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POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Dzi kujemy za wybór naszego produktu. Jeste my
przekonani, e wysoka jako  naszego narz dzia spe ni
oczekiwania i zdob dzie Pa stwa uznanie podczas
d ugiego okresu eksploatacji.

Przed rozpocz ciem u ytkowania urz dzenia nale y
uwa nie zapozna  si  z tre ci  bie cej instrukcji, w
której celowo przedstawiono rysunki i wszystkie
informacje niezb dne do prawid owej obs ugi urz dzenia
zgodnie z podstawowymi zasadami bezpiecze stwa.

SYMBOLE
Niektóre z nast puj cych symboli umieszczono na narz dziu. Nale y zapozna  si  z ich znaczeniem. Prawid owa
interpretacja tych symboli umo liwia bezpieczniejsz  i bardziej efektywn  prac  z narz dziem.

1. WA NE ZASADY
BEZPIECZE STWA

Zasady bezpiecze stwa maj  zwróci  uwag  u ytkownika
na potencjalne zagro enia. Symbole bezpiecze stwa
oraz towarzysz ce im obja nienia wymagaj  szczególnej
uwagi i zrozumienia. Ostrze enia dotycz ce
bezpiecze stwa nie eliminuj adnego zagro enia. Poza
post powaniem zgodnie z ostrze eniami i instrukcjami
bezpiecze stwa, zawsze nale y stosowa  odpowiedni
sprz t ochronny, np. os ony.

OSTRZE ENIE: Nale y pozna  elementy
sterowania i zasady w a ciwego u ytkowania urz dzenia.

OSTRZE ENIE: Nieprzestrzeganie ostrze e
dotycz cych bezpiecze stwa mo e spowodowa
powa ne obra enia u u ytkownika lub osób trzecich.
Nale y zawsze przestrzega rodków ostro no ci, aby
zmniejszy  ryzyko po aru, pora enia pr dem i obra e .
Nale y zachowa  niniejsz  instrukcj  obs ugi i cz sto do
niej si ga , aby zapewni  bezpieczn  obs ug  urz dzenia
i w razie potrzeby poinstruowa  w tym zakresie inne
osoby, które z niego korzystaj .

SYMBOLE NAZWA OBJA NIENIE

Znak CE Produkt spe nia wymagania dyrektyw obowi zuj cych na terenie Unii
Europejskiej (dawniej Wspólnoty Europejskiej).

II klasa izolacji Izolacja podwójna.

Znak WEEE

UWAGA! Zu yte elektronarz dzia nie mog  by  utylizowane wraz z
odpadami komunalnymi.
Urz dzenia elektryczne nale y oddawa  w punktach, gdzie s
gromadzone w celu utylizacji w sposób przyjazny dla rodowiska
zgodnie z lokalnie obowi zuj cymi przepisami.

Nale y przeczyta  instrukcj
obs ugi

Aby zmniejszy  ryzyko odniesienia obra e , przed u yciem narz dzia
u ytkownik powinien przeczyta  i zrozumie  instrukcj  obs ugi.

Ryzyko pora enia pr dem
elektrycznym!

Je li przewód zostanie uszkodzony lub zapl cze si , nale y od czy
wtyczk  od zasilania.

Elektronarz dzia nale y
chroni  przed deszczem

Nie wolno nara a  narz dzia na dzia anie czynników zewn trznych lub
deszczu.

Nosi  okulary ochronne Aby zmniejszy  ryzyko odniesienia obra e , nale y stosowa  ochron
oczu!

Oznaczenie poziomu ha asu Ha as generowany przez narz dzie nie przekracza 96 dB.

WSZELKIE OSOBY
POSTRONNE NIE
POWINNY ZBLI A  SI  DO
NARZ DZIA!

WSZELKIE OSOBY POSTRONNE NIE POWINNY ZBLI A  SI  DO
NARZ DZIA!

