
INSTRUKCJA OBS

NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTU

VKHT600
VKHT750

Z SILNIKIEM  Kawasaki

INSTRUKCJA OBSŁUGI

£ukasz
Typewritten text
Producent: OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO.,LTD.58,Nishikata,Kikugawa-city,Shizuoka-pref JAPANImporter: P.P.H.U. "GRASS" M.Łozińska spółka jawnaul.Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów, PolskaInstrukcja oryginalna w języku polskim.                                                                                      1/2015





1

Dla własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do 
eksploatacji NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW należy przeczytać i 
dokładnie zrozumieć niniejszą Instrukcję obsługi.

Ogólne
Nożyce do żywopłotów są wysokoobrotowym narzędziem 
spalinowym i nie są zabawką. Dla bezpieczeństwa własnego 
i innych należy koniecznie przeczytać i zrozumieć wszystkie 
zalecenia bezpieczeństwa podane w instrukcji obsługi przed 
przystąpieniem do eksploatacji narzędzia. Ponadto należy 
zachować instrukcję obsługi i udostępnić ją wszystkim osobom, 
które mają używać nożyc do żywopłotów. Zalecamy okresową 
lekturę instrukcji w celu odświeżenia znajomości zawartych w 
niej instrukcji bezpieczeństwa.

 ● Kontakt z ruchomą listwą tnącą spowoduje poważne 
obrażenia, a ponadto ruchoma listwa tnąca może 
wyrzucić luźno leżące przedmioty ze znaczną siłą, co 
również stwarza ryzyko odniesienia obrażeń.
Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny znajdować się z 
dala od miejsca użytkowania nożyc do żywopłotów.
 ● Nożyce do żywopłotów nie mogą być obsługiwane przez 
dzieci.
Operator powinien mieć siłę fizyczną i sprawność 
wystarczające do prawidłowego podniesienia i obsługiwania 
urządzenia przez dłuższy czas. Ponadto operator musi 
przeczytać, zrozumieć i stosować się do instrukcji 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.
 ● Spaliny zawierają trujący tlenek węgla.
Nożyc do żywopłotów należy używać wyłącznie na otwartym 
powietrzu, w miejscu o dobrej wentylacji. Natychmiast wyłączyć 
silnik, jeżeli spaliny spowodują ból głowy lub nudności.

Operator
 ● Brak uwagi lub zmęczenie może skutkować poważnymi 
lub śmiertelnymi obrażeniami.
Zabrania się używania nożyc do żywopłotów pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu. Operator nie powinien używać 
nożyc do żywopłotów, jeżeli jest chory lub zażywa leki 
powodujące senność. W razie wystąpienia zmęczenia należy 
zrobić przerwę w pracy.

 ● Luźna odzież lub włosy mogą być przyczyną obrażeń.
Długie włosy i luźna odzież, np. szaliki, krawaty, biżuteria 
itp., mogą zostać pochwycone przez pobliskie gałęzie lub 
ruchome części nożyc do żywopłotów. Należy bezwzględnie 
nosić dobrze dopasowaną koszulę z długimi rękawami i długie 
spodnie, które jednocześnie zapewnią wymaganą swobodę 
ruchu. Zabezpieczyć włosy w taki sposób, aby sięgały nie dalej 
niż do ramion.

 ● Utrzymanie równowagi chroni przed utratą kontroli nad 
urządzeniem i odniesieniem obrażeń.
Zachować należytą uwagę podczas pracy na luźnym lub 
nierównym podłożu. Podczas pracy z urządzeniem nogi 
należy trzymać mocno na ziemi. Praca na drabinie, drzewie 
lub w dowolnym innym miejscu nie zapewniającym należytego 
podparcia jest zabroniona. Trzymać obie ręce na nożycach 
do żywopłotu i nie wychylać się za daleko do przodu. Cięcie 
jedną ręką lub powyżej wysokości głowy jest zabronione.
 ● Dokładnie sprawdzić miejsce wykonywania pracy oraz 
uwzględnić ryzyko wystąpienia zagrożeń, które mogą 
być niesłyszalne wskutek hałasu generowanego przez 
nożyce do żywopłotu.

 ● Benzyna jest łatwopalna, a ponadto może poparzyć lub 
podrażnić skórę. Natychmiast zmienić odzież, jeżeli 
rozlało się na nią paliwo. Zabrania się zdejmowania 
pokrywy wlewu paliwa, gdy silnik pracuje.
 ● Uważać na oznaki dolegliwości spowodowanych 
wykonywaniem czynności powtarzalnych.
Używanie nożyc do żywopłotów lub dowolnych innych 
urządzeń generujących wibracje przez dłuższy czas może 
wywołać zdrętwienie, uczucie pieczenia lub inne objawy 
obrażeń. W razie wystąpienia takich symptomów należy 
przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

Nożyce do żywopłotów

 ● Uszkodzone lub poluzowane części mogą urwać się i 
zranić operatora lub osoby postronne.
Nożyce do żywopłotów należy bezwzględnie sprawdzić 
przed każdym użyciem. Sprawdzić, czy przepustnica pracuje 
płynnie i błyskawicznie powraca do położenia zamkniętego po 
zwolnieniu. Używanie nożyc do żywopłotów z zakleszczającą 
się dźwignią przepustnicy jest zabronione. Narzędzie tnące 
musi być prawidłowo przymocowane, a ponadto nie może być 
pęknięte, wygięte, skrzywione lub inaczej uszkodzone.
 ● Należy stosować wszystkie osłony chroniące przed 
obrażeniami.
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy 
osłony są właściwie zamontowane. Używanie nożyc do 
żywopłotów bez osłon jest zabronione.
 ● Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe, silnik i tłumik 
muszą być wolne od brudu, liści i nadmiernej ilości oleju.
 ● Linka rozrusznika może spowodować obrażenia, jeżeli 
zostanie puszczona gwałtownie.
W celu uruchomienia silnika, należy mocno złapać uchwyt 
rozrusznika linkowego. Nie chwytać samej linki rozrusznika. 
Zawsze odprowadzić linkę do obudowy w sposób 
kontrolowany. Gwałtowne zwolnienie linki rozrusznika może 
spowodować nagłe odwinięcie się linki, co stwarza ryzyko 
odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mechanizmu 
rozrusznika linkowego.
 ● Prawidłowa konserwacja ma kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa.
Dobrze utrzymane nożyce do żywopłotów są bardziej 
bezpieczne i pracują sprawniej. Regularnie sprawdzać 
ustawienia nożyc do żywopłotów oraz wymienić zużyte lub 
uszkodzone części. Jeżeli prędkość biegu jałowego silnika 
jest ustawiona zbyt wysoko, to element tnący nie zatrzyma 
się po zwolnieniu przepustnicy. Zużyty lub uszkodzony 
tłumik może iskrzyć, stwarzając ryzyko wybuchu pożaru. 
Wysokie poziomy hałasu mogą uszkodzić słuch. Zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo zakleszczenia się stępionej 
listwy tnącej. Stosować się do harmonogramu konserwacji 
podanego w instrukcji obsługi.

