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ZNACZENIE SYMBOLI
Wersja instrukcji obs∏ugi

Ta instrukcja obs∏ugi jest w wersji mi´dzynarodowej, 
przeznaczonej dla wszystkich krajów angloj´zycznych poza 
Amerykà Pó∏nocnà. W Ameryce Pó∏nocnej nale˝y korzystaç z 
wersji dla Stanów Zjednoczonych.

Oznakowanie maszyny
OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub 
nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ maszynà 
mo˝e ona staç si´ niebezpiecznym 
narz´dziem, mogàcym spowodowaç 
obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika lub innych 
osób.

Przed przystàpieniem do pracy maszynà 
prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem 
zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz 
wskazówki podane pod rubrykà Ârodki 
ochrony osobistej.

Niniejszy produkt zgodny jest z 
obowiàzujàcymi dyrektywami CE.

OSTRZE˚ENIE! Podczas ci´cia powstaje 
py∏, który jest szkodliwy w razie wdychania. 
Stosuj atestowane Êrodki ochrony dróg 
oddechowych. Nie wdychaj oparów 
benzyny ani spalin. Nale˝y zapewniç dobrà 
wentylacj´.

OSTRZE˚ENIE! Wykonywanie nag∏ych oraz 
gwa∏townych ruchów mo˝e byç 
niebezpieczne i byç przyczynà 
zagra˝ajàcych ˝yciu obra˝eniom. Nale˝y 
dok∏adnie przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi i 
przed uruchomieniem maszyny upewniç si´, ˝e wszystkie 
instrukcje zosta∏y zrozumiane.

OSTRZE˚ENIE! Iskry z tarczy tnàcej mogà 
doprowadziç do zapalenia materia∏ów 
palnych, takich jak benzyna, drewno, 
ubrania, suche szk∏o itp.

Sprawdê, czy tarcze tnàce nie majà p´kni´ç 
ani innych uszkodzeƒ.

Nie wolno u˝ywaç okràg∏ych tarcz tnàcych

Ssanie.

Pompa paliwowa

Zawór dekompresacyjny

Uchwyt rozrusznika

Uzupe∏nianie mieszanki benzyna/olej

Naklejka z instrukcjami 
dotyczàcymi uruchamiania 
Patrz wskazówki w cz´Êci 
zatytu∏owanej W∏àczanie i 
wy∏àczanie".

Emisja ha∏asu do otoczenia 
zgodna z dyrektywà Wspólnoty Europejskiej. 
WartoÊç emisji dla maszyny podana zosta∏a w 
rozdziale Dane techniczne oraz na naklejce.

Pozosta∏e symbole/naklejki 
samoprzylepne umieszczone na maszynie dotyczà 
specjalnych wymogów, zwiàzanych z certyfikatami 
w poszczególnych krajach.

WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ

Wyst´pujà trzy poziomy ostrze˝eƒ. 

OSTRZE˚ENIE!

OSTRO˚NIE!

UWAGA!

!
OSTRZE˚ENIE! Wskazuje na sytuacj´ 
zagro˝enia, która, jeÊli si´ jej nie uniknie, 
spowoduje Êmierç lub powa˝ne 
obra˝enia.

!
OSTRO˚NIE! Wskazuje na sytuacj´ 
zagro˝enia, która, jeÊli si´ jej nie uniknie, 
mo˝e spowodowaç drobne lub 
umiarkowane obra˝enia cia∏a.

UWAGA! Wykorzystywana w przypadku czynnoÊci 
niezwiàzanych z obra˝eniami.

!
OSTRZE˚ENIE! Ingerencja w silnik 
powoduje uniewa˝nienie europejskiego 
zatwierdzenia typu produktu.
Polish – 35



SPIS TREÂCI
Spis treÊci
ZNACZENIE SYMBOLI

Wersja instrukcji obs∏ugi ............................................ 35

Oznakowanie maszyny .............................................. 35

WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ ............................. 35

SPIS TREÂCI

Spis treÊci ................................................................... 36

OPIS

Szanowny Kliencie! .................................................... 37

Budowa i funkcje ........................................................ 37

OPIS URZÑDZENIA

Opis zespo∏ów przecinarki .......................................... 38

ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE

Uwagi ogólne .............................................................. 39

TARCZE TNÑCE

Uwagi ogólne .............................................................. 42

Ch∏odzenie wodne ...................................................... 42

Tarcze diamentowe dla ró˝nych materia∏ów .............. 42

Ostrzenie tarcz diamentowych .................................. 42

Wibracje tarcz diamentowych ................................... 42

Nap´d ......................................................................... 42

Transport i przechowywanie ...................................... 43

MONTA˚ I REGULACJE

Zak∏adanie tarczy tnàcej ............................................ 44

Przewód wodny .......................................................... 46

OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM

Uwagi ogólne .............................................................. 47

Paliwo ......................................................................... 47

Tankowanie ................................................................ 48

Transport i przechowywanie ...................................... 48

DZIA¸ANIE

Ârodki ochronne .......................................................... 49

Ogólne zasady bezpieczeƒstwa ................................. 49

Transport i przechowywanie ...................................... 54

URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE

Przed uruchomieniem ................................................ 55

Uruchamianie ............................................................. 55

Wy∏àczanie silnika ...................................................... 56

KONSERWACJA

Uwagi ogólne .............................................................. 57

Plan konserwacji ......................................................... 57

Czyszczenie ............................................................... 58

Inspekcja funkcjonalna ............................................... 58

Regeneracja tarczy tnàcej .......................................... 63

POSZUKIWANIE USTEREK

Rozwiàzywanie problemów ........................................ 64

Rozwiàzywanie problemów ........................................ 65

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne ......................................................... 66

Osprz´t tnàcy ............................................................. 66

Deklaracja zgodnoÊci WE ........................................... 67
36 – Polish



OPIS
Polish – 37

Szanowny Kliencie!

Dzi´kujemy za wybór produktu Husqvarna!

Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo zadowoleni ze swojej 
maszyny i ˝e b´dzie ona Paƒstwu s∏u˝yç przez d∏ugie lata. 
Zakup jakiegokolwiek z naszych produktów daje mo˝liwoÊç 
korzystania z profesjonalnej pomocy w razie koniecznoÊci 
przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Je˝eli maszyna nie 
zosta∏a kupiona w autoryzowanym punkcie sprzeda˝y, 
prosimy zapytaç o najbli˝szy warsztat serwisowy.

Niniejsza Instrukcja obs∏ugi ma charakter dokumentu 
wartoÊciowego. Dopilnuj, aby instrukcja obs∏ugi by∏a zawsze 
pod r´kà w miejscu pracy. Stosujàc si´ do zawartych w niej 
wskazówek (na temat u˝ytkowania, obs∏ugi technicznej, 
konserwacji itd.) mo˝na znacznie przed∏u˝yç okres u˝ytkowy 
maszyny, a tak˝e zwi´kszyç jej wartoÊç w przypadku 
sprzeda˝y. W razie sprzeda˝y maszyny nale˝y przekazaç 
nowemu u˝ytkownikowi tak˝e instrukcj´ obs∏ugi.

Ponad 300 lat innowacji

Tradycje szwedzkiej firmy Husqvarna AB si´gajà 1689 roku, 
kiedy to król Szwecji Karol XI nakaza∏ wybudowaç fabryk´ 
produkujàcà muszkiety. W tym czasie po∏o˝ono pierwszy 
fundament pod umiej´tnoÊci in˝ynierskie, które przyczyni∏y 
si´ do rozwoju niektórych wiodàcych na Êwiecie produktów w 
dziedzinach takich jak broƒ myÊliwska, rowery, motocykle, 
urzàdzenia gospodarstwa domowego, maszyny do szycia 
oraz produkty przeznaczone do u˝ytku na zewnàtrz. 

Husqvarna jest Êwiatowym liderem w produkcji urzàdzeƒ 
przeznaczonych do u˝ytku na zewnàtrz dla leÊnictwa, do 
piel´gnacji parków, trawników oraz ogrodów, jak równie˝ 
narz´dzi diamentowych dla budownictwa i przemys∏u 
kamieniarskiego.

OdpowiedzialnoÊç w∏aÊciciela

W∏aÊciciel/pracodawca jest odpowiedzialny za odpowiednie 
wyszkolenie operatora, umo˝liwiajàce bezpiecznà obs∏ug´ 
urzàdzenia. Kierownicy i operatorzy muszà przeczytaç i 
zrozumieç niniejszà instrukcj´ obs∏ugi. Muszà byç Êwiadomi:

• Instrukcji bezpieczeƒstwa maszyny.

• Zakresu zastosowaƒ i ograniczeƒ maszyny.

• Sposobu u˝ytkowania i konserwacji maszyny.

Przepisy krajowe mogà mówiç o u˝yciu niniejszej maszyny. 
Przed rozpocz´ciem pracy z maszynà, nale˝y upewniç si´ 
jakie przepisy obowiàzujà w danym miejscu.

Zastrze˝enie producenta

Po opublikowaniu niniejszej instrukcji obs∏ugi firma Husqvarna 
mo˝e wydaç dodatkowe zalecenia dotyczàce bezpiecznej 
obs∏ugi tego produktu. W∏aÊciciel jest odpowiedzialny za 
stosowanie wy∏àcznie najbezpieczniejszych metod obs∏ugi.

Husqvarna AB nieustannie modernizuje swoje wyroby, w 
zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez 
uprzedzenia.

Informacje i pomoc dla klientów mo˝na uzyskaç, kontaktujàc 
si´ z nami za poÊrednictwem naszej witryny 
www.husqvarna.com

Budowa i funkcje

Ta przecinarka r´czna przeznaczona do ci´cia twardych 
materia∏ów, takich jak beton i kamieƒ. Nale˝y jej u˝ywaç 
wy∏àcznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Aby 
zapewniç bezpiecznà obs∏ug´ tego produktu, operator winien 
dok∏adnie przeczytaç niniejszà instrukcj´. Wi´cej informacji 
mo˝na uzyskaç w autoryzowanym punkcie handlowo-
us∏ugowym lub w firmie Husqvarna.

Niektóre z unikalnych w∏aÊciwoÊci Paƒstwa produktu sà 
opisane poni˝ej.

SmartCarb™

Wbudowana automatyczna kompensacja filtra utrzymuje 
wysokà moc i zmniejsza zu˝ycie paliwa.

Dura Starter™

Zabezpieczony przed kurzem zespó∏ rozrusznika z 
uszczelnionymi spr´˝ynà powrotnà i ∏o˝yskami kó∏ka linowego 
jest niemal bezobs∏ugowy i jeszcze bardziej niezawodny.

X-Torq® 

Silnik X-Torq® zapewnia bardziej dost´pny moment 
obrotowy w wi´kszym zakresie pr´dkoÊci, co daje 
maksymalnà zdolnoÊç ci´cia. X-Torq® zmniejsza zu˝ycie 
paliwa do 20% oraz emisj´ do 60%.

EasyStart

Silnik oraz rozrusznik sà zaprojektowane tak, aby zapewniç 
szybkie i ∏atwe uruchamianie maszyny. Zmniejsza opór na 
lince rozrusznika do 40%. (Zmniejsza spr´˝anie w czasie 
rozruchu.)

Pompa paliwowa

Podczas naciskana gruszki pompki paliwa, jest ono 
pompowane do gaênika. Do uruchomienia silnika konieczna 
jest mniejsza iloÊç pociàgni´ç, tzn. maszyn´ mo˝na ∏atwiej 
uruchomiç. 

Du˝a g∏´bokoÊç ci´cia

Daje g∏´bokoÊç ci´cia 270 mm (10,6 ") co jest wielkoÊcià dwa 
razy wi´kszà w porónaniu do tarczy tradycyjnych. Ci´cia 
mo˝na wykonywaç wydajnie z jednej strony.

Wydajny system t∏umienia wibracji

Efektywne t∏umiki wibracji ramion i uchwytów.

Ch∏odzenie wodà i kontrolowanie py∏u

Urzàdzenie do ci´cia jest wyposa˝one w uk∏ad ch∏odzenia 
wodà i funkcj´ kontroli py∏u, które zapewniajà ci´cie na mokro 
oraz zapobiegajà zapyleniu.



OPIS URZÑDZENIA
Opis zespo∏ów przecinarki - K970 II Ring/K970 III Ring
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1 Pokr´t∏a rolek prowadzàcych

2 Smarowniczki

3 Os∏ona no˝a

4 Os∏ona przeciwodpryskowa

5 Tarcza diamentowa (nie na wyposa˝eniu)

6 Przycisk blokady ko∏a nap´dowego

7 Z∏àczka na wà˝ ogrodowy z filtrem

8 Korek wlewu paliwa

9 Tabliczka znamionowa

10 Âruby regulacyjne

11 Âruby os∏ony

12 Zawór dekompresacyjny

13 Uchwyt rozrusznika

14 Blokada dêwigni gazu

15 Dêwignia gazu

16 Uchwyt przedni

17 Zawór wodny

18 Naklejka z napisem ostrzegawczym

19 Pokrywa filtra powietrza

20 Dêwignia ssania z blokadà obrotów rozruchowych.

21 Uchwyt tylny.

22 Wy∏àcznik

23 Pompa paliwowa

24 Os∏ona cylindra

25 Nakr´tki zabezpieczajàce ramion rolki oporowej

26 Rolki oporowe

27 Ko∏o nap´dowe

28 Rolki sterujàce

29 Torba z narz´dziami

30 Smarownica t∏okowa

31 Klucz imbusowy szeÊciokàtny 6 mm

32 Smar ∏o˝yskowy

33 Z∏àcze wody, GARDENA®

34 Klucz kombinowany, typu torx

35 Klucz p∏aski otwarty, 19 mm

36 Instrukcja obs∏ugi

37 Rozrusznik
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ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE
Polish – 39

Uwagi ogólne

W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo∏y 
zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj´ oraz 
sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia 
prawid∏owego dzia∏ania.

