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Dane na tabliczce 
fabrycznej
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla póŸ-
niejszej identyfikacji celem zamawiania 
czêœci zamiennych do urz¹dzenia oraz 
dla serwisu. Tabliczka fabryczna 
znajduje siê w pobli¿u silnika. 
Dane umieszczone na tabliczce 
znamionowej urz¹dzenia proszê 
wpisać w pola ramki umieszczonej 
ni¿ej.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajdz¹ 
Pañstwo w oddzielnej deklaracji 
zgodnoœci, która stanowi czêœć 
niniejszej instrukcji u¿ytkowania 
i obsługi.

Rysunki

Proszê otworzyć składane kartki 
z rysunkami na pocz¹tku niniejszej 
instrukcji u¿ytkowania i obsługi.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje 
ró¿ne modele. Urz¹dzenie 
przedstawione na rysunkach mog¹ 
ró¿nić siê pewnymi szczegółami 
od nabytego urz¹dzenia.

Bezpieczeñstwo

Właœciwe stosowanie 
urz¹dzenia
Urz¹dzenie to jest przeznaczone 
wył¹cznie
– do stosowania zgodnie z opisami 

i wskazówkami odnoœnie 
bezpieczeñstwa zawartymi 
w niniejszej instrukcji obsługi;

– jako wertykulator do wertykulacji 
i aeracji trawników w ogrodach 
przydomowych i działkowych.

Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia 
jest u¿yciem niezgodnym z przezna-
czeniem. U¿ycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratê 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowi¹zku odpowiedzialnoœci ze strony 
producenta. U¿ytkownik odpowiada za 
wszelkie szkody spowodowane 
u osób trzecich i w ich własnoœci.
Zmiany wprowadzane w urz¹dzeniu 
we własnym zakresie wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za 
powstałe w wyniku tego szkody.

Przestrzeganie wskazówek 
odnoœnie bezpieczeñstwa 
i obsługi 
Jako u¿ytkownika tego urz¹dzenia 
prosimy o uwa¿ne przeczytanie 
niniejszej instrukcji obsługi przed 
rozpoczêciem pracy. Prosimy 
postêpować zgodnie z instrukcj¹ 
i przechowywać j¹ do póŸniejszego 
u¿ycia. Nie nale¿y nigdy pozwalać na 
u¿ytkowanie urz¹dzenia dzieciom lub 
innym osobom, które nie znaj¹ siê 
na obsłudze urz¹dzenia i niniejszej 
instrukcji obsługi.
W przypadku zmiany właœciciela 
proszê przekazać wraz z urz¹dzeniem 
niniejsz¹ instrukcjê u¿ytkowania 
i obsługi.

Ogólne wskazówki odnoœnie 
bezpieczeñstwa
W rozdziale tym znajduj¹ siê ogólne 
wskazówki odnoœnie bezpieczeñstwa. 
Ostrze¿enia, które odnosz¹ siê do 
poszczególnych czêœci urz¹dzenia, 
funkcji lub czynnoœci, znajduj¹ siê 
w danym miejscu niniejszej instrukcji.

Przed rozpoczêciem pracy
Osoby u¿ytkuj¹ce urz¹dzenie nie 
mog¹ znajdować siê pod wpływem 
œrodków odurzaj¹cych jak np. alkohol, 
narkotyki i medykamenty.
Osoby poni¿ej 16 roku ¿ycia nie mog¹ 
obsługiwać urz¹dzenia. Lokalne 
przepisy i zarz¹dzenia mog¹ stanowić 
o minimalnym wieku u¿ytkownika.
Niniejsze urz¹dzenie nie nadaje siê do 
obsługi przez osoby (równie¿ dzieci) 
o ograniczonych zdolnoœciach 
fizycznych, czuciowych lub 
umysłowych, albo niedostatecznym 
doœwiadczeniu i/lub niedostatecznej 
wiedzy, chyba ¿e bed¹ one nadzoro-
wane przez osoby trzecie odpowie-
dzialne za ich bezpieczeñstwo i bêd¹ 
pouczone w obsłudze tego urz¹-
dzenia. Dzieci powinny znajdować siê 
pod ci¹głym nadzorem, aby zapewnić, 
¿e nie bêd¹ u¿ywać urz¹dzenia do 
zabawy.
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y 
zapoznać siê  ze wszystkim 
podzespołami i elementami obsługi 
oraz z ich funkcjonowaniem.
Paliwo nale¿y składować tylko 
w przeznaczonych do tego 
zbiornikach i z dala od Ÿródeł ciepła 
(np. pieców lub zasobników gor¹cej 
wody). Tankowanie przeprowadzać 
tylko na wolnym powietrzu.
Nie tankować zbiornika, je¿eli silnik 
pracuje lub jest gor¹cy.
Uszkodzony wydech, zbiornik lub 
korek wlewu paliwa nale¿y wymienić.
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y 
sprawdzić
– czy urz¹dzenie do zbierania darni 

funkcjonuje, a klapa wyrzutowa 
zamyka siê prawidłowo. 
Czêœci uszkodzone, zu¿yte lub 
brakuj¹ce natychmiast wymienić 
lub uzupełnić.

– czy zespół tn¹cy, trzpienie 
mocuj¹ce oraz cała jednostka tn¹ca 
nie s¹ zu¿yte lub uszkodzone. 
Zu¿yte lub uszkodzone czêœci 
nale¿y wymienić parami 
w autoryzowanym warsztacie celem 
wykluczenia niewywa¿enia.

