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UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi 
                 kosiarki oraz dołączoną instrukcją obsługi silnika.  

Model: VG46 SH, VG51 SH
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Dziękujemy za wybór naszej benzynowej kosiarki do trawy. 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę zapoznać się poniższymi 

zasadami bezpieczeństwa i użytkowania w celu zapewnienia możliwie najlepszych 

wyników pracy kosiarki benzynowej.  
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Przeznaczenie 

Kosiarka jest przeznaczona wyłącznie do koszenia trawy w ogrodach przydomowych , na trawnikach i 
skwerach i tylko do tego celu powinna być użyta . Jakiekolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do innych celów 
są rzeczą niebezpieczną i zabronioną . Urządzenie nie powinno być też wykorzystywane do koszenia bardzo 
wysokiej lub mokrej trawy, np. na pastwiskach, lub też do rozdrabniania liści. 

Ze względów bezpieczeństwa należy przeczytać całą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem, jak 
również należy przestrzegać wszystkich zaleceń w niej zawartych. 

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku domowego. Nie należy go stosować w celach 
komercyjnych. Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów innych, niż określone w niniejszej 
instrukcji. 

1. Specyfikacja techniczna

Tabliczka znamionowa   - wzór 

Naklejka umieszczona na obudowie po prawej 

stronie silnika. 

Model 
Prędkość 

Obrotowa 

silnika

  

Waga 

Netto   

Zmierzony poziom 

mocy akustycznej 

LWA 

Gwarantowany 

poziom mocy 

akustycznej LWA

Poziom 

ciśnienia 

akustycznego 

Poziom wibracji 

na uchwycie 

prowadzącym

 

 

CENTRALNA CENTRALNA

Model           VG46 SH       VG51 SH  
Silnik              Honda GCV140  Honda GCV160 
Napęd               TAK              TAK
Szerokość          46                  51                                    
Korpus           STAL           STAL 
Regulacja 
wysokości 
Poj. Kosza             65                  65   
Łożyska kół          TAK                TAK   

Pojemność  

    silnika

VG46 SH     160 cc   3000rpm 33Kg      96dB (A)           93.5dB (A)      81.1dB (A) 4.36 +/-1.2 m/s2 

VG51 SH  160 cc    3000rpm  36Kg       98dB (A)          97.3dB (A)      85 dB (A)   4.53 +/-1.4 m/s2 
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Opis kosiarki 
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Wyrzut boczny 

Dźwignia 

regulacji 

wysokości 

Dźwignia włączania napędu 

Dźwignia hamulca/ 

wyłącaznik zapłonu 

Przelotka linki 

rozrusznika 

Króciec do wody 

UWAGA !!! Przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi rysynki w części odnoszącej się do 
silnika mają wyłącznie charakter poglądowy, szczegółowe instrukcje dotyczące uruchomienia, 
obsługi,  konserwacji  silników  HONDA  GCV  140  i  GCV  160  znajdują  się  w  dołączonej  do 
urządzenia odrębnej instrukcji obsługi silników HONDA.

Kosz na trawę        Silnik 

Śruby 
mocujące
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Line
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Osłona (klapa tylnego wyrzutu)
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 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo Twoje i innych osób jest bardzo ważne. Niniejsza instrukcja oraz oznaczenia na kosiarce 

zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te stanowią ostrzeżenie przed ryzykiem 

zagrażającym Tobie lub innym osobom, dlatego należy przeczytać je uważnie. 

 Oczywiście, nie jesteśmy w stanie ostrzec Cię przed wszystkimi zagrożeniami dotyczącymi korzystania i 

konserwacji niniejszej kosiarki. Podczas oceny ewentualnych zagrożeń płynących z użytkowania kosiarki należy 

kierować się zdrowym rozsądkiem.  

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą mieć różną formę: 

Instrukcje – dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania kosiarki. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa – poprzedzone symbolem ostrzeżenia  oraz jednym z trzech słów: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE lub UWAGA. 

 

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 
UWAGA! Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń. 

 

Każda z informacji określa rodzaj niebezpieczeństwa, możliwe następstwa podjętych czynności oraz zakres 

czynności pozwalających uniknąć obrażeń lub je ograniczyć. 

 

Etykiety bezpieczeństwa – znajdujące się na kosiarce. Miejsce umiejscowienia osłona tylnego wyrzutu. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprzestrzeganie instrukcji prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 

1. UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją  
    obsługi.

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO: wyrzucanych przedmiotów. Osoby postrone i dzieci muszą znajdować się w     
    bezpiecznej odległości.
3. OSTRZEŻENIE: nie kosić na zboczach o nachyleniu większym niż 15 stopni.

 

     Odłącz  przewód  od  świecy  zapłonowej przed przystąpieniem do naprawy, czyszczenia lub konserwacji
     kosiarki.
 4. NIEBEZPIECZEŃSTWO: uwaga na rotujące noże. Nie wkładać rąk ani nóg pod kosiarkę. 
 5. UWAGA: przed przystąpieniem do pracy usuń z trawy ciała obce. Dzieci i osobu postronne utrzymuj z   
     dala od pracującej kosiarki. 
 6. OSTRZEŻENIE: zachowaj szczególną ostrożność podczas naprawy, obsługi i konserwacji.  
     Niebezpieczeństwo zranienia.
 7. NIEBEZPIECZEŃSTWO: trzymaj ręce i stopy zdala. Miejsce umieszczenia osłona wyrzutu bocznego.

£ukasz
Typewritten text
1           2        3          4          5            6                               7
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

1.  Produkt i jego akcesoria mogą być używane przez osoby dorosłe nie są przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej    sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub instruowane na temat 
korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

2.  Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie będą się bawiły urządzeniem. 

 

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania kosiarki spalinowej 

WAŻNE - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYTKOWANIEM. 

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. 

Nauka 

1. Dokładnie przeczytać instrukcje. Należy dokładnie zapoznać się z mechanizmami sterowania i 
zaleceniami dotyczącymi prawidłowego użytkowania produktu.  

2. Urządzenia nie mogą użytkować dzieci lub osoby, które nie zapoznały się z tymi instrukcjami. Lokalne 
przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika.  

3. Nigdy nie kosić, gdy ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe znajdują się w pobliżu.  

4. Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia wobec 
innych osób i ich majątku.  

 

Przygotowanie 

1. Podczas koszenia zawsze nosić obuwie ochronne i długie spodnie. Nie wolno obsługiwać urządzenia 
boso lub w sandałach.  

2. Dokładnie sprawdzić obszar, w którym produkt ma być używany i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą 
zostać wyrzucone przez produkt.  

3. UWAGA - Benzyna jest wysoce łatwopalna.  

 Przechowywać paliwo w zbiornikach przeznaczonych do tego celu.  

 Tankować tylko w otwartym terenie z dala od otwartego ognia i nie palić podczas tankowania.  

 Uzupełnić paliwo przed uruchomieniem silnika. Podczas pracy silnika oraz, gdy silnik jest gorący, nie 
należy odkręcać korka zbiornika paliwa lub uzupełniać paliwa.  

 Jeżeli benzyna jest rozlana, nie należy próbować uruchamiać silnika. Należy przenieść produkt z dala 
od obszaru, w którym paliwo jest rozlane i upewnić się, że w okolicy nie znajdują się żadne źródła 
ognia. Należy odczekać, aż paliwo odparuje.  

 Zachować bezpieczeństwo przy wymianie zbiorników paliwa lub korków.  

4. Jeżeli tłumik jest uszkodzony lub wadliwy - wymienić.  

5. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy elementy tnące, śruby elementów tnących i elementy 
utrzymujące nóż nie są zużyte lub uszkodzone. Uszkodzone lub zużyte elementy tnące i śruby należy 
wymieniać zestawami, aby zapewnić prawidłową i równą pracę urządzenia. 

6. W przypadku urządzeń z wieloma nożami, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zmiana 
położenia jednego noża może wprawić w ruch inne noże.  

7. OSTRZEŻENIE! Nie dotykać wirujących elementów tnących. 

8. Przed przystąpieniem do pracy dokonaj przeglądu urządzenia, sprawdź czy każdy z jej elementów nie 

jest uszkodzony. Uszkodzony element należy wymienić. Sprawdź czy nie powstały luzy na śrubach. 
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Obsługa 

1. Nie uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą się gromadzić niebezpieczne opary 
tlenku węgla. 

urządzeniem powierzchni innych niż trawa, lub przed transportem produktu do obszaru, w którym ma być 
skoszona trawa. 

12. Nigdy nie należy pracować z urządzeniem z uszkodzonymi zabezpieczeniami i osłonami lub bez 
zamontowanych urządzeń zabezpieczających, np. bez owiewek i/lub zamontowanego kosza na trawę.  

13. Nie wolno zmieniać ustawień regulatora prędkości silnika lub też nadmiernie forsować silnika. 

14. Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć wszystkie urządzenia tnące i sprzęgła.. 

15. Uruchamiać lub włączać silnik dokładnie według instrukcji utrzymując stopy z dala od urządzeń tnących. 

16. Nie przechylać urządzenia w czasie uruchamiania lub włączania silnika . W przypadku gdy jest to 
absolutnie konieczne należy unieść tylko przód kosiarki .  

17. Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciwko otworu wylotowego.  

18. Trzymać ręce i stopy z dala od obracających się części. Trzymać się z dala od otworu wylotowego przez 
cały czas.  

19. Nigdy nie podnosić i nie przenosić urządzenia przy pracującym silniku.  

20. Zatrzymać silnik i odłączyć złącze świecy zapłonowej, następnie upewnić się, że wszystkie części 
ruchome całkowicie zatrzymały się, a w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w klucz, należy wyjąć 
klucz, przed następującymi czynnościami: 

 przed usunięciem zatorów lub udrażnianiem kanału wyrzutowego , 

 przed sprawdzeniem, oczyszczeniem lub naprawą urządzenia, 

 po uderzeniu w inny przedmiot. W tym wypadku sprawdzić uszkodzenia i naprawić je przed 
ponownym uruchomieniem i rozpoczęciem pracy z urządzeniem, 

 jeśli urządzenie wpada w nietypowe wibracje, natychmiast wyłączyć urządzenie ustalić przyczynę 
niewłaściwej pracy.  

21. Zatrzymać silnik i odłączyć złącze świecy zapłonowej, następnie upewnić się, że wszystkie części 
ruchome całkowicie zatrzymały się, a w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w klucz, należy wyjąć 
klucz, przed następującymi czynnościami: 

 każdorazowo przed pozostawieniem urządzenia, 

 przed tankowaniem.  

22. Zmniejszyć ustawienie przepustnicy podczas wyłączenia silnika, a jeżeli silnik jest wyposażony w zawór 
odcinający paliwo, odciąć dopływ paliwa zaworem po zakończeniu koszenia. 

23. Nigdy nie dotykać osłony rury wydechowej lub żeber chłodnicy, gdy silnik jest gorący.  

2. Produkt użytkować tylko przy świetle dziennym lub odpowiednim świetle sztucznym.  

3. Unikać użytkowania produktu, gdy trawa jest mokra.  

4. Zachować szczególną ostrożność pracując z urządzeniem na zboczach.  

5. Nie kosić na zboczach o pochyleniu większym niż 15 º. 

6. Prowadząc kosiarkę należy iść, nie biegać.  

7. Zawsze kosić wzdłuż zbocza, nie należy nigdy pchać kosiarki w górę i w dół.  

8. Zachować szczególną ostrożność w czasie zmiany kierunku na zboczach. 

9. Nie użytkować urządzenia na zboczach, które są zbyt strome.  

10. Zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub w czasie ciągnięcia produktu do siebie .  

11. Wyłączyć mechanizm tnący przed przechyleniem urządzenia do transportu lub przekraczaniem z 
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24. Nigdy nie dotykać bezmyślnie produktu, można doznać oparzeń ciała. Podczas pracy urządzenia, takie 
części jak rura wydechowa, silnik i inne powierzchnie osiągają bardzo wysokie temperatury! Zwrócić 
uwagę na oznaczenia na produkcie.  

Konserwacja i przechowywanie 

1. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji i napraw. Nigdy nie przeprowadzać żadnych 
modyfikacji produktu. Nigdy nie zmieniać ustawień prędkości obrotowej lub ustawień silnika . Informacje 
na temat konserwacji i napraw są zawarte w tej instrukcji. 

2. Wszystkie nakrętki, śruby i łączniki powinny być dokręcone, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z 
urządzenia.  

3. Nie przechowywać produktu z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary paliwa mogą mieć 
kontakt z otwartym płomieniem lub iskrami. 

4. Należy poczekać aż urządzenie ostygnie przed umieszczeniem go w pomieszczeniu . 

5. W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego, utrzymywać silnik, tłumik i zbiorniki z paliwem w czystości i 
upewnić się, że nie dostała się do nich trawa, liście, olej lub smar. 

