SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
HT230B-2
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Nr artykułu
Model
Номер артикула
Mieszanka paliwowa
Pojemność skokowa silnika
Moc silnika
Maksymalna prędkość silnika
Maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym
Pojemność zbiornika paliwa
Długość ostrza tnącego
Maksymalna średnica cięcia
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA
Zrównoważony poziom drgań, uchwyt przedni-tylny
Poziom ciśnienia akustycznego
Waga netto / brutto
Rok produkcji

HT230B-2
1:25
(np. 100 ml na 2,5l benzyny)
22,5 cm³
0.65 KW / 0.9 KM
7500 obr./min.
3000 ± 200obr,/min.
600 ml
600 mm
2,8 cm
99dB(A)
3,715 – 3,581 m/s² K = 1,5 m/s²
LpA = 98 (A) K = 3dB
5.4 kg / 6.4 kg
2015

Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this
product.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja oryginalna // www.aw-narzedzia.com.pl // www.awtools.pl

Instrukcja obsługi i użytkowania
Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa
sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących
wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
uruchomienia oraz eksploatacji zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.
Zespół AW-Tools

Symbole ostrzegawcze:

WZÓR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie urządzenia.
Wszystkie informacje w niej zawarte są niezbędne do ustalenia
odpowiednich części zamiennych.

GWARANTOWANY POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ L WA
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BUDOWA SPALINOWYCH NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
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PRZEZNACZENIE
Spalinowe nożyce do żywopłotu przeznaczone są tylko i wyłącznie do przycinania i
formowania krzewów oraz przycinania cienkich gałązek. Ze względu na użyty silnik spalinowy
wykorzystywany do napędu nożyc, prace powinny odbywać się tylko na otwartej przestrzeni lub w
odpowiednio przygotowanych do tego pomieszczeniach.
Odpowiednia, niezawodna i bezpieczna praca nożyc zależy od prawidłowej eksploatacji.
Zastosowany napęd spalinowy pozwala zachować większą mobilność urządzenia, aniżeli
operatywność nożyc elektrycznych.
Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku wyłącznie przydomowego, nie
może być użytkowany do celów profesjonalnych bądź do prac zarobkowych. Zabrania się
użytkowania nożyc do żywopłotu w innych celach niż określone w Instrukcji obsługi.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Niezbędne jest dokładne i staranne zapoznanie się z poniższą Instrukcją obsługi i
użytkowania przed przystąpieniem do pracy oraz bezwzględne stosowanie się do zawartych
w niej zasad bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może powodować
zagrożenie zdrowia i życia.
2. Nożyce do żywopłotu zostały zaprojektowane, by zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność
operatorowi użytkującemu maszynę zgodnie z Instrukcją obsługi i użytkowania. Przed
uruchomieniem uważnie przeczytaj Instrukcję Obsługi. Osoby trzecie oraz zwierzęta
powinny znajdować się poza zasięgiem pracy nożyc.
3. Mimo zastosowanych rozwiązań technologicznych, urządzenie emituje wibracje. Osoby z
problemami krążenia muszą zachować szczególną ostrożność.
4. Podczas pracy urządzenie emituje pole elektromagnetyczne. Osoby z wszczepionym
rozrusznikiem serca lub innymi implantami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed
podjęciem pracy z nożycami spalinowymi, a podczas pracy zachować szczególną
ostrożność.
5. Należy dokonywać profilaktycznych badań stanu dłoni i palców po każdym dłuższym
korzystaniu z urządzenia. Objawy takie jak: drętwienie, mrowienie czy bielenie palców
należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.
6. Każde użycie urządzenia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej Instrukcji obsługi i
użytkowania jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody
wynikające z takiego postępowania.
7. Poprawne użytkowanie urządzenia obejmuje również respektowanie ustanowionych przez
producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.
8. Urządzenie może być używane, naprawiane i konserwowane wyłącznie w Autoryzowanych
punktach serwisowych.
9. Wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagrożeń,
muszą być przestrzegane.
10. Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika zwalniają
producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia oraz skutkują utratą
gwarancji.
1.

Jeżeli nigdy nie pracowałeś nożycami spalinowymi, po ich montażu i przeczytaniu
Instrukcji obsługi i użytkowania zasięgnij rady eksperta.

-5-

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem nożyc do żywopłotu przeczytaj, zrozum i postępuj
zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz szczegółowo
zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń związanych z jego
użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości
dotyczących prawidłowego użycia należy skontaktować się z dystrybutorem bądź z lokalnym
autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części zamiennych unieważni gwarancję.

Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
niezgodnego z Instrukcją obsługi, producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.





9.
10.
11.








Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem niniejszą Instrukcję obsługi i użytkowania przed
przystąpieniem do pracy. Zawsze trzymaj instrukcję w pobliżu, aby w razie wątpliwości
mieć do niej łatwy dostęp.
Zabronione jest użytkowanie nożyc do żywopłotu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Nie pozwól osobom niepełnoletnim oraz nieprzeszkolonym na pracę nożycami.
Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i dobrze
zmontowane.
Pracuj nożycami z dala od osób postronnych oraz zwierząt.
Listwa tnąca nożyc jest wyjątkowo ostra – zachowaj ostrożność.
Nożyc używaj tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. Unikaj
używania nożyc w nocy, przy złej pogodzie i słabej widoczności. Należy unikać pracy w
warunkach atmosferycznych opisanych poniżej:
śliska ziemia, która uniemożliwia utrzymanie stabilnej postawy w czasie wykonywanej
pracy,
podczas pracy nocą, we mgle lub w innych sytuacjach ograniczających pole widzenia,
podczas opadów atmosferycznych, burz bądź silnego wiatru,
nie należy narażać produktu na kontakt z opadami atmosferycznymi i wilgocią.
Sprawdź obszar roboczy przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkiego rodzaju przeszkody
lub elementy mogące ulec uszkodzeniu.
Przewiduj występujące niebezpieczeństwa.
Nie uruchamiaj nożyc, jeżeli nie jesteś odpowiednio ubrany i zabezpieczony. Należy
używać środków ochrony osobistej tj. hełm ochronny, rękawice, gogle ochronne, buty
ochronne oraz ochronniki słuchu, by uchronić oczy i ciało przed przedmiotami, które mogą
być wyrzucone w wyniku pracy nożyc (szkło, druty, żwir, piasek i inne).
zaleca się używanie hełmu z siatkową osłoną twarzy,
podczas używania nożyc zakładać rękawice zapewniające stabilny uchwyt i pełną osłonę
dłoni,
należy używać ochronniki słuchu, aby uniknąć jego uszkodzenia,
podczas pracy nożycami należy używać bezpiecznego obuwia wyposażonego w protektor,
zalecane jest używanie profesjonalnej odzieży w kolorach jaskrawych,
nie pracować w luźnym, rozpiętym ubraniu lub z biżuterią, które mogą być pochwycone
przez obracające się części pracujących nożyc.
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12. Do pracy nie wolno ubierać się w luźne ubrania, krótkie spodenki, sandały lub pracować bez
obuwia. Nie wolno nosić biżuterii, a długie włosy należy wiązać tak, by nie spadały na
ramiona.
13. Unikaj wdychania spalin, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas
pracy ustawiaj się w taki sposób, by nie wdychać spalin. Zabroniona jest praca w
pomieszczeniach zamkniętych
14. Uruchamiaj nożyce, znajdując się na stabilnym podłożu. Zawsze miej mocne podparcie,
nigdy nie pracuj nożycami stojąc na drabinie.
15. Unikaj stosowania nożyc na nierównym i śliskim podłożu.
16. Nie używaj nożyc do żywopłotu do innych celów niż przewidziane przez producenta.
17. Suche liście i gałęzie trzymaj daleko od tłumika – niebezpieczeństwo pożaru.
18. Urządzenie zawsze trzymaj oburącz. Nigdy nie pracować jedną ręką!
19. Sprawdź dokładnie obszar roboczy oraz otoczenie.
20. Upewnij się, że wiesz jak najszybciej i najsprawniej zatrzymać urządzenie.
21. Nie używaj urządzenia, jeżeli naklejki lub inne części urządzenia są usunięte.
22. Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że ostrze nie dotyka żadnej powierzchni lub
przedmiotu.
23. Silnik uruchamiaj ostrożnie, stosując się do podanych instrukcji, trzymając ręce i stopy z
dala od ostrzy.
24. Nożyce uruchamiaj na płaskim podłożu, wolnym od wysokiej trawy czy innych przeszkód.
25. Dopasuj rodzaj ruchu, szybkość nożyc do wykonywanej pracy.
26. Nigdy nie przenoś pracujących nożyc. Zanim rozpoczniesz przenoszenie upewnij się, że
silnik urządzenia jest wyłączony, a ostrza unieruchomione. Podczas przenoszenia nożyc
nakryj ostrze specjalną plastikową osłoną.
27. By nie dopuścić do poparzeń unikaj kontaktu z tłumikiem, gdy silnik jest gorący. Jeśli
przenosisz nożyce, nie trzymaj ich blisko ciała.
28. Zawsze zatrzymuj pracę silnika i upewniaj się, że włącznik znajduje się w pozycji OFF przy
wykonywaniu następujących czynności:
 przy wykonywaniu dowolnych prac w pobliżu nożyc,
 przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub naprawianiem nożyc,
 po uderzeniu w nieznany przedmiot sprawdź uszkodzenie maszyny i dokonaj niezbędnej
naprawy przed ponownym uruchomieniem.
29. Natychmiast przestaw włącznik silnika w pozycję OFF i zatrzymaj silnik, kiedy:
 zostawiasz nożyce bez opieki,
 zamierzasz uzupełnić paliwo,
 zbliża się człowiek lub zwierzę,
 nożyce zaczynają nadmiernie wibrować – sugeruje to uszkodzenie lub poluzowanie części
wirujących,
 nożyce działają nieprawidłowo, jeżeli po zamknięciu przepustnicy gazu silnik nadal
pracuje,
 w noże zaplątał się obcy obiekt, np. przewód lub drut, po wyłączeniu silnika usuń obiekt,
 przed odłożeniem nożyc upewnij się, że noże są nieruchome.
30. Upewnij się, że nie tniesz niczego tak twardego jak druty czy płytki żelazne. Może
spowodować to uszkodzenie maszyny oraz obrażenia ciała. Jeśli nożyce uderzą w twardy
przedmiot, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawdź noże. Jeżeli na ostrzu widoczne są
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31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.






40.