– Czy wał do wertykulacji/aeracji jest 
prawidłowo osadzony i dobrze 
zamocowany.
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Czêœci zamienne i wyposa¿enie 
musz¹ spełniać warunki podane przez 
producenta urz¹dzenia. Dlatego 
proszê stosować tylko oryginalne 
czêœci zamienne i oryginalne 
wyposa¿enie, albo czêœci zamienne 
i wyposa¿enie, które dopuszczone 
s¹ przez producenta urz¹dzenia 
do takiego zastosowania.
Naprawy nale¿y zlecać wył¹cznie 
autoryzowanemu warsztatowi.

Podczas pracy
Podczas pracy z urz¹dzeniem lub przy 
urz¹dzeniu nale¿y nosić odpowiednie 
ubranie robocze, jak na przykład:
– obuwie ochronne
– długie spodnie
– œciœle przylegaj¹ca odzie¿
– nauszniki ochronne
– okulary ochronne
Wszystkie urz¹dzenia 
zabezpieczaj¹ce musz¹ być zawsze 
kompletne i zamontowane w urz¹-
dzeniu w nienagannym stanie. 
Nie wolno wprowadzać ¿adnych 
zmian do urz¹dzeñ zabezpiecza-
j¹cych.
Eksploatacja urz¹dzenia mo¿e mieć 
miejsce tylko wtedy, je¿eli znajduje siê 
ono w stanie technicznym zalecanym 
przez producenta, tak jak przy 
dostawie.
Nie wolno nigdy zmieniać fabrycznego 
nastawienia silnika. Unikać otwartego 
ognia, iskrzenia, nie palić.

Przed rozpoczêciem 
jakiejkolwiek pracy
Celem zabezpieczenia siê przed 
zranieniem nale¿y przed 
rozpoczêciem jakichkolwiek prac 
(np. prac konserwacyjnych lub 
regulacyjnych) oraz transportu 
(np. podnoszenie, przenoszenie) 
urz¹dzenia
– wył¹czyć silnik,
– odczekać do momentu, a¿ wszyst-

kie ruchome czêœci zatrzymaj¹ siê, 
a silnik bêdzie chłodny,

– wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu 
œwiecy zapłonowej, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu 
silnika,

– przestrzegać dodatkowych wskazó-
wek odnoœnie bezpieczeñstwa 
zawartych w instrukcji obsługi silnika.

Po zakoñczeniu pracy
Nigdy nie pozostawiać urz¹dzenia 
z pracuj¹cym silnikiem.

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Rysunek 1

Zagro¿enie
Nigdy nie u¿ywać urz¹dzenia z uszko-
dzonymi lub nie zamontowanymi 
urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi.

Klapa wyrzutowa (1)
Klapa wyrzutowa chroni u¿ytkownika 
przed zranieniami przez zespół tn¹cy 
oraz wyrzucane przedmioty. 
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko 
z zamontowan¹ klapa wyrzutow¹.

Uchwyt wł¹czaj¹cy (2)
Uchwyt wł¹czaj¹cy słu¿y do 
zapewnienia bezpieczeñstwa, tzn. 
do natychmiastowego, awaryjnego 
zatrzymania zespołu tn¹cego. 
Nie wolno próbować obejœć tego 
zabezpieczenia.

Symbole na urz¹dzeniu
Na urz¹dzeniu znajduj¹ siê ró¿ne 
symbole i naklejki. Poni¿ej znajduje 
siê opis symboli:

Uwaga! Przed 
uruchomieniem 
przeczytać instrukcjê!

Przed rozpoczêciem 
prac przy zespole 
tn¹cym wyci¹gn¹ć 
koñcówkê przewodu 
œwiecy zapłonowej! 
Chronić rêce i stopy 
przed zetkniêciem siê 
z zespołem tn¹cym! 
Przed dokonaniem 
regulacji lub oczysz-
czeniem urz¹dzenia lub 
przed kontrol¹ nale¿y 
urz¹dzenie wył¹czyć 
i wyci¹gn¹ć koñcówkê 
przewodu œwiecy 
zapłonowej!

W obszarze zagro¿enia 
nie mog¹ znajdować 
siê osoby trzecie!

Zało¿yć okulary 
i nauszniki ochronne!

Symbole na urz¹dzeniu powinny być 
zawsze czytelne.

Symbole w instrukcji
W niniejszej instrukcji stosuje siê 
symbole, które wskazuj¹ zagro¿enia 
lub znakuj¹ wa¿ne wskazówki. Poni¿ej 
znajduje siê opis symboli:

Zagro¿enie
Zwraca uwagê na zagro¿enia 
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹, 
podczas wykonywania której istnieje 
zagro¿enie dla u¿ytkownika. 

Uwaga
Zwraca uwagê na zagro¿enia 
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹, 
mog¹ce doprowadzić do uszkodzenia 
urz¹dzenia.

Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje i porady 
odnoœnie u¿ytkowania urz¹dzenia.

Monta¿
Na koñcu instrukcji obsługi lub na 
doł¹czonej ulotce przedstawiono 
monta¿ urz¹dzenia na obrazkach.

Wskazówki dotycz¹ce 
usuwania opakowania i zu¿ytego 
urz¹dzenia
Materiały pozostałe z opakowania, 
stare, zu¿yte urz¹dzenia itd. usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi.

Funkcjonowanie
Urz¹dzenie prowadzi siê rêcznie przez 
trawnik. Zespół tn¹cy napêdzany jest 
przez silnik benzynowy. 

!

!

!
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Głêbokoœć robocz¹ reguluje siê 
centralnie poprzez regulacjê 
wysokoœci.

