CG 25EUS/CG 25EUS (L)

CG25EUS(L)

Read the manual carefully before operating this machine.
Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch.
.
Przed uruchomieniem maszyny nale y dok adnie przeczyta podr cznik.
Miel tt a gépet használatba venné, gondosan olvassa el a használati utasítást.
P ed pouitím p ístroje si návod pozorn p e t te.
Makineyi çal t rmadan önce kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun.
Citi i cu aten ie prezentele instruc iuni înainte de utilizarea ma inii.
Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila.
.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
Instrukcja obs ugi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze

Kullan m talimatlar
Instruc iuni de utilizare
Navodila za rokovanje
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ZASADNICZE PODZESPO Y URZ DZENIA
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli, mog wi c wyst powa
pewne ró nice pomi dzy ilustracjami, a rzeczywistym wygl dem
urz dzenia posiadanego przez u ytkownika. Nale y stosowa si
do zalece dotycz cych posiadanego urz dzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Korek paliwa
Wyzwalacz przepustnicy
Uchwyt startera
Os ona ostrza
Akcesorium tn ce
Obudowa wa u nap dowego
Uchwyt
Oczko do zawieszenia
Prze cznik zap onu
Uprz
Blokada przepustnicy
D wignia zasysacza
Silnik
Przek adnia k towa
Uniwersalny klucz nasadowy
Instrukcja obs ugi
Korek oleju
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OSTRZE ENIE I INSTRUKCJE
BEZPIECZE STWA
Bezpiecze stwo operatora
Nale y zawsze nosi os on twarzy lub gogle.
Nale y zawsze nosi ci kie, d ugie spodnie, wysokie buty oraz
r kawice. Nie wolno nosi lu nej odzie y, bi uterii, krótkich
spodni, sanda ów lub chodzi boso. Zabezpieczy w osy tak,
aby nie spada y na ramiona.
Nie wolno u ywa urz dzenia, gdy jest si zm czonym, chorym
lub pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub leków.
Nigdy nie wolno zezwala na obs ug maszyny przez dziecko
lub osob niedo wiadczon .
Stosowa ochron narz du s uchu. Zwraca baczn uwag na
otoczenie. Uwa a na osoby znajduj ce si w pobli u, które
mog sygnalizowa problemy. Zdj zabezpieczenia ochronne
natychmiast po wy czeniu silnika.
Nale y nosi os on g owy.
Nigdy nie uruchamia lub pracowa silnikiem wewn trz
zamkni tego pomieszczenia lub budynku. Wdychanie spalin
mo e by miertelne.
Nie zanieczyszcza r k olejem lub paliwem.
Trzyma r ce z dala od wyposa enia tn cego.
Nie chwyta , ani nie trzyma urz dzenia za wyposa enie
tn ce.
Gdy urz dzenie jest wy czone, upewni si , czy wyposa enie
tn ce zatrzyma o si przed od o eniem go.
Podczas d ugotrwa ej pracy robi przerw od czasu do czasu,
aby unikn objawów zespo u Reynauda (niedokrwienie palców
r k) powodowanego przez drgania.
OSTRZE ENIE
Systemy zapobiegaj ce drganiom nie ochroni
przed
zespo em Raynauda (niedokrwieniem palców r k), ani przed
objawami zespo u cie ni nadgarstka. Dlatego w przypadku
ci g ego i regularnego u ywania urz dzenia nale y dok adnie
sprawdza stan r k i palców. W razie wyst pienia powy szych
symptomów, nale y zwróci si natychmiast do lekarza po
pomoc.
Je li u ywa si
elektrycznych/elektronicznych urz dze
medycznych, takich jak rozrusznik serca, skonsultowa si
z lekarzem i producentem urz dzenia przed u ywaniem
urz dzenia z nap dem.
Bezpiecze stwo urz dzenia maszyny
Przed ka dym u yciem skontrolowa ca e urz dzenie /
maszyn . Wymieni uszkodzone cz ci. Sprawdzi , czy nie
ma wycieków paliwa i upewni si , czy wszystkie czniki s
zamontowane i dobrze dokr cone.
Przed u yciem urz dzenia / maszyny wymieni cz ci p kni te
lub uszkodzone w inny sposób.
Upewni si , e os ona ochronna jest za o ona prawid owo.
Nie dopuszcza w pobli e innych osób podczas regulacji
ga nika.
U ywa wy cznie akcesoriów zalecanych przez producenta
do tego rodzaju maszyny / urz dzenia.
OSTRZE ENIE
Nigdy nie przerabia urz dzenia / maszyny w jakikolwiek
sposób. Urz dzenia / maszyny nie wolno u ywa do prac
innych, ni zgodnych z przeznaczeniem.
Bezpiecze stwo zwi zane z paliwem
Paliwo nale y nalewa na wolnym powietrzu, w miejscu wolnym
od róde iskrzenia lub p omieni.
U ywa wy cznie atestowanych pojemników na paliwo i olej.
Nie pali tytoniu, ani nie zezwala na palenie w pobli u paliwa
lub urz dzenia / maszyny lub podczas u ywania urz dzenia /
maszyny.
Przed uruchomieniem silnika wytrze rozlane paliwo.
Przed uruchomieniem silnika odsun si co najmniej na 3 m
od miejsca tankowania.
Przed przyst pieniem do zdejmowania korka paliwa i oleju
nale y zatrzyma silnik.