● Modyfikowanie nożyc do żywopłotów zmniejsza 
bezpieczeństwo eksploatacji.
Nożyce do żywopłotów mogą być modyfikowane wyłącznie w 
sposób wskazany przez firmę GRASS na piśmie. Używać 
wyłącznie przystawek i części zamiennych dostarczonych lub 
zatwierdzonych przez firmę GRASS i producenta.

● Przed przystąpieniem do czyszczenia, sprawdzania 
stanu, konserwacji lub innych prac przy nożycach do 
żywopłotów należy wyłączyć silnik zdjąć fajkę świecy
 i sprawdzić, czy listwa tnąca zatrzymała się.

● Nieostrożna lub niewłaściwa eksploatacja może 
skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.
Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych 
w niniejszej instrukcji oraz do wszelkich odnośnych 
norm, uregulowań i rozporządzeń kompetentnych władz 
dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

● Benzyna jest łatwopalna, a w określonych warunkach 
może wybuchnąć.
Przed dolaniem paliwa należy wyłączyć silnik i poczekać, aż 
ostygnie. Nie palić tytoniu. Upewnić się, czy obszar jest 
dobrze przewietrzony oraz czy w pobliżu nie ma jakichkolwiek 
źródeł płomienia lub iskier. Natychmiast wytrzeć rozlane 
paliwo. Sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków paliwa i 
usunąć wykryte przecieki przed jego uruchomieniem.

● Zawsze używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, 
aby zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń.
Należy bezwzględnie używać wyposażenia ochrony wzroku, 
tj. odpowiednio dopasowanych okularów ochronnych. 
Ponadto należy stosować wyposażenie ochrony słuchu (np. 
zatyczki do uszu).  Na czas pracy z nożycami do żywopłotów 
zabezpieczyć ręce i stopy za pomocą, odpowiednio, rękawic 
antypoślizgowych i solidnego obuwia roboczego.

PRZECZYTAJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
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INFORMACJE NT. 
BEZPIECZEŃSTWA

Gdy w instrukcji pojawią się poniższe symbole, należy 
bezwzględnie zastosować się do podanych przy nich wskazówek!  
Zawsze stosować bezpieczną praktykę obsługi i konserwacji.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuację zagrożenia, 
która - jeżeli nie zostanie zapobieżona - spowoduje 
śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza sytuację zagrożenia, która - 
jeżeli nie zostanie zapobieżona - może spowodować 
śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 POUCZENIE
POUCZENIE oznacza sytuację zagrożenia, która - jeżeli 
nie zostanie zapobieżona - może spowodować mniej 
poważne obrażenia ciała.

UWAGA
UWAGA odnosi się do praktyk, które nie są związane z 
ryzykiem odniesienia obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA
 ○ Symbol wskazówki oznacza informacje szczególnie 
interesujące dla użytkownika, który chce zwiększyć 
wydajność i wygodę obsługi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, zużyte 
baterie/akumulatory, oleje i ciecze oraz inne podzespoły 
silnikowe należy usuwać w odpowiedni sposób.  
Skontaktować się z autoryzowanym dealerem firmy GRASS lub 
z lokalną agencją ds. bezpiecznego usuwania odpadów w celu 
ustalenia prawidłowej procedury likwidacji. Dotyczy to również 
usuwania całego silnika po jego zużyciu.

WPROWADZENIE

Wydanie pierwsze (1): Luty 2015 (I) 
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PRZEZNACZENIE
Nożyce spalinowe są urządzeniem przeznaczonym do 
przycinania żywopłotów i krzewów. Użytkowanie nożyc 
spalinowych do innych celów niż opisane powyżej jest 
zabronione. Przed użytkowaniem proszę uważnie przeczytać 
instrukcję obsługi dla zachowania bezpieczeństwa i upewnić się 
o zrozumieniu, jak obsługiwać nożyce spalinowe. Niewłaściwe 
użytkowanie tego urządzenia lub nieprzestrzeganie 
INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA może 
spowodować poważne obrażenia.

● Przechowywać nożyce do żywopłotów w bezpiecznym 
miejscu, aby nie doszło do wybuchu pożaru lub 
uszkodzenia urządzenia.
Aby zapobiec wyciekowi paliwa i zagrożeniu pożarem, należy 
bezwzględnie opróżnić zbiornik paliwa (wypracować całe 
paliwo z gaźnika) przed dłuższym składowaniem urządzenia 
powyżej 14 dni. Stare paliwo może zatkać gaźnik, powodując 
problemy z uruchomieniem lub znacznie pogarszając 
parametry pracy. Nożyce do żywopłotów należy 
przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, poza 
zasięgiem dzieci. Jeżeli nożyce do żywopłotów mają być 
przewożone pojazdem, to należy zabezpieczyć je przed 
upadkiem, który może spowodować wyciek benzyny.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja 
obsługi zawiera informacje niezbędne do bezpiecznej i wydajnej 
obsługi zakupionego produktu. NALEŻY JĄ DOKŁADNIE 
PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
EKSPLOATACJI PRODUKTU. Instrukcję należy przechwywać 
aby móc, w razie konieczności, wrócić do jej zapisów lub 
przekazać następnemu użytkownikowi.  
  
W celu zapewnienia długiego okresu bezawaryjnej pracy 
produktu należy dbać o niego i przeprowadzać czynności 
konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji obsługi.  
  
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, 
przechowywana w systemie wyszukiwania danych ani 
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób 
- elektronicznie, mechanicznie, przez fotokopiowanie, 
nagrywanie ani w jakikolwiek inny sposób.  
  
Mimo że dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia 
należytej kompletności i dokładności niniejszej instrukcji, firma 
GRASS nie może zagwarantować, że jest ona wolna od błędów 
i przeoczeń. Z uwagi na możliwość wprowadzania ulepszeń 
konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań technicznych w 
procesie produkcji procedury i specyfikacje podlegają zmianie 
bez uprzedniego powiadomienia.  
  
Załączone ilustracje mają jedynie ogólny charakter 
informacyjny i mogą nie przedstawiać podzespołów/elementów 
rzeczywistych modeli. Jeżeli nie zrozumiesz zapisów w instrukcji
 obsługi skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem. 
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Model z obustronną listwą tnąca

Model VKHT600 VKHT750
Wymiary gabarytowe Długość x szerokość x wysokość

 mm 1038 x 262 x 223 1178 x 262 x 223

Masa kg 5,6 5,8
Silnik Model TJ23V

Typ 2-suwowy silnik benzynowy z wałem pionowym,  
chłodzony powietrzem w obiegu wymuszonym

Pojemność zbiornika L 0,43
Listwy tnące Typ Obustronna listwa tnąca, wykonująca podwójny ruch postępowo-zwrotny

Długość całkowita mm 587 727
Długość tnąca mm 518 658
Skok zęba mm 35
Prędkość mm 1 324 na sekundę przy 9000 obr./min.