SYMBOL OSTRZEGAJ CY O
ZAGRO ENIU: Oznacza wa n  uwag  lub
ostrze enie; mo e wyst powa  wraz z innymi
symbolami i rysunkami.
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OSTRZE ENIE: Nie wolno u ywa  wykaszarki
bez prawid owo zainstalowanej os ony. Nieprzestrzeganie
tego ostrze enia mo e spowodowa  powa ne obra enia.

OSTRZE ENIE: Podczas pracy maszyna
wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych
warunkach pole to mo e zak óca  prac  aktywnych lub
pasywnych implantów medycznych. Aby zmniejszy
ryzyko powa nych lub miertelnych obra e , zalecamy
osobom z implantami medycznymi skonsultowanie si  z
lekarzem i producentem implantów medycznych przed
przyst pieniem do obs ugi tej maszyny.

 OSTRZE ENIE: U ytkowanie
urz dzenia mo e spowodowa  wyrzucanie przedmiotów -
w przypadku, gdy dostan  si  do oczu, mog
spowodowa  powa ne uszkodzenie wzroku. Przed
rozpocz ciem pracy nale y zawsze za o y  gogle lub
okulary ochronne z bocznymi os onami, a w razie
potrzeby pe n  mask  chroni c  twarz. Zalecamy
stosowanie maski bezpiecze stwa �Wide Vision�
nak adanej na okulary lub standardowych okularów
ochronnych z bocznymi os onami.
1. Opisywane urz dzenie nie jest przeznaczone do

u ycia przez osoby (w tym dzieci) nieb d ce w pe ni
w adz fizycznych, poznawczych lub umys owych, b d
nieposiadaj ce odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia,
o ile osoba odpowiedzialna za ich bezpiecze stwo nie
zapewni odpowiedniego nadzoru i nie przeka e
wskazówek dotycz cych u ytkowania urz dzenia.

2. Nale y uwa a , aby dzieci nie bawi y si
urz dzeniem.

3. Nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj .
4. Nale y pozna  elementy sterowania i zasady

w a ciwego u ytkowania urz dzenia.
5. Przed u yciem nale y sprawdzi , czy przewody

zasilaj ce i przed u aj ce nie wykazuj ladów
uszkodzenia lub zu ycia.

6. Je li przewód zostanie uszkodzony podczas
u ytkowania urz dzenia, nale y go natychmiast
od czy  od zasilania. NIE WOLNO DOTYKA
PRZEWODU PRZED JEGO OD CZENIEM OD
ZASILANIA.

7. Nie wolno u ywa  wykaszarki do trawy (wykaszarki do
ywop otu), je li przewody s  uszkodzone lub zu yte.

8. Ostrze enie: Elementy tn ce obracaj  si  nawet po
wy czeniu silnika.

9. Nale y uwa a , aby przewody przed u aj ce nie
znalaz y si  w pobli u no a.

10. Stosowa  gogle lub okulary ochronne.
11. Nie wolno dopuszcza , aby urz dzenie by o u ywane

dzieci lub osoby, które nie zapozna y si  z niniejsz
instrukcj .

12. Nie wolno u ywa  narz dzia, gdy w pobli u znajduj
si  inne osoby, w szczególno ci dzieci oraz zwierz ta.

13. Urz dzenia mo na u ywa  tylko przy wietle
dziennym lub odpowiednio silnym sztucznym
o wietleniu.

14. Przed u yciem i po ka dym upadku urz dzenia nale y
sprawdzi  oznaki uszkodzenia, zu ycia i wykona
ewentualne naprawy.

15. Nie wolno uruchamia  narz dzia z uszkodzonymi lub
zdj tymi os onami.

16. D onie i stopy nale y ca y czas trzyma  z dala od
elementu tn cego, szczególnie podczas uruchamiania
silnika.

17. Zachowa  uwag , aby unikn  obra e , jakie mo e
spowodowa  urz dzenie do przycinania y ki tn cej.
Po wyci gni ciu nowej linki tn cej, a przed
w czeniem urz dzenia, nale y je ustawi  w
normalnym po o eniu pracy.