6. Regularnie sprawdzać pojemnik na trawę pod kątem zużycia lub uszkodzenia.  

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wymienić zużyte lub uszkodzone części.  

8. Jeżeli konieczne jest opróżnienie zbiornika, należy to zrobić na zewnątrz. 

9. Nosić mocne rękawice robocze podczas usuwania i ponownego montażu urządzenia tnącego.  

10. Zawsze wymieniać zużyte lub uszkodzone części na nowe, oryginalne. 

 
Obchodzenie się z paliwem 

1. Przed tankowaniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia. Benzyna jest 
wysoce łatwopalna. Nie palić papierosów podczas tankowania produktu. Nie tankować urządzenia, jeśli w 
pobliżu znajduje się otwarty ogień!  

2. Zawsze należy stosować odpowiednie urządzenia pomocnicze, takie jak leje i szyjki wlewu. Nie wylewać 
paliwa na produkt lub jego układ wydechowy. Istnieje ryzyko zapłonu. Jednakże, jeśli paliwo zostanie 
rozlane, należy je ostrożnie usunąć ze wszystkich części produktu. Wszelkie pozostałości paliwa, które 
mogą być obecne na produkcie po tankowaniu, muszą być całkowicie usunięte, zanim produkt będzie 
ponownie użytkowany! 

3. Spaliny i opary paliwa są szkodliwe. Opary paliwa mogą się zapalić. Nie wolno korzystać z produktu w 
miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. 

4. Nigdy nie wdychać oparów paliwa podczas tankowania urządzenia. Nigdy nie napełniać zbiornika w 
pomieszczeniach zamkniętych, takich jak piwnice czy szopy. Istnieje ryzyko zatrucia i wybuchu!  

5. Unikać kontaktu skóry z benzyną. 

6. Nie wolno jeść ani pić podczas tankowania produktu. W przypadku połknięcia benzyny oraz oleju, lub jeśli 
benzyna lub olej dostanie się do oczu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.  

7. Zatkać zbiornik paliwa korkiem natychmiast po napełnieniu zbiornika. Upewnić się, że korek jest 
prawidłowo założony. 

8. Nigdy nie używać urządzenia bez filtra powietrza. 

9. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując jakiekolwiek czynności z paliwem. Aby unikać 
przypadkowego pożaru, przed uruchomieniem silnika należy przemieścić się z produktem na odległość 
min. 3 metrów (10) od miejsca w którym tankowano urządzenie. 

 

 

25. Upewnić się, że wlot powietrza do silnika spalinowego jest drożny. 

26. Osoby postronne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 m.

27. W przypadku koszenia z opcją bocznego wyrzutu zwiększyć odległość od osób postronnych do 50 m. 
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Ograniczenie hałasu i drgań 

Aby ograniczyć wpływ hałasu i drgań, ograniczać czas działania urządzenia oraz nosić sprzęt ochrony 
osobistej. 

Celem zminimalizowania drgań i hałasu, należy wziąć pod uwagę następujące działania: 

1. Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami. 

2. Stosować właściwe narzędzia do czynności konserwacyjnych i utrzymywać narzędzia w dobrym stanie. 

3. Trzymać mocno uchwyt/uchwyty urządzenia. 

4. Konserwować produkt zgodnie z niniejszymi instrukcjami i smarować (w miejscach, gdzie jest to konieczne). 

5. Planować swoją pracę i rozkładać ją w czasie, aby ograniczać konsekwencje wibracji wytwarzanych przez 
urządzenie. 

 

Nagłe wypadki 

Przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania tego 
produktu. Zapamiętać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosować się do nich. Pozwoli to uniknąć 
zagrożeń dla życia i zdrowia. 

1. Użytkując produkt, należy być zawsze ostrożnym i czujnym, tak, aby rozpoznawać zagrożenia i 
radzić sobie z nimi stosunkowo szybko. Szybka reakcja może zapobiec poważnym wypadkom i 
uszkodzeniom przedmiotów. 

2. W przypadku nieprawidłowości w działaniu urządzenia, wyłączyć silnik i odłączyć kapturek świecy 
zapłonowej. Zlecić sprawdzenie i w razie konieczności naprawę produktu wykwalifikowanemu 
specjaliście przed ponownym użytkowaniem produktu. 

3. W przypadku pojawienia się ognia, wyłączyć silnik i odłączyć kapturek świecy zapłonowej . Jeśli 
wyłącznik urządzenia ulegnie uszkodzeniu, podjąć się gaszenia urządzenia przy użyciu odpowiednich 
środków gaśniczych. 

 

Zagrożenia szczątkowe 

Nawet jeśli produkt jest użytkowany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, istnieje 
potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała, produktu lub mienia. Następujące niebezpieczeństwa mogą 
powstać w związku ze specyfiką produktu: 

1. Schorzenia powstałe w wyniku wibracji w przypadku długotrwałego użytkowania produktu lub w przypadku 
niewłaściwego obchodzenia się z nim lub też w przypadku jego niewłaściwej konserwacji. 

2. Urazy i uszkodzenia mienia z powodu złamanych akcesoriów lub ukrytych przedmiotów, które nagle 
ulegną roztrzaskaniu. 

3. Uszkodzenia ciała i mienia spowodowane przez wyrzucane przedmioty. 

4. Poparzenia, w przypadku dotykania gorących powierzchni. 

 

UWAGA! W trakcie pracy ten produkt emituje pole elektromagnetyczne! W pewnych 
okolicznościach pole to może wpływać aktywnie lub pasywnie na umieszczone w ciele 
implanty! Aby ograniczyć ryzyko poważnego wypadku, zaleca się osobom posiadających w 
ciele implanty skonsultowanie z lekarzem i producentem implantów w kwestii możliwości 
pracy z urządzeniem przed przystąpieniem do korzystania z produktu! 

 

 

UWAGA! Nigdy nie używać wody do gaszenia palącego się produktu. Palące się paliwo musi 
być gaszone przy użyciu odpowiednich środków gaśniczych! Zaleca się posiadanie 
odpowiedniej gaśnicy w pobliżu miejsca pracy z urządzeniem! 



 10 

 

 

 

 

 

3. Montaż 
Rozpakowywanie 

Wyciągnij kosiarkę z kartonu i sprawdź, czy opakowanie nie zawiera luźnych elementów. 

Ustawianie uchwytu 

Zamocuj elementy uchwytu za pomocą czterech 

śrub i pokręteł. Umieść uchwyt rozrusznika po                        

prawej stronie, przekładając linkę przez przelotkę.   

Linki sterujące przymocuj za pomocą plastikowych 

opasek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys.2 

 

 

 

W celu dopasowania wysokości uchwytu, wybierz pozycję „L” 

lub „H” otworu na wsporniku i zamocuj przy pomocy śrub i 

pokręteł. Otwór „H” oznacza wysoką, a otwór „L” niską 

pozycję uchwytu. 

 

 

 

 

Rys.2a 

POKRĘTŁO 

ŚRUBA 

Montaż panelu sterowania 
Przykręć górną prawą podporę panelu do uchwytu 
prowadzącego za pomocą 2 śrub (rys.a).
Przykręć dolną podporę używając 4 wkrętów (rys.b).
Przykręć panel do obu podpór za pomocą 4 wkrętów 
(rys.c).

£ukasz
Typewritten text
a

£ukasz
Typewritten text
b

£ukasz
Typewritten text
c
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Ustawianie linki hamulca  

Odkręć nakrętki i śruby, wyjmij dźwignię hamulca i uchwyt napędu, następnie zaczep linkę hamulca oraz napędu 

w otworze dźwigni hamulca i uchwytu napędu, po czym przykręć nakrętki na śruby (zwróć uwagę na strzałki).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                  Rys.3 

 

 

 

 

 

Montaż  

 Wsuń stelaż worka na trawę w worek i przymocuj za pomocą zacisków, jak na rysunku. 

 Rys.4 

 

 

Śruba 

Nakrętka 

Dźwignia napędu 

Linka hamulca 

Linka napędu 

 

Dźwignia hamulca 
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 Unieś tylną osłonę wylotu, usuń zaślepkę mulczującą i zamontuj worek na trawę. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaślepka mulczująca 

 

Zaślepka mulczująca pomaga zakrzywić wnętrze agregatu kosiarki 

w celu zapewnienia skuteczniejszego mulczowania. Zainstaluj lub 

usuń zaślepkę mulczującą unosząc osłonę wylotu tylnego, jak 

pokazano na rysunku. Pasuje tylko jedna strona zaślepki 

mulczującej. Usuń zaślepkę mulczującą podczas korzystania z 

worka na trawę. 

 

 

 

 

Podpory osłony wylotu tylnego 
Kosiarka może być również użytkowana bez kosza na trawę z wyrzutem trawy do tyłu . By mogło się to odbywać 

sprawnie , klapa kosza powinna być lekko uniesiona . Służą do tego podpory .  

Wyjmij z opakowania dwie podpórki w woreczku, unieś osłonę wylotu tylnego, zainstaluj podpórki osłony wylotu 

tylnego, co usprawni wylot trawy pozwoli na szybszy wylot z agregatu tnącego. 

  

PODPORA 
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Montaż Deflektora wyrzutu bocznego 
Unieś osłonę wylotu bocznego, zainstaluj deflektor wyrzutu bocznego. 

 

 

4. Przygotowanie do użytkowania 

OLEJ SILNIKOWY             UWAGA : SILNIK DOSTARCZANY JEST BEZ OLEJU  

      

  

Należy stosować benzyny bezołowiowe o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 . W każdym przypadku benzyna 

musi być czysta , o odpowiedniej świeżości , przechowywana w odpowiednich zamkniętych pojemnikach. Dla 

zachowania świeżości zaleca się jednorazowy zakup w ilości przewidzianej do zużycia w ciągu 30 dni .   

 

DEFLEKTOR WYLOTU 

BOCZNEGO 

 przed pierwszym uruchomieniem. 

Kosiarka nie zawiera oleju silnikowego w zestawie. Zalecane jest stosowanie najwyższej jakości olejów do 
silników 4-suwowych.. 
Szczegółowe instrukcje dotyczące oleju -  patrz instrukcja obsługi silnika.

PALIWO          UWAGA: Silnik jest dostarczany bez benzyny, należy uzupełnic zbiornik paliwa

Tylko mulczowanie: proszę usunąć deflektor wylotu bocznego. 

Funkcja  wyrzutu  bocznego  jest  funkcją  dodatkową  do  stosowania  okazjonalnie  w  przypadku  
koszenia wyższej  trawy.  W  przypadku  koszenia  z  zastosowaniem  wyrzutu  bocznego  należy  zachować  
szczególną ostrożność  i  zwiększyć  strefę  bezpieczeństwa  do  50  metrów  ze  względu  na  ryzyko  odrzutu  
ciał  obcych  i zranienia  osód postronnych jest  to  wymóg bezwzględny.  W obszarze  bezpieczeństwa 50 
metrów nie  mogą znajdować  się  osoby  postronne,  zwierzęta,  urządzenia  lub  obiekty  ,  które  mobłyby  
ulec  zranieniu  lub uszkodzeniu przez odrzucane ciała obce. 

£ukasz
Typewritten text
NIEBEZPIECZEŃSTWO
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          OSTRZEŻENIE: Benzyna jest produktem wysoce łatwopalnym, a jej opary mogą 

spowodować wybuch prowadzący do obrażeń ciała lub śmierci. Z benzyną należy obchodzić 

się bardzo ostrożnie. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

Napełnianie paliwem dokonywać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach , przy wyłączonym 

silniku. Nie palić i nie dopuszczać do pojawienia się płomieni lub iskier w pobliżu napełnianego silnika lub 

miejsca przechowywania benzyny. Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania 

oparów. Po ponownym uzupełnieniu paliwa dokładnie zakręcić nakrętkę zbiornika paliwa. W przypadku rozlania 

paliwa należy je starannie wytrzeć . 

 

Regulacja wysokości cięcia  
Sprawdź ustawienia wysokości cięcia i dokonaj niezbędnej regulacji. (wysokości w mm podane są w 

przybliżeniu) 

 

         OSTRZEŻENIE! Wirujące ostrze może spowodować poważne obrażenia.  

         Zatrzymaj silnik przed dokonaniem regulacji wysokości. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące paliwa -  patrz instrukcja obsługi silnika.
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DŹWIGNIA NAPĘDU 

DŹWIGNIA HAMULCA 

5. Użytkowanie Uruchamianie silnika - Szczegółowe instrukcje dotyczące 
uruchamiania -  patrz instrukcja obsługi silnika.

 Podciągnij dźwignię hamulca i przytrzymaj przy uchwycie. 