pęknięcia, wygięcia, przebarwienia spowodowane przegrzaniem lub inne uszkodzenia, nie
używaj nożyc.
Pilnuj, aby wszystkie nakrętki i śruby były dokładnie dokręcone, zapewni to bezpieczeństwo
długotrwałej i prawidłowej pracy urządzenia.
Jeżeli po zamknięciu przepustnicy gazu silnik nadal pracuje, nożyce działają nieprawidłowo,
a bieg jałowy wymaga regulacji. W takim przypadku zgłoś się do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego.
Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub zniszczonymi częściami. Części muszą być
wymienione lub naprawiane. Niewłaściwe lub nieoryginalne części mogą spowodować
uszkodzenie Twoich nożyc i stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.
Ścinaj, trzymając nożyce zwrócone nożami tnącymi na zewnątrz. W żadnych
okolicznościach nie kieruj noży w swoją stronę, nie przybliżaj ich do ciała.
Nie pracować w stanie przemęczenia lub po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających mogących mieć wpływ na wzrok, zdolność oceny sytuacji, koordynacji ruchu.
Pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać samodzielnie napraw, przeróbek bądź
modyfikacji. Wszystkie próby modyfikacji skutkują utratą gwarancji.
Nie wolno przeciążać urządzenia.
Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania. Trzeba pamiętać o
konserwacji - smarowanie lub wymiana elementów wyposażenia (jedynie przez
autoryzowany serwis)
Obrażenia spowodowane wibracjami i zimnem:
Możesz czuć kłujący lub palący ból w palcach, czucie w palcach może ulec zmianie, jak
również ich kolor. Są to symptomy ekspozycji na wibracje i/lub zimno. W takich
przypadkach postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
ogranicz czas pracy,
staraj się utrzymywać odpowiednią ciepłotę ciała, szczególnie rąk, nadgarstków i ramion,
w przerwach w pracy wykonuj krótkie ćwiczenia rąk usprawniające krążenie,
nie pal w trakcie pracy nożycami,
jeśli poczujesz dyskomfort, zaobserwujesz zaczerwienienie i obrzęk palców, a następnie
blednięcie palców i utratę czucia w nich, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
Obrażenia spowodowane powtarzającymi się czynnościami. Powtarzanie niektórych
operacji przez długi czas może prowadzić do trwałych obrażeń.
unikaj długotrwałego używania nożyc przy skręconych, wygiętych lub znajdujących się w
innej pozycji wymuszonej nadgarstkach,
rób regularne przerwy,
nie wykonuj czynności w pośpiechu,
jeśli palce, ręce, nadgarstki i/lub ramiona zaczynają drżeć, skonsultuj się z lekarzem.

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan nożyc. Usuń zepsute elementy, sprawdź czy nie ma
wycieków paliwa, postępuj zgodnie z instrukcją.
Przed przystąpieniem do regulacji nożyc, zawsze zatrzymaj pracę silnika
i upewnij się, że noże są nieruchome.
Sprawdź noże tnące, wymień zużyte elementy.
Używaj tylko oryginalnych części.
Przeprowadzaj konserwację nożyc zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
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Jeśli wyczujesz nieprawidłową pracę lub wibracje natychmiast zaprzestań pracy. Jeśli nie
jesteś w stanie sam usunąć przyczyn samodzielnie, skontaktuj się ze Swoim Dostawcą.
7. Nigdy nie pracuj uszkodzonym urządzeniem. Upewnij się, że nożyce są kompletnie
zmontowane.
8. Nigdy nie używaj nożyc, które zostały poddane jakimkolwiek modyfikacjom.
9. Nie naprawiaj samodzielnie nożyc chyba, że jesteś w tym kierunku odpowiednio
przeszkolony.
10. Zabezpieczaj noże tnące podczas transportu lub przechowywania.
6.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA
OBOWIĄZKI OPERATORA
Każda z części urządzenia może być przyczyną poważnych obrażeń, gdy nie jest
użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Przeczytaj dokładnie Instrukcję obsługi i użytkowania. Zapoznaj się z obsługą
poszczególnych elementów urządzenia. Upewnij się, że wiesz, w jaki sposób najszybciej
zatrzymać silnik.
3. Używaj nożyc tylko do celu, w jakim zostały zaprojektowane i wyprodukowane. Użycie
urządzenia w innym celu może spowodować jego uszkodzenie.
4. Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niezaznajomionym z obsługą nożyc do ich
używania.
5. Jeśli pożyczasz lub odsprzedajesz urządzenie osobie trzeciej, poinstruuj ją jak należy
trzymać urządzenie, a także ostrzeż o konieczności uważnego przeczytania Instrukcji
obsługi i użytkowania.
6. Nie używaj nożyc jeżeli:
 inni ludzie, a zwłaszcza dzieci znajdują się w pobliżu,
 użytkownik jest w czasie leczenia lub zażył środki powodujące ograniczenie zdolności
decydowania lub szybkości reakcji.
7. Podczas pracy utrzymuj odpowiednią odległość od ludzi i zwierząt (przynajmniej 4.5m).
Osoba asystująca operatorowi nożyc podczas pracy również powinna zachować wskazaną
odległość.
8. Pamiętaj, że właściciel lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za wypadki i stanowienie
zagrożenia dla społeczeństwa lub jego własności.
9. Podczas używania nożyc zawsze zakładaj odzież ochronną i używaj wyposażenia
ochronnego.
1.

NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA
Naklejki ostrzegają i informują o możliwości odniesienia poważnych obrażeń. Dokładnie
zapoznaj się z naklejkami i zrozum ich znaczenie. Jeśli naklejki ulegną zniszczeniu lub staną się
nieczytelne, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem spalinowych nożyc w celu ich
uzupełnienia.
ODZIEŻ OCHRONNA
Zakładaj odpowiednią odzież z długimi rękawami i nogawkami. Ubranie musi być dopasowane
i dokładnie zapięte. Nie pozostawiaj luźnych rękawów w koszulach i kurtkach. Osłaniaj ramiona i
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przedramiona. Nie zakładaj ubrań z tasiemkami, biżuterii podczas używania urządzenia. Zwróć
uwagę, aby Twoje włosy, o ile są dłuższe od linii ramion, były dokładnie spięte.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEDMIOTÓW WYRZUCANYCH PRZEZ NOŻYCE
Przedmioty, które dostaną się pod pracujące ostrza, mogą zostać odrzucone z bardzo dużą siłą
powodując obrażenia ciała. Uważnie sprawdź przestrzeń, w której będziesz używał nożyc i usuń
wszelkie przeszkody (kamienie, gałęzie, druty, kości itp.), które mogą być wyrzucone przez noże.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
Spaliny zawierają bezwonny, bezbarwny, trujący tlenek węgla. Jego wdychanie może
doprowadzić do utraty świadomości, a nawet do śmierci.




Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach,
Zawsze wymieniaj uszkodzony tłumik,
Nie uruchamiaj nożyc w miejscach o ograniczonej wentylacji.

OBSŁUGA SPALINOWYCH NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK SILNIKA
Włącznik silnika uruchamia i unieruchamia system zapłonu.
Jeśli chcesz uruchomić silnik i nożyce do żywopłotu, włącznik silnika musi
znajdować się w pozycji ON „I”.
Przestawienie włącznika w pozycję OFF „O” zatrzyma nożyce i
silnik.
DŹWIGNIA SSANIA
Dźwignia ssania otwiera i przymyka przewód zasysania strumienia powietrza do gaźnika.
Dźwignia w pozycji CLOSED (zamknięte) powoduje wzbogacenie mieszanki
paliwowej przy uruchamianiu zimnego silnika.
Dźwignia w pozycji OPEN (otwarte) powoduje dostarczanie do
gaźnika właściwej mieszanki paliwowej po uruchomieniu silnika
oraz przy ponownym uruchomieniu rozgrzanego silnika.
LINKA STARTERA
Pociągnięcie linki startera spowoduje rozruch silnika.
PRZEPUSTNICA GAZU
Przepustnica gazu kontroluje prędkość obrotową silnika. Naciśnięcie i zwolnienie przepustnicy
gazu spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej
silnika. Przycisk aktywujący przepustnicę gazu musi być wciśnięty,
aby przepustnica zadziałała. Stopniowe naciskanie dźwigni
przepustnicy gazu spowoduje wzrost prędkości obrotowej silnika i
uruchomienie noży. Naciśnięcie dźwigni mocniej przyspieszy
obroty silnika i ruch noży. Zwolnienie dźwigni spowoduje spadek prędkości obrotowej silnika, by
ostatecznie zatrzymać pracę noży.
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REGULACJA GAŹNIKA
Gaźnik nożyc spalinowych do żywopłotu został wyregulowany fabrycznie w celu uzsykania
najlepszej wydajności, jednak może wymagać regulacji z powodu zmiany warunków pracy.
Regulacji/Nastawienia gaźnika można wykonać tylko i wyłącznie w autoryzowanym
serwisie.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA
MIESZANKA PALIWOWA

Spalinowe nożyce do żwyopłotu wyposażone są w wydajny silnik dwusuwowy
chłodzony powietrzem. Stosuje się w nim mieszankę benzyny PB95 z olejem
przeznaczonym do silników dwusuwowych w proporcjach 1:25 tj. 100ml oleju do
silników dwusuwowych na 2,5 litra benzyny. Olej zawarty w paliwie służy do
smarowania ruchomych części silnika. Praca na czystym paliwie może doprowadzić
do zniszczenia silnika, co nie podlega gwarancji producenta. Mieszankę przygotuj zawsze w
czystym i przeznaczonym do tego kanistrze. Dokładnie oznacz zarówno kanister jak i miejsce
przechowywania mieszanki.
Przed uzupełnieniem mieszanki należy wyczyścić okolice wlewu,
aby zanieczysczenia nie dostały się do zbiornika paliwa.
Przed napełnieniem zbiornika upewnić się, że mieszanka została
prawidłowo sporządzona. Zdjąć nakrętkę ze zbiornika i delikatnie
wlać mieszankę przy pomocy lejka, nałożyć i dokręcić nakrętkę
zbiornika.
Używanie innej proporcji mieszanki paliwa z olejem może skutkować utratą
gwarancji!
Mieszanki paliwa nigdy nie powinny być przechowywane dłużej niż 5-6 dni, z uwagi
na szkodliwe reakcje zachodzące po tym czasie, polegają one na nieodwracalnym
oddzielaniu się benzyny i oleju.
PALIWO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mieszanka paliwa z olejem jest łatwopalna. Przechowuj ją tylko w przeznaczonych do tego
kanistrach.
Przygotowując mieszankę paliwową upewnij się, że w pobliżu nie ma otwartego ognia, ani
źródła iskier.
Palenie podczas przygotowania mieszanki i napełniania zbiornika jest zabronione
Jeżeli podczas napełniania lub przygotowania mieszanki nastąpi wyciek paliwa natychmiast
wytrzyj i wysusz zabrudzenie.
Nie napełniaj zbiornika paliwa do pełna.
Przed nalaniem mieszanki odczekaj chwile, aby silnik mógł ostygnąć.
Po nalaniu paliwa dokładnie zakręć korek wlewu paliwa.
Przed uruchomieniem nożyc odsuń się kilka metrów od miejsca przygotowania mieszanki.
Nożyce przechowuj z dala od źródeł ognia, ciepła oraz źródła iskier.
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URUCHAMIANIE NOŻYC
SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM
Aby używanie nożyc do żywopłotu było bezpieczne i efektywne, zawsze wykonuj działania
sprawdzające przed uruchomieniem urządzenia. Sprawdzenia urządzenia dokonuj zawsze na
twardej, płaskiej powierzchni, przy wyłączonym silniku oraz przy zdjętej ze świecy zapłonowej
fajce świecy.
USTAWIANIE TYLNEJ RĄCZKI NOŻYC
1.
2.

Kiedy zmieniasz ustawienie tylnej rączki, upewnij się, że silnik nie pracuje.
Aby zmienić ustawienie tylnej rączki, zwolnij dźwignię przepustnicy gazu oraz przycisk
aktywujący przepustnicę, wciśnij przycisk rotacyjny i przekręć rączkę zgodnie lub
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3.

Przekręcaj rączkę dopóki nie usłyszysz charakterystycznego kliknięcia. Upewnij się, że
przycisk rotacyjny „odskoczył” na swoje miejsce.
Sprawdź czy rączka blokuje się w ustawieniu centralnym, prawym i lewym, kiedy dźwignia
rotacji jest zwolniona.

