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This manual contains important information about safety, installation, operation,
maintenance, storage, and troubleshooting. Keep this manual in a safe place to be able

to find information in the future or for other users. Giyen the constant technological
deyelopment and adaptation to the latest exacting standards of the EU technical and design
changes may be carried out without prior notice. Photographs are for illustratiye purposes only,
and may not exactly match the product itself. It is not possible to exercise any legal claims
associated with this operator”s manual. In case of doubt, contact the importer or retailer.

Tento nyod obsahuje dleźit informace o bezpećnosti, montźi, proyozu, ódrźb,
uskladnni a feśenf ppadnch problmCi, proto jej dobte uschoyejte pro możnost

yyhlednf informacf y budoucnu a pro daR uźiyatele. yzhledem k stmu yyoji a pizpsoboynf
nejnoyjśrm nśroćnm normm FU mohou bt na yrobcfch proydny technickć a optick
zmny bez pedchozfho upozornćnL Fotografie pou2it y manulu jsou pouze ilustraćnf
a nemusf se pesn shodoyat s dodanym yVrobkem. Nelze uplatńoyat jakkoli pryn( nroky
souyisejfc( s t(mto nyodem k obsiuze. V pi”fpad nejasnost( kontaktujte doyozce nebo prodejce.

Tento nyod obsahuje d6leźitó informcie o bezpećnosti, montźi, preydzke, idrźbe,
uskladnenf a rieśenf prfpadnch problmoy, preto ho dobre uschoyajte pre moźnosf

yyhladania informcif y budócnosti a pre d”alśich uźiyately. Vzhadom k stlemu technickćmu
yyoju a prispósoboyaniu najnoyśfm nroćnVm normm EU m6źu byf roben technick
a optick zmeny bez predchdzajóceho upozornenia. Fotografie pouźitć y manule sCi len
ilustraćn a nemusia sa presne zhodoyaf s dodanym yrobkom. Nie je moźnć uplatńoyaf
akókolyek pryne nroky sóyisiace s tmto nyodom k obsiuhe. V prfpade nejasnost[ kontaktujte
doyozcu alebo predajcu.

Przedkładana instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu,
eksploatacji, konserwacji, przechowywania oraz usuwania ewentualnych usterek.

W związku z tym instrukcję należy odpowiednio przechować w celu umożliwienia wyszukania
informacji w przyszłości oraz dla jej stosowania przez dalszych użytkowników. Ze względu na
ciągły rozwój oraz proces dostosowywania do najnowszych, wymagających norm Unii
Europejskiej, w wyrobach mogą być wprowadzone zmiany techniczne i graficzne bez
wcześniejszego zawiadamiania. Fotografie zastosowane w instrukcji mają jedynie charakter
obrazowy i nie muszą dokładnie zgadzać się z dostarczoną maszyna. Wykluczone są
jakiekolwiek roszczenia prawne związane z przedkładaną instrukcją obsługi. W przypadku
wątpliwości należy kontaktować się z importerem lub ze sprzedawcą.

A jelen hasznlati ótmutató fontos biztonsgi, szerelsi, Ozemeltetsi, karbantartsi,
trolsi s hibaeIhr[tsi informciókat tartalmaz. Az ótmutatót ńrizze meg, toybb azt

a berendezs egyćb felhasznlóinak is adja t. A folyamatos modernizUs, a technológia
fejlesztsek, yalamint az EK ek5[rsainak yaló megfelels miatt a termókek mószaki tulajdonsgait
ćs kiyiteldt elózetes bejeIents nćlkól is megyltoztathatjuk. Az ótmutatóban hasznlt kpek
csak tjókoztató jellegóek, azok eltórhetnek a tnylegesen megysrolt termkt6l. A hasznlati
ótmutatóyal kapcsolatban minden jogi igćnyt elutas[tunk. Bizonytalansg esetn yegye fel a
kapcsolatot a gp import6ryel yagy eladójyal.
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1. Fuel tank Paliyoy ndrź Paliyoy ndrź Zbiornik paliwa Tanksapka

2. Right handle Pray rukojef Pray rukoyf Prawa rękojeść iobb foganty

Locking pln with Aretaćni ćep se Aretaćn ćap so Czop aretacyjny z
3. Zaro csapszegsplit pin zaylackou zaylackou zawleczką

4. Auger bit Vrtk Vrtk Wiertło Vrtk

5. Starter handle Madlo startćru Madlo ttartćra Uchwyt rozrusznika lndftókaru

6. Driye unit Motor Motor Silnik Motor

7. Left handle Ley rukojef Lay rukoyf Lewa rękojeść Bal foganty

8 Handle tube Trubka drźadla Rurka drźadl Rurka uchwytu Foganty csóye

9 Transmission Pfeyodoyka Preyodoyka Przekładnia Vltó

10 Wind scooper Vtrn spojler yetern spojler Wietrzny spojler Szćlterel6

11 Mixing container Michaci ndoba Mieśacia ndoba Mieszalnik Keyer6edćny

.. Narzędzia do Szerszmok az12 Tools for assembly Naradi pro montaz Naradie pre montaz montazu osszeszereleshez
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HECHT 043010
AUGER BIT I yRTAK I yRTAK I

WIERTŁA I FURO
100 MM

HECHT 043015
AUGER BIT I yRTAK I yRTAK I

WIERTŁA I FURO
O 150 MM

HECHT 043020
AUGER BIT I yRTAK I yRTAK I

WIERTŁA/ FURO
O 200 MM

HECHT 900102
EAR PROTECTION I

OCHRANA SLUCHU I
OCHRANA SLUCHU I
OCHRONA SŁUCHU I

FOLyęDÓ

HECHT 900104
PROTECTIVE GLOVES I

OCHRANNE RUKAVICE I
OCHRANNE RUKAVICE I
RĘKAWICE OCHRONNE I

VEDÓKESZTYU

HECHT 900106
PROTECTIVE GOGGLES I

OCHRANNE BRYLE I
OCHRANNE OKULIARE I

OCHRONA OCZU I
yęDÓSZEMOVEG I

6/104 HEEI1T®
nade Tor qarden

RECOMMENDED ACCESSORIES I DOPORUĆEIUE PRSLU$ENSTyI I
DOPORUĆENE PRISLUŚENSTyO ZALECANE WYPOSAŻENIE I
AJANLOTr TARTOZEKOK
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Max. working Max. pracoyni
engine speed otćky motoru

Engine
displacement

Diameter of drill Pr0mr yrtżku

Max. y9kon
motora prl 6500
ot.Jmin.

Max. ykon
motoru pn 9500
ot,/min.

Depth of drilling Hloubka yrtni Hlbka y(tania

Max. speed of Max. otćky
tool nstroje

Weight Hmotnost

Kapacita pa liv.
Fuel tank capaoty nadrze

Vibrations at Vibrace na
the handle rukojeti

Operating Proyoznj
conditions podminky

Max. performance Max. motor telj.
/6500 obroty 6500
silnika ford./ min.

Ozemeltetćsi
feltótelek

Engine type - Typ motoru -

2-stroke, OHV 2-takt, 0HV

Max. engine Max. ykon
power at 6500 motoru prl 6500

) rpm ot./min.

Max. engine Max. ykon
power at 9500 motoru prl 9500
rpm ot./min,

Typ motoru - Typ silnika - Motor tipusa
2-takt, OHV 2-suwowy, OHV 2-Otem OHV

1,4kw

Max. pracoynć Max. prędkość A motor max.
otćky motora robocza silnika forduiatszma

Objem motoru Objem motoru Pojemność
Motor
lbkettdrfogata

80 - 300
Priemer yrtku Srednica wiertła A fdró tmćróje

mm

Głębokość
wiercenia

F0rsi mćlysdg 730 mm

Max. otćky Max. obroty A szerszam
ndstroja narzędzia fordulatszma

Hmotnost Masa Tdmeg

Kapacita paliy. Ozemanyagtartźly
nddrźe

Pojemność paliwa
togata

Namren
Measured noise

hladina
pressure eyel

akustickho
at the place of

tlaku y mjst
operation obsluhy

160/min.

13kg

0,98 I

Max. performance Max. motor telj.
1,8 kw „

/ 9500 obroty 9500
2,4 HP

silnika ford./ min.

_______

6 500/min 11 I

51,7 cm3

7/104

Namerand
hladina
akustickdho
tiaku y mieste
obsluhy

LwA=Zmierzony .

. Mrt akusztikus
106,28dBpoziom ciśnienia nyoms (A); K 1,52akustycznego na

a felhasznlónl dB (A)operatora

yibration at yibrace na
handles in idle rukojeti pfi
speed yolnobhu:

Vibracie na Drgania na Rezgdsszdm 18,8 mis2
rukoyti uchwytach oldali fogantyOn K = 1,5 m/s2

yibrcie na
rukoyti prl
yolnobehu

Drgania na uch”cie Rezgdsek a
przy włączonym fogantydn
biegu jałom alapjraton

Preyddzkoy Warunki
podmienky użytkowania

11,4 mis2;
K = 1,5

m/s2

0°C
- +32°C

Specifications are subject to change without notice. I Specifikace se mohou mnit bez pfedchoziho ozndmeni.
/ Śpecifikdcie sa móźu menić bez predośMho oznmenia. I Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. /A specifikdciót elózetes figyelmeztetós nólktil is megyItoztathatjuk.

HECI1T®
mada for garden



SAFETY. SYMBOLS I BEZPEĆNOSTIUi SYMBOLY I BEZPĘĆN0STNE
SYMBOLY I SYMBOLE BEZPIECZEPJSTWA I BIZTOIUSAGI JELOLESEK

EN CS 5K PL HU

Your machine must yżś stroj musi ydś stroj musi byś Używaj swojej A gdpet fokozott
be used with cara. bt proyozoyźn preyźdzkoyan maszyny zachowując figyelemmel keli
Therefore, stickers s nejyyśśi s najyyśśou odpowiednie środki dzemeltetni.
haye bean placed opatrnosti. opatrnosńou. ostrożności. Na A gąpen
on the machine, Z tdchto dhyodń Z tchto dóyodoy urządzeniu zostały elhelyezett cimkdk
to remind you je stroj opatren je stroj opatren umieszczone naklejki figyelmeztetik
pictorially of main samolepkami tak, samolepkami tak, ostrzegawcze a felhasznźlót
precuutions to aby upozornily aby upozornili informacyjne, a lehetsńges
take during use. obsluhu na druh obsluhu na druh by przypominać yeszćlyforrźsokra. A
Their meaning is nebezpeći. Jejich nebezpećenstya. ci o koniecznych cimkńk jelentdsdt az
explained below. yznam je yysyńtlen Ich yznam je wczasie alźbbiakban taldija

niże. yysyetlen niżśie. użytkowania meg.
urządzenia środkach
ostrożności. Ich
znaczenie zostało
wyjaśnione poniżej.