Wertykulacja:
Zespół tn¹cy obraca siê dookoła i 
obcina warstwê darni utworzon¹ przez 
mchy, porosty i chwasty, a nastêpnie 
wyrzuca j¹ na zewn¹trz lub do 
zasobnika zbieracza skoszonej darni. 
Podczas ciêcia ostrza tn¹ce 
zagłêbiaj¹ siê w glebie, a przez to 
zapewniaj¹ spulchnienie i poprawiaj¹ 
przyjmowanie składników 
pokarmowych przez trawnik. 
Zaleca siê wertykulować trawnik 
wiosn¹ (kwiecieñ/maj) i jesieni¹ 
(paŸdziernik).

Aeracja (opcjonalnym wałem 
do aeracji):
Zespół tn¹cy (wał do aeracji) obraca 
siê kołowo i przeczesuje trawnik, 
wzglêdnie napowietrza powierzchnie 
lekko zaroœniête mchem.
Usuniêty mech transportowany jest 
na zewn¹trz lub do kosza na trawê. 
Podczas aeracji powierzchnia gleby 
zostaje zeskrobana, przez co woda 
mo¿e lepiej spływać, a to ułatwia 
przyjmowanie tlenu.
Zaleca siê przeprowadzać aeracjê 
według potrzeby podczas całego 
okresu wzrostu.

Obsługa

Zwrócić uwagê na wskazówki 
zawarte w podrêczniku silnika.

Zagro¿enie
Wypadek
– Osoby, zwłaszcza dzieci lub 

zwierzêta nie mog¹ znajdować 
siê nigdy w pobli¿u urz¹dzenia 
podczas wertykulacji trawnika. 
Zagro¿enie zranieniem poprzez 
wyrzucane kamienie lub inne 
przedmioty.

Upadek
– Urz¹dzenie nale¿y prowadzić id¹c 

wolnym krokiem.
– Podczas wertykulacji na stromych 

zboczach urz¹dzenie mo¿e siê 
przechylić lub przewrócić, 
a u¿ytkownik zranić. Urz¹dzenie 
nale¿y prowadzić tylko w poprzek 

zbocza, nigdy do góry lub na dół. 
Wertykulacji nie nale¿y prze-
prowadzać na zboczach 
o nachyleniu powy¿ej 20%.

– Nale¿y zachować szczególn¹ 
ostro¿noœć podczas zmiany 
kierunku jazdy.

– Nale¿y zachować szczególn¹ 
ostro¿noœć podczas przyci¹gania 
urz¹dzenia wstecz do siebie.

– Zagro¿enie zranieniem podczas 
wertykulacji w obszarach granicz-
nych. Wertykulacja w pobli¿u 
obrze¿y, płotów lub stromych 
zboczy jest niebezpieczne. 
Podczas wertykulacji nale¿y 
zachować odstêp 
bezpieczeñstwa.

– Podczas wertykulacji na mokrej 
trawie urz¹dzenie mo¿e œlizgać 
siê, a u¿ytkownik mo¿e siê 
przewrócić. Wertykulacjê nale¿y 
przeprowadzać tylko na suchej 
trawie.

– Pracować nale¿y tylko w œwietle 
dziennym lub przy dobrym 
sztucznym oœwietleniu.

– Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia przy 
złych warunkach pogodowych, jak 
np. zagro¿enie opadów deszczu 
lub wyst¹pienia burzy.

Zranienie
– Nale¿y zawsze przestrzegać 

wyznaczonego przez golenie 
prowadz¹ce odstêpu 
bezpieczeñst-wa od 
obracaj¹cego siê narzêdzia.

– Podczas pracy urz¹dzeniem 
obszar pracy u¿ytkownika 
znajduje siê z tyłu za uchwytem 
prowadz¹cym. 

– Nigdy nie wkładać lub nie podkła-
dać r¹k ani stóp pod obracaj¹ce 
siê czêœci.

– Podczas uruchamiania urz¹-
dzenia nigdy nie ustawiać siê 
przed otworami wyrzutowymi.

– Po wył¹czeniu silnika zespół tn¹cy 
obracy siê jeszcze kilka sekund. 
Nie zbli¿ać dłoni ani stóp.

– Zatrzymać silnik i odczekać, 
a¿ zespół tn¹cy całkowicie siê 
zatrzyma:
–  zanim przechylicie urz¹dzenie,

–  celem przejechania urz¹-
dzeniem przez inne podło¿a 
ni¿ trawnik

– Wył¹czyć silnik i wyci¹gn¹ć 
koñcówkê przewodu œwiecy 
zapłonowej, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu 
silnika:
– zanim zaczniecie usuwać 

zator lub blokadê w kanale 
wyrzutowym;

– zanim dokonacie sprawdzenia, 
czyszczenia, regulacji 
wertykula-tora oraz zanim 
rozpoczniecie jakiekolwiek 
prace przy urz¹dzeniu;

– je¿eli natraficie na ciało obce. 
Nale¿y sprawdzić wertykulator 
i w razie stwierdzenia uszko-
dzeñ zwrócić siê do autoryzo-
wanego warsztatu;

– je¿eli urz¹dzenie zacznie 
niespodziewanie silnie 
wibrować. Nale¿y dokonać 
natychmiastowej jego kontroli.

– Nigdy nie podnosić ani nie prze-
nosić urz¹dzenia z pracuj¹cym 
silnikiem.  

– Podczas zdejmowania zasobnika 
zbieracza skoszonej darni 
wyrzucana darñ lub przedmioty 
mo¿e zranić u¿ytkownika lub inne 
osoby. Nigdy nie wolno opró¿niać  
zasobnika zbieracza skoszonej 
darni, je¿eli pracuje silnik. Nale¿y 
wył¹czyć urz¹dzenie.

