sprawdź, 
czy nie jest poluzowana. Jeśli jest luźna, należy wymienić głowicę 
przekładni. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.

Po „Oczyszczeniu głowicy przekładni” i „Skontroluj śrubę 
napędową”, pamiętaj o zamontowaniu dystansu A na głowicy 
przekładni przed zamocowaniem przystawki tnącej. Aby 
zamocować przystawkę do cięcia, patrz strona 28.

DYSTANS A

ŚRUBA NAPĘDOWA

GŁOWICA 
PRZEKŁADNI

ŚRUBA 
NAPĘDOWA
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18 PL

SPRAWDŹ ELEMENT TNĄCY

• Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

• Ze względów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika
sprawdź osprzęt tnący pod kątem zużycia i uszkodzeń oraz
sprawdź dokręcenie osprzętu tnącego. Używanie
podkaszarki ze zużytym, popękanym lub uszkodzonym
narzędziem tnącym może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie kosy. Zużyte, pęknięte lub uszkodzone
urządzenie może pęknąć, a elementy uszkodzonego
urządzenia mogą uderzyć operatora lub osoby postronne,
powodując śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA:

• Noś grube rękawice robocze, aby chronić ręce podczas
serwisowania w pobliżu przystawki do cięcia.

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę elementów tnących na
stalowych ostrzach tnących przed serwisowaniem wokół 
stalowych ostrzy tnących.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14.

Aby wybrać osprzęt tnący, patrz „Zastosowanie osprzętu 
tnącego” na stronie 24.

Głowica żyłkowa

1. Zatrzymaj silnik - włącznik zapłonu w pozycji OFF.
2. Sprawdź, czy głowica żyłkowa nie jest poluzowana.

Mocno dokręć głowicę żyłkową, jeśli jest poluzowana (patrz
strona 28).

3. Sprawdź linkę nylonową pod kątem puchnięcia.
Jeśli linka nylonowa jest uszkodzona, wysuń linkę nylonową
zgodnie z następującymi procedurami. Aby wysunąć linkę
nylonową, patrz strona 25.
Przed podaniem żyłki nylonowej sprawdź, czy obcinarka żyłki
jest wolna od kurzu, brudu i innych ciał obcych. W razie potrzeby
wyczyść obcinarkę.

OSTRZE PRZYCINANIA ŻYŁKI

Stalowe ostrze tnące

1. Zatrzymaj silnik - włącznik zapłonu w pozycji OFF.
2. Sprawdź dokręcenie nakrętki ostrza tnącego.

Dokręcić nakrętkę, jeśli jest luźna (patrz strona 10).
3. Sprawdź stalowe ostrze tnące pod kątem zużycia, zgięć,

pęknięć i innych uszkodzeń. Jeśli stalowe ostrze tnące są
zużyte, pęknięte, wyszczerbione lub w inny sposób
uszkodzone, wymień uszkodzone stalowe ostrze tnące na nowe
oryginalne stalowe ostrze tnące firmy Honda lub ich
odpowiedniki.

Stępione stalowe ostrze tnące można naostrzyć.
Jeśli trudno ci to zrobić samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

KONTROLA STABILIZATORA (DLA OSTRZY STALOWYCH)

Sprawdź zużycie stabilizatora. Jeśli w stabilizatorze występują 
pęknięcia lub dziury, wymień go. Skontaktuj się ze sprzedawcą w 
celu wymiany.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI

Przed każdą pracą sprawdź śruby i nakrętki, czy nie są 
poluzowane. Jeśli śruby lub nakrętki poluzują się, dokręć je.
1. Sprawdź każdą śrubę i nakrętkę silnika i ramy pod kątem luzu.

W razie potrzeby dokręć je bezpiecznie.
2. Sprawdź uchwyt pod kątem poluzowanych śrub lub wkrętów i

dokręć je w razie potrzeby.

NORMALNE ZUŻYTE WYSZCZERBIONE

PĘKNIĘTE WYGIĘTE

STABILILZATOR DZIURA

PĘKNIĘCIE

TYP LEET: TYP UEET:

ŚRUBA 
REGULACJI 
UCHWYTU

ŚRUBY 
MOCUJĄCE 
UCHWYT 

ŚRUBY 
MOCUJĄCE 
UCHWYT 

TYPY UEET, XEET:
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19 PL

WYWAŻENIE WYKASZARKI

• Przed użyciem kosy należy założyć podwójną uprząż.
W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia z powodu
niestabilności kosy.

• Dla bezpieczeństwa i wygody operatora ważne jest, aby
wyregulować szelki uprzęży, aby można je było wygodnie
nosić i aby maszyna była odpowiednio wyważona w pozycji
roboczej.

Sprawdź podwójną uprząż

1. Załóż podwójną uprząż. (patrz strona 20)
2. Ustaw hak w punkcie mocowania uprzęży. (patrz strona 12)
3. Sprawdź, czy hak jest bezpiecznie przymocowany do punktu

mocowania uprzęży.
4. Sprawdź, czy wyważenie i położenie wykaszarki są następujące.

typy UEET, LEET

typ XEET

Odpowiednie wyważenie

1. Wyreguluj podwójną uprząż, aby punkt mocowania uprzęży
znalazł się na prawym biodrze (patrz strona 20).

2. Trzymaj kosę tak, aby przystawka do cięcia była równoległa
do ziemi, przy trzymaniu uchwytu obiema rękami.

3. Wyreguluj długość podwójnej uprzęży (strona 20), pozycję
rączki lub kąt uchwytu (strona 19), aby ostrze tnące było
równoległe do podłoża i pozostawał nad podłożem, zachowując
prześwit.

Nie używaj wykaszarki, jeśli obrotowe ostrze tnące może 
dosięgnąć twoich stóp. Stopy mogą ulec obrażeniom, jeśli 
obracające się ostrze tnące dotknie stóp.

PUNKT MOCOWANIA 
UPRZĘŻY

HAK

ZACZEP

ZACZEP

HAK

PUNKT MOCOWANIA UPRZĘŻY 

Równolegle do podłoża z 
zachowaniem prześwitu

PUNKT MOCOWANIA 
UPRZĘŻY

REGULACJA UCHWYTU

Regulacja położenia mocowania uchwytu (tylko typy UEET, LEET)

typ UEET

Możesz przesunąć mocowanie uchwytu do przodu lub do tyłu. Aby 
wyregulować pozycję mocowania uchwytu, patrz strona 8.
Ze względów bezpieczeństwa rączki uchwytu i mocowania uchwytu 
nie można montować za kołnierzem bezpieczeństwa.

typ LEET

Położenie uchwytu pałąkowego można przesunąć do przodu 
lub do tyłu. Patrz strona 8.
Ze względów bezpieczeństwa uchwytu pałąkowego nie wolno 
instalować za kołnierzem bezpieczeństwa.

Regulacja kąta uchwytu (tylko typy UEET, XEET)

Standardowy kąt wynosi 90 stopni.
Możesz przechylić kierownicę do przodu lub do tyłu w 
zakresie 30 stopni od jej standardowego kąta.

typ UEET

Aby wyregulować kąt uchwytu, poluzuj lekko śrubę regulacji i 

przechyl uchwyt. Dokładnie dokręć śrubę regulacji.

typ XEET

Aby wyregulować kąt uchwytu, poluzuj lekko śrubę regulacji i 
przechyl uchwyt. Lekko naciśnij mocowanie A i dokręć mocno 
śrubę regulacji.

Po wyregulowaniu położenia uchwytu lub kąta uchwytu upewnij 
się, że linka przepustnicy nie jest mocno naciągnięta.
Sprawdź także, czy spust przepustnicy działa płynnie.

90° 30° DO TYŁU 30° NAPRZÓD

ŚRUBA REGULACJI

ŚRUBA REGULACJI
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20 PL

REGULACJA PODWÓJNEJ UPRZĘŻY

Wszystkie regulacje można wykonać, wydłużając lub skracając 

paski regulacyjne za pomocą blokady drabinowej. 

Punkty regulacji

• Położenie haka można regulować za pomocą blokad
drabinowych na paskach podtrzymujących pas taliowy.

• Długość paska naramiennego i położenie pasa taliowego można
regulować za pomocą blokad drabinkowych na pasach
naramiennych.

• Mocowanie pasa taliowego można regulować za pomocą
blokady drabinowej po prawej stronie.

BLOKADA 
DRABINOWA

BLOKADA 

DRABINOWA

HAK
HAK

Pozycja haka:

Długość pasów naramiennych:

BLOKADA 
DRABINOWA

PASY NARAMIENNE

BLOKADA 
DRABINOWA

Dopasowanie pasa taliowego:
BLOKADA DRABINOWA

PAS TALIOWY

Blokada drabinkowa

Wszystkie blokady drabinowe można obsługiwać w ten sam sposób.

Noszenie podwójnej uprzęży

Noś podwójną uprząż tak, aby podkładka biodrowa znajdowała się 
po prawej stronie ciała.
Upewnij się, że szelki nie skręcają się.
Mocno zabezpiecz zatrzask podwójnej uprzęży z przodu ciała, aż 
usłyszysz kliknięcie.
Aby odblokować zatrzask podwójnej uprzęży, pociągnij uprząż w 
prawo i w lewo, naciskając jednocześnie zatrzask.