Ihese stickers are Samolepky jsou Samolepky sd Te naklejki są A cimkćk a gąp
considered asa part soućźsti stroje siićasśou stroja przewidziane jako elyńlaszthatatlan
of the rnachine and a nesmdji bt za a nesmń byś za stałe elementy rdszdt kńpezi,
cant be in any case żźdnch okolnosti żiadnych okolnosti twojego urządzenia azokat eltźyolitani
remoyed from the snimźny. odstrźnend. i nie mogą tilos.
machine. UPOZORNłN[: UPOZORNENIE: w żadnym wypadku HGYELMEZTETśSI

IJ WARNING: Keep Udrżujte Udrżujte być odklejone. A biztonsźgi

________

the safety signs bezpećnostni bezpećnostnć OSTRZEŻENIE: cimkdket tartsa
clear and yisible śtitky na stroji ttitky na stroji ćistd Pamiętaj by tiszta ds olyasható
on the equipment. ćistd a yiditelnd, a yiditefnd. yymeńte wszystkie etykiety źllapotban.
Replace the safety V ymdńte bezpećnostnć śtitky, bezpieczeństwa Amennyiben a
signs ił they are bezpećaostni śtitky, ak chbajń alebo sń znajdujące się na cimke megsdrblt
missing or illegible. pokud chybi nebo nećitatulnń. urządzeniu były yagy hiźnyzik, akkor

jsou nećitelnd. czyste i widoczne. ragasszon fel ńj
Wymień etykiety cimkdt.
bezpieczeństwa, gdy
są one nieczytelne.

Proper Sprźynź Sprźyna Poprawne A cfmkdk megfeleló
interpretation of interpretace tńchto interpretźcia tchto zrozumienie tych drtelmezdse
these symbols symbolń Vźm symboloy Vńm symboli pozwoli segitsdget nyńjt a
will allow you to umożni pracoyat umożni pracoyaf lepiej i bezpieczniej gdp biztonsźgos
operate the product se strojem Idpe so strojom eptie obsługiwać ds szabźlyszerd
better and safer. a bezpećnbji. a bezpećnejśie. urządzenie. Należy hasznźlatźra.
Please study them Prostudujte si je Preśtudujte si ich się z nimi zapoznać Figyelmesen olyassa
and learn their prosim a naućte se prosim a naućte sa i zapamiętać ich el a cimke jelekhez
meaning. jejich yznam. ich yznarn. znaczenie. tartozó utasitźsokat

ds tźjdkoztatźsokat.

8/104 HECflT
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Nósiedujici yaroynd
symboly pDpomnaji
prayentiyn
bezpećnostni
zósady, kterd je
nutno pn proyozu
stroje dodrżoyat.

Ćtóte nźyod na
pouźitk

Nasiedujóce
yaroynd symboly
pripominajó
preyenUyne
bezpećnostnd
zósady, ktord je
nutnd prl preyźdzke
frdzy dodrźoyaf.
Ćitajte nźyod na Przeczytać
obsiuhu. instrukcje obsługh

Noste ochrannd Noste ochrannd
rukayice. rukayice.

Następujące symbole A kbyetkezó 1
ostrzegawcze figyalmeztetó jelek

__________

przypominają o olyan biztonsógi
prewentywnych elóirźsokra hfyjźk
środkach ostrożności, fal a figyelmdt,
które trzeba amelyeket a góp
dotrzymywać podczas hasznźlata sorón be
eksploatacji maszyny. keli tartani.

Olyassa el
a hasznólati
ótmutatótl

Nosić rękawice Vddókesztyó

________

ochronne. hasznólata kótelezól

Visaljan szorosan

________

zźródó munkaruhót.

Viseljen
csószżsmentes
yddócipót.

Używać ochronę dja a szamdt ds
oczu, słuchu fóldt
igłowy.

Nie używać tego A benzin gyóldkony ds

________

urządzenia w deszczu, robbandkony anyag. i
ani nie pozostawiać Dohźnyzźs ds nyilt I

go na zewnątrz lźng hasznólata tilosl
podczas deszczu.

Noste pfildhay
pracoyni oddy.

Noste
protismykoyou
bezpećnostni obuy.

Noste priliehay9 Nosić dopasowaną
pracoyn odey. odzież.

Noste protiśmykoyó Noś
bezpećnostnó
obuy.

antypoślizgowe
obuwie ochronne.

Pouźiyejte ochranu Pouźiyajte ochranu
oći, sluchu a hlayy. oći, sluchu a hlayy.

The following

J \ warning symbols
are to remind
you of the safety
precautions you
should take when
operating the
machina.
Read the manual

Q instruction manual.

Wear protectiye
gloyes.

Wear closa-fitting
clothing.

Wear non-slip
safety shoes.

Usa eyas, aars and
haad protection

Do not use the
machina in the wet
or in the ram.

A Patrol is a fire
hazard and can

— explode. Smoking
and open fire ara
prohibitad.

• i Do not put hands or
faet naar or undar

Ł rotating parts while
angina is running.
Neyer operate
auger in an area
with underground
electric, gas, watet
or talephona lines.
Contact with electrical
cables or wires can
cause serious injury
or death.

Napouźiyajta stroj
za mokra, ylhka ći
daśtó

Nepouźiyajte stroj
za mokra, ylhka ti
daźJa

Banzin je honlayina Benz!n je horfayina
a móźe axplocloyat. a móźe explodoyać.
Koufeni a pouźiyóni Fajćenie a pouźiyanie
oteyfendho ohnó je otyorendho obda je
zakózóno. zakźzand.

Neyklźdejte ruce
nebo nohy pod
rotujici soućżsti nebo
do jejich blizkosti.
Nikdy nepouźiyejte
yrtźk y oblasti S

podzemnim yedenim
elektrickdho proudu,
plynu, yody, nebo
talefonni linky.
Kontakt s elaktrickmi
kabely nebo yodići
móźe zpdsobit yźźnd
zrantni nebo smrt.

A benzin gyóldkony
ds robbanókony
anyag.
Dohźnyzźs ds nyilt
lźng hasznólata tilosl
Na tagye a kóezdt
yagy lźbźt a forgó
rdszak alź yagy
kózeldbe.
Soha na haszoźlja a
fórót olyan helyen,
ahol a fbld alatt
elektrornos yezetdk,
yiz- gźzyezetdk
yagy telefonyezatdk
hózódik.

Benzyna jest
łatwopalna i może
eksplodować, Palenie
i używanie otwartego
ognia jest zabronione.

Nie wkładaj rąk ani
nóg pod wirujące
części trzymaj ja
dala.
Nigdy nie należy
utywać wiertnicy w
obszarze podziemnych
linii energetycznych,
gazu, wody lub
linii telefonicznych.
Bezpośredni kontakt
przewodem elektrycznym
może spowodować
poważne obrażenia ciała
lub śmierć.

Neykladajte ruky
alebo nohy pod
rotujóce sóćasti
alebo do ich blizkosti.
Nikdy nepouźiyajte
yrtźk y oblasti s
podzemnm yeden(m
elektrickóho pródu,
plynu, nudy, alebo
telefónnej linky.
Kontakt s elektrickmi
kźblami alebo yodićmi
móźe spósobić yźźne
zranenie alabo smrć.

HEII1T®
mado for garden
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Warning! Do not Pozorl Nepouźiyejte Pozorl Nepouźiyajte Uwaga! Nie należy Figyelem! A gdpet
use the appliance stroj y uzayrench stroj y uzayretch używać urządzenia zźrt yagy rosszul
in closed or nebo śpatnk priestoroch! w miejscach szellóztetett
poorly yentilated ygtranch Nebezpećenstyo zamkniętych lub mało helyisńgben ne
enyironments. Risk prostorńch!! otrayyl wentylowanych! hasznźlja.
of breathing in toxic Nebezpeći otrayy. Grozi ryzyko zatrucia. Fulladńs yeszńlye!
gases!
Switch off the Ped praci na stroji Pred pracou na stroji Przed rozpoczęciem A gńp szereldse
engine and remoye yypndte motor pnite motor pracy przy elótt kapcsolja ki a
the key before a yytźhnńte klićek! a yytiahnite kldćik! urządzeniu, wyłączyć motort ds hózza ki a
working on the silnik i i wyjąć kulcsot.
machine! kluczyk!

Risk of injury ejected Nebezpeći poranóni Hrozi Niebezpieczeństwo Repń!6 anyagok
„ partu. yymrśtbnmi ćźstmi. nebezpećenstyo urazu odrzuconymi okozta yeszdly.

poranenia częściami.
odletujócimi
ćasńami.

• Kiep other people Udrżujte osoby Udrźujte osoby Osoby zwierzęta A gyerekeket ds a
and domestic a domźci zyiiata a domźce zyieratż domowe muszą hźziżllatokat tartsa
animals ata safe y bezpećeć y bezpećnej przebywać w biztonsźgos
distarce. yzdńlenosti. yzdialenosti. bezpiecznej tżyolsźgban.

odległości.

HoId the tool firmly Stroj peynń drźte, Stroj peyne drżte, Urządzenie należy A gńpet tartsa
„ with both hands to aby bylo możno aby bolo możnd trzymać mocno, erósen. Kóyes

control sudden jolts zachytit pfipadnd zachytić pripadnń aby zapobiec yagy gyókerekkel
and reactiye forces. nźhld nźrazy. V nźhle odrazy. gwałtownym teli helyeken
Wark yery carefully kamenitń G kofeny V kamenistej G wstrząsom. W dolgozzon fokozott
in rocky ground or prorostld pódń kornąmi prerastenej terenach skalistych figyelemmel.
where other solid pracujte s obzylźśtni póde pracujte i przy korzeniach
objects may be opatruosti. obzylźśń opatrne. należy zachować
present. szczególną

ostrożność.

Risk of burnu. Keep Riziko popńlenin. Riziko popźlenin. Ryzyko poparzenia. Egdsi sdrńlds

„!ljąi safety distance from Udrżujte bezpećnou Udrźujte bezpećnń Zachowuj yeszdlye!
hot parts oć the yzdźlenost od yzdialenosć od bezpieczną Tartózkodjon
machine. horkch ćźsti stroje. horócich ćasti stroja. odległość od biztonsźgos

gorących części tźyolsżgra a góp forró
urządzenia. rószeitól.