Blokada dêwigni gazu

Blokada dêwigni gazu jest tak skonstruowana, by 
zabezpieczaç przed przypadkowym naciÊni´ciem dêwigni 
gazu. W chwili wciÊni´cia blokady (A), uwolniona zostaje 
dêwignia gazu (B).

Blokada wy∏àcznika pozostaje wciÊni´ta dopóty, dopóki 
wciÊni´ty jest wy∏àcznik. Z chwilà puszczenia uchwytu 
zarówno dêwignia gazu, jak i przycisk blokady powracajà do 
swojego pierwotnego po∏o˝enia. Odbywa si´ to za pomocà 
dwóch niezale˝nie od siebie dzia∏ajàcych spr´˝yn 
powrotnych. Oznacza to, ˝e dêwignia gazu zostaje 
automatycznie zabezpieczona w po∏o˝eniu biegu ja∏owego.

Sprawdzanie blokady dêwigni gazu

• Sprawdê, czy dêwignia gazu jest zablokowana w 
po∏o˝eniu biegu ja∏owego, gdy blokada dêwigni gazu 
znajduje si´ w po∏o˝eniu wyjÊciowym.

• WciÊnij blokad´ dêwigni gazu i sprawdê, czy po 
zwolnieniu nacisku powraca ona do po∏o˝enia 
wyjÊciowego.

• Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si´ 
p∏ynnie i czy spr´˝yny powrotne dzia∏ajà prawid∏owo.

• Uruchom przecinark´ i ustaw jà na pe∏ne obroty. PuÊç 
dzwigni´ gazu i sprawdê, czy tarcza tnàca zatrzymuje si´ 
i pozostaje nieruchoma. Je˝eli tarcza tnàca obraca si´, 
gdy dêwignia gazu znajduje si´ w po∏o˝eniu biegu 
ja∏owego, nale˝y sprawdziç wyregulowanie biegu 
ja∏owego. Patrz wskazówki podane w rozdziale 
„Konserwacja”.

Wy∏àcznik

Silnik nale˝y wy∏àczaç za pomocà wy∏àcznika.

Sprawdzanie wy∏àcznika

• W∏àcz silnik i sprawdê, czy po przesuni´ciu wy∏àcznika w 
po∏o˝enie stop silnik zatrzyma si´.

!
OSTRZE˚ENIE! Nie wolno u˝ywaç 
maszyny z niesprawnymi zespo∏ami 
zabezpieczajàcymi. Je˝eli Twoja maszyna 
nie spe∏nia jakiegokolwiek z warunków 
kontrolnych, nale˝y jà oddaç do serwisu.

Silnik powinien byç wy∏àczony, a 
wy∏àcznik przestawiony w po∏o˝enie 
STOP.



ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE
40 – Polish

Os∏ona tarczy tnàcej

Os∏ona jest zamontowana nad tarczà tnàcà i zapobiega 
odrzucaniu skrawanych fragmentów materia∏u w kierunku 
u˝ytkownika.

Sprawdzanie tarczy i os∏ony tarczy

• Sprawdê, czy os∏ona znajdujàca si´ nad i pod tarczà tnàcà 
nie jest p´kni´ta lub uszkodzona w inny sposób. Wymieƒ 
jà, je˝eli jest uszkodzona.

• Sprawdê, czy tarcza tnàca jest prawid∏owo zamocowana 
i nie ma Êladów uszkodzenia. Uszkodzona tarcza tnàca 
mo˝e zraniç u˝ytkownika.

Os∏ona przeciwodpryskowa
Os∏ona przeciwodpryskowa zabezpiecza przed odrzuconymi 
drobinami materia∏u, rozpylonà wodà i szlamem.

Sprawdzanie os∏ony przeciwodpryskowej

Sprawdê, czy os∏ona nie jest p´kni´ta ani nie ma w niej 
otworów powsta∏ych na skutek uderzenia szlamu. Wymieƒ 
os∏on´, jeÊli jest uszkodzona.

System t∏umienia wibracji

• Twoja maszyna jest wyposa˝ona w system t∏umienia 
wibracji, którego zadaniem jest ograniczenie wibracji do 
minimum i zapewnienie jak najwi´kszego komfortu 
podczas pracy maszynà.

• System t∏umienia wibracji, w który wyposa˝ona jest 
maszyna,  obni˝a poziom wibracji przekazywanych na 
uchwyty z silnika/osprz´tu tnàcego. Korpus silnika wraz z 
zespo∏em tnàcym po∏àczony jest z uchwytami za 
poÊrednictwem tzw. elementów systemu t∏umienia 
drgaƒ.

Sprawdzanie systemu t∏umienia wibracji

• Regularnie sprawdzaj, czy elementy systemu 
przeciwdrganiowego nie sà p´kni´te lub zdeformowane. 
Wymieƒ je, jeÊli sà uszkodzone.

• Upewnij si´, czy elementy t∏umiàce wibracje sà dok∏adnie 
przymocowane pomi´dzy silnikiem a uchwytem.

!
OSTRZE˚ENIE! Przed uruchomieniem 
maszyny zawsze sprawdê, czy os∏ona jest 
prawid∏owo zamontowana.

!
OSTRZE˚ENIE! Nadmierne wibracje mogà 
spowodowaç uszkodzenia naczyƒ 
krwionoÊnych lub nerwów u osób 
majàcych problemy z krà˝eniem. Zg∏oÊ si´ 
do lekarza, je˝eli wystàpià objawy 
fizyczne, które mogà byç zwiàzane z 
nadmiernymi wibracjami. Przyk∏adem 
takich objawów jest dr´twienie, brak 
czucia, „∏askotanie”, „k∏ucie”, ból, 
ca∏kowita lub cz´Êciowa utrata si∏y, 
zmiany koloru skóry lub naskórka. Objawy 
te wyst´pujà najcz´Êciej w palcach, 
d∏oniach lub nadgarstkach. Mogà one si´ 
nasilaç w niskich temperaturach.

!
OSTRZE˚ENIE! Silnik powinien byç 
wy∏àczony, a wy∏àcznik przestawiony w 
po∏o˝enie STOP.
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T∏umik

Zadaniem t∏umika jest ograniczenie do minimum poziomu 
ha∏asu i odrzucanie spalin poza stref´ pracy operatora.

Kontrola stanu t∏umika

Sprawdzaj regularnie, czy t∏umik jest nienaruszony i dobrze 
zamocowany.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj 
maszyny z uszkodzonym t∏umikiem lub 
bez niego. Uszkodzony t∏umik znacznie 
zwi´ksza ha∏as i niebezpieczeƒstwo 
po˝aru.  Miej zawsze w pobli˝u sprz´t 
gaÊniczy. 

W trakcie pracy, po jej zakoƒczeniu oraz 
na biegu ja∏owym t∏umik bardzo si´ 
nagrzewa. Pami´taj o 
niebezpieczeƒstwie po˝aru, szczególnie 
gdy w pobli˝u znajdujà si´ ∏atwo palne 
materia∏y lub opary.

Miej zawsze w pobli˝u sprz´t gaÊniczy.
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TARCZE TNÑCE
Uwagi ogólne

Ch∏odzenie wodne

• Nale˝y zawsze stosowaç ch∏odzenie wodne. Podczas 
ci´cia na mokro uk∏ad nap´du pierÊcienia jest nieustannie 
ch∏odzony, aby zapobiec przegrzaniu.

Tarcze diamentowe dla ró˝nych 
materia∏ów

• Tarcze diamentowe mo˝na z powodzeniem stosowaç do 
ci´cia muru, zbrojonego betonu i innych materia∏ów 
z∏o˝onych.

• W naszym asortymencie znajdujà si´ tarcze tnàce 
przeznaczone do ci´cia ró˝nych materia∏ów. Dowiedz si´ 

w punkcie sprzeda˝y sprz´tu Husqvarna, jaka tarcza 
tnàca jest najodpowiedniejsza do twoich potrzeb.

Ostrzenie tarcz diamentowych

• U˝ywaj wy∏àcznie ostrych tarcz diamentowych.

• Tarcze diamentowe mogà ulec st´pieniu w razie 
stosowania nieprawid∏owego nacisku podczas ci´cia lub w 
skutek ci´cia niektórych materia∏ów, np. silnie zbrojonego 
betonu. Ci´cie t´pà tarczà diamentowà powoduje jej 
przegrzanie, co z kolei mo˝e byç przyczynà odpadania 
segmentów diamentowych.

• Tarcz´ mo˝na ostrzyç poprzez ci´cie nià mi´kkiego 
materia∏u Êciernego, np. piaskowca lub ceg∏y.

Wibracje tarcz diamentowych

• Wskutek wywierania zbyt du˝ego nacisku na tarcz´ tnàcà 
traci ona swój kszta∏t i zaczyna wibrowaç.

• Wibracje powinny ustaç po zmniejszeniu nacisku. W 
przeciwnym razie wymieƒ tarcz´.

Nap´d

Dzi´ki unikatowej konstrukcji maszyny si∏a nap´dowa nie jest 
przy∏o˝ona do Êrodka tarczy.

Bie˝niki dwóch rolek prowadzàcych toczà si´ w rowkach 
tarczy tnàcej. Spr´˝yny rolek prowadzàcych wywierajà nacisk 
na rolki,, które z kolei dociskajà ukszta∏towanà klinowo, 
wewn´trznà kraw´dê tarczy tnàcej do uformowanego w 
kszta∏cie V rowka w kole nap´dowym. Ko∏o nap´dowe 
umieszczone jest na wa∏ku nap´dzanym przez silnik za 
poÊrednictwem paska nap´dowego.

Pozwala to na ca∏kowità g∏´bokoÊç ci´cia 270 mm (10,6 cali) 
przy zastosowaniu tarczy diamentowej 370 mm (14 cali).

1 Ostrze

2 Rolki oporowe

3 Ko∏o nap´dowe

4 Rolki sterujàce

5 Kraw´dê ukszta∏towana klinowo

Kontrola zu˝ycia

Wewn´trzna kraw´dê tarczy tnàcej oraz rowek ko∏a 
nap´dowego ulegajà z czasem wyrobieniu.

Tarcza pierÊcieniowa b´dzie nadal dzia∏aç prawid∏owo, je˝eli:

!
OSTRZE˚ENIE! Tarcza tnàca mo˝e p´knàç 
i spowodowaç obra˝enia operatora. Do 
pracy z tà maszynà nale˝y u˝ywaç tylko 
oryginalnych tarcz pierÊcieniowych 
zaprojektowanych przez firm´ 
Husqvarna.

Producent tarczy tnàcej podaje 
ostrze˝enia i zalecenia dotyczàce 
prawid∏owego u˝ywania i konserwacji 
tarczy. Przeczytaj wszystkie instrukcje i 
stosuj si´ do nich.

Tarcz´ tnàcà nale˝y sprawdziç przed jej 
zamontowaniem na pile, jak równie˝ 
sprawdzaç cz´sto podczas u˝ywania. 
Nale˝y uwa˝aç na p´kni´cia, ubytki (w 
przypadku tarcz diamentowych) lub 
od∏amane cz´Êci. Nie wolno u˝ywaç 
uszkodzonej tarczy tnàcej.

!
OSTRZE˚ENIE! Aby zapobiec 
nagrzewaniu si´ tarcz diamentowych do 
ci´cia na mokro nale˝y nieustannie 
ch∏odziç je wodà. Wskutek nagrzania 
tarcza mo˝e p´knàç a odpadajàce jej 
kawa∏ki mogà doprowadziç do obra˝eƒ.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie stosuj tarczy 
tnàcej do ci´cia innego materia∏u ni˝ ten, 
do którego jest przeznaczona.

Nigdy nie u˝ywaç tarczy diamentowej do 
ci´cia materia∏ów z tworzywa 
sztucznego. Ciep∏o wydzielane w trakcie 
ci´cia mo˝e stopiç tworzywo sztuczne, 
które mo˝e przykleiç si´ do tarczy tnàcej 
i spowodowaç odbicie.

Ci´cie w metalu wywo∏uje iskry, które 
mogà spowodowaç po˝ar. Nie u˝ywaj 
maszyny w pobli˝u substancji lub gazów 
∏atwopalnych.