Aby skrócić paski naramienne:

Pociągnij za pasek

Aby wydłużyć paski naramienne:

Pociągnij za 
blokadę drabinkową

PODKŁADKA BIODROWA

PODWÓJNA UPRZĄŻ

ZATRZASK UPRZĘŻY
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21 PL

Regulacja pozycji haka

• Skrócenie zarówno przednich, jak i tylnych pasków
regulacyjnych podnosi pozycję haka.

• Wydłużenie przednich i tylnych pasków regulacyjnych obniża
pozycję haka.

• Regulacja po obu stronach paska regulacyjnego lub po obu
stronach w przeciwnym kierunku przesunie pozycję haka w
kierunku, w którym pociągnąłeś. (np. jeśli pasek regulacyjny z
przodu zostanie skrócony, a tył wydłużony, hak przesunie się do
przodu)

HAK 

Regulacja pozycji pasów naramiennych i pasa taliowego

• Skróć lub przedłuż paski regulacyjne, aby pas taliowy pasował
w pasie.

• Skrócenie pasków regulacyjnych podnosi pas taliowy do góry.
• Wydłużenie pasków regulacyjnych opuszcza pas taliowy.
• Aby wyregulować proporcję ciężaru przekazywanego na ramiona i

plecy, wyreguluj paski regulacyjne w lewo lub w prawo.
• Skrócenie obu pasków regulacyjnych powoduje większe

obciążenie ramion i pleców.
• Wydłużenie ich spowoduje przeniesienie większego ciężaru na

talię.

PASEK 
REGULACYJNY 
(PRZÓD) 

HAK 

PASEK 
REGULACYJNY 
(TYŁ) 

PASKI
REGULACYJNE

PAS TALIOWY

Regulacja dopasowania pasa taliowego

• Skrócenie paska regulacyjnego sprawia, że pas w talii mocniej
przylega.
Ta regulacja jest odpowiednia do pracy przy dużym obciążeniu,
ponieważ ciężar zawieszenia kosy spalinowej i siła reakcji
zostaną rozłożone.

• Wydłużenie paska regulacyjnego zwiększa zakres ruchu
wahadłowego kosy spalinowej.
Ta regulacja jest odpowiednia dla prac wymagających małego
nakładu siły i pracy przy małym obciążeniu. np. na płaskim terenie,
do prac wymagających bardziej elastycznego ruchu.

Mocowanie luźnych końcówek pasków

Po wyregulowaniu uprzęży, przymocuj luźne końcówki pasków 

do paska regulacyjnego za pomocą klipsów mocujących.

Nie mocuj klipsów w następujący sposób.

• Mocowanie lewego klipsa do paska po prawej stronie i odwrotnie.
• Mocowanie w miejscu innym niż podwójna uprząż.

Mocowanie klipsów w powyższy sposób może uniemożliwić zdjęcie 
podwójnej uprzęży nawet po zwolnieniu zatrzasku podwójnej 
uprzęży.

PASEK REGULACYJNY

PAS TALIOWY

KLIPS (na pasku taliowym)

KLIPSY
(na paskach 
naramiennych)

KLIPSY

LUŹNE KOŃCÓWKI
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22 PL

SPRAWDŹ MECHANIZM SZYBKIEGO ZWOLNIENIA

WAŻNE:

• Gdy do odłączania kosy używany jest mechanizm szybkiego
zwalniania, kosa może spaść. Podczas sprawdzania działania 
mechanizmu szybkiego zwalniania nie należy mocować 
wykaszarki do haczyka na podkładce biodrowej, aby zapobiec jej 
opadnięciu i uszkodzeniu.

1. Załóż podwójną uprząż.
2. Sprawdź, czy zatrzask jest zwolniony, gdy tylko zaczep

mechanizmu szybkiego zwalniania zostanie pociągnięty do góry,
trzymając lewą rękę podkładkę biodrową.

3. Włóż języczek zatrzasku w otwór mechanizmu szybkiego
zwalniania.

Jeśli zatrzask nie zostanie zwolniony, oddaj urządzenie do 
kontroli i naprawy do sprzedawcy.

SPRAWDŹ OBROTY JAŁOWE SILNIKA I DZIAŁANIE SPRZĘGŁA

Ta kontrola jest potrzebna do uruchomienia silnika. Aby uruchomić 

silnik, patrz strona 23.

• Spaliny zawierają trujący tlenek węgla. Nigdy nie uruchamiaj
silnika w zamkniętym obszarze. Należy zapewnić
odpowiednią wentylację.

• Uruchom silnik w miejscu oddalonym co najmniej 15 m (49
stóp) od ludzi, zwierząt i otaczających budynków. Upewnij
się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych przeszkód.

UWAGA:

Nie uruchamiaj silnika, gdy element tnący dotyka ziemi lub 
przeszkody. Wykaszarka może wykonywać nieoczekiwane ruchy, 
powodując obrażenia nóg itp.

Sprawdź obroty jałowe silnika

Uruchom silnik (patrz strona 23) i sprawdź, czy prędkość obrotowa 
biegu jałowego jest normalna.
Jeśli prędkość obrotowa biegu jałowego jest nienormalnie wysoka 
lub niska, nie należy obsługiwać wykaszarki i trzeba zlecić jej 
sprawdzenie przedstawicielowi serwisu.

Sprawdź działanie sprzęgła

Sprawdź, czy ostrze tnące przestaje się obracać po zwolnieniu 
spustu sterowania przepustnicą.
Przystawka tnąca nie powinna się obracać, gdy silnik pracuje na 
biegu jałowym. Jeśli jednak ostrze obraca się na biegu jałowym, 
przed użyciem kosy należy odpowiednio wyregulować prędkość 
biegu jałowego. Zleć sprawdzenie wykaszarki sprzedawcy.

ZATRZASK

PODWÓJNA 
UPRZĄŻ

SPRAWDŹ DZIAŁANIE WŁĄCZNIKA ZAPŁONU SILNIKA

Sprawdź, czy silnik jest zatrzymany, przesuwając włącznik zapłonu 
do pozycji WYŁ.

UWAGA:

• Należy pamiętać, że ostrze tnące obraca się bezwładnie przez
chwilę po zatrzymaniu silnika.

• Upewnij się, że silnik jest zatrzymany, a ostrze tnące przestało się
obracać przed umieszczeniem kosy spalinowej na ziemi.

typy UEET, XEET typ LEET 

OFF

OFF

WŁĄCZNIK ZAPŁONU
WŁĄCZNIK 
ZAPŁONU
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URUCHOMIENIE SILNIKA

• Spaliny zawierają trujący tlenek węgla. Nigdy nie uruchamiaj
silnika w zamkniętym obszarze. Należy zapewnić
odpowiednią wentylację.

• Uruchom silnik w miejscu oddalonym co najmniej 15 m (49
stóp) od ludzi, zwierząt i otaczających budynków. Upewnij
się, że w obszarze roboczym nie ma żadnych przeszkód.

UWAGA:

• Nie uruchamiaj silnika, gdy element tnący dotyka ziemi lub
przeszkody. Kosa mogą wykonywać niekontrolowane ruchy, 
powodując obrażenia nóg itp.

• Nosić odzież ochronną i wyposażenie ochronne (patrz strona 2).

1. Ustaw włącznik zapłonuw pozycji ON.

2. Aby uruchomić zimny silnik, przesuń dźwignię ssania do pozycji
ZAMKNIĘTEJ.
Aby ponownie uruchomić ciepły silnik, pozostaw dźwignię
ssania w pozycji OTWARTEJ.

3. Naciśnij pompkę zalewającą kilka razy, aż pompa zalewająca
zostanie napełniona paliwem.
Nawet jeśli pompa zalewania zostanie naciśnięta zbyt wiele
razy, dodatkowe paliwo powróci do zbiornika paliwa.
Jeśli pompa zalewania nie zostanie wystarczająco wciśnięta,
silnik może się nie uruchomić.

typy UEET, XEET typ LEET

ON

ON

WŁĄCZNIK ZAPŁONUWŁĄCZNIK 
ZAPŁONU 

DŹWIGIENKA SSANIAZAMKNIĘTE

OTWARTE

POMPKA PALIWA

4. Pociągnij lekko uchwyt rozrusznika, aż poczujesz opór,
jednocześnie podpierając wałek przekładni stopą i trzymając
wałek przekładni ręką, a następnie pociągnij energicznie w
kierunku strzałki, jak pokazano poniżej. Delikatnie zwróć uchwyt
rozrusznika.

WAŻNE:

• Nie pozwól, aby uchwyt rozrusznika powracając uderzył w silnik.
Delikatnie odwiedź go, aby zapobiec uszkodzeniu rozrusznika.

• Uszkodzenie może nastąpić, jeśli uchwyt rozrusznika zostanie
pociągnięty podczas pracy silnika.

5. Jeśli dźwignia ssania została przesunięta do pozycji
ZAMKNIĘTEJ, aby uruchomić silnik, stopniowo przesuwaj ją do
pozycji OTWARTE, gdy silnik się rozgrzeje.

RĄCZKA STARTERA

Kierunek pociągnięcia

DŹWIGIENKA SSANIA
OTWARTE
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WYKASZANIE
Przeczytaj i zrozum wskazówki bezpieczeństwa na stronach od 2 
do 4 przed uruchomieniem podkaszarki.
W przypadku zauważenia nienormalnego dźwięku, zapachu, 
wibracji lub innych nietypowych znaków, należy natychmiast 
zatrzymać silnik i skonsultować się z serwisem.