Opró ni zbiornik paliwa przed sk adowaniem urz dzenia /
maszyny. Zaleca si opró nienie zbiornika paliwa po ka dym
u ywaniu urz dzenia. Je li paliwo pozostaje w zbiorniku,
przechowywa urz dzenie w taki sposób, aby paliwo nie
wyciek o.
Urz dzenie / maszyn i paliwo przechowywa w takich
miejscach, w których opary paliwa nie dochodz do iskier i
otwartych p omieni grzejników wody, silników elektrycznych lub
wy czników, pieców itd.
OSTRZE ENIE
Paliwo atwo si zapala lub wybucha b d atwo wdycha si
jego opary, dlatego nale y zwróci szczególn uwag podczas
obs ugi paliwa lub tankowania.
Bezpiecze stwo zwi zane z koszeniem
Nie nale y kosi adnych innych materia ów, ni trawa i krzaki.
Przed u yciem urz dzenia nale y sprawdzi obszar, w którym
ma odbywa si koszenie. Usun wszelkie przedmioty, które
mog zosta odrzucone lub zakleszczone.
W przypadku koszenia trawy opryskanej wcze niej rodkiem
owadobójczym, nale y nosi mask zabezpieczaj c drogi
oddechowe.
Nie dopuszcza innych osób, dzieci i zwierz t oraz pomocników
do strefy niebezpiecznej w promieniu 15 m. Zatrzyma silnik
natychmiast, gdy zbli aj si inne osoby.
Silnik powinien znajdowa si zawsze z prawej strony tu owia
u ytkownika.
Nale y zawsze mocno trzyma urz dzenie obiema r kami.
Sta równo na pod o u i zachowywa równowag . Nie
przechyla si .
Wszystkie cz ci cia a trzyma z daleka od t umika i
wyposa enia tn cego, gdy silnik pracuje.
Akcesorium tn ce powinno znajdowa si poni ej poziomu talii.
Przy przenoszeniu si do nowego miejsca pracy upewni si ,
czy maszyna zosta a wy czona oraz czy wszystkie narz dzia
tn ce zosta y zatrzymane.
Podczas pracy maszyny nigdy nie k a jej na ziemi .
Zawsze upewni si , czy silnik jest wy czony oraz czy
narz dzia tn ce ca kowicie zatrzyma y si zanim usunie si
zanieczyszczenia lub traw z narz dzi tn cych.
Podczas obs ugi wyposa enia z nap dem nale y zawsze nosi
apteczk pierwszej pomocy.
Nigdy nie uruchamia lub zezwala na prac silnika wewn trz
zamkni tego pomieszczenia lub budynku i/lub w pobli u
palnych cieczy. Wdychanie spalin mo e by miertelne.
Bezpiecze stwo zwi zane z konserwacj
Konserwacj urz dzenia / maszyny nale y wykonywa zgodnie
z zalecanymi procedurami.
Od czy wiec zap onow przed wykonaniem konserwacji z
wyj tkiem regulacji ga nika.
Nie dopuszcza w pobli e innych osób podczas regulacji
ga nika.
U ywa wy cznie oryginalnych cz ci zamiennych rmy
Hitachi, zalecanych przez producenta.
Transport i magazynowanie
Urz dzenie / maszyn nale y przenosi r cznie po wy czeniu
silnika z t umikiem odwróconym od cia a.
Odczeka , a silnik ostygnie, opró ni zbiornik paliwa i
zabezpieczy urz dzenie / maszyn przed od o eniem do
magazynu lub transportem w poje dzie.
Opró ni zbiornik paliwa przed sk adowaniem urz dzenia /
maszyny. Zaleca si opró nienie zbiornika paliwa po ka dym
u ywaniu urz dzenia. Je li paliwo pozostaje w zbiorniku,
przechowywa urz dzenie w taki sposób, aby paliwo nie
wyciek o.
Przechowywa maszyn poza zasi giem dzieci.
Dok adnie oczy ci i zakonserwowa urz dzenie, po czym
przechowywa je w suchym miejscu.
Podczas transportu lub magazynowania upewni si , e
wy cznik maszyny jest wy czony.
W przypadku transportu w poje dzie, zabezpieczy ostrze za
pomoc os ony.
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W sytuacjach nieopisanych w niniejszym podr czniku zachowa
ostro no i kierowa si zdrowym rozs dkiem. W razie potrzeby
pomocy, skontaktowa si z dystrybutorem rmy Hitachi. Zwraca
szczególn uwag na zapisy poprzedzone nast puj cymi s owami:
OSTRZE ENIE
Wskazuje na du e prawdopodobie stwo powa nych obra e
cia a lub utraty ycia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

Model

Poziom drga (m/s2)
(ISO7916)

OSTRO NIE
obra e cia a lub uszkodzenie
Wskazuje na mo liwo
wyposa enia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
UWAGA
Zawiera pomocne informacje dla poprawnego funkcjonowania i
u ytkowania.
OSTRO NIE
Nie demontowa rozrusznika zamachowego. Mo na narazi si
na obra enia spowodowane spr yn zamachow .