Przekładnia Typ sprzęgła Typ suchy
Przełożenie przekładni zębatej 1:4,08 (13T/53T)
Napęd Napęd dwuszeregowy krzywkowy
Smarowanie Smar mocznikowy

VKHT600 VKHT750
Uchwyt przedni m/s2 4,2 3,6 
Uchwyt tylny m/s2 3,9 4,2 

Emisje hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/EC

VKHT600 VKHT750
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWA dB 105
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB 103 104

Pomiar głośności zgodnie z normą EN ISO 10517
VKHT600 VKHT750

Poziom dźwięku A LWA,eq: 103dB LWA,eq: 104dB

Poziom ciśnienia akustycznego A, LpA w pozycji 
operatora: LpA,eq: 92dB (Niepewność, K 1dB)

 

 POUCZENIE
Informacja o tym, że urządzenia nie wolno używać w środowisku zagrożonym wybuchem.

SPECYFIKACJE
DANE TECHNICZNE

Pojemność skokowa               cm3 22,5
Gaźnik Przeponowy
Zapłon Iskrownik w kole zamachowym, tranzystorowy
Świeca zapłonowa NGK BPMR8Y
Rozrusznik Rozrusznik linkowy
Sprzęgło/średnica Automatyczne odśrodkowe/54

Paliwo Stosunek mieszania                        50:1, 50 części zwykłej benzyny bezołowiowej na jedną część  
oleju silnikowego do silników dwusuwowych wg objętości

Pomiar wibracji według EN ISO 22867

Obroty maksymalne silnika                  obr/min:  ????????
Obroty biegu jałowego                         obr/min:   ????????
Moc maksymalna silnika                             kW:  ????????
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PRZYGOTOWANIA DO EKSPLOATACJI

Rozmieszczenie części i etykiet
Model z obustronną listwą tnąca
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Strona silnika (TJ23V)

Etykieta z numerem seryjnym na silniku

Numer seryjny silnika
Numer seryjny silnika jest jedynym sposobem odróżnienia 
danego silnika od innych modeli tego samego typu.  
Numer seryjny silnika jest wymagany przez dealera w razie 
zamawiania części.

Etykieta certyfikacji

e13*97/68SH2G3*2006/105*0639*05

Etykieta ostrzegawcza (Typ: A)

A B C D

A: OSTRZEŻENIE
B: Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznej 

obsługi. Instrukcję należy przeczytać przed rozpoczęciem 
eksploatacji silnika.

C: Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna i wybuchowa. Przed 
dolaniem paliwa, należy wyłączyć silnik.

D: Gazy wydechowe zawierają tlenek węgla - bezwonną i 
śmiertelną truciznę. Nie włączać silnika w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Etykieta ostrzegawcza (Typ: B)

A B C D

A: Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznej 
obsługi. Instrukcję należy przeczytać przed rozpoczęciem 
eksploatacji silnika.

B: Gazy wydechowe zawierają tlenek węgla - bezwonną i 
śmiertelną truciznę. Nie włączać silnika w pomieszczeniach 
zamkniętych.

C: Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna i wybuchowa. Nie 
używać w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł 
zapłonu.

D: Podczas normalnej pracy, silnik może osiągnąć bardzo 
wysoką temperaturę. Nie dotykać gorących części silnika.
Osoby postrone, dzieci i zwierzęta powinny znajdować 
się z dala od miejsca użytkowania nożyc. 

A. Silnik
B. Uchwyt tylny
C. Skrzynia biegów
D. Uchwyt przedni
E. Osłona przednia
F.   Osłona listwy tnącej
G. Ostrza tnące
H. Osłona listew tnących
I. Rozrusznik linkowy
J. Uchwyt rozrusznika linkowego
K. Włącznik silnika
L. Blokada dźwigni gazu

M. Dźwignia przepustnicy gazu
N. Osłona tłumika/Tłumik
O. Instrukcja obsługi
P.   Świeca zapłonowa/ 

Osłonka świecy zapłonowej
Q. Dźwignia ssania
R. Gaźnik
S. Filtr powietrza
T.   .  Zbiornik paliwa
U. Korek zbiornika paliwa
V.  .  Pompka paliwowa
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Strona korpusu

Znak ostrzegawczy

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Nosić środki ochrony głowy, oczu i uszu.

OSTRZEŻENIE

Nosić rękawice ochronne.

Nosić buty ochronne.

Etykieta z numerem seryjnym na korpusie •  
Etykieta z informacjami o poziomie dźwięku
Model z obustronną listwą tnąca

Nożyce spalinowe: VKHT 750
Numer seryjny: 
Pojemność silnika: 22.5 cm³
Waga: 5.8 kg
Długość ostrza: 658 mm
Prędkość przesuwu: 1.32m/s (9000obr/min)
Data produkcji: 2015
Producent: OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO.,LDT.
58,Nishikata,Kikugawa-city,Shizuoka-pref JAPAN  

LWA

dB105
Nożyce spalinowe: VKHT 600
Numer seryjny: 
Pojemność silnika: 22.5 cm³
Waga: 5.6 kg
Długość ostrza: 518 mm
Prędkość przesuwu: 1.32m/s (9000obr/min)
Data produkcji: 2015
Producent: OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO.,LDT.
58,Nishikata,Kikugawa-city,Shizuoka-pref JAPAN  

LWA

dB105

Etykieta z numerem seryjnym na korpusie

B

D

A C

A. Okulary ochronne
B. Zestaw narzędzi

C. Instrukcja obsługi
D. Karta rejestracyjna

A

C
B

A. Uchwyt przedni
B. Etykieta ostrzegawcza
C. Etykieta z numerem seryjnym na korpusie •  

Etykieta z informacjami o poziomie dźwięku

Model z obustronną listwą tnąca  
(VKHT600·VKHT750)

Numer seryjny korpusu to jedyny sposób odróżnienia produktu 
od innych produktów dostępnych w ramach tego samego typu 
modelu.  
Numer seryjny korpusu jest potrzebny podczas zamawiania 
części u sprzedawcy.

UWAGA !!!
Piktogramy i etykiety są interglną częścią urządzenia. W 
przypadku zniszczenia lub wymiany elementu na którym się 
one znajdują należy zwrócić się do sprzedawcy w celu 
uzupełnienia brakujących piktogramów lub etykiet.

Wyposażenie urządzenia
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Paliwo i olej

 OSTRZEŻENIE
Benzyna jest łatwopalna, a w określonych warunkach 
może wybuchnąć, stwarzając niebezpieczeństwo 
odniesienia poważnych oparzeń.  
Wyłączyć włącznik zapłonu (położenie OFF).  
Nie palić tytoniu. Upewnić się, czy obszar jest dobrze 
wentylowany i wolny od jakichkolwiek źródeł płomienia 
lub iskier (dotyczy to również wszelkich urządzeń z 
lampką kontrolną).  
Zabrania się całkowitego napełniania zbiornika.  
W takiej sytuacji paliwo może rozszerzyć się pod 
wpływem ciepła i wypłynąć przez odpowietrzniki w 
korku zbiornika.  
Po dolaniu paliwa należy sprawdzić, czy korek jest 
szczelnie zamknięty.  
W razie wylania paliwa na zbiornik, należy je 
natychmiast zetrzeć.

UWAGA
Praca z czystą benzyną, bez domieszki oleju, spowoduje 
zatarcie się silnika. Używać wyłącznie mieszanki 
paliwowo-olejowej.

