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Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy 

zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. 
 
 
 
 

 
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



 
 

 

1. Znaczenie symboli :  
 
 
 

 

Uwaga niebezpieczeństwo 

 

Przed wykonaniem naprawy odłączaj kabel od świecy 

 

Uważaj przy postępowaniu z paliwem 

 

Uważaj na wycieki z silnika 

 

Uważaj na szkodliwe toksyny 

 

Nie uruchamiaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych 

 

Uważaj na odrzucane przedmioty 

 

Zachowaj odstęp od innych osób min 15m 
 

 

Uwaga szeroki kąt pracy – uwaga na osoby postronne 
 

 

Uważaj na obracające się elementy tnące 

 

Stosuj okulary ochronne 

 

Stosuj nauszniki ochronne 

 

Stosuj kask ochronny 

 

Stosuj rękawice ochronne 

 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
 

 

Uwaga na gorące elementy  
 

 

Poziom hałasu maksymalnego 

 

 



 
UWAGA! Niebezpieczeństwo odbicia.  
Używając tarczy tnących oraz głowicy z żyłką, może dojść do odbicia się narzędzia od twardych 

przedmiotów, powodując powstanie zjawiska odbicia. 

 

 

 

UWAGA! Niebezpieczeństwo zranienia. 
Nie wkładać dłoni lub stóp pod osłonę tarczy tnących lub głowicy z żyłką. Ostrzeżenie przed 

wkładaniem części ciała pod osłonę podczas pracy urządzenia, w celu uniknięcia zranienia.  



2. WPROWADZENIE 

 

Zakupiona przez Państwa kosa spalinowa jest nowoczesnym urz¹dzeniem, w którym z równym 

powodzeniem stosowane są dwa bardzo różniące się narzędzia tnące: elastyczna żyłka, która 

podczas koszenia wchodzi w kontakt ze stałymi elementami wyposażenia ogrodu, takimi jak 

kamienie, podmurówka, krawężniki czy też pnie dużych drzew, bez szkody zarówno dla 

urządzenia jak i tych elementów oraz metalowa tarcza tnąca, która służy do wycinania zaroili czy 

też krzewów. Ta uniwersalne urządzenie zwiększa zakres jego stosowania. Rączki tzw. rowerowe, 
pozwalają na bardzo dokładne prowadzenie głowicy tnącej, dzięki czemu możemy uzyska bardzo 

równo przystrzyżony trawnik, a zastosowana uprzęży znacznie odciąża ręce i pozwala operatorowi 
na prace w komfortowych warunkach. 

Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie sprzętu. 

 

3. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania kosy spalinowej zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją 

obsługi. Nasza kosa spełnia surowe normy dotyczące zgodne z europejskimi normami 

bezpieczeństwa: dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z późn. 

zm.), dyrektywy dotyczącej kompatybilności EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z późn. 

zm.), dyrektywy dotyczącej hałasu NEE 2000/14/EC załącznik V oraz 2005/88/EC  
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z późn. zm.), oraz wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami: EN  
ISO 11806-1:2011 (Maszyny rolnicze i leśne - Kosy spalinowe do zarośli i trawy), EN ISO 

14982:2009 (Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna).  
Uważnie zapoznaj się z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Poznaj zasady 
sterowania kosą i zasady właściwego użytkowania.  
Operator nie powinien przystępować do użytkowania kosy, jeżeli czuje się zmęczony, jest chory 
lub znajduje się pod wpływem alkoholu lub leków psychotropowych.  
Dzieci do lat 15 nie powinny używać kosy, jeżeli nie znajdują się pod nadzorem 
dorosłych. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zrobić przegląd techniczny kosy.  
Sprawdzić szczelność zbiornika paliwa. Upewnij się, czy są na swoich miejscach wszystkie śruby  
i nakrętki i czy są one dokręcone. Wymień elementy tnące jeśli są popękane, wyszczerbione lub 

uszkodzone w inny sposób. Upewnij się, czy tarcza tnąca jest właściwie umieszczona i 

przymocowana. Upewnij się również, czy osłona zespołu tnącego jest prawidłowo zamontowana  
i znajduje się w zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi pozycji. Nie spełnienie tych 
zaleceń może być przyczyną zranienia się operatora i osób postronnych, jak i uszkodzenia 
urządzenia.  
Głowa, ręce i stopy są najbardziej zagrożonymi częściami ciała.  
Przed rozpoczęciem koszenia należy oczyścić obszar wykonywanej pracy. Należy usunąć 

wszystkie przedmioty, które mogą przeszkadzać w trakcie pracy, takie jak kamienie, potłuczone 

szkło, gwoździe, druty i sznury. W miejscu pracy nie powinny przebywać dzieci, inne osoby 

postronne i zwierzęta. Nie pozwalaj dzieciom, osobom postronnym i zwierzętom przebywać 

bliżej niż 15 metrów od miejsca wykonywania prac z powodu ryzyka zranienia wyrzucanymi 

przedmiotami. Operator powinien zakładać okulary ochronne. Jeśli ktoś zbliża się do operatora, 

operator powinien natychmiast zatrzymać silnik i zespół tnący.    
UWAGA! Niektóre przepisy krajowe mogą wprowadzać ograniczenia w użyciu w/w maszyny. 

 

 

4. RYZYKO RESZTKOWE 

 
Pomimo tego, że producent sprzętu ponosi odpowiedzialność za jej konstrukcje eliminując 

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 sprzętu przez dzieci 



- używania sprzętu do innych celów, niż są opisane w instrukcji obsługi koszenie, gdy 
inne osoby, a szczególności dzieci lub zwierzęta znajdującą się w pobliżu  

- używanie sprzętu przez osoby nie zapoznane z instrukcja obsługi  
- używanie sprzętu bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i 

obuwia chroniącego stopy  
- używanie sprzętu z uszkodzonymi osłonami lub obudowa oraz bez 

właściwie zamontowanych urządzeń zabezpieczających np.: osłon tarczy itp. 

 

5. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PRZY PRACY Z PALIWEM. 

 

Ostrzeżenie: Benzyna jest łatwopalna i może wybuchnąć przy zetknięciu się z ogniem. Należy 

przestrzegać następujących zaleceń:  
- przechowuj paliwo w zbiornikach przystosowanych do przechowywania substancji lotnych i 

łatwopalnych  
- Zapobiegaj pojawianiu się ognia blisko rozlanego paliwa. Nie uruchamiaj silnika, do 

póki resztki paliwa nie wyschną.  
- przed tankowaniem zawsze zatrzymuj silnik i pozwól mu ostygnąć. Nie wolno odkręcać 

korek wlewu paliwa lub wlewać paliwo do zbiornika, kiedy silnik jest gorący. Nie 

wolno używać sprzętu, kiedy korek wlewu paliwa nie jest bezpiecznie zakręcony. Korek 
należy odkręcać powoli aby zrównoważyć ciśnienie wewnątrz zbiornika z cienieniem 

zewnętrznym. 

 

6. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI 

 

a) Praca 
- Dzieciom i osobom nie zaznajomionymi z instrukcją nie wolno obsługiwać urządzenia.  
- Urządzenie należy używać tylko do koszenia trawy i chwastów. Nie używać do 

innych celów.  
- Nie uruchamiać urządzenia w pomieszczeniu zamkniętym. Nie wdychać spalin.  
- Oczyścić teren przed rozpoczęciem pracy. Usunąć kamienie, szkło, przewody, druty 

i inne rzeczy, które mogłyby zaplątać się w urządzenie tnące.  
b) Wskazówki bezpiecznego użytkowania, Zabronione sposoby użytkowania 

- Do pracy zakładać ochronniki słuchu i okulary ochronne. 