SPECYFIKACJE
Model

Parametry silnika (m )

wieca zap onowa

Pojemno
paliwa ( )

zbiornika

Pojemno zbiornika
oleju (m )

Ci

ar na sucho (kg)

Poziom ci nienia
d wi ku LpA (dB (A))
(EN27917)

Zmierzony poziom mocy
akustycznej LwA (dB (A))
Gwarantowany poziom
mocy akustycznej LwA
(dB (A))
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CG25EUS
CG25EUS L

25

CG25EUS
CG25EUS L

CG25EUS
Uchwyt lewy
Uchwyt prawy

4,8
4,7

CG25EUS (L)
R koje przednia
R koje tylna

4,8 4,5
3,2 4,6

6,5
5,1

UWAGA
Równowa ny poziom ha asu/równowa ne poziomy drga
obliczane s jako ca kowita energia wa ona czasowo dla
poziomów ha asu/ drga w ró nych warunkach pracy przy
nast puj cym cyklu czasowym: 1/2 oczekiwanie, 1/2 praca.
* Wszystkie dane mog zosta by zmienione bez uprzedzenia.

PROCEDURY MONTA U
Mocowanie wa u nap dowego do silnika Rys. 1
Odkr ci
rub mocuj c rur (1), tak aby ko cówka ruby nie
przeszkadza a we wk adaniu rury wa u nap dowego. Podczas
wk adania dr ka wa u nap dowego, nale y przez ca y czas
przytrzymywa
rub mocuj c , tak aby jej element wewn trzny
równie nie przeszkadza w pracy.

NGK CMR5H
or equivalent

W o y wa nap dowy do obudowy sprz g a silnika do po o enia
oznaczonego (2) na wale, dopasowanym do obudowy sprz g a.

0,55

UWAGA
Je eli w o enie wa u nap dowego do a
do miejsca
oznaczonego na dr ku jest utrudnione, nale y spróbowa
pokr ci wa em za pomoc ko cówki monta owej w obu
kierunkach zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Dokr ci rub mocuj c , która powinna pasowa do otworu w
dr ku wa u. Nast pnie mocno dokr ci rub zaciskow (3).
Zak adanie uchwytu
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OSTRZE ENIE
W przypadku, je eli u ywane s ostrza stalowe/sztywne
z prostymi elementami przycinaj cymi lub ostrzami
szczotkowymi, nale y zawsze zak ada dr ek zabezpieczaj cy
(4) i uprz na ramiona z uchwytem z p tl . (Rys. 2)
CG25EUS...... 5,2
... 5,0

81,8 78,6

101,8 98,6

104 101

Za o y uchwyt na dr ek wa u nap dowego, z elementem
k towym skierowanym w stron silnika.
Ustawi po o enie w sposób najbardziej wygodny dla u ytkownika.
UWAGA
Je eli w urz dzeniu posiadanym przez u ytkownika na dr ku
umieszczona jest etykieta wskazuj ca po o enie uchwytu,
nale y za o y go zgodnie z ilustracj .
Zdj wspornik uchwytu (5). (Rys. 3)
Za o y uchwyty i lekko zamocowa wspornik za pomoc czterech
rub. Wyregulowa do odpowiedniego po o enia. Zamocowa ,
mocno dokr caj c ruby.
Zamocowa os on ochronn na wale nap dowym lub uchwycie za
pomoc zacisków (6). (Rys. 4)
Przewód przepustnicy linka ograniczaj ca Rys. 6
Zdj pokryw ltra powietrza. (Rys. 5)
Pod czy linki ograniczaj ce. (Rys. 7)
Je eli w urz dzeniu posiadanym przez u ytkownika, zewn trzna
ko cówka przepustnicy (7) jest gwintowana, nale y wkr ci j do
podstawki regulatora przewodu (8) do samego ko ca, a nast pnie
zamocowa ko cówk przewodu za pomoc nakr tki ustalaj cej
(9) do podstawki (8).