Zatrzymaj silnik przed regulacją długości podwójnej uprzęży.

• Nie używaj wykaszarki, jeśli obrotowe narzędzie tnące może
dosięgnąć twoich stóp. Stopy mogą ulec zranieniu, jeśli
obracające się urządzenie tnące dotknie stóp.

• Przed użyciem kosy należy założyć podwójną uprząż. W
przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia z powodu jej
niestabilności.

• Ze względów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika
sprawdź osprzęt tnący pod kątem zużycia i uszkodzeń oraz
sprawdź mocowanie osprzętu tnącego. Obsługa wykaszarki ze
zużytym, popękanym lub uszkodzonym narzędziem tnącym
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
Zużyte, pęknięte lub uszkodzone urządzenie może pęknąć, a
jego elementy mogą uderzyć operatora lub osoby postronne,
powodując śmierć lub poważne obrażenia.

• Przed użyciem kosy należy założyć podwójną uprząż.
W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia z powodu jej
niestabilności.

• Dla bezpieczeństwa i wygody operatora ważne jest, aby
wyregulować paski szelek tak, aby można je było wygodnie
nosić i aby maszyna była odpowiednio wyważona w pozycji
roboczej.

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW TNĄCYCH

Aby wydajnie użytkować kosę, wybierz odpowiednie urządzenie 
tnące zgodnie z długością trawy i innymi warunkami gruntowymi.

ZAKŁADANIE PODWÓJNEJ UPRZĘŻY I ZAWIESZANIE 
WYKASZARKI NA HAKU

WAŻNE:
Korzystając z wykaszarki, zawsze powracaj do pracy na biegu 
jałowym między operacjami. Jeśli silnik będzie pracował z 
maksymalną prędkością bez obciążenia (brak oporu na urządzeniu 
tnącym) przez długi czas, silnik może zostać poważnie uszkodzony.

1. Załóż podwójną uprząż i wyreguluj jej dopasowanie (patrz str. 20).
2. Uruchom silnik (patrz strona 23) i zawieś kosiarkę na haku

podwójnej uprzęży (patrz strona 12).
3. Upewnij się, że wykaszarka jest odpowiednio wyważona

(patrz strona 19).

Rodzaj przystawki do cięcia Odpowiednie warunki

Głowica z żyłką 
nylonową

Koszenie niskiej trawy i 
czyszczenie

Stalowe ostrze 
tnące (3-zęby)

Czyszczenie gęstych i 
splątanych chwastów, 
krzewów takich jak jeżyny 
lub dzikie krzewy o średnicy 
mniejszej niż 20 mm (0,79 
cala)

Stalowe ostrze 
tnące (4-zęby) 
(część opcjonalna)

Stalowe ostrze tnące 
(piła tarczowa) 
(część opcjonalna)

Ścinanie krzewów, krzewów i 
małych drzew, których pień 
ma mniej niż 60 mm (2,36 
cala) średnicy

PODSTAWOWA OPERACJA

Prawidłowe podejście do operacji przycinania

• Trzymaj wykaszarkę we właściwej pozycji (patrz strona 19).
• Stopniowo poluzuj uchwyt na rączce. Nie zwalniaj, lecz delikatnie

połóż obie dłonie na uchwycie i upewnij się, że wysokość
przystawki do cięcia od podłoża nie zmienia się znacząco.

• Mocno trzymaj kosę obiema rękami, palcami i kciukami otaczając
uchwyty. Pomoże ci to zachować kontrolę nad kosą przez cały
czas.

• Utrzymuj stabilność i równowagę.
• Nie wychylaj się zbyt daleko.
• Trzymaj element tnący poniżej wysokości kolana.
• Trzymaj wszystkie części ciała z dala od obracającego się

narzędzia tnącego i gorących powierzchni.

Regulacja jest konieczna, jeśli element tnący unosi się wysoko 
ponad kolana. Nie należy obsługiwać kosy przed regulacją. 
Jeśli nie można wyważyć kosy spalinowej przy prawidłowej 
regulacji, skonsultuj się ze sprzedawcą.

Podstawowe działania operacji przycinania

• Operuj wykaszarką nie za pomocą siły ramienia, ale za pomocą
talii, tak aby osprzęt tnący kołysał się po łuku poziomym od
prawej do lewej.
Trzymaj wykaszarkę tak, abyś mógł bezpiecznie i łatwo
przesunąć ciężar na prawą nogę, a następnie na lewą nogę i
powoli iść małymi krokami.

• Podczas pracy wykaszarką na umiarkowanym nachyleniu stań na dole
wzniesienia. Strome zbocza są śliskie i możesz stracić równowagę.
Nie używaj wykaszarki na stromym zboczu.

UWAGA:

Zadbaj o swoja stabilność. Nie używaj wykaszarki w śliskim 
miejscu, ponieważ możesz stracić równowagę.

• Podczas obsługi podkaszarki nie podnoś jej powyżej ułożenia
poziomego. Zawsze trzymaj wykaszarkę w zakresie niższym niż
równolegle do podłoża.

Nie podnoś wykaszarki 
powyżej ułożenia 
równoległego do podłoża

Używaj 
wykaszarki w 
zakresie niższym 
niż kąt poziomy
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25 PL

W sytuacji awaryjnej

W nagłych wypadkach pociągnij zaczep mechanizmu szybkiego 
zwalniania i odepchnij kosę, aby odłączyć wykaszarkę od podwójnej 
uprzęży.

Aby uniknąć odrzutu

Sektory „prawej połowy” stalowych ostrzy tnących nie mogą być 
używane do cięcia. Kontakt stalowego ostrza z twardymi przedmiotami 
podczas obracania się stalowego ostrza spowoduje odbicie narzędzia 
z powodu kierunku obrotu (zjawisko to nazywa się „odrzutem”).

• Nigdy nie dotykaj twardych przedmiotów, takich jak kamienie,
drzewa, kołki lub beton, obracającymi się stalowymi
elementami tnącymi. Jeżeli stalowe ostrze uderzy w takie
przedmioty, spowoduje odrzut. Nigdy nie tnij bardzo
twardego drewna i / lub roślin o dużej średnicy pnia za
pomocą stalowych ostrzy tnących, spowoduje to odrzut.
Odrzut powoduje utratę kontroli nad wykaszarką i kontakt
stalowych elementów tnących z operatorem lub osobami
postronnymi, powodując śmierć lub poważne obrażenia.
Powoduje to również zużycie, pękanie lub uszkodzenie
stalowych elementów tnących, które mogą pękać, a
wyrzucone kawałki stalowych elementów tnących mogą
uderzyć operatora lub osoby postronne, powodując śmierć
lub poważne obrażenia.

• Cięcie należy wykonywać tylko po przesunięciu kosy w lewo.
Sektor „prawej połowy” stalowego ostrza tnącego nie może
być używany do cięcia. Przesuwając go w prawo, nie koś
trawy. Uderzenie w twardy przedmiot w tym kierunku
spowoduje odrzut, śmierć lub poważne obrażenia.

• Jeśli stalowe ostrze tnące dotknie przeszkody, natychmiast
zatrzymaj silnik. Sprawdź stalowe ostrze tnące po
zatrzymaniu się elementu tnącego. Nigdy nie wznawiaj pracy
z uszkodzonymi lub uszkodzonymi stalowymi elementami
tnącymi.

PODWÓJNA 
UPRZĄŻ

ZATRZASK

ODRZUT

Wysuwanie nylonowej linki z głowicy

W przypadku tego rodzaju osprzętu tnącego linka nylonowa 
wysuwa się, gdy głowica z żyłką zostanie uderzona o ziemię 
podczas pracy silnika. Należy stosować z nim osłonę osprzętu 
tnącego z obcinakiem do linki.

Podczas przesuwania w lewo Podczas przesuwania w prawo

LEWA POŁOWA
(używana do cięcia)

PRAWA POŁOWA
(uderzenie w twardy przedmiont 
tym sektorem spowoduje odrzut)

OBCINAK 
LINKI

GŁOWICA Z 
ŻYŁKĄ 
NYLONOWĄ

UDERZ
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26 PL

ZATRZYMANIE SILNIKA

1. Zwolnij spust przepustnicy.
2. Przestaw włącznik zapłonu do pozycji OFF.

UWAGA:

• Należy pamiętać, że osprzęt tnący obraca się bezwładnie jeszcze
przez chwilę po zatrzymaniu silnika.

• Upewnij się, że silnik jest zatrzymany, a element tnący przestał
się obracać przed umieszczeniem kosy spalinowej na ziemi.

 typy UEET, XEET typ LEET
OFF

OFF

WŁĄCZNIK ZAPŁONUWŁĄCZNIK 
ZAPŁONU 
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27 PL

KONSERWACJA

Okresowe kontrole i regulacja wykaszarki są niezbędne, aby 
zachować wysoką wydajność. Regularna konserwacja pomoże 
również przedłużyć żywotność. Wymagane interwały serwisowe i 
rodzaj konserwacji, którą należy wykonać, opisano w 
harmonogramie konserwacji.
Aby zapewnić dłuższą eksploatację i wydajność, utrzymuj dolną 
część osłony przystawki do cięcia w czystości i wolną od 
nagromadzonych ścinków trawy, myjąc ją wężem po każdym 
użyciu i / lub czyszcząc szczotką drucianą i skrobakiem.

• Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy ustawić kosę na płaskiej
powierzchni, upewnić się, że przystawka tnąca jest
zatrzymana, i ustawić włącznik zapłonu w pozycji OFF, aby
mieć pewność, że silnik nie uruchomi się przypadkowo.

• Wykaszarka powinna być serwisowana przez autoryzowany
serwis, chyba że właściciel ma odpowiednie narzędzia i dane
serwisowe i uważa, że ma kwalifikacje mechaniczne.

UWAGA:

• Do konserwacji lub naprawy używaj oryginalnych części Hondy
lub ich odpowiedników. Części zamienne, które nie są 
równoważnej jakości, mogą uszkodzić wykaszarkę.

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę elementow tnących na
stalowych ostrzach przed serwisowaniem wokół stalowych ostrzy 
tnących.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KONSERWACYJNYCH

(1) Serwisuj częściej jeśli korzystasz w zapylonym środowisku.
(2) Te elementy powinny być serwisowane przez autoryzowany, 

serwis chyba że masz odpowiednie narzędzia i jesteś 
biegły mechanicznie. Procedury serwisowe znajdują się w 
instrukcjach serwisowych Hondy.

(3) Zapisu godziny pracy w celu ustalenia właściwych 
interwałów działań serwisowych.

(4) Te elementy zużywające się powinny zostać wymienione  
      nawet po krótkim czasie, jeśli to konieczne.
(5) typ XEET (odpowiedni typ)

Częstotliwość

INTERWAŁ SERWISOWY (3)

Każde 

użycie

Pierwszy
miesiąc 

lub 

10 godz.

Co  
3 m-ce 

lub 

25 godz.

Co  
6 m-cy 

lub 

50 godz.

Co  
rok
lub 

100 godz.

Co 

2 lata
lub 

300 godz.

StronaPrzeprowadzaj co wskazaną liczbę 
miesięcy lub przepracowanych godzin, 
w zależności co nastąpi pierwsze

Olej silnikowy
Sprawdź poziom o 14

Wymień o o 31

Filtr powietrza

Sprawdź o 15

Oczyść o (1) 31

Wymień o 31

Świeca 
zapłonowa

Sprawdź - wyreguluj o (2) -

Wymień o (2) -

Linka przepustnicy/ 

spust sterowania 

przepustnicą
Sprawdź o 16

Działanie 

włącznika zapłonu o 22

Podwójna 

uprząż Sprawdź o 19

Element 
tnący

Sprawdź 

(jeśli konieczne - 
wymień)

o 18

Osłona 

elementu 

tnącego
Sprawdź o 16

Jałowy / Sprzęgło      Sprawdź o 22

Żeberka 
chłodzące silnika o (1)(2) -

Nakrętki, śruby 

mocowania

Sprawdź 

(dokręć, jeśli 
trzeba)

o 18

Zbiornik paliwa Oczyść o 32

Filtr paliwa Sprawdź o 32

Okładzina i bęben 

sprzęgła Sprawdź o (2)(4) -

Zużycie 

głowicy 

przekładni
Sprawdź o (2) -

Głowica 

przekładni
Sprawdź - oczyść o 17

Nasmaruj o 32

Obroty jałowe Sprawdź - wyreguluj o (2) -

Luzy 
zaworowe

Sprawdź - 
wyreguluj o (2) -

Komora 
spalania Oczyść Co 2 lata lub co 300 godzin (2) -

Przewody paliwowe Sprawdź Co rok lub co 100 godz. (Jeśli konieczne - wymień) (2) -

Przewody olejowe Sprawdź Co 2 lata (Jeśli konieczne - wymień) (2) -

Amortyzatory 

tłumika drgań (5)
Sprawdź - 
wyreguluj

o (2) -
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28 PL

WYMIANA ELEMENTU TNĄCEGO

• Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że
włącznik silnika znajduje się w pozycji OFF, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

• Ze względów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika
sprawdź ostrze tnące pod kątem zużycia i uszkodzeń oraz 
sprawdź dokręcenie osprzętu tnącego. Obsługa wykaszarki 
ze zużytym, popękanym lub uszkodzonym narzędziem 
tnącym może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 
sprzętu. Zużyte, pęknięte lub uszkodzone ostrze może 
pęknąć, a elementy uszkodzonego ostrza mogą uderzyć 
operatora lub osoby postronne, powodując śmierć lub 
poważne obrażenia.

Głowica żyłkowa

Demontaż:

1. Przestaw włącznik zapłonu do pozycji OFF i zatrzymaj silnik.
2. Włóż klucz imbusowy 4 mm w otwór narzędzia blokującego.

Obracaj stalowymi ostrzami, aż poczujesz, że klucz
imbusowy wpada w otwór przekładki A. Upewnij się, że
stalowe ostrze tnące się nie obraca.

3. Obróć głowicę żyłkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby zdjąć ją z głowicy przekładni.

Instalacja:

1. Upewnij się, że przekładka A jest zainstalowana na głowicy
transmisyjnej.

2. Włóż klucz imbusowy 4 mm w otwór narzędzia blokującego, 
aby śruba napędowa się nie obracała.

KLUCZ IMBUSOWY 
4 mm

PRZEKŁADKA A

OTWÓR 
NARZĘDZIA 
BLOKUJĄCEGO

GŁOWICA ŻYŁKOWA

KLUCZ 
IMBUSOWY 4 mm

Włóż klucz imbusowy 
w otwór narzędzia 
blokującego

OTWÓR NARZĘDZIA 
BLOKUJĄCEGO

ŚRUBA NAPĘDOWA

PRZEKŁADKA A

3. Obróć głowicę zyłkową w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zainstalować ją na głowicy przekładni.

Wymiana głowicy żyłkowej

• Nigdy nie zastępuj linki nylonowej linką z innego materiału,
na przykład drutem stalowym.

typy UEET, LEET:

Zalecane parametry linki nylonowej:
Standardowa średnica żyłki nylonowej: 2,7 mm (0,11 cala), 
Maksymalna długość: 6,0 m (19,7 stóp)

1. Ściągnij pokrywę z obudowy. Naciśnij dwa zatrzaski
obudowy i pociągnij w dół pokrywę.

2. Wyciągnij szpulę z pokrywy i usuń resztę nylonowej linki.

3. Przygotuj odpowiednią długość nylonowej linii i złóż ją na pół
wzdłuż.

4. Umieść środek nylonowej linii w wycięciu w szpuli i zwiń
nylonową linkę, obracając w określonym kierunku.

GŁOWICA ŻYŁKOWA

Wciśnij

Pociągnij

ZATRZASK

OBUDOWA

POKRYWA

ZATRZASK

Wciśnij

SZPULA

POKRYWA

KIERUNEK NAWIJANIA

NACIĘCIE

LINKA NYLONOWA
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29 PL

5. Przytrzymaj nylonowe żyłki wycięciach przytrzymujących na
zewnętrznym kołnierzu szpuli. Pozostaw 10 cm żyłki
wystających z wycięć. Nie pozwól, aby żyłka się poluzowała.

6. Umieść szpulę na osłonie w pozycji, w której nacięcia
przytrzymujące żyłkę zrównają się z oczkami w pokrywie.
Przełóż żyłkę przez oczka przekładając przez szczeliny w górnej
części oczek.

7. Zrównaj oczko ze szczeliną oczka obudowy i zainstaluj
pokrywę w obudowie.

WAŻNE:

Upewnij się, że zatrzaski obudowy całkowicie rozpościerają się w 
każdym oknie pokrywy.

WYCIĘCIA 
TRZYMAJĄCE 
ŻYŁKĘ WYCIĘCIA 

TRZYMAJĄCE 
ŻYŁKĘ 

WYCIĘCIA TRZYMAJĄCE 
ŻYŁKĘ SZCZELINA

POKRYWA

SZPULA
OCZKO

SZCZELINA OCZKA

OCZKO

OKIENKO W POKRYWIE

ZATRZASK 
OBUDOWY

ZATRZASK 
OBUDOWY

OKIENKO W POKRYWIE

Zatrzaski całkowicie 
rozpostarły się w okienku

typ XEET:

Zalecane parametry żyłki nylonowej:
Standardowa średnica żyłki nylonowej: 3,0 mm (0.12 in), 
Maksymalna długość: 5.0 m (16.4 ft)

1. Zrównaj  z oczkiem.

2. Przygotuj odpowiednią długość żyłki nylonowej. Włóż nylonową
linkę do oczka z lewej strony, jak pokazano na rysunku. Wsuwanie
jej z tego kierunku sprawia, że wypychanie linki na drugą stronę
otworu jest płynne.