– Sprawdzić teren, który bêdziemy 
wertykulować i usun¹ć wszelkie 
przedmioty, które mog¹ zostać 
uchwycone i wyrzucone 
(np. kamienie).

– je¿eli zespół tn¹cy natrafi na ciało 
obce (np. kamieñ) lub je¿eli 
urz¹dzenie zacznie niespodzie-
wanie silnie wibrować nale¿y 
natychmiast wył¹czyć silnik 
i wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu 
œwiecy zapłonowej. 
Przed dalsz¹ eksploatacj¹ 
urz¹dzenia nale¿y zlecić jego 
sprawdzenie w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym, 
czy nie uległo uszkodzeniu.

– Nigdy nie uruchamiać urz¹dzenia, 
je¿eli obydwa przednie koła 
znajduj¹ siê w poło¿eniu 

!
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roboczym. Zespół tn¹cy dotyka 
podło¿a i urz¹dzenie mo¿e siê 
uruchomić.

Uduszenie
– Niebezpieczeñstwo uduszenia 

tlenkiem wêgla (czad). Silnik 
spalinowy wł¹czać tylko na 
wolnym powietrzu.

Eksplozja i zagro¿enie po¿arem
– Pary benzyny s¹ wybuchowe, 

a sama benzyna jest bardzo 
łatwopalna.

– Zanim uruchomicie silnik, nale¿y 
wlać paliwo. Je¿eli silnik pracuje 
lub jest jeszcze gor¹cy po jego 
wył¹czeniu, nie wolno otwierać 
zbiornika paliwa. 

– Paliwo mo¿na dolewać tylko przy 
wył¹czonym i ochłodzonym 
silniku. Unikać otwartego ognia, 
iskrzenia, nie palić. 
Tankowanie przeprowadzać tylko 
na wolnym powietrzu. 

– Je¿eli paliwo siê przeleje, 
nie uruchamiać silnika. 
Wyjechać urz¹dzeniem z miejsca 
zanieczyszczonego paliwem 
i odczekać, a¿ opary paliwa 
odparuj¹.

– Aby unikn¹ć zagro¿enia po¿arem, 
poni¿sze czêœci nie mog¹ być 
zatkane trawa lub zabrudzone 
olejem:
– silnik
– wydech
– zbiornik paliwa.

Uwaga
Uszkodzenia urz¹dzenia
– Kamienie, le¿¹ce gałêzie lub 

podobne przedmioty mog¹ dopro-
wadzić do uszkodzenia urz¹-
dzenia lub jego sposobu 
funkcjonowania. 
Dlatego przedmioty tego rodzaju 
nale¿y ka¿dorazowo usuwać 
z obszaru roboczego.

– Urz¹dzenie mo¿na eksploatować 
tylko wtedy, je¿eli znajduje siê ono 
w nienagannym stanie techni-
cznym. Przed ka¿dym uruchomie-
niem nale¿y dokonać kontroli 
wzrokowej. Nale¿y sprawdzić 
zwłaszcza urz¹dzenia 
zabezpiecza-j¹ce, elementy 
obsługi i poł¹czenia œrubowe pod 

k¹tem wystêpowania uszkodzeñ 
i dobrego zamocowania. 
Przed uruchomieniem nale¿y 
wymienić uszkodzone czêœci.

– Urz¹dzenie stosować tylko na 
przystrzy¿onej krótko i suchej 
powierzchni trawnika. 
Wysokoœć trawy powinna wynosić 
ok. 4–5 cm.

Czas eksploatacji
Nale¿y przestrzegać przepisów 
dotycz¹cych czasu u¿ytkowania, 
obowi¹zuj¹cych w danym kraju 
(mo¿na ewentualnie zapytać 
w e właœciwym urzêdzie).

Okreœlenie kierunku
Przy podawaniu poło¿enia 
(np. z lewej, z prawej) kierunek 
patrzenia jest zawsze od golenia 
widełek w kierunku pracy urz¹dzenia.

1. Przygotowanie 
urz¹dzenia

Uwaga
Ze wzglêdów transportowych 
urz¹dzenie dostarczane jest bez oleju 
silnikowego. 
– Dlatego przed pierwszym 

uruchomieniem nale¿y wlać olej 
silnikowy, patrz podrêcznik silnikav.

 Zatankować benzynê bezołowiow¹ 
(patrz podrêcznik obsługi silnika). 

 Nie przelewać benzyny, jej poziom 
powinien siêgać maksymalnie 2 cm 
poni¿ej dolnej krawêdzi króćca 
wlewowego

 Zamkn¹ć szczelnie zbiornik.

2. Zawieszanie zasobnika 
zbieracza skoszonej darni

(opcjonalnie – w zale¿noœci od 
modelu)
Rysunek 2
 Podnieœć klapê wyrzutow¹ 

i zawiesić zasobnik zbieracza 
skoszonej darni.

3. Regulacja głêbokoœci 
roboczej 

Rysunek 3

Uwaga
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia 
trzeba koniecznie prawidłowo 
nastawić głêbokoœć ciêcia. 

DŸwignia nastawcza wysokoœci mo¿e 
być ustawiona tylko w pierwszej 
pozycji nastawienia głêbokoœci ciêcia 
(pozycji 1).