- Kosić w długich spodniach, solidnym obuwiu i rękawicach ochronnych. 

- Zachować dystans 15 m od osób trzecich. 

- Podczas koszenia nie nosić luźnych ubrań i biżuterii. 

- Długie włosy spiąć lub założyć nakrycie głowy.  
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby chore, jak 

również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

- Nie pracować przy słabej widoczności.  
- Część tnącą urządzenia i gorące części silnika trzymać w bezpiecznej odległości od 

siebie.  
- Nie dotykać silnika ani innych rozgrzanych części maszyny podczas pracy i zaraz po 

jej zakończeniu.  
- Utrzymywać prawidłową pionową postawę podczas koszenia, pewnie trzymając 

oba uchwyty kosy  
- Zapewnić odpoczynek po max 1h koszenia w celu regeneracji operatora jak 

i sprawdzeniu stanu maszyny  
- Podczas koszenia stopy należy stawiać w sposób stabilny w rozstawie 

ramion, zapewni to odpowiednią stabilność przy pracy z maszyną  
- Bezwzględnie przy każdym koszeniu używaj dostarczonych szelek  
c) Przed naprawą, konserwacją, przechowywaniem zawsze odłączyć 

przewód świecy zapłonowej ( oprócz regulacji gaźnika ) 



- Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych 
części może być niebezpieczne. Producent i importer nie odpowiadają za szkody 
wynikłe w wypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych.  

- Przed uruchomieniem urządzenia i po zapoznaniu się z instrukcją, z ewentualnymi 
wątpliwościami dotyczącymi eksploatacji urządzenia należy zwrócić się do dealera 
lub importera.  

- Sprawdzić wszystkie śruby i nakrętki, jeśli są poluzowane to dokręcić. 
Wytrzeć ewentualne wycieki paliwa bądź oleju. W przypadku uszkodzenia 
rządzenia tnącego należy je wymienić.  

- Sprawdzić czy element tnący jest dobrze założony i dokręcony.  
- Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zachowywać 

szczególną ostrożność podczas pracy.  
- Przed przechowywaniem należy odczekać, aż silnik ostygnie. 

- Przed przechowywaniem opróżnić zbiornik paliwa.  
d) Napełnianie zbiornika paliwem ( nie wolno palić papierosów 

podczas wlewania paliwa )  
- Paliwo i mieszankę przechowywać w odpowiednich zbiornikach. 

- Mieszankę paliwa należy przygotowywać na powietrzu. 

- Przed uzupełnianiem zbiornika należy odczekać do ostygnięcia silnika. 

- Zdjąć powoli pokrywę zbiornika paliwa. Wlać mieszankę do zbiornika. 

- Wytrzeć rozlane paliwo. Urządzenie uruchomić z dala od miejsca napełniania paliwem. 

 

7.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY Z TARCZAMI TNĄCYMI 

 

Przy zetknięciu się tarczy tnącej z jakimkolwiek twardym przedmiotem może nastąpić tak 

zwane odbicie, które odrzuca kosę w bok. Odbicie może być tak gwałtowne i niespodziewane, 

że urządzenie wraz z operatorem, mogą być popchnięci w dowolnym kierunku i operator może 

stracić kontrole nad sprzętem. Odbicia następują gwałtownie, jeżeli tarcza tnąca zaczepia się, 

utyka lub uwięźnie. To najczęściej zdarza się na obszarach, gdzie występuję ograniczone pole 

widzenia. Należy takich sytuacji unikać. Używając tarczy tnącej, nie wolno ciąć krzaków o 

średnicy pow. 12,7 mm i większej gdyż opór cięcia może spowodować gwa³towne odbicie, i 

utratę kontroli nad sprzętem. Nie próbuj dotknąć¦ lub zatrzymywać tarczy tnącej podczas pracy. 

Tarcza tnąca może spowodować zranienie operatora, ponieważ obraca się jeszcze przez krótką 

chwilę po tym jak silnik zostanie zatrzymany lub zwolniona zostanie manetka gazu. Utrzymuj 

pełną kontrole nad urządzeniem do czasu, kiedy tarcza ostatecznie zatrzyma się. 

 

8.WPŁYW ELEMENTU TNĄCEGO NA DRGANIA RÓWNOWAŻNE 

 

Zgodnie z normą przedmiotową suma wartości ważonych przyspieszenia drgań winna być 

mierzona dla wszystkich elementów tnących zalecanych przez producenta w określonych 

warunkach pracy silnika. Dla kosy spalinowej do zarośli są to: bieg jałowy i nominalna prędkość 

obrotowa, tj. 133% prędkości obrotowej uzyskiwanej przy mocy maksymalnej, a dla kosy 

spalinowej do trawy dodatkowo, przy stosowaniu głowicy żyłkowej, przy maksymalnej długości 

żyłki i z zamocowaną osłoną. Jeżeli wyniki, zmierzone na każdym z uchwytów, nie przekraczają 

wartości podanych w danych poniżej, to należy je uznać za prawidłowe (należy pamiętać, że nie 

są to wartości dopuszczalne dla człowieka, a dopuszczalne wartości emitowane przez maszynę i 

należy zawsze dążyć do ich zmniejszenia). Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań w m∙s-2 

wg PN-EN ISO 11806-1:2012E 

 

Akceptowalne poziomy drgań na uchwytach wg PN-EN ISO 11806-1: 

2012 Pojemność silnika kosy spalinowej do zarośli i trawy 

≤ 35 cm 3 > 35 cm3 

15 m∙s-2 7,5 m∙s-2 



Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w 
deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona metodą znormalizowaną 

i może być użyta do porównania urządzenia z innymi urządzeniami elektrycznymi oraz do 
szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania.  
Wartości emisji drgań mogą być rozbieżne z podaną i różne podczas pracy kosy, w zależności od 
sposobu jej użycia. Środki ostrożności mające na celu ochronę użytkownika, powinny opierać się 

na ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (należy wziąć pod uwagę 

wszystkie składowe cyklu pracy, czyli zarówno czas pracy, jak czas, w którym urządzenie 
pozostaje wyłączone oraz pracuje bez obciążenia). 

 
UWAGA! U osób z problemami krążeniowymi, które są narażone na działanie zbyt 

intensywnych drgań, może dochodzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych lub układu 
nerwowego. Drgania mogą wywoływać poniższe objawy w palcach, rękach lub nadgarstkach: 

odrętwienie, mrowienie, bóle, wrażenia kłucia, zmiany w zabarwieniu skóry lub zmiany na 
skórze. W razie wystąpienia dowolnego z powyższych objawów, należy zasięgnąć porady 

lekarza.  

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia „choroby białych palców” należy zapobiegać 
wyziębieniu dłoni, zapewnić prawidłowy stan narzędzia i akcesoriów, nosić rękawice 

antywibracyjne, robić cykliczne przerwy podczas pracy.  

 

9.PRACA Z URZĄDZENIEM 

 
- Po zatrzymaniu silnika kosę przytrzymać w takim położeniu, żeby obracający 

się element tnący znajdował się blisko trawy, aż do momentu zatrzymania.  
- Podczas pracy urządzenie należy trzymać w obydwu rękach. 

  
- Przed pracą sprawdzić stan głowicy tnącej/ tarczy tnącej i smarowanie. 
 