18. Nie wolno montowa  metalowych elementów tn cych.
19. Nie wolno u ywa  cz ci wymiennych ani akcesoriów

nie dostarczonych czy zalecanych przez producenta.
20. Przed przyst pieniem do jakichkolwiek czynno ci

kontrolnych, czyszczenia lub innych prac lub gdy
urz dzenie nie jest u ywane, nale y koniecznie
od czy  zasilanie elektryczne.

21. Zawsze nale y dba , aby w otworach wentylacyjnych
nie by o zanieczyszcze .

22. Je li do oznaczenia funkcji urz dzenia u yto
piktogramów, nale y wyja ni  ich znaczenie.

23. Zostawiaj c wykaszark  bez nadzoru zawsze nale y
od cza  j  od zasilania.

24. Gdy urz dzenie nie jest u ywane, nale y je
przechowywa  poza zasi giem dzieci.

25. Wykaszarki elektryczne nale y naprawia  wy cznie w
autoryzowanym centrum serwisowym.

26. Wszelkie naprawy i regulacje inne, ni  opisane w
bie cej instrukcji, nale y wykonywa  w
autoryzowanym centrum serwisowym.

27. Nale y stosowa  tylko cz ci zamienne i akcesoria
zalecane przez producenta.

Ze wzgl du na prace badawczo-rozwojowe stale
prowadzone przez firm  Makita, dane techniczne podane
w bie cej instrukcji mog  ulec zmianie bez
powiadomienia.

2. WIDOK OGÓLNY (Fig. 1)
1. Przycisk blokady bezpiecze stwa
2. Uchwyt pomocniczy
3. Pokr t o blokady
4. Przycisk regulacji
5. Uchwyt g ówny

6. Przycisk wy cznika
7. Rurka
8. Obudowa silnika
9. Os ona zabezpieczaj ca

Wyposa enie dodatkowe:
� Pas
� Okulary chroni ce wzrok
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3. DANE TECHNICZNE

4. INSTRUKCJA MONTA U
Wykaszarka jest dostarczana jako urz dzenie z
podzespo ami do monta u. Aby doko czy  monta ,
nale y post powa  wedle poni szych zalece .

4-1 Monta  os on zabezpieczaj cych
Zamontowa  os on  zabezpieczaj c  na obudowie
silnika. (Rys. 2 i 3)
1. Za o y  os on  zabezpieczaj c  na obudow  silnika.
2. Obróci  os on  zabezpieczaj ca w prawid owe

po o enie.
3. Zamontowa  os on  zabezpieczaj c  na obudowie

silnika za pomoc ruby.

OSTRZE ENIE: Zachowa  uwag , aby unikn
obra e , jakie mo e spowodowa  element tn cy w
os onie do przycinania y ki. Po wyci gni ciu nowej linki,
a przed w czeniem wykaszarki, urz dzenie nale y
ustawi  w normalnym po o eniu pracy.

OSTRZE ENIE: Nie wolno montowa
metalowych elementów tn cych.

OSTRZE ENIE: Nie wolno u ywa  urz dzenia
bez prawid owo zainstalowanej os ony zabezpieczaj cej.
Nieprzestrzeganie tego ostrze enia mo e spowodowa
powa ne obra enia.

4-2 Monta  uchwytu pomocniczego
1. Uchwyt pomocniczy umie ci  na wsporniku. (Rys. 4)
2. Umie ci rub  w otworze wspornika uchwytu i w

uchwycie, nast pnie wkr ci  pokr t o blokady na
rub , ale nie dokr ca  do ko ca. (Rys. 5)

3. G owic  urz dzenia opu ci  na grunt, nast pnie
nale y uchwyt pomocniczy wyregulowa  do po o enia
wygodnego dla u ytkownika: (Rys. 6)
3a. Nacisn  przycisk regulacji i wyregulowa

odpowiednio d ugo  rurki.
3b. Obróci  uchwyt pomocniczy pod dogodnym

k tem.
4. Dokr ci  pokr t o blokady, aby zamocowa  uchwyt

pomocniczy.