Wskazówka
Na skutek zu¿ycia no¿y/zêbów aeracji 
konieczne jest póŸniejsze ponowne 
nastawienie głêbokoœci ciêcia. 
Optymalna głêbokoœć ciêcia 
nastawiona jest prawidłowo, je¿eli 
no¿e/zêby aeracji narzêdzia tn¹cego 
zanurzaj¹ siê w podło¿u na głêbokoœć 
2–3 mm.
Zbyt głêbokie zanurzenie narzêdzia 
mo¿e być przyczyn¹ przeci¹¿enia 
urz¹dzenia i spowodować 
uszkodzenie. Dlatego nale¿y zwracać 
uwagê na prawidłowe nastawienie 
głêbokoœci pracy.
 DŸwigniê nastawiania wysokoœci 

(zale¿nie od wykonania) nastawić 
odpowiednio do stopnia zu¿ycia. 
Nastawienia 2, 3, 4 i 5 bêd¹ 
potrzebne dopiero po stopniowym 
zu¿yciu no¿y/zêbów aeracji. 
Zale¿nie od zu¿ycia nastawiać 
stopniowo coraz głêbiej zaczynaj¹c 
od pozycji 2.

4. Uruchamianie silnika
Zwrócić uwagê na wskazówki zawarte 
w podrêczniku silnika.

Zagro¿enie
Chronić rêce i stopy przed 
zetkniêciem siê z zespołem tn¹cym.

Uwaga
Zanim uruchomicie silnik nale¿y 
wysprzêglić wszystkie zespoły tn¹ce 
oraz napêdy. Nie przechylać 
urz¹dzenia podczas rozruchu. 
 Ustawić urz¹dzenie na płaskiej 

powierzchni, gdzie roœnie krótka 
trawa lub jest jej niewiele. 

Dokonywanie regulacji 
Rysunek 5

Wskazówka odnoœnie dŸwigni 
gazu 
W zale¿noœci od wersji dŸwignia gazu 
(rysunek 5) znajduje siê na silniku lub 
na goleniu prowadz¹cym urz¹dzenia.
 Otworzyć benzynowy zawór 

kurkowy (je¿eli jest – patrz 
podrêcznik silnika).

!
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Wskazówki dotycz¹ce silnika
– Zwracać uwagê na informacje 

podane w instrukcji obsługi silnika.
– Nawet wtedy, gdy silnik jest ciepły, 

mo¿e ewentualnie zajœć 
koniecznoœć wł¹czenia ssania 
choke lub wł¹czenia startera.

Start z zimnym silnikiem
 Przesun¹ć dŸwigniê gazu 

na  (urz¹dzenie z zasysaczem) – 
rysunek 5a

albo
 Przesun¹ć dŸwigniê gazu na /
j~ñ/oìå i nacisn¹ć mocno Primer 
[pompka zastrzykowa] 1–3 razy 
(urz¹dzenie bez zasysacza) – 
rysunek 5b/c

albo
 Przesun¹ć dŸwigniê gazu na /
j~ñ/oìå i dŸwigniê zasysacza 
(na silniku) na ”Choke” /  
[zasysacz] – rysunek 5b/d.

Start z ciepłym silnikiem
 Przesun¹ć dŸwigniê gazu 

na /j~ñ/oìå.

Uruchamianie silnika
 DŸwigniê transportow¹ ustawić 

w pozycji transportowej I/ , aby 
zespół tn¹cy nie dotykał podło¿a 
(rysunek 9b).

 Ustawić siê za urz¹dzeniem.
 Poci¹gn¹ć powoli uchwyt 

rozrusznika linkowego, do 
momentu, a¿ wyczuwalny bêdzie 
opór, nastêpnie poci¹gn¹ć szybko 
i mocno. Uchwytu nie puszczać, 
lecz wolno doprowadzić go rêk¹ 
do pozycji spoczynkowej – 
rysunek 5e.

Ustawienia po uruchomieniu 
silnika
 DŸwigniê Choke przy silniku 

(zale¿nie od wykonania) cofn¹ć 
z powrotem na /j~ñ/oìåL .

 DŸwigniê gazu przesun¹ć na 
¿¹dan¹ liczbê obrotów silnika

Wskazówka
Celem dokonania wertykulacji 
dŸwigniê przesun¹ć zawsze na pełen 
gaz /j~ñ/oìå. Dalsze informacje 
odnoœnie obsługi silnika mo¿na 
znaleŸć w podrêczniku silnika.

5. Zatrzymywanie silnika
Rysunek 7
 Aby wył¹czyć zespół tn¹cy nale¿y 

puœcić uchwyt wł¹czaj¹cy.
 DŸwigniê gazu przesun¹ć 

na /píçé.

6. Wertykulacja/aeracja
Rysunek 6
 Wystartować silnik w podany 

sposób.
 Poci¹gn¹ć dŸwigniê wł¹czaj¹c¹ 

(rysunek 6a):
– Poci¹gn¹ć dŸwigniê blokady 

i przytrzymać.
– Poci¹gn¹ć dŸwigniê wł¹czaj¹c¹ 

i przytrzymać.
– Zwolnić dŸwigniê blokady.
Zespół tn¹cy pracuje.

 DŸwigniê transportow¹ przestawić 
z pozycji transportu I/  do pozycji 
pracy 0/  – rysunek 4.

Wskazówka
Je¿eli zespół tn¹cy zetknie siê 
z podło¿em, urz¹dzenie mo¿e ruszyć 
z miejsca.
 Urz¹dzenie prowadzić 

równoległymi pasami (rysunek 6b).
 Zwolnić dŸwigniê wł¹czaj¹c¹, aby 

zatrzymać zespół tn¹cy (rysunek 
6c). Zespół tn¹cy zatrzymuje siê 
w krótkim czasie.