 

- Przed oczyszczaniem urządzenia bądź elementu tnącego wyłączyć kosę i 
odczekać do ochłodzenia silnika.  

- Nie wolno dotykać elementu tnącego podczas pracy. Nie wolno próbować zatrzymać 
elementu tnącego podczas pracy silnika i zaraz po jego wyłączeniu. Element tnący 
musi zatrzymać się sam. 

  
- Obracająca się głowica/ tarcza tnąca może spowodować wiele szkody. Prosimy 

zachować szczególną ostrożność podczas pracy, również po wyłączeniu silnika gdy 
element tnący jeszcze przez chwilę się będzie obracać. 

  
- Po każdym użyciu sprawdzać stan elementu tnącego i jego zamocowanie. 

 

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych. 

- Urządzenie używać tylko do cięcia trawy, chwastów, m.in.  
- Back-kick – jest to relacja, która może zajść pod wpływem uderzenia elementem 

tnącym w obcy obiekt, którego nie może przeciąć. Taki kontakt spowoduje 

zatrzymanie się tarczy tnącej na chwilę i nagle kosa odskoczy od obiektu. Ta reakcja 

może być tak gwałtowna, że może spowodować chwilową utratę kontroli nad kosą. 

Odrzut może nastąpić niespodziewanie jeśli nastąpi zacięcie tarczy tnącej podczas 

pracy, w przypadku nagłej utraty mocy bądź innego blokowania tarczy. 

  



- Sytuacji takich należy unikać i m.in. dlatego nie należy kosić przy słabej 

widoczności, ani zbyt nisko kosić w wysokiej trawie gdy widzi się podłoża. 

 
 
10.MONTAŻ UCHWYTU 

 

- Uchwyt należy zamontować w taki sposób, żeby po jego uchwyceniu manewrowanie 
kosą ułatwiało balansowanie ( zrównoważenie wagi ) silnika  
i głowicy. 



 

11.UŻYWANIE SZELEK 

 

1. Ubierz na siebie załączone do kosy szelki.  
2. Wyłącz silnik, przesuń dźwignię gazu na najniższe obroty i zaczep hak z szelek do 
wystającego zaczepu 

  
na wale kosy.  
3. Wyreguluj na sobie długość szelek tak by narzędzie tnące było równolegle do powierzchni ziemi 
w pozycji roboczej.  
Szelki wyposażone są w system szybkiego rozpinania (dwie końcówki plstikowe składające się na 
szybki zatrzask) dzięki czemu można w szybki i prosty sposób po naciśnięciu przycisku na 
zatrzasku szybko rozpiąć szelki oraz zdjąć kosę. 
 
 

 

12.OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Zachowaj ostrożność przy kontakcie z nożem obcinającym żyłkę, który znajduje się pod 

krawędzią osłony głowicy. Nigdy nie używaj głowicy żyłkowej bez zamontowanej osłony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zamontować osłonę bezpieczeństwa. W 

tym celu odkręć śruby przytwierdzające zacisk znajdujący się na osłonie bezpieczeństwa.  
2. Następnie przymocuj osłonę bezpieczeństwa do dolnej części rury kosy i przykręć za 
pomocą zacisku oraz śrub. 

 

13.WYKASZANIE ZA POMOCĄ GŁOWICY ŻYŁKOWEJ 

 

1. Głowica żyłkowa wymaga większej mocy do pracy niż tarcza tnąca. Obroty silnika powinny 
być o 50% wyższe niż przy pracy z tarczą tnącą.  
2. Na małych obszarach trawiastych trzymaj urządzenie pod kątem ok. 30 stopni i obracaj 
je dookoła siebie równomiernie półkolistymi ruchami. 

  
3. Najlepszy wynik uzyskasz przy wysokości trawy najwyżej 15 cm. Jeżeli trawa jest wyższa 
korzystne jest jej kilkakrotne skoszenie. 

  
4. Wykaszaj półkolistymi ruchami przesuwając dolną, tnąca część kosy na prawo i lewo. Nie 
przechylaj wtedy głowicy tnącej. Sprawdź obszar wykaszania by ustalić prawidłową wysokość 
cięcia. Utrzymuj głowicę tnącą na tej samej wysokości, by uzyskać równą wysokość cięcia. 

  
5. By wykaszać niżej, ustaw trymer w prostej pozycji z lekkim przechyleniem, tak by spód 

głowicy żyłkowej był nad poziomem podłoża, a żyłka dotykała trawy na żądanej wysokości. 
Zawsze przycinaj poruszając urządzeniem od siebie. Nie ciągnij kosy do siebie! 

 

 



Wykaszanie wokół ogrodzeń, ścian itp.  
Do ogrodzeń, ścian czy innych przeszkód podchodź powoli. Pozwoli Ci to przycinać, blisko ale 
bez zbyt dużego zużycia żyłki. Jeśli żyłka uderzy w skałę, kamień, ogrodzenie itp. Może się 



zerwać lub wystrzępić. Używaj krawędzi osłony, aby utrzymywać urządzenie w prawidłowej 
odległości.  
Wykaszanie wokół drzew  
Powoli podchodź w okolice drzewa, zachowując dystans tak, by żyłka nie dotknęła kory 
drzewa. Poruszaj się wokół drzewa wykaszając od lewa do prawa. Trawę i chwasty obcinaj 
wtedy końcówką żyłki, a głowicę trzymaj lekko przechyloną do przodu.  
Obcinanie krawędzi trawnika  
Krawędziowanie odnosi się do usuwania wszystkich pozostałości wegetatywnych leżących na 
ziemi. Przechyl głowicę ok. 30 stopni w prawo. Dla lepszej kontroli możesz przesunąć sobie 
uchwyt dodatkowy. Nie próbuj oczyszczać kosą terenu ze śmieci!  
Wykaszanie – za pomocą tarczy tnącej 

1. Podczas pracy zawsze noś pas do noszenia (szelki) i odpowiednią odzież ochronną.  
2. Tarcza tnąca musi być prawidłowo zamocowana. Uszkodzona lub stępiona tarcza zawsze musi 
być 

  
wymieniona na nową. Niebezpieczeństwo zranienia. 

3. Używaj tarczy tnącej tylko do koszenia roślin na wolnych, równych powierzchniach.  
4. Tarcza tnąca najlepiej ścina gałęzie i krzaczki jeśli używamy 1/3 jej powierzchni od 
krawędzi. Używając 2/3 powierzchni tarczy ścinamy trawę i chwasty. 

  
5. Ustawiaj obroty kosy w zależności od ciętej roślinności. Trawę możemy ciąć przy 
średnich obrotach, ale już grubszą roślinność należy ścinać przy wysokich obrotach. 

  
6. Nie używaj urządzenia do przycinania dziko rosnących roślin, zarośli czy poszycia leśnego. 

  
7. Starannie przejrzyj powierzchnię przeznaczoną do przycięcia i usuń wszelkie obce przedmioty. 
Unikaj uderzania nożem w kamienie, metal i inne przeszkody. Może to uszkodzić tarczę i 
spowodować odrzut urządzenia. 

  
8. Podczas pracy zawsze trzymaj tarczę nad ziemią i powoli przesuwaj urządzenie w tę i z 
powrotem, równomiernym łukiem. Zawsze koś półkolistymi posuwistymi ruchami z prawa 
do lewa. 