5. ROZRUCH
Przed uruchomieniem wykaszarki przed u acz nale y
prze o y  przez otwór w g ównym uchwycie. (Rys. 7 i 8)
Uchwyci  pewnie wykaszark , nie dotykaj c trawy, która
ma by  przyci ta, nacisn  przycisk blokady
bezpiecze stwa i prze cznik spustowy na górnym
uchwycie.
Aby wy czy  wykaszark , nale y zwolni  prze cznik
spustowy. (Rys. 9)

OSTRZE ENIE: Silnik nale y uruchamia  tylko
wtedy, kiedy d onie i stopy znajduj  si  z dala od
elementu tn cego.

6. U YCIE FUNKCJI KOSZENIA
KRAW DZI

W celu wyrównania kraw dzi przy drogach i chodnikach
nale y przej  od trybu wykaszarki do trybu koszenia
kraw dzi w nast puj cy sposób:
1. Przytrzyma  rurk  wykaszarki jedn  r k , natomiast

drug  r k  nale y nacisn  przycisk umo liwiaj cy
obrót. (Rys. 10)

2. Obróci  rurk  o 180°, a  do zablokowania jej w trybie
koszenia kraw dzi. (Rys. 11)

OSTRZE ENIE: Aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu urz dzenia, co mo e spowodowa
powa ne obra enia, przed obróceniem wa ka zawsze
nale y od czy  przewód zasilaj cy.

7. WYMIANA KASETY Z Y K
TN C

Wykaszarka jest wyposa ona w jednorazow  kaset  z
y k  tn c , która oszcz dza problem ponownego

nawijania y ki.
Zu yt  kaset  nale y wymieni  w nast puj cy sposób:
1. Nacisn  zapadk  zwalniaj c  na uchwycie szpuli i

zsun  z pokrywy (Rys. 12), aby usun  zu yt
szpul . (Rys. 13)

Model UR3000
Napi cie znamionowe: 230 - 240 V~
Cz stotliwo  znamionowa: 50 - 60 Hz
Moc znamionowa: 450 W
Pr dko  bez obci enia: 9 000 min-1

Szeroko  ci cia: 300 mm
rednica y ki: 1,65 mm

Poziom ci nienia akustycznego na stanowisku operatora: 75,1 dB (A) K=3 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB (A)
Drgania: 2,73 m/s2  K=1,5 m/s2

Wymiary (d ./ szer./ wys.): 1 016 - 1 256 / 301 / 262 mm
Masa netto: 2,6 kg
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2. Wyci gn  spr yn  i pokryw  z pustej szpuli i
umie ci  w nowej szpuli, nast pnie wysun  dwie
y ki tn ce z nowej szpuli przez otwory w pokrywie.

(Rys. 14)
3. Now  szpul  umie ci  w uchwycie szpuli, nast pnie

nacisn  pokryw , a  zostanie zablokowana w
miejscu przez zapadk  zwalniaj c . (Rys. 15)

8. UZUPE NIANIE Y KI
TN CEJ

Aby uzupe ni y k  tn c  nale y:
1. Od czy  narz dzie od sieci zasilaj cej.
2. Usun  zu yt  szpul . (Rys. 12 i 13)
3. Odci  nowy kawa ek y ki tn cej o d ugo ci nie

przekraczaj cej 8 m i zgi y k  w po owie.
4. Zaczepi rodek nowej y ki tn cej o naci cie

umieszczone na rodku szpuli pomi dzy
dwoma rowkami prowadz cymi y k . Strza ka na
szpulce wskazuje kierunek nawijania y ki. (Rys. 16)

5. Nawin y k  wokó  sekcji A (10) we w a ciwym
miejscu. y k  nale y nawin ci le i p asko, aby
powierzchnia zwoju by a g adka. (Rys. 17)