Silnik 2-suwowy wymaga mieszanki paliwowo-olejowej.

Proporcja mieszania benzyny i oleju silnikowego:
50:1

(benzyna 50, olej do silników 2-suwowych 1)

Wlać olej do silników 
2-suwowych i benzynę do 
odpowiedniego pojemnika w 
proporcji wskazanej powyżej, 
a następnie mocno potrząsnąć 
pojemnikiem, aby wymieszać 
składniki. Następnie wlać 
mieszankę do zbiornika paliwa.

Rodzaj paliwa oraz liczba oktanowa
Używać czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o zawartości 
etanolu wynoszącej nie więcej niż 10% i liczbie oktanowej 
równej lub wyższej od podanej w tabeli.

Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa

Zawartość etanolu E10 lub mniej

Minimalna liczba 
oktanowa

Liczba oktanowa badawcza (LOB) 
91

UWAGA
W tym silniku nie należy używać paliwa, które zawiera 
więcej etanolu lub innych utleniaczy niż określono 
dla paliwa E10*. Użycie niewłaściwego paliwa może 
skutkować uszkodzeniem silnika i układu paliwowego, a 
także spowodować problemy z uruchamianiem silnika i/
lub obniżyć wydajność urządzenia.

*  E10 oznacza paliwo zawierające do 10% etanolu według 
odnośnej dyrektywy europejskiej.

UWAGA
Nie używać benzyny ołowiowej, gdyż zniszczy ona 
katalizator.

WSKAZÓWKA
 ○ Nie używać benzyny, która była przechowywana przez dłużej 
niż dwa miesiące.
 ○ W celu zapewnienia sprawnego uruchamiania przy niskich 
temperaturach otoczenia, należy używać świeżego paliwa 
zimowego.
 ○ W razie wystąpienia stuków, należy zastosować paliwo innej 
marki lub o wyższej liczbie oktanowej.

Zalecany olej silnikowy
Wysokiej jakości olej do silników 2-suwowych  
Klasa FC według Klasyfikacji Serwisowej JASO (Japońska 
Organizacja Normalizacyjna Przemysłu Motoryzacyjnego)

UWAGA
Nie używać oleju do silników 2-suwowych, który zawiera 
fosfor (P), ołów (Pb) lub siarkę (S). Te pierwiastki 
ograniczają żywotność i wydajność katalizatora.

Benzyna 1000 mL

Olej do silników 
2-suwowych 20 mL

Pojemnik do przygotowywania 
mieszanki paliwowo-olejowej 

(przykład)

UWAGA

£ukasz
Typewritten text
Nie stosować paliw o liczbie oktanowej powyżej 95 np : VERVA, BP ULTIMATE, SHELL V-POWER
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INSTRUKCJA 
EKSPLOATACJI

Uruchamianie silnika
Paliwo

 ● Przed dolaniem paliwa, ustawić silnik urządzenia na równym 
podłożu.
 ● Otworzyć korek wlewu paliwa i wlać wcześniej przygotowaną 
mieszankę benzyny/oleju 50:1.
 ● Wlewać powoli, aby nie doszło do "cofnięcia" paliwa oraz 
żeby usunąć powietrze ze zbiornika.
 ● Szczelnie zakręcić korek wlewu zbiornika paliwa, 
przekręcając go w prawo do oporu.

 OSTRZEŻENIE
Dolewane paliwo nie może wypełnić szyjki zbiornika. W 
takiej sytuacji paliwo może rozszerzyć się pod wpływem 
ciepła i wypłynąć przez odpowietrzniki w korku wlewu 
paliwa. Po dolaniu paliwa należy sprawdzić, czy korek 
wlewu zbiornika jest szczelnie zamknięty.  
W razie wylania paliwa na zbiornik, należy je 
natychmiast zetrzeć.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Gazy wydechowe zawierają tlenek węgla - bezbarwny, 
bezzapachowy, trujący gaz.  
Nie uruchamiać silnika w miejscach pozbawionych 
wentylacji.  
Bezwzględnie zapewnić odpowiednią wentylację.

 ● Przestawić włącznik silnika na 
urządzeniu do położenia „ I ” 
(rozruch).

 ● Ręcznie obrócić dźwignię 
ssania na gaźniku do 
położenia „ROZRUCH”.

WSKAZÓWKA
 ○ Gdy silnik jest ciepły lub temperatura otoczenia jest wysoka, 
ustawić dźwignię ssania w położeniu „PRACA”.

WSKAZÓWKA
 ○ Silnik zaprojektowano w taki sposób, iż paliwo, które przeleje 
się wskutek naciskania pompy paliwowej, następnie powraca 
do zbiornika paliwa.
 ○ Nie ma żadnego ryzyka zalania silnika, w związku z czym 
pompkę zastrzykową można nacisnąć tyle razy, ile trzeba, 
aby uruchomić silnik.

 OSTRZEŻENIE
Gwałtowne zwolnienie linki rozrusznika może 
spowodować nagłe odwinięcie się linki, co stwarza 
ryzyko odniesienia obrażeń ciała i/lub uszkodzenia 
mechanizmu rozrusznika linkowego. W celu 
uruchomienia silnika, należy mocno złapać uchwyt 
rozrusznika linkowego; nie chwytać samej linki 
rozrusznika.  
Zawsze odprowadzić linkę do obudowy w sposób 
kontrolowany.

WSKAZÓWKA
 ○ Jeżeli silnik nie uruchomi się, to nie należy pociągać uchwytu 
rozrusznika linkowego zbyt wiele razy z dźwignią ssania w 
położeniu „ROZRUCH”.

WSKAZÓWKA
 ○ Dźwignia ssania automatycznie powróci do położenia 

A

B

A. Włącznik silnika
B. Dźwignia przepustnicy

A

B

C

D

A. Dźwignia ssania
B. Położenie rozruchu
C. Położenie pracy
D. Gaźnik

AC

B

A. Dźwignia ssania  
(tylko przy zimnym silniku)

A

A. Uchwyt rozrusznika 
linkowego

AB

A. Dźwignia ssania  
(położenie pracy)

Po włączeniu silnika, pozwól mu pracować przez 
około 2 minuty, na obrotach jałowych.

„PRACA/BIEG JAŁOWY”, gdy operator na chwil
.

● Pociągnij linkę rozrusznika aż 
poczujesz opór (około 100mm).
Następnie energicznie 
pociągnij linkę rozrusznika. 
Czynność powtórz do momentu
 gdy silnik "zaskoczy" i zgaśnie.
 Podczas ruchu powrotnego 
należy zawsze trzymać za 
uchwyt linki. Nie wolno nigdy jej
 puszczać po wyciągnięciu, 
gdyż może się ona zaciąć lub 
przypalić, a także spowodować 
uszkodzenie rozrusznika.

● Nacisnąć dźwignię 
przepustnicy jeden raz 
w celu przełączenia 
dźwigni ssania do 
położenia "PRACA" 
(bieg jałowy).

B. Dźwignia przepustnicy gazu

ę  naciśnie 
dźwignię przepustnicy (gazu)

○ Po uruchomieniu, należy kilkakrotnie zmienić prędkość 
obrotową silnika za pomocą dźwigni przepustnicy po 
uprzednim wcisnięciu blokady dźwigni gazu w celu 
usunięcia resztek powietrza z gaźnika.