4.





Nie używaj dźwigni przepustnicy gazu, przycisku blokującego przepustnicę i przycisku
rotacyjnego w tym samym czasie. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Nie stosuj nożyc do czynności, do których nie są przeznaczone.
Trzymaj ostrze tnące poniżej wysokości kolan.
Nie zbliżaj pracującego ostrza tudzież gorących części urządzenia do ciała.

URUCHAMIANIE SPALINOWYCH NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
SZYBKIE URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustaw włącznik silnika w pozycji ON „I”.
Przesuń dźwignię ssania w pozycję CLOSED.
Wciśnij pompę wtryskową kilka razy, aż zobaczysz paliwo.
Pociągnij energicznie linkę rozrusznika.
Przesuń dźwignię ssania w pozycję ON.
Po uruchomieniu silnika nożyce są gotowe do pracy.
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SZYBKIE URUCHAMIANIE CIEPŁEGO SILNIKA

1.
2.
3.
4.

Ustaw włącznik silnika w pozycji ON „I”.
Przesuń dźwignię ssania w pozycję ON.
Pociągnij energicznie linkę rozrusznika.
Po uruchomieniu silnika nożyce są gotowe do pracy.

URUCHAMIANIE SILNIKA KROK PO KROKU
Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu – spaliny zawierają trujący gaz.
Zawsze zapewnij dostateczną wentylację. Uruchamiaj silnik w oddaleniu od ludzi, zwierząt oraz
budynków. Upewnij się, że na terenie, na którym będziesz pracował, nie ma żadnych przeszkód.
Nie uruchamiaj silnika, kiedy nożyce leżą na ziemi. Nożyce mogą zacząć nieoczekiwanie się
przemieszczać i spowodować obrażenia nóg operatora.
Umieść nożyce w przestrzeni wolnej od przeszkód i upewnij się, że ostrze nie dotyka podłoża,
ani żadnych innych przedmiotów.
Podczas włączania nożyc należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
Przed rozruchem silnika zdjąć plastikową osłonę ostrz tnących.
Nożyce należy ułożyć równo na płaskim podłożu bez przeszkód i zwrócić
uwagę, aby układ tnący nie dotykał żadnych przedmiotów.
4. Ustaw włącznik silnika w pozycji ON „I”.
5. Jedną nogę oprzeć na tylnym uchwycie i w taki sposób docisnąć nożyce do podłoża. Ręką
mocno przytrzymać nożyce za przedni uchwyt (rurowy).
6. Mocno przytrzymać nożyce za uchwyt rurowy. Należy wykluczyć
możliwość kontaktu ostrzy z którąkolwiek częścią ciała!
7. Gdy uruchamiasz zimny silnik, przesuń dźwignię ssania w pozycję
CLOSED.
8. Gdy uruchamiasz rozgrzany silnik, pozostaw dźwignię ssania w pozycji
OPEN.
9. Wciśnij pompę wtryskową parę razy, aż zobaczysz paliwo w
przezroczystej tubie.
10. Najpierw ostrożnie pociągnąć linkę do wyczuwalnego oporu i dopiero
wtedy pociągnąć szybko i energicznie. Linkę należy zawsze ciągnąć w linii
prostej. Nie wyciągać linki w całości - ryzyko zerwania.
11. Uchwyt rozrusznika zawsze wprowadzić z powrotem do jego położenia
wyjściowego - nie puszczać swobodnie.
1.
2.
3.

12. Gdy silnik pracuje podnieść nożyce i trzymać je
mocno dwoma rękami, krótko wcisnąć przepustnicę,
aby wyłączyć w ten sposób tryb połowy obrotów.
13. Jeżeli przy uruchamianiu silnika dźwignia ssania
ustawiona była w pozycji CLOSED, w miarę jak silnik
się rozgrzewa przesuwaj ją stopniowo, aż do
osiągnięcia pozycję OPEN.
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Utrzymuj ludzi i zwierzęta w odległości, co najmniej 4.5 m od pracujących nożyc.
Mocno i energicznie pociągnij linkę startera. Jeśli linka zostanie pociągnięta za
słabo, świeca zapłonowa nie wytworzy iskry, co nie uruchomi silnika.
Po uruchomieniu silnika nie puszczaj gwałtownie uchwytu linki rozrusznika, gdyż
może on uderzyć w obudowę. Linkę zwalniaj powoli do całkowitego zwinięcia.
Nie uruchamiaj silnika z wciśniętą dźwignią przepustnicy gazu. Ostrza tnące ruszą
gwałtownie, co jest bardzo niebezpieczne.
ZATRZYMYWANIE SILNIKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwolnij dźwignię przepustnicy gazu i przycisk blokujący przepustnicę.
Pozostaw urządzenie pracujące na biegu jałowym prze około 1 minutę.
Włącznik silnikia ustaw w pozycji OFF „O”.
Odkręcić kolek wlewu paliwa, w razie konieczności upuścić paliwo do kanistra z
mieszanką.
Wyczyść zewnętrzne powierzchnie, następnie wszystkie miejsca narażone na działanie rdzy
pokryj cieniutką warstwą oleju.
Przechowuj w oryginalnym opakowaniu (kartonie) w miejscu niedostępnym dla dzieci, z
dala od promieni słonecznych i mrozu. Unikaj zbyt gorących i wilgotnych pomieszczeń.

PONOWNE URUCHOMIENIE GORĄCEGO SILNIKA
Jeżeli urządzenie pracowało przy wysokiej temperaturze otoczenia, a następnie zostało
wyłączone, może nie uruchomić się ponownie przy pierwszym pociągnięciu za linkę startera.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA
Przed wykonaniem dodatkowych czynności ustaw włącznik silnika w pozycji OFF. Uchroni to
silnik przed uruchomieniem się na wysokich obrotach, kiedy przepustnica gazu będzie całkowicie
otwarta.
1.
2.
3.
4.
5.