„7 The symbol on the Symbol na pźćce Symbol na pńćke Dźwignia z pozycji A sziyatókaron
choke leyer: Lener in sytiće: Póka y stića: Póka y rozruchu na zimno lńyó szimbólum:
position coid start, poloze studen start polohe Studen śtart START”, Hideginditźs

START” START” START” helyezet „ START”
— Dźwignia z pozycji

Operating leyer is in Pźka y proyozni Pźka y preyźdzkoyej pracy RUN” MOkódósi helyzet
position RUN” polane RUN” polohe RUN” „RUN

a+j
Mixing ratio 1:40, Pomdr michźni Pomer mieśania Stosunek mieszanki A benzin ds olaj
use only the fuel 1:40, poużiyejte 1:40, pouźiyajte 40:1 używaj tylko keyerdsi arźnya 1:40
mixture of petrol jen paliyoyou smds len paliyoyń zmes mieszanki paliwowej
and oil benzinu s olejem benzinu s olejom



1. Turnswitch0N
2. Push primer bulb xlO
3. Set choke to „start
4. Press together to lock

throttie
5. Puli to start
6. Set choketo „run”
7. Warm up for 5-20

seconds
8. Press switch to stop

I. ZapnAte spinać
2. Zmźćknte lOx primer
3. Nastayte sytić na „start”
4. Zmźćknąte soućasn pro

uzamćeni piynu
5. Zatźhnąte pro nastartoyźni
6. Nastayte sytić na „run”
7. Nechte zahfdt 5-20

sekund
8. yypn0te spinać

piynu
5. Zatiahnite pre naśtartoyanie
6. Nastayte stić na „run”
7. Nechajte zahriaf 5-20 sek0nd
8. Vypnite spinać

1. Włączyć przełącznik
2. Naciśnij lOx pompę paliwową
3. Ustaw dźwignię przepustnicy do

„start”
4. Naciśnij jednocześnie aby

zablokować gaz
5. Zastosuj do uruchomienia
6. Ustaw dźwignię przepustnicy

do „run”
7. Rozgrzać przez około 20 sekund.
8. Wyłączyć przełącznik

1. Nyomja meg a kapcsoiót
2. Nyomja mag lOx a primer
3. Ailitsa a kart „start” -ra
4. Egy0ttal nyomja meg a gzkart
5. Hdzza meg az indftshoz
6. Ałitsa a kart „RUN”-ra
7. Hagyja 5-20 m-ig feimelegedni
8. Kapcsoija ki a gombot

EN CS 5K PL HU

Engine power Vkon motoru Vkon motora Moc silnika A motor
teijesitmćnye

Engine capacity Obsah motoru Obsah motora Pojemność silnika Motor ibkettćrfogata

Rotation of tool Otźćky nstroje 0tćky nźstroja Prędkość narzędzia Forduiatszźm

Weight Hmotnost H motnost

Recoil starter symbol Rućnf startoyżni

(E

Waga

Rućnd śtartoyanie Start manualny

Product conforms
to reieyant EU
standards.

LWA Data Lwa noise
ieyei in dB.

„y”ćrobek odpoyidź
pfiskśnćm
s:andartdm EU.

LWA Odaj hiadiny
akustickdho tiaku
LwayclB.

Vrobok zodpoyedź
prisiuśnm
t”andardom EU.

udaj o biadine
akustickćho ykonu
LwaydB.

Tómeg

inditókaru

A termók megfelel
az EK yonatkozó
szabyźnyainak

LWA akusztikus
nyoms Lwa dE-ben.

Maszyna spenia
y”maganIa
odnośnie norm UE.

LWA— paranien poziomu
ciśnienia akustymnego
wa apoazory W

ednostkach dB.

EJ
1. Zapnite spinać
2. Stuaćte lOx primer
3. Nastayte sVtić na „start”
4. Stiaćte sóćasne pre uzamknutie
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MOTOROyY ZEMIU yRTAK IUAVOD K POUŹITi___4$,

Ped prynlm uyedenim do proyozu si prosim pozorni pećtte tento nyod k obsiuze.
Tento nayod dobe uschoyejte a pedejte jej każdómu daIfmu uźiyateli, aby byly
tyto informace kdykoliy k dispozici. Seznamte se s nasiedujkimi informacemi, abyste
zamezili yzniku śkod na źiyot, zdrayi a majetku uźiyatele i daIch osob.

yystraha: Tento stroj nen urćen k oyladani osobami (yćetnó dti) se sniźenou
fyzickou, smysloyou nebo duśeyni kapacitou, anebo osobami s nedostatkem
zkuśenosti a ydomosti, pokud nebyly poućeny o proyozu stroje. nebo pokud na n
nedozira osoba zodpoydna za jejich bezpeći.

COIUTENS

SAFETY INSTRUCTIONS 13
GENERAL SAFETY INSTRLJCTION5 13
SAFETY INSTRUCTIONS FOR WORKING WTH EARTH AUGER 14
PROTECTIVE EQUIPMENT 15
WORKAREA 15
PER5ONAL 5AFETY 15
PETROL TOO USE AND CARE 16
SERyICE 16
PERSON PROTECTION 16
RESIDUAL RISKS 18

UNPACKING 18
ASSEMBLY 19

FILLING UP WITH FUELAND OIL 19
OPERATION 20

CHECK BEFORE STARTING 20
STARTING 21
TO STOP ENGINE 21

MAINTENANCE 21
MACHINE MAINTENANCE 22
CLEANING OF AIR FILTER 22
REPLACEMENT OF FUEL FILTER 23
TRANSFER 23
ADJUSTMENT OF CARBURETOR 23
MAINTENANCE INTERVALS 23

STORAGE AND TRANSPORT 24
TRANSPORTATING 25

TROUBLESHOOTING 25
SERVICE AND SPARE PARTS 26
DISPOSAL 26
GUARANTEE OF THE PRODUCT 26

Zylaśtni pozornost ynujte takto zdiraznnym pokyntim:
A. Varoynf! V pOpad nedodrźenf uyedench pokynó yarujeme ped ppadnm nebezpećfm

yźn6ho poran6nf ći ohroźen( źiyota amebo śkodm na stroj ćI majetku.
Poznmka: Pody uźitenć informace.
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INSTRUKCJA. OBSŁUGI

Przed pierwszym zastosowaniem maszyny prosimy starannie przeczytać
instrukcję obsługi. Instrukcję tą należy starannie schować i przekazywać każdemu

dalszemu użytkownikowi, aby zawarte w niej informacje były zawsze dostępne.
Ważne znaczenie ma zapoznanie się z podanymi powyżej informacjami; pozwala to na
uniknięcie szkód dotyczących życia, zdrowia oraz majątku użytkownika i dalszych osób.

Ostrzeżenie: Opisywana w tej instrukcji maszyna nie jest przeznaczona do obsługi
przez osobę o zmniejszonej sprawności fizycznej, umysłowej lub intelektualnej
(łącznie z dziećmi). Maszyna nie jest przeznaczona do obsługi przez osoby
nieposiadające dostatecznych doświadczeń i wiedzy. Jeżeli osoby te nie zostały
pouczone na temat użytkowania maszyny albo jeżeli osoby te pracują pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

SPIS TRESCI ..

_____

INSTRUKcJA BEZPIECZEŃSTWA 62

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 62

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ODNOŚNIE PRACY Z WIERTŁEM ZIEMNYM 63

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ 64

PRZESTRZEŃ ROBOCZA .. 64

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE 65

UŻYWANIE URZĄDZEŃ BENZYNOWYCH I ICH UTRZYMANIE 65

SERWIS 66

OCHRONA OSÓB 66

POZOSTAŁE RYZYKA 68

ROZPAKOWANIE 68

MONTAŻ 69

EKSPLOATACJA 71

URUCHAMIANIE 71

URUCHOMIENIE SILNIKA 71

WYŁĄCZENIE SILNIKA 72

UTRZYMANIE 72

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE UTRZYMANIA MASZYNY 73

OCZYSZCZANIE FILTRA POWIETRZA 73

WYMIANA FILTRA PALIWA 74

PRZEKŁADNIA 74

REGULACJA GAŹNIKA 74

PLAN KONSERWACJI 74

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 75

ROZWIĄZYWP iE PROBLEMÓW 76

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE 77

LIKWIDACJA 77

GWARANCJA NA PRODUKT 78

Szczególną uwagę należy zwrócić na podkreślone w poniższy sposób wskazówki:
OstrzeżenieI W przypadku zlekceważenia podanych wskazówek ostrzegamy przed grożącym
niebezpieczeństwem poważnych obrażeń lub zagrożenia życia i/lub uszkodzenia maszyny

lub majątku.

O Uwaga: Instrukcja zawiera użyteczne informacje.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

„Ą\ Najpierw przeczytaj instrukcję obsługi!

Wszystkie wskazówki należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Szczególną
uwagę należy zwracać na instrukcję bezpieczeństwa.
Jeśli zauważysz uszkodzenia podczas transportu lub rozpakowywania, oraz gdy dostawa była
niekompletna, należy bezzwłocznie o tym powiadomić dostawcę. Nie należy uruchamiać
niekompletne urządzenie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do:

- używania według odpowiednich opisów i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
podanych w niniejszej instrukcji obsługi

- w celu wiercenia otworów do gleby, które będą używane w celu zakotwiczenia pali,
zalesienia, sadzenia drzewek itp.

Jakiekolwiek inne zastosowanie nie spełnia celu przeznaczenia. Niewłaściwe zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem będzie miało za następstwo zanik gwarancji oraz odmowy jakiejkolwiek
odpowiedzialności przez producenta. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu. Nieautoryzowane zmiany na urządzeniu eliminują
odpowiedzialność producenta za szkody z tego tytułu wynikające.
Należy pamiętać, że nasze urządzenia nie były zaprojektowane w celach przeznaczenia
zaprojektowane do użytkowania komercyjnego, handlowego lub przemysłowego. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności, jeśli urządzenie jest używane w celach komercyjnych, handlowych lub
przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w porównywalnych dziedzinach działalności.

Nie należy przeciążać urządzenia — używaj go tylko do celów, dla których zostało
zaprojektowane.

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad
bezpieczeństwa, aby wyeliminować ryzyko obrażeń lub straty materialne. Również
należy przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa podane w każdym
rozdziale. Gdzie jest wymagane dotrzymywanie dyrektyw i przepisów prawnych
do zapobiegania możliwych wypadków podczas pracy z urządzeniem.

Ostrzeżenie: W celu obniżenia ryzyka poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia
maszyny w czasie korzystania z maszyn konieczne jest zawsze przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

UWAGA: Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej
intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych sztucznych rozruszników
serca. Celem zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby
z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza i skonsultować z
producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

SZKOLENIE
Przeszkolić wszystkich użytkowników co do właściwego użytkowania, ustawienia
i obsługi oraz zapoznać się z niedozwolonymi czynnościami.
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•Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zaznajom się z obsługą i właściwym użytkowaniem

sprzętu. Przed każdym użyciem, poświęć chwilę, aby zapoznać się z maszyną.

•Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia lub ludziom, którzy nie są zaznajomieni z tymi

wytycznymi. Lokalne przepisy mogą określać granicę wiekową użytkownika.

•Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej

zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy chyba,

że nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub gdy dana osoba nie

wytłumaczyła jak się używać dany sprzęt.
•Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli są w pobliżu ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta domowe.

•Pamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za szkody oraz zagrożenie

spowodowane innym osobom lub ich mieniu. —

INSTRUKCJE BEZPIECZEIUSTWA ODNOŚNIE PRACY Z WIERTŁEM J
ZIEMNYM
•Pracować tylko przy dobrej widoczności i przy świetle dziennym.
•Nigdy nie używać maszynę z wadliwymi osłonami albo bez prawidłowo zamontowanych

urządzeń ochronnych.
• Silnik uruchamiać ostrożnie zgodnie ze wskazówkami i nogi trzymać w bezpiecznej odległości od od wiertła.

•Nie wkładać rąk albo nóg pod wirujące części albo do ich pobliża.
•Nigdy nie przenosić maszynę, jeśli silnik jest uruchomiony.
•Utrzymywać przestrzeń roboczą czystą i dobrze oświetloną. Bałagan i złe oświetlenie

podwyższają ryzyko wypadku.
•Podczas pracy nigdy nie nosić swobodnie zwisające chusty, bransoletki albo inne przedmioty,

które mogły by zostać zaczepione ruchomymi elementami maszyny.
•Nosić obcisłe ubranie robocze, obuwie robocze s niepoślizgową podeszwą, rękawice, okulary

ochronne, ochronę wobec hałasu i hełm ochronny.
•Wiertto ziemne jest przeznaczone do obsługi tylko przez jedną osobę i podczas pracy musi być

trzymane mocno w obu rękach.
•Maszynę trzymać zawsze mocno w obu rękach za rękojeści i trzymać mocną i bezpieczną

postawę. Mocno zacisnąć kciuki wokół rękojeści.
•Rękojeści utrzymywać w czystości, bez kurzu, oleju albo żywicy.
•Nie starać się wiertło pchać do ziemi siłą, przy pomocy masy swego ciała.