7. Zdejmowanie zasobnika 
zbieracza skoszonej 
darni

(opcjonalnie – w zale¿noœci od 
modelu)
Rysunek 8
 Zatrzymać silnik i odczekać, 

a¿ siê zatrzyma.
 Podnieœć klapê wyrzutow¹ 

i odwiesić zasobnik zbieracza 
skoszonej darni.

 Opró¿nić zasobnik.

8. Praca bez zasobnika 
zbieracza skoszonej 
darni

Po zdjêciu zasobnika klapa wyrzutowa 
opadnie w dół. Podczas pracy bez 
zasobnika obcinana darñ wyrzucana 
jest bezpoœrednio w dół.

9. Po zakoñczeniu pracy
 Zatrzymywanie silnika.
 Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹, 
a silnik siê ochłodzi.

 DŸwigniê transportow¹ ustawić 
w pozycji transportu I/ .

 Zamkn¹ć benzynowy zawór 
kurkowy (je¿eli jest – patrz 
podrêcznik silnika).

 Wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu 
œwiecy zapłonowej na silniku.

 Opró¿nić zbiornik trawy.

Wskazówka
Urz¹dzenie mo¿na przechowywać 
w zamkniêtym pomieszczeniu dopiero 
po ochłodzeniu silnika.

10.Monta¿ wału do aeracji
(opcjonalnie – w zale¿noœci 
od modelu)
Ten krok roboczy opisany jest 
w rozdziale ”Konserwacja/
czyszczenie”. 

Wskazówki dotycz¹ce 
wertykulacji/aeracji
Aby na wiosnê  napowietrzyć mocniej 
strefê korzeniow¹ trawnika i aby 
młoda trawa mogła zdrowo rosn¹ć 
konieczna jest  tym czasie czêstsza 
ni¿ latem wertukulacja trawnika.
Wertykulacja trawnika
– czêœciej na wiosnê,
– latem w zale¿noœci od potrzeby,
– w przypadku trawników mocno 

ocienionych tak¿e czêœciej latem.
Aeracja (napowietrzanie) trawnika
– według potrzeby podczas całego 

okresu wzrostu.
Wertykulacjê/aeracjê trawnika 
przeprowadzać tylko przy trawie 
o wysokoœci do 4 cm. 
Je¿eli trawa jest wy¿sza, nale¿y 
najpierw skosić trawnik, a nastêpnie 
przeprowadzić wertykulacjê/aeracjê.
Po dokonaniu wertykulacji nale¿y 
trawnik podlać i nawieŸć, tak aby 
trawa szybciej odrosła.
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Transport

Uwaga
Zespół tn¹cy oraz urz¹dzenie mo¿na 
uszkodzić, je¿eli po wył¹czeniu silnika 
bêdzie ono przeci¹gane np. przez 
drogê. Unikać zetkniêcia zespołu 
tn¹cego z podło¿em. Urz¹dzenie 
prowadzić zawsze w przechylonej 
pozycji i tylko na tylnych kołach 
(rysunek 9a), wzglêdnie gdy przednie 
koła znajduj¹ siê w pozycji trans-
portowej (rysunek 9b). Nigdy nie 
nale¿y podnosić lub transportować 
urz¹dzenia, zanim nie wył¹czymy 
silnika i nie wyci¹gniemy koñcówki 
przewodu œwiecy zapłonowej.

Ustawianie przednich kół 
w pozycji transportowej
Rysunek 9b
 DŸwigniê transportow¹ (1) ustawić 

do tyłu w pozycji I/ .

Transport na krótkich 
odcinkach
 Zatrzymywanie silnika.
 Urz¹dzenie przechylić lekko do tyłu, 

aby zwolnić przednie koła (rysunek 
9a), wzglêdnie ustawić przednie 
koła w pozycji transportowej, aby 
zespół tn¹cy nie dotykał podło¿a 
(rysunek 9b).

 Przesun¹ć urz¹dzenie.

Transport pojazdem

Zagro¿enie
Przed ka¿dym transportem zatrzymać 
silnik i pozostawić go do ochłodzenia. 
Wyj¹ć wtyczkê œwiecy zapłonowej.
Urz¹dzenia nie nale¿y transportować 
w pozycji przechylonej.
Do transportu urz¹dzenie nale¿y 
zabezpieczyć przed przypadkowym 
przesuniêciem siê.
Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa. 
Pokrywa zbiornika paliwa musi być 
dobrze zamkniêta.
Rysunek 10
 Aby ułatwić załadunek nale¿y zło¿yć 

goleñ widełek. 

Konserwacja/czyszczenie

Zagro¿enie
Celem zabezpieczenia siê przed 
zranieniem nale¿y przed 
rozpoczêciem  jakichkolwiek prac 
przy urz¹dzeniu
– wył¹czyć silnik,
– odczekać do momentu, a¿ 

wszystkie ruchome czêœci 
zatrzymaj¹ siê, a silnik bêdzie 
chłodny,

– wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu 
œwiecy zapłonowej, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu 
silnika,

– przestrzegać dodatkowych 
wskazówek odnoœnie 
bezpieczeñstwa zawartych w 
instrukcji obsługi silnika.

Uwaga
Urz¹dzenie przechylać zawsze tak, aby 
œwieca zapłonowa skierowana była ku 
górze celem unikniêcia uszkodzenia 
silnika przez paliwo lub olej.