 Zwolnij dźwignię napędu. W ten sposób kosiarka nie przemieści się do przodu podczas uruchamiania.
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 Linkę rozrusznika pociągnij aż do wyczucia oporu a następnie należy energicznie ją pociągnąć uruchamiając 

Obsługa elementów sterujących procesu koszenia 
Ostrze rozpoczyna pracę w momencie włączenia silnika. Podczas pracy urządzenia należy zachować pozycję 

roboczą dźwigni hamulca. Silnik zatrzyma się po zwolnieniu dźwigni hamulca silnika. 

Zwolnij dźwignię, by zatrzymać silnik za każdym razem, gdy odchodzisz od kosiarki. 

 

 Dźwignia napędu 
Dopchnij dźwignię napędu do przodu i przytrzymaj przy uchwycie w celu wprawienia kosiarki w ruch do przodu. 

Zwolnij dźwignię napędu, aby zatrzymać kosiarkę . 

Zawsze zwalniaj dźwignię napędu przed uruchomieniem silnika. Jeżeli napęd działa, kosiarka porusza się do 

przodu. Obsługuj dźwignię napędu szybkimi i kompletnymi ruchami, włączając je lub zwalniając całkowicie . 

Nie wolno skręcać lub zawracać z włączonym napędem . Pomoże to przedłużyć okres eksploatacji przekładni 

napędu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączenie kosiarki 
 Zwolnij dźwignię napędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŹWIGNIA NAPĘDU 

DŹWIGNIA NAPĘDU 

silnik . Nie wypuszczaj uchwytu linki rozrusznika z ręki odprowadź delikatnie do pozycji wyjściowej lub do
        przelotki znajdującej się na uchwycie prowadzącym. 
        Szczegółowe instrukcje dotyczące uruchamiania -  patrz instrukcja obsługi silnika.
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 Zwolnij dźwignię hamulca silnika. 

 

 

 

 

 

 

         OSTRZEŻENIE: 

Ostrze obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. Odłącz fajkę świecy zapłonowej, jeżeli 

zostawiasz kosiarkę bez nadzoru. 

 

UWAGA   Awaryjne wyłączenie kosiarki  

W przypadku awarii wyłącznika zapłonu ( po zwolnieniu dźwigni hamulca i jej powrocie do położenia 

wyjściowego silnik nadal pracuje ) silnik można wyłączyć ścigając fajkę świecy zapłonowej  lub załamując 

przewód paliwowy odcinając w ten sposób dopływ paliwa do silnika . 

6. Konserwacja 

 

      WAŻNA INFORMACJA: Regularna, ostrożna konserwacja jest niezbędna w celu 

utrzymania poziomu bezpieczeństwa i pierwotnej wydajności urządzenia. 

 

 Nadzoruj dokręcenie wszystkich nakrętek, bolców i śrub zapewniając bezpieczeństwo i sprawność 

użytkowania. Regularna konserwacja jest konieczna dla bezpieczeństwa i wydajności. 

 Nie należy przechowywać sprzętu z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym istnieje ryzyko kontaktu 

pary z iskrą lub źródłem ekstremalnego ciepła. 

 Należy umożliwić schłodzenie silnika przed rozpoczęciem przechowywania w zamkniętym pomieszczeniu. 

 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy utrzymać silnik, tłumik wylotowy, komorę akumulatora oraz 

miejsce przechowywania paliwa wolne od trawy, liści i nadmiernej ilości smaru. Nie należy pozostawiać 

pojemników z sadzonkami trawy w pomieszczeniach. 

 Ze względów bezpieczeństwa nie należy korzystać ze sprzętu, którego części są zużyte lub uszkodzone. 

Części takie należy wymienić, nie naprawiać . Należy korzystać z oryginalnych części zamiennych (ostrza 

powinny być zawsze oznaczone symbolem). Wykorzystanie części różnej jakości może prowadzić do 

uszkodzenia sprzętu i zagrażać bezpieczeństwu. 

 Jeżeli zbiornik paliwa wymaga osuszenia, należy to zrobić na zewnątrz, gdy silnik jest zimny. 

 Zakładaj mocne rękawice robocze podczas zdejmowania i ponownego montażu ostrza. 

 Sprawdź wyważenie  noża tnącego  po naostrzeniu. 

 Często sprawdzaj, czy osłona samozamykająca i kosz na trawę nie uległy zniszczeniu lub zużyciu.   

 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, transportu lub przechylania maszyny: 

DŹWIGNIA HAMULCA 

- zakładaj mocne rękawice robocze; 

- chwyć maszynę w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę wagę i jej rozkład.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji -  patrz instrukcja obsługi silnika.  
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Ostrze 

Kontrola 

 Pochylenie silnika kosiarki nie może przekraczać 15 stopni . Dotyczy to przechylania na boki i do przodu.  By 

 

Zdejmowanie i instalacja 
Jeżeli zdejmujesz ostrze do naostrzenia lub wymiany, do instalacji potrzebny będzie klucz dynamometryczny. 

W celu ochrony rąk korzystaj z grubych rękawic. 

 Odkręć śrubę za pomocą klucza nasadowego. Użyj drewnianego klocka, aby zapobiec obrotom ostrza 

podczas odkręcania śruby. Następnie zdejmij ostrze. 

 

 Zainstaluj ostrze przy użyciu śruby i specjalnych podkładek. Należy używać specjalnych podkładek 

wklęsłych od strony ostrza i wypukłych od strony śruby. 

 

 Przykręć śrubę ostrza za pomocą klucza dynamometrycznego. Użyj drewnianego klocka, aby zapobiec 

 

ADAPTER OSTRZA 

OSTRZE 

PODKŁADKA 

ŚRUBA 

obrotom ostrza podczas przykręcania śruby.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do instalacji ostrza należy zawsze używać klucza dynamometrycznego. Sprawdź, czy śruba noża jest 

dobrze dokręcona . Śruba powinna być dokręcona momentem 45 Nm .
 

 Sprawdź, czy ostrze, adapter ostrza (uchwyt), śruba mocująca i podkładka nie są uszkodzone, nie ma na 

nich pęknięć, ani nadmiernej rdzy, czy korozji. Tępe ostrze można naostrzyć, lecz ostrze nadmiernie 

zużyte, powyginane, popękane lub noszące ślady innych zniszczeń należy wymienić koniecznie.   

nie dochodziło do zalewania tłumika lub filtra powietrza w trakcie czynności obsługowych należy unosić w 

górę tylko przód kosiarki . Ponadto należy ściśle przestrzegać zaleceń odnośnie poziomu oleju , który 

powinien być zgodny z oznaczeniami na bagnecie . Podwyższony stan oleju powoduje bowiem zmniejszenie 

dopuszczalnego kąta pochylenia silnika .  Jeżeli, w celu obsługi kosiarki zachodzi konieczność odwrócenia 
jej na bok, najpierw opróżnij zbiornik paliwa i zbiornik oleju.
Ostrze tnące (nóż) zostało wykonane z wysokiej jakości stali. Aby uzyskać dobre koszenie trawy należy 
regularnie sprawdzać czy nie uległ stępieniu lub uszkodzeniu. Po naostrzeniu należy sprawdzić czy nóż jest 
dobrze wywarzony.  Nóż nałożony otworem środkowym na metalowy pręt powinien pozostać w pozycji 
poziomej. Jeżeli któraś strona noża opada zrównoważ go zbierając (zeszlifowując) trochę metalu ze strony
która opada na dół.  
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Czyszczenie i wymiana worka na trawę 

  Czyszczenie 

 Myj worek wężem ogrodowym i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem, mokry   

  worek szybko ulegnie zapchaniu. 

 

  Wymiana  
 Odepnij plastikowe brzegi worka od stelaża, usuń stelaż z worka. 

 

 Umieść stelaż w worku, przypnij plastikowe brzegi worka do stelaża. 

 

Sprawdź poziom oleju w silniku przy wyłączonym silniku .  

 Odkręć nakrętkę  wlewu oleju i wytrzyj wskaźnik prętowy do czysta. 

 Umieść wskaźnik prętowy w szyjce wlewu oleju, lecz nie przykręcaj go. 

 Sprawdź poziom oleju na wskaźniku. Jeżeli poziom oleju zbliża się do dolnej granicy, wlej olej do górnego 

poziomu. Nie przelewaj. 

 Mocno dokręć nakrętkę wlewu oleju. 

Konserwacja silnika 
 Sprawdź poziom oleju w silniku  

 

 

 

 

 

                                                                          UWAGA: szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji silnika
                                                                          - patrz instrukcja obsługi silnika. 
                                                                          Praca Silnika przy niskim poziomie oleju spowoduje                                         

                                                                           uszkodzenie silnika. 
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Wymiana oleju w silniku 
  Dla zapewnienia długotrwałej , bezawaryjnej pracy silnika należy pierwszą wymianę oleju dokonać po 

  Pozbądź się zużytego oleju z silnika oraz pojemników w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Najlepszym      

sposobem będzie oddanie go do odzysku w zamkniętym pojemniku do miejscowego centrum recyklingu lub 

punktu serwisowego. Oleju nie należy wyrzucać do śmieci, wylewać na ziemię, ani do zlewu. 

 Napełnij zalecanym olejem. Nie przelewaj. Pozwól, by olej pozostał w silniku przez kilka minut, następnie 

zmierz poziom oleju. 

 

Filtr powietrza 

pierwszych 5 godzinach pracy a następne co 25 godzin lub częściej jeżeli silnik pracuje w ciężkich warunkach 

( wysokie temperatury , duże zanieczyszczenie powietrza ) . Należy pamiętać , że olej należy 
wymieniać co sezon bez względu na ilość przepracowanych godzin .  

Olej należy wymieniać , gdy silnik jest ciepły. Ciepły olej pozwala na szybkie i całkowite opróżnienie skrzyni 

korbowej silnika. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany oleju -  patrz instrukcja obsługi silnika. 

    UWAGA: Eksploatacja silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza    

    jest zabroniona . Skutkuje to wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza silnika  

    powodując jego szybkie zużycie .  

Świeca zapłonowa  

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące filtra powietrza -  patrz instrukcja obsługi silnika.
  

Zachowanie odpowiedniego odstępu i brak osadu zapewnia prawidłową skuteczność świecy zapłonowej. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące świecy zapłonowej -  patrz instrukcja obsługi silnika.

 

 

 

         UWAGA: Poluzowana świeca zapłonowa może spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika. 

Nadmierne dociśnięcie świecy zapłonowej może uszkodzić gwinty głowicy cylindra. 
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Regulacja linki dźwigni napędu i linki dźwigni hamulca 
 W przypadku poluzowania dźwigni napędu należy naprężyć linkę sprzęgła (jak na rysunku). 

 

 

 W przypadku poluzowania dźwigni hamulca należy naprężyć linkę hamulca (jak na rysunku). 

 

Plan konserwacji 

Poniższe czynności kontrolne użytkownik może wykonywać we własnym zakresie . 

HARMONOGRAM 

CZYNNOŚCI  

OBSŁUGOWYCH 

Przed 

każdym 

użyciem 

Po 

pierwszym 

miesiącu 

lub 5 godz. 

Co 3 

miesiące 

lub 

25 godz. 

Co 6  

miesięcy 

lub 

50 godz. 

Raz do 

roku 

lub 100 

godz. 

Co dwa 

lata  

lub 250 

godz. 
Przeglądu urządzenia należy 

dokonywać po wyznaczonej 

liczbie miesięcy lub po 

upływie określonej liczby 

godzin, w zależności od tego, 

który z terminów upływa 

wcześniej. 

Olej silnikowy Sprawdź O      

Wymień  O O(2)    

Filtr powietrza Sprawdź  O     

Wymień   O    

Świeca 

zapłonowa 

Sprawdź - 

ustaw 

    O  

Wymień      O 

Klocek 

hamulcowy 

koła 

Sprawdź     O  
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zamachowego 

(typ A) 

Zbiornik i filtr 

paliwa  

Wyczyść   O    

Rura wlewu 

paliwa 

Sprawdź Co 2 lata (W razie konieczności wymień) 

Luz zaworowy Sprawdź - 

ustaw 

    O  

Komora 

spalania 

Wyczyść Co 200 godzin 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów 

NIE MOŻNA URUCHOMIĆ 

SILNIKA 

Możliwa przyczyna Korygowanie 

1. Sprawdź poziom paliwa. Brak paliwa. Wlej paliwo. 

Niewłaściwe paliwo 

 

  Zanieczyszczony gaźnik 

( silnik  przechowywany z 

paliwem przez okres dłuższy niż 

30 dni  ) 

Odlej paliwo ze zbiornika i 

gaźnika . Nalej świeżej benzyny. 