•Podczas wiercenia dotrzymywać szczególną ostrożność. Maszyna, która jest używana do

wiercenia ziemi pośrednictwem ruchu obrotowego może swego użytkownika pośrednictwem

siły reakcyjnej wlec i spowodować poważne szkody albo obrażenia.

•Uderzenie obracającego się wiertła w twardy przedmiot, jakim jest kamień albo korzeń może

spowodować, że wiertło zwolni albo nagle się zatrzyma. W takim wypadku może dojść do

sytuacji, że obrotowa (reakcyjna) siła zostanie przeniesiona przez wiertło do jednostki napędowej

i rękojeści. To spowoduje, że wiertło i rękojeści nagle się odwrócą w kierunku przeciwnym

do kierunku wskazówek zegara. To sprawi, że użytkownik utraci na moment kontrolę nad

maszyną może utracić równowagę i zranić się.
•ieśli dojdzie do zablokowania wiertła podczas pracy, to natychmiastowo zwolnić przycisk

łącznika i wyłączyć silnik.
•W celu obniżenia ryzyka powstałego na wskutek siły reakcyjnej, trzeba podczas obsługi maszyny

mocno ją trzymać i utrzymywać stabilną postawę.
•Jeśli ma się uczucie albo słyszy się, że wiertło uderzyło do twardego przedmiotu, to natychmiastowo

zwolnić przycisk łącznika i „łączyć silnik i przed dalszym wierceniem usunąć przedmiot.

•Podczas wiercenia do ciężkiej ilastej gleby wywiercić maksymalnie 1 / 3 głębokości i potem

wyjąć wiertło z otworu. Oczyścić go potem kontynuować po krótkich odcinkach i z częstym

czyszczeniem wiertła.
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•Kontakt z kablami elektrycznymi albo przewodnikami może spowodować poważne obrażenia
albo śmierć w następstwie porażenia prądem elektrycznym. W celu obniżenia ryzyka odniesienia
ran i wystąpienia szkód materialnych, trzeba mieć zawsze przed rozpoczęciem wiercenia
pewność, że w miejscu wiercenia nie znajduje się żaden rurociąg albo przewód (np. gazowy
albo wodny rurociąg, albo kable elektryczne). Informować się w zakładach rozdzielczych. W
niepewnych wypadkach sprawdzić przy pomocy detektorów czy w danym miejscu nie ma
rurociągów i kabli i przeprowadzić ręczne wykopy w celu ich zlokalizowania.

•Wiertło wymienić natychmiast, kiedy zostanie stwierdzone jakieś pęknięcie albo inne uszkodzenie.
.Oprócz prac rutynowych odnośnie utrzymania maszyny, które są opisane w tych instrukcjach

obsługi, nigdy nie dokonywać o własnych siłach napraw albo zabiegów serwisowych. Zawsze
zwrócić się do autoryzowanego ośrodka serwisowego. Podczas wymiany części albo elementów
zamiennych używać tylko oryginalne części zamienne.

•Ta maszyna nie została zaprojektowana do pracy z lodem, zbyt kamienistą glebą i przede
wszystkim do pracy w terenie z podziemnymi przewodami elektryczności, gazu, wody albo linii
telekomunikacyjnych.

•Ta maszyna nie została zaprojektowana do używania w jakiejkolwiek pozycji, w której wiertło
nie znajdowało by się w pionie.

•Brać pod uwagę skutki drgań maszyny. Podczas pracy robić częste przerwy na spoczynek.
•Po obraniu miejsca przeprowadzania wierceń wyczyścić teren od krzaków i innych przeszkód,

które mogły by zostać zaczepione przez wiertło, kiedy wierci i wiruje.
•Do maszyny można wkładać tylko takie narzędzia albo akcesoria wiercące, które zostały
zaaprobowane firmą Hecht do tej maszyny. Używać tylko oryginalne akcesoria Hecht.

„W celu zmiany narzędzia wiertniczego albo akcesoriów zwolnić przycisk łącznika i wyłączyć silnik.
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ
• Należy zawsze używać zatwierdzonych osłon oczul Przy używaniu waszego narzędzia może
dojść do odrzutu obcego ciała do oczu, co grozi poważnym skaleczeniem oka. Zwykłe okulary
nie są wystarczającą ochroną. Specjalistyczne ochronne okulary zapewniają odpowiednią
ochronę, ponieważ mają specjalne szkło bezpieczne i są odpowiednio uszczelnione na bokach.
• Należy stosować ochronnik słuchu o wystarczających własnościach tłumiącychl Hałas
powoduje postępującą uszkodzenie lub utratę słuchu. Róbcie regularnie przerwy w pracy i
ograniczcie dzienny czas waszego narażenia na hałas.
• Nosić obuwie ochronne z podeszwą zapobiegającą ślizganiu. Istnieje ryzyko obrażeń stopy,
poślizgnięcie się na mokrej lub śliskiej powierzchni. Obuwie ochronne daje pełną ochronę i
zapewnia bezpieczne poruszanie się.
• Podczas praca należy zaysze nosić długie spodnie. Kosiarki nie należy używać boso lub nosząc
otwarte obuwie.
• Przy obchodzeniu się z urzadzeniem noś rękawice. Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych.
• Środki ochrony osobistej, takie jak przeciwpyłowa maska lub kask, ograniczają ryzyko
poniesienia obrażeń, zwłaszcza gdy maszyna podczas pracy powoduj że pył wiruje lub gdy
istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody.

PRZESTRZEN ROBOCZA
•Utrzymywać przestrzeń roboczą czystą i dobrze oświetloną. Nieporządek i złe oświetlenie

podwyższają ryzyko powstania wypadku.
•Sprawdź teren, gdzie będziesz pracować z urządzeniem, usuń wszelkie przedmioty, które

urządzenie może złapać i wyrzucić, takie jak kamienie, zabawki, pręty i druty, może to
spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować obrażenia użytkownika.

•Nie używać tego urządzenia w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem, przykładowo
w pobliżu cieczy palnych, gazów albo prochu. Urządzenia produkują iskry, które mogą zapalić
proch albo wyziewy.
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•Podczas pracy z tym urządzeniem trzymać dzieci osoby postronne w dostatecznej odległości.

Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

BEZPIECZEIIJSTWO OSOBISTE
•Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej

zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy chyba,

że nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub gdy dana osoba nie
wytłumaczyła jak się używać dany sprzęt.

•Upewnij się, że dzieci są pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

•Przy pracy z tym urządzeniem, proszę zachować szczególną ostrożność i koncentrować się na
wykonywanej pracy.

•Proszę nie użytkować urządzenia będąc zmęczonym, chorym, bądź pod wpływem alkoholu,

leków, lub innych środków odurzających, obniżających koncentrację, lub w czasie obciążenia.

Moment nieuwagi przy pracy z urządzeniem może skutkować poważnymi obrażeniami.
•Proszę nie rozciągać się przy pracy. Zawsze należy stać pewnie i utrzymywać równowagę.

W razie nieoczekiwanej sytuacji urządzenie pozostanie pod lepszą kontrolą użytkownika.

•Przed uruchomieniem urządzenia, proszę zdjąć z niego wszelkie narzędzia. Klucz, lub śrubokręt

pozostawiony w obszarze pracy części rotującej urządzenia, może skutkować obrażeniami.

•Zaleca się nosić ubrania ochronne. Zawsze noś ochronę oczu. Wyposażenie ochronne, takie jak
maska przeciwpyłowa, przeciw poślizgowe buty robocze, kask czy ochraniacze słuchu mogą
zmniejszyć ryzyko obrażenia.

•Proszę nosić odpowiedni ubiór. Nie należy nosić luźnych ubrań, lub biżuterii. Proszę trzymać

włosy, odzież i rękawice z dala od poruszających się części urządzenia. Luźna odzież, ubrania,

biżuteria, lub długie włosy mogą zostać przez nie pochwycone.
•Długotrwałe używanie urządzenia może doprowadzić do spowodowanych wibracjami zakłóceń

ukrwienia rąk. Efekty te mogą ulec wzmożeniu wskutek niskiej temperatury otoczenia i/lub

zbyt mocny uścisk uchwytu. Możesz jednak przedłużyć czas uzywania urządzenia, używając

odpowiednich rękawic albo robiąc regularne przerwy. Róbcie regularnie przerwy w pracy
i ograniczcie dzienny czas waszego narażenia na wibracje.

UŻYWANIE URZĄDZEIU BENZYNOWYCH I ICH UTRZYMANIE
OSTRZEŻENIE! Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa.

•Paliwo magazynować w pojemnikach, które zostały specjalnie zaprojektowane w tym celu.
•Paliwo uzupełniać tylko w otwartych przestrzeniach i nie palić w trakcie uzupełniania paliwa.
•Przed uruchomieniem silnika uzupełnić paliwo. Nigdy nie usuwać zakrętkę zbiorniku paliwa lub

nie uzupełniać paliwo, jeżeli silnik jest uruchomiony, albo jeśli jest gorący.
•Jeżeli dojdzie do rozlania benzyny, to nie uruchamiać silnik. Przemieścić urządzenie z przestrzeni,

w której doszło do rozlania i nie dopuścić do możliwości powstania pożaru, dopóki wyziewy

paliwa nie rozwieją się.
•Wszystkie zakrętki zbiornika i pojemnika nałożyć bezpiecznie z powrotem na miejsce.
•Silnika nie uruchamiać w pomieszczeniach zamkniętych, w których może dochodzić do

gromadzenia wyziewów tlenku węgla.
•Podczas pracy z urządzeniem spalinowym nigdy nie należy używać dużej siły. Na dane zadanie

należy zawsze używać odpowiednie urządzenie. Urządzenie, które zostało zaprojektowane dla

danej pracy, lepiej i bezpieczniej wykona pożądane zadanie.
•Nie używaj urządzenie spalinowe, w którym nie działa główny wyłącznik on/off. Każde urządzenie,

które nie może być sterowane głównym wyłącznikiem jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
•Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek regulacji, wymianą osprzętu lub przed przechowaniem

urządzeń spalinowych należy je całkowicie wyłączyć. Te środki ostrożności ograniczą ryzyko
przypadkowego włączenia urządzenia.
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•Niewykorzystane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
wolno dopuść, aby urządzenie było używane przez osoby, które nie są zaznajomione z jego
eksploatacją oraz instrukcją obsługi użytkowania. W rękach osoby niewykwalifikowanej są
dane urządzenia spalinowe niebezpieczne.

•Urządzenia spalinowe należy prawidłowo utrzymywać. Upewnij się, czy ruchome części są
prawidłowo ustawione, i że się nie zacinają. Upewnij się, że urządzenie nie ma uszkodzone
części lub inne problemy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy go naprawić przed następnym użyciem. Wiele wypadków
spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację urządzeń.