6. Nawin  ca y k , pozostawiaj c tylko ok. 100 mm i
zaczepiaj c tymczasowo koniec na uchwycie y ki
(12) z boku szpuli. (Rys. 18)

7. W ten sam sposób nawin y k  w sekcji B (11), a
koniec pozostawi  tymczasowo zaczepiony.
(Rys. 17 i 19)

8. Zamontowa  szpul  na pokrywie tak, aby po o enie, w
którym tymczasowo zaczepiono y k (13) by o
dopasowane do wyst pów (14) na bokach pokrywy
(15). (Rys. 20)

9. Odczepi  ko ce y ki z po o e  tymczasowych i
dopasowa  je do wyst pów na bokach pokrywy.
(Rys. 21)

OSTRZE ENIE: Upewni  si , e pokrywa jest
prawid owo zamontowana na uchwycie szpuli.
Nieprawid owe za o enie pokrywy mo e spowodowa
rozrzucenie elementów g owicy tn cej, co mo e by
przyczyn  powa nych obra e .

10. Sprawdzi , czy spr yna znajduje si  na miejscu.
Wcisn  pokryw (15) w uchwyt szpuli (16). Nale y
dopilnowa , aby zaczepy ca kowicie roz o y y si  w
pokrywie. (Rys. 14, 15 i 22)

11. Nacisn  przycisk szpuli (18) i wyci gn  jeden
koniec y ki. Sprawdzi , czy y ka zosta a wysuni ta.
(Rys. 22 i 23)

12. Nast pnie nale y wyci gn  drugi koniec y ki bez
naciskania przycisku szpuli. Sprawdzi , czy y ka
zosta a wysuni ta.

9. WYSUWANIE Y KI
Zbyt krótka lub zu yta y ka tnie mniej efektywnie. Aby
zwi kszy  efektywno  pracy nale y stukn  lekko
przyciskiem szpuli o pod o e, gdy wykaszarka pracuje z
maksymaln  pr dko ci . Spowoduje to automatyczne
wysuni cie y ki tn cej. Element tn cy (17) pod os on
automatycznie przytnie odpowiedni  d ugo y ki w
trakcie pracy. (Rys. 22 i 24)

UWAGA: Kontakt z przedmiotami twardymi lub
ciernymi, jak np. ogrodzenie, beton, kamienie ukryte w

trawie mo e spowodowa  zerwanie y ki tn cej. W
przypadku zerwania y ki nale y ponownie wysun
y k .

10. INSTRUKCJE U YTKOWANIA
Wykaszark  nale y uruchomi  przed zbli eniem
narz dzia do przycinanej trawy.
Traw  nale y przyci  prowadz c narz dzie powoli z
prawej do lewej strony, pochylaj c wykaszark  pod k tem
ok. 30°. Wysok  traw  nale y przycina  warstwami,
zaczynaj c od warstwy najwy szej. Nale y cina
warstwy trawy o niedu ej wysoko ci.
Nie kosi  wilgotnej ani mokrej trawy.
Unika  szybkiego zu ycia y ki na skutek kontaktu z
twardym przedmiotami (kamieniami, murkami,
ogrodzeniami, itp.). Aby utrzyma  wykaszark  w
prawid owej odleg o ci, nale y kierowa  si  kraw dzi
os ony jako elementem odniesienia.

OSTRZE ENIE: Opuszczaj c g owic
wykaszarki na grunt w celu wysuni cia y ki tn cej nie
wolno u ywa  nadmiernej si y uderzaj c g owic  o grunt.
Je li po uderzeniu pracuj cej g owicy o pod o e y ka nie
zostanie wysuni ta, y ka mo e by  uszkodzona lub
zerwana w kasecie lub mog a zosta  zu yta.
UWAGA: U ycie nadmiernej si y przy uderzeniu g owicy o
pod o e w celu wysuni cia y ki spowoduje uszkodzenie
g owicy.