Konserwacja

Zagro¿enie
W celu ochrony przed zranieniem 
zespołem tn¹cym nale¿y zlecić 
w uprawnionym warsztacie specjalis-
tycznym wykonanie wszelkich prac, 
jak wymiana lub ostrzenie pojedyn-
czych no¿y tn¹cych/zêbów aeracji 
(konieczne s¹ narzêdzia specjalne).

Uwaga
Przestrzegać wskazówek odnoœnie 
konserwacji zawartych w podrêczniku 
silnika. Pod koniec sezonu zlecić 
kontrolê i konserwacjê 
autoryzowanemu warsztatowi .

Uwaga
Zagro¿enie dla œrodowiska przez 
olej silnikowy.
Przy wymianie oleju nale¿y zebrać 
zu¿yty olej i przekazać go do miejsca 
gromadzenia starego oleju lub do 
przedsiêbiorstwa utylizacyjnego.

Po pierwszych 2–5 godzinach 
pracy
 Wymienić olej, patrz zał¹czony 

podrêcznik silnika.

Raz w sezonie
 Wymienić olej, patrz zał¹czony 

podrêcznik silnika.
 Nasmarować punkty przegubu 

i sprê¿yny skrêcane na klapie 
wyrzutowej.

 Pod koniec sezonu zlecić kontrolê 
i konserwacjê autoryzowanemu 
warsztatowi.

Czyszczenie

Uwaga
Czyœcić urz¹dzenie po ka¿dym 
zastosowaniu. 
Nieoczyszczenie urz¹dzenia mo¿e 
doprowadzić do jego uszkodzenia 
lub do zakłóceñ w funkcjonowaniu.
Do czyszczenia nie wolno u¿ywać 
wysokociœnieniowych urz¹dzeñ 
czyszcz¹cych.

Czyszczenie zasobnika 
zbieracza skoszonej darni
Najłatwiej jest oczyœcić urz¹dzenie 
zaraz po zakoñczeniu pracy.
 Zdj¹ć i opró¿nić zasobnik zbieracza 

skoszonej darni.
 Zasobnik mo¿na oczyœcić silnym 

strumieniem wody (w¹¿ ogrodowy).
 Przed nastêpnym zastosowaniem 

urz¹dzenia nale¿y gruntownie 
wysuszyć zasobnik zbieracza 
skoszonej darni.

Czyszczenie wertykulatora

Zagro¿enie
Podczas prac przy zespole tn¹cym 
mo¿na siê zranić. Nale¿y zało¿yć 
rêkawice ochronne.
Nale¿y w miarê mo¿liwoœci czyœcić 
urz¹dzenie zaraz po wykonaniu 
wertykulacji.
 Oczyœcić komorê zespołu tn¹cego 

oraz klapê wyrzutow¹ za pomoc¹ 
szczotki, miotełki rêcznej lub szmatki

 Postawić urz¹dzenie na kołach 
i usun¹ć wszelkie widoczne pozo-
stałoœci trawy i zanieczyszczeñ.

Wymiana wału do 
wertykulacji/aeracji

Zagro¿enie
Podczas prac przy zespole tn¹cym 
mo¿na siê zranić. Nale¿y zało¿yć 
rêkawice ochronne.

!

!

!

!
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Uwaga
Stosować tylko oryginalne wały do 
wertykulacji/aeracji dopuszczone 
przez producenta do zastosowania 
z tym urz¹dzeniem.
Rysunek 11
 Zatrzymać silnik i pozostawić go do 

ochłodzenia.
 Wyj¹ć wtyczkê œwiecy zapłonowej.
 Zdj¹ć kosz na trawê (opcjonalnie).
 Zale¿nie od typu silnika urz¹dzenie 

unieœć nieco z przodu lub z tyłu – 
œwieca zapłonowa musi wskazywać 
do góry.

Wskazówka
Nie unosić zbyt wysoko – paliwo mo¿e 
siê wylać ze zbiornika paliwa. W takim 
przypadku spuœcić uprzednio paliwo.
 Wymontować wał do wertykulacji 

(a), wzglêdnie wał do aeracji (b):
– Otworzyć uchwyt mocuj¹cy (c).
– Otworzyć połowê panewki 
ło¿yska (d).

– Kompletny wał wysun¹ć na 
prawo z chwytu szeœciok¹tnego 
(e) i zdj¹ć na dół.

 Zamontować wał do wertykulacji 
(a), wzglêdnie wał do aeracji (b):
– Kompletny wał wsun¹ć nieco 

z dołu do chwytu szeœciok¹tnego 
(e), a ło¿ysko wału (g) wło¿yć 
do połowy panewki ło¿yska (f) 
i przytrzymać.

– Zamkn¹ć połówki panewki 
ło¿yska (d).

– Zamkn¹ć uchwyt mocuj¹cy (c). 
Zwrócić uwagê na prawidłowy 
zatrzask!

 Sprawdzić prawidłowoœć osadzenia 
i zamocowania wału do 
wertykulacji/aeracji.

Unieruchomienie 
(wył¹czenie z 
eksploatacji)

Zagro¿enie
Zagro¿enie eksplozj¹ i po¿arem.
Nigdy nie składować urz¹dzenia 
z paliwem (benzyn¹) w zbiorniku 
w pomieszczeniach, w których opary 
paliwa mog¹ zetkn¹ć siê z otwartym 
ogniem lub iskrami.