1

2

35

4
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TARCZE TNÑCE
• ko∏o nap´dowe nie jest zbytnio zu˝yte

1) Nowe

2) Zu˝yte

• rolki sterujàce nie sà zbytnio zu˝yte

1) Nowa, 3 mm (0.12’’)

2) Zu˝yta, ≤ 1,5 mm (0.06’’)

• wzajemne ustawienie rolek i tarczy tnàcej jest 
prawid∏owe. Patrz wskazówki znajdujàce si´ w rozdziale 
„Monta˝ i regulacja”.

Podczas okresu u˝ytkowego tarczy diamentowej nale˝y 
dwukrotnie skontrolowaç ustawienie rolek: po raz 
pierwszy - po za∏o˝eniu nowej tarczy, po raz drugi - gdy 
tarcza zosta∏a do po∏owy zu˝yta.

Transport i przechowywanie

• Przechowuj tarcz´ tnàcà w stanie suchym.

• Przed okresem przechowywania lub transportem 
sprawdziç wszystkie ostrza.
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MONTA˚ I REGULACJE
Zak∏adanie tarczy tnàcej

• Przetrzyj powierzchni´ tarczy tnàcej, jeÊli jest ona 
zabrudzona.

• Odkr´ç nakr´tki zabezpieczajàce os∏ony rolek oporowych.

• Dokr´ç Êruby regulacyjne o kilka obrotów.

• Poluzuj pokr´t∏o, aby ca∏kowicie zlikwidowaç napi´cie 
spr´˝yny.

• Wykr´ç cztery Êruby mocujàce os∏on´ rolek oporowych 
pos∏ugujàc si´ w tym celu kluczem fajkowym 6 mm, a 
nast´pnie zdejmij os∏on´.

• Za∏ó˝ tarcz´ tnàcà.

• Po jednej stronie tarczy znajduje si´ rowek (1), który jest 
rowkiem prowadzà cym dla rolek prowadzà cych. 
Dopilnuj, by klinowo ukszta∏towana kraw´dê tarczy tnàcej 
wesz∏a w ko∏o nap´dowe i by rowek prowadzàcy tarczy 

!
OSTRZE˚ENIE! Regeneracja u˝ywanych 
tarcz tnàcych nie jest dozwolona. 
U˝ywana tarcza tnàca mo˝e byç 
os∏abiona. Regenerowana tarcza tnàca 
mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´ powodujàc 
powa˝ne obra˝enia operatora lub innych 
osób.

!
OSTRZE˚ENIE! Przed za∏o˝eniem tarczy 
tnàcej do maszyny sprawdê, czy nie jest 
uszkodzona. Uszkodzona tarcza tnàca 
mo˝e p´knàç i rozprysnàç si´ powodujàc 
powa˝ne obra˝enia.

UWAGA! Wymieƒ ko∏o nap´dowe, gdy zak∏adasz nowà 
tarcz´ tnàcà. Zu˝yte ko∏o nap´dowe mo˝e powodowaç 
poÊlizg tarczy tnàcej i doprowadziç do jej uszkodzenia.

Niewystarczajàcy przep∏yw wody wp∏ywa na drastyczne 
skrócenie okresu u˝ytkowego ko∏a nap´dowego.
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MONTA˚ I REGULACJE
tnàcej dopasowany by∏ do poszczególnych rolek 
prowadzàcych.

•  Dopilnuj, by klinowo ukszta∏towana kraw´dê tarczy tnàcej 
wesz∏a w ko∏o nap´dowe i by rowek prowadzàcy tarczy 
tnàcej dopasowany by∏ do poszczególnych rolek 
prowadzàcych. Patrz wskazówki podane w rozdziale 
„Tarcze tnàce”.

• W razie potrzeby wciÊnij rolk´ prowadzàcà, tak aby 
wesz∏a w rowek na tarczy tnàcej.

• Zaistaluj os∏on´ rolek oporowych. Nast´pnie dokr´ç 
mocno cztery Êruby mocujàce.

• Obracaj tarczà tnàcà i zobacz, czy rolki oporowe nie 
dociskajà do niej zbyt mocno.

• Ustaw Êruby regulacyjne tak, by rolki oporowe dotyka∏y do 
tarczy tnàcej.

• Wyreguluj je tak, by ∏atwo mo˝na by∏o przytrzymaç rolki 
oporowe kciukiem, gdy tarcza tnàca wiruje. Rolka 
oporowa powinna tylko czasami toczyç si´ po tarczy 
tnàcej.
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• Dokr´ç nakr´tki zabezpieczajàce na os∏onie rolek 
oporowych.

• Obracajàc tarczà tnàcà sprawdê, czy nadal mo˝na 
przytrzymaç rolki oporowe kciukiem, podczas gdy tarcza 
wiruje.

Pi∏a powinna znajdowaç si´ w pozycji pionowej podczas 
sprawdzania nacisku rolek.  Gdy maszyna le˝y na boku, 
ci´˝ar tarczy tnàcej utrudnia prawid∏owà regulacj´.

• Dokr´ç mocno pokr´t∏a. Teraz maszyna jest gotowa do 
eksploatacji.

Przewód wodny

Pod∏àcz przewód wodny do êród∏a dostarczajàcego wod´. 
Otwarcie zaworu d∏awiàcego powoduje przep∏yw wody. 

Najmniejszy przep∏yw wody: 4 l/min. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e 
z∏àczka przewodu gi´tkiego maszyny wyposa˝ona jest w filtr.

UWAGA! Nieprawid∏owa regulacja mo˝e doprowadziç do 
uszkodzenia tarczy tnàcej.

Je˝eli tarcza tnàca obraca si´ powoli lub zatrzymuje si´, 
przerwij natychmiast ci´cie i znajdê usterk´.
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OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM
Uwagi ogólne

Paliwo

Benzyna

• Stosuj benzyn´ bezo∏owiowà lub o∏owiowà wysokiej 
jakoÊci.

• Zaleca si´ benzyn´ co najmniej 90-oktanowà (RON). 
Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej ni˝ 90 
powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co 
mo˝e byç przyczynà jego powa˝nego uszkodzenia.

• W przypadku pracy silnika na stale wysokich obrotach 
zaleca si´ stosowanie benzyny o wy˝szej liczbie 
oktanowej.

Paliwo ekologiczne

HUSQVARNA zaleca stosowanie benzyny proekologicznej 
(tzw. paliwa alkilatowego) - bàdê gotowej mieszanki Aspen 
do dwusuwów, bàdê proekologicznej benzyny do silników 
czterosuwowych zmieszanej z olejem do silników 
dwusuwowych zgodnie z tym, co podano poni˝ej. Prosimy 
zauwa˝yç, ˝e w razie zmiany rodzaju paliwa mo˝e byç 
wymagana regulacja gaênika (patrz wskazówki pod 
nag∏ówkiem "Gaênik").

Mo˝na stosowaç paliwo mieszane z etanolem E10 
(mieszanka maks. 10% etanolu). Stosowanie mieszanek z 
etanolem wy˝szych ni˝ E10 to gorsze warunki pracy, które 
mogà prowadziç do uszkodzenia silnika.

Olej do silników dwusuwowych

• W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych 
osiàgów stosuj olej HUSQVARNA do silników 
dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do 
naszych silników dwusuwowych, ch∏odzonych 
powietrzem.

• Nigdy nie u˝ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do 
ch∏odzonych wodà, przyczepnych silników do ∏odzi, czyli 
tzw. oleju do silników przyczepnych (oznaczonego 
TCW).

• Nigdy nie u˝ywaj oleju przeznaczonego do silników 
czterosuwowych.

Sporzàdzanie mieszanki

• Mieszank´ sporzàdzaj w czystym pojemniku, 
zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania 
benzyny.

• Do naczynia nalej najpierw po∏ow´ benzyny 
przeznaczonej do sporzàdzenia mieszanki. Nast´pnie 
dodaj do niej ca∏à dawk´ oleju. Wymieszaj dok∏adnie 
paliwo z olejem potrzàsajàc pojemnikiem. Dolej pozosta∏à 
iloÊç benzyny.

• Przed ka˝dorazowym nalaniem paliwa do zbiornika 
maszyny wymieszaj je dok∏adnie potrzàsajàc kanistrem.

• Nie sporzàdzaj mieszanki w iloÊci wi´kszej ni˝ to jest 
potrzebne do 1 miesi´cznego u˝ycia.

Olej taki stosuje si´ w proporcji

• 1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników 
dwusuwowych lub podobnym.

• 1:33 (3%) z innymi olejami sklasyfikowanymi jako JASO 
FB lub ISO EGB do silników dwusuwowych ch∏odzonych 
powietrzem lub mieszanka zgodna z zaleceniami 
producenta oleju.

!
OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w 
zamkni´tych lub êle wentylowanych 
pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà 
Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia 
tlenkiem w´gla. U˝yj wentylatorów, aby 
zapewniç w∏aÊciwà cyrkulacj´ powietrza 
podczas pracy w wykopach lub rowach o 
g∏´bokoÊci wi´kszej ni˝ jeden metr.

Paliwo i jego opary sà ∏atwo palne. 
Wdychanie oparów paliwa lub kontakt 
paliwa ze skórà mo˝e doprowadziç do 
powa˝nych obra˝eƒ. Zachowuj 
ostro˝noÊç i zapewnij dobrà wentylacj´ 
podczas post´powania z paliwem.

Spaliny silnikowe majà wysokà 
temperatur´ , mogà zawieraç iskry, które 
mogà si´ staç przyczynà po˝aru. Nigdy 
nie w∏àczaj maszyny w pomieszczeniach 
zamkni´tych lub w pobli˝u materia∏ów 
∏atwopalnych!

Nie pal tytoniu i nie pozostawiaj goràcych 
przedmiotów w pobli˝u paliwa.

UWAGA! Maszyna wyposa˝ona jest w silnik dwusuwowy. 
Jako paliwo nale˝y stosowaç wy∏àcznie mieszank´ benzyny 
z olejem do dwusuwów. Dok∏adne odmierzenie iloÊci oleju 
gwarantuje uzyskanie mieszanki o prawid∏owym sk∏adzie. 
W przypadku sporzàdzania ma∏ej iloÊci mieszanki nawet 
niewielkie zachwianie proporcji mo˝e znacznie wp∏ynàç na 
jej sk∏ad.

Benzyna, w 
litrach

Olej do silników 
dwusuwowych, w litrach

2% (1:50)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40
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Tankowanie

Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:

• Je˝eli rozla∏eÊ paliwo lub olej silnikowy na maszyn´ - 
wytrzyj dok∏adnie maszyn´ i poczekaj, a˝ wyschnà resztki 
benzyny.

• Je˝eli obla∏eÊ paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ 
ubranie. Przemyj te cz´Êci cia∏a, które mia∏y stycznoÊç z 
paliwem. U˝yj wody i myd∏a.

• Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj 
szczelnoÊç korka wlewowego i przewodów paliwowych.

• JeÊli korek paliwa nie zosta∏ mocno dokr´cony po 
tankowaniu.

Transport i przechowywanie

• Maszyn´ i paliwo nale˝y przechowywaç i transportowaç 
w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa 
i powstania oparów nie zachodzi∏o ryzyko wyst´powania 
iskier lub otwartego p∏omienia, np. w pobli˝u maszyn i 
silników elektrycznych, kontaktów elektrycznych/
prze∏àczników pràdu lub kot∏ów.

• Do przechowywania i transportowania paliwa nale˝y 
u˝ywaç pojemników specjalnie przeznaczonych do tego 
celu i zatwierdzonych.

D∏u˝sze przechowywanie

• Przed odstawieniem maszyny na d∏u˝sze 
przechowywanie nale˝y opró˝niç zbiornik paliwa. 
Dowiedz si´ na najbli˝szej stacji benzynowej, co nale˝y 
zrobiç z nie zu˝ytym paliwem.

!
OSTRZE˚ENIE! Podczas tankowania 
przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które 
zmniejszajà ryzyko po˝aru:

Nie pal tytoniu i nie pozostawiaj goràcych 
przedmiotów w pobli˝u paliwa.

Przed przystàpieniem do tankowania, 
wy∏àcz silnik i odczekaj kilka minut a˝ 
ostygnie. Silnik powinien byç wy∏àczony, 
a wy∏àcznik przestawiony w po∏o˝enie 
STOP.

Korek wlewowy otwieraj ostro˝nie, 
poniewa˝ wewnàtrz zbiornika mo˝e 
panowaç nadciÊnienie.

OczyÊç korek wlewowy i powierzchni´ 
wokó∏ niego.

Po zatankowaniu dok∏adnie zakr´ç korek 
wlewowy.

Nieprawid∏owo dokr´cony i poluzowany 
korek mo˝e drgaç, a paliwo mo˝e 
wyciekaç ze zbiornika paliwa, tworzàc 
zagro˝enie po˝arowe.

Przed uruchomieniem przenieÊ maszyn´ 
na odleg∏oÊç co najmniej 3 m od miejsca 
tankowania.
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DZIA¸ANIE
Ârodki ochronne

Uwagi ogólne

• Nigdy nie u˝ywaj maszyny, jeÊli nie masz mo˝liwoÊci 
wezwania pomocy w razie wypadku.

Ârodki ochrony osobistej

Podczas u˝ywania maszyny nale˝y zawsze mieç na sobie 
zatwierdzone przez odpowiednie w∏adze Êrodki ochrony 
osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka 
odniesienia obra˝eƒ, natomiast ograniczajà ich rozmiar w 
razie zaistnienia wypadku. PoproÊ swojego dealera o pomoc w 
wyborze Êrodków ochrony osobistej.