  
9. Nie trzymaj tarczy tnącej w pozycji ukośnej. 

 

10. Regularnie kontroluj nóż metalowy po kątem uszkodzeń, uszkodzony wymieniaj na nowy. 
 

 

14.ZMIANA TRYMERA W KOSĘ 

 

a) Demontaż głowicy tnącej trymera 
1). Umieścić bolec (7) w otworze śruby górnej (9).  
2). Odkręcić głowicę tnącą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Montaż tarczy tnącej – tylko nóż 3-zębny (250x25 3T) lub tarcza okrągła 

(255x25x80T) 



1). Umieścić bolec (7) w otworze śruby górnej (9). 

2). Nałożyć podkładkę (5) na śrubę (9). 

3). Nałożyć tarczę (6) i podkładkę (4) na śrubę.  
4). Nałożyć podkładkę (3) i nakrętkę (2).Mocno 

dokręcić. 5). Zamocować zawleczkę blokującą (1). 



15. ZMIANA KOSY W TRYMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Demontaż tarczy tnącej 

1). Zdjąć zawleczkę blokującą (1).  
2). Włożyć obsadkę (7) w otwór śruby gó 

4). Zdjąć podkładki (3) i (4) tarczę (6).   
b) Montaż głowicy tnącej 

1). Umieścić obsadkę (7) na głowicy tnącej.  
2). Nałożyć głowicę tnącą. 

3). Zamocować głowicę tnącą przed użytkowaniem. 

 

UWAGA! Nigdy nie stosuj innych tarcz tnących i głowic aniżeli tych dostarczonych 

przez producenta kosy i rekomendowanych przez niego tego samego typu tarcz 

tnących oraz szpul z żyłką. Zastosowanie innych typów końcówek tnących (np. 

metalowych obracających się łańcuchów lub noży bijakowych składających się z kilku 

części) może prowadzić do poważnych wypadków i narażenia na niebezpieczeństwo 

osoby obsługującej urządzenie. Zalecane tarcze tnące to: nóż 3-zębny (250x25 3T) lub 

tarcza okrągła (255x25x80T) 

 

UWAGA! Zawsze używaj osłon metalowych noży tnących podczas ich transportu i 

przechowywania 

 

16.PALIWO 

 

Mieszanka paliwa z olejem  
Paliwo jest wysoce łatwopalne – zachowaj szczególne środki ostrożności! Przechowuj 

Paliwo powinno być przechowywane tylko w atestowanych pojemnikach. Nie używaj paliwa 
przechowywanego dłużej niż 30 dni nawet jeżeli paliwo było przechowywane w szczelnym 

pojemniku. Kosa została wyposażona w silnik dwusuwowy. Zbiornik paliwa może być 

napełniany tylko prawidłową mieszanką benzyny bezołowiowej i oleju do silników 
dwusuwowych.  
Bardzo ważne jest przygotowanie prawidłowej mieszanki w proporcji:  
benzyna bezołowiowa 40 : olej do silników dwusuwowych 1. (Czyli 2,5%) na 

dotarciu pierwsze 3 zbiorniki paliwa 1:25 (4%) 

1.Odkręć korek z pojemnika do mieszanki. (Rys. 6) 

2. Wlej do pojemnika benzyny bezołowiowej do poziomu 585,36 ml. 

3. Dopełnij 15ml oleju do silników dwusuwowych do poziomu 600 ml  
4. Nałóż i dokręć korek. Potrząśnij pojemnikiem by olej zmieszał się z paliwem. 

 



Napełnianie zbiornika paliwa  
Poniższe procedury muszą być przeprowadzone przed uruchomieniem silnika. Nie 
próbuj poniższych operacji przy włączonym silniku!  
Sprawdź następujące punkty przed wlaniem paliwa do zbiornika: 

1. Nie wlewaj paliwa w pomieszczeniach zamkniętych, i słabo wentylowanych obszarach.  
2. Opary paliwa są wysoce łatwopalne i niebezpieczne. 

  
3. Podczas wlewania paliwa do zbiornika nie wolno palić papierosów! Podczas pracy kosy 
również! 

  
4. Silnik nagrzewa się podczas pracy. Przed dolaniem paliwa odczekaj aż silnik ostygnie.. 

  
5. Nie odkręcaj korka zbiornika paliwa dopóki silnik jest jeszcze gorący. 

  
Jeżeli spełnione są wyżej wymienione punkty możesz wlewać paliwo do zbiornika. Aby 
to zrobić: 

 

1. Potrząśnij dokładnie pojemnikiem by mieszanka się dobrze zmieszała.. 

2. Powoli odkręć korek zbiornika paliwa.  
3. Używając czystego lejka wlej powoli mieszankę do zbiornika. 

  
4. Nie napełniaj zbiornika do końca. Zawsze zostawiaj lukę ok. 15mm od góry wlewu na 
rozprężanie paliwa. 

  
5. Wyczyść porozlewane paliwo przed uruchomieniem silnika. 

 

 

- Niniejsze urządzenie wyposażone jest w silnik 2-suwowy, do którego jako paliwa 
używa się mieszanki oleju do 2-suwowych ( 2T ) z benzyną.  

- Należy używać benzyny bezołowiowej 95. 

 

- Nie należy kupować gotowej mieszanki oleju i paliwa.  
- Przy przygotowaniu mieszanki zawsze należy stosować się do zaleceń producenta oleju. 

 

- Mieszankę należy sporządzać w czystym kanistrze.  
- Używać oleju do silników 2-suwowych ( olej 2T do mieszanki do kos i 

pilarek spalinowych ). Przygotować małą ilość mieszanki. 

  
- Jednak prosimy o stosowanie się też do zaleceń producenta olejów, które powinny 

się znajdować na opakowaniu oleju. 
  
- Przed nalaniem mieszanki do zbiornika paliwa należy wstrząsnąć zbiornikiem 

z mieszanką. 
  
- NIGDY nie wolno używać mieszanki, która ma więcej niż 30 dni, mogą się pojawić 

problemy ze starterem silnika. Nigdy nie przechowywać mieszanki paliwa dłużej niż 

 

30 dni.  
- Przed zimowym ( lub innym dłuższym ) przechowywaniem należy 

opróżnić zbiornik paliwa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Napełnianie paliwem  – całkowity zakaz palenia !!! 

1). Zdjąć powoli pokrywę zbiornika paliwa. Położyć na czystej powierzchni. 

2). Nalać ostrożnie mieszankę do zbiornika, nie rozlewać.  
3). Zamocować z powrotem pokrywę zbiornika, powycierać ewentualne 

rozlane paliwo.  
4). Przy pierwszym użyciu urządzenia normalnym objawem będzie dymiący 

silnik UWAGA ! 



Przed wlewaniem paliwa zawsze należy wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie. Nigdy nie nalewać 

paliwa do nagrzanego zbiornika. Silnik należy uruchamiać w odległości przynajmniej 3 m od miejsca 

nalewania paliwa. Po zatrzymaniu silnika należy odczekać ok. 15-20 minut przed wlaniem paliwa. 
 

 

17.UŻYTKOWANIE  
- Wysoką trawę należy ciąć przynajmniej dwustopniowo, po raz pierwszy w połowie jej 

wysokości. Dzięki temu zapobiegniemy owijaniu trawy wokół drążka kosy i głowicy tnącej, 

co może powodować uszkodzenie silnika lub inne uszkodzenia. Jeśli trawa zaplącze się 

wokół wałka należy zatrzymać silnik, odłączyć przewód świecy zapłonowej 

i usunąć trawę. 

a) Technika przycinania  
- Wysuwanie żyłki odbywa się poprzez lekkie uderzenie przyciskiem głowicy tnącej 

o powierzchnię ziemi podczas pracy. Bez konieczności zatrzymywania silnika. 