Uwaga
Mo¿liwoœć uszkodzenia 
urz¹dzenia 
Urz¹dzenie (z ochłodzonym silnikiem) 
nale¿y składować tylko w czystych 
i suchych pomieszczeniach. 
W razie dłu¿szego składowania 
(np. w ziemie) urz¹dzenie nale¿y 
chronić przed działaniem mrozu.
Po zakoñczeniu sezonu lub je¿eli 
urz¹dzenie składowane jest dłu¿ej 
ni¿ przez miesi¹c,
 spuœcić paliwo do odpowiedniego 

naczynia i unieruchomić silnik tak 
jak opisano w podrêczniku obsługi 
silnika

Uwaga
Paliwo nale¿y spuszczać tylko 
na wolnym powietrzu.
 Oczyœcić urz¹dzenie i  zasobnik 

zbieracza skoszonej darni
 W celu zabezpieczenia przed 

działaniem mrozu nale¿y wszystkie 
metalowe czêœci wytrzeć 
naoliwion¹ œciereczk¹ (olej bez 
zawartoœci ¿ywicy) lub rozpylić 
na nie warstwê oleju

Gwarancja
W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe 
w tym kraju lub przez importera. 
Ewentualne usterki urz¹dzenia 
usuwane s¹ w okresie gwarancji 
bezpłatnie, o ile spowodowane 
s¹ one błêdem materiałowym lub 
produkcyjnym. W przypadku 
roszczenia gwarancyjnego proszê 
zwrócić siê do sprzedawcy lub 
najbli¿szego oddziału naszej firmy.

Informacja o silniku
Producent silnika odpowiada za 
wszystkie problemy zwi¹zane silnikiem 
w odniesieniu do mocy i wydajnoœci, 
pomiaru mocy i wydajnoœci, danych 
technicznych, warunków gwarancji 
i serwisu. Dokładniejsze informacje 
podane s¹ w oddzielnej instrukcji 
u¿ytkowania i obsługi wydanej przez 
producenta silnika, która nale¿y do 
zakresu dostawy.

Rozpoznawanie 
i usuwanie usterek
Zakłócenia w działaniu urz¹dzenia 
spowodowane s¹ czêsto błahymi 
przyczynami, które powinni Pañstwo 
poznać i czêœciowo sami usun¹ć. 
W w¹tpliwych przypadkach mo¿na 
uzyskać pomoc w sklepie 
specjalistycznym.

!
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Problem Mo¿liwa przyczyna (-y) Usuwanie

Nie mo¿na wyci¹gn¹ć ciêgła 
rozruchowego.

Silnik uszkodzony. Skontaktować siê z autoryzowanym 
warsztatem.

Silnik nie wł¹cza siê. DŸwignia gazu w nieprawidłowym 
poło¿eniu.

DŸwignia gazu w poło¿enie /`elhb 
(silnik zimny).

DŸwignia gazu w poło¿enie /j~ñLoìå 
lub pq^oq (silnik rozgrzany).

Brak paliwa w zbiorniku. Napełnić silnik czystym, œwie¿ym paliwem.

Koñcówka przewodu œwiecy 
zapłonowej nie jest nało¿ona.

Nało¿yć koñcówkê przewodu œwiecy 
zapłonowej.

Œwieca zapłonowa zanieczyszczona 
lub uszkodzona, nieprawidłowy odstêp 
elektrod

Zdemontować œwiecê zapłonow¹, sprawdzić, 
oczyœcić, w razie potrzeby wymienić; 
wyregulować odstêp elektrod (patrz 
podrêcznik obsługi silnika).

Stare lub zanieczyszczone paliwo. Zast¹pić paliwo œwie¿ym.

Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczyœcić filtr powietrza (patrz podrêcznik 
obsługi silnika).

Podczas rozruchu na zimno nie 
uruchomiono Primer/Choke.

Uruchomić Primer/Choke (patrz podrêcznik 
obsługi silnika).

Spada liczba obrotów. Zbyt du¿a głêbokoœć robocza. Ustawić mniejsz¹ głêbokoœć robocz¹.

Trawa za wysoka. Skosić trawnik przed wertykulacj¹.

Zatkany kanał wyrzutowy. Wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu œwiecy 
zapłonowej, usun¹ć zator.

Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczyœcić filtr powietrza (patrz podrêcznik 
obsługi silnika).

Niezadowalaj¹ce efekty 
wertykulacji.

Zbyt mała głêbokoœć robocza. Ustawić wiêksz¹ głêbokoœć robocz¹.

Zu¿yty zespół tn¹cy. Wymienić zespół tn¹cy w autoryzowanym 
warsztacie.

Œciêta darñ pozostaje na 
podło¿u /  zasobnik zbieracza 
skoszonej darni nie zapełnia 
siê.

Zapełniony/zanieczyszczony zasobnik 
zbieracza skoszonej darni.

Wył¹czyć wertykulator, opró¿nić lub oczyœcić 
zasobnik zbieracza skoszonej darni.

Zatkany kanał wyrzutowy. Wyci¹gn¹ć koñcówkê przewodu œwiecy 
zapłonowej, oczyœcić kanał wyrzutowy.

Dziwne odgłosy (klekotanie, 
dzwonienie, kołatanie).

Poluzowane œruby, nakrêtki lub inne 
czêœci mocuj¹ce.

Zamocować czêœci. Je¿eli odgłosy pojawiaj¹ 
siê nadal, skontaktować siê z autoryzowanym 
warsztatem.

Wstrz¹sy, drgania. Narzêdzie tn¹ce jest uszkodzone, 
wygiête.

Natychmiast wył¹czyć silnik. 
Wymienić zespół tn¹cy w autoryzowanym 
warsztacie.

Poluzowane zamocowanie silnika. Natychmiast wył¹czyć silnik. 
Zlecić zamocowanie silnika w autoryzowanym 
warsztacie.