3. Popchnij nylonową linkę, aby jej koniec wychodził z drugiej
strony oczka.

4. Wyciągnij nylonową linkę i wyreguluj tak, aby jej długość po
obu stronach była taka sama.

5. Trzymając szpulę, obróć pokrywę w określonym kierunku o pół
obrotu, aby zwinąć nylonową żyłkę.
Pociągnij za obie strony nylonowej linki, aby mocno zacisnąć linkę w
szpuli, a następnie obróć pokrywę o pół obrotu i ponownie pociągnij
nylonową linkę. Powtórz tę procedurę 2 lub 3 razy. Następnie obróć
pokrywę, aż nadwyżka z każdej strony wyniesie około 10 cm (4 cale)

OCZKO

ZNAK

Popchnij 
aby włożyć

OCZKO
TRASA 

ŻYŁKI NYLONOWEJ

OCZKO

Obróć pokrywę o 
pół obrotu

Pociągnij oba końce 
linki nylonowej

Powtórz 2 lub 3 razy

Obróć pokrywę 
aby zwinąć linkę NADMIAR LINKI

(ok. 10 cm (4 in))
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NAKRĘTKA OSTRZA 
TNĄCEGO

 30 PL

Wymiana stalowych ostrzy tnących 

UWAGA:

• Zakładaj rękawice robocze , aby chronić ręce podczas
serwisowania w pobliżu elementy tnącego.

• Aby uniknąć obrażeń, zamontuj osłonę elementu tnącego na
stalowe ostrze przed serwisowaniem wokół elementu tnącego.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14. 

Zdejmowanie:

1. Przestaw włącznik zapłonu do pozycji OFF i zatrzymaj silnik.
2. Włóż klucz imbusowy 4 mm w otwór narzędzia blokującego.

Obracaj stalowymi ostrzami, aż poczujesz, że klucz imbusowy
wpada w otwór przekładki A. Upewnij się, że stalowe ostrze
tnące się nie obraca.

3. Poluzuj nakrętkę ostrza tnącego. Śruba napędowa i narzędzie
tnące posiadają gwint lewy. Obróć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby poluzować. Zwróć uwagę na kolejność i
orientację części podczas ich zdejmowania.

KLUCZ IMBUSOWY 
4 mm

PRZEKŁADKA A

OTWÓR 
NARZĘDZIA 
BLOKUJĄCEGO

ŚRUBA NAPĘDOWA

STALOWE 
OSTRZE TNĄCE 
(3-ZĘBY)
PRZEKŁADKA B

STABILIZATOR

KLUCZ IMBUSOWY        
4 mm
GŁOWICA PRZEKŁADNI 
PRZEKŁADKA A

OSŁONA ELEMENTU 
TNĄCEGO

NAKRĘTKA OSTRZA 
TNĄCEGO

Stalowe ostrza tnące (3-zęby):

ŚRUBA NAPĘDOWA

STALOWE 
OSTRZE TNĄCE 
(4-ZĘBY)

PRZEKŁADKA B

STABILIZATOR

PRZEKŁADKA A

OSŁONA 
ELEMENTU 
TNĄCEGO

KLUCZ IMBUSOWY       
4 mm
GŁOWICA PRZEKŁADNI

Opcjonalne stalowe ostrza tnące (4-zęby):

ŚRUBA NAPĘDOWA

STALOWE 
OSTRZE TNĄCE
(PIŁA 
TARCZOWA)

PRZEKŁADKA B

STABILIZATOR

PRZEKŁADKA A

OSŁONA 
ELEMENTU 
TNĄCEGO

KLUCZ IMBUSOWY
4 mm
GŁOWICA PRZEKŁADNI

Opcjonalne stalowe ostrza tnące (piła tarczowa):
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31 PL

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO 

WAŻNE:

• Uruchomienie silnika przy niskim poziomie oleju spowoduje
poważne uszkodzenie silnika.

• Stosowanie oleju bezdetergentowego lub oleju do silników 2-
suwowych może skrócić żywotność silnika.

WAŻNE:

Zlewaj olej, gdy silnik jest jeszcze ciepły, aby zapewnić szybkie i 
całkowite opróżnienie.

1. Sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest dokręcony.
2. Zdejmij korek wlewu oleju i spuść olej do zbiornika oleju,

przechylając silnik w kierunku szyjki wlewu oleju.

3. Uzupełnij zalecanym olejem do górnego poziomu (krawędź
szyjki wlewu oleju).

4. Zainstaluj korek wlewu oleju.

Po pracy ze zużytym olejem umyj ręce mydłem i wodą.

WAŻNE:
Zużyty olej silnikowy należy utylizować w sposób przyjazny dla 
środowiska. Zalecamy zabranie go do szczelnego pojemnika do 
lokalnego punktu serwisowego w celu regeneracji. Nie wyrzucaj go 
do śmieci ani nie wylewaj do gruntu.

KOREK WLEWU 
PALIWA

SZYJKA WLEWU 
OLEJU

GÓRNY POZIOM
(krawędź szyjki 
wlewu oleju)

KOREK WLEWU
OLEJU SILNIKOWEGO

GÓRNY POZIOM

ILOŚĆ OLEJU SILNIKOWEGO: 130 cm3 (0.13 L, 0.11 Imp qt) 

SZYJKA WLEWU OLEJU

Zalecany olej silnikowy

Używaj oleju do silników 4-suwowych, który spełnia lub przekracza 
wymagania dla klasyfikacji API SE lub wyższej (lub równoważnej). 
Zawsze sprawdzaj etykietę serwisową API na zbiorniku oleju, aby 
upewnić się, że zawiera litery SE lub wyższe (lub równoważne).
SAE 10W-30 jest zalecany do ogólnego użytku. Oleje o innej 
lepkości pokazane na wykresie mogą być użyte, gdy średnia 
temperatura w twoim obszarze mieści się w podanym zakresie.

Specyfikacja oleju smarowego niezbędnego do utrzymania 
wydajności układu kontroli emisji: oryginalny olej Hondy.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Brudny filtr powietrza ogranicza przepływ powietrza do gaźnika. 
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu gaźnika, należy regularnie 
serwisować filtr powietrza. Serwisuj częściej podczas pracy 
wykaszarki w bardzo zapylonych miejscach.

Nigdy nie używaj benzyny lub rozpuszczalników o niskiej 
temperaturze zapłonu do czyszczenia wkładu filtra 
powietrza. Może to spowodować pożar lub wybuch.

Wyjmij wkład filtra powietrza, aby go wyczyścić.
Aby wyjąć wkład filtra powietrza, patrz strona 15.

Uderz kilka razy papierowym elementem filtra powietrza w twardą 
powierzchnię, aby usunąć brud lub przedmuchaj sprężonym 
powietrzem [nieprzekraczającem 200 kPa (2,0 kgf / cm2, 29 psi)] 
przez element czyszczący od strony korpusu filtra powietrza. 
Nigdy nie próbuj wyszczotkować brudu; szczotkowanie wepchnie 
brud głębiej w włókna. Wymień wkład filtra powietrza, jeśli jest 
nadmiernie zabrudzony. 

Po wyczyszczeniu filtra filtra powietrza zainstaluj go bezpiecznie 
w korpusie filtra powietrza.
Aby zainstalować wkład filtra powietrza, patrz strona 15.

WAŻNE:

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza; spowoduje to 
szybkie zużycie silnika.

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
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32 PL

FILTR PALIWA I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PALIWA

• Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna i wybuchowa w
określonych warunkach.

• Serwisuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przy
wyłączonym silniku. Nie pal ani nie pozwól, aby płomienie
lub iskry w obszarze, w którym tankowano silnik lub w
którym przechowywana była benzyna.

• Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane
paliwo lub opary paliwa mogą się zapalić. W przypadku
rozlania paliwa upewnij się, że obszar jest suchy przed
uruchomieniem silnika.

• Unikaj powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu ze
skórą lub wdychania oparów.

• TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Pamiętaj, że zatkany filtr paliwa może powodować słabe działanie 
silnika. Woda i kurz, brud lub zanieczyszczony materiał w 
zbiorniku paliwa powodują niską wydajność silnika.

1. Upewnij się, że korek wlewu oleju silnik. jest dobrze dokręcony.
2. Zdejmij korek wlewu paliwa i zlej benzynę do pojemnika,

przechylając silnik w kierunku szyjki wlewu paliwa.

3. Delikatnie wyciągnij filtr paliwa za pomocą drutu (takiego jak
wyprostowany spinacz biurowy) z szyjki wlewu paliwa.

4. Sprawdź, czy filtr paliwa nie jest zabrudzony. Jeśli filtr paliwa jest
brudny, umyj go delikatnie niepalnym lub o wysokiej
temperaturze zapłonu rozpuszczalnikiem. Jeśli filtr paliwa jest
nadmiernie zabrudzony, wymień go.

5. Usuń wodę i brud ze zbiornika paliwa, przepłukując wnętrze
zbiornika paliwa niepalnym lub o wysokiej temperaturze zapłonu
rozpuszczalnikiem.

6. Włóż filtr paliwa do zbiornika paliwa i dokręć korek wlewu paliwa.

SZYJKA WLEWU PALIWA KOREK WLEWU 
OLEJU 
SILNIKOWEGO

KOREK WLEWU 
PALIWA

TACKA ZLEWOWAPrzelej benzynę do 
certyfikowanego 
karnistra

FILTR PALIWA

DRUT

SPRAWDZENIE PRZEWODOW PALIWOWYCH

Sprawdź, czy przewody paliwowe nie są popękane i czy nie uległy 
uszkodzeniu oraz upewnij się, że nie ma wycieków paliwa z 
przewodów paliwowych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nienormalne 
objawy na przewodach paliwowych, skontaktuj się ze sprzedawcą.