OSTRZE ENIE: Po wy czeniu silnika g owica
tn ca obraca si  jeszcze przez kilka sekund.

11. PRZED U ACZE
Nale y u ywa  wy cznie przed u aczy przeznaczonych
do u ytku na zewn trz, przewody z izolacj  PVC lub
elastyczne przewody o du ej wytrzyma o ci w gumowej
os onie o przekroju poprzecznym nie mniejszym ni
0,75 mm2.
Przed u yciem nale y sprawdzi , czy przewody
zasilaj ce i przed u aj ce nie wykazuj ladów zu ycia
lub uszkodzenia; w takim przypadku nale y je od czy .
Je li przewód zostanie uszkodzony podczas u ytkowania
urz dzenia, nale y go natychmiast od czy  od zasilania.
NIE WOLNO DOTYKA  PRZEWODU PRZED JEGO
OD CZENIEM OD ZASILANIA. Nie wolno u ywa
urz dzenia, je li przewody s  zu yte lub uszkodzone.
Nale y uwa a , aby przewody przed u aj ce nie znalaz y
si  w pobli u elementów tn cych lub no y.

OSTRZE ENIE: Zawsze nale y dba , aby w
otworach wentylacyjnych nie by o zanieczyszcze .

12. KONSERWACJA
1. Po u yciu urz dzenie nale y od czy  od zasilania

elektrycznego i sprawdzi  pod k tem uszkodze .
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2. Gdy urz dzenie nie jest u ywane, nale y je
przechowywa  poza zasi giem dzieci.

3. Wykaszarki elektryczne nale y naprawia  wy cznie w
autoryzowanym centrum serwisowym.

4. Wszelkie naprawy i regulacje inne, ni  opisane w
bie cej instrukcji, nale y wykonywa  w
autoryzowanym centrum serwisowym.

5. Nale y stosowa  tylko cz ci zamienne i akcesoria
zalecane przez producenta.

13. UTYLIZACJA PRZYJAZNA
DLA RODOWISKA

Zgodnie z dyrektyw  UE 2002/96/WE
dotycz c  urz dze  elektrycznych i
elektronicznych oraz jej implementacj  w
ramach przepisów krajowych, wszystkie
urz dzenia elektryczne powinny by
gromadzone oddzielnie od innych odpadów i

utylizowane w sposób przyjazny dla rodowiska.
Alternatywne sposoby utylizacji: Je li w a ciciel
urz dzenia elektrycznego nie zwróci go do producenta,
wówczas odpowiada za przekazanie go do
wyznaczonego punktu zbiórki, co pozwoli przygotowa
urz dzenie do utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami
dotycz cymi utylizacji odpadów.
Nie dotyczy to akcesoriów oraz narz dzi bez uk adów
elektrycznych lub elektronicznych.

Deklaracja zgodno ci WE
Niniejszym firma Makita Corporation, jako
odpowiedzialny producent o wiadcza, e opisywane
urz dzenia marki Makita:
Oznaczenie maszyny: Wykaszarka
Nr modelu/ Typ: UR3000
Dane techniczne: patrz tabela �DANE TECHNICZNE�.
s  produkowane seryjnie oraz
Spe niaj  nast puj ce dyrektywy europejskie:

2000/14/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE,
2006/95/WE

i s  produkowane zgodnie z nast puj cymi normami lub
dokumentami normalizacyjnymi:

EN55014, EN60335, EN61000, EN62233
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europ ,
którym jest:

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Wielka Brytania

Procedura oceny zgodno ci wymagana przez Dyrektyw
2000/14/WE zosta a przeprowadzona zgodnie z
Za cznikiem VIII.
Jednostka notyfikowana:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, D-80686 München
Numer identyfikacyjny: 0036

Mierzony poziom mocy akustycznej: 92,7 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB (A)

17. 12. 2010

Tomoyasu Kato
Dyrektor

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN
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