- Urządzenie trzymać należy ukośnie do przycinanej powierzchni.  
- Ilustracja (A) pokazuje najlepszy sposób przycinania, bezpieczną stroną 

głowicy. Nie należy ciąć niebezpieczną stroną głowicy (B).  
- Urządzenie należy używać tylko do koszenia trawy, chwastów. Zastosowanie kosy do 

innych celów jest niebezpieczne i może doprowadzić do uszkodzenia maszyny.  
- Uwaga przed niezamierzonym użyciem / włączeniem się kosy (zawsze 

wyłączaj silnik przyciskiem ON/OFF po danej partii skoszonej powierzchni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. START / STOP 
a) Uruchamianie zimnego silnika  

1). Podczas uruchamiania silnika urządzenie 

powinno znajdować się w położeniu poziomym. 
Najkorzystniej położyć kosę na podłożu. Przycisk 

zapłonu ustawić w pozycji „Start” (I).  
2). Naciągnąć dźwignię gazu i zablokować.  
3). Parę razy nacisnąć pompkę paliwową, która znajduje się 
pod filtrem powietrza.  
4). Podczas rozruchu zimnego silnika włączyć ssanie ”OFF”.  
5). Pociągnąć kilka razy linkę rozrusznika aż nastąpi uruchomienie 
silnika.  
6). Po rozgrzaniu silnika wyłączyć ssanie „ON”. 

b) Uruchamianie ciepłego silnika  
1). Ssanie musi znajdować się w pozycji wyłączonej „ON”.  
2). Pociągną kilka razy linkę rozrusznika aż nastąpi uruchomienie silnika. 

c) Zatrzymywanie silnika 

1). Przycisk (A) przełączyć w pozycję „STOP”. „ O „  
 

 

2). Po zatrzymaniu się silnika wyłączyć zapłon. 



18b. AWARYJNY STOP!  
UWAGA! W razie wypadku lub awarii zastosowano funkcję blokady! Blokada działa 

poprzez sprzęgło odśrodkowe. Sprzęgło odśrodkowe po dodaniu „GAZU” – przyspieszeniu 

obrotów silnika, zwalnia blokadę i przekazuje napęd na ostrze tnące kosy.  
W przypadku awarii lub wypadku należy puścić gaz (przycisk przyspieszania), a sprzęgło 

odśrodkowe mechanicznie wyłączy przekazywanie napędu na ostrze tnące, prowadząc do 
zatrzymania ostrza. 

 

19. WYMIANA ŻYŁKI 

1). Zatrzymać silnik. 

2). Wcisnąć obie strony magazynka i zdjąć osłonę.  
3). Wyjąć rolkę. Niech sprężynka (B) zostanie w szpulce. 

Usunąć pozostałości żyłki. Zaczepić koniuszki 2 

żyłek długości 4 mm w otworach zabezpieczających. 

Nawinąć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
 

NIE NAWIJAĆ ZA DUŻO ŻYŁKI !  
4). Wcisnąć magazynek ze sprężyną. Wyciągnąć końce obydwu żyłek 

z otworów magazynka.  
5). Nałożyć osłonę, zamocować. 

 

20.FILTR POWIETRZA 
Należy regularnie sprawdzać filtr powietrza. Powinien on być czysty. 

1). Zdjąć osłonę filtra powietrza odkręcają śrubę.  
a) Wyjąć filtr, wyczyścić, w razie uszkodzenia 

wymienić. 2). Włożyć filtr z powrotem. Przykręcić 
osłonę.  
a) Nieprawidłowe zamocowanie filtra bądź nieodpowiednia jego wielkość mogą 

spowodować przedostawanie się zanieczyszczeń do silnika, w rezultacie uszkodzić 
silnik.  

21. ŚWIECA ZAPŁONOWA  
Świeca zapłonowa powinna być wymieniana przynajmniej raz do roku. Przerwa między 

elektrodami powinna wynosić 0,6 mm. 
 

22. PRZECHOWYWANIE , TRANSPORT  
Przed wykonaniem prac konserwacyjnych i czyszczeniem, bądź przechowywaniem upewnij 
się, że silnik jest wyłączony, a przewód świecy zapłonowej odłączony. Istnieje 
niebezpieczeństwo doznania szkód osobistych.  
Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej 
(autoryzowanej przez importera lub producenta).  
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria zalecane przez producenta. 

Konserwacja  
- Na zakończenie pracy wyłącz silnik, poczekaj aż głowica tnąca się zatrzyma, odłącz 
przewód świecy zapłonowej i sprawdź stan techniczny urządzenia.  
- Sprawdzaj systematycznie urządzenie, upewnij się, że działa prawidłowo. Uszkodzone 
części wymieniaj w autoryzowanym punkcie serwisowym. 

  
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Po każdym użyciu oczyść. Do czyszczenia stosuj 
miękką ściereczkę, jednakże nie należy stosować wody, żadnych środków do czyszczenia 
lub rozpuszczalników. 

  
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych usterek, takich jak 
nieprzytwierdzone 

  
- Przed przechowywaniem należy opróżnić zbiornik paliwa. Silnik powinien ostygnąć. 

 



- Należy zdjąć przewód zapłonowy ze świecy. 
- Wyczyścić kosę i przechowywać w suchym pomieszczeniu. 



Należy zachować ostrożność i przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa 
szczególnie dotyczących obchodzenia się z paliwem.  

- Nie wymaga szczególnych sposobów transportu. Nie transportować urządzenia z paliwem  
znajdującym się w zbiorniku.  

Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są mocno dokręcone. Regularnie 
sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów. Zużyte bądź źle dokręcone nakrętki mogą 
spowodować bardzo niebezpieczne uszkodzenia.  
- Po założeniu nowej żyłki należy urządzenie ustawić w normalnym położeniu 
roboczym przed próbą uruchomienia.  
- Tarczę tnącą należy naostrzyć jeśli jest tępa. Każdą krawędź należy naostrzyć oddzielnie. 
Upewnij się, że dolny róg jest zaokrąglony. 

  
UWAGA! Nieprzestrzeganie zasad właściwej konserwacji może spowodować uszkodzenie 

urządzenia oraz może stanowić poważne zagrożenie podczas pracy dla operatora. 
 

23.KONSERWACJA 

 

Wymiana żyłki tnącej  
1. Do ściągnięcia pokrywy głowicy z żyłką i wyciągnięcia szpulki przyciśnij zabezpieczenie 

w dolnej części głowicy (wskazane strzałką na rysunku) i przekręć w prawo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Odmierz 5,4m żyłki tnącej średnicy 2 mm (0,08”). Złap żyłkę w środkowym jej punkcie, 
zahacz jak na rysunku, upewnij się, że każda połówka żyłki jest w swoim prowadniku. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Trzymając szpulę nawijaj żyłkę w prawo wokół szpuli, upewniając się, ze każda 
połowa żyłki jest w swoim prowadniku. Utrzymuj naciąg przy końcówkach podczas 
nawijania. Nawijaj aż pozostanie ok. 15 cm żyłki.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Zaczep obie końcówki żyłki w szczelinach po obu stronach szpuli. Dzięki temu żyłka 
nie będzie się odwijać podczas ponownego zakładania w obudowę. 



 
 
 

 

5. Teraz przeciągnij każdą końcówkę żyłki przez otwory w obudowie szpuli. Obniż szpulę i 
włóż w głowicę. Przeciągnij nadmiar żyłki. Upewnij się, że żyłka nie jest poplątana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Nałóż pokrywę głowicy, wciśnij zabezpieczenie i przekręć w lewo. 