● Kilkakrotnie powoli nacisnąć 
pompkę paliwową, dopóki do 
rurki przelewowej nie wpłynie
 paliwo.

B. Pompka paliwowa
C. Rurka przelewowa
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na obrotach jałowych (dźwignia przepustnicy w położeniu 
całkowicie zamkniętym).

UWAGA

Regulacja prędkości biegu jałowego
 ● Jeżeli listwa tnąca porusza się, 
gdy silnik pracuje z prędkością 
biegu jałowego, to należy 
przekręcić śrubę nastawczą 
prędkości biegu jałowego 
w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek 
zegara w celu zmniejszenia 
prędkości biegu jałowego 
silnika.
 ● Jeżeli silnik nie podejmuje 
pracy przy prędkości biegu 
jałowego, to prędkość biegu 
jałowego może być za niska. 
Przekręcić śrubę nastawczą 
prędkości biegu jałowego 
zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara w celu 
zwiększenia prędkości biegu 
jałowego silnika.

Stabilna prędkość biegu jałowego wynosi mniej więcej 
3000 obr./min.

Regulacja paliwa
Gaźnik został ustawiony fabrycznie pod kątem optymalnego 
dozowania paliwa.  
Nie zmieniaj ustawień gaźnika.

WSKAZÓWKA
 ○ Jeżeli potrzebna będzie regulacja, powinna ona być 
przeprowadzona u autoryzowanego przedstawiciela GRASS.

Wyłączanie silnika

UWAGA
Gwałtowne wyłączenie silnika pracującego na wysokich 
obrotach może spowodować jego uszkodzenie. 
Po pracy z najwyższą prędkością silnika oraz przy 
pełnym obciążeniu, należy zmniejszyć jego prędkość 
do prędkości biegu jałowego na 1 minutę, a dopiero 
następnie wyłączyć.

Zwykłe wyłączanie
 ● Położyć nożyce na równym 
podłożu.

 ● Przestawić włącznik silnika do 
położenia „O”.

Wyłączenie awaryjne
 ● Przestawić włącznik silnika do położenia „O”.

A B

A. Śruba nastawcza 
prędkości biegu jałowego

B. Dźwignia ssania

A

B

C

Rozgrzewanie
● Po włączeniu silnika, pozwól mu pracować przez około 2 minuty 

Silnik powinien zostać rozgrzany, aby mógł pracować 
płynnie i nie doszło do jego uszkodzenia. Przed 
rozpoczęciem pracy, silnik należy rozgrzać na prędkości 
biegu jałowego przez około 2 minuty. Umożliwi to 
dotarcie oleju do wszystkich części silnika, a także 
osiągnięcie prześwitu tłoka zgodnego ze specyfikacją.

● Pozostawić pracujące na 
biegu jałowym urządzenie na 
około 1 minutę.

A. Włącznik silnika
B. Dźwignia przepustnicy
C. Blokada dźwigni gazu
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Ustawianie kąta uchwytu tylnego

 ● Przycinanie od góry
Trzymać uchwyt mocno obiema 
rękoma i utrzymać korpus 
maszyny w pozycji poziomej.  
Następnie nieznacznie nachylić 
listwę tnącą w kierunku cięcia i 
przyciąć krzew, wykonując przy 
tym ruch kołyszący.

 ● Przycinanie boczne
Trzymać korpus maszyny w 
pozycji pionowej i przycinać 
krzew od dołu do góry, 
jednocześnie utrzymując 
bezpieczną odległość między 
listwą tnącą i własnym ciałem.

KATALIZATOR

Katalizator:

 ● Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową. Nie wolno 
stosować benzyny ołowiowej.  
Benzyna ołowiowa pogarsza sprawnośc katalizatora.
 ● Nie używać oleju do silników 2-suwowych, który zawiera 
fosfor (P), ołów (Pb) lub siarkę (S). Te pierwiastki ograniczają 
żywotność i wydajność katalizatora.

WSKAZÓWKA
 ○ Nigdy nie wyłączaj silnika w czasie pracy na obrotach 
wyższych od obrotów jałowych.

 ● Wyłącz silnik i pozwól mu wystygnąć przed transportem lub 
rozpoczęciem przechowywania.
 ● Nie pozostawiaj silnika blisko źródła gazu suchego lub w 
pobliżu przedmiotów łatwopalnych, chyba że jest on już 
zimny.

A B

A. Dźwignia przepustnicy i 
dźwignia nastawcza

B. Uchwyt przedni

Mały silnik posiada w układzie wydechowym katalizator, 
który znacznie zmniejszaja poziom emisji spalin.Katalizator 
przekształca tlenek węgla i węglowodory w nieszkodliwy 
dwutlenek węgla i wodę.
Katalizator wymaga szczególnej uwagi.

● Przed wyłączeniem silnika pozostaw go aby pracował około 
1 minutę na obrotach jałowych.

● Podczas pracy uchwyt tylny 
powinien być skierowany 
pionowo do góry, niezależnie 
od położenia listwy tnącej.

Obsługa
 ● W trakcie pracy należy nożyce

 trzymać w sposób pewny - 
jedną ręką za uchwyt przedni 
a drugą za uchwyt tylny.
Zmiany prędkości obrotów 
silnika dokonuje się za 
pomocą dźwigni przepustnicy 
gazu po uprzednim wciśnięciu 
blokady dźwigni gazu.

● Uchwyt tylny można ustawić 
w jednym z pięciu położeń. 
Aby poluzować uchwyt w celu 
zmiany jego położenia, należy 
najpierw pociągnąć dźwignię 
blokującą.  
(Patrz ilustracje po lewej).  
Przed regulacją uchwytu
należy bezwzględnie 
wyłączyć silnik.
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KONSERWACJA I REGULACJA

Karta przeglądów okresowych

 OSTRZEŻENIE
Wykręcić świece zapłonowe, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika podczas serwisowania.

Konserwacja
Odstęp czasu

Codziennie Pierwsze 
20 godzin

Co 
20 godzin

Co 
50 godzin

Co 
100 godzin

Sprawdź i uzupełnij poziom paliwa ●
Poszukaj wycieków paliwa ●
Sprawdź, czy wszystkie śruby, nakrętki i wkręty są na 
miejscu i czy są dobrze dokręcone ●
Sprawdź działanie dźwignie przepustnicy ●
Sprawdzić pracę włącznika silnika ●
Oczyścić filtr powietrza ●
Dokręć śruby, nakrętki i wkręty itp. ● ●
Oczyść filtr paliwa ●
Oczyść świecę zapłonową i wyreguluj przerwę iskrową ●
Usuń zabrudzenia, kurz i pył z żeberek cylindra ●
Przesmarować zespół skrzyni biegów ●

 Usuń osad węglowy z denka tłoka i z wnętrza cylindra ●
 Usuń osad węglowy z rury wydechowej tłumika ●

Oczyścić iskrochron ●


Sprawdź ruchomą (suwaną) część wału korbowego, 
korbowodu itp. ●
Przewód paliwowy Wymieniać co 3 lata.