Polski
Pod czy ko cówk przewodu przepustnicy (10) do ga nika
(11) i za o y pokryw obrotow (je eli urz dzenie jest w ni
wyposa one) znajduj c si w woreczku z akcesoriami.
Za o y os on ltra powietrza.
Zak adanie os ony ostrza Rys. 8
UWAGA
W przypadku niektórych modeli, wspornik
fabrycznie zamontowany do obudowy.

os ony

jest

Za o y os on ostrza na rurze wa u nap dowego a do przek adni
k towej. Mocno dokr ci wspornik os ony, tak aby os ona ostrza nie
mog a przekr ca si lub opada podczas pracy.
OSTRO NIE
Niektóre os ony ostrza s wyposa one w ostre ograniczniki
proste. Podczas pos ugiwania si nimi nale y zachowa
ostro no .
W przypadku u ywania g owicy przycinaj cej z os on ostrza typu
dwucz ciowego, nale y przymocowa element rozszerzaj cy do
os ony ostrza. (Rys. 9)
UWAGA
W przypadku zak adania elementu rozszerzaj cego do os ony
ostrza, ostry ogranicznik prosty musi wcze niej zosta zdj ty
(je eli zosta za o ony).
Je eli w urz dzeniu posiadanym przez u ytkownika na dr ku
umieszczona jest etykieta wskazuj ca po o enie os ony, nale y
za o y j zgodnie z ilustracj .
Aby zdemontowa element rozszerzaj cy os ony, nale y
post powa w sposób pokazany na rysunkach. Nale y
zawsze nosi r kawice, poniewa element rozszerzaj cy
jest wyposa ony w ostry ogranicznik. Aby przeprowadzi
demonta , nale y po kolei wcisn
cztery kwadratowe klapki
znajduj ce si w os onie. (Rys. 10)
Zak adanie pó -automatycznej g owicy tn cej
1.

Funkcja
Automatycznie podaje wi cej nylonowej y ki tn cej przy
niskich obrotach (nie wi cej, ni 4500 obr./min).

Specy kacje
Kod nr

6696454

Typ ruby
mocuj cej

Kierunek obrotów

Rozmiar ruby
mocuj cej

ruba z
gwintem
wewn trznym

W kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara

M10×P1,25-LH

Odpowiednia y ka nylonowa
rednica y ki: 3,0 mm D ugo
rednica y ki: 2,4 mm D ugo
2.

:2m
:4m

Wskazówki bezpiecze stwa
Obudowa musi by solidnie zamocowana do pokrywy.
Sprawdzi , pokryw , obudow i pozosta e cz ci pod k tem
p kni cia lub innych rodzajów uszkodze .
Sprawdzi obudow i przycisk pod k tem zu ycia.
Je eli znajduj ce si na obudowie oznakowanie dotycz ce
maksymalnego zu ycia nie jest ju widoczne lub na dole
przycisku pojawi si otwór, nale y natychmiast wymieni
odpowiednie cz ci na nowe. (Rys. 11)
G owica tn ca musi by prawid owo zamocowana do obudowy
nap du urz dzenia.
Dla zapewnienia najwy szej wydajno ci i niezawodno ci,
nale y u ywa wy cznie nylonowych y ek tn cych rmy
Hitachi. Nie wolno u ywa drutu lub jakichkolwiek innych
materia ów, które mog by niebezpieczne.
Je eli g owica tn ca nie podaje y ki prawid owo, nale y
sprawdzi , czy y ka nylonowa i wszystkie pozosta e cz ci
zosta y za o one prawid owo. W razie potrzeby pomocy,
skontaktowa si z dystrybutorem rmy Hitachi.

3.

Instalacja (Rys. 12)
G owic tn c nale y zamontowa na dr ku podkaszarki/kosy
spalinowej. Nakr tka mocuj ca (12) posiada gwint lewy. Nale y
przekr ca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby odkr ca nakr tk /zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby j dokr ca .

UWAGA
Kiedy pokrywka uchwyt ostrza nie jest u ywana, nale y
zachowa j do u ycia z ostrzem metalowym, je eli urz dzenie
umo liwia u ycie takiego wyposa enia.
W o y klucz sze ciok tny (13) do otworu w obudowie, aby
zablokowa uchwyt ostrza.
Zak adanie ostrza tn cego Rys. 13
(je eli urz dzenie jest wyposa one w ten sposób)
Przed za o eniem ostrza nale y upewni si , e ostrze nie jest
w aden sposób uszkodzone lub p kni te, a kraw dzie tn ce s
skierowane w odpowiedni stron .
UWAGA
Kiedy zak adana jest pokrywa uchwytu ostrza (14), nale y
pami ta , e jej powierzchnia wkl s a ma by skierowana ku
górze.
W o y klucz sze ciok tny (15) do otworu przek adni k towej,
aby zablokowa uchwyt ostrza (16). Nale y pami ta , e
ruby lub nakr tki mocuj ce ostrza (17) posiadaj gwint lewy
(przekr canie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara powoduje ich odkr canie / w przeciwnym - dokr canie).
Dokr ci
rub lub nakr tk mocuj c za pomoc klucza
nasadowego.
OSTRO NIE
Przed przyst pieniem do pracy nale y zawsze upewni si , e
ostrze jest zamocowane prawid owo.
Je eli urz dzenie posiadane przez u ytkownika jest
zak adan
pod ostrzem, nale y
wyposa one w os on
sprawdzi , czy nie nosi ona ladów zu ycia lub p kni cia.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub
zu ycia, nale y j wymieni , podobnie jak ma to miejsce w
przypadku wszelkich innych materia ów eksploatacyjnych.
Zak adanie g owicy tn cej Brain
OSTRZE ENIE
W przypadku g owic Hitachi lub g owic stopowych Hitachi,
nale y u ywa wy cznie elastycznych linek niewykonanych z
metalu, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno u ywa
linek ani przewodów drucianych. Mog one ulec przerwaniu i
uderzy z du si w kierunku u ytkownika.
UWAGA
W przypadku korzystania z g owicy stopowej Hitachi (CH-100),
pocz tkowa d ugo linki tn cej powinna wynosi oko o 17 cm.
(Rys. 14)