7. Lekko pociągnij każdą końcówkę żyłki, tak by odhaczyć ją ze szczelin opisanych w pkt. 5 

Obetnij  
nadmiar żyłki do ok. 125mm (5”) . Zmniejszy to obciążenie silnika podczas startu 
i rozgrzewania silnika.  

 
 
 
 
 
 

 

Czyszczenie filtra powietrza  
Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez zamocowanego filtra powietrza. Filtr musi być 
utrzymywany  
w czystości. Jeśli się zużyje bądź zniszczy, należy założyć nowy filtr. 

1. Otwórz pokrywę filtra 

2. Zdejmij pokrywę i wyjmij filtr powietrza z obudowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Filtr piankowy umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. NIE UŻYWAJ BENZYNY! 

4. Wysusz filtr. 

5. Zamocuj ponownie filtr w obudowie  
Wymień filtr za każdym razem, kiedy jest zniszczony, podarty bądź zużyty albo nie można 
go wyczyścić.  
Wymiana filtru paliwa  
Opróżnij zbiornik z paliwa i wlej je do atestowanego kanistra zanim przystąpisz do 
tej procedury. Odkręć  
korek zbiornika powoli by uwolnić ciśnienie ze zbiornika. 

1. Odkręć korek zbiornika. 

2. Z jednej końcówki drutu zrób hak i użyj go do „wyłowienia” filtra ze zbiornika paliwa. 



3. Odejmij filtr od przewodu paliwowego przekręcając i ciągnąc go w górę jednocześnie. 
Przytrzymaj końcówkę przewodu paliwowego by nie wyjąć go przypadkiem z gaźnika.  
4. Załóż nowy filtr paliwa.  
Regulacja gaźnika  
Gaźnik został fabrycznie ustawiony. Jeśli wymagane są jakieś regulacje udaj się do 
autoryzowanego punktu serwisowego.  
Świeca zapłonowa  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zdejmij przewód ze świecy zapłonowej. 

2. Używając odpowiedniego narzędzia, wyjmij świecę. 

3. Sprawdź odstęp między elektrodami. Prawidłowy powinien wynosić 0,6-0,7mm . 

4. Załóż z powrotem świecę i dokręć siłą 12-15Nm. Dołącz przewód do świecy.  
Ostrzenie nożyka do obcinania żyłki 
Nożyk do obcinania żyłki znajduje się pod osłoną głowicy. 

1. Odkręć i wyjmij śruby, które mocują nożyk do osłony.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Przytrzymaj nożyk w zacisku i używając metalowego pilnika naostrz jego końcówkę 
pod kąt ok. 30o . Naostrz tylko z jednej strony.  

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Zamocuj nożyk z powrotem i dokręć śrubami.  
Regulacja linki gazu 

W sytuacji za niskich bądź za wysokich obrotów silnika warto wyregulować linkę gazu.  
1. Po zwolnieniu manetki pociągnij za linkę gazu. Normalny luz powinien wynosić ok 1-2 
mm (zmierzony na końcu linki przy gaźniku)  
2. Jeśli luz jest za mały, zdejmij pokrywę filtra powietrza, poluzuj nakrętkę regulacyjną 
i zwiększ luz.  
Czyszczenie  
By zapewnić jak najlepszą i jak najdłuższą żywotność urządzenia, musi być ono 
utrzymywane w czystości.  
1. Zawsze czyść urządzenie od razu po zakończeniu pracy.  
2. Nie pozwól by końcówki trawy bądź inne pozostałości wyschły, wtedy ciężej je usunąć. Ta 
czynność  
bezpośrednio wpływa na jakość cięcia.  
3. Upewniaj się, że głowica żyłkowa jest czysta i oczyszczaj ją z pozostałości trawy 
i nieczystości.  
4. Upewnij się, że silnik jest czysty i nie ma na nim pozostałości cięcia. Dbaj o to, by otwory 
wylotowe powietrza były czyste. 



Rutynowe kontrole  
1. Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki, wkręty są prawidłowo założone i mocno 
dokręcone.  
2. Sprawdź głowicę i żyłkę tnącą. 

3. Uszkodzone bądź zużyte części od razu naprawiaj bądź wymieniaj.  
4. Regularnie sprawdzaj śruby mocujące silnik, by upewnić się, że jest on 
bezpiecznie zamocowany.  
5. Staraj się przeprowadzać inspekcję i konserwację w serwisie. 

 

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  
CZĘŚCI ZAMIENNE ZŁEJ JAKOŚCI MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIE 

I SKRÓCIĆ JEJ ŻYWOTNOŚĆ! 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane przez nasze urządzenia, 
jeżeli zostaną wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy bądź 

zastosowania nieoryginalnych części zamiennych wzgl. zastosowania urządzenia niezgodnie 

z jego przeznaczeniem  
Przechowywanie  
Przechowywanie kosy ponad 30 dni wymaga przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. 
Nie przestrzeganie wskazówek dotyczących paliwa może powodować trudności w 

uruchamianiu kosy i kosztowną naprawę (paliwo zostawione w gaźniku wyparuje 

pozostawiając osad, który może uniemożliwić uruchomienie silnika i konieczne będzie 
czyszczenie gaźnika).  
Nigdy nie przechowuj kosy ponad 30 dni nie przestrzegając poniższych czynności. 

1. Powoli odkręcić korek zbiornika paliwa by zwolnić ciśnienie i opróżnić zbiornik z paliwa.  
2. Uruchomić silnik i pozwolić by pracował. Gdy silnik zużyje całe paliwo w 
gaźniku zatrzyma się.  
3. Niech silnik ostygnie ok.5 min. 

4. Wykręcić świecę zapłonową. 

5. Wlej jedną łyżeczkę czystego oleju do silników dwusuwowych do komory spalania. 

6. Pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika. 

7. Przechowuj kosę w suchym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. 

8. Urządzenie przechowuj w zamkniętym miejscu poza zasięgiem dzieci. 

9. Nie przechowuj na zewnątrz.  
10. Przechowywanie urządzenia pod plandeką, nylonowym workiem czy podobną osłoną 
nie jest zalecane,  
ponieważ może się pod nią zbierać wilgoć i pleśń, która będzie powodować rdzewienie 
metalowych części  
urządzenia. 

11. Nie ustawiaj urządzenia na osłonie głowicy żyłkowej, ponieważ może ulec deformacji.  
12. Uważaj by osłona nie dotykała innych przedmiotów. W innym razie istnieje 

niebezpieczeństwo zniekształcenia osłony, co może spowodować zmianę mających wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowania wymiarów i cech roboczych urządzenia.  
Po przechowywaniu / przed sezonem 
1. Wykręć świecę zapłonową. 