SMAROWANIE GLOWICY PRZEKŁADNI

• Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że
wyłącznik silnika znajduje się w pozycji OFF, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.

UWAGA:

• Zakładaj rękawice robocze, aby chronić ręce podczas
serwisowania w pobliżu elementy tnącego.

1. Wykręć śrubę głowicy przekładni.
2. Aplikuj smar aż zacznie wypływać z głowicy przy powolnym

przekręcaniu elementu tnącego.
Maksymalna ilość smaru
Typy UEET, LEET: 14.5 g (0.51 oz)
Typ XEET: 19.0 g (0.67 oz)

3. Dokładnie zainstaluj śrubę.
Mocno dokręć śrubę. Moment dokręcenia śruby 6.9 N∙m (0.7
kgf∙m)
Zalecany smar: Lithium Complex Moly, NLGI klasa 2 =
penetracja ok. 290 (odpowiednik Molynoc No.2 JXTG Nippon
Oil & Energy Corporation)

PRZEWODY 
PALIWOWE

ŚRUBA

GŁOWICA 
PRZEKŁADNI
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33 EN

TRANSPORT 

UWAGA:

• Aby uniknąć obrażeń ciała, przed transportem kosy należy
zamontować osłonę stalowego elementu tnącego.

Aby zainstalować osłonę elementu tnącego, patrz strona 14.

Zawsze przestaw włacznik zapłonu w położenie OFF. Upewnij się, 
że korek wlewu paliwa jest dobrze dokręcony, a silnik jest chłodny.

RĘCZNE PRZENOSZENIE WYKASZARKI

Zamocuj wykaszarkę do zaczepie podwójnej uprzęży i przytrzymaj 
za rączki uchwytu lub chwyć wał transmisyjny, aby nieść go z 
dobrym wyważeniem.

TRANSPORTOWANIE WYKASZRKI SAMOCHODEM

Zabezpiecz wykaszarkę na poziomie i upewnij się, że się nie 
poruszy ani nie spadnie.
W przypadku typów UEET i XEET w razie potrzeby złóż kierownicę 
(patrz strona 13).

PODWÓJNA UPRZĄŻ

WAŁEK 
PRZEKŁADNI

RĄCZKI UCHWYTU

Przenoszenie za pomocą rączek uchwytu:

Zawieś wykaszarkę na 
zaczepie

Przenoszenie za uchwyt wału napędowego:

Trzymaj za wałek przekładni w 
wyważonej pozycji

WAŁEK 
PRZEKŁADNI

MAGAZYNOWANIE

Właściwe przygotowanie do przechowywania jest niezbędne, aby 
wykaszarka zachowała bezawaryjność i dobry wygląd. Poniższe 
kroki pomogą zapobiec uszkodzeniu kosy przez rdzę i korozję.

UWAGA:

• jeśli wykaszarka dopiero co pracowała, silnik będzie bardzo
gorący; pozwól mu ostygnąć przed kolejnymi czynnościami.

• Umieść wykaszarkę na rownej nawierzchni i upewnij się, że
włącznik zapłonu silnika ustawiony jest w pozycji OFF, aby 
zapewnić, że nie uruchomi się przypadkowo.

OCZYŚĆ WYKASZARKĘ
Oczyść wszystkie zewnętrzne powierzchnie, wykonaj ew. 
zaprawki malarskie i posmaruj lekką warstwą oleju inne miejsca, 
które mogą rdzewieć.

ZLEJ PALIWO

• Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa w niektórych
warunkcah.

• Serwisuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z
wyłączonym silnikiem. Nie pal ani nie pozwól, aby płomienie
lub iskry w obszarze, w którym tankowano silnik lub w
którym przechowywana była benzyna.

• Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane
paliwo lub opary paliwa mogą się zapalić. W przypadku
rozlania paliwa upewnij się, że obszar jest suchy przed
uruchomieniem silnika.

• Unikaj powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu ze
skórą lub wdychania oparów.

• PRZECHOWUJ POZA ZASIEGIEM DZIECI.

1. Upewnij się, że korek wlewu oleju silnikowego jest dobrze
dokręcony.

2. Wykręć korek wlewu paliwa i zlej paliwo do pojemnika,
przechylając silnik w kierunku szyjki wlewu paliwa.

SZYJKA WLEWU PALIWA KOREK WLEWU 
OLEJU 
SILNIKOWEGO

KOREK WLEWU 
PALIWA

TACKA ZLEWOWAPrzelej benzynę do 
certyfikowanego 
karnistra
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34 PL

3. Naciśnij pompę zalewającą kilka razy, aż całe paliwo
wróci do zbiornika paliwa.

4. Ponownie przechyl silnik w stronę szyjki wlewu paliwa, aby
zlać paliwo pozostałe w zbiorniku paliwa do pojemnika.

5. Po całkowitym spuszczeniu paliwa dokręć mocno korek wlewu
paliwa.

6. Uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż się zgaśnie z
powodu braku paliwa.

WAŻNE:

• Stara, zanieczyszczona benzyna może spowodować
nieoczekiwane uszkodzenie silnika.

• Benzyna powinna być przechowywana w czystym pojemniku
przeznaczonym wyłącznie na benzynę.

• Benzyna powinna być przechowywana w chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.

• Nie przechowuj ani nie transportuj benzyny w butelkach PET [poli
(tereftalan etylenu)].

WYMIEŃ OLEJ SILNIKOWY

Aby wymienić olej silnikowy, patrz strona 31.

UWAGA:

Silnik będzie bardzo gorący, jeśli dopiero co pracował. Przed 
kontynuowaniem poczekaj, aż ostygnie.

OCZYŚĆ FILTR POWIETRZA

Aby oczyścić filtr powietrza, patrz strona 31.

POWOLI POCIĄGNIJ RĄCZKĘ STARTERA

Pociągnij powoli rączkę rozrusznika, aż wyczuwalny będzie opór. 
Przechowywanie w tej pozycji zapobiega korozji wewnętrznej.

POKRYJ OLEJEM STALOWE OSTRZA TNĄCE

Pokryj delikatnym filmem olejowym stalowe ostrza, aby zapobiec 
ich korozji.

PRZECHOWYWANIE

Zamknij ssanie (przesuń dźwignię ssania w górę) i załóż osłonę 
elementu tnącego.
W przypadku typów UEET i XEET w razie potrzeby złóż kierownicę 
(patrz strona 13).
Zakryj wykaszarkę, aby nie dopuścić do zakurzenia.
W przypadku przechowywania urządzenia w pozycji pionowej 
strona z silnikiem powinna znajdować się niżej, aby zapobiec 
spadnięciu podczas przechowywania.

Przed użyciem podkaszarki należy odpowiednio przeprowadzić 
sprawdzenie wstępne.

POMPKA PALIWA

USUWANIE USTEREK 

SILNIK NIE CHCE SIĘ URUCHOMIĆ

TRUDNY ROZRUCH LUB SPADEK MOCY

OBROTY SILNIKA FALUJĄ

SILNIK SIĘ PRZEGRZEWA

WYKASZARKA NADMIERNIE WIBRUJE

RĄCZKA STERUJĄCA WIBRUJE NADMIERNIE (TYP XEET)

W sprawie możliwych przyczyn, które nie zostały wymienione 
w tym podręczniku, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

1. Brak paliwa. Strona 15
2. Włącznik silnika w pozycji OFF. Strona 23

3. Niewłaściwie wkręcona lub rozłączona
świeca zapłonowa

-

4. Zła lub źle wyregulowana świeca zapłon. -

5. Silnik zalany. Wykręć świecę zapłonową,
osusz szmatką i wkręć ponownie.

-

6. Filtr paliwa brudny. Oczyść go. Strona 32

1. Zabrudzony filtr powietrza. Strona 31
2. Zanieczyszczenia w zbiorniku paliwa. Strona 32
3. Woda w zbiorniku paliwa i w paliwie. Strona 32
4. Zatkany odpowietrzacz korka wlewu

paliwa i/lub gaźnik zatkany.
-

5. Silnik jest gorący; ssanie jest zamknięte.
Otwórz ssanie.

Strona 23

1. Zła lub źle wyregulowana świeca zapłon. -

2. Zabrudzony filtr powietrza. Strona 31

1. Źle wyregulowana szczelina świecy zapł. -

2. Zabrudzony filtr powietrza. Strona 31
3. Żeberka chłodzące silnika zablokwoane. -

4. Zbyt niski poziom oleju silnikowego. Strona 14
5. Koło pasowe startera zanieczyszczone

ścinkami trawy itp.
-

1. Stalowe ostrza tnące niewłaściwie
wyważone lub element tnący
nieprawidłowo zamontowany.

-

2. Poluzowane śruby silnika. -

1. Komora pływaka stała się
niewystarczająca z powodu ześlizgnięcia
się gumowego mocowania.

-

2. Komora pływaka stała się
niewystarczająca z powodu uszkodzenia
gumowego mocowania.

-
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AKCESORIA

CZĘŚCI ZAMIENNE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Różne akcesoria są dostarczane z maszyną lub są 
dostępne jako opcje, w zależności od modelu.
Gdy potrzebujesz tych akcesoriów lub części, skontaktuj się 
ze sprzedawcą w celu zakupu.