•To urządzenie, jego akcesoria, dodatkowe narzędzia itp., należy stosować zgodnie z tymi
instrukcjami i stosować tylko do prac, do których zostały zaprojektowane. Rozważ swoją pracę
i warunki okolicznościowe. Korzystanie z urządzeń spalinowych do pracy, dla których nie zostały
zaprojektowane, może powodować niebezpieczne sytuacje.: SERWIS

•W razie awarii urządzenia przekazać go do naprawy w autoryzowanym zakładzie reperacyjnym,
który używa wyłącznie identyczne części zamienne. Dzięki temu będzie zagwarantowane
bezpieczeństwo Państwa maszyny.

OCHRONA OSÓB

\ Bądź przygotowany! Miej przy sobie, co najmniej:

•Odpowiednią gaśnicę (proszkową).
•W pełni wyposażoną apteczkę, łatwo dostępne dla osób towarzyszących i obsługi urządzenia.

Powinna on przede wszystkim zawierać wystarczającą ilość bandaży na skaleczenia.
•Telefon komórkowy lub inne urządzenie, aby zadzwonić po pogotowie.

Nie pracuj samodzielnie. W pobliżu musi być zawsze ktoś doświadczony, kto urnie
udzielić pierwszej pomocy!

Osoba towarzysząca musi zachować bezpieczną odległość od miejsca pracy, ale tak,
aby Was zawsze widziała! Pracuj tylko w miejscach, gdzie można szybko wezwać
pogotowie!

•W przypadku jakichkolwiek obrażeń postępuj zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
•Jeśli się skaleczysz, przykryj ranę czystym bandażem (materiałem) i mocno naciśnij, aby
zatrzymać krwawienie.

•Zatrucie tlenkiem węgla może spowodować śmierć! Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla
przypominają grypę z bólami głowy, zawrotami głowy i nudnościami. Jeśli wystąpią wymienione
wyżej objawy, należy natychmiast zaczerpnąć świeżego powietrza! Jeśli to konieczne zasięgnąć
porady lekarza.

•Unikać wszelkiego kontaktu z benzyną lub olejem. Unikać przede wszystkim dostania się
benzyny lub oleju do oczu. Jeżeli benzyna lub olej dostaną się do oczu, należy je natychmiast
przemyć czystą wodą. Jeżeli po przemyciu oczy są nadal podrażnione, skonsultujcie się
niezwłocznie z lekarzem.

•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.,, senność” (odrętwienie),
mrowienie, bóle, wrażenie kłucia, zmiany w zabarwieniu skóry lub zmiany na skórze. W
przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy zgłosić się do lekarzal
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W przypadku pożaru:
•Jeśli silnik zacznie palić lub zacznie się z niego dymić, wyłącz urządzenie i odejdź w bezpieczne

miejsce.
•W celu zagaszenia pożaru użyć gaśnicę pianową.
•Nie panikuj. Panika może spowodować jeszcze większe szkody.

•lskry z zapalonych papierosów, iskrzenie elektryczne, gazy wydechowe i rozgrzane części silnika

(np. tłumik) mogą spowodować zapalenie rozlanej benzyny i jej wyziewów.

•Ciepło powoduje rozszerzalność paliwa w zbiorniku, to mogło by spowodować pożar.

•Eksploatacja urządzenia w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem może spowodować

pożar.
•Trzymać rozgrzane części maszyny w bezpiecznej odległości od pozostałych przedmiotów.

Ciepło wydechowe tłumika może uszkodzić lakierowane powierzchnie, roztopić materiały

ciepłoczułe (np. materiały z tworzyw sztucznych, gumę albo winyl) i uszkodzić żywe rośliny.

•Nieodpowiednie magazynowane paliwo może się przypadkowo zapalić. Niewłaściwie

magazynowane paliwo może trafić do rąk dzieciom lub innym niewykwalifikowanym osobom.

Tankowanie paliwa:
• Przed tankowaniem paliwa wyłączyć silnik, i zostawić go żeby wystygł.

•Podczas uzupełniania paliwa uważać, żeby się paliwo nie rozlało. Nim zacznie być uruchamiany

silnik, przemieścić się z urządzeniem do bezpiecznej odległości od miejsca, gdzie było

uzupełniane paliwo.
•Paliwo uzupełnić maksymalnie 20 mm pod górną krawędź zbiornika, tak żeby zgrzane paliwo

miało miejsce, w którym może się rozpiąć.
•Używać maszynę i uzupełniać paliwo tylko w dobrze przewietrzonych przestrzeniach bez

przeszkód.
•Paliwo magazynować w odpowiednim kanistrze benzynowym w bezpiecznym miejscu poza

przestrzenią roboczą. Kanister wyraźnie oznakować napisem „paliwo” i : „

ZAGROŻENIE DLA UKŁADU ODDECHOWEGO

•Wdychanie gazów wydechowych może spowodować poważne uszkodzenie zdrowia albo

nawet śmierć.
•Pracować z piłą tylko w dobrze przewietrzonych przestrzeniach. Wystrzegać się pomieszczeń

zamkniętych.
•Nigdy nie pracować z urządzeniem w miejscu, w którym znajdują się inne osoby albo zwierzęta.

Ostrzeżenie! Przeczytać wszystkie instrukcje. Upewnić się, że są dla Państwa

zrozumiałe. Jeżeli nie będą postępowali Państwo zgodnie ze wszystkimi niżej

podanymi instrukcjami, to mogą Państwo spowodować pożar i/lub przywodzić

sobie ważne obrażenia.

ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE W CELU PÓŹNIEJSZEGO SKORZYSTANIA Z NICH.

POZOSTAŁE RYZYKA
•Choć jest urządzenie używane zgodnie z instrukcją, nie można wyeliminować wszelkie ryzyka

związanego z jego obsługą. Mogą wystąpić następujące ryzyka wynikające z konstrukcji

sprzętu: Zagrożenie mechaniczne spowodowane przez ucięcie i odrzucenie.

•Elektryczne zagrożenie spowodowane dotknięciem z części pod wysokim napięciem
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(bezpośredni kontakt) lub z częściami, które dostały się pod wysokie napięcie w warunkach
awarii (dotyk pośredni).

_______

•Cieplne zagrożenia, których wynikiem jest spalenie lub oparzenie i inne urazy spowodowane
przez możliwy kontakt z przedmiotami lub materiałami o s”sokiej temperaturze włącznie ze
źródłami ciepła

•Niebezpieczeństwo
hałasu, w wyniku, którego może nastąpić utrata słuchu (głuchota) i inne

zaburzeń fizjologicznych (np. utrata równowagi, utrata przytomności).
•Niebezpieczeństwo wibracji (mające za następstwo naczyniowe i neurologiczne uszkodzenia

rąk, jak na przykład choroba białych palców).
•Zagrożenie ze względu na kontakt z cieczami szkodliwymi, gazami, mgłami, dymem i kurzem

odnoszące się do gazów spalinowych. (np., inhalacja)
•Ryzyka powstałe zaniedbaniem zasad ergonomii w projektowaniu maszyny, takie jak za

________

przyczynione niezdrową postawą lub nadmiernym przeciążeniem i nie naturalną wobec

________

anatomii ręki-ramię człowieka związane z konstrukcją uchwytu, związane z budową rękojeści
i wyważeniem urządzenia.

________

• Ryzyko niespodziewanego uruchomienia, nieoczekiwanego przekroczenia prędkości silnika
z powodu awarii I awaria systemu kontroli, odnoszące się do awarii w uchwycie i usytuowanie
sterowania.

•Ryzyko spowodowane niezdolnością do zatrzymania maszyny w najlepszych możliwych
warunkach, związane z wytrzymałością uchwytu i usytuowanie sterowania wyłącznika silnika.

•Ryzyko z powodu awarii w systemie sterowania maszyny, związany z wytrzymałością uchwytu,
usytuowanie sterowania i oznakowania.

•Niebezpieczeństwo spowodowane wyrzucaniem przedmiotów lub wytryskiem płynów.

ROZPAKOWANIE

•Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania.
•Dokładnie sprawdź wszystkie części. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub brakuje jakiejś

części, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
•Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych dopóki nie sprawdzili dokładnie, czy wszystkie

części zostały wypakowane.
•Elementy opakowania (worki plastikowe, spinacze, itp.) trzymać w miejscu niedostępnym dla

dzieci, może być potencjalnym źródłem zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się częściami z
tworzywa sztucznego, folią i małymi elementamil Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia
się!

• Upewnij się, że worki i pojemniki z tworzywa sztucznego nie są porozrzucane i nie zanieczyszczają
środowiska.

•Usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym sprzęt jest używany.
•Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie nalezy używać urządzenia, należy je sprawdzić
w autoryzowanym serwisie.

ZAWARTOŚC OPAKOWANIA
lx jednostka napędowa, lx wiertło (narzędzie), lx czop aretacyjny (albo w zależności od
wykonania może być śruba), lx zawleczka (albo w zależności od wykonania może być nakrętka),
lx worek z narzędziami, lx pojemnik do mieszania mieszanki paliwa, lx instrukcje obsługi

Wyposażenie standardowe może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Produkt wymaga zmontowania. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy prawidłowo
zmontować.
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Jeśli zauważysz uszkodzenia podczas transportu lub rozpakowywania, oraz gdy dostawa była

niekompletna, należy bezzwłocznie o tym powiadomić dostawcę. Nie należy uruchamiać

niekompletne urządzenie.
Opakowanie zalecamy przechować do wtórnego wykorzystania. Podczas utylizacji należy

przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, opakowania należy przesortować

zależności od materiału przekazać je do powtórnego wykorzystania w odpowiednich punktach

zbiorczych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z urzędem miejscowym.

MONTAŻ

\ Uwaga! Maszynę używać tylko w razie, że jest kompletnie złożona.

Przed pierwszym użyciem maszyny trzeba zainstalować wiertło. Postępować krok po kroku

według instrukcji obsługi wyrażonych obrazkami, udzielonych jako przewodnik wizualny w celu

prostej montaży maszyny.

1. Nałożyć wiertło na wał wyprowadzenia wiertła ziemnego (rys 2).
2. Wtozyć czop (albo w zależności od wykonania może być śruba).
3. Zabezpieczyć czop (albo w zależności od wykonania śrubę) przy pomocy zawleczki (albo w

zależności od wykonania nakrętki) (rys. 3),

WIETRZNY SPOJLER
Dla polepszenia komfortu pracy w gorącym środowisku można zamontować spoiler, który

odwraca strumień ciepłego powietrza z silnika z dala od operatora. Należy zamontować spoiler

zgodnie z rysunkiem 4 i 5.

UZUPEŁNIANIE PALIWA I OLEJU
Przestroga! Benzyna jest ekstremalnie łatwo palna. W I I I
pobliżu paliwa nigdy nie palić, ani nie zbliżać się do niego IlEI1T I

________

z otwartym płomieniem albo iskrą. Przed tankowaniem
zawsze najpierw wyłączyć silnik, i pozostawić go
żeby wystygł. Paliwo uzupełniać na zewnątrz. Przed
uruchomieniem silnika oddalić się od miejsca, w którym
było uzupełniane paliwo przynajmniej o 3 metry. Nigdy
nie uzupełniać paliwa w pomieszczeniach zamkniętych.