PROCEDURY OBS UGI
Olej silnikowy
Nale y zawsze u ywa odpowiedniego oleju silnikowego
(uniwersalny
olej
silnikowy
klasy
SAE
10W-30).
Niewystarczaj ca ilo
oleju lub u ycie oleju innego, ni
zalecany mo e spowodowa uszkodzenie urz dzenia.
Nape nianie zbiornika oleju silnikowego
Po o y urz dzenie na czystej, p askiej powierzchni.
Zdj
korek zbiornika oleju i sprawdzi , czy poziom oleju
silnikowego jest zbli ony do otworu zbiornika. (Rys. 15)
Je eli poziom oleju jest niski lub urz dzenie jest u ywane po
raz pierwszy, nala oleju silnikowego a do poziomu zbli onego
do otworu zbiornika.
Je eli olej silnikowy jest zabrudzony lub odbarwiony, nale y
wymieni olej.
Po uzupe nieniu dok adnie dokr ci korek zbiornika oleju.
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Kiedy urz dzenie jest wykorzystywane po raz pierwszy, nale y
wymieni olej silnikowy po mniej wi cej 10 godzinach pracy. W
pó niejszym okresie nale y zmienia olej co 50 godzin pracy.
OSTRO NIE
Aby unikn
ryzyka poparze , przed przyst pieniem do
wymiany oleju nale y odczeka do ostygni cia silnika.
Aby zapobiec mo liwo ci uszkodze , uwa a , aby podczas
tankowania do zbiornika nie dosta si piasek lub innego
rodzaju zanieczyszczenia.
Paliwo

Uprz
powinna zosta za o ona w sposób pokazany na
rysunku (je eli urz dzenie jest w ni wyposa one). Ostrze
obraca si w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, tak wi c aby koszenie by o prawid owe, nale y
przesuwa urz dzenie od strony prawej do lewej. Osoby
postronne powinny pozostawa w odleg o ci co najmniej 15 m
od miejsca pracy.
UWAGA
przycisk szybkiego
W nag ych wypadkach nale y wcisn
zwalniania lub wcisn
klapk awaryjnego zatrzymywania
(je eli urz dzenie jest wyposa one w ten sposób).

OSTRZE ENIE
Podczas tankowania lub przenoszenia paliwa zapewni dobra
wentylacj .
Zawsze stosowa markow bezo owiow benzyn o liczbie
oktanowej 89.
Nie u ywa
mieszanki benzyny i oleju silnikowego,
poniewa mo e to spowodowa uszkodzenie rozrusznika lub
zmniejszenie mocy silnika.
Tankowanie
OSTRZE ENIE
Zawsze wy czy silnik przed tankowaniem.
Podczas nape niania nale y zawsze powoli otwiera zbiornik
paliwa, aby usun ewentualne nadci nienie.
Po zatankowaniu dok adnie dokr ci korek paliwa.
Oddali urz dzenie na co najmniej 3 metry od miejsca
tankowania przed uruchomieniem go.
Przed zatankowaniem, dok adnie oczy ci miejsce wokó korka
zbiornika, aby do zbiornika nie dosta y si adne zanieczyszczenia.
Uruchomienie Rys. 16
OSTRO NIE
Przed uruchomieniem nale y upewni si , e akcesorium tn ce
nie dotyka adnych przedmiotów.
1.

2.
3.
4.

Ustawi prze cznik zap onu (18) w pozycji w czenia (ON).
(Rys. 16)
* Wcisn
kolb zastrzykiwania paliwa (19) kilka razy, aby
paliwo przep yn o przez kolb lub przewód powrotny (je eli
urz dzenie jest wyposa one w ten sposób). (Rys. 17)
Ustawi d wigni w po o eniu CLOSED (zamkni te) (20).
(Rys. 18)
Poci gn
energicznie rozrusznik zamachowy, trzymaj c
uchwyt pewnie, aby nie odskoczy .
Kiedy s ycha , e silnik zaczyna si uruchamia , przestawi
d wigni do po o enia RUN (otwarte). Ponownie energicznie
poci gn rozrusznik zamachowy.

UWAGA
Je li silnik nie uruchomi si , powtórzy kroki od 2 do 4.
5.

Po uruchomieniu silnika, zaczeka
rozgrzanie przed rozpocz ciem pracy.