2. Pociągnij za linkę rozrusznika, by oczyścić komorę spalania z nadmiaru oleju. 

3. Wyczyść i wyreguluj świecę. 

4. Wkręć świecę i podłącz przewód świecy. 

5. Napełnij zbiornik paliwa odpowiednią mieszanką. 

6. Kosa jest gotowa do uruchomienia. 



 

24.. DANE TECHNICZNE 
 
 
 

TYP SCH -PS550 (MYT-PS550) 
 

  
 

 Głowica z żyłką, nóż trójzębny (250x25mm), okrągła tarcza zębata 
 

Przystawki tnące (255x25x80T) 
 

  
 

Moc silnika 5,2 HP* EPS / 1,35kw / 1,84KM 
 

Pojemność 42, 7 cm 3 
 

silnika  
 

  
 

Waga netto 7 kg 
 

  
 

Gaźnik Typ membranowy 
 

  
 

Zapłon Zapłon elektryczny 
 

 bez wyłącznika 
 

  
 

Maksymalna częstotliwość obrotowa  
 

wału 9000 obr / min-1 
 

  
 

Zakres prędkości silnika na biegu  
 

jałowym 3000 obr/ min-1 
 

  
 

Zmierzony poziom ciśnienia  
 

akustycznego LWA p 
110 dB 

 

 
 

Gwarantowany poziom mocy  
 

akustycznej LWA g 
114 dB 

 

 
 

Poziom Ciśnienia akustycznego  
 

LpA 
92 dB 

 

 
 

Poziom wibracji na uchwytach 9,5 m/s2 
 

ISO22867  
 

Pojemność zbiornika Paliwa 1,25 L 
 

  
 

 

 

EPS - Effective Power Solutions - Moc efektywna - jest to moc z jaką urządzenie pracuje, 
w porównaniu do urządzenia o mocy roboczej maksymalnie efektywnej, do urządzenia 
pierwotnie mierzonego. Moc ta jest wypadkową wyniku działania siły zbieżnej. Moc 
podana jest w zaokrągleniu. 



25. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

PROBLEM  PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
 

Nie można uruchomić 1. Brak iskry Sprawdzić świecę zapłonową. Wyjąć świecę. 
 

silnika   Podłączyć przewód zapłonowy i świecę, położyć 
 

   na cylindrze. Pociągnąć za linkę startową 
 

   i sprawdzić czy między elektrodami pojawi się 
 

   iskra. Jeśli iskry nadal nie ma prosimy powtórzyć 
 

   ten test z nową świecą zapłonową. 
 

 2. Brak paliwa Nalać paliwo. 
 

 3. Zalany silnik Wyjąć świecę zapłonową. Przesunąć dźwignię 
 

   Ssania na „OFF” i pociągnąć za linkę startową 
 

   10-15 razy. Wyczyścić świecę i włożyć na miejsce, 
 

   lub założyć nową. Pociągnąć linkę startową 3 razy 
 

   z dźwignią ssania w pozycji „OFF”. Jeśli silnik 
 

   nie uruchamia się, przesunąć dźwignię w pozycję 
 

   „ON” i uruchomić silnik. Jeśli silnik nadal nie 
 

   startuje, powtórzyć procedurę z nową świecą 
 

   zapłonową. 
 

 4. Linka rozruchu Kontakt z autoryzowanym serwisem. 
 

 się zacina  
 

   
 

Silnik się uruchamia, Wymagana regulacja, Kontakt z autoryzowanym serwisem. 
 

ale nie udaje się czyszczenie lub naprawa  
 

utrzymać obrotów gaźnika  
 

maksymalnych    
 

    
 

Silnik nie uzyskuje 1. Nieprawidłowa Zrobić nową mieszankę wg wskazanych 
 

maksymalnej mocy mieszanka w instrukcji proporcji. 
 

i dymi 
2. Filtr powietrza jest Wyczyścić lub wymienić. 

 

 
 

 brudny  
 

 3. Wymagana regulacja Kontakt z autoryzowanym serwisem. 
 

 gaźnika  
 

   
 

Silnik nie uruchamia się Wymagana regulacja Kontakt z autoryzowanym serwisem. 
 

ale nie można zwiększyć gaźnika  
 

obrotów    
 

Żyłka nie wysuwa się 1. Żyłka się skleiła pod Wymienić, urządzenie pracowało zbyt blisko 
 

 wpływem temperatury. kamieni i murów. 
 

 2. Za mało żyłki Nawinąć nową żyłkę 
 

 w magazynku  
 

 3. Żyłka jest za krótka Wysunąć żyłkę z magazynka 
 

 4.Żyłka zaplątała się Wyjąć żyłkę z magazynka. Rozplątać i nawinąć 
 

 w magazynku ponownie. 
 



 

 5. Obroty silnika są Zwiększyć obroty silnika. 

 za wolne  
    

Trawa owija się wokół 1. Wysoka trawa jest Wysoką trawę podcinać przynajmniej dwukrotnie. 

drążka kosy i wokół podcinana przy samej  

głowicy tnącej ziemi  

 2. Za mała moc urządzenia Zwiększyć obroty. 
   

Szpula magazynka nie Głowica jest brudna, Wyczyścić głowicę, nasmarować. Jeśli zajdzie 

chce się obracać zepsuta bądź pełna trawy potrzeba wymienić głowicę. 
   

Nadmierne wibracje na 1.Element tnący jest Sprawdzić stan tarczy tnącej lub głowicy żyłkowej. 
uchwycie uszkodzony lub Jeżeli posiada jakiekolwiek ubytki wymienić na 

 niewłaściwie nowy. 

 zamontowany  

 2. Nierównomiernie Rozebrać głowicę i nawinąć żyłkę na nowo. 

 nawinięta żyłka w głowicy  

 żyłkowej  

Kapiący olej 1. Za niskie obroty silnika Zwiększyć obroty silnika. 

 2. Nieprawidłowa Zrobić nową mieszankę wg wskazanych w 

 mieszanka instrukcji proporcji. 

 3. Brudny filtr paliwa Wyczyścić lub wymienić. 

 4. Wymagana ,regulacja Kontakt z autoryzowanym serwisem. 

 gaźnika.  
 
 
 
 
 
 
 
Producent: Wyui Rich Tools Manufacture Co., Ltd Jinsi Village Tongqin Town, Wuyi Country,  
Jinhua City, Zhejiang Province People’s ,Republic of China 
 
Upoważniony przedstawiciel producenta: WFD Group sp. z o.o. / Al. Niepodległości 92/98/35 
02-585 Warszawa  
 
Rok produkcji urządzenia: 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KARTA GWARANCYJNA 

 

Nazwa sprzętu, typ/model 

 

 

..............Podkaszarka spalinowa SCH-PS550 (MYT-PS550).....……………………….. 
 

 

Nr Fabryczny ................................................................................................................ ....................................... 
 

Data sprzedaży ........................................... Pieczątka punktu sprzedaży .......................................  ................. 
 

Użytkownik ................................................................................... ....................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................ 
( imię i nazwisko, adres, nr telefonu ) 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki gwarancji. Zakupione urządzenie 

otrzymałem kompletne wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 
 

............................................................................. 

( podpis użytkownika ) 

 
Gwarant udziela gwarancji na towar zakupiony w ramach sprzedaży z udziałem konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 30 Maja 

2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Nr. 2014 poz 827). W przypadku pozostałej sprzedaży stosuje się postanowienia Kodeksu 

Cywilnego dotyczące rękojmi. 
 

.  
Wskazówki eksploatacyjne  

1. Przed uruchomieniem zakupionego urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z Instrukcją Obsługi 
Urządzenia, Instrukcją Obsługi silnika, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.  

2. W urządzeniach wyposażonych w silnik czterosuwowy (kosiarki), przed uruchomieniem silnika należy 
napełnić miskę olejową olejem do silników czterosuwowych zgodnie  
z Instrukcją Obsługi Silnika. 

3. Urządzenia wyposażone w silniki dwusuwowe (kosy spalinowe) są napędzane przy  
pomocy mieszanki paliwowo-olejowej. Proporcje i rodzaje oleju należy dobierać 

zgodnie z Instrukcją Obsługi Silnika. 