 

Zgłoś się do serwisu 

2. Wyjmij i sprawdź świecę 

zapłonową. 

Wadliwa , pokryte nagarem 

elektrody lub nieprawidłowa 

szczelina między elektrodami. 

Wymień lub wyczyść świecę 

zapłonową. 

Świeca zapłonowa zawilgocona 

paliwem (zalany silnik). 

Osusz i zamontuj ponownie świecę 

zapłonową. 

3. Oddaj silnik do serwisu 

autoryzowanego lub firmowego, 

lub sprawdź w instrukcji napraw 

i obsługi. 

Zablokowany filtr paliwa, 

awaria gaźnika, awaria zapłonu, 

zablokowane zawory, itp. 

W razie konieczności wymień lub 

napraw wadliwe elementy. 

4. Naciśnij przycisk pompki Przechowywanie w zbyt niskiej 

temperaturze. 

Naciśnij przycisk pompki. 

 

 

 

 

 

UTRATA MOCY SILNIKA Możliwa przyczyna Korygowanie 

1.Sprawdź filtr powietrza. Brudny filtr powietrza. Oczyść lub wymień elementy 

filtra powietrza. 

2. Sprawdź poziom paliwa. Niewłaściwe paliwo;  

 

Zanieczyszczony gaźnik  

Usuń stare paliwo i nalej świeżej 

benzyny 

Zgłoś się do serwisu 

 

3. Oddaj silnik do serwisu 

autoryzowanego , lub sprawdź w 

instrukcji napraw i obsługi. 

Zablokowany filtr paliwa, awaria 

karburatora, awaria zapłonu, 

zablokowane zawory, itp. 

W razie konieczności wymień lub 

napraw wadliwe elementy. 

 

 



 24 

7. Przechowywanie  

 Ta sama benzyna nie może pozostawać w zbiorniku dłużej, niż przez okres jednego miesiąca. 
 Dokładnie oczyść kosiarkę i przechowuj ją w suchym miejscu w zadaszonym pomieszczeniu. 

 Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym może ona mieć kontakt z iskrą 

lub płomieniem. 

 Aby ograniczyć ryzyko pożaru zadbaj, by w pobliżu silnika, tłumika i komory akumulatora nie znajdowała 

się trawa, liście, ani nadmiar smaru. 

 Zbiornika paliwa nie należy opróżniać w pomieszczeniu. 

 Zachowaj ostrożność podczas ustawiania maszyny, by palce nie utknęły pomiędzy poruszającym się ostrzem, 

a nieruchomymi elementami urządzenia. 

 Zadbaj, by maszyna ostygła przez co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem jej przechowywania.  

 

8. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

Przez wzgląd na ochronę środowiska zaleca się przestrzeganie następujących zasad: 

 Korzystaj wyłącznie z czystej benzyny bezołowiowej. 

 Zawsze używaj lejka i/lub kanistra z kontrolą poziomu w celu uniknięcia rozlania paliwa po przepełnieniu 

zbiornika. 

 Nie nalewaj paliwa do pełna. 

 Nie przelewaj oleju silnikowego. 

 Zmieniając olej upewnij się, że cały wykorzystany olej został zebrany. Unikaj rozlewania. Oddaj zużyty olej 

do punktu recyklingu. 

 Nie wylewaj zużytego filtra oleju do kosza. Oddaj go do punktu recyklingu. 

 Wymień wadliwy tłumik. Przeprowadzając naprawy zawsze używaj oryginalnych części zamiennych. 

 Korzystaj z pomocy specjalisty ilekroć gaźnik wymaga ustawienia. 

 Czyść filtr powietrza zgodnie z zaleceniami. 

 Urządzenie, które wymaga wymiany po wielu latach użytkowania lub jest już niepotrzebne należy zwrócić 

dystrybutorowi w celu dokonania recyklingu. 

 

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Jeżeli któregoś dnia dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze urządzenie wymaga wymiany lub nie jest Wam już 

potrzebne, pamiętajcie o ochronie środowiska i utylizujcie w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, 

zgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre autoryzowane Punkty Serwisowe i punkty sprzedaży przyjmują stary 

sprzęt i utylizują go w sposób bezpieczny dla środowiska.  
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9. Gwarancja 

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE SĄ W DOŁĄCZONEJ DO URZĄDZENIA KARCIE 

GWARANCYJNEJ. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKI SPALINOWEJ, INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SILNIKA ORAZ KARTA GWARANCYJNA SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA.  

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzenia, ani za 

korzystanie z urządzenia niezgodne z warunkami obsługi i konserwacji opisanymi w instrukcji użytkownika. 

Przed rozpoczęciem korzystania z kosiarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zamawiając części 

zamienne należy podać numer referencyjny urządzenia, rok produkcji, numer serii kosiarki i silnika.  

 

 

W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości związanych z obsługą urządzenia należy  

zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub do sprzedawcy.  

 

Transport 

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć kapturek świecy zapłonowej przed transportem urządzenia w dowolne 

miejsce. 

2. Zamontować wszelkie osłony, jeśli do starczono z urządzeniem do transportu. 

3. Zawsze transportować produkt trzymając go za uchwyt. 

4. Produkt należy chronić przed silnymi uderzeniem i wibracjami, jakie mogą występować podczas transportu 

samochodowego. 

5. Zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jego wyśliźnięciu, upadkowi, wylaniu się paliwa, uszkodzeniom lub 

uszkodzeniom ciała osób znajdujących się w pobliżu. 
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1 Korek wlewu paliwa
2 Uchwyt rozrusznika
3 Zbiornik paliwa
4 Lokalizacja elementu sterującego*
5 Filtr powietrza

6 Świeca zapłonowa
7 Tłumik
8 Silnik rozrusznika (jeśli jest w wyposażeniu)
9 Korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy
10 Numer seryjny silnika

(Wybrane typy)

(Wygląd może być odmienny w zastosowaniu finalnym)

LOKALIZACJA ELEMENTÓW

*  Obszar sterowania silnikiem różni się w zależności od typu silnika. Poszczególne ilustracje znajdują się na stronach 2 i 3 
i służą określeniu żądanego typu układu sterowania silnikiem przy zapoznaniu się z treścią rozdziału Działanie oraz innych 
rozdziałów zawartych w niniejszej instrukcji.
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Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Silnik emituje toksyczny tlenek węgla. Nie uruchamiać w zamkniętym pomieszczeniu.

Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa. Wyłączyć silnik i odczekać aż ostygnie przed uzupełnieniem paliwa.

Gorący tłumik może spowodować oparzenia. Nie zbliżać się, jeśli silnik pracuje.

 1, 2  3  4  
[3]

[2]
[1]

[3][2]

[1]

[3]

[1]

PL
Typ 1, 2

[1]  Zawór paliwa
[2]  Zdalny zasysacz/przepustnica
[3]  Hamulec koła zamachowego

PL
Typ 3

[1]  Zawór paliwa
[2]  Automatyczny zasysacz powrotny
[3]  Hamulec koła zamachowego, 

przepustnica stała

PL
Typ 4

[1]  Zawór paliwa
[3]  Hamulec koła zamachowego, 

zasysacz automatyczny, 
przepustnica stała

1, 2 3 4
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 5, 6  7  8, 9 

[2]

[1]

X

[2]

[3]

[1]

OFF

ON

[3]

[2]
[1]

PL
Typ 5, 6

[1] Zawór paliwa
[2]  Zdalny zasysacz/przepustnica, 

sprzęgło hamulca noża

PL
Typ 7

[1] Zawór paliwa 
[2] Zasysacz ręczny 
[3] Przepustnica ręczna

PL
Typ 8, 9

[1]  Zawór paliwa 
[2]  Zasysacz ręczny 
[3]  Przycisk zatrzymania, 

przepustnica stała (autom.)

[1]
Zawór paliwa

X X

WŁ.

WYŁ.
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F1 F2 F3

F4 F5 F6

F7 F8

[1]

[0,91 l]

[1]

-20 20 30 40°C-10 0 10

30

5W-30 • 10W-30

[3]

[2]

[0,35 ~ 0,40 l] [1]

[4]

[3]

[2]

[4]

[3]

[4]

[5]

[1]

[2]

[1]

[0,70 ~ 0,80 mm]
[2]

[4]

[1]
[2]

[3]

[5]

[3 mm]

[1]

[5]

[3]

[4]

[2]

F1

F4

F7

F2

F5

F8

F3

F6
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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zakup silnika Honda. Chcielibyśmy zapewnić 
najwyższy poziom wydajności, efektywności oraz bezpieczeństwa 
pracy nowego silnika. Niniejsza instrukcja zawiera informacje w jaki 
sposób to osiągnąć — przed rozpoczęciem korzystania z silnika 
prosimy dokładnie przeczytać tę dokumentację. W przypadku 
wystąpienia problemu lub w razie pytań na temat silnika, prosimy 
o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Honda.
Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku są oparte 
na najnowszych informacjach na temat produktu, dostępnych 
w chwili oddania do druku. Firma American Honda Motor Co., Ltd. 
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez 
powiadomienia i bez żadnych zobowiązań. Żadna część tej publikacji 
nie może być powielana bez pisemnej zgody.
Podręcznik należy traktować jako integralną część silnika i należy 
dołączyć go do silnika w razie jego sprzedaży.
Dodatkowe informacje na temat uruchamiania, wyłączania, obsługi, 
regulacji silnika oraz specjalne instrukcje dotyczące konserwacji 
można znaleźć w dokumentacji sprzętu napędzanego tym silnikiem.

SPIS TREŚCI

KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo innych osób jest 
bardzo ważne. W tym podręczniku oraz na silniku zamieściliśmy 
ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. Należy bardzo 
uważnie zapoznać się z tymi informacjami.
Komunikaty bezpieczeństwa ostrzegają o potencjalnych 
zagrożeniach wobec użytkownika lub innych osób. Każdy komunikat 
bezpieczeństwa jest poprzedzony symbolem ostrzegawczym B 
i jednym z trzech wyrażeń: ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE lub 
PRZESTROGA.
Informacje te oznaczają, że:

ZAGROŻENIE Użytkownik nieprzestrzegający 
instrukcji ULEGNIE ŚMIERTELNEMU 
WYPADKOWI lub odniesie POWAŻNE 
OBRAŻENIA.

OSTRZEŻENIE Użytkownik nieprzestrzegający 
instrukcji MOŻE ulec ŚMIERTELNEMU 
WYPADKOWI lub odnieść POWAŻNE 
OBRAŻENIA.

PRZESTROGA Użytkownik nieprzestrzegający 
instrukcji MOŻE odnieść OBRAŻENIA.

Każdy komunikat informuje o określonym zagrożeniu, 
o możliwych skutkach oraz o sposobach uniknięcia lub ograniczenia 
prawdopodobieństwa wypadku.

KOMUNIKATY OSTRZEGAJĄCE PRZED USZKODZENIEM
Inne ważne komunikaty są poprzedzone wyrażeniem UWAGA.
Znaczenie tego komunikatu:

UWAGA Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować 
uszkodzenie silnika lub innych elementów.

Celem tych komunikatów jest pomoc w zapobieganiu uszkodzenia 
silnika, innych obiektów lub zanieczyszczenia środowiska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Użytkownik musi zrozumieć działanie wszystkich elementów 

sterujących i poznać sposób szybkiego zatrzymania silnika w razie 
wystąpienia niebezpieczeństwa. Należy upewnić się, że operator 
przed rozpoczęciem obsługi urządzenia uzyskał odpowiednie 
instrukcje.

• Nie wolno pozwalać dzieciom obsługiwać tego urządzenia. Dzieci 
i zwierzęta muszą znajdować się z dala od miejsca obsługi 
urządzenia.

• Spaliny wytwarzane przez silnik zawierają trujący tlenek węgla. Nie 
wolno uruchamiać silnika bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji 
i nigdy nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczeń.

• Silnik i spaliny podczas pracy są bardzo gorące. Silnik podczas pracy 
musi znajdować się przynajmniej 1 metr od budynków oraz innych 
urządzeń. Palne materiały muszą znajdować się w bezpiecznej 
odległości i nie wolno umieszczać na pracującym silniku żadnych 
przedmiotów.

LOKALIZACJA ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA
Etykieta przedstawiona na stronie 1 zawiera ważne informacje 
na temat bezpieczeństwa. Należy dokładnie zapoznawać się z tymi 
informacjami. Patrz strona 1.
Etykietę tę uznaje się integralną część silnika. Jeśli odpadnie lub 
stanie się nieczytelna, należy skontaktować się z dealerem w celu 
zamówienia nowej etykiety.