2-3 minuty na jego

Koszenie Rys. 19, 20, 21
Podczas koszenia, silnik powinien pracowa z pr dko ci 6500
obr./min. Praca przez d u szy czas z niewielk pr dko ci
obrotow mo e spowodowa przedwczesne zu ycie sprz g a.
Nale y kosi traw od strony prawej do lewej.
Urz dzenie mo e zosta
gwa townie zatrzymane, je eli
obracaj ce si ostrze natra na tward przeszkod .
Mo e to prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, gdy urz dzenie
wraz u ytkownikiem mo e zosta gwa townie odrzucone
do ty u. Reakcja ta jest nazywana odrzutem ostrza. W takim
przypadku, operator mo e straci kontrol nad urz dzeniem,
co z kolei mo e by przyczyn powa nych obra e lub nawet
mierci. Odrzut ostrza mo e nast pi w szczególno ci podczas
pracy w miejscach, w których przycinany materia nie jest atwy
do obserwacji.
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OSTRZE ENIE
W przypadku uderzenia akcesorium tn cego o kamie lub
inny twardy przedmiot, nale y wy czy silnik i upewni si , e
akcesorium oraz wszelkie inne cz ci nie zosta y uszkodzone.
W przypadku owini cia si trawy lub winoro li wokó ko cówki
tn cej, nale y wy czy silnik i usun owini te elementy.
Zatrzymywanie Rys. 22
Zmniejszy pr dko
silnika i pozostawi urz dzenie pracuj ce
bez obci enia przez kilka minut, a nast pnie wy czy prze cznik
zap onu.
OSTRZE ENIE
Nale y pami ta , e ostrza obracaj si jeszcze przez chwil
po wy czeniu silnika lub zasilania mo e to by przyczyn
obra e . Gdy urz dzenie jest wy czone, upewni si , czy
wyposa enie tn ce zatrzyma o si przed od o eniem go.
Pó -automatyczna g owica tn ca
6.

Ustawianie d ugo ci y ki
Ustawi jak najni sz pr dko
silnika i opu ci g owic na
ziemi . y ka nylonowa powinna zosta wyci gni ta na oko o 3
cm z ka dej strony. (Rys. 23)
Mo na równie wyci gn
y k nylonow r cznie, ale silnik
musi by ca kowicie zatrzymany. (Rys. 24)
Przed rozpocz ciem pracy nale y zawsze ustawi odpowiedni
d ugo
y ki, czyli 11 14 cm.

KONSERWACJA
KONSERWACJ , WYMIAN
LUB NAPRAW
URZ DZE
I UK ADU KONTROLI EMISJI MO E WYKONA
ZAK AD
NAPRAWY
SILNIKÓW
NIEDROGOWYCH
LUB
OSOBA
INDYWIDUALNA.
Regulacja ga nika Rys. 25
OSTRZE ENIE
Podczas regulacji ga nika ostrza tn ce mog si obraca .
Nie wolno uruchamia silnika, je eli pokrywka sprz g a i rurka
zabezpieczaj ca nie s za o one! W przeciwnym przypadku
sprz g o mo e obluzowa si i spowodowa obra enia
cielesne.
W ga niku paliwo miesza si z powietrzem. Podczas próbnej pracy
silnika w fabryce, wykonuje si regulacj ga nika. Dodatkowa
regulacja mo e by wykonana w zale no ci od klimatu lub
wysoko ci n.p.m. Ga nik ma jedn mo liwo regulacji:
T = ruba regulacji pr dko ci biegu ja owego.
Regulacja pr dko ci biegu ja owego T
Sprawdzi , czy ltr powietrza jest czysty. Gdy pr dko
biegu
ja owego jest w a ciwa, a cuch nie obraca si . Je li wymagana
jest regulacja, dokr ca
rub T (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara), a a cuch zacznie si obraca . Wykr ca
rub (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) a
a cuch si zatrzyma. Pr dko
biegu ja owego jest poprawna,
kiedy silnik pracuje równomiernie we wszystkich po o eniach
znacznie poni ej pr dko ci obrotowej, przy której a cuch zaczyna
obraca si .
Je li po wykonaniu regulacji pr dko ci ostrze nadal obraca si ,
nale y skontaktowa si z dystrybutorem rmy Hitachi.