Ustaw włącznik silnika w pozycji OFF.
Ustaw dźwignię ssania w pozycji OPEN.
Przytrzymaj przepustnicę gazu maksymalnie otwartą (FAST).
Pociągnij linkę startera od 3 do 5 razy.
Ponownie wykonaj czynności z rozdziału URUCHAMIANIE SILNIKA przy dźwigni ssania
ustawionej w pozycji OPEN.

KONSERWACJA NOŻYC
Przed wykonaniem czynności opisanych poniżej należy upewnić się że nożyce są wyłączone, a
silnik zimny. Należy również odłączyć świecę zapłonową aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu się nożyc.
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ZESTAW NARZĘDZI
Dołączone narzędzia do nożyc do żywopłotu są niezbędne do wykonania niektórych
okresowych przeglądów, prostych regulacji i napraw.
Przed rozpoczęciem czynności konserwujących czy przeglądów technicznych:
1.
2.
3.

Zatrzymaj silnik.
Upewnij się, że włącznik silnika ustawiony jest w pozycji OFF „O”.
Ustaw nożyce na płaskiej powierzchni, zatrzymaj silnik.

Nożyce do żywopłotu powinny być serwisowane w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.
Używaj tylko oryginalnych części lub ich oficjalnych zamienników. Używanie części innych
producentów lub ich zamienników może doprowadzić do uszkodzenia silnika i urządzenia, co
skutkuje unieważnieniem gwarancji. Okresowe przeglądy i regulacje są niezbędne do utrzymania
urządzenia w idealnym stanie.
FILTR POWIETRZA
Nigdy nie uruchamiaj silnika bez zamontowanego filtra powietrza. W przeciwnym wypadku
silnik bardzo szybko ulegnie zużyciu.
Filtr powietrza należy czyścic po każdym użyciu nożyc, przede wszystkim, kiedy pracuje się w
dużym zakurzeniu.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ustaw dźwignię ssania w pozycji CLOSED.
Zdejmij osłonę filtra powietrza poprzez odkręcenie motylka oraz śruby
znajdującej się na obudowie w prawym górnym rogu i zdejmij obudowę
filtra powietrza.
Wyjmij filtr gąbkowy i umyj go w ciepłej wodzie z detergentem bądź poprzez użycie
strumienia sprężonego powietrza,
a następnie wysusz.
Na suchy filtr polej kilka kropli
oleju, a sam filtr wyciśnij tak, aby
rozprowadzić dokładnie olej po
całym filtrze.
Ponownie załóż wkład filtrujący.
Zamontuj pokrywę filtra poprzez
założenie pokrywy bocznej i
dokręcenie jej za pomocą motylka oraz śruby.
Po upływie każdych 100 godzin pracy filtr bezwzględnie należy wymienić.

FILTR PALIWA
Filtr paliwa umieszczony jest na końcu przewodu paliwowego znajdującego się w zbiorniku paliwa.
Aby wymienić filtr, upewnij się, że zbiornik paliwa jest pusty, w
razie konieczności upuścić paliwo do kanistra z mieszanką.
Odkręć korek paliwa i delikatnie wyciągnij ze zbiornika filtr
używając szczypiec lub zagiętego kawałka drutu. Filtr należy
umyć benzyną ekstrakcyjną, a w razie konieczności wymienić
na nowy. Nie puszczając przewodu paliwowego zdejmij filtr
paliwa i załóż na przewód nowy filtr paliwa. Po tej operacji
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całość umieść w zbiorniku paliwa. Upewnij się, że przewód paliwowy jest drożny – nie został w
pozycji zagiętej. Po upływie każdych 100 godzin pracy filtr należy bezwzględnie wymienić.
ROZRUSZNIK
Należy upewnić się, czy linka rozrusznika jest w dobrym stanie. Gdy zauważymy oznaki
zużycia należy ją wymienić.
ŚWIECA ZAPŁONOWA
Aby zapewnić prawidłową pracę silnika świeca musi być wolna od nalotu, a odległość między
elektrodami musi być właściwie ustawiona. Jeśli silnik pracował tłumik może być bardzo gorący.
Podczas pracy uważaj, aby nie dotykać tłumika.
Nigdy nie używaj świec zapłonowych o niewłaściwej ciepłocie.
1.

Odkręć obudowę boczną od strony filtra powietrza, a następnie ściągnij gumową osłonę ze
świecy i odkręć ją używając sześciokątnego klucza dostarczonego w komplecie narzędzi.
Nie pociągaj za linkę startera, jeżeli pokrywa jest zdjęta. Pod pokrywą znajdują się
wirujące i gorące części.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Wyjmij świecę zapłonową używając do tego celu
odpowiedniego klucza.
Wizualnie sprawdź stan świecy. Wyrzuć ją, jeżeli
widoczne jest jej zużycie lub izolator jest pęknięty lub
uszkodzony.
Gdy zostaną zauważone zanieczyszczenia należy
spróbować oczyscić elektrody za pomocą szczotki
drucianej. Jeżeli nie przynosi to spodziewanych efektów, proszę wymienić świecę na nową
Oczyść elektrody drucianą szczotką przed ponownym jej zamontowaniem.
Usuń nalot z przestrzeni wokół świecy zapłonowej.
Sprawdź odstęp pomiędzy elektrodami przy pomocy
szczelinomierza. Skoryguj odstęp, o ile jest to konieczne,
poprzez ostrożne zginanie bocznej elektrody. Przerwę
pomiędzy elektrodami należy ustawić na 0,6~0,7mm za
pomocą szczelinomierza.
Przed ponownym wkręceniem sprawdź, czy podkładka świecy zapłonowej jest w dobrym
stanie i wprowadź świecę w otwór uważając, aby nie uszkodzić gwintu.
Po wstępnym wkręceniu świecy palcami dokręć ją kluczem.
Świeca zapłonowa powinna być dokręcona bardzo dokładnie. Niedokładnie
dokręcona świeca nagrzewa się w bardzo znacznym stopniu i może spowodować
uszkodzenie silnika.