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED 
URUCHOMIENIEM 
CZY SILNIK JEST GOTOWY DO PRACY?
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia maksymalnej 
żywotności sprzętu, bardzo ważne jest poświęcenie kilku chwil na 
czynności kontrolne stanu silnika przed jego uruchomieniem. Przed 
uruchomieniem silnika należy koniecznie wyeliminować wszelkie 
stwierdzone problemy lub skontaktować się z punktem serwisowym 
w celu ustalenia szczegółów naprawy.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe serwisowanie silnika lub nieusunięcie problemu 
przed uruchomieniem mogą spowodować awarię, która może 
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Przed każdym uruchomieniem należy przeprowadzić wstępne 
czynności kontrolne i wyeliminować wszelkie możliwe problemy.

Przed przystąpieniem do wstępnych czynności kontrolnych należy 
sprawdzić, czy silnik jest w pozycji poziomej, oraz czy dźwignia 
hamulca koła zamachowego, dźwignia przepustnicy i przycisk 
zatrzymania silnika znajdują się w położeniu STOP lub WYŁ.
Przed uruchomieniem silnika zawsze należy sprawdzić następujące 
pozycje:
1. Poziom paliwa (patrz strona 8).
2. Poziom oleju (patrz strona 9).
3. Filtr powietrza (patrz strona 9).
4. Generalny przegląd: sprawdzić, czy nie ma wycieków płynów oraz 

luźnych lub uszkodzonych części.
5. Sprawdzić urządzenie napędzane tym silnikiem.

Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem 
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na 
środki ostrożności i procedury, które należy wykonać przed 
uruchomieniem silnika.

KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA .................................................  Strona 5
CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM  ................  Strona 5
OBSŁUGA .........................................................................................  Strona 6

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEJ OBSŁUGI ...........................................................  Strona 6
URACHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA 
(WSZYSTKIE TYPY) ...................................................................  Strona 6

SERWISOWANIE SILNIKA ...............................................................  Strona 7
BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ ...............  Strona 7
HARMONOGRAM KONSERWACJI ...........................................  Strona 8
UZUPEŁNIANIE PALIWA ............................................................  Strona 8
OLEJ SILNIKOWY ......................................................................  Strona 8
FILTR POWIETRZA ....................................................................  Strona 9
ŚWIECA ZAPŁONOWA...............................................................  Strona 9
SPRAWDZANIE KOŁA ZAMACHOWEGO 
(jeśli jest w wyposażeniu) ............................................................  Strona 9
CHWYTACZ ISKIER (jeśli jest w wyposażeniu) ........................  Strona 10

PRZECHOWYWANIE SILNIKA .......................................................  Strona 10
TRANSPORT ................................................................................... Strona 11
ROZWIĄZYWANIE NIEOCZEKIWANYCH PROBLEMÓW .............. Strona 11
INFORMACJE TECHNICZNE .......................................................... Strona 11
INFORMACJE DLA KONSUMENTA ...............................................  Strona 12
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OBSŁUGA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ 
OBSŁUGI
Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się 
z rozdziałem KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA oraz CZYNNOŚCI 
KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM strona 5.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno uruchamiać silnika 
w zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażu. Spaliny wytwarzane 
przez silnik zawierają trujący tlenek węgla, który szybko gromadzi 
się w zamkniętych przestrzeniach i może spowodować problemy 
zdrowotne lub śmierć.

OSTRZEŻENIE
Spaliny zawierają trujący gaz (tlenek węgla), który może gromadzić 
się w zamkniętych pomieszczeniach, stwarzając zagrożenie 
dla życia. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę 
przytomności lub śmierć. 
Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętych lub nawet częściowo 
otwartych pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie.

Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem 
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na 
środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być 
zastosowane podczas uruchamiania, zatrzymywania i pracy silnika.
Silnik nie może pracować na wzniesieniach o nachyleniu powyżej 20°. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ EKSPLOATACJI
Jeśli urządzenie będzie używane często lub okresowo (z przerwami 
dłuższymi niż 4 tygodnie), patrz sekcja Paliwo w rozdziale 
PRZECHOWYWANIE (strona 10), gdzie można znaleźć dodatkowe 
informacje dotyczące starzenia paliwa.

URACHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA 
(WSZYSTKIE TYPY)
Ilustracje na stronach 2 i 3 pomogą w zidentyfikowaniu typu 
sterowania użytego w eksploatowanym urządzeniu. Informacje na 
temat uruchomienia i zatrzymania zależnego od typu zamieszczono 
zamieszczono po informacjach ogólnych przedstawionych poniżej.
• Zawór paliwa WŁ.: Przed uruchomieniem silnika ustawić zawór 

paliwa [1] w położeniu WŁ.
• Zasysacz ręczny (jeśli jest w wyposażeniu): Przy uruchamianiu 

zimnego silnika ustawić dźwignię/drążek zasysacza [2] 
w położeniu ZASYSACZA.
Po pełnym rozgrzaniu się silnika i uzyskaniu płynnych obrotów 
bez użycia zasysacza, lub przy ponownym uruchamianiu ciepłego 
silnika, przestawić dźwignię/drążek zasysacza do położenia WYŁ.

• Prędkość obrotowa silnika: Dla uzyskania optymalnych 
osiągów silnika zaleca się jego uruchomienie przy przepustnicy 
w położeniu SZYBKO (lub wysokim).

• Uchwyt rozrusznika: Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika 
do poczucia oporu, a następnie energicznie.

UWAGA
Nie wolno puszczać bezwładnie uchwytu rozrusznika, ponieważ 
może on uderzyć w silnik. Zwolnić powoli uchwyt, aby nie 
uszkodzić rozrusznika.

• Ponowne uruchamianie: Dla umożliwienia łatwego ponownego 
uruchamiania i maksymalnych osiągów w typach z układem 
automatycznego zasysacza Auto Choke System™ należy 
uruchomić zimny silnik na minimum trzy minuty, a następnie 
wyłączyć silnik. Minimalny czas pracy będzie dłuższy 
w temperaturze poniżej 21°C.

• Zawór paliwa w położeniu WYŁ.: Po zatrzymaniu silnika 
przestawić zawór paliwa [1] do położenia WYŁ.
Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez 3 do 4 tygodni, 
zaleca się uruchomienie gaźnika silnika bez paliwa. Można to 
uczynić przez pozostawienie zaworu paliwa w położeniu WYŁ., 
ponowne uruchomienie silnika i pracę bez paliwa.

Typ 1:  Hamulec koła zamachowego, zdalny zasysacz/
przepustnica

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia 

ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do położenia 

PRACY.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia 

SZYBKO.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia 

WOLNO.
2. Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać 

silnik.
Typ 2:  Hamulec koła zamachowego, zdalna przepustnica, 

Zasysacz automatyczny
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia 

SZYBKO.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do 

położenia PRACY.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia 

WOLNO.
2. Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać 

silnik.
Typ 3:  Hamulec koła zamachowego, przepustnica stała, 

Automatyczny zasysacz powrotny
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię automatycznego zasysacza powrotnego [2] 

do położenia E ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do 

położenia PRACY.
Gdy dźwignia hamulca koła zamachowego zostaje przesunięta do 
położenia PRACY, dźwignia zasysacza zaczyna automatycznie 
przesuwać się do położenia WYŁ.

3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 
a następnie energicznie. Przepustnica w tym typie jest wstępnie 
ustawiona.

ZATRZYMANIE SILNIKA
Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać 
silnik. 

Typ 4:  Hamulec koła zamachowego, zasysacz 
automatyczny, przepustnica stała

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3] do 

położenia PRACY.
2. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
ZATRZYMANIE SILNIKA

Zwolnić dźwignię hamulca koła zamachowego* [3], aby zatrzymać 
silnik.

Typ 5:  Sprzęgło hamulca noża, zdalny zasysacz/
przepustnica

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia 

ZASYSACZA.
2. Sprawdzić, czy dźwignia sterowania nożem* nie jest zaciągnięta.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Przestawić zasysacz/przepustnicę* [2] do położenia SZYBKO 

w trakcie rozgrzewania się silnika, a następnie zaciągnąć dźwignię 
sterowania nożem*.

ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Zwolnić dźwignię sterowania nożem*.
2. Przestawić dźwignię zasysacza/przepustnicy* [2] do położenia 

WOLNO, a następnie do położenia STOP.
*  Informacje na temat lokalizacji elementu sterującego znajdują się 

w instrukcji obsługi urządzenia.



POLSKI 7

Typ 6:  Sprzęgło hamulca noża, zasysacz automatyczny, 
Przepustnica zdalna

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia 

SZYBKO.
2. Sprawdzić, czy dźwignia sterowania nożem* nie jest zaciągnięta.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Rozgrzać silnik do temperatury roboczej, a następnie zaciągnąć 

dźwignię sterowania nożem*.
ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Zwolnić dźwignię sterowania nożem*.
2. Przestawić dźwignię zdalnej przepustnicy* [2] do położenia 

WOLNO, a następnie do położenia STOP.

Typ 7:  Zasysacz ręczny, przepustnica ręczna
URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić dźwignię zasysacza* [2] do położenia E ZASYSACZA.
2. Przestawić dźwignię przepustnicy [3] do położenia SZYBKO C.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Przestawić dźwignię zasysacza [2] do położenia WYŁ. e w trakcie 

rozgrzewania się silnika.
ZATRZYMANIE SILNIKA

Przestawić dźwignię przepustnicy [3] do położenia WOLNO D 
a następnie do położenia STOP F.

Typ 8:  Zasysacz ręczny, przycisk zatrzymania silnika, 
Przepustnica stała

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia ZASYSACZA.
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WŁ.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Przestawić drążek zasysacza do położenia WYŁ. w trakcie 

rozgrzewania się silnika. 
Obroty silnika w tym typie są wstępnie ustawione.

ZATRZYMANIE SILNIKA
Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WYŁ. 

Typ 9:  Zasysacz ręczny, przycisk zatrzymania silnika, 
Przepustnica automatyczna

URUCHOMIENIE SILNIKA
1. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia ZASYSACZA.
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WŁ.
3. Pociągnąć delikatnie uchwyt rozrusznika do poczucia oporu, 

a następnie energicznie.
4. Przestawić drążek zasysacza [2] do położenia WYŁ. w trakcie 

rozgrzewania się silnika.
Funkcja przepustnicy automatycznej działa tylko wówczas, gdy 
silnik jest całkowicie rozgrzany.

ZATRZYMANIE SILNIKA
1. Zwolnić obciążenie silnika tak, by przepustnica automatyczna 

przywróciła obroty jałowe silnika.
2. Ustawić przycisk zatrzymania silnika [3] w położeniu WYŁ. 

*  Informacje na temat lokalizacji elementu sterującego znajdują się 
w instrukcji obsługi urządzenia.

SERWISOWANIE SILNIKA
ZNACZENIE KONSERWACJI
Prawidłowa konserwacja zapewnia bezpieczną, ekonomiczną 
i niezawodną pracę silnika. Ogranicza ona również zanieczyszczenie 
środowiska.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe serwisowanie lub nieusunięcie problemu przed 
uruchomieniem mogą spowodować awarię, która może doprowadzić 
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Zawsze należy przestrzegać zaleceń i harmonogramów czynności 
kontrolnych i serwisowych, które zostały przedstawione w tej 
instrukcji obsługi.

Na kolejnych stronach został przedstawiony harmonogram czynności 
serwisowych, procedury przeglądów okresowych oraz proste 
procedury konserwacyjne przy użyciu podstawowych narzędzi 
ręcznych, które pomogą zapewnić prawidłową konserwację silnika. 
Inne trudniejsze czynności serwisowe lub czynności wymagające 
użycia specjalnych narzędzi najlepiej powierzyć specjalistom — 
technikom firmy Honda lub innym wykwalifikowanym mechanikom.
Harmonogram konserwacji dotyczy normalnych warunków obsługi. 
W przypadku eksploatacji silnika w ciężkich warunkach, np. przy 
długotrwałym wysokim obciążeniu lub w wysokich temperaturach, albo 
w bardzo mokrym lub zapylonym środowisku, należy skonsultować 
się ze stacją serwisową w celu uzyskania zaleceń dotyczących 
konkretnego zastosowania.
Autoryzowana stacja serwisowa Honda zna ten silnik najlepiej 
i posiada wszelkie niezbędne wyposażenie umożliwiające 
przeprowadzenie jego konserwacji i naprawy.
Aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność, do naprawy lub 
wymiany należy stosować wyłącznie nowe oryginalne części Honda 
lub ich odpowiedniki.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ
Poniżej zostały przedstawione niektóre najważniejsze środki 
ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nie możemy jednak 
zamieścić tutaj wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić 
podczas konserwacji. Decyzja o wykonaniu danego zadania należy 
wyłącznie do użytkownika.