Polski
UWAGA
Standardowa pr dko
pracy bez obci enia (na biegu
ja owym) wynosi 3000 obr./min.
Niektóre modele sprzedawane w regionach, w których
wymagana jest cis a regulacja emisji spalin, nie maj regulacji
ga nika na wysoka i nisk pr dko . Takie regulacje mog
spowodowa , e silnik b dzie pracowa poza dopuszczalnymi
granicami emisji. Dla tych modeli, jedyn regulacj ga nika jest
regulacja pr dko ci biegu ja owego.
OSTRZE ENIE
Podczas pracy silnika na biegu ja owym a cuch nie mo e w
adnym przypadku obraca si .
Wymiana oleju silnikowego
Zanieczyszczenie oleju silnikowego mo e spowodowa szybkie
zu ycie i uszkodzenie silnika. Nale y w regularnych odst pach
czasu sprawdza olej silnikowy i wymienia go w razie potrzeby.
OSTRO NIE
Aby unikn
ryzyka poparze , przed przyst pieniem do
wymiany oleju nale y odczeka do ostygni cia silnika.
Aby zapobiec mo liwo ci uszkodze , uwa a , aby podczas
tankowania do zbiornika nie dosta si piasek lub innego
rodzaju zanieczyszczenia.
Kiedy nale y wymienia olej: Przy pierwszym u yciu urz dzenia, po
oko o 10 godzinach eksploatacji lub po 1 miesi cu - w zale no ci
od tego, który okres up ynie najpierw; nast pnie, po ka dych 50
godzinach eksploatacji lub co 6 miesi cy - w zale no ci od tego,
który okres up ynie najpierw.
Zalecany olej silnikowy: Uniwersalny olej silnikowy klasy SAE 10W-30
Pojemno zbiornika oleju: 80 ml
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Przekr ci wy cznik zap onu.
Sprawdzi , czy korek zbiornika paliwa jest przykr cony
prawid owo.
Zdj
korek i przechyli urz dzenie w taki sposób, aby otwór
zbiornika oleju znajdowa si na dole, a nast pnie wyla olej
silnikowy do odpowiedniego pojemnika. (Rys. 26)
Kiedy olej silnikowy zosta ca kowicie wylany, umie ci
urz dzenie poziomo na czystej, p askiej powierzchni.
Nape ni zbiornik olejem silnikowym a do otworu zbiornika
oleju. (Rys. 15)
Mocno dokr ci korek zbiornika r k .

UWAGA
Zu yty olej silnikowy nie mo e by wyrzucany ze zwyk ymi
mieciami lub wylewany na ziemi .
Olej musi zosta usuni ty zgodnie z miejscowymi przepisami.
W razie jakichkolwiek w tpliwo ci, nale y skontaktowa si ze
sprzedawc oleju.
Nape ni zbiornik oleju odpowiedni ilo ci oleju silnikowego.
Zbyt du a lub ma a ilo oleju mo e spowodowa uszkodzenie
silnika.
Jako
oleju silnikowego ulega pogorszeniu, nawet kiedy
urz dzenie nie jest u ywane.
Nale y w regularnych odst pach czasu wymienia olej.
Filtr powietrza Rys. 27
Filtr powietrza nale y oczy ci z py u i brudu, aby unikn
Wadliwego dzia ania ga nika
Problemów z rozruchem
Zmniejszenia mocy silnika
Nadmiernego zu ycia cz ci silnika
Nadmiernego zu ycia paliwa
Filtr powietrza nale y czy ci codziennie lub cz
si w miejscach wyj tkowo zapylonych.

:

ciej, je li pracuje

Czyszczenie ltra powietrza
Zdj
pokrywk
ltra powietrza i ltr (21). Przemy je w wodzie
z myd em. Przed ponownym monta em sprawdzi , czy ltr jest
suchy. Filtru powietrza u ywanego przez d u szy czas nie mo na
dok adnie wyczy ci . Z tego wzgl du nale y okresowo wymienia
go na nowy ltr. Uszkodzony ltr nale y wymieni natychmiast.