Zawsze nale˝y stosowaç:

• Zatwierdzony kask ochronny

• Ochronniki s∏uchu

• Zatwierdzona os∏ona oczu. U˝ywajàc maski ochronnej 
twarzy, nale˝y mieç na sobie tak˝e zatwierdzone okulary 
ochronne. Za zatwierdzone okulary ochronne uwa˝ane sà 
takie, które sà zgodne z normami ANSI Z87.1 dla USA lub 
EN 166 dla krajów UE. Maska ochronna twarzy musi byç 
zgodna z nromà EN 1731.

• Maska przeciwpy∏owa

• Mocne, przeciwpoÊlizgowe r´kawice ochronne.

• Dopasowana, mocna i wygodna odzie˝ robocza, 
zapewniajàca pe∏nà swobod´ ruchów. Podczas procesu 
ci´cia powstajà iskry, które mogà spowodowaç zapalenie 
si´ ubraƒ. Firma Husqvarna zaleca stosowanie ubraƒ z 
bawe∏ny z wykoƒczeniem trudnopalnym lub grubego 
d˝insu. Nie nale˝y nosiç ubraƒ z materia∏ów typu nylon, 
poliester czy sztuczny jedwab. W razie zapalenia si´ 
materia∏ taki mo˝e stopiç si´ i przywrzeç do skóry. Nie 
nosiç szortów.

• Obuwie wysokie z podnoskami stalowymi i podeszwami 
przeciwpoÊlizgowymi.

Inne Êrodki ochronne

• GaÊnica

• Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si´ 
zawsze w pobli˝u.

Ogólne zasady bezpieczeƒstwa

W niniejszym rozdziale opisane zosta∏y podstawowe zasady 
bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas obs∏ugi urzàdzenia. 
Nic nie zastàpi jednak doÊwiadczenia i profesjonalnych 
umiej´tnoÊci.

• Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy 
dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià 
niniejszej instrukcji. Zaleca si´, by osoby majàce 
obs∏ugiwaç urzàdzenie po raz pierwszy odby∏y praktyczne 
szkolenie przed jego u˝yciem.

• Pami´taj o tym, ˝e operator ponosi odpowiedzialnoÊç za 
nara˝anie ludzi i ich w∏asnoÊci na wypadki lub zagro˝enia.

• Maszyna musi byç utrzymywana w czystoÊci. Znaki i 
naklejki muszà byç ca∏kowicie czytelne. 

Kieruj si´ zawsze zdrowym rozsàdkiem

Nie jest mo˝liwe omówienie wszystkich sytuacji, w jakich 
potencjalnie mo˝esz si´ znaleêç. Zawsze zachowuj 
ostro˝noÊç i kieruj si´ zdrowym rozsàdkiem. Nic nie zastàpi 
jednak doÊwiadczenia i profesjonalnych umiej´tnoÊci. W razie 
niepewnoÊci zasi´gnij porady eksperta. Zwróç si´ w tym celu 
do punktu sprzeda˝y, warsztatu serwisowego lub 
doÊwiadczonego u˝ytkownika pi∏y. Nigdy nie podejmuj si´ 
zadaƒ przekraczajàcych Twoje si∏y i umiej´tnoÊci! 

!
OSTRZE˚ENIE! U˝ywanie urzàdzeƒ takich 
jak przecinarki, szlifierki, wiertnice, które 
piaskujà lub formujà materia∏ mo˝e 
spowodowaç wyst´powanie py∏ów i 
oparów zawierajàcych szkodliwe Êrodki 
chemiczne. Sprawdê charakter materia∏u, 
który zamierzasz obrabiaç i u˝ywaj 
odpowiedniej maski przeciwpy∏owej.

D∏ugotrwa∏e przebywanie w ha∏asie 
mo˝e doprowadziç do trwa∏ej utraty 
s∏uchu. Nale˝y zawsze stosowaç 
atestowane ochronniki s∏uchu.   Majàc 
za∏o˝one ochronniki s∏uchu, nale˝y 
szczególnie uwa˝aç na sygna∏y i 
komunikaty ostrzegawcze. Ochronniki 
s∏uchu nale˝y zdejmowaç zaraz po 
wy∏àczeniu silnika.

!
OSTRO˚NIE! Podczas pracy z tà maszynà 
mogà si´ pojawiç iskry i mo˝e dojÊç do 
po˝aru. Miej zawsze w pobli˝u sprz´t 
gaÊniczy.

!
OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub 
nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ 
maszynà mo˝e ona staç si´ 
niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym 
spowodowaç obra˝enia lub Êmierç 
u˝ytkownika lub innych osób.

Nigdy nie pozwól, aby dzieci lub osoby 
nie przeszkolone w obchodzeniu si´ z 
maszynà, u˝ytkowa∏y jà lub 
konserwowa∏y.

Nigdy nie pozwalaj u˝ywaç maszyny 
innej osobie nie upewniwszy si´, ˝e  
przyswoi∏a sobie ona treÊç Instrukcji 
obs∏ugi.

Nigdy nie u˝ywaj maszyny, gdy jesteÊ 
zm´czony bàdê znajdujesz si´ pod 
wp∏ywem alkoholu lub leków, które mogà 
wp∏ywaç ujemnie na wzrok, zdolnoÊç 
oceny sytuacji i panowanie nad 
wykonywanymi ruchami.
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Bezpieczeƒstwo miejsca pracy

• Obserwuj otoczenie, aby upewniç si´, ̋ e w pobli˝u nie ma 
nic, co mo˝e mieç wp∏yw na sprawowanie przez Ciebie 
kontroli nad maszynà.

• Upewnij si´, ̋ e nikt/nic nie jest w stanie dotknàç osprz´tu 
tnàcego ani nie mo˝e byç uderzony przez cz´Êci rzucane 
przez tarcz´.

• Nie nale˝y u˝ywaç maszyny w z∏ych warunkach 
atmosferycznych. Np. w czasie g´stej mg∏y, du˝ych 
opadów, silnego wiatru, du˝ego mrozu itp. Praca przy z∏ej 
pogodzie powoduje zm´czenie i wià˝e si´ z dodatkowymi 
zagro˝eniami, np. Êliskie pod∏o˝e.

• Nigdy nie zaczynaj pracy przecinarkà zanim nie 
sprawdzisz, czy masz odpowiednià wolnà przestrzeƒ 
wokó∏ siebie i mocne podparcie dla nóg. Uwa˝aj na 
przeszkody przy niespodziewanym ruchu. Uwa˝aj, aby 
podczas ci´cia ˝aden materia∏ nie obluzowa∏ si´ i nie 
spad∏, powodujàc obra˝enia. Uwa˝aj kiedy pracujesz na 
pochy∏ym gruncie.

• Upewnij si´, czy miejsce pracy jest odpowiednio 
oÊwietlone i czy praca odbywaç si´ b´dzie w 
bezpiecznych warunkach.

• Upewnij si´, czy w miejscu ci´cia nie przechodzà rury lub 
przewody elektryczne.

• W przypadku ci´cia pojemnika (takiego jak np. beczka lub 
rura) najpierw koniecznie upewnij si´, ˝e nie zawiera on 
palnego lub innego lotnego materia∏u.

Ch∏odzenie wodà i kontrolowanie py∏u

Nale˝y zawsze stosowaç ch∏odzenie wodne. Ci´cie na sucho 
powoduje natychmiastowe przegrzanie oraz uszkodzenie 
tarczy tnàcej i maszyny, które mo˝e skutkowaç obra˝eniami 
cia∏a.

Przep∏yw wody nie tylko zapewnia chodzenie, ale tak˝e 
odprowadza drobiny materia∏u. Dlatego niezwykle wa˝ne jest 
utrzymanie wysokiego ciÊnienia wody. Informacje na temat 
zalecanego ciÊnienia i przep∏ywu wody znajdujà si´ w sekcji 
Dane techniczne"

Je˝eli w´˝e wodne przeciekajà, wskazuje to, ̋ e maszyna jest 
przy∏àczona do êród∏a wody o zbyt du˝ym ciÊnieniu.

Ci´cie na mokro powoduje tak˝e zmniejszenie zapylenia.

!
OSTRZE˚ENIE! Nie autoryzowane zmiany 
lub/oraz akcesoria mogà byç przyczynà 
powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci 
u˝ytkownika bàdê innych osób. Pod 
˝adym pozorem nie wolno zmieniaç ani 
modyfikowaç fabrycznej konstrukcji 
maszyny bez zezwolenia wydanego 
przez producenta.

Nie wolno dokonywaç w maszynie zmian 
stanowiàcych modyfikacj´ jej 
oryginalnej wersji. Nie u˝ywaj maszyny, 
je˝eli podejrzewasz, ˝e ktoÊ inny 
wprowadzi∏ w niej zmiany.

Nie wolno u˝ywaç maszyny, jeÊli jest 
ona uszkodzona. Stosuj si´ do zaleceƒ 
dotyczàcych bezpieczeƒstwa, 
konserwacji i obs∏ugi technicznej 
podanych w niniejszej instrukcji. 
Niektóre czynnoÊci konserwacyjne i 
serwisowe muszà byç wykonywane 
przez przeszkolony i wykwalifikowany 
personel. Patrz wskazówki w cz´Êci 
zatytu∏owanej Konserwacja".

Zawsze nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie 
oryginalnych cz´Êci zamiennych.

!
OSTRZE˚ENIE! Podczas pracy urzàdzenie 
niniejsze wytwarza pole elektro-
magnetyczne. W pewnych 
okolicznoÊciach pole to mo˝e zak∏ócaç 
prac´ aktywnych lub pasywnych 
implantów medycznych. Przed 
przystàpieniem do pracy z maszynà w 
celu ograniczenia ryzyka powa˝nych lub 
Êmiertelnych obra˝eƒ, osoby posiadajàce 
implanty medyczne powinny 
skonsultowaç si´ z lekarzem oraz ich 
producentem.

!
OSTRZE˚ENIE! Bezpieczna odleg∏oÊç dla 
przecinarki wynosi 15 metrów. JesteÊ 
odpowiedzialny za to, aby w rejonie 
pracy nie pojawi∏y si´ zwierz´ta ani 
osoby postronne. Nie rozpoczynaj ci´cia 
zanim si´ nie upewnisz, ˝e na terenie 
pracy nie ma zagro˝eƒ i ˝e stoisz w 
bezpiecznej i stabilnej pozycji.
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G∏ówne techniki pracy

• Maszyna jest zaprojektowana i przeznaczona do ci´cia z 
tarczami diamentowymi przeznaczonymi do przecinarek 
pierÊcieniowych. Maszyna nie mo˝e byç u˝ytkowana z 
˝adnym innym typem tarczy oraz do ̋ adnego innego typu 
ci´cia.

• Sprawdê, czy tarcza tnàca jest prawid∏owo zamocowana 
i nie ma Êladów uszkodzenia. Patrz wskazówki w 
rozdzia∏ach „Tarcze tnàce” oraz „Monta˝ i ustawienia”.

• Sprawdê, czy u˝ywana jest odpowiednia tarcza tnàca do 
danego zastosowania. Patrz wskazówki w rozdzia∏ach 
„Tarcze tnàce”.

• Nigdy nie wolno ciàç materia∏ów azbestowych!

• Przytrzymaj pi∏´ obiema r´kami. Zastosuj pewny chwyt 
za pomocà kciuków i palców obejmujàcych uchwyty. 
Prawà r´kà przytrzymaj za uchwyt tylny, a lewà za 
uchwyt przedni. Ka˝dy operator, bez wzgl´du na to czy 
jest prawo- czy lewor´czny, musi trzymaç w ten sposób. 
Nigdy nie wolno pos∏ugiwaç si´ przecinarkà, trzymajàc jà 
tylko jednà r´kà.

• Nale˝y staç równolegle do linii tarczy tnàcej. Nie nale˝y 
stawaç bezpoÊrednio za urzàdzeniem. W razie odbicia 
pi∏a b´dzie porusza∏a si´ w p∏aszczyênie tarczy tnàcej.

• Zachowuj bezpiecznà odleg∏oÊç od tarczy tnàcej, gdy 
silnik jest w ruchu.

• Nigdy nie pozostawiaj urzàdzenia bez nadzoru, gdy 
uruchomiony jest silnik.

• Nie przenoÊ maszyny, gdy jej osprz´t tnàcy jest w ruchu.

• Os∏on´ osprz´tu tnàcego nale˝y tak ustawiç, aby jej tylna 
cz´Êç przylega∏a do materia∏u ci´tego. Os∏ona chroni 
wówczas operatora przed iskrami i odpryskami ci´tego 
materia∏u odwodzàc je w obszar znajdujàcy si´ z dala od 
operatora. Przed uruchomieniem maszyna musi mieç 
zamontowane os∏ony osprz´tu tnàcego.

• Nigdy nie u˝ywaj strefy odbicia tarczy do ci´cia. Patrz 
wskazówki podane pod nag∏ówkiem „Odbicie”.

• Utrzymuj dobrà równowag´ i mocne oparcie dla stóp. 