UEET LEET XEET

Koszenie i podkaszanie

Element Głowica z żyłką tnącą

Nr części 72560-VL6-P31
72560-

VR4-E21

Cierniste zywopłoty i krzaki

Element Standardowe stalowe ostrze 
tnące (3-zębne)

Nr części 72511-VL6-P31
72511-

VR4-E21

Duże powierzchnie trawy

Element Opcjonalne stalowe ostrze 
tnące (4-zęby)

Nr części 72511-VF9-E32 (Φ230 mm)

72512-VL6-P31 (Φ255 mm)

Splątane krzewy i krzaki
(opcjonalnie dla typu UEET i XEET)

Element Opcjonalne stalowe ostrze 
tnące (piła tarczowa)

Nr części 72511-

VL6-H31
-

72511-

VL6-H31

Standardowa osłona elementu tnącego dlagłowicy zyłkowej i 
stalowych ostrzy (3-zęby, 4-zęby)

Element Standard cutting attachment guard

Nr części 76240-VR4-E01

Opcjonalna osłona elementu tnącego dla ostrza stalowego 
(piła tarczowa)

Element Optional cutting attachment guard

Nr części 76247-

VL6-J31
-

76247-

VL6-J31

Osłona ostrza tnącego dla ostrza stalowego (3-zębnego) typ 
UEET i LEET i wszystkich ostrzy opcjonalnych

Element Osłona ostrza tnącego

Nr części 72534-VJ3-681

Osłona ostrza tnącego dla ostrza stalowego (3-zębnego) typ XEET

Element Osłona ostrza tnącego

Nr części 72534-VR4-E21

Ilustracje w tej tabeli są odniesieniami wizualnymi. Wygląd może 
różnić się od rzeczywistego produktu.

Dla własnego bezpieczeństwa surowo zabrania się 
instalowania jakichkolwiek innych narzędzi niż wymienione 
powyżej i specjalnie zaprojektowanych do modelu i typu kosy 
spalinowej.
UTYLIZACJA
Aby chronić środowisko, nie wyrzucaj tego produktu, akumulatora, 
oleju silnikowego itp. beztrosko, z odpadami komunalnymi. 
Przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń lub skonsultuj się 
z autoryzowanym sprzedawcą Hondy.

INFORMACJE TECHNICZNE
MODYFIKACJA USTAWIEŃ GAŹNIKA DO PRACY NA 
DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

Na dużych wysokościach standardowa mieszanka paliwowo-
powietrzna gaźnika będzie zbyt bogata. Wydajność spadnie, a 
zużycie paliwa wzrośnie. Bardzo bogata mieszanka spowoduje 
także zanieczyszczenie świec zapłonowych i utrudni rozruch.
Praca na wysokości, która różni się od wysokości, na której silnik 
został certyfikowany, przez dłuższy czas może zwiększyć emisje.
Wydajność na dużych wysokościach można poprawić, 
wprowadzając określone modyfikacje gaźnika. Jeśli zawsze 
pracujesz na wykaszarce na wysokości powyżej 1500 m, poproś 
sprzedawcę serwisu o wykonanie modyfikacji gaźnika. Ten silnik, 
pracujący na dużych wysokościach z modyfikacjami gaźnika do 
stosowania na dużych wysokościach, będzie spełniał każdy 
standard emisji przez cały okres użytkowania.
Nawet przy modyfikacji gaźnika moc silnika spadnie o około 3,5% 
na każde 300 m wzrostu wysokości. Wpływ wysokości na moc 
będzie większy niż ten, jeśli nie zostanie wykonana modyfikacja 
gaźnika.

UWAGA:

Kiedy gaźnik zostanie zmodyfikowany do pracy na dużych 
wysokościach, mieszanka paliwowo-powietrzna będzie zbyt uboga 
do użycia na niskich wysokościach. Praca na wysokościach 
poniżej 1500 m ze zmodyfikowanym gaźnikiem może 
spowodować przegrzanie silnika i jego poważne uszkodzenie. Do 
użytku na niskich wysokościach, udaj się do serwisu aby 
przywrócić gaźnik do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Części zamienne

Element Filtr powietrza

Nr części 17211-Z3F-000

Element Świeca zapłonowa

Nr części 31915-Z0H-003

Element Linka rozrusznika ręcznego

Nr części 28462-ZM3-003

Materiały eksploatacyjne

Element Olej silnikowy

Nr części 08221-888-010MP
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DANE TECHNICZNE

* Moc znamionowa silnika wskazana w tym dokumencie to moc wyjściowa netto testowana na silniku produkcyjnym dla modelu silnika
GX50T i zmierzona zgodnie z SAE J1349 przy 7000 obr/min (Moc netto) SAE J1349 i 5000 obr/min (maks. Moment obrotowy netto).
Silniki produkcji seryjnej mogą różnić się od tej wartości. Rzeczywista moc wyjściowa silnika zainstalowanego w maszynie końcowej 
będzie się różnić w zależności od wielu czynników, w tym prędkości roboczej silnika w zastosowaniach, warunków otoczenia, 
konserwacji i innych zmiennych.

** Niniejszy pomiar CO2 jest wyniekiem w ustalonym cyklu badań w warunkach laboratoryjnych silnika macierzystego, 
reprezentującego typ silników (rodzinę silników) i nie powinien sugerować ani gwarantować wydajności konkretnego silnika.

MODEL UMK450E
TYP UEET LEET XEET

Kod opisowy HAMF HANF HAMF
Funkcja Wykaszanie trawy, zarośli i krzewów
URZĄDZENIE
Typ uchwytu Rowerowy Pałąkowy Rowerowy
Typ sprzęgła Sprzęgło odśrodkowe
Element tnący
(Głowica z żyłką nylonową)

Typ Głowica z nylonową żyłką tnącą, Tap & Go

Średnica obudowy 444 mm (17.5 in)

Element tnący 
(ostrze stalowe)

Typ Ostrze 3-zębne
Wymiary zew. 255 mm (10.0 in) 303 mm (11.9 in)

Wymiary
Długość x Szerokość x 

Wysokość

Głowica z żyłką 1870 x 670 x 520 mm 
(73.6 x 26.4 x 20.5 in)

1870 x 385 x 280 mm 
(73.6 x 15.2 x 11.0 in)

1880 x 670 x 585 mm 
(74.0 x 26.4 x 23.0 in)

Stalowe ostrze tnące 

(3-zębne)

1905 x 670 x 510 mm 
(75.0 x 26.4 x 20.1 in)

1905 x 385 x 280 mm 
(75.0 x 15.2 x 11.0 in)

1925 x 670 x 570 mm 
(75.8 x 26.4 x 22.4 in)

Sucha masa (bez el.tnącego, oleju i paliwa) 8.1 kg
(17.9 lbs)

7.7 kg
(17.0 lbs)

9.4 kg
(20.7 lbs)

Obroty elementu tnącego
(Obroty maksymalne 

kompletnego urządzenia 
bez obciążenia)

Głowica z żyłką 7,100 obr/min (rpm) 7,100 obr/min (rpm) 7,400 obr/min (rpm)

Stalowe ostrze tnące 
(3-zębne) 8,150 obr/min (rpm) 8,150 obr/min (rpm) 7,900 obr/min (rpm)

SILNIK
Model GX50T
Kod opisowy GCCFT
Typ 4 suwowy, górnozaworowy, 1-cylindrowy, wymuszony obieg powietrza
Pojemność skokowa 47.9 cm3 (2.9 cu-in)
Średnica x skok 43.0 x 33.0 mm (1.69 x 1.30 in)
Moc netto* (SAE J1349) 1.4 kW (2.0 PS)/7,000 min-1 (rpm)
Maks. moment obrotowy netto silnika* (SAE J1349) 2.2 N·m (0.22 kgf·m, 1.6 lbf·ft)/5,000 min-1 (rpm)
Maksymalne obroty bez obciążenia mniejsze niż 10,000 min-1 (rpm)
Obroty jałowe 3,100±200 min-1 (rpm)
Olej silnikowy do silników 4-suwowych, API klasy SE lub wyższej (lub równoważny), SAE 10W-30
Ilość oleju silnikowego 130 cm3 (0.13 L, 0.11 Imp qt)
Paliwo Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa 630 cm3 (0.63 L, 0.55 Imp qt)
Zapłon Iskrownik tranzystorowy
Typ i marka świecy zapłonowej NGK CMR5H
Gaźnik membranowy
Emisja dwutlenku węgla (CO2) ** Patrz "CO2 Information List" na www.honda-engines-eu.com/co2
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HAŁAS

Równoważny poziom ciśnienia 
hałasu na stanowisku operatora
(2006/42/EC, ISO 22868: 2011) 

(dB(A))

Zmierzony poziom mocy 
akustycznej (2000/14/EC)

(dB(A))

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej

(2000/14/EC)

(dB(A))

Typy
Niepewność 

pomiarowa 
(dB(A))

Niepewność 

pomiarowa 
(dB(A))

UEET

Głowica z żylką tnącą 96.0 2.3 108.4 2.3 112

Stalowe ostrze tnące (3-zębne) 94.1 1.6 103.0 1.6 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ255 mm) (Opcja) 94.2 2.3 103.1 2.3 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja) 94.3 1.9 103.1 1.9 112