WSKAZÓWKA
 ○ Wskazane odstępy serwisowe mają charakter orientacyjny. Czynności serwisowe, które należy wykonywać częściej, jeżeli wymagają 
tego warunki pracy.
 ○ W razie wykrycia, iż sprawdzane części są uszkodzone lub wadliwe, należy je wymienić.

  : Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego dealera firmy GRASS.
  : Serwisować częściej w razie pracy w środowisku zapylonym.

Serwisowanie korka zbiornika paliwa
W korku zbiornika 
paliwa znajduje się rurka 
odpowietrzająca. Jeżeli rurka 
odpowietrzającą zostanie 
zablokowana, to paliwo nie 
przepłynie do gaźnika, co może 
utrudnić uruchamianie silnika 
lub jego normalną pracę. Przed 
uruchomieniem narzędzia 
sprawdzić i oczyścić rurkę 
odpowietrzającą. Jednocześnie 
należy sprawdzić, czy podstawa 
zespołu odpowietrznika jest 
osadzona mocno w rowku w 
korku zbiornika (patrz ilustracja).

A

B

C

D

A. Rurka odpowietrzająca
B. Korek wlewu zbiornika
C. Zespół odpowietrznika
D. Zbiornik paliwa
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Serwisowanie filtra powietrza
Oczyścić filtr po każdych 20 godzinach pracy.

 OSTRZEŻENIE
Benzyna oraz rozpuszczalniki o niskiej temperaturze 
zapłonu są łatwopalne i/lub wybuchowe, i mogą 
spowodować poważne oparzenia.  
Oczyścić filtr w miejscu o dobrej wentylacji, z dala 
od wszelkich źródeł iskier lub płomieni. Nie używać 
benzyny lub rozpuszczalnika o niskiej temperaturze 
zapłonu do czyszczenia filtra.

UWAGA
Nie używać rozpuszczalnika naftowego do czyszczenia 
filtra.  
Nie smarować filtra olejem.  
Nie czyścić oraz nie suszyć filtra za pomocą sprężonego 
powietrza.

UWAGA
Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu silnika, nie należy 
używać silnika, gdy filtr powietrza jest zdjęty.

 ● Wyjąć pokrywę filtra powietrza 
z obudowy filtra powietrza - 
w tym celu wykręcić śrubę 
pokrywy filtra powietrza.
 ● Wyjąc filtr z obudowy filtra 
powietrza.
 ● Przemyć filtr detergentem i 
wodą, a następnie dokładnie 
go osuszyć.
 ● Zainstalować filtr w obudowie 
filtra powietrza i założyć 
pokrywę filtra powietrza, a 
następnie dokręcić śrubę.

UWAGA
Niewłaściwe oczyszczenie filtra powietrza może 
skutkować uszkodzeniem silnika.  
Filtra nie należy czyścić lub suszyć za pomocą 
sprężonego powietrza.  
Filtr powietrza należy czyścić wyłącznie zatwierdzonym 
rozpuszczalnikiem o wysokiej temperaturze zapłonu. 
Zabrania się używania benzyny.  
Nie włączać silnika przy wymontowanych elementach 
filtra powietrza.

WSKAZÓWKA
 ○ Praca w warunkach znacznego zapylenia może wymagać 
częstszego przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

Obsługa filtra paliwa
Czyść wkład filtra co 20 godzin.

 OSTRZEŻENIE
Wiele rozpuszczalników jest łatwopalnych i może 
spowodować poważne oparzenia.  
Niewłaściwe używanie rozpuszczalników grozi 
wybuchem pożaru lub eksplozją. Nie używać benzyny 
lub rozpuszczalnika o niskiej temperaturze zapłonu do 
czyszczenia filtra paliwa. Oczyścić filtr paliwa w miejscu 
o dobrej wentylacji, z dala od źródeł iskier lub płomienia 
(dotyczy to również wszelkich urządzeń z lampką 
kontrolną).

 ● Wyciągnąć filtr paliwa ze 
zbiornika paliwa.
 ● Oczyścić zespół filtra paliwa 
w kąpieli rozpuszczalnika 
o wysokiej temperaturze 
zapłonu.
 ● Przed ponowną instalacją 
zespół filtra paliwa należy 
osuszyć.

WSKAZÓWKA
 ○ Jeżeli paliwo nie przepływa płynnie po oczyszczeniu filtra 
paliwa, to wymienić filtr paliwa na nowy.

Obsługa świecy zapłonowej
Oczyścić lub wymienić świecę zapłonową i ponownie ustawić 
przerwę po każdych 50 godzinach pracy.

 OSTRZEŻENIE
Podczas normalnej pracy, silnik może osiągnąć bardzo 
wysoką temperaturę. Dotknięcie gorących części silnika 
grozi ciężkim poparzeniem. Przed sprawdzeniem świec 
zapłonowych, należy wyłączyć silnik i poczekać aż 
ostygnie.

 ● Wyjąć świecę zapłonową za 
pomocą odpowiedniego klucza 
do świec.
 ● Oczyścić elektrody szczotką 
drucianą w celu usunięcia 
osadu węgla i śladów 
zawilgocenia.
 ● Sprawdzić pod kątem zużycia/
uszkodzeń oraz czy nie doszło 
do pęknięcia porcelany. W 
razie potrzeby wymienić 
świecę zapłonową.

 ● Zainstalować i dokręcić świecę zapłonową z momentem 
obrotowym14 N·m (1,4 kgf·m).

 ● Delikatnie pociągnij nakrętkę świecy zapłonowej, aby 
upewnić się że jest ona przykręcona.

Zalecana świeca zapłonowa: NGK BPMR8Y

B

A

A. Pokrywa filtra powietrza
B. Filtr

A

A. Filtr paliwa

A

B

A. Przerwa iskrowa świecy 
zapłonowej

B. Elektrody

● Zdjąć kapturek osłonkę 
świecy zapłonowej palcami, 
ciągnąc do góry.

● Mocno osadzić kapturek świecy zapłonowej na świecy
 zapłonowej.

● Sprawdź przerwę iskrową świecy i wyreguluj ją w razie 
potrzeby.Odstęp między elektrodami powinien wynosić 0,6 
mm do 0,7 mm. Aby zmienić rozmiar przerwy iskrowej, 
należy zgiąć tylko boczną elektrodę, przy użyciu 
specjalnego narzędzia do świec zapłonowych.
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Czyszczenie iskrochronu

 OSTRZEŻENIE
Podczas normalnej pracy, silnik może osiągnąć bardzo 
wysoką temperaturę. Dotknięcie gorących części 
silnika grozi ciężkim poparzeniem. Przed sprawdzeniem 
iskrochronu, należy wyłączyć silnik i poczekać aż 
ostygnie.

 ● Wyjąć iskrochron z otworu 
wydechowego tłumika.
 ● Oczyścić osad węglowy 
z iskrochronu za pomocą 
szczotki.
 ● Zainstalować iskrochron.

Usuwanie osadu węglowego
Po każdych 50 godzinach pracy.  
Te czynności należy wykonać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi.  
Skontaktować się z autoryzowanym dealerem GRASS w celu 
przeprowadzenia prac serwisowych.