10. Załóż gumową osłonę na świecę zapłonową.
11. Zamontuj boczną pokrywę.
ŁAPACZ ISKIER
Jeśli silnik pracował tłumik może być bardzo gorący. Podczas pracy uważaj, aby nie dotykać
tłumika. Łapacz iskier musi być poddawany przeglądom po każdych 100 godzinach pracy.
1.

Poluzuj śrubę kołnierzową, używając sześciokątnego klucza.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zdejmij górną pokrywę, przesuwając ją na lewą stronę.
Nie pociągaj za linkę startera, jeżeli górna pokrywa jest zdjęta. Pod pokrywą znajdują się
wirujące i gorące części.
Odkręć śruby mocujące łapacz iskier i zdejmij go z tłumika.
Używając szczotki usuń węglowy nalot z powierzchni łapacza iskier. Uważaj by jej nie
uszkodzić.
Łapacz iskier nie może mieć żadnych dziur czy złamań. Jeśli łapacz jest uszkodzony lub
wyjątkowo obficie pokryty nagarem, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem
Serwisowym.
Zamontuj łapacz iskier w kolejności odwrotnej do demontażu.
Załóż górną pokrywę i dokręć śrubę kołnierzową.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PALIWA
Mieszanka paliwowa jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach wybuchowa. Nie pal
oraz nie dopuszczaj otwartego ognia ani źródła iskier w jej pobliżu.
1. Zdejmij korek wlewu paliwa i wylej paliwo do przygotowanego zbiornika przechylając
silnik w kierunku szyjki wlewu paliwa.
2. Wyciągnij delikatnie filtra paliwa z szyjki wlewu przy pomocy specjalnego klucza.
3. Usuń wodę i zanieczyszczenia zalegające w zbiorniku paliwa poprzez przepłukanie
zbiornika niepalnym rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikiem o wysokim punkcie zapłonu.
4. Włóż filtr paliwa na swoje miejsce i dokładnie zakręć korek wlewu paliwa.
SMAROWANIE: PRZEKŁADNIA I NOŻE
Podczas pracy nożycami smar w przekładni pod wpływem ciepła staje się płynny
smarując jednocześnie elementy listew tnących. Nie zwalnia to jednak z obowiązku
regularnego smarowania samych listew tnących. Jeśli przekładnia nie jest
odpowiednio smarowana może dojść do jej przegrzania i uszkodzenia. Uszkodzenia
spowodowane brakiem smarowanie przekładni nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
Jeżeli pracujesz urządzeniem bardzo intensywnie oraz w wysokich temperaturach
(powyżej 25 stopni) powinieneś smarować listwę tnącą oraz przekładnię, co 2
godziny pracy. Do smarowania używaj zawsze smarów i oleju wysokiej jakości.
OSTRZE TNĄCE
Przed uruchomieniem silnika dla własnego bezpieczeństwa sprawdź czy ostrze nie jest zużyte
lub zniszczone. Sprawdź również czy śruby i nakrętki nie są poluzowane. Używanie zużytych,
pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nożyc grozi zniszczeniem urządzenia, obrażeniami
ciała, a nawet śmiercią.
Zakładaj grube rękawice ochronne podczas wykonywania prac przy ostrzach.
1.
2.
3.

Zatrzymaj silnik i upewnij się, że włącznik silnika znajduje się w
pozycji wyłączonej/OFF.
Mając na rękach rękawice ochronne, ostrożnie zdejmij ostrze
tnące.
Sprawdź czy śruby i nakrętki są prawidłowo dociśnięte. Jeśli nie,
dociśnij je. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tej czynności
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4.

prawidłowo, udaj się do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Sprawdź czy ostrza i osłona nie są pęknięte, wyszczerbione, odbarwione czy też uszkodzone
w inny sposób. Jeżeli tak, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

ŚRUBY I NAKRĘTKI
Okresowo sprawdzać, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Nigdy nie
używaj nożyc, jeżeli któraś z części jest poluzowana, uszkodzona lub jej brakuje.
1.
2.

Sprawdź czy śruby i nakrętki nie są poluzowane. Jeśli tak, dokręć je dokładnie.
Sprawdź czy rączka nie jest poluzowana. Jeśli tak, dokręć śruby.

TRANSPORT
Zawsze należy przenosić nożyce przy wyłączonym silniku, ostrzach przykrytych osłoną oraz
tłumikiem trzymanym z dala od ciała.
PRZECHOWYWANIE
Właściwe przechowywanie nożyc jest bardzo ważne dla utrzymania ich w dobrej
kondycji i bezpieczeństwa operatora. Poniższe wskazówki pomogą ci uniknąć rdzy
i korozji niszczącej nożyce.
Jeżeli silnik pracował, tłumik może być bardzo gorący. Podczas pracy uważaj, aby
nie dotykać tłumika.
Ustaw nożyce na płaskiej powierzchni i zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej, by mieć pewność, że
silnik nie uruchomi się niekontrolowanie.
1.
2.

Wyczyść zewnętrzne powierzchnie, następnie wszystkie miejsca narażone na działanie rdzy
pokryj cieniutką warstwą oleju.
Spuść paliwo.

Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach wybuchowa. Nie pal oraz nie
dopuszczaj otwartego ognia, ani źródła iskier w pobliże benzyny.