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji i środków ostrożności dotyczących 
konserwacji i serwisowania może spowodować poważne obrażenia 
ciała lub śmierć.
Zawsze należy przestrzegać procedur i środków ostrożności 
przedstawionych w tej instrukcji obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych 

lub naprawczych należy upewnić się, że silnik jest wyłączony. 
Dzięki temu wyeliminowanych zostanie kilka potencjalnych 
zagrożeń:

 – Zatrucie tlenkiem węgla ze spalin silnikowych.
Przed każdym uruchomieniem silnika należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.

 – Poparzenia spowodowane gorącymi częściami. 
Przed rozpoczęciem czynności należy odczekać aż silnik 
i układ wydechowy ostygną.

 – Obrażenia spowodowane ruchomymi częściami. 
Silnik należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy wydano 
odpowiednie polecenie.

• Przed rozpoczęciem czynności należy przeczytać instrukcje 
i upewnić się, że przygotowane są odpowiednie narzędzia oraz 
wszystkie procedury są zrozumiałe.

• Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu należy zachować 
szczególną ostrożność podczas czynności wymagających 
styczności z benzyną. Do czyszczenia części należy używać 
wyłącznie niepalnych rozpuszczalników, nie benzyny. Nie wolno 
zbliżać się z papierosami, iskrami lub płomieniem do części 
związanych z paliwem.
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HARMONOGRAM KONSERWACJI
Przeprowadzić w każdym wskazanym miesiącu/roku lub terminie 
upływu godzin eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej.(1)

Zwykły  
termin serwisu Element Strona

Przed każdym 
użyciem

Sprawdzanie: poziom oleju silnikowego 
Sprawdzanie: filtr powietrza

strona 9
strona 9

Po pierwszym 
miesiącu lub 
5 godzinach

Wymiana: olej silnikowy strona 9

Co 3 miesiące 
lub 25 godzin

Czyszczenie: filtr powietrza(2) strona 9

Co 6 miesięcy 
lub 50 godzin

Wymiana: olej silnikowy(3)

Czyszczenie: filtr powietrza(2)

Sprawdzanie:  płytka cierna hamulca koła 
zamachowego (jeśli jest 
w wyposażeniu)

strona 9
strona 9
strona 9

Co rok lub 
100 godzin

Pozycje 6-miesięczne powyżej plus: 
Czyszczenie/regulacja: świeca zapłonowa 
Czyszczenie: chwytacz iskier (jeśli jest 
w wyposażeniu)(6)

Sprawdzanie:  sprzęgło hamulca noża 
(jeśli jest w wyposażeniu)

Czyszczenie/regulacja: prędkość biegu 
jałowego 
Czyszczenie: zbiornik i filtr paliwa 
Czyszczenie/regulacja: luz zaworowy

strona 9
strona 10 

(5)  

(4)

(4)
(4)

Co 2 lata lub 
200 godzin

Pozycje roczne plus: 
Wymiana: filtr powietrza 
Wymiana: świeca zapłonowa

strona 9
strona 9

Co 2 lata Sprawdzanie: przewody paliwowe 
(wymienić w razie potrzeby)

(4)

(1)  W przypadku zastosowań komercyjnych należy rejestrować liczbę godzin 
pracy w celu zachowania właściwych terminów przeglądów i konserwacji.

(2)  Częstsze serwisowanie w przypadku eksploatacji w zapylonym miejscu.
(3)  Wymieniać olej silnikowy co 25 godzin w przypadku eksploatacji przy 

dużych obciążeniach lub w wysokich temperaturach otoczenia.
(4)  Te pozycje powinny być serwisowane przez autoryzowaną stację 

serwisową Honda, chyba że użytkownik posiada odpowiednie narzędzia 
i umiejętności. Informacje na temat procedury serwisowej można znaleźć 
w książce serwisowej Honda.

(5)  Zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia lub instrukcją serwisową 
silnika Honda.

(6)  W Europie i innych krajach, w których obowiązuje dyrektywa maszynowa 
2006/42/WE czyszczenie powinno być przeprowadzane przez stację 
serwisową.

Niezastosowanie się do tego harmonogramu serwisowego może 
doprowadzić do unieważnienia gwarancji w przypadku awarii.

UZUPEŁNIANIE PALIWA
Ten silnik jest przeznaczony do eksploatacji z benzyną bezołowiową 
o liczbie oktanowej 91 lub wyższej.
Zaleca się uzupełnianie paliwa po każdym użyciu w celu 
zminimalizowania obecności powietrza w zbiorniku paliwa.
Paliwo należy uzupełniać w dobrze wentylowanych miejscach 
i przy zatrzymanym silniku. Jeśli silnik wcześniej pracował, należy 
odczekać, aby ostygnął. Nie wolno uzupełniać paliwa w silniku 
wewnątrz budynku, w którym opary benzyny mogą mieć kontakt 
z płomieniami lub iskrami.
Można stosować zwykłą benzynę bezołowiową o zawartości 
objętościowej etanolu (E10) nie większej niż 10% lub metanolu 
5%. Oprócz tego metanol musi zawierać współrozpuszczalniki 
i inhibitory korozji. Stosowanie paliwa o większej zawartości etanolu 
lub metanolu może spowodować problemy z rozruchem lub pracą 
silnika. Takie paliwo może również uszkodzić metalowe, gumowe 
i wykonane z tworzywa części układu paliwowego. Ponadto etanol 
ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje 
wodę w układzie paliwowym.

Uszkodzenia silnika oraz problemy w działaniu spowodowane 
użyciem paliwa o zawartości etanolu lub metanolu większej niż 
wskazana w instrukcji nie są objęte gwarancją.
Jeśli urządzenie będzie używane często lub okresowo (z przerwami 
dłuższymi niż 4 tygodnie), patrz sekcja Paliwo w rozdziale 
PRZECHOWYWANIE (strona 10), gdzie można znaleźć dodatkowe 
informacje dotyczące starzenia paliwa.
Nie wolno używać zwietrzałej lub zanieczyszczonej benzyny i/lub 
mieszanki paliwowo-olejowej. Nie dopuścić do przedostania się 
zabrudzeń lub wody do zbiornika paliwa.

OSTRZEŻENIE
Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa — podczas 
uzupełniania paliwa może spowodować oparzenia lub poważne 
obrażenia ciała.
• Należy zatrzymać silnik i nie zbliżać się do źródeł ciepła, iskier 

lub płomieni.
• Uzupełnianie paliwa można przeprowadzać wyłącznie na 

zewnątrz pomieszczeń.
• Rozlane paliwo należy natychmiast usunąć.

Dolewanie paliwa
Patrz F1 na stronie 4.

1. Odkręcić korek w zbiorniku paliwa.
2. Dolewać paliwo w otworze zbiornika paliwa, do dolnej części 

czerwonego wskaźnika poziomu paliwa [1]. Nie przekraczać 
wartości maksymalnej. Przed uruchomieniem silnika wytrzeć 
rozlane paliwo.

3. Założyć korek zbiornika paliwa i dobrze dokręcić.
Przed uruchomieniem silnika należy oddalić się przynajmniej 
3 metry od źródła i miejsca tankowania paliwa.

UWAGA
Paliwo może zniszczyć lakier lub niektóre części wykonane z tworzyw 
sztucznych. Podczas uzupełniania paliwa należy zwrócić uwagę, aby 
nie rozlać paliwa. Uszkodzenia spowodowane rozlanym paliwem nie 
są objęte ograniczoną gwarancją dystrybutora.

Kanister do przechowywania paliwa
Benzynę przechowywać w czystym i szczelnym kanistrze wykonanym 
z tworzywa sztucznego, przeznaczonym do przechowywania 
paliwa. W nieużywanym kanistrze zamknąć odpowietrznik (jeśli 
jest w wyposażeniu) i pozostawić w miejscu nie wystawionym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku użycia 
paliwa z kanistra po upływie okresu dłuższego niż 3 miesiące, 
zaleca się użycie stabilizatora paliwa przy napełnianiu kanistra. 
Jeśli na koniec sezonu w kanistrze pozostanie pewna ilość paliwa, 
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaleca wlanie 
benzyny do zbiornika paliwa pojazdu.

OLEJ SILNIKOWY
Olej jest głównym elementem wpływającym na pracę i żywotność 
silnika. Należy stosować olej do 4-suwowych silników 
samochodowych. Olej należy wymieniać zawsze zgodnie 
z harmonogramem konserwacji.

Zalecany olej
Patrz F2 na stronie 4.
Należy stosować olej do silników 4-suwowych, który spełnia lub 
przewyższa wymagania wg kategorii API, SJ lub wyższe. Zawsze 
należy sprawdzać, czy na etykiecie serwisowej API na pojemniku 
z olejem znajduje się oznaczenie SJ lub wyższe.
Do ogólnego użytku zalecany jest olej SAE 10W-30. Olej o innej 
lepkości należy stosować, gdy temperatura w danym rejonie mieści 
się w określonej grupie aplikacji.
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Sprawdzanie poziomu oleju
Patrz F2, F3 na stronie 4.
1. Sprawdzić olej przy zatrzymanym i poziomo ustawionym silniku.
2. Odkręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy [1] i wytrzeć go do 

czysta.
3. Włożyć korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy w otwór wlewu oleju, 

jak pokazano na ilustracji, ale nie dokręcać go. Następnie wyjąć 
korek/wskaźnik prętowy, aby sprawdzić poziom oleju.

4. Jeśli poziom oleju jest w pobliżu lub poniżej oznaczenia dolnego 
limitu [2] na wskaźniku prętowym, zdjąć korek wlewu oleju/
wskaźnik prętowy i dolać zalecanego oleju do oznaczenia górnego 
limitu [3]. Nie przekraczać wartości maksymalnej.

5. Nałożyć i dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.

Wymiana oleju
Patrz F3 na stronie 4.
Spuścić olej silnikowy, gdy silnik jest ciepły. Ciepły olej wypływa 
szybciej i nie pozostaje w układzie.
1. Przekręcić zawór paliwa do położenia WYŁ. w celu ograniczenia 

możliwości wycieku paliwa.
2. Umieścić odpowiedni pojemnik przy silniku dla przejęcia zużytego 

oleju.
3. Odkręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy [1] i spuścić olej 

do pojemnika przez przechylenie silnika w stronę otworu wlewu 
oleju [4].
Zużyty olej silnikowy należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie środowiska. Sugerujemy przekazanie 
zużytego oleju w szczelnym pojemniku do lokalnego zakładu 
utylizacji odpadów lub punktu odzyskiwania surowców wtórnych. 
Nie wolno wyrzucać oleju razem z innymi odpadami do śmietnika, 
wylewać go na ziemię lub do kanalizacji.

4. Gdy silnik znajduje się na równym podłożu, należy wlać zalecany 
olej, nie przekraczając oznaczenia górnego limitu [3] na wskaźniku 
prętowym.

UWAGA

Praca silnika przy niskim poziomie oleju może doprowadzić do 
uszkodzenia silnika.

5. Nałożyć i dobrze dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.

FILTR POWIETRZA
Odpowiednio konserwowany filtr powietrza pomoże zapobiec 
dostaniu się zanieczyszczeń do silnika. Zanieczyszczenia mające 
dostęp do gaźnika mogą zostać wciągnięte do wąskich kanałów 
w gaźniku i spowodować przedwczesne zużycie silnika. Wąskie 
kanały mogą ulec zatkaniu, powodując problemy z uruchomieniem 
lub pracą silnika. Eksploatacja silnika w miejscach o dużym zapyleniu 
wymaga częstszego czyszczenia filtra.
Zaleca się użycie oryginalnego filtra paliwa Honda dla uzyskania 
odpowiedniego poziomu uszczelnienia i działania, jakie dla niego 
przewidziano. Zastosowanie filtra powietrza innego niż Honda może 
doprowadzić do ominięcia filtra przez zanieczyszczenia i spowodować 
uszkodzenie silnika lub układu paliwowego.

UWAGA

Uruchomienie silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem 
powietrza spowoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do silnika 
i znacznie przyspieszy zużycie silnika. Ten typ uszkodzenia nie jest 
objęty ograniczoną gwarancją dystrybutora.

Sprawdzanie
Patrz F4 na stronie 4.
1. Nacisnąć wypusty zamka [1] na górze pokrywy filtra powietrza [2], 

i zdjąć pokrywę. Sprawdzić filtr [3], dla upewnienia się, że jest 
czysty i w dobrym stanie.

2. Założyć filtr i pokrywę filtra powietrza.

Czyszczenie
Patrz F4 na stronie 4.
1. Aby usunąć zanieczyszczenia, stuknąć filtrem kilka razy o twardą 

powierzchnię lub przepuścić sprężone powietrze o wartości nie 
wyższej niż 207 kPa przez filtr od czystej strony zwróconej do 
silnika. Nie usuwać zanieczyszczeń szczotką. Czyszczenie 
szczotką spowoduje wduszenie kurzu do włókien.