Smarowanie listwy tnącej

 OSTRZEŻENIE
Dotknięcie gorących części silnika grozi ciężkim 
poparzeniem.  
Przed smarowaniem listwy tnącej poczekać, aż silnik 
ostygnie.

 OSTRZEŻENIE
Listwy tnące mogą spowodować ciężkie obrażenia.  
Podczas wykonywania prac przy ostrzach tnących 
należy nosić rękawice.

 ● Przy każdym tankowaniu 
paliwa należy oczyścić 
powierzchnię listew tnących 
i zwilżyć je kilkoma kroplami 
oleju maszynowego.

Smarowanie przekładni

 ● Wcisnąć smar mocznikowy 
do przekładni za pomocą 
smarownicy tłokowej.

 OSTRZEŻENIE
Dotknięcie gorących części silnika grozi ciężkim 
poparzeniem.  
Przed smarowaniem skrzyni przekładni poczekać, aż 
silnik ostygnie.

 OSTRZEŻENIE
Listwy tnące mogą spowodować ciężkie obrażenia.  
Podczas wykonywania prac przy ostrzach tnących 
należy nosić rękawice.

B

A

A. Tłumik
B. Iskrochron

A

B

A. Ostrza tnące
B. Olej maszynowy

AB

A. Skrzynia biegów
B. Smarownica tłokowa

Transport

Czyść iskrochron co 50 godzin pracy nożyc. Przekładnię nożyc należy smarować co 20 godzin.

● Odłączyć kapturek świecy
 zapłonowej od świecy 
zapłonowej.

● Odłączyć kapturek świecy 
zapłonowej od świecy 
zapłonowej.

 wypadku może dojść do wycieków paliwa. Jeżeli zachodzi 
konieczności przetransportowania nożyc, należy opróżnić 
zbiornik paliwa i zdjąć fajkę świecy. Pamiętaj, aby nożyce 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w przestrzeni  
ładunkowej pojazdu w trakcie przewożenia. Zamocuj 
urządzenie bezpiecznie odpowiednimi pasami. Zadbaj, aby 
przestrzeń ładunkowa pojazdu była odpowiednio 
wentylowana, w sposób uniemożliwiający gromadzenie się 
oparów paliwa.

Podczas ręcznego transportowania należy wyłączyć silnik 
odpowiednio zabezpieczyć element tnący, podnieść 
urządzenie i przenieść je zwracając uwagę na element tnący.
 Nie wolno transportować urządzenia pojazdem po 
wyboistych drogach lub na długich dystansach bez 
wcześniejszego usunięcia paliwa ze zbiornika. W przeciwnym
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PRZECHOWYWANIE

Opróżnianie układu paliwowego

 OSTRZEŻENIE
Benzyna jest substancją trującą.  
Należy postępować z nią ze szczególną ostrożnością.  
Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, w celu 
ustalenia prawidłowej utylizacji.

 ● Oczyścić silnik i listwy tnące.
 ● Wylać całe paliwo ze zbiornika 
i włączyć silnik na prędkości 
jałowej w celu wypracowania 
resztek paliwa z gaźnika.
 ● Wykręcić świecę zapłonową, 
wlać 0,5 ml świeżego oleju do 
silników 2-suwowych przez 
otwór na świecę, kilkakrotnie 
pociągnąć linkę rozrusznika, 
po czym wkręcić świecę 
zapłonową.
 ● Powoli pociągnąć uchwyt linki 
rozrusznika, dopóki nie będzie 
wyczuwalny opór.
 ● Nożyce do żywopłotów należy 
przechowywać w miejscu 
czystym i suchym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli dojdzie do usterki silnika, dokładnie przeanalizuj objawy i warunki pracy a potem użyj poniższej tabeli w celu wykrycia i rozwiązania 
problemu.

Objaw Prawdopodobna przyczyna Środek naprawczy

Silnik nie chce się 
uruchomić lub ma 
niską moc

Brak paliwa w 
komorze spalania

Brak paliwa w zbiorniku Napełnij zbiornik paliwa

Zatkany filtr paliwa lub przewód paliwowy Oczyść

Zablokowany otwór wentylacyjny w korku 
wlewu paliwa

Uszkodzony gaźnik 

Świeca zapłonowa 
zabrudzona paliwem

Zbyt bogata mieszanka powietrzno-paliwowa Przestawić dźwignię ssącą do położenia 
„Praca”.  
Pociągnąć uchwyt linki rozrusznika przy 
wykręconej świecy zapłonowej w celu 
usunięcia nadmiaru paliwa.  
Oczyścić świecę zapłonową.

Zatkany filtr powietrza Oczyść

Uszkodzony gaźnik 

Zły rodzaj paliwa Wymiana paliwa

Woda w paliwie

Brak iskry lub słaba 
iskra

Usterka świecy zapłonowej. Wymień świecę zapłonową

Usterka cewki zapłonowej 

Włącznik silnika zostawiony w położeniu 
wyłączenia „O”.

Przekręć włącznik do położenia włączania 
„l”.

Niewystarczające 
sprężanie

Usterka tłoku, cylindra i pierścienia tłokowego 

Niedokręcona świeca zapłonowa Dokręć prawidłowo

Luźne śruby cylindra

Niska moc silnika Przegrzanie silnika Zatkany filtr powietrza Oczyść

Rozrusznik ręczny zablokowany 
zabrudzeniami lub ścieżka obiegu powietrza 
chłodzącego zatkana brudem.

Nagromadzenie osadu węglowego w komorze 
spalania



A

A. Otwór na świecę 
zapłonową

Jeżeli nożyce do żywopłotów mają być przechowywane 
przez okres dłuższy niż 14 dni, należy wylać resztę paliwa 
ze zbiornika; w przeciwnym razie może dojść do zaklejenia 
kluczowych części gaźnika, filtra paliwa i zbiornika paliwa.

Słaba wentylacja wokół silnika Usunąć zanieczyszczenia z silnika

: Serwisować w autoryzowanym przedstawicielstwie GRASS.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CE DECLARATION CE DE CONFORMITE OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO.,LTD. 

58,Nishikata,Kikugawa-city,Shizuoka-pref  439-0037 JAPAN 

TEL +0537-36-2161  FAX +0537-35-4643 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE EG-CONFORMITEITSVERKLARING 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

 
 
We hereby declare that the following our product conforms with the essential health and 

safety requirements of EC Directives. 

Hiermit erklären wir, dass das hier genannte Produkt mit den wesentlichen 

EU-Richtlinien im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz konform ist. 

Por la presente declaramos que los siguientes de nuestros productos cumplen con los 

requisitos esenciales de las directivas de la CE inherentes a la salud y la seguridad. 

Nous déclarons, par la présente, que notre produit est conforme aux exigences de santé et 

de sécurité des directives CE. 

Dichiariamo con la presente che i nostri prodotti menzionati qui di seguito sono conformi 

ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza previsti dalle Direttive CE. 

Wij verklaren hierbij dat ons volgende product aan de essentiële veiligheids- en 

gezondheidseisen van de EG-richtlijnen voldoet. 