• Nigdy nie tnij powy˝ej wysokoÊci ramion.

• Nigdy nie wolno ciàç, stojàc na drabinie. Do ci´cia powy˝ej 
wysokoÊci ramion nale˝y u˝yç platformy lub rusztowania. 
Nie nale˝y si´ nadmiernie wyciàgaç.

• Stój w wygodnej odleg∏oÊci od obiektu, przy którym 
pracujesz.

• Przed uruchomieniem maszyny sprawdê, czy tarcza 
tnàca do niczego nie dotyka

• Przy∏ó˝ ostrze delikatnie z wysokà pr´dkoÊcià obrotowà 
(pe∏en gaz). Utrzymuj pe∏ne obroty a˝ do koƒca ci´cia.

• Pozwól maszynie pracowaç, nie wywierajàc nacisku na 
tarcz´.

!
OSTRZE˚ENIE! Nie przechylaj przecinarki 
na bok, gdy˝ mo˝e to spowodowaç 
zakleszczenie si´ lub p´kni´cie tarczy, a 
konsekwencji tak˝e obra˝enia cia∏a.

W ˝adnym wypadku nie nale˝y szlifowaç 
bocznà p∏aszczyznà tarczy. 
Najprawdopodobniej spowoduje to 
uszkodzenie lub z∏amanie tarczy i 
doprowadzi do powa˝nych obra˝eƒ. 
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie cz´Êci tnàcej.

Nigdy nie u˝ywaç tarczy diamentowej do 
ci´cia materia∏ów z tworzywa 
sztucznego. Ciep∏o wydzielane w trakcie 
ci´cia mo˝e stopiç tworzywo sztuczne, 
które mo˝e przykleiç si´ do tarczy tnàcej 
i spowodowaç odbicie.

Ci´cie w metalu wywo∏uje iskry, które 
mogà spowodowaç po˝ar. Nie u˝ywaj 
maszyny w pobli˝u substancji lub gazów 
∏atwopalnych.
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• Wywieraj nacisk na maszyn´ w linii ci´cia. Nacisk na boki 
mo˝e spowodowaç uszkodzenie tarczy tnàcej i jest 
bardzo niebezpieczny.

• Przesuwaj tarcz´ powoli w przód i w ty∏, aby kontakt 
tarczy z materia∏em ci´tym odbywa∏ si´ na niewielkiej 
powierzchni. Zapobiega to nagrzewaniu si´ tarczy i 
zapewnia efektywne ci´cie.

Metoda - tzw. ci´cie sterowane.

Ta metoda jest zalecana, gdy wykonywane ci´cie musi byç 
bardzo proste oraz równe.

Najlepsze rezultaty mo˝na uzyskaç poprzez wykonanie ci´cia 
wst´pnego za pomocà przecinarki z za∏o˝onà tarczà tnàcà do 
ci´cia wst´pnego marki Husqvarna, a nast´pnie u˝ycie tarczy 
pierÊcieniowej.

• Rozpocznij prac´ od przymocowania deski do ci´tej 
powierzchni. B´dzie ona s∏u˝yç jako prowadnica dla 
przecinarki. Wykonaç ci´cie na ca∏ej d∏ugoÊci na 
g∏´bokoÊç kilku centymetrów, u˝ywajàc do tego celu 
dolnej cz´Êci koƒcówki prowadnicy pi∏y. Wróç i wykonaj 
nast´pne ci´cie d∏ugie na kilka centymetrów. Powtarzaj 
czynnoÊç do osiàgni´cia ci´cia na g∏´bokoÊç 5-10 
centymetrów, w zale˝noÊci od precyzji ci´cia oraz 
gruboÊci ci´tego obiektu. Ci´cie pilota˝owe prowadzi 
prosto ostrze przecinarki podczas ciàg∏ego ci´cia, co ma 
miejsce zgodnie z ci´ciem przy zastosowaniu metody 
"ci´cia g∏´bokiego" do osiàgni´cia pe∏nej g∏´bokoÊci, 
u˝ywaj gumowego klocka jako blokady.

G∏´bokoÊç ci´cia

Przecinarka K970 II/III Ring mo˝e cià ç na g∏´bokoÊç do 270 
mm ((10,6 cali)). Najlepszà  kontrol´ nad maszynà  
zachowasz wówczas, gdy najpierw zrobisz wst´pne naci´cie 
na 50-70 mm (2-3 cale). Dzi´ki temu tarcza nawadniajà ca 
mo˝e wejÊç w materia∏ i byç pomocna w prowadzeniu 
maszyny. Przeci´cie detalu na ca∏à  g∏´bokoÊç za jednym 
razem zajmuje wi´cej czasu. Ci´cie w kilku etapach,, np. w 
3-4 etapach w przypadku g∏´bokoÊci rzazu 270 mm (10,6 
cali) , umo˝liwi szybsze wykonanie pracy.

Wi´ksze prace

Rzaz przekraczajàcy d∏ugoÊç 1 m - zamocuj desk´ wzd∏u˝ 
zamierzonej linii ci´cia. Deska pe∏ni funkcj´ prowadnicy. 
Pos∏u˝ si´ tà prowadnicà wykonujàc wst´pne naci´cie o 
g∏´bokoÊci 50-70 mm (2-3 cale) na ca∏ej d∏ugoÊci rzazu. Po 
wykonaniu naci´cia wst´pnego zdejmij prowadnice.

Mniejsze prace

Wykonaj najpierw p∏ytkie naci´cie wst´pne, nie g∏´bsze ni˝ 
50-70 mm (2-3 cale). Nast´pnie wykonaj ci´cie w∏aÊciwe.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj 
przecinarki z zamontowanà standardowà 
tarczà tnàcà przy wykonywaniu ci´cia 
pilota˝owego. Szczelina pilota˝owa 
wykonywana przez tarcze tnàcà jest 
bardzo wàska, a kontynuowanie ci´cia 
tarczà pierÊcieniowà skutkuje 
niebezpiecznym odrzutem maszyny oraz 
zaklinowanie tarczy w szczelinie.

1 2 3 4

270 mm
10,6”
52 – Polish



DZIA¸ANIE
Wycinanie otworów

• Najpierw wykonaj rzaz poziomy na dole. Nast´pnie 
wykonaj dwa rzazy pionowe. Zakoƒcz ci´cie wykonujàc 
górny rzaz poziomy.

• Pami´taj o tym, by podzieliç ci´ty detal w sposób 
u∏atwiajàcy dalsze z nim post´powanie, tzn. tak, by 
transportowanie i unoszenie poci´tych cz´Êci mog∏o 
odbywaç si´ w sposób bezpieczny.

Podczas wycinania du˝ych otworów jest wa˝nym, aby obiekt 
przeznaczony do ci´cia zosta∏ w∏aÊciwie zabezpieczony.

Odbicie

Odbicie to nag∏y ruch w gór´, który mo˝e zdarzyç si´, je˝eli 
ostrze zaciÊnie si´ lub zaklinuje w strefie odbicia. W 
wi´kszoÊci odbicia sà ma∏e i powodujà niewielkie zagro˝enie. 
Jednak˝e odbicie mo˝e byç równie˝ bardzo gwa∏towne i 
mo˝e odrzuciç przecinark´ do góry i do ty∏u w stron´ 

u˝ytkownika w ruchu obrotowym, powodujàc powa˝ne lub 
nawet Êmiertelne obra˝enia.

Si∏a reakcji

Si∏a reakcji wyst´puje zawsze w czasie ci´cia. Si∏a ciàgnie 
maszyn´ w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy. Przez 
wi´kszoÊç czasu si∏a ta jest nieznaczna. Je˝eli tarcza zaciÊnie 
si´ lub zaklinuje, si∏a reakcji b´dzie bardzo du˝a i mo˝esz 
straciç kontrol´ nad przecinarkà.

 Nie przenoÊ maszyny, gdy jej osprz´t tnàcy jest w ruchu. Si∏y 
˝yroskopowe mogà utrudniaç zamierzone ruchy.

Strefa odbicia

Nigdy nie u˝ywaj strefy odbicia tarczy do ci´cia. Je˝eli tarcza 
zaciÊnie si´ lub zaklinuje w strefie odbicia, si∏a reakcji pchnie 
przecinark´ do góry i do ty∏u w stron´ u˝ytkownika w ruchu 
obrotowym, powodujàc powa˝ne lub nawet Êmiertelne 
obra˝enia.

UWAGA! Je˝eli górny rzaz poziomy wykonany zostanie 
przed dolnym rzazem poziomym, wówczas ci´ty detal 
opadnie na tarcz´ tnàcà i zakleszczy jà.

!
OSTRZE˚ENIE! Odbicia sà nag∏e i mogà 
byç bardzo gwa∏towne. Przecinarka mo˝e 
byç odrzucona do góry i do ty∏u w stron´ 
u˝ytkownika w ruchu obrotowym, 
powodujàc powa˝ne lub nawet 
Êmiertelne obra˝enia. Konieczne jest 
zrozumienie przyczyn, które powodujà 
odbicia oraz zapami´tanie, jak ich uniknàç 
w czasie u˝ytkowania maszyny.

1
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Odbicie wznoszàce

Je˝eli w czasie ci´cia jest u˝ywana strefa odbicia, si∏a reakcji 
powoduje wznoszenie tarczy w wyci´ciu. Nie pracuj strefà 
odbicia. Pracuj dolnà çwiartkà tarczy, aby uniknàç odbicia 
wznoszàcego.

Odbicie po zakleszczeniu

Zakleszczanie wyst´puje, gdy szczelina zamyka si´ i 
zakleszcza tarcz´. Je˝eli tarcza zaciÊnie si´ lub zaklinuje, si∏a 
reakcji b´dzie bardzo du˝a i mo˝esz straciç kontrol´ nad 
przecinarkà.

Je˝eli tarcza zaciÊnie si´ lub zaklinuje w strefie odbicia, si∏a 
reakcji pchnie przecinark´ do góry i do ty∏u w stron´ 
u˝ytkownika w ruchu obrotowym, powodujàc powa˝ne lub 
nawet Êmiertelne obra˝enia. Uwa˝nie obserwuj potencjalne 
ruchy ci´tego materia∏u. JeÊli materia∏ ci´ty nie zosta∏ 
prawid∏owo podparty i przesuwa si´ podczas ci´cia, mo˝e 
nastàpiç zaciÊni´cie tarczy i odbicie.

Ci´cie rur

W czasie ci´cia rur nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. 
Je˝eli rura nie jest w∏aÊciwie podparta i ci´cie jest prowadzone 
na ca∏ej powierzchni naci´cia, tarcza mo˝e si´ zakleszczyç w 
strefie odbicia i spowodowaç ostre odbicie. Nale˝y zachowaç 
szczególnà ostro˝noÊç podczas ci´cia rur z dzwonkowatym 
zakoƒczeniem lub rur w rowie. JeÊli rura nie jest prawid∏owo 
zamocowana, mo˝e ulec wgnieceniu i spowodowaç 
zaciÊni´cie tarczy.

Przed rozpocz´ciem ci´cia rur´ nale˝y unieruchomiç, aby nie 
porusza∏a si´ ani nie turla∏a w trakcie ci´cia.

W przypadku zapadni´cia rury i zamkni´cia ci´cia mo˝e 
nastàpiç zaciÊni´cie tarczy w strefie odbicia i bardzo powa˝ne 
odbicie. Koƒcówka prawid∏owo unieruchomionej rury 
opuszcza si´, nast´puje otwarcie obszaru ci´cia i nie 
nast´puje zaciÊni´cie.

Poprawna kolejnoÊç podczas ci´cia rury

1 Najpierw ciàç odcinek I.

2 PrzejÊç do odcinka II i ciàç od odcinka I do spodu rury.

3 PrzejÊç do odcinka III i ciàç pozosta∏à cz´Êç rury, koƒczàc 
na spodzie.

Jak uniknàç odbicia?

Unikanie odbicia jest proste.

• Ci´ty materia∏ musi byç zawsze podparty w taki sposób, 
aby naci´cie pozosta∏o otwarte podczas pracy i po jej 
zakoƒczeniu. Gdy naci´cie otwiera si´, nie ma odbicia. 
Gdy naci´cie zamyka si´ i dochodzi do zakleszczenia 
tarczy, zawsze wyst´puje ryzyko odbicia.

• Uwa˝aj, ̋ eby wk∏adaç tarcz´ w istniejàcà szczelin´. Nigdy 
nie wolno wykonywaç zw´˝ajàcego si´ naci´cia 
wst´pnego.

• Bàdê czujny na przesuni´cie materia∏u ci´tego lub na inne 
okolicznoÊci, które mog∏yby spowodowaç zamkni´cie 
szczeliny i zakleszczenie tarczy.

Transport i przechowywanie

• Zabezpiecz sprz´t w czasie transportu, aby uniknàç 
uszkodzeƒ oraz wypadków.

• Do transportu i przechowywania przecinarki i osprz´tu 
tnàcego nale˝y u˝ywaç dostarczonego pude∏ka ze sklejki.

• Patrz rozdzia∏ „Tarcze tnàce”, aby dowiedzieç si´ wi´cej 
na temat transportu i przechowywania.

• Aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat transportu i 
przechowywania paliwa, patrz rozdzia∏ Obchodzenie si´ z 
paliwem".

• Przechowuj urzàdzenie w miejscu niedost´pnym dla 
dzieci i osób niepowo∏anych.

I

III II
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Przed uruchomieniem

• Wykonaj przeglàd codzienny. Patrz wskazówki podane w 
rozdziale „Konserwacja”.

Uruchamianie

W przypadku zimnego silnika

• Upewniç si´, ˝e wy∏àcznik (STOP) jest po∏o˝eniu lewym.

• Po∏o˝enie rozruchowe przepustnicy i ssanie uzyskuje si´ 
przez pe∏ne wyciàgni´cie dêwigni ssania.

• Zawór dekompresacyjny: WciÊnij zawór, aby 
zmniejszyç ciÊnienie w cylindrze, co u∏atwi uruchomienie 
przecinarki. Podczas uruchamiania nale˝y zawsze 

u˝ywaç zaworu dekompresyjnego. Po uruchomieniu 
silnika zawór maszyny powraca samoczynnie w po∏o˝enie 
wyjÊciowe.

• Naciskaj przes∏on´ oczyszczania powietrza do momentu, 
a˝ zacznie byç nape∏niana paliwem (oko∏o 6 razy). 
Przes∏ona nie musi byç ca∏kowicie nape∏niona.

• Chwyç lewà r´kà za przedni uchwyt. Staƒ prawà stopà na 
dolnej cz´Êci uchwytu tylnego i przyciÊnij maszyn´ do 
ziemi. Mocno pociàgnij uchwyt rozrusznika prawà r´kà a˝ 
do uruchomienia silnika. Nigdy nie owijaj linki 
rozrusznika wokó∏ d∏oni.

• Zaraz po uruchomieniu silnika wciÊnij dêwigni´ ssania; 
wyciàgni´ta dêwignia ssania spowoduje zatrzymanie 
silnika po kilku sekundach. (JeÊli silnik zatrzyma si´ mimo 
to, ponownie pociàgnij uchwyt rozrusznika).

• NaciÊnij manetk´ gazu, aby wy∏àczyç przepustnic´ 
rozruchu. Maszyna przejdzie w bieg ja∏owy.

!
OSTRZE˚ENIE! Przyst´pujàc do 
uruchomienia nale˝y pami´taç o 
przestrzeganiu nast´pujàcych zasad: 
Przed przystàpieniem do pracy maszynà 
prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem 
zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej 
instrukcji.

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz 
rubryka Ârodki ochrony osobistej.

Nie uruchamiaj przecinarki bez 
zamontowanego paska i os∏ony paska. W 
przeciwnym razie mo˝e spaÊç sprz´g∏o i 
spowodowaç obra˝enia.

Sprawdê, czy korek paliwa jest 
w∏aÊciwie zamkni´ty i czy nie ma 
wycieku paliwa.

Dopilnuj, aby nikt nieupowa˝niony nie 
znajdowa∏ si´ w pobli˝u miejsca pracy, 
gdy˝ grozi to odniesieniem powa˝nych 
obra˝eƒ.

!
OSTRZE˚ENIE! Tarcza tnàca obraca si´ 
podczas uruchamiania silnika. Dopilnuj, 
aby mog∏a obracaç si´ swobodnie.
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Przy rozgrzanym silniku:

• Upewniç si´, ˝e wy∏àcznik (STOP) jest po∏o˝eniu lewym.

• Ustaw dêwigni´ ssania w po∏o˝eniu ssania. Po∏o˝enie 
ssania to równoczeÊnie po∏o˝enie rozruchowe.

• Zawór dekompresacyjny: WciÊnij zawór, aby 
zmniejszyç ciÊnienie w cylindrze, co u∏atwi uruchomienie 
przecinarki. Podczas uruchamiania nale˝y zawsze 
u˝ywaç zaworu dekompresyjnego. Po uruchomieniu 
silnika zawór maszyny powraca samoczynnie w po∏o˝enie 
wyjÊciowe.

• WciÊnij dêwigni´ ssania, aby wy∏àczyç ssanie 
(przepustnica pozostaje w po∏o˝eniu rozruchowym).

• Chwyç lewà r´kà za przedni uchwyt. Staƒ prawà stopà na 
dolnej cz´Êci uchwytu tylnego i przyciÊnij maszyn´ do 
ziemi. Mocno pociàgnij uchwyt rozrusznika prawà r´kà a˝ 
do uruchomienia silnika. Nigdy nie owijaj linki 
rozrusznika wokó∏ d∏oni.

• NaciÊnij manetk´ gazu, aby wy∏àczyç przepustnic´ 
rozruchu. Maszyna przejdzie w bieg ja∏owy.

Wy∏àczanie silnika

• Zatrzymaj silnik przesuwajàc wy∏àcznik (STOP) w prawo.

UWAGA! Ujmij prawà r´kà link´ rozrusznika i pociàgnij jà 
wolno do oporu (do momentu zaz´bienia trybów rozrusznika), 
a nast´pnie pociàgnij zdecydowanie i szybko.

Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca∏kowicie i nie puszczaj jej 
nagle, gdy jest wyciàgni´ta. Mo˝e to spowodowaç 
uszkodzenie maszyny.

UWAGA! Ujmij prawà r´kà link´ rozrusznika i pociàgnij jà 
wolno do oporu (do momentu zaz´bienia trybów 
rozrusznika), a nast´pnie pociàgnij zdecydowanie i szybko.

Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca∏kowicie i nie puszczaj jej 
nagle, gdy jest wyciàgni´ta. Mo˝e to spowodowaç 
uszkodzenie maszyny.

!
OSTRZE˚ENIE! Spaliny wydzielane w 
trakcie pracy silnika zawierajà substancje 
chemiczne, takie jak niespalone 
w´glowodory i tlenek w´gla. Spaliny 
powodujà problemy oddechowe, raka i 
zagro˝enia dla p∏odu; mogà te˝ w inny 
sposób wp∏ywaç szkodliwie na 
rozrodczoÊç.

Tlenek w´gla jest bezbarwny i 
pozbawiony smaku, jednak jest zawsze 
obecny w spalinach. Poczàtki zatrucia 
tlenkiem w´gla mo˝na rozpoznaç, gdy 
wyst´pujà lekkie zawroty g∏owy, które 
ofiara mo˝e rozpoznaç lub nie. JeÊli 
st´˝enie tlenku w´gla b´dzie 
wystarczajàco wysokie, mo˝na te˝ upaÊç 
i straciç ÊwiadomoÊç bez ˝adnych 
sygna∏ów ostrzegawczych. Tlenek w´gla 
jest bezbarwny i pozbawiony zapachu, 
wi´c jego obecnoÊci nie mo˝na wykryç. 
Zawsze gdy czuç spaliny, jest w nich 
obecny tlenek w´gla. Nigdy nie wolno 
u˝ywaç przecinarki na benzyn´ w 
zamkni´tym pomieszczeniu, w rowach o 
g∏´bokoÊci powy˝ej 3 stóp (1 metra) lub 
w innych miejscach o s∏abej wentylacji. 
Podczas pracy w rowach lub innych 
miejscach zamkni´tych nale˝y zapewniç 
prawid∏owà wentylacj´.

!
OSTRO˚NIE! Tarcza tnàca obraca si´ 
jeszcze przez czas do jednej minuty po 
wy∏àczeniu silnika.  (Bezw∏adne 
obracanie si´ ostrza.) Upewnij si´, ˝e 
tarcza tnàca mo˝e si´ obracaç swobodnie 
a˝ do ca∏kowitego zatrzymania. Brak 
ostro˝noÊci mo˝e doprowadziç do 
ci´˝kich obra˝eƒ.
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Uwagi ogólne

• Regularnie oddawaj urzàdzenie do autoryzowanego punktu sprzeda˝y Husqvarna w celu jego kontroli i dokonania koniecznych 
regulacji lub napraw.

Plan konserwacji

W planie konserwacji mo˝esz zobaczyç, które cz´Êci maszyny wymagajà konserwacji i w jakich odst´pach czasu nale˝y jà 
wykonywaç. Odst´py czasu sà skalkulowane przy za∏o˝eniu codziennego u˝ytkowania maszyny i mogà si´ ró˝niç przy innej 
intensywnoÊci u˝ytkowania.

*Patrz wskazówki w rozdziale „Zespo∏y zabezpieczajàce maszyny”.

** Patrz instrukcje w sekcji Tarcze tnàce" oraz Monta˝ i regulacje".

!
OSTRZE˚ENIE! U˝ytkownikowi wolno wykonywaç tylko te czynnoÊci konserwacyjne i 
serwisowe, które sà opisane w niniejszej instrukcji obs∏ugi. Wi´ksze i bardziej skomplikowane 
prace powinny byç wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.

Silnik powinien byç wy∏àczony, a wy∏àcznik przestawiony w po∏o˝enie STOP.

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej.

Je˝eli maszyna nie jest prawid∏owo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie 
wykonywanym naprawom oraz/lub obs∏ugom technicznym, jej okres u˝ytkowy jest krótszy oraz 
wi´ksze jest ryzyko wypadków. Je˝eli potrzebujesz wi´cej informacji, skontaktuj si´ z najbli˝szym 
warsztatem serwisowym.

Przeglàd codzienny Przeglàd cotygodniowy Przeglàd miesi´czny

Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie

Czyszczenie zewn´trzne Âwieca zap∏onowa

Wlot powietrza ch∏odzàcego Zbiornik paliwa

Inspekcja funkcjonalna Inspekcja funkcjonalna Inspekcja funkcjonalna

Kontrola ogólna System t∏umienia wibracji* System paliwowy

Blokada dêwigni gazu* T∏umik* Filtr powietrza

Wy∏àcznik* Pas nap´dowy Przek∏adnia nap´dowa, sprz´g∏o

Os∏ona tarczy* Gaênik

Tarcza diamentowa** Rozrusznik

Rolki sterujàce

Rolki oporowe

Ko∏o nap´dowe
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Czyszczenie

Czyszczenie zewn´trzne

• Maszyn´ nale˝y czyÊciç codziennie po skoƒczeniu pracy, 
przez op∏ukanie jej pod czystà wodà.

Wlot powietrza ch∏odzàcego

• WyczyÊç wlot powietrza ch∏odzàcego w razie potrzeby.

Âwieca zap∏onowa

• Je˝eli maszyna ma ma∏à moc, trudno jest jà uruchomiç 
lub pracuje nierówno na biegu ja∏owym, nale˝y zawsze 
sprawdziç najpierw stan Êwiecy zap∏onowej, zanim 
podj´te zostanà inne Êrodki zaradcze.

• Aby wyeliminowaç ryzyko pora˝enia pràdem, sprawdê, 
czy fajka Êwiecy i przewód zap∏onowy nie sà uszkodzone.

• Je˝eli Êwieca jest zanieczyszczona, oczyÊç jà i sprawdê, 
czy odst´p mi´dzy elektrodami wynosi 0,5 mm. W razie 
potrzeby wymieƒ je na nowe.

Powy˝sze czynniki powodujà osadzanie sià nagaru na 
elektrodach Êwiecy, co powoduje zak∏ócenia pracy silnika i 
trudnoÊci w jego uruchamianiu.

• Z∏e proporcje sk∏adników mieszanki paliwowej (za du˝o 
oleju lub niew∏aÊciwy olej).

• Zanieczyszczony filtr powietrza.

Inspekcja funkcjonalna

Kontrola ogólna

• Sprawdê, czy Êruby i nakr´tki sà dokr´cone.

Rolki sterujàce

Smarowanie rolek oporowych

• Pod∏àcz tub´ ze smarem do z∏àczek.

• WciÊnij smar a˝ wycieknie przez otwór czysty smar.

Wymiana oporowych rolek prowadzàcych

Wymieniaj rolki prowadzàce, gdy ich bie˝niki sà zu˝yte do 
po∏owy.

1) Nowa, 3 mm (0.12’’)

2) Zu˝yta, ≤ 1,5 mm (0.06’’)

UWAGA! Zanieczyszczony lub zatkany wlot powietrza 
ch∏odzàcego powoduje przegrzanie maszyny, w 
konsekwencji czego nast´puje uszkodzenie cylindra i t∏oka.

UWAGA! Stosuj wy∏àcznie Êwiece zalecane przez 
producenta. Niew∏aÊciwa Êwieca mo˝e byç przyczynà 
zatarcia t∏oka/cylindra.
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• Zdejmij os∏on´ rolek oporowych.

• Zdejmij tarcz´ tnàcà.

• Odkr´ç pokr´t∏o. Najpierw wykonaj kilka obrotów 
pokr´t∏em, a˝ poczujesz opór. Rolka prowadzàca 
wychodzi wówczas wraz z pokr´t∏em i zatrzymuje si´ w 
chwili wystàpienia oporu.

Rolka prowadzàca osadzona jest w pokr´tle. By wyjàç 
rolk´ prowadzàcà nale˝y obróciç jeszcze bardziej 
pokr´t∏em, a˝ zejdzie ca∏kowicie.

• Teraz mo˝na wyjàç rolk´ prowadzàcà z oprawy.