 
WYKAZ DOKONANYCH NAPRAW  

 

 Data naprawy Adnotacja o naprawach Podpis i pieczątka serwisu 
    

Od dnia Do dnia     

1 

 

2 

 

3 
 
 
 
 
 

 Kupon reklamacyjny Nr 1  Kupon reklamacyjny Nr 2  Kupon reklamacyjny Nr 3 

 do karty gwarancyjnej  do karty gwarancyjnej  do karty gwarancyjnej 

Model .............SCH-PS550..(MYT).. Model ...............SCH-PS550....(MYT). Model ............. SCH-PS550 ....... (MYT) 

Nr fabr. ............................................. Nr fabr. ............................................. Nr fabr . ............................................. 

Data sprzedaży ................................ Data sprzedaży ................................ Data sprzedaży ................................. 

 Pieczęć i podpis sprzedawcy  Pieczęć i podpis sprzedawcy  Pieczęć i podpis sprzedawcy 
       



WARUNKI GWARANCJI 
 
Postanowienia wstępne  

1. W przypadku uszkodzeń silników spalinowych zastosowanie mają warunki gwarancji producentów silników odpowiednio, które 
są załączone do Instrukcji Obsługi.  

2. Sprzedawca zapewnia o dobrej jakości sprzedanego towaru wyrażającej się w jego bezusterkowym funkcjonowaniu w okresie gwarancji. 
Kupujący nie traci uprawnień z gwarancji, jeżeli nie zbadał kupowanego towaru, chyba że jego wadliwość jest na tyle oczywista, iż można 
rozsądnie uznać, że kupujący się na nią zgodził.  

3. Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona i podpisana przez sprzedawcę w dniu zakupu obecności kupującego. Kupujący ma obowiązek 
zapoznania się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy sprzedaży i opatrzenia karty gwarancyjnej swoim podpisem. 

4. Nieprawidłowo wypełniona lub nie podpisana karta gwarancyjna nie stanowi dowodu udzielenia gwarancji.  
5. Gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 
Zakres gwarancji  
6. Gwarancją są objęte usterki zaistniałe w czasie prawidłowej eksploatacji wyboru, wynikające z wad materiałowych (lub inne zawinione przez 

producenta) zgłoszone w formie reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty zakupu. Okres ten dotyczy wyłącznie zastosowania urządzenia do 
prac w gospodarstwach domowych przez nabywców detalicznych. W przypadku użycia urządzenia do prac zawodowych okres gwarancji 
zostaje ograniczony do 3 miesięcy, Urządzenie nie jest przeznaczone do wypożyczalni.  

7. Gwarancja ma zastosowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
8. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z 

jego wadliwości konstrukcyjnych lub materiałowych. 

9. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku: 

- użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem; 

- obsługi niezgodnej z doręczoną instrukcją;  
- używania nieoryginalnych części zamiennych lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności nieodpowiednich 

filtrów, przewodów połączeniowych, olejów, paliw, smarów, zanieczyszczonej benzyny, itp.);  
- dokonywanie we własnym zakresie napraw, wymiany zespołów, zmian konstrukcyjnych;  
- jakiejkolwiek ingerencji wewnątrz urządzenia przez podmioty inne niż uprawnione zgodnie z pkt.12; 

- dokonania wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej przez podmioty inne niż uprawnione zgodnie z pkt.13; 
- niewłaściwego przechowywania. 
- niewykonywania przeglądów okresowych i eksploatacyjnych z wymianą filtrów i innych wymaganych czynności konserwacyjnych   

10. Gwarancji w szczególności nie podlegają uszkodzenia mechaniczne towaru, a także elementy zużywające się w czasie jego eksploatacji, takie jak: noże, 

piasty mocowania noża, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe, kółka linowe, głowice żyłkowe 

, świece zapłonowe, zatkanie gaźnika, konieczność czyszczenia lub regulacji gaźnika, uszkodzenie przekładni wskutek braku okresowego 
uzupełniania smaru, bębny sprzęgła, sprzęgła, uszkodzenie rury głównej lub wałka napędowego z powodu pracy z niewyważonym elementem 
tnącym.  

11. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają także: 
- zgięcie lub pęknięcie wału korbowego i związane z tym konserwacje;  
- zerwanie klina koła zamachowego; 

- zatarcie silnika; 

- uszkodzenia mechaniczne wyłączników kosiarek; 
- uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych (np. o zbyt małym przekroju) lub niesprawnych przewodów  

połączeniowych mogących powodować np. wytopienie styków wyłączników kosiarek elektrycznych.  
Zgłoszenie reklamacji  

12. Ocenę zasadności reklamacji przeprowadzają autoryzowane punkty serwisowe. Autoryzowane punkty serwisowe punkty serwisowe są także 
wyłącznie uprawnione do realizowania obowiązków gwaranta wynikających z gwarancji. Toteż gwarant zaleca kupującemu zgłaszanie 
reklamacji bezpośrednio w punktach serwisowych, co umożliwi skrócenie postępowania w zakresie oceny zasadności reklamacji oraz 
ewentualnej naprawy.  

13. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej uprawnione są wyłączne autoryzowane punkty serwisowe. Wpis musi być 
potwierdzony pieczątką.  

14. Zgłaszając reklamację kupujący przekazuje urządzenie wraz z kartą gwarancyjną. Jeżeli kupujący poinformował o usterce nie przekazując 
jednak towaru lub karty gwarancyjnej, reklamację uważa się za zgłoszoną w dacie przekazania urządzenia i karty gwarancyjnej.  

15. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w rozsądnym terminie po wykryciu usterki, nie później jednak niż po upływie 65 dni od dnia jej 
wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.  

16. Przed zgłoszeniem urządzenia do reklamacji kupujący jest zobowiązany oczyścić reklamowany sprzęt z błota, pisku i 
podobnych zanieczyszczeń.  

17. Punkt serwisowy jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli zgłaszana usterka nie jest objęta gwarancją serwis 
powiadomi o tym kupującego telefaksem lub telefonicznie.  

18. Jeżeli usterka nie mieści się w zakresie gwarancji, a powiadomiony o tym kupujący nie zgadza się na naprawę odpłatną, jest obowiązany 
do niezwłocznego odebrania urządzenia z serwisu.  

19. Jeżeli usterka może być usunięta w ramach gwarancji, gwarant zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego.  

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt.19, może ulec wydłużeniu. Dotyczy to w 
szczególności niemożności dokonania naprawy na miejscu. 

21. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie pozostawało w serwisie celem dokonania naprawy gwarancyjnej. 
 

22. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają składającego reklamację, w tym w szczególności: ewentualny koszt dojazdu, 
transportu, dodatkowych ekspertyz przeprowadzonych na życzenie reklamującego.  

Naprawy dokonano dnia ...................... Naprawy dokonano dnia ...................... Naprawy dokonano dnia ...................... 
Wymieniono/naprawiono ..................... Wymieniono/naprawiono ..................... Wymieniono/naprawiono ..................... 
................................................................. ................................................................. ................................................................. 
................................................................. ................................................................. ................................................................. 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

.......................................... ........................................... ........................................... 
(pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis) 

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po naprawie Oświadczam, że sprzęt odebrałem po naprawie Oświadczam, że sprzęt odebrałem po naprawie 
sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości 
dokonanej naprawy. dokonanej naprawy. dokonanej naprawy. 

(podpis użytkownika) (podpis użytkownika) (podpis użytkownika) 
    