Stalowe ostrze tnące (piła tarczowa) (Opcja) 94.7 6.4 106.1 6.4 112

LEET

Głowica z żylką tnącą 94.9 1.3 108.8 1.3 112

Stalowe ostrze tnące (3-zębne) 92.7 1.4 103.1 1.4 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ255 mm) (Opcja) 93.2 1.3 103.1 1.3 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja) 93.1 1.5 103.0 1.5 112

XEET

Głowica z żylką tnącą 97.0 1.8 109.2 1.8 112

Stalowe ostrze tnące (3-zębne) 95.4 1.4 103.4 1.4 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ255 mm) (Opcja) 94.5 1.2 102.8 1.2 112

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja) 95.1 1.6 102.6 1.6 112

Stalowe ostrze tnące (piła tarczowa) (Opcja) 94.7 4.1 105.7 4.1 112

Wibracje

Równoważny poziom wibracji
(2006/42/EC, ISO 22867: 2011) 

(m/s2)

Typ i pozycja pomiaru
Niepewność 
pomiarowa 

(m/s2)

UEET

Głowica z żylką tnącą
Lewa strona 3.58 0.50

Prawa strona 3.80 0.50

Stalowe ostrze tnące (3-zębne)
Lewa strona 4.06 1.00

Prawa strona 3.39 0.90

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ255 mm) (Opcja)
Lewa strona 5.49 1.40

Prawa strona 3.96 1.00

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja)
Lewa strona 3.65 1.20

Prawa strona 2.54 0.60

Stalowe ostrze tnące (piła tarczowa) (Opcja)
Lewa strona 6.80 1.60

Prawa strona 4.52 1.00

LEET

Głowica z żylką tnącą
Tył 5.90 0.90

Przód 4.77 1.40

Stalowe ostrze tnące (3-zębne)
Tył 5.58 0.50

Przód 4.89 2.10

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ255 mm) (Opcja)
Przód 5.66 0.80

Tył 5.91 0.40

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja)
Przód 4.18 1.30

Tył 5.81 0.80

XEET

Głowica z żylką tnącą
Lewa strona 2.30 0.60

Prawa strona 1.80 0.20

Stalowe ostrze tnące (3-zębne)
Lewa strona 2.45 0.48

Prawa strona 1.85 0.27

Stalowe ostrze tnące(4-zęby, Φ255 mm) (Opcja)
Lewa strona 2.25 0.41

Prawa strona 1.87 0.35

Stalowe ostrze tnące (4-zęby, Φ230 mm) (Opcja)
Lewa strona 2.30 0.64

Prawa strona 1.93 0.44

Stalowe ostrze tnące (piła tarczowa) (Opcja)
Lewa strona 2.36 0.50

Prawa strona 2.15 0.20
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HUNGARY
MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972

http://www.hondakisgepek.hu
  info@hondakisgepek.hu

Adresy Głównych Dystrybutorów Honda

AUSTRIA
Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480

http://www.honda.at
  HondaPP@honda.co.at

BALTIC STATES
(Estonia/Latvia/

Lithuania)
NCG Import Baltics OU

Meistri 12
Haabersti District

13517 Tallinn
Harju County Estonia
Tel.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301

  info.baltic@ncgimport.com

BELARUS
UAB JP Motors

Montazhnikov lane 4th, 5-16
Minsk 220019

Republic of Belarus
Tel.: +375172349999
Fax: +375172380404
  honda@jpmotors.lt

BELGIUM
Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184
1731 Zellik

Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
http://www.honda.be

  bh_pe@honda-eu.com

BULGARIA
Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34
1797 Sofia

Bulgaria
Tel.: +3592 423 5879
Fax: +3592 423 5879

http://www.hondamotor.bg
  office@hondamotor.bg

CROATIA
Hongoldonia d.o.o.
Vukovarska ulica 432a

31000 Osijek, HR
Tel.: +38531320420
Fax: +38531320429

http://www.hongoldonia.hr
  prodaja@hongoldonia.hr

CYPRUS
Demstar Automotive Ltd

Mihail Giorgalla 14
2409 Engomi

Nicosia
Cyprus

Tel.: +357 22 792 600
Fax: +357 22 430 313

CZECH REPUBLIC
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka

Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DENMARK
TIMA A/S

Ryttermarken 10
DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

FRANCE
Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest,

Allée du 1er mai
Croissy Beaubourg BP46, 77312

Marne La Vallée Cedex 2
Tel.: 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
http://www.honda.fr

  espace-client@honda-eu.com

GERMANY
Honda Deutschland 

Niederlassung der Honda Motor 
Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt

Tel.: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20

http://www.honda.de
  info@post.honda.de

GREECE
Saracakis Brothers S.A.

71 Leoforos Athinon
10173 Athens

Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329

http://www.honda.gr
  info@saracakis.gr

IRELAND
Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851

http://www.hondaireland.ie
  sales@hondaireland.ie

ISRAEL
Mayer's Cars and Trucks Co.Ltd. -

Honda Division
Shevach 5, Tel Aviv , 6777936

Israel
+972-3-6953162
OrenBe@mct.co.il

ITALY
Honda Motore Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13
00143 Roma

Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400

http://www.hondaitalia.com
  info.power@honda-eu.com

MACEDONIA
Makpetrol A.D. Honda Centar

Bul.sv Kiril & Metodij br. 4
1000, Skopje

Republic of Macedonia
  aleksandar.stanojlovic@

makpetrol.com.mk

MALTA
The Associated Motors

Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

  mgalea@gasanzammit.com

NORWAY
Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
  berema@berema.no

POLAND
Aries Power Equipment

02-844 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl

  info@ariespower.pl

PORTUGAL
GROW Productos de Forca 

Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
http://www.grow.com.pt
   geral@grow.com.pt

ROMANIA
Hit Power Motor SRL

Intr Gheorghe Simionescu Nr 4
Sector 1

Bucharest 1
Romania

Tel.: (+4) 0371 201 040
office@honda.ro

ROMANIA
Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala
Nr 444/A Jud. Bihor

Oradea
Romania

Tel.: (+4) 0259 458 336
info@agrisorg.com

SERBIA & 
MONTENEGRO

ITH Trading Co Doo
Majke Jevrosime 26

1100 Beograd
Serbia

Tel.: +381 11 3240627
Fax: +381 11 3240627

http://www.hondasrbija.co.rs
  sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A
1236 Trzin

Tel.: +386 1 562 3700
Fax: +386 1 562 3705

http://www.honda-as.com
  infomacije@honda-as.com

SPAIN & all Provinces
Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com

SWEDEN
Honda Motor Europe Ltd filial

 Sverige
Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19

http://www.honda.se
  hpesinfo@honda-eu.com

SWITZERLAND
Honda Motor Europe Ltd.

 Succursale de Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5

1242 Satigny
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60

http://www.honda.ch

TURKEY
Anadolu Motor Uretim Ve 

Pazarlama As
Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4
Cayirova 41420

Kocaeli
Tel.: +90 262 999 23 00
Fax: +90 262 658 94 17

http://www.anadolumotor.com.tr
  antor@antor.com.tr

UKRAINE
Dnipro Motor LLC
3, Bondarsky Alley,

Kyiv, 04073, Ukraine
Tel.: +380 44 537 25 76
Fax: +380 44 501 54 27

  igor.lobunets@honda.ua

UNITED KINGDOM
Honda Motor Europe Ltd

Cain Road
Bracknell
Berkshire

RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

SLOVAK REPUBLIC
Honda Motor Europe Ltd 

Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
http://www.honda.sk
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INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Honda brushcutter.

This manual covers the operation and maintenance of the 
Honda brushcutter UMK450E.

Honda France manufacturing S. A. S. reserves the right to make 
changes at any time without notice and without incurring any 
obligation.

The illustrations in this manual show the most suitable model to 
represent the topic dealt with.
The other illustrations common to all types are based on the 
UMK450E XEET type.
The illustrations of the cutting attachment in this manual show 
the most suitable type to represent dealt with.
The other illustrations common to all types are based on the 
flexible cutting means or steel cutting means (3-teeth).
The illustrations in this manual may differ from those of your
model.

No part of this publication may be reproduced without written 
permission.

This manual should be considered a permanent part of the
brushcutter and should remain with it if it is resold.

SAFETY MESSAGES
Pay special attention to statements preceded by the following 
words;

Indicates a strong possibility of severe personal injury or death 
if instructions are not followed.

CAUTION:
Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if 
instructions are not followed.

NOTE:
Gives helpful information.

READ OWNER'S MANUAL

Carefully read the instructions in this manual before using your
brushcutter. Familiarize yourself with how to use it correctly, and 
with its controls. Know how to stop the engine rapidly 
(see page 26).
Read and understand the safety instructions on pages 2 to 4 
before operating the brushcutter.
Honda brushcutters are designed to give safe and dependable 
service if operated according to instructions.

Operating a brushcutter requires special effort to ensure the 
safety of the operator and the safety of others. Read and
understand this Owner’s Manual before operating the 
brushcutter; failure to do so could result in personal injury or
equipment damage.

If a problem should arise, or if you have any questions about the 
brushcutter, consult your servicing dealer.

2019 - Honda France Manufacturing S.A.S. - Pôle 45 - Rue des Châtaigniers
45140 ORMES - FRANCE - All rights reserved

919000064RVR3
ecnarFnidetnirP0006-4RV-R3X00

OWNER'S MANUAL
(Original Instructions)

UMK450E
Brushcutters
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