• Używać tylko oleje wyraźnie przeznaczone dla powietrzem chłodzonych silników dwusuwowych

(API TC / JASO FB). NIE UŻYWAĆ mieszane oleje BIA albo TCW, które są przeznaczone dla wodą

chłodzone silniki dwusuwowe. Zalecana mieszanka oleju benzyny 1:40
•Używać benzynę bezołowiową z numerem oktanowym przynajmniej 90. Jeżeli będzie używana

benzyna z niższym numerem oktanowym niż 90, to silnik będzie zagrożony przegrzaniem i

zatarciem silnika.
•Benzyna albo olej niskiej jakości mogą uszkodzić pierścienie uszczelniające, przewód paliwa albo

zbiornik paliwa. Nie stosować użyty olej albo olej z odzysku, mógł by uszkodzić pompę olejową.

Uwaga: Zmaksymalizować żywotność silnika poprzez przeprowadzenie

następujących zabiegów: Nie używać nierozcieńczoną benzynę (bez dodatku
oleju do silników dwusuwowych). W ciągu bardzo krótkiego czasu doszło by do
poważnego uszkodzenia silnika, którego nie obejmuje gwarancja.

sNie włączać silnik, jeżeli zbiornik paliwa jest pusty. Doszło by do uszkodzenia silnika.
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•Nie używać olej dla silników czterosuwowych, który może spowodować zapchanie świecy
zapłonowej, zapchanie układu wydechowego i sklejenie pierścieni tłokowych.

•Nie używać mieszankę paliwową starszą ponad 14 dni. Stara mieszanka paliwowa może
uszkodzić silnik.

•Przed zmagazynowaniem piły łańcuchowej na dłuższy czas opróżnić zbiornik paliwa, wyczyścić
ją, potem włączyć silnik, żeby doszło do opróżnienia gaźnik.

o Uwaga: Nie wyrzucać niepotrzebne kanistry paliwowe razem z pozostałym odpadem
domowym. Oddać je w regularnej stacji zbiorczej.

Benzyn Olej
2,00 I 50 ml
3,00 I 75 ml
4,001 100ml
proces 40 elementy benzyny + lelement olejów
mieszania

MIESZANIE PALIWA (STOSUNEK MIESZANIA 40:1)
1 Odmierzyć odpowiednią objętość benzyny i oleju na zmieszanie.
2. Część benzyny wlać do odpowiedniego czystego kanistra.
3. Dodać całą część oleju i dobrze przemieszać.
4. Dolać resztę benzyny ponownie dobrze przemieszać (mieszać przynajmniej przez czas jednej

minuty).
5. Wtaściwe zmieszanie benzyny i oleju jest bardzo ważne. Dzięki temu nie dojdzie do zbędnego

zużycia silnika.
6. Wyraźnie oznakować kanister z mieszanką paliwową napisem 40:1, silnik dwusuwowy”.

A Nie użyte paliwo starzeje się. Nie używać mieszankę paliwa starszą niż 14 dni.
Nie mieszać więcej paliwa, niż można zużyć w ciągu 14 dni. Nie mieszać paliwo
bezpośrednio ze zbiornika paliwa.

TANKOWANIE
1. Silnik musi być wyłączony i ostygnięty.
2. Upewnić się, że mieszanka paliwowa jest dobrze przemieszana.
3. Zdjąć zakrętkę zbiorniku paliwa (rys. 1-1).
4. Napełnić zbiornik paliwa z 80 %.
5. Nałożyć i dobrze dociągnąć zakrętkę zbiorniku paliwa i wytrzeć rozlane paliwo.

o Notatka: Stosunek benzyna I HECHT 2T - pierwszych 20 godz. robocz. 33: 1 (3,3 I benzyny:
0,1 I oleju). Po 20 godz. roboczych 40: 1(4 I benzyny: 0,1 I oleju).

EKSPLOATACJA

URUCHAMIANIE
Ostrzeżeniel Przed uruchomieniem urządzenia musisz sprawdzić, czy znajduje się ono w
bezpiecznym stanie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie uruchamiaj urządzenial

Uważaj przede wszystkim na następujące punkty:
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• Uzemanyag mennyisćge;
• Sprawdź, czy mechanizm nie jest uszkodzony lub zużyty.
• Sprawdź, czy wiertto jest prawidłowo zamontowane.
• Łatwość ruchu przełączników.
• Osadzenie wtyczki świec zapłonowych w gniazdku. Luźna wtyczka może powodować

iskrzenie zapłon mieszanki powietrzno-paliwowej.
• Zapewnij czystość uchwytów, aby pewnie prowadzić urządzenie.

• Wszystkie zabezpieczenia i elementy ochronne muszą być prawidłowo zamontowane i

znajdować się na swoim miejscach — dopiero w tym stanie można uruchomić urządzenie.

• Wiertło musi się swobodnie poruszać.

URUCHOMIENIE SILNIKA
Uruchamiaj silnik w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca wlewania paliwa.

1. Ustaw włącznik-wyłącznik w elemencie sterującym na ( ) (rys. 6A).

2. Gdy uruchamiasz zimny silnik (coid start), przesuń dźwignię przepustnicy w położenie

START”. Gdy uruchamiasz ciepły silnik (warm start), przesuń dźwignię przepustnicy w

położenie „RUN” (rys. 7A).
3. Naciśnij 10 x pompę paliwową (rys. 7B).
4. Ustaw dźwignię gazu do połowy otwartego gazu (rys. 6B), a następnie naciśnij przycisk

blokady (rys. 6C).
5. Chwyć urządzenie jedną ręką za rurkę. Drugą ręką pociągaj szybko linkę na rękojeści

rozrusznika (rys. 7C), aż silnik zacznie pracować. Uwagal Nie wyciągaj linki rozrusznika za

daleko - może się zerwać!
6. Jeżeli urządzenie nie zaskakuje, po wtórz kroki 1 do 5.
7. Jeżeli silnik się nie uruchamia, należy ustawić dźwignię ssania na „RUN” i kontynuować

uruchamianie.
8. Gdy silnik się uruchomi, naciśnij dźwignię gazu. Następnie zwolnić dzwignię do połowy.

Dźwignię przepustnicy przesuń w położenie „RUN”.
9. Należy silnik rozgrzać przez około 20 sekund.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać obracającego się wiertła.

Silnik uruchamiać ostrożnie zgodnie z instrukcjami i części ciała, zwłaszcza stopy trzymać w bezpiecznej

odległości od przestrzeni roboczej. Podczas uruchomiania maszyny nie przechylać maszynę.

W trakcie eksploatacji mocno trzymać łącznik uruchamiania.
Delikatnie naciskać na rękojeści w kierunku w dół, aby zaczęła być wiercona dziura.

Wiertło ziemne często unosić, żeby był wspomagany proces czyszczenia wywierconego odpadu z

dziury.
Przeciążenie wiertła ziemnego w trakcie wiercenia może sprawić, że przestanie się obracać. Jeśli do

tego dojdzie, to unieść w górę wiertło ziemne, żeby doszło do odciążenia silnika, który jest mocno

obciążany poprzez wiercenie, trzeba umożliwić wyierconemu odpadowi wydostać się na zewnątrz

z dziury, aby wiercenie mogło być kontynuowane.

Nie naciskać na urządzenie masą ciała.

Nie używać wiertła do lodu podczas wiercenia w ziemię i wiertło do ziemi podczas

wiercenia do lodu. Dla każdego z tego typu wierceń trzeba użyć adekwatne

wykonanie wiertła. Wiertło ziemne nie używać w zbyt kamienistej glebie.
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WYŁĄCZENIE SILNIKA
OSTRZEŻENIE: Po wyłączeniu silnika wiertło może się jeszcze kilka sekund obracać.

Aby wyłączyć silnik, ustaw włącznikwyłącznik na ( O ) (rys. 6A).: UTRZYMAIUIE

We właściwy sposób przeprowadzane utrzymanie jest ważne dla bezpiecznej, ekonomicznej
bezproblemowej eksploatacji silnika.

OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe utrzymanie urządzenia albo nie usunięcie stwierdzonej
usterki przed jego uruchomieniem lub użycie nieoryginalnych części może
spowodować awarię urządzenia, to może spowodować poważne poranienie, albo
śmierć użytkownika.

Przed rozpoczęciem prac serwisowych przy urządzeniu, wyłączyć silnik i odłączyć
przewód świecy zapłonowej. Odczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się
zatrzymają.

•Zawsze dotrzymywać zalecenia odnośnie kontroli, utrzymania i harmonogramów czasowych
podanych w tym podręczniku.

•Na następujących stronach jest przedstawiony czasowy plan utrzymania, sposoby
przeprowadzania rutynowych przeglądów i proste sposoby utrzymania z wykorzystaniem
podstawowych ręcznych narzędzi. Pozostałe zabiegi serwisowe, które są trudniejsze albo
wymagają użycie specjalnych narzędzi, należy przekazać do wykonania autoryzowanemu
ośrodku serwisowemu.

•Czasowy plan utrzymania obowiązuje podczas normalnych warunków eksploatacyjnych. Jeżeli
silnik jest eksploatowany w trudnych warunkach, do których należy ciągłe wysokie obciążenie,
wysoka temperatura albo nadzwyczajnie duża wilgoć, albo zakurzenie, to należy zwrócić się
do ośrodka serwisowego odnośnie zaleceń aplikowanych na konkretne indywidualne potrzeby
i sposób waszego używania silnika.

•Po zakończeniu sezonu dokładnie wyczyścić maszynę i wszystkie metalowe (ruchome) części
nasmarować wazeliną albo naoliwić, żeby maszyna była przygotowana na następny sezon.
Przed dalszą eksploatacją maszyny dokładnie sprawdzić wszystkie komponenty maszyny.

•Regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby są prawidłowo dociągnięte itp. w celu bezpiecznego
używania maszyny.

•Raz na sezon maszynę przekazać do kontroli i przeprowadzenia utrzymania w fachowym
serwisie.

OSTRZEŻENIE! Nie dotrzymanie wskazówek odnośnie utrzymania i wstępnych
zabiegów ochronnych może doprowadzić do poważnych obrażeń albo do
śmierci. Zawsze dotrzymywać sposoby i wstępne zabiegi ochronne podane w tym
podręczniku.

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE UTRZYMANIA MASZYNY
•Staranność w obsłudze urządzenia i regularne czyszczenie gwarantują dobrą funkcjonalność

i sprawność urządzenia.
•Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, ewent. jeżeli trzeba wymienić naklejki dotyczące
bezpieczeństwa i instruktarzu, to zrobić tak.
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•Dbaj o to, aby wszystkie śruby nakrętki były dokręcone, aby urządzenie było w bezpiecznym
i dobrym stanie.

•Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru trzeba z silnika, tłumika i okolic zbiornika paliwa,
usunąć wszystkie brudy i nadmiar oleju.

•Zawsze należy upewnić się, że otwory dla powietrza chłodzącego są czyste i nie są zapchane
zanieczyszczeniami.

•Zużyte lub uszkodzone części ze względów bezpieczeństwa, należy wymienić. Należy używać
tylko oryginalnych części zamiennych.