Declaramos, pela presente, que os nossos produtos abaixo mencionados estão em 

conformidade com os requisitos essenciais de segurança e saúde das Directivas CE. 

Oświadczamy, że następujący nasz produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami w 

zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw CE. 

 
 

Product Produkt Producto Produit : Hedge Trimmer Heckenschere Tijera Cortasetos Taille-haie 

Prodotto Product  Produto Produkt  Tosasiepi Heggeschaar Corta-sebes Spalinowe nożyce 

do żywopłotu 

 
 
Model Modell Modelo Modèle  : VKHT600 (Type E8F-600)   

Modello Model Modelo Model  VKHT750 (Type E8F-750)   

         

 
Manufacturer Hersteller Fabricante Fabricant : OCHIAI CUTLERY MANUFACTURING CO.,LTD. 

58,Nishikata,Kikugawa-city,Shizuoka-pref  439-0037 JAPAN Produttore Fabrikant Fabricante Producent  
 
Authorised Compiler In The Community Zugelassener Vertriebshändler Für Die EU : "Grass" Marta Łozińska s.j. 

Recopilador Autorizado en la Comunidad Compilateur autorisé de la Communauté  32-080 Zabierzow, ul.Krakowska 221-223  

Compilatore autorizzato nella Comunità Bevoegde opsteller binnen de Gemeenschap  Tel: +48 12 258 30 04,(12)285 22 44  Fax: (12)285 41 45 

Pessoa Autorizada a Compilar, na Comunidade  Osoba upoważniona za przygotowanie    

                                        dokumentacji technicznej 
 

Jerzy Wolnik 

 
 
Directives Richtlinien Directivas Directives 

Dyrektywy 

: Machinery Directive 2006/42/EC 

EMC Directive 2004/108/EC 

Noise Emission Directive 2000/14/EC 
Direttive Richtlijnen Directivas 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG 

Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG  

Directiva sobre maquinaria  2006/42/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2004/108/CE 

Directiva sobre emisión de ruidos 2000/14/CE 

Directive 2006/42/CE relative aux machines 

Directive CEM 2004/108/CE 

Directive 2000/14/CE relative les émissions sonores 

Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 

Direttiva sulle Emissioni Acustiche 2000/14/CE 

Machinerichtlijn 2006/42/EG 

EMC-richtlijn 2004/108/EG 

Geluidsemissierichtlijn 2000/14/EG 

Directiva Máquinas 2006/42/CE 

Directiva CEM 2004/108/CE 

Directiva relativa às emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização 

no exterior 2000/14/CE 

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC 

Dyrektywa dotycząca emisji hałasu 2000/14/EC 

 
 

The above product has been evaluated for conformity with above directives using 

the following European standards. The technical construction file (TCF) for this 

product is retained at the above manufacturer’s location. 

Das hier genannte Produkt wurde auf die Konformität mit den vorstehend 

aufgeführten Richtlinien nach folgenden europäischen Standards geprüft. Die 

technische Dokumentation (TCF) des Produkts liegt am Standort des genannten 

Herstellers vor. 

El producto mencionado fue evaluado para su conformidad conforme a las 

directivas descritas en base a las normas europeas siguientes. El fichero de 

construcción técnica (TCF por sus siglas en inglés) correspondiente a este 

producto queda retenido en la sede del fabricante arriba indicado. 

Le produit ci-dessus a été évalué pour conformité aux directives susmentionnées 

en vertu des normes européennes suivantes. Le fichier de construction technique 

(TCF) du présent produit est conservé sur le site du fabricant ci-dessus. 

La conformità del summenzionato prodotto alle direttive riportate sopra è stata 

valutata applicando i seguenti standard europei. Il fascicolo tecnico di costruzione 

(TCF) del prodotto è conservato presso la sede del produttore 

Bovenstaand product is beoordeeld op conformiteit met de hierboven vermelde 

richtlijnen door gebruik te maken van de volgende Europese normen. Het 

technische constructiedossier (TCD) voor dit product wordt op de vestigingsplaats 

van de fabrikant bewaard. 

O produto acima citado foi avaliado relativamente à conformidade com as directivas 

supracitadas utilizando as seguintes Normas Europeias. O dossier técnico de fabrico (TCF - 

technical construction file) para o presente produto é mantido no local de fabrico supracitado. 

Powyższy produkt został oceniony na zgodność z powyższymi dyrektywami, z 

zastosowaniem następujących norm europejskich. Dokumentacja techniczna 

(TCF) dla tego produktu jest przechowywana u producenta. 
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Machinery Directive  Maschinenrichtlinie Directiva sobre maquinaria : EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003,EN ISO 10517:2009/A1:2013, others 

Directive relative aux machines Direttiva Macchine Machinerichtlijn  EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, sonstige 

Directiva Máquinas   Dyrektywa maszynowa  EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, otras 

    EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, autres 

    EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, altro 

    EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, overig 

    EN ISO12100-1:2003,EN ISO12100-2:2003, EN ISO 10517:2009/A1:2013, outras 

 
 

EMC Directive Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit : EN55012:2007 

Directiva de EMC Directive CEM     

Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica  EMC-richtlijn   

Directiva CEM Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej   

 
 

Noise Emission Directive Outdoor-Richtlinie : ISO11094,3744 

Directiva de emisión de ruidos Directive relative aux émissions sonores    

Direttiva sulle Emissioni Acustiche Geluidsemissierichtlijn   

Directiva relativa às emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior   

Dyrektywa dotycząca emisji hałasu 

 
Measured Sound Power Level Gemessener Schallleistungspegel : 83 dB  (Type E8F-600) 

Nivel de decibeles medido Niveau de puissance acoustique mesuré  84 dB  (Type E8F-750) 

Livello di potenza sonora rilevato Gemeten geluidsvermogenniveau    

Nível de Potência Sonora Medido Zmierzony poziom mocy akustycznej    

 
 

Guaranteed Sound Power level Garantierter Schallleistungspege : 105 dB  (Type E8F-600、E8F-750) 

Nivel de decibeles garantizado Niveau de puissance acoustique garanti       

Livello di potenza sonora garantito Gegarandeerd geluidsvermogenniveau    

Nível de Potência Sonora Garantido Gwarantowany poziom mocy akustycznej    

 
 

Signature Unterschrift Firma Signature 
: 

 

Firma Handtekening Assinatura Podpis 

     1st January, 2015 

     TOSHIHIRO OCHIAI / GENERAL MANAGER 

 
 

Being the responsible person appointed and employed the manufacturer. Vom Hersteller bestimmter und beschäftigter, verantwortlicher Mitarbeiter. 

Siendo el responsable nombrado y empleado por el fabricante. Etant la personne responsable nommée et employée chez le fabricant. 

Responsabile nominato e alle dipendenze del produttore. Zijnde de verantwoordelijke persoon die door de fabrikant is aangewezen en in dienst is genomen. 

Sendo o responsável nomeado pelo fabricante e empregado do mesmo. Jako osoba odpowiedzialna zatrudniona u producenta. 

 

 

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu lub oddana do użytkowania, i nie obejmuje części dodanych przez 

użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. 
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