Filtr paliwa Rys. 28
Spu ci ca o paliwa ze zbiornika i wyci gn link ltra paliwa.
Wyj element ltra z obudowy i przep uka w ciep ej wodzie ze
rodkiem czyszcz cym.
Dok adnie wyp uka , aby usun
wszystkie pozosta o ci rodka
pozosta o ci wody, nie
czyszcz cego. Delikatnie wycisn
wy ymaj c, a nast pnie wysuszy element ltra na powietrzu.
UWAGA
Je eli element ltra jest twardy z powodu nadmiernego
nagromadzenia zabrudze , nale y wymieni go na nowy.
wieca zap onowa Rys. 29
Na stan wiecy zap onowej maj wp yw nast puj ce czynniki:
Nieprawid owe ustawienie ga nika
Zabrudzony ltr powietrza
Trudne warunki pracy (jak niska temperatura otoczenia)
Zbyt du a ilo oleju silnikowego
Czynnik te powoduj osady na elektrodach wiecy zap onowej, co
mo e spowodowa wadliwe dzia anie i trudno ci z uruchomieniem
silnika. Je li silnik nie rozwija pe nej mocy, trudno go uruchomi
lub pracuje nierównomiernie na biegu ja owym, nale y zawsze w
pierwszej kolejno ci sprawdzi
wiec zap onow . Je li wieca
zap onowa jest zabrudzona, nale y j oczy ci i sprawdzi
przerw elektrody. W razie konieczno ci wyregulowa ponownie.
Prawid owa przerwa wynosi 0,6 mm. wieca zap onowa powinna
by wymieniana co 100 godzin pracy lub wcze niej, je eli elektrody
nosz lady powa nego nad arcia.
UWAGA
W niektórych krajach przepisy wymagaj u ycia wiecy
zap onowej z opornikiem do t umienia zak óce . Je li maszyna
zosta a oryginalnie wyposa ona w wiec zap onow z
opornikiem, nale y wymieni j na wiec tego samego typu.
Pó -automatyczna g owica tn ca
Wymiana y ki nylonowej
(1) Zdj
obudow (24), mocno wciskaj c kciukami zatrzaski
blokuj ce w sposób pokazany na Rys. 31.
yk .
(2) Po zdj ciu obudowy, wyj szpul i wyrzuci pozosta
(3) Z o y now y k nylonow nierówno na dwie cz ci w sposób
pokazany na rysunku.
y ki w kszta cie U przez wy obienie (25)
Prze o y cz
znajduj ce si w ciance rozdzielaj cej.
Nawin
obie cz ci y ki na szpul w tym samym kierunku,
utrzymuj c je odpowiednio po obu stronach
cianki
rozdzielaj cej. (Rys. 32)
(4) W o y obie cz ci y ki do otworów blokuj cych (26),
pozostawiaj c lu n cz
o d ugo ci ok. 10 cm. (Rys. 33)
(5) Wprowadzi obie lu ne cz ci y ki do prowadnicy (27)
wk adaj c szpul do obudowy. (Rys. 34)
UWAGA
Podczas wk adania szpuli do obudowy, nale y stara si
wyrówna po o enie otworów blokuj cych (26) z prowadnic
y ki (27), aby zwolnienie y ki by o pó niej atwiejsze.
(6) Za o y pokryw na obudow w taki sposób, aby zatrzaski
blokuj ce pokrywy odpowiada y po o eniu d ugich otworów w
obudowie. Mocno docisn obudow , a zostanie zamocowana
na swoim miejscu. (Rys. 35)
(7) Pocz tkowa d ugo
y ki tn cej powinna wynosi ok. 11 14
cm i by taka sama z obu stron. (Rys. 36)
Ostrze Rys. 30
OSTRZE ENIE
Podczas obs ugi lub wykonywania jakichkolwiek prac
konserwacyjnych zwi zanych z ostrzem nale y nosi r kawice.
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Polski
Ostrza powinny zawsze by odpowiednio ostre. U ywanie
t pego ostrza zwi ksza ryzyko jego zakleszczenia i nag ego
wyrzucenia. Je eli nakr tka mocuj ca jest uszkodzona lub
dokr ca si z trudno ci , nale y wymieni j na now .
Ostrze powinno by wymieniane wy cznie na nowe ostrze
Hitachi, z otworem mocuj cym o rednicy 25,4 mm (jeden cal).
Podczas zak adania nowego ostrza (23) nale y pami ta , e
strona z oznaczeniem powinna by skierowana ku górze. W
przypadku ostrzy wyposa onych w 3 lub 4 z by (22), mog one
by zak adane dowoln stron .
Nale y zawsze u ywa ostrza odpowiedniego dla rodzaju
wykonywanej pracy.
Podczas wymiany ostrza nale y korzysta z odpowiednich
narz dzi.
Kiedy kraw dzie tn ce stan si t pe, nale y naostrzy lub
spi owa je w sposób pokazany na ilustracji. Nieprawid owe
naostrzenie mo e spowodowa powstawanie nadmiernych
wibracji.
Nie nale y u ywa ostrzy, które s wygi te, wypaczone,
p kni te, z amane lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
UWAGA
Podczas ostrzenia nale y pami ta
o zachowaniu
odpowiedniego kszta tu i promienia przy podstawie z bów, aby
zapobiec ich p kni ciu.
Plan obs ugi
Poni ej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych
informacji prosimy skontaktowa si z dystrybutorem rmy Hitachi.
Obs uga codzienna
Oczy ci urz dzenie z zewn trz.
Sprawdzi , czy uprz nie jest uszkodzona.
Sprawdzi , czy os ona ostrza nie nosi adnych ladów
uszkodze lub p kni . Je eli os ona jest uszkodzona lub
p kni ta, nale y wymieni j na now .
Sprawdzi , czy akcesorium tn ce jest w a ciwie wy rodkowane,
ostre i nie nosi
ladów p kni cia. Nieprawid owe
wy rodkowanie elementu tn cego powoduje powstawanie
du ych wibracji, które mog
spowodowa
uszkodzenie
urz dzenia.
Sprawdzi , czy nakr tka mocuj ca element tn cy jest
dokr cona prawid owo.
Upewni si , czy os ona transportu a cucha nie jest
uszkodzona i czy mo na j bezpiecznie zamontowa .
Sprawdzi , czy nakr tki i ruby s dobrze dokr cone.
Sprawdzi ilo i stan oleju silnikowego.
Obs uga tygodniowa
Sprawdzi rozrusznik, w szczególno ci link i spr yn
powrotn .
Oczy ci wiec zap onow z zewn trz.
Wyj
wiec i sprawdzi przerw elektrody. Ustawi j na 0,6
mm lub wymieni wiec zap onow .
Oczy ci ltr powietrza.
Obs uga miesi czna
Wyp uka zbiornik paliwa benzyn .
Oczy ci z zewn trz ga nik i przestrze wokó niego.
Oczy ci wentylator i przestrze wokó niego.
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