CZYSZCZENIE
UWAGA: Nie opłukuj silnika wodą. Woda może uszkodzić silnik lub zanieczyścić
układ paliwowy.

1. Pozostaw urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia, co najmniej 1/2 godziny do ostygnięcia.
2. Wytrzyj powierzchnię urządzenia i silnika suchą szmatką.

______

Do czyszczenia nigdy nie należy używać agresywnych substancji czyszczących lub
rozpuszczalnika.

3. Utrzymywać trzon wiertła ziemnego w czystości. Przy pomocy miękkiej tkaniny nawilżonej w
słabym roztworze wody mydlanej wytrzeć do czysta trzon wiertła ziemnego.

4. Oczyścić regularnie żeberka cylindra z drucianej szczotki lub sprężonego powietrza, aby
zapobiec przegrzaniu.

OCZYSZCZANIE FILTRA POWIETRZA
Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra powietrza. W innym razie dojdzie do przeniknięcia pyłu
i zanieczyszczeń do silnika, a przez to do uszkodzenia maszyny. Utrzymuj filtr powietrza w
czystości.

1. Wyłącz silnik urządzenia.
2. Odkręć pokrywę filtra powietrza odkręcając śrubę w lewo (rys. 8A).
3. Wyjmij filtr powietrza (rys. 8C) z obudowy (rys. 8B).
4. Oczyść filtr wodą z mydłem. Wysusz filtr na powietrzu. Nigdy nie używaj benzyny!
5. Nasączyć wkładkę pianową czystym olejem silnikowym. Nadmierny olej wycisnąć z wkładki

pianowej do czystej materii.
6. Jeśli filtr składany jest zbyt zanieczyszczony, to zmienić go za nowy.
7. Załóż filtr w odwrotnej kolejności kroków.

ŚWIECA ZAPŁONOWA
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy wymienić świecę zapłonowa, co każdych 100
godzin pracy. Używać tylko zalecaną świecę zapłonową, ta ma właściwą wartość cieplną dla
temperatur eksploatacyjnych silnika. W celu stwierdzenia aktualnych rodzajów polecanych świec
należy skontaktować się z autoryzowanym ośrodkiem serwisowym.

Ą\ Uwaga!!! Jeśli silnik był na krótko przed uruchomiony, powierzchnia tłumika i świecy
jest bardzo gorąca. Należy, dlatego bardzo uważać, aby uniknąć poparzenia.

O UWAGA: Niewłaściwa świeca zapłonowa może spowodować uszkodzenie silnika.
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Dla osiągnięcia właściwej wydajności musi mieć świeca zapłonowa właściwą szparę i nie śmie
być zanieczyszczona.

L 1 Odłączyć kołpak ze świecy zapłonowej (rys. 9) i usunąć z przestrzeni świecy wszelkie
zanieczyszczenia.

2.W celu demontowania świecy zapłonowej użyć klucz właściwych rozmiarów.
3.Sprawdzić świecę zapłonową. Wyjąć świecę w razie uszkodzenia, dużego zabrudzenia, złego

stanu podkładki uszczelniającej albo zużytej elektrody.
4. Przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego zmierzyć odległość elektrod zapłonu

świecy (rys. 10). Prawidłowa odległość jest podana w Danych technicznych. Jeśli trzeba ustawić
nową odległość, to ostrożnie skorygować szparę pośrednictwem zgięcia zewnętrznej elektrody.

5. Świecę zapłonową pieczołowicie zainstalować z powrotem ręką, żeby nie doszło do śrubowania
przez gwint.

6. Po osadzeniu świecy zapłonowej dociągnąć ją przy pomocy klucza do świec zapłonowych tak,
żeby doszło do ściśnięcia podkładki.

7. Podczas instalacji nowej świecy zapłonowej dociągnąć o 1/2 obrotu po tym, jak świeca została
J osadzona, aby doszło do ściśnięcia podkładki.

8. Podczas ponownego montażu pierwotnej świecy zapłonowej dociągnąć o 1/8 - 1/4 obrotu po
tym, jak świeca została osadzona, żeby doszło do ściśnięcia podkładki.

O UWAGA: Luźna świeca zapłonowa może być bardzo gorąca i może uszkodzić
silnik. Zbytnie dociągnięcie świecy albo niewłaściwe założenie może prowadzić do
uszkodzenia gwintów i przede wszystkim cylindra.

9. Zamocować osłonę świecy zapłonowej do świecy zapłonowej.

WYMIANA FILTRA PALIWA
Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra paliwa! Regularnie wymieniaj filtr paliwa.
1. Opróżnij zbiornik paliwa do odpowiedniego naczynia.
2. Wyciągnij głowicę ssącą paliwo (rys. 11) przy pomocy haczyka ze zbiornika paliwa i ściągnij

ją ruchem obrotowym.
3. Wymień filtr paliwa i włóż założoną głowicę z powrotem do zbiornika paliwa.

PRZEKŁADNIA
Co 100 godzin pracy wymienić smar w przekładni.

REGULACJA GAŹNIKA
Proszę zawsze dotrzymywać zalecenia odnośnie kontroli, konserwacji i czasowych
harmonogramów zawartych w tej instrukcji obsługi. Skomplikowane czynności serwisowe, lub
wymagające specjalnych narzędzi, proszę pozostawić naszemu autoryzowanemu serwisowi.

PLAN KONSERWACJI
Zawsze dotrzymywać zalecenia odnośnie kontroli, utrzymania i harmonogramów czasowych
podanych w tym podręczniku. Pozostałe zabiegi serwisowe, które są trudniejsze albo
wymagają użycie specjalnych narzędzi, należy przekazać do wykonania autoryzowanemu
ośrodku serwisowemu.
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Element maszyny Czynność

Śruby, nakrętki,
Sprawdzic, dociągnąc

bolce

Filtr powietrza Oczyścić lub wymienić

Filtr paliwa Wymienić

Świeca .

zapłonowa
Ocz”scic! wyregulowac I wymienic

Sprawdzić, w razie potrzeby
Węzyki paliwa wym ien ic

Kompletna Sprawdzic, w razie potrzeby oczyscic
maszyna

Uchwyt Sprawdzić działanie V

Wiertło Sprawdzić prawidłowość montażu

(*) w środowisku zakurzonym czyścić częściej

W przypadku, gdy urządzenie (wiertło) na biegu jałowym porusza się należy

niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

PRZESTROGA! Przed zmagazynowaniem maszyny silnik musi całkowicie ostygnąć.

L OSTRZEŻENIE! Zachować podręcznik użytkownika w celu późniejszego użycia.

Jeżeli jest zaplanowane magazynować maszynę przez dłuższy czas (ponad 30 dni),

to przeprowadzić w ramach utrzymania następujące zabiegi:

•Przełączyć łącznik zapłonu do pozycji STOP”
•Przed zmagazynowaniem w przestrzeni zamkniętej pozostawić silnik ostygnąć.

•Zużyte albo uszkodzone części z powodów bezpieczeństwa wymienić.

• Maszynę magazynować w suchym i czystym miejscu chronionym wobec mrozu, poza zasięgiem

nieuprawnionych osób.
•Maszynę i elementy akcesoriów starannie wyczyścić po każdym użyciu. Dzięki temu nie dojdzie

do powstania pleśni.
•Urządzenie nie magazynować przez dłuższy czas na bezpośrednim świetle słonecznym.

•W celu nakrycia używać pokrowiec z przenikalnego materiału. Nie przenikalny materiał np. igelit

mógł by spowodować skraplanie wilgoci powietrznej i z tego wynikającą korozję części metalowych.

• Zmagazynować urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu poza zasięgiem dzieci i

nieuprawnionych osób.

1 Opróżnij zbiornik paliwa w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu.

2. Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym do momentu samoczynnego

zgaśnięcia silnika (opróżnienia gaźnika z paliwa).
3. Pozwól silnikowi ostygnąć (ok. 5 sekund).
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W przypadku przerw dłuższych od 3 miesięcy:
1 Wykręć świecę zapłonową kluczem do świec (zobacz „Wymiana I regulacja świecy zapłonowej”).
2. Wlej do komory spalania łyżeczkę do herbaty czystego oleju do silników dwusuwowych i

pociągnij kilka razy linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej we wnętrzu silnika.
3. Wkręć świecę zapłonową.

TRANSPORT
„Ą\ Uwaga!!! Pozostaw silnik całkowicie ostygnąć przed transportem.

Zbiornik paliwa musi być pusty. Rozlane paliwo lub jego opary mogą zapalić się.

1. Urządzenie transportować tylko z pustym zbiornikiem paliwa.
2. Opróżnić zbiornik paliwa przy pomocy zasysacza oleju. Uruchomić silnik i pozostawić go

pracować, dopóki nie zostanie zużyta wszystka pozostała benzyna i silnik zgaśnie.
3. Korek wlewu paliwa należy dobrze dokręcić.
4. Wyłącznik silnika i zawór paliwa (jeśli jest w wyposażeniu) włączyć w pozycję 0FF lub Stop.
5 Pozostaw silnik całkowicie ostygnąć przed transportem.
6. Uważaj, aby nie upuścić urządzenie lub jej nie uderzyć w czasie transportu.
7. Transportuj urządzenie ustawiony poziomo i zabezpieczyć jego przed przewróceniem.
8. Upewnij się, że podczas transportu urządzenie nie będzie uderzał przedmiotów obok, ani

one do niego. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzenie i nie opieraj nic o niego.
RADA: W celu łatwiejszej manipulacji można podczas transportu i zmagazynowania
zdemontować wiertło (narzędzie) od jednostki napędowej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

O Uwaga: Uszkodzenia urządzenia, które wymagają większej interwencji muszą zawsze
być usówane w autoryzowanym serwisie. Niewłaściwa ingerencja w urządzenie

II [Ęj może spowodować jego uszkodzenie. Usterki, których nie można naprawić za

pomocą

tej tabeli, może naprawić tylko w autoryzowanym serwisie.

P Problem Mozliwa przyczyna Sposob usunięcia

Pusty zbiornik paliwa Napełnij zbiornik

Zastosuj się do podanych w tejNieprawidłowa kolejnosc
instrukcji obsługi wskazowekczynnosci
dotyczących uruchamiania maszyny.