• Dokr´ç pokr´t∏o do oporu, a nast´pnie odkr´ç je o 2 obroty.

• W∏ó˝ nowà rolk´ prowadzàcà w opraw´. Nast´pnie 
wciÊnij rolk´ prowadzàcà w pokr´t∏o.

• Nasmaruj rolki sterujàce. Patrz wskazówki pod 
nag∏ówkiem „Smarowanie rolek prowadzàcych”.

• Za∏ó˝ tarcz´ tnàcà. Patrz wskazówki znajdujàce si´ w 
rozdziale „Monta˝ i regulacja”.

Rolki oporowe

Rolki oporowe nale˝y wymieniaç, gdy ich powierzchnia toczna 
stanie si´ p∏aska, tzn. gdy zaniknie rowek.

1) Nowe

2) Zu˝yte

Wymiana rolek oporowych

• Zdejmij os∏on´ rolek oporowych.
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• Do wymiany rolek stosuj klucz zwyk∏y rozmiar 19 mm 
oraz klucz kombinowany rozmiar 13 mm.

• Przed za∏o˝eniem nowych rolek nale˝y powlec je od 
wewnàtrz smarem ∏o˝yskowym.

Ko∏o nap´dowe

Wymiana ko∏a nap´dowego

• Zablokuj wa∏ek za pomocà przycisku blokady.

• Odkr´ç Êrub´ Êrodkowà i zdejmij podk∏adk´.

• Teraz mo˝na zdjàç ko∏o nap´dowe.

• Moment dokr´cania Êruby mocujàcej ko∏o nap´dowe: 20 
Nm (14,75 funta na stop´).

Pas nap´dowy

Napr´˝anie paska nap´dowego

Je˝eli pasek nap´dowy Êlizga si´, nale˝y go napiàç. Nowy 
pasek nap´dowy nale˝y napiàç raz po zu˝yciu jednego lub 
dwóch zbiorników paliwa.

Pasek nap´dowy jest obudowany i dobrze zabezpieczony 
przed zapyleniem oraz zabrudzeniem.

• Zdejmij os∏on´ i odkr´ç Êrub´ napinacza paska.

• NaciÊnij napinacz paska kciukiem, aby napiàç pasek. 
Nast´pnie dokr´ç Êrub´ mocujàcà napinacza paska.

Wymiana paska nap´dowego

• Zdejmij os∏on´ i odkr´ç Êrub´ napinacza paska. Odsuƒ w 
ty∏ rolk´ napinacza paska i za∏ó˝ nowy pasek nap´dowy.

• NaciÊnij napinacz paska kciukiem, aby napiàç pasek. 
Nast´pnie dokr´ç Êrub´ mocujàcà napinacza paska.

UWAGA! Wymieƒ ko∏o nap´dowe, gdy zak∏adasz nowà 
tarcz´ tnàcà. Zu˝yte ko∏o nap´dowe mo˝e powodowaç 
poÊlizg tarczy tnàcej i doprowadziç do jej uszkodzenia.

Niewystarczajàcy przep∏yw wody wp∏ywa na drastyczne 
skrócenie okresu u˝ytkowego ko∏a nap´dowego.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie uruchamiaj 
silnika, je˝eli ko∏o pasowe i sprz´g∏o 
zosta∏y zdemontowane w celu 
konserwacji. Nie uruchamiaj maszyny 
bez zamontowanego ramienia tnàcego i 
zespo∏u tnàcego. W przeciwnym razie 
mo˝e spaÊç sprz´g∏o i spowodowaç 
obra˝enia.

UWAGA! Przed za∏o˝eniem nowego paska nap´dowego 
sprawdê, czy oba ko∏a pasowe sà czyste i nieuszkodzone.
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• Za∏ó˝ os∏on´ paska.

Gaênik

Gaênik jest wyposa˝ony w nienastawialne dysze, dzi´ki 
którym silnik zawsze otrzymuje w∏aÊciwà mieszank´ 
paliwowo-powietrznà. W razie braku odpowiedniej mocy 
silnika lub z∏ego przyspieszenia wykonaj nast´pujàce 
czynnoÊci:

• Sprawdê stan filtra powietrza. Wymieƒ go w razie 
potrzeby. Je˝eli to nie pomaga, skontaktuj si´ z 
autoryzowanym warsztatem serwisowym.

Regulacja obrotów biegu ja∏owego

• Uruchom silnik i sprawdê ustawienie biegu ja∏owego. Przy 
prawid∏owym ustawieniu gaênika tarcza tnàca nie 
powinna obracaç si´ na biegu ja∏owym.

• Wyreguluj obroty biegu ja∏owego za pomocà Êruby T. 
Je˝eli potrzebna jest regulacja, obracaj najpierw Êrub´ 
obrotów biegu ja∏owego w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, a˝ tarcza tnàca zacznie si´ obracaç. 
Nast´pnie obracaj Êrub´ w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, a˝ tarcza przestanie si´ obracaç.

Zalecana pr´dkoÊç obrotowa na biegu ja∏owym: 2700 obr/
min

Rozrusznik

Wymiana p´kni´tej lub zu˝ytej linki rozrusznika

• Odkr´ç Êruby mocujàce obudow´ rozrusznika do skrzyni 
korbowej i zdejmij rozrusznik.

• Wyciàgnij link´ na ok. 30 cm i wyjmij jà ze szczeliny 
znajdujàcej si´ w zewn´trznej kraw´dzi kó∏ka linowego. 
Je˝eli linka jest ca∏a: zlikwiduj napr´˝enie spr´˝yny 
pozwalajàc, by kó∏ko obraca∏o si´ powoli do ty∏u.

• Wyjmij ewentualne pozosta∏oÊci starej linki i sprawdê, czy 
dzia∏a spr´˝yna rozrusznika. Prze∏ó˝ nowà link´ przez 
otwór w obudowie rozrusznika i w kó∏ku linowym.

!
OSTRO˚NIE! Je˝eli nie mo˝esz ustawiç 
obrotów biegu ja∏owego tak, aby osprz´t 
tnàcy nie obraca∏ si´, zwróç si´ do 
swojego dealera/warsztatu obs∏ugi 
technicznej. Nie nale˝y pos∏ugiwaç si´ 
maszynà, dopóki nie zostanie prawid∏owo 
wyregulowana lub naprawiona.

T

!
OSTRZE˚ENIE! Spr´˝yna powrotna 
wmontowana jest do obudowy 
rozrusznika w stanie napi´tym i przy 
nieostro˝nym demonta˝u mo˝e 
wyskoczyç i spowodowaç groêne 
obra˝enia.

Wymian´ linki i spr´˝yny rozrusznika 
nale˝y przeprowadzaç zachowujàc 
szczególnà ostro˝noÊç. Stosuj okulary 
ochronne.
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• Zamocuj link´ poÊrodku kó∏ka linowego, jak to pokazano 
na rysunku. Zaciàgnij link´ mocno w miejscu 
zamocowania, tak aby jej wolny koniec by∏ mo˝liwie 
najkrótszy. Drugi koniec linki zamocuj do uchwytu 
rozrusznika.

Napinanie spr´˝yny rozrusznika

• Prze∏ó˝ link´ przez szczelin´ znajdujàcà si´ w 
zewn´trznej kraw´dzi kó∏ka linowego i nawiƒ jà na kó∏ko - 
trzy pe∏ne zwoje w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

• Potem pociàgnij za uchwyt rozrusznika, przez co 
napr´˝ona zostanie spr´˝yna. Powtórz te czynnoÊci 
jeszcze raz nawijajàc tym razem cztery zwoje.

• Zauwa˝, ˝e po napr´˝eniu spr´˝yny uchwyt rozrusznika 
powraca w swoje w∏aÊciwe po∏o˝enie pierwotne.

• Wyciàgajàc ca∏kowicie link´ rozrusznika sprawdê, czy 
spr´˝yna nie rozciàga si´ do koƒca. Przytrzymaj kó∏ko 
linowe kciukiem i sprawdê, czy mo˝na je jeszcze obróciç 
o co najmniej pó∏ obrotu.

Wymiana p´kni´tej spr´˝yny powrotnej

• Odkr´ç Êrub´ znajdujàcà si´ poÊrodku kó∏ka linowego i 
zdejmij kó∏ko.

• Pami´taj o tym, ̋ e znajdujàca si´ w obudowie rozrusznika 
spr´˝yna powrotna jest napr´˝ona.

• Poluzuj Êruby mocujàce kaset´ spr´˝yny.

• Wyjmij spr´˝yn´ powrotnà obracajàc rozrusznik i 
uwalniajàc zapadki za pomocà Êrubokr´ta. Zapadki 
przytrzymujà zespó∏ spr´˝yny powrotnej w rozruszniku.

• Nasmaruj spr´˝yn´ rzadkim olejem. Zamontuj kó∏ko 
linowe i napnij spr´˝yn´ powrotnà.

Monta˝ rozrusznika

• Monta˝ rozrusznika zacznij od wyciàgni´cia linki, a 
nast´pnie ustaw go naprzeciw skrzyni korbowej. Luzujàc 
powoli link´ umieÊç rozrusznik na swoim miejscu, tak aby 
ko∏ki monta˝owe znalaz∏y si´ w gniazdach.

• Dokr´ç Êruby.

System paliwowy

Uwagi ogólne

• Sprawdê, czy korek wlewu paliwa i jego uszczelka nie sà 
uszkodzone.

• Sprawdê wà˝ paliwowy. Wymieƒ jà, je˝eli jest 
uszkodzona.

Filtr paliwa

• Filtr paliwa umieszczony jest w zbiorniku paliwa.

• Podczas tankowania nale˝y uwa˝aç, aby do zbiornika 
paliwa nie dosta∏y si´ zanieczyszczenia. Dzi´ki temu 
mniejsze jest ryzyko wyst´powania zak∏óceƒ w pracy 
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maszyny wskutek zapchania si´ filtra paliwa znajdujàcego 
si´ wewnàtrz zbiornika.

• Zapchanego filtra paliwa nie da si´ oczyÊciç, tylko nale˝y 
go wymieniç na nowy.Filtr nale˝y wymieniaç co 
najmniej raz do roku.

Filtr powietrza

Filtr powietrza nale˝y sprawdzaç tylko wtedy, gdy spada moc 
silnika. 

• Poluzuj Êruby. Zdejmij pokryw´ filtra powietrza.

•  Sprawdê stan filtra powietrza. Wymieƒ go w razie 
potrzeby.

Wymiana filtra powietrza

• Poluzuj Êruby. Zdejmij os∏on´.

• Wymieƒ filtr powietrza.

Przek∏adnia nap´dowa, sprz´g∏o

• Sprawdê zu˝ycie Êrodkowego elementu sprz´g∏a, ko∏a 
nap´dowego i spr´˝yny sprz´g∏a.

Regeneracja tarczy tnàcej

UWAGA! Filtr powietrza nie mo˝e byç czyszczony ani 
przedmuchiwany przy pomocy spr´˝onego powietrza. 
Spowoduje to uszkodzenie filtra.

!
OSTRZE˚ENIE! Tarcz pierÊcieniowych nie 
wolno regenerowaç. Ze wzgl´du na 
swojà konstrukcj´ tarcza pierÊcieniowa 
wystawiona jest na inny rodzaj obcià˝eƒ 
ni˝ 14 calowa tarcza diamentowa o 
centralnie przy∏o˝onym nap´dzie. Po 
pierwsze, ko∏o nap´dowe dzia∏a na 
wewn´trznà kraw´dê tarczy tnàcej, 
wskutek czego zarówno powierzchnia 
ko∏a jak i tarczy ulegajà zu˝yciu. Rdzeƒ 
tarczy tnàcej staje si´ coraz cieƒszy, a 
elementy prowadzàce coraz szersze, co 
uniemo˝liwia nap´d tarczy przez ko∏o. Po 
drugie, tarcza tnàca obcià˝ona jest si∏à 
nacisku rolek oraz si∏ami dzia∏ajàcymi 
podczas ci´cia, je˝eli nie jest ona 
prowadzona idealnie prosto. Je˝eli tarcza 
tnàca jest regenerowana, powstajàce w 
niej napi´cia materia∏owe doprowadzajà 
do jej p´kni´cia lub spadni´cia. P´kni´ta 
tarcza mo˝e spowodowaç powa˝ne 
obra˝enia operatora maszyny lub innych 
osób. Z tej przyczyny Husqvarna nie 
wyra˝a akceptacji na regenerowanie 
tarcz pierÊcieniowych. Skontaktuj si´ z 
punktem sprzeda˝y sprz´tu Husqvarna w 
celu uzyskania instrukcji.
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POSZUKIWANIE USTEREK
Rozwiàzywanie problemów

Problem Prawdopodobne przyczyny Prawdopodobne rozwiàzanie

Urzàdzenie nie pracuje

Nieprawid∏owa procedura rozruchu.
Patrz wskazówki w cz´Êci zatytu∏owanej 
W∏àczanie i wy∏àczanie".

Wy∏àcznik w po∏o˝eniu z prawej 
strony (STOP)

Upewniç si´, ˝e wy∏àcznik (STOP) jest 
po∏o˝eniu lewym.