3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdejmij korek wlewu paliwa i wylej paliwo do przygotowanego zbiornika, przechylając
silnik w stronę szyjki wlewu.
Wciśnij parę razy pompkę wtryskową tak, aby całe paliwo znajdujące się w przezroczystej
tubie powróciło do zbiornika paliwa.
Ponownie przechyl silnik w stronę szyjki wlewu paliwa by usunąć resztki paliwa ze
zbiornika.
Po całkowitym opróżnieniu zbiornika dokręć dokładnie korek wlewu paliwa.
Oczyść filtr powietrza.
Wyjmij świecę zapłonową i wpuść do cylindra kilka kropel oleju silnikowego.
Pociągnij lekko linkę startera tak, by wał korbowy wykonał kilka obrotów, rozprowadzając
tym samym olej po cylindrze.
Następnie pociągnij wolno linkę startera, aż do wyczucia oporu.
Naoliw ostrze tnące.
Na ostrze nałóż osłonę.
Przechowuj nożyce poza zasięgiem dzieci, w suchym i czystym miejscu.
Na czas przechowywania przykryj nożyce.
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UTYLIZACJA
Ponieważ każde urządzenie ma określoną przez producenta żywotność, po wykonaniu określonej
pracy straci swoje własności użytkowe. Najlepiej wówczas oddać je do punktu
serwisowego, lub po oddzieleniu części metalowych od części z tworzywa
przekazać elementy do właściwych punktów skupu surowców wtórnych.
RYZYKO RESZTKOWE
Pomimo tego, ze producent urządzenia ponosi odpowiedzialność za jego konstrukcje
eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia.
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie.
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych
czynności:







użytkowania urządzenia przez dzieci,
użytkowanie urządzenia do innych celów, niż opisane w Instrukcji obsługi i użytkowania,
użytkowanie urządzenia, gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują
się w pobliżu,
użytkowanie urządzenia przez osoby nie zapoznane z Instrukcją obsługi i użytkowania,
używanie urządzenia bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i obuwia
chroniącego stopy,
używanie urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub obudową oraz bez właściwie
zamontowanych urządzeń zabezpieczających.

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO
Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w Instrukcji obsługi i użytkowania zagrożenie resztkowe
przy użytkowaniu spalinowych nożyc do żwyopłotu może być wyeliminowane. Istnieje ryzyko w
przypadku nie dostosowania się do powyższych zaleceń.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
TRUDNOŚCI W ODPALENIU ZIMNEGO SILNIKA
Należy sprawdzić czy w zbiorniku paliwa
znajduje się mieszanka paliwowa i/lub
włącznik/wyłącznik zapłonu został włączony
Należy sprawdzić czy nie jest zalana świeca
zapłonowa
Należy sprawdzić czy dźwignia ssania jest w
pozycji CLOSED

Zbiornik napełnić mieszanką paliwa z
olejem i/lub włączyć przełącznik zapłonu
Odkręcić i wyczyścić świecę zapłonową,
ewentualnie wymienić na nową
Patrz dział - Uruchamianie silnika

SILNIK GAŚNIE PO URUCHOMIENIU
Należy sprawdzić czy w zbiorniku paliwa
znajduje się mieszanka paliwowa i/lub czy
gaźnik nie jest zapchany
Należy sprawdzić czy przełącznik zapłonu
nie jest wyłączony
Należy sprawdzić czy ssanie jest wyłączone
Należy sprawdzić filtr powietrza czy nie jest
zabrudzony i/lub zapchany

Napełnić bak i wyczyścić gaźnik
Włączyć przełącznik – powinien być w
pozycji dolnej ON „I”
Wyłączyć ssanie
Wyczyścić lub wymienić filtr

NIEDOSTATECZNA MOC
Należy sprawdzić czy nie jest zatkany kanał
wydechowy w cylindrze i/lub zatkany tłumik
Należy sprawdzić regulację gaźnika
Należy sprawdzić czy nie jest zabrudzony
filtr powietrza
Należy sprawdzić napięcie oraz ostrość noży
tnących

Wyczyścić
Patrz dział – Regulacja gaźnika
Wyczyścić lub wymienić filtr
Wyregulować/Dokręcić lub naostrzyć

BIEG JAŁOWY JEST NIESTABILNY
Szpilka paliwowa może być przykręcona zbyt
mocno bądź śruba zatrzymująca jest
wyregulowana nieprawidłowo
Śruba regulacyjna może być rozkręcona zbyt
mocno
Sprawdzić czy woda lub brud nie przedostały
się do systemu paliwowego

Wyregulować
Wyregulować/Dokręcić
Należy wymienić mieszankę paliwową i
wyczyścic gaźnik

- 20 -

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Producent:
Nazwa:

AW-Narzędzia Walenty Androsiuk

Adres:

ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:
Nazwa:

Spalinowe nożyce do żywopłotu

Model:

HT230B-2

Zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 99 dB(A).
Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 99 dB(A).
Spełnia zasadnicze wymogi następujących dyrektyw:
 Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z poźn. zm.),
 Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC
(Dz. U. nr 82, poz. 556, z poźn. zm.),
 Dyrektywa dotycząca hałasu NEE/200/14/EC załącznik V oraz 2005/88/EC
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z poźn. zm.),


Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS
2011/65/UE

Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:
 EN ISO 10517:2009 Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo,
 EN ISO 14982:2009 Maszyny rolnicze i leśne – Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badania i
kryteria przyjęcia,
Oraz spełnia wymagania:





97/68/EC,
2004/26/EC,
2006/96/EC,
2010/26/EC.

Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
Nazwa:

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Adres:

Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

Numer certyfikatu/badań:

Z1A 12 03 75033 017

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje
części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski.
Białystok, 26 czerwca 2015

Marcin Perkowski

miejsce, data

imię, nazwisko
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