Zmniejsz gaz, uruchom silnik kilka
Silnik „zalany” razy, w razie potrzeby „montuj,

oczyść i wysusz świecę zapłonową.
Silnik nie uruchamia Świece pokryte sadzą,

.Oczysc wyreguluj lub wymiensię nieprawidłowy odstęp między
swiece zapłonoweelektrodami

Uszkodzenie złącza świecy lub
Wymien na nowekabla zapłonowego

Zanieczyszczenie gaźnika, dysz, Zleć oczyszczenie i wyregulowanie
nieprawidłowo ustawiona gaźnika warsztatowi
mieszanka w gaźniku specjalistycznemu

Zatkany filtr paliwa Wymień lub oczyść filtr paliwa
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Silnik nie pracuje z
maksymalną mocą

Nadmierna ilość
spalin wzgl. dym

Silnik jest zimny

Świece pokryte sadzą,
nieprawidłowy odstęp między
elektrodami

Zabrudzony filtr powietrza

Zanieczyszczenie gaźnika, dysz,
nieprawidłowo ustawiona
mieszanka w gaźniku

Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa

Nieszczelny pierścień
uszczelniający skrzyni korbowej

Zużyty cylinder, tłoczysko cylindra

Nieprawidłowy zapłon

Nieprawidłowo ustawiona
mieszanka w gaźniku

Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa

Powoli rozgrzej silnik, ew.
przymknij przepustnicę

Oczyść, wyreguluj lub wymień
świece zapłonowe

„Open

Oczyść lub wymień filtr powietrza

Zleć oczyszczenie i wyregulowanie
gaźnika warsztatowi
specjalistycznemu

Zatankuj urządzenie zgodnie z
instrukcją

Zleć usunięcie usterki warsztatowi
specjalistycznemu

Silnik pracuje za
szybko na biegu
jałowym

Nieprawidłowa pozycja dźwigni Ustaw przepustnicę w położeniu
przepustnicy

Zleć wyregulowanie gaźnika
warsztatowi specjalistycznemu

Zatankuj urządzenie zgodnie z
instrukcją

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE

•W przypadku awarii sprzętu, żądaj naprawy w autoryzowanym serwisie, który używa tylko
oryginalnych części zamiennych. Zachowasz w ten sposób bezpieczeństwo swojego urządzenia.

•W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, naprawę lub oryginalnych części
zamiennych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem HECHT.

•Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć www.hechtpolska.pI
•Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer części, które można znaleźć na

www.hechtpolska.pI

LIKWIDACJA

•Maszyny, akcesoria i opakowania należy usuwać zgodnie z wymogami ochrony środowiska

w punktach zbiórki surowców wtórnych.
•Urządzenie nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Dokonaj likwidacji w sposób

przyjazny dla środowiska, oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie będzie przyjęte

bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie lokalnym lub najbliższym
punkcie zbiórki. Niewłaściwa utylizacja może zostać ukarana zgodnie z przepisami krajowymi.

•Olej i benzyna jest odpadem niebezpiecznym. Należy usuwać je w odpowiedni sposób. Nie

należy wyrzucać do odpadów domowych. W sprawach recyklingu paliwa i oleju, należy
skonsultować się z miejscowymi urzędami, lub centrum serwisowym albo sprzedawcą.
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GWARANCJA NA PRODUKT

• Dla tego produktu dostarczamy gwarancję „ odpowiedzialności prawnej za wady w okresie
24 miesięcy po zakupie.

• Dla osób prawnych, handlowych, komunalnych innych niż użytek prywatny, gwarancja
jakości udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu; dla silników Briggs8Stratton
udzielana jest na okres 90 dni od daty zakupu.

• Wszystkie produkty przeznaczone są do użytku domowego chyba, że instrukcja obsługi,
w opisie eksploatacji lub w instrukcji użytkownika nie mówi inaczej. Podczas uzywania
w inny sposób lub wykorzystywanie w sprzeczności z instrukcją obsługi, doprowadzi do
tego, że reklamacja nie będzie uznana za uzasadnioną.

•
Nieodpowiedni dobór produktów oraz fakt, że produkt nie spełnia Państwa wymagań, nie
może stanowić powodu do reklamacji. Nabywca był zapoznany z właściwościami produktu.

• Kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy sprawdzenia poprawności funkcjonowania
4 produktu i zapoznać się z jego obsługą.

________

• Warunkiem uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazówek
dotyczących eksploatacji, obsługi, czyszczenia, przechowywania oraz konserwacji.

• Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą obsługą lub
interwencji poza autoryzowanym serwisem w trakcie okresy gwarancyjnego, są wyłączone
z gwarancji.

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez normalne
użytkowanie.

• Gwarancja nie obejmuje również zużycia części, powszechnie określanych jako eksploatacyjne
(np. filtry, noże, paski klinowe, łańcuchy, szczotki, uszczelki, świece zapłonowe, łożyska j.

• Jest wyłączone z gwarancji noszą produktu lub jego części spowodowane przez normalne
użycie produktu lub części produktu i innych części, które w sposób naturalny sio zużywają.

• Dla rzeczy, sprzedawanej po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla której została
obniżona cena.

• Szkody wynikające z istotnych wad materiału lub błędów producenta zostaną usunięte
bezpłatnie dodatkową dostawą lub naprawą. Podstawą jest to, iż produkt powróci do
naszego centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu.

• Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

• Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie produktu nie podlegają pod gwarancję
i dlatego czynności te są odpłatne.

• Naprawy, które nie podlegają gwarancji, można odpłatnie przeprowadzić w naszym centrum
serwisowym. Nasze centrum senMsowe chętnie sporządzi Państwu kosztorys naprawy.

• Będziemy rozpatrywać naprawę tylko tych produktów, które zostały do nas wysłane
i odpowiednio zapakowane wraz z uregulowaną opłatą. Należne nieopłacone - jako towar
nienadający się magazynować, priorytetowe lub wysyłki specjalne — tak wysyłane produkty
nie będą przyjęte.

• W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Tam otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji.

• Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć na www.hechtpolska.pl
• Utylizację Państwa starych urządzeń elektrycznych przeprowadzimy bezpłatnie.

GWARANCJA NA SILNIK
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NORMALNE ZUŻYCIE:
Tak samo jak wszystkie urządzenia mechaniczne, także silniki wymagają periodycznego

utrzymania i wymiany części, żeby właściwie funkcjonowały. Gwarancja nie dotyczy wypadków,

w których czas przydatności do użycia części albo silnika wygasł w następstwie normalnego

używania.

NIEWŁAŚCIWE UTRZYMANIE:

Okres przydatności do użytku silnika jest zależny od warunków, w których jest eksploatowany

i od troski, która jest mu poświęcana. Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego kurzem,

brudem, piaskiem z czyszczenia świec albo innymi materiałami ściernymi, które przedostały się do

silnika w następstwie niewłaściwego utrzymania. Ta gwarancja obejmuje tylko wady materiału

i/lub wykonania warsztatowego silnika. Dlatego nie ma sensu żądać wymiany albo zwrotu

pieniędzy za urządzenie, na którym może być silnik zamontowany. Gwarancja nie dotyczy ani

napraw koniecznych w następstwie:
• Używania innych aniżeli oryginalnych części

• Elementy sterowania albo urządzenia, która przeszkadzają w uruchomieniu silnika, powodują

obniżenie mocy silnika i obniżają jego okres przydatności do użytku. (Skontaktować się

z producentem urządzenia)
• Nieszczelne gaźniki, zapchane przewody paliwa, zacinające się zawory, albo inne

uszkodzenia, spowodowane używaniem zanieczyszczonego albo starego paliwa. Używać

świeżą benzynę bezołowiową i stabilizator paliwa.

• Części, które są wytarte albo nałamane, dlatego że silnik był eksploatowany z niedostateczną

ilością oleju, zanieczyszczonym olejem albo olejem niewłaściwej specyfikacji. Stosować olej

zalecany przez producent,
• Naprawa albo wyregulowanie towarzyszących części albo zestawów, np. sprzęgacza

biegów, sterowania zdalnego itp. które nie są oryginalne.

• Uszkodzenie albo zużycie części spowodowane brudem, który przedostał się do silnika

________

w następstwie niewłasciwego utrzymania albo podczas ponownego montazu oczyszczacza

powietrza, albo poprzez używanie innego niż oryginalnego oczyszczacza albo wkładki

filtracyjnej.
• Części uszkodzone przeciążeniem albo przegrzaniem spowodowanym zabrudzeniem,

albo zapchaniem trawą, odłamkami brudem, ożebrowania w układzie chłodzenia, albo

w przestrzeni żyroskopu, albo szkody spowodowane eksploatacją silnika w zamkniętej

niewietrzonej przestrzeni.
• Uszkodzenie silnika albo jego części na przykład nadmiernymi wibracjami spowodowanymi

rozluźnieniem zamocowania silnika, niedociągniętymi nożami kosiarki, rozluźnionymi, albo

niezrównoważonymi kołami obiegowymi, niewłaściwym zamocowaniem urządzenia do

wału silnika, nadmiernymi obrotami albo inną niewłaściwą eksploatacją.

• Wygięty albo złamany wał korbowy po uderzeniu noża do twardego przedmiotu albo

z powodu nadmiernego napięcia pasów klinowych.

• Uszkodzenie silnika albo niektórej z jego części, np. komory spalania, zaworów, siodeł

zaworowych, prowadnic zaworów, albo spalenia uzwojenia rozrusznika poprzez używanie

niewłaściwego paliwa — na przykład gazu ciekłego, gazu ziemnego, przetwarzanej benzyny

itp.
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HASZIUALATI UTASITAS
. .

A kószulek eIsći lizembe heIyezse eiótt figyeimesen olyassa ei ezt a hasznalati utas,tst! A
haszniati utasitst orizze meg, azt a berendezs toybbi felhasznMóinak is adja t, es lehetieg
trolja a gep kózeIeben, hogy brmikor eloiyashatć Iegyen. A suiyos szemóIyi srGićsek,: karokozasok, gópsruiósek megekizóse órdekben az aibbi utasitsokat olyassa el es tartsa be.

Figyeimeztetós! A kószulóket gyermekek, magatehetetien yagy szeflemiieg fogyatókos
szemelyek nem hasznlhatjk, ilIetye a kószulóket csak olyan szemóly zemeitetheti,
aki a hasznalati utasitast elolyasta es megertette, iUetye a keszulek hasznalataert
feleiossóget yiialó szemóly feiugyeiete alatt ali.

TARTALOM
BIZTONSAGI IJTASITASOK 80

ALTALANO5 RIZTONSAGI uTASrTAS0K 80
BIZTONSAGI ELÓIRASOK A FÓLDFURÓ HASZNALATAKOR 81
MUNKAVęDELMI ESZKÓZÓK 82
MUNKAHELY 82
SZEMLYES MUNKAVDELEM 82
A BENZINMOTOROS GPEK HASZNALATA S KARBANTARTASA 83
SZERVZ 84
MUNKAVDELEM 84
EGYB KOCKAZATOK 85

KICSOMAGOLAS 85
ÓSSZESZERELES 86

UZEMANYAG S OLAJ TÓLTęSE 86
UZEMELTETES 88

ELLENÓRZS BEINDTAS ELÓTT 88
MOTOR BEINDTASA 88
MOTOR LEALL(TASA 89

KARBANTARTAS 89
KARBANTARTASI FELADATOK 89
LęGSZORÓ TISZTTASA 90
OZEMANYAGSZORÓ CSERJE 91
FORDULATSZAMCSÓKKENTÓ AHęTEL 91
KARBURATOR BEALLJTASA 91
KARBANTARTAS OTEMTERVE 91

TAROLAS A SZALUTAS 92
SZALL(TAS 92

PROBLEMAELHARITAS 93
SZERyZ Es PÓTALKATRESZEK 94
MEGSEMMISITES 94
A TERMEKRE yQNATKOZÓ GARANCIA 94

Szenteijen kul6nós figyelmet az igy megjelólt utasitasoknak:
„4 Figyeimeztetós! Az utasftsok be nem tartsnak sólyos yagy akr haLos srQls,

yagy anyagi kr, gpsćr0s lehet a kóyetkezmónye.
O Megjegyzes: fontos i nformdókat tartalmaz.
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