Brak paliwa w zbiorniku Wlaç paliwo

Uszkodzona Êwieca zap∏onowa Wymieƒ Êwiec´ zap∏onowà.

Uszkodzone sprz´g∏o
Skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Ostrze obraca si´ podczas pracy na 
biegu ja∏owym

Zbyt wysoka pr´dkoÊç obrotowa 
biegu ja∏owego

Wyregulowaç pr´dkoÊç obrotowà biegu 
ja∏owego

Uszkodzone sprz´g∏o
Skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Ostrze nie obraca si´ podczas 
zwi´kszania obrotów

Zbyt du˝y luz paska lub jego 
uszkodzenie

Naciàgnàç pasek / Wymieniç pasek na 
nowy

Uszkodzone sprz´g∏o
Skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Nieprawid∏owo zamontowane ostrze
Sprawdziç, czy ostrze zosta∏o prawid∏owo 
zamontowane.

Maszyna nie jest zasilana podczas 
prób zwi´kszania obrotów

Niedro˝ny filtr powietrza
Sprawdê stan filtra powietrza i wymieƒ go w 
razie potrzeby.

Zatkany filtr paliwa Wymieƒ filtr paliwa

Zapchany otworek odpowietrzajàcy 
zbiornika paliwa

Skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Zbyt wysoki poziom drgaƒ

Nieprawid∏owo zamontowane ostrze

Sprawdê, czy tarcza tnàca jest prawid∏owo 
zamocowana i nie ma Êladów uszkodzenia. 
Patrz wskazówki w rozdzia∏ach „Tarcze 
tnàce” oraz „Monta˝ i ustawienia”.

Uszkodzone ostrze
Wymieniç ostrze i sprawdziç, czy nie jest 
uszkodzone.

Uszkodzone elementy amortyzujàce
Skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Zbyt wysoka temperatura maszyny

Zapchany dolot powietrza lub 
˝eberka ch∏odzàce

WyczyÊciç wlot powietrza / ko∏nierze 
ch∏odzenia maszyny

Âlizganie paska
Sprawdziç pasek / wyregulowaç napi´cie 
paska

Âlizganie sprz´g∏a / uszkodzone 
sprz´g∏o

Zawsze tnij na pe∏nych obrotach.

Sprawdziç sprz´g∏o / skontaktowaç si´ z 
warsztatem obs∏ugi technicznej
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Rozwiàzywanie problemów

Problem Prawdopodobne przyczyny Prawdopodobne rozwiàzanie

Tarcza tnàca nie 
wiruje.

Niewystarczajàco dokr´cone pokr´t∏a rolek 
prowadzàcych.

Dokr´ç pokr´t∏a rolek prowadzàcych.

Tarcza tnàca nieprawid∏owo za∏o˝ona na rolki 
prowadzàce.

Za∏ó˝ tarcz´ tnàcà i sprawdê, czy swobodnie si´ obraca, 
patrz rozdzia∏ Monta˝ i regulacje".

Zbyt du˝e napr´˝enie rolek oporowych. Ponownie wyreguluj rolki oporowe.

Tarcza tnàca wiruje 
zbyt wolno.

Zbyt du˝e napr´˝enie rolek oporowych. Dokr´ç pokr´t∏a rolek prowadzàcych.

Zu˝yte ko∏o nap´dowe.
Sprawdê stopieƒ zu˝ycia ko∏a nap´dowego, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, patrz rozdzia∏ 
Monta˝ i regulacje".

Wyrobienie ukszta∏towanej klinowo Êrednicy 
wewn´trznej tarczy tnàcej.

Sprawdê, czy tarcza tnàca nie jest zu˝yta, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, patrz rozdzia∏ 
Monta˝ i regulacje".

Os∏abione spr´˝yny rolek sterujàcych.
Wymieƒ ca∏y zespó∏ rolek prowadzàcych lub skontaktuj si´ 
z autoryzowanym warsztatem serwisowym.

Uszkodzone ∏o˝yska rolek prowadzàcych. Wymieƒ ca∏y zespó∏ rolek prowadzàcych/oporowych lub 
skontaktuj si´ z autoryzowanym warsztatem serwisowym.Uszkodzone ∏o˝yska rolek oporowych.

Tarcza tnàca 
wyskakuje.

Zbyt luêne osadzenie rolek oporowych. Ponownie wyreguluj rolki oporowe.

Zu˝yte rolki sterujàce.
Sprawdê stopieƒ zu˝ycia rolek prowadzàcych, patrz 
rozdzia∏ Konserwacja". Wymieƒ, jeÊli to konieczne.

Tarcza tnàca nieprawid∏owo za∏o˝ona na rolki 
prowadzàce.

Za∏ó˝ tarcz´ tnàcà i sprawdê, czy swobodnie si´ obraca, 
patrz rozdzia∏ Monta˝ i regulacje".

Uszkodzona tarcza tnàca.
Sprawdê, czy tarcza tnàca nie jest zu˝yta, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, patrz rozdzia∏ 
Monta˝ i regulacje".

Tarcza tnàca 
obraca si´ krzywo.

Zbyt du˝e napr´˝enie rolek oporowych. Ponownie wyreguluj rolki oporowe.

Przegrzana tarcza tnàca. Sprawdê przep∏yw wody, patrz rozdzia∏ Dane techniczne".

Segmenty ulegajà 
wy∏amaniu.

Tarcza tnàca wygi´ta, wykrzywiona lub êle 
konserwowana.

U˝ywaj tarczy tnàcej nadal, je˝eli brakuje w niej tylko 
jednego segmentu lub oddaj jà do regeneracji, je˝eli jest 
zu˝yta nie wi´cej ni˝ do po∏owy.

Sprawdê, czy tarcza tnàca nie jest zu˝yta, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, patrz rozdzia∏ 
Monta˝ i regulacje".

Tarcza tnie zbyt 
wolno.

Tarcza tnàca nieodpowiednia do danego 
materia∏u.

Sprawdê zalecenia dotyczàce tarczy tnàcej, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". W razie potrzeby wymieƒ tarcz´ tnàcà, 
patrz sekcja Monta˝ i regulacje".

Tarcza tnàca Êlizga 
si´.

Rolki prowadzàce nie wsuwajà i wysuwajà si´ 
swobodnie. Zacinajàca si´ rolka prowadzàca 
nie jest w stanie wystarczajàco mocno 
dociskaç tarczy do ko∏a nap´dowego.

Sprawdê, czy tuleje rolek mogà swobodnie wsuwaç si´ i 
wysuwaç. Je˝eli tak nie jest, wymontuj, wyczyÊç, 
ponownie nasmaruj i zamontuj z powrotem. Patrz rozdzia∏ 
Konserwacja". Wymieƒ, jeÊli to konieczne.

Zu˝yte ko∏o nap´dowe. Materia∏y cierne i 
niedomiar wody podczas ci´cia powodujà 
zu˝ywanie si´ ko∏a.

Sprawdê stopieƒ zu˝ycia ko∏a nap´dowego, patrz sekcja 
Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, patrz rozdzia∏ 
Monta˝ i regulacje".

Zu˝yty bie˝nik rolki prowadzàcej. Gdy zu˝yta 
zostanie ponad po∏owa szerokoÊci bie˝nika, 
tarcza tnàca Êlizga si´.

Sprawdê stopieƒ zu˝ycia rolek prowadzàcych, patrz 
rozdzia∏ Konserwacja". Wymieƒ, jeÊli to konieczne.

Wyrobiony rowek i wewn´trzna kraw´dê 
tarczy. Powodem tego jest niewystarczajàce 
p∏ukanie materia∏u Êciernego oraz/lub zu˝yte 
ko∏o nap´dowe powodujàce Êlizganie si´ 
tarczy tnàcej.

Sprawdê tarcz´ tnàcà, ko∏o nap´dowe i rolki prowadzàce, 
patrz sekcja Tarcze tnàce". Wymieƒ, jeÊli to konieczne, 
patrz rozdzia∏ Monta˝ i regulacje".

Sprawdê przep∏yw wody, patrz rozdzia∏ Dane techniczne".
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Dane techniczne

Uwaga 1: Emisj´ ha∏asu do otoczenia zmierzono jako moc akustycznà (LWA), zgodnie z dyrekrywà WE 2000/14/EG. Ró˝nica 
pomi´dzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem ciÊnienia akustycznego wynika z tego, ˝e poziom gwarantowany zawiera 
tak˝e rozproszenie w wynikach pomiaru oraz ró˝nice pomi´dzy ró˝nymi typami maszyn tego samego modelu zgodnie z 
Dyrektywà 2000/14/EC.

Uwaga 2: Równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego, zgodny z EN ISO 19432, obliczany jest jako ca∏kowita, czasowo 
wywa˝ona energia dla ró˝nych poziomów dêwi´ku w ró˝nych warunkach pracy. Odnotowane dane dla równowa˝nego ciÊnienia 
akustycznego maszyny majà typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokoÊci 1 dB(A).

Uwaga 3: Równowa˝ny poziom wibracji, zgodny z EN ISO 19432, obliczany jest jako ca∏kowita, czasowo wywa˝ona energia 
ca∏kowita dla poziomów drgaƒ w ró˝nych warunkach pracy. Odnotowane dane dla równowa˝nego poziomu wibracji majà typowe 
rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokoÊci 1 m/s2.

Osprz´t tnàcy

Silnik K970 II Ring/K970 III Ring

PojemnoÊç cylindra, cm3/cu.in 93,6/5,7

Ârednica cylindra, mm/inch 56/2,2

Suw, mm/cale 38/1,5

Obroty na biegu ja∏owym, obr/min 2700

Przepustnica szeroko otwarta — bez obcià˝enia, pr´dkoÊç obrotowa 9300 (+/- 150)

Moc, kW/KM przy obr./min 4,8/6,5 @ 9000

Uk∏ad zap∏onowy

Producent uk∏adu zap∏onowego SEM

Typ uk∏adu zap∏onowego CD

Âwieca zap∏onowa Champion RCJ 6Y/NGK BPMR 7A

Odst´p mi´dzy elektrodami Êwiecy, mm 0,5

Uk∏ad zasilania/smarowania

Producent gaênika Walbro

Typ gaênika RWJ-7

PojemnoÊç zbiornika paliwa — litry/uncje amerykaƒskie 1,0/33,8

Ch∏odzenie wodne

Zalecane ciÊnienie wody, bar/PSI 1,5-10/22-150

Zalecany przep∏yw wody, l/min / galony amerykaƒskie/min 4/1

Masa

Przecinarka bez paliwa i tarczy tnàcej, kg/Ib 13,8/30,4

Emisje ha∏asu (Patrz ad. 1)

Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A) 114

Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWAdB(A) 115

Poziomy g∏oÊnoÊci (patrz ad. 2)

Równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego przy uchu operatora dB(A) 104

Równowa˝ne poziomy wibracji a hveq (patrz uwaga 3)

Uchwyt przedni m/s2 2,7

Uchwyt tylny m/s2 3,4

Tarcza 
pierÊcieniowa

Maks. g∏´bokoÊç 
ci´cia, mm/inch

Maks. pr´dkoÊç obwodowa, 
m/s / ft/min

Maks. pr´dkoÊç obrotowa 
tarczy tnàcej, obr./min

Masa tarczy, 
kg/Ib

14” (370 mm) 270/10,6 55/11000 2800 0,8/1,8



DANE TECHNICZNE
Deklaracja zgodnoÊci WE

(Dotyczy tylko Europy)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel. +46-36-146500, zapewnia niniejszym, ̋ e przecinarki Husqvarna K970 
II Ring, K970 III Ring poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczanymi w roku 2016 (rok, po którym nast´puje 
numer seryjny, podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej) sà zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWACH RADY:

• dyrektywie maszynowej 2006/42/WE z 17 dnia maja 2006 r.

• dyrektywie 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r., "dotyczàcej kompatybilnoÊci elektromagnetycznej".

• dyrektywie 2000/14/WE z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha∏asu do otoczenia". Ocena zgodnoÊci zosta∏a 
przeprowadzona wed∏ug za∏àcznika V.

OdnoÊnie informacji dotyczàcych emisji ha∏asu patrz rozdzia∏ Dane techniczne.

Zastosowano nast´pujàce normy: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, CISPR12:2007+AMD1:2009, EN ISO 
19432:2012

Zg∏oszony organ: Szwedzki Instytut Badaƒ Maszyn, jednostka notyfikowana nr 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, 
SE-750 07 Uppsala, Szwecja, dokona∏ kontroli typu dobrowolnego pod kàtem zgodnoÊci z dyrektywà maszynowà (2006/42/
WE), na zlecenie firmy Husqvarna AB. Certyfikat opatrzony jest numerem: SEC/10/2286.

Ponadto SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Szwecja, zapewni∏ o zgodnoÊci z aneksem V do 
dyrektywy rady 2000/14/WE z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha∏asu do otoczenia". Certyfikat opatrzony jest numerem: 
01/169/033 - K970 II Ring/K970 III Ring

Göteborg, 30 marca 2016

Joakim Ed

Dyrektor globalny ds. badaƒ i rozwoju

Construction Equipment Husqvarna AB

(Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba odpowiedzialna za dokumentacje technicznà.)
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