2. Zetrzeć kurz wilgotną szmatką z korpusu filtra powietrza [4] 
i pokrywy. Należy zachować ostrożność, aby zanieczyszczenia 
nie dostały się do kanału powietrznego [5] prowadzącego do 
gaźnika.

ŚWIECA ZAPŁONOWA
Patrz F5 na stronie 4. 

Zalecana świeca zapłonowa:
NGK - BPR6ES W zastosowaniach z myjką ciśnieniową 
NGK - BPR5ES Wszelkie inne zastosowania

Zalecana świeca zapłonowa posiada prawidłowy zakres cieplny 
w przypadku normalnych temperatury roboczych silnika.

UWAGA
Nieprawidłowe świece zapłonowe mogą spowodować uszkodzenie 
silnika.

Aby zapewnić prawidłowe parametry pracy silnika, pomiędzy 
elektrodami świecy powinna być odpowiednia szczelina, i świeca 
musi być pozbawiona osadu.
1. Zdjąć kapturek ze świecy zapłonowej i usunąć zabrudzenia 

w pobliży świecy zapłonowej.
2. W celu usunięcia świecy zapłonowej użyć klucza do świec [1] 

o odpowiedniej wielkości.
3. Sprawdzić świecę zapłonową. Wymienić, jeśli świeca jest 

zniszczona, uszkodzona, jeśli podkładka uszczelniająca [2] jest 
w złym stanie, lub jeśli elektroda jest zużyta.

4. Zmierzyć szczelinę elektrody odpowiednim przyrządem. 
Prawidłowa szczelina wynosi 0,70 ~ 0,80 mm. Jeśli wymagana 
jest regulacja, skorygować szczelinę przez delikatne ugięcie 
bocznej elektrody.

5. Ostrożnie wkręcić ręcznie świecę zapłonową, zwracając uwagę, 
aby nie przekręcić gwintu.

6. Gdy świeca jest dobrze wkręcona, dokręcić ją kluczem do 
świec o odpowiedniej wielkości, tak aby podkładka przylegała 
równomiernie.
W przypadku montażu nowej świecy zapłonowej należy dokręcić 
o 1/2 obrotu po zablokowaniu świecy, aby równomiernie docisnąć 
podkładkę.
W przypadku montażu wykręconej świecy zapłonowej należy 
dokręcić o 1/8 ~ 1/4 obrotu po zablokowaniu świecy, aby 
równomiernie docisnąć podkładkę.

UWAGA
Dokręcić odpowiednio świecę zapłonową. Poluzowana świeca 
zapłonowa może rozgrzać się do wysokiej temperatury i spowodować 
uszkodzenie silnika. Zbyt mocne dokręcenie świecy zapłonowej 
może spowodować uszkodzenie gwintu w głowicy cylindra.

7. Założyć kapturek na świecę zapłonową.

SPRAWDZANIE KOŁA ZAMACHOWEGO (jeśli jest w wyposażeniu)

Patrz F6, F7 na stronie 4.
1. Odkręcić trzy nakrętki kołnierzowe [1] z rozrusznika linkowego [2], 

i wyjąć rozrusznik linkowy z silnika.
2. Usunąć zbiornik paliwa [3] z silnika bez odłączania rurki paliwa 

[4]. Jeśli w zbiorniku paliwa jest paliwo, usunąć je utrzymując 
zbiornik w poziomym położeniu i złożyć poziomo przy silniku.

3. Sprawdzić grubość szczęki hamulcowej [5]. Jeśli wynosi mniej niż 
3 mm, zawieźć silnik do autoryzowanej stacji serwisowej Honda.

4. Założyć zbiornik paliwa i rozrusznik linkowy, oraz dobrze dokręcić 
trzy nakrętki.
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CHWYTACZ ISKIER (jeśli jest w wyposażeniu)
Patrz F8 na stronie 4.
W Europie i innych krajach, w których obowiązuje dyrektywa 
maszynowa 2006/42/WE czyszczenie powinno być przeprowadzane 
przez stację serwisową.
Aby zapewnić prawidłowe parametry pracy, chwytacz iskier należy 
serwisować co 100 godzin pracy.
Tłumik podczas pracy silnika jest gorący. Przed serwisowaniem 
chwytacza iskier należy odczekać, aż tłumik ostygnie.

Demontaż
1. Wykręcić trzy wkręty 6 mm [1] z osłony tłumika [2], i zdjąć osłonę 

tłumika.
2. Wykręcić wkręt specjalny [3] z chwytacza iskier [4] i wymontować 

chwytacz iskier z tłumika [5].

Czyszczenie i sprawdzanie
1. Do usuwania osadu węglowego z membrany chwytacza 

iskier należy użyć szczotki. Należy uważać, aby nie uszkodzić 
membrany. Wymienić chwytacz iskier, jeśli jest popękany lub 
dziurawy.

2. Zamontować chwytacz iskier w odwrotnej kolejności do procedury 
demontażu.

PRZECHOWYWANIE SILNIKA
Prawidłowe przygotowanie silnika do przechowywania ma zasadniczy 
wpływ na niezawodność, stan i wygląd silnika. Poniższe czynności 
pomogą zabezpieczyć silnik przed rdzą i korozją i ułatwią rozruch 
silnika po okresie przechowywania.

Czyszczenie
Jeśli silnik pracował, przed czyszczeniem należy odczekać 
przynajmniej pół godziny. Wyczyścić wszystkie zewnętrzne 
powierzchnie, zabezpieczyć zaprawką do lakieru wszystkie 
uszkodzone miejsca lakieru i pokryć pozostałe powierzchnie podatne 
na korozje cienką warstwą oleju.

UWAGA
Czyszczenie urządzenia za pomocą węża ogrodowego lub myjki 
ciśnieniowej może spowodować przedostanie się wody do filtra 
powietrza lub otworu tłumika. Woda w filtrze powietrza może 
przesiąknąć przez filtr. Woda przedostając się przez filtr powietrza 
lub tłumik może dostać się do cylindra, powodując jego uszkodzenie.

Paliwo

UWAGA
W zależności od regionu, w którym używany jest sprzęt, paliwo 
może w stosunkowo szybkim czasie ulec utlenieniu. Pogorszenie 
jakości paliwa i utlenienie może nastąpić już po 30 dniach i może 
spowodować uszkodzenie gaźnika oraz/lub układu paliwowego. 
Informacje na temat zaleceń przechowywania można uzyskać 
u lokalnego przedstawiciela serwisu.

Czas przechowywana benzyny w zbiorniku paliwa i gaźniku bez 
powodowania problemów może być różny i jest uzależniony od 
czynników takich jak: skład mieszanki paliwowej, temperatura 
przechowywania oraz od tego, czy zbiornik paliwa jest pełny, czy 
częściowo opróżniony. Powietrze znajdujące się w częściowo 
opróżnionym zbiorniku paliwa sprzyja procesom starzenia paliwa. 
Wysoka temperatura przechowywania przyspiesza proces starzenia 
paliwa. Problemy z pogorszeniem jakości paliwa mogą wystąpić po 
miesiącu braku używania lub nawet szybciej, jeśli benzyna w chwili 
tankowania nie była świeża.
Przechowywana benzyna ulega utlenieniu i starzeniu. 
Przeterminowana benzyna będzie powodem problemów z rozruchem 
i spowoduje powstanie osadu żywicy, który zablokuje wąskie 
kanały w układzie paliwowym. Jeśli benzyna w silniku podczas 
przechowywania ulegnie procesom starzenia, może być konieczne 
przeprowadzenie wymiany lub serwisowania układu paliwowego.

Należy upewnić się, że zbiornik do uzupełniania paliwa zawiera 
wyłącznie świeżą benzynę. W przypadku użycia paliwa z kanistra do 
przechowywania po upływie okresu dłuższego niż 3 miesiące, zaleca 
się użycie stabilizatora paliwa przy napełnianiu kanistra.
Uszkodzenie układu paliwowego lub problemy z pracą silnika 
spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących 
przechowywania nie są objęte gwarancją na silnik.
Przechowywanie krótkoterminowe (30 - 90 dni)
Jeśli urządzenie nie będzie używane w okresie między 30 a 90 dniami, 
zaleca się wykonanie następujących czynności w celu zapobieżenia 
problemom związanym z paliwem:
1. Dodać stabilizatora paliwa zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku dodawania środka stabilizującego, należy napełnić 
zbiornik paliwa świeżą benzyną. W przypadku częściowego 
napełnienia powietrze znajdujące się w zbiorniku spowoduje 
przyspieszone starzenie paliwa podczas przechowywania.
Uwaga:

 – Wszystkie stabilizatory mają swój okres przydatności i ich 
skuteczność z biegiem czasu będzie się obniżać.

 – Stabilizatory paliwa nie powodują regeneracji odstanego paliwa.
2. Po dodaniu środka stabilizującego należy uruchomić silnik 

na zewnątrz na 10 minut – dzięki temu benzyna ze środkiem 
stabilizującym wypełni gaźnik.

3. Przekręcić zawór paliwa do położenia WYŁ.
4. Nie wyłączać silnika, aż przestanie pracować z powodu braku 

paliwa w misce paliwowej gaźnika. Czas pracy nie powinien 
przekraczać 3 minut.

Przechowywanie długoterminowe lub sezonowe (powyżej 90 dni)
Uruchomić silnik i nie wyłączać go, aż zużyje wszystką benzynę z całego 
układu paliwowego (w tym ze zbiornika paliwa). Nie dopuścić, aby 
benzyna pozostawała w silniku przez więcej niż 90 dni bez używania.

Olej silnikowy
1. Wymiana oleju silnikowego (patrz strona 9).
2. Wykręcanie świec zapłonowych (patrz strona 9).
3. Nalać 5 ~ 10 cc czystego oleju silnikowego do cylindra.
4. Pociągnąć rozrusznik linkowy kilka razy, aby rozprowadzić olej.
5. Wkręcić świecę zapłonową.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania
Jeśli silnik będzie przechowywany z benzyną w zbiorniku paliwa, 
wówczas istotne jest, aby ograniczyć ryzyko zapłonu oparów benzyny. 
Należy wybrać dobrze wentylowane miejsce przechowywania, z dala 
od wszelkich urządzeń, które wytwarzają iskry, np. pieców, kotłów, 
podgrzewaczy wody lub suszarek do odzieży. Należy również unikać 
miejsc, w których znajdują się silniki elektryczne wytwarzające iskry 
lub gdzie używane są narzędzia elektryczne.
Jeśli jest to możliwe, należy unikać miejsc o wysokiej wilgotności, 
ponieważ sprzyja ona rozwojowi rdzy i korozji.
Jeśli w zbiorniku paliwa znajduje się benzyna, pozostawić zawór paliwa 
w położeniu WYŁ.
Silnik podczas przechowywania powinien być umieszczony na równej 
powierzchni. Przechylenie silnika może spowodować wyciek paliwa 
lub oleju.
Gdy silnik i układ wydechowy jest zimny, należy zakryć silnik, aby 
zabezpieczyć go przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Gorący 
silnik i układ wydechowy mogą spowodować zapłon lub stopienie 
materiału. Nie używać folii lub tworzyw sztucznych do okrywania 
silnika. Nieporowate okrycie spowoduje uwięzienie wilgoci wokół 
silnika i przyspieszy rdzewienie i korozję.

Zakończenie okresu przechowywania
Sprawdzić silnik zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w rozdziale 
CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED URUCHOMIENIEM niniejszego 
podręcznika (patrz strona 5).
Jeśli na czas przechowywania paliwo zostało spuszczone, należy 
napełnić zbiornik paliwa świeżą benzyną. Należy upewnić się, że 
zbiornik do uzupełniania paliwa zawiera wyłącznie świeżą benzynę. 
Benzyna po pewnym czasie ulega utlenieniu i procesom starzenia, co 
powoduje problemy z rozruchem.



POLSKI 11

Jeśli cylinder na czas przechowywania był zabezpieczony olejem, po 
uruchomieniu silnik przez krótki czas będzie dymić. Jest to oznaka 
prawidłowego działania.

TRANSPORT
Podczas transportu silnik powinien znajdować się na równym 
podłożu, aby nie doszło do wycieku paliwa. Przekręcić zawór paliwa 
do położenia WYŁ.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem 
napędzanym tym silnikiem, zwracając szczególną uwagę na 
środki ostrożności i procedury, które należy wykonać w związku 
z transportem.

ROZWIĄZYWANIE NIEOCZEKIWANYCH 
PROBLEMÓW
Nie można uruchomić silnika
MOŻLIWA PRZYCZYNA KOREKTA
Zawór paliwa w położeniu 
WYŁ.

Ustawić dźwignię zaworu paliwa 
w położeniu WŁ.

Zasysacz w położeniu WYŁ. Jeśli silnik nie jest rozgrzany, przestawić 
dźwignię zasysacza/przepustnicy, drążek 
zasysacza, lub dźwignię zasysacza do 
położenia ZASYSACZA.

Wyłącznik zapłonu lub 
przycisk zatrzymania silnika 
w położeniu WYŁ.

Przestawić dźwignię hamulca koła 
zamachowego do położenia PRACY.
Dźwignia przepustnicy do położenia 
SZYBKO. Przycisk zatrzymania silnika do 
położenia WŁ.

Brak paliwa. Uzupełnić paliwo.
Złe paliwo; silnik 
przechowywany bez 
dodatków stabilizujących 
benzyny, lub zatankowano 
niewłaściwą benzynę.

Uzupełnić świeżą benzyną.

Uszkodzona, zniszczona 
świeca zapłonowa lub 
nieprawidłowa szczelina 
między elektrodami świecy.

Wyregulować lub wymienić świecę 
zapłonową (strona 9).

Świeca zapłonowa 
zamoczona paliwem  
(zalany silnik).

Wysuszyć i wkręcić świecę. Uruchomić 
silnik przy dźwigni zasysacza/przepustnicy 
w położeniu SZYBKO.
Zasysacz w położeniu WYŁ.

Zapchany filtr paliwa, usterka 
gaźnika, nieprawidłowy 
zapłon, zablokowanie 
zaworów itp.

Zawieźć silnik do autoryzowanej stacji 
serwisowej Honda lub wymienić bądź 
naprawić uszkodzone elementy w razie 
potrzeby zgodnie z treścią instrukcji 
serwisowej.

Silnikowi brakuje mocy
MOŻLIWA PRZYCZYNA KOREKTA
Zatkany filtr powietrza. Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza 

(strona 9).
Złe paliwo; silnik 
przechowywany bez 
dodatków stabilizujących 
benzyny, lub zatankowano 
niewłaściwą benzynę.

Uzupełnić świeżą benzyną.

Zapchany filtr paliwa, usterka 
gaźnika, nieprawidłowy 
zapłon, zablokowanie 
zaworów itp.

Zawieźć silnik do autoryzowanej stacji 
serwisowej Honda lub wymienić bądź 
naprawić uszkodzone elementy w razie 
potrzeby zgodnie z treścią instrukcji 
serwisowej.

INFORMACJE TECHNICZNE
Lokalizacja informacji o numerze seryjnym i typie
Patrz ilustracja na stronie 1.
Zapisać numer seryjny i typ silnika w poniższym miejscu. Te informacje 
będą potrzebne w przypadku zamawiania części lub przesyłania 
zapytań technicznych lub gwarancyjnych.
MODEL NUMER SERYJNY TYP
GCV140,160,190 __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ __
Data zakupu

Modyfikacje gaźnika w przypadku eksploatacji na dużych 
wysokościach
Na dużych wysokościach standardowa mieszanka paliwowo-
powietrzna w gaźniku będzie zbyt bogata. Spowoduje to obniżenie 
parametrów pracy oraz zwiększenie zużycia paliwa. Bardzo bogata 
mieszanka spowoduje również zabrudzenie świecy zapłonowej oraz 
problemy z rozruchem. Długotrwała eksploatacja na wysokościach 
innych niż standardowo zamierzone dla pracy silnika może 
spowodować podwyższony poziom emisji spalin.
Parametry pracy silnika na dużych wysokościach można poprawić, 
stosując odpowiednie modyfikacje gaźnika. Jeśli silnik zawsze 
jest eksploatowany na wysokości powyżej 1500 metrów, należy 
zgłosić się do przedstawiciela serwisu w celu przeprowadzenia 
modyfikacji gaźnika. Ten silnik używany na dużych wysokościach, 
po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika do zastosowań na dużych 
wysokościach, będzie spełniać wszystkie normy emisji spalin w całym 
okresie eksploatacji.
Nawet po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika moc silnika spada 
o około 3,5% na każde 300 metrów wysokości. Wpływ wysokości 
na moc będzie większy, jeśli modyfikacje gaźnika nie zostaną 
przeprowadzone.

UWAGA
Po przeprowadzeniu modyfikacji gaźnika do eksploatacji na dużych 
wysokościach, mieszanka paliwowo-powietrzna będzie zbyt uboga 
do stosowania urządzenia na mniejszych wysokościach. Eksploatacja 
urządzenia ze zmodyfikowanym gaźnikiem na wysokościach poniżej 
1500 metrów może spowodować przegrzewanie silnika i w rezultacie 
może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. W przypadku 
eksploatacji urządzenia na małych wysokościach należy skontaktować 
się w przedstawicielem serwisu w celu przeprowadzenia modyfikacji 
gaźnika i przywrócenia ustawień fabrycznych.

Dane techniczne
GCV140
TYP ROZRUCH LINKOWY
Długość x szerokość x 
wysokość

367 x 331 x 360 mm

Ciężar silnika suchego 9,8 kg
Typ silnika 4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
Pojemność skokowa  
[średnica cylindra × skok]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Objętość oleju 0,50 l
Pojemność zbiornika paliwa 0,91 l
Zużycie paliwa 1,1 l/h przy 3000 obr./min
Układ chłodzenia Wymuszony powietrzny
Układ zapłonowy Iskrownik elektroniczny
Obroty wałka odbioru mocy W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara)

GCV160
TYP ROZRUCH 

LINKOWY
ROZRUCH 

ELEKTRYCZNY
Długość x szerokość x 
wysokość

367 x 331 x 360 mm 367 x 354 x 360 mm

Ciężar silnika suchego 9,8 kg 11,6 kg
Typ silnika 4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
Pojemność skokowa  
[średnica cylindra x skok]

160 cm3 [64 x 50 mm]

Objętość oleju 0,50 l
Pojemność zbiornika paliwa 0,91 l
Zużycie paliwa 1,1 l/h przy 3000 obr./min
Układ chłodzenia Wymuszony powietrzny
Układ zapłonowy Iskrownik elektroniczny
Obroty wałka odbioru mocy W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara)
Układ ładowania: Typy BBC 12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 obr./min

Typy z hamulcem koła 
zamachowego

12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 obr./min
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Dostarczono przez producenta urządzenia.

CZARNY

BIAŁY

GCV190
TYP ROZRUCH 

LINKOWY
ROZRUCH 

ELEKTRYCZNY
Długość x szerokość x 
wysokość

367 x 331 x 368 mm 367 x 354 x 368 mm

Ciężar silnika suchego 12,3 kg 13,3 kg
Typ silnika 4-suwowy, rozrząd górny, jeden cylinder
Pojemność skokowa [średnica 
cylindra x skok tłoka]

187 cm3 [69 x 50 mm]

Objętość oleju 0,50 l
Pojemność zbiornika paliwa 0,91 l
Zużycie paliwa 1,3 l/h przy 3000 obr./min
Układ chłodzenia Wymuszony powietrzny
Układ zapłonowy Iskrownik elektroniczny
Obroty wałka odbioru mocy W lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara)
Układ ładowania Typy BC 12 VDC, 0,15 A min. @ 2900 obr./min

Typy z hamulcem koła 
zamachowego 12 VDC, 0,20 A min. @ 2900 obr./min

Skrócone informacje referencyjne
Paliwo Typ Benzyna bezołowiowa, liczba oktanowa 91 

lub wyższa (strona 8).
Olej 
silnikowy

Typ SAE 10W-30, API SJ lub nowsza, do użytku 
ogólnego. Patrz strona 8.
* Ilość dolania: 0,35 ~ 0,41 l

Gaźnik Prędkość biegu 
jałowego

1400 ± 150 obr./min
2500 ± 150 obr./min Typ automatycznej 
przepustnicy

Świeca 
zapłonowa

Typ BPR6ES (NGK) Typy myjki ciśnieniowej
BPR5ES (NGK) Wszystkie pozostałe 
zastosowania

Przegląd Przed każdym 
użyciem

Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz 
strona 9.
Sprawdzić filtr powietrza. Patrz strona 9.

Po pierwszych 
5 godz.

Wymienić olej silnikowy. Patrz strona 9.

Następnie Patrz harmonogram konserwacji 
strona 8.

*  Rzeczywista ilość będzie się różnić z powodu szczątkowego oleju pozostającego 
w silniku. Zawsze używać wskaźnika prętowego do potwierdzenia rzeczywistego 
poziomu (patrz strona 9)

Schematy elektryczne
ROZRUSZNIK LINKOWY (wszystkie typy)

OFF BAT
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CZARNY SILNIK STYK ŁĄCZNIKA

PRACA OTWARTY

STOP ZAMKNIĘTY

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY
(z hamulcem koła zamachowego)

OFF BAT
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M
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CZARNY WYŁ. WŁ.

BIAŁY

Dostarczono 
przez producenta 
urządzenia.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY
(ze sprzęgłem hamulca noża)

[1] ŚWIECA ZAPŁONOWA [5] PRZEŁĄCZNIK ROZRUSZNIKA

[2] CEWKA ZAPŁONOWA [6] AKUMULATOR (+)

[3] PRZYCISK ZATRZYMANIA 
SILNIKA

[7] CEWKA DO ŁADOWANIA  
(jeśli jest w wyposażeniu)

[4] SILNIK ROZRUSZNIKA

Regulacja
POZYCJA DANE TECHNICZNE PRZEGLĄD
Szczelina między 
elektrodami świecy 
zapłonowej

0,7 ~ 0,8 mm Patrz strona 9.

Luz zaworowy  
(na zimno)

WEWN.: 0,15 ± 0,04 mm
ZEWN.: 0,20 ± 0,04 mm

Skontaktować się 
z autoryzowanym 
dealerem Honda

Inne dane techniczne Inne czynności regulacyjne nie są wymagane.

INFORMACJE DLA KONSUMENTA
Publikacje firmy Honda
Niniejsze publikacje zawierają dodatkowe informacje dotyczące 
konserwacji i naprawy silnika. Można je zamówić w autoryzowanej 
stacji serwisowej silników Honda.

Instrukcja 
serwisowa

Niniejsza instrukcja obejmuje kompletne procedury 
konserwacji i przeglądu. Przeznaczona jest do użycia przez 
wykwalifikowanego technika.

Katalog 
części

Niniejsza instrukcja zawiera pełny wykaz części z ilustracjami. 
Dostępny u przedstawiciela serwisu Honda.

Dane adresowe dystrybutora/dealera
Zapraszamy na naszą witrynę internetową:  
www.honda-engines-eu.com

Informacje związane z obsługą serwisową przeznaczone 
dla klienta
Personel serwisowy dealera składa się z wyszkolonych specjalistów. 
Specjaliści ci są w stanie odpowiedzieć praktycznie na wszystkie 
pytania klienta. Jeśli dealer nie jest w stanie udzielić satysfakcjonującej 
odpowiedzi, prosimy o kontakt z kierownictwem stacji serwisowej. 
Menedżer działu serwisu, dyrektor generalny lub właściciel będą 
w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu. Dzięki temu możliwe jest 
rozwiązanie praktycznie prawie wszystkich problemów.

Biuro firmy Honda
W przypadku kontaktu telefonicznego lub listownego prosimy 
o podanie następujących informacji:
• Nazwa producenta sprzętu i numer modeli, do którego 

zamontowany jest silnik
• Model silnika, numer seryjny i typ (patrz strona 11)
• Nazwa dealera, u którego silnik został zakupiony
• Nazwa, adres i osoba kontaktowa u dealera serwisującego silnik
• Data zakupu
• Imię i nazwisko, adres i numer telefonu klienta
• Szczegółowy opis problemu

WYŁ. E WŁ.

STOP

WŁ.

http://www.honda-engines-eu.com
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Honda

OEM
Honda Honda

Honda

Honda

Honda
OEM

Honda

혼다 범용엔진에 대한 
보증수리 안내

이 OEM제품에 장착된 혼다 범용엔진은 혼다 
보증수리 기준에 따라 다음과 같이 적용됩니다.

• 각나라별 혼다가 정한 범용엔진 보증조건을 
따른다.

• 엔진결함의 원인이 제조상 또는 제원상일 
경우에 보증조건을 따른다.

• 보증수리는 혼다 디스트리뷰터가 없는 
나라에서는 적용되지 않는다.

보증수리방법

OEM 제품이 보증수리기간 내에 있다는 
증명서인 품질 보증서와 영수증을 지참하고 
혼다범용엔진 딜러 또는 OEM제품을 구매한 
딜러에게 방문하면 됩니다. 만일 그 딜러가 
판단하여 엔진 수리가 필요할 경우 보증수리가 
진행될 것입니다. 

Revised: March 2009 (PWL53374-B)
Printed in U.S.A.

Honda Motor Co., Ltd.C

產

產

產 產
產
產 內
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