
Uwaga:    
Przed uruchomieniem wykaszarki prosimy przeczytać tę instrukcję, a przy pracy ściśle przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa!

Instrukcję użytkowania starannie przechowywać!
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Dziękujemy za wybranie produktu MAKITA! 
Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Wybierając 
wykaszarkę firmy MAKITA otrzymali Państwo jedno z 
najnowocześniejszych urządzeń tego typu. MAKITA jest najstar-
szym na świecie producentem pił spalinowych (od roku 1927), 
posiadającym prawie siedemdziesięcioletnie doświadczenie w 
produkcji urządzeń wyposażonych w silniki dwusuwowe.

Wykaszarka DBC400 charakteryzuje się nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi, ergonomicznym kształtem i za-
pewnia dogodne warunki pracy.

Silnik wykaszarki DBC400 wyposażony jest w cylinder o opty-
malnym kształcie oraz w bezobsługowy moduł zapłonu elek-
tronicznego. Oba te elementy wykorzystywane od dłuższego 
czasu w profesjonalnej wykaszarce DBC3310 świadczą o 
wysokiej jakości urządzenia. Wykaszarka ta zapewnia małe 
zużycie paliwa przy dużej wydajności pracy.

Wał napędowy został zaprojektowany w sposób zapewniający 
intensywne i ciągłe użytkowanie. Wał ten wyposażono w 7 
łożysk i bardzo wytrzymałe sprzęgło odśrodkowe. 

Zastosowanie cztero-punktowego systemu amortyzacji drgań 
oraz gumowych amortyzatorów pomiędzy wysięgnikiem, a 
uchwytami umożliwia zredukowanie wibracji do minimum, 
zapewniając komfortową i nie męczącą pracę. Najważniejsze 
elementy obsługi znajdują się w prawym uchwycie, co ułatwia 
posługiwanie się urządzeniem. 

Zastosowane prawa własności przemysłowej to: US 512606, 
EP 0696414, GBM 9412925.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i uzyskać 
maksymalną wydajność wykaszarki MAKITA, namawiamy do 
uważnego przeczytania niniejszej instrukcji użytkowania 
i przestrzegania wszystkich zawartych w niej przepisów 
bezpieczeństwa! Wszelkie zaniedbania w tym względzie 
mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała operatora 
i/lub osób postronnych!

UWAGA!!!

FIRMA MAKITA ZASTRZEGA SOBIE STOSOWANIE 
OLEJU FIRMOWEGO DO MIESZANKI PALIWOWEJ. 
NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEJ ZASADY MOŻE 
SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.
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Opakowanie     

Wykaszarka MAKITA pakowana jest w tekturowym kartonie, 
zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami w transporcie. 
Tektura jest surowcem wtórnym. Namawiamy do wielokrotnego 
używania kartonu.
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Spis zawartości opakowania

1. Wykaszarka
2. Szelki 
3. 4-zębowa tarcza tnąca
4. Osłona 
5. Osłona elementu tnącego (bez rysunku)
6. Przyrząd do obsługi (bez rysunku)
7. Instrukcja użytkowania (bez rysunku)

Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że brak jednego z tych elementów, należy skontaktować się z dealerem!

Objaśnienie symboli
Poniższe symbole widoczne są na wykaszarce i w Instrukcji użytkowania.

Przeczytać instrukcję użytkowania, 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!

Postępować ostrożnie i ze szczególną 
uwagą!

Zabronione!

Nosić rękawice ochronne!

Nosić obuwie ochronne!

Nosić hełm ochronny, ochronniki wzroku 
i słuchu!

Odległość pomiędzy maszyną a 
osobami postronnymi powinna wynosić 
co na jmniej 15 m!

NIEBEZPIECZEŃSTWO:    
Strzeż się odprysków!

UWAGA: Kickback!
(Odbicie)

Maksymalne obroty elementu
tnącego na minutę

Kierunek obrotu tarczy tnącej

Ssanie

Uruchomić silnik!

Zatrzymać silnik!

Zakaz palenia papierosów!

Zakaz używania otwartego ognia!

Paliwo i mieszanka olejowa

Pierwsza pomoc

Powtórne wykorzystanie

CertyÞ kat Europejski

max.�
10.000 1/min

max.�
11.500 1/min
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PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy ogólne

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: Niniejsze wykaszarki 
silnikowe przeznaczone są do zastosowań opisanych na stronie 7 
z odpowiednimi i dopuszczonymi narzędziami tnącymi. Wykaszarki 
używać może tylko jedna osoba i wyłącznie na zewnątrz! 

Niedopuszczalna technika pracy:
Zabrania się stosowania narzędzi tnących, które nie zostały do-
puszczone do tych wykaszarek silnikowych!

Niedopuszczeni użytkownicy
Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, dzieci, młodzież 
oraz osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków nie mogą 
urządzenia obsługiwać.
 Aby zagwarantować właściwą obsługę wykaszarki użytkownik 

powinien przeczytać instrukcję i poznać warunki postępowania 
z urządzeniem. Niewystarczająco poinformowany użytkownik, 
źle obchodzący się z maszyną, naraża na niebezpieczeństwo 
siebie i innych (1).

- Zaleca się przekazywać wykaszarkę jedynie tym osobom, które 
mają doświadczenie w pracy takim urządzeniem. Pożyczając 
wykaszarkę innym użytkownikom, należy ją przekazać wraz 
z niniejszą instrukcją.

- Użytkownik, który po raz pierwszy będzie miał do czynienia z 
wykaszarką, powinien zwrócić się do swego dealera o pod-
stawowe wskazówki w celu  zapoznania się z obsługą tejże 
wykaszarki. 

- Dzieciom i osobom w wieku poniżej 18 lat nie wolno obsługiwać 
wykaszarki. Wyjątkowo osoby powyżej 16 lat mogą ćwiczyć 
obsługę wykaszarki, lecz jedynie pod nadzorem wykwaliÞ ko-
wanego nauczyciela.

- Praca wykaszarką wymaga największej ostrożności i uwagi.
- Użytkownik wykaszarki musi być w dobrej kondycji psychicznej. 

Pracę należy wykonywać spokojnie i z rozwagą. Użytkownik 
jest odpowiedzialny za osoby postronne.

- Nigdy nie pracować wykaszarką po spożyciu alkoholu, narko-
tyków lub leków (2).

Wyposażenie ochrony osobistej
- Ubranie noszone przez użytkownika powinno być funkcjonalne 

i odpowiednie tzn. powinno ściśle przylegać, ale nie powinno 
krępować ruchów. Nie nosić zarówno biżuterii, jak też ubrań, 
które mogą zaczepiać się o krzaki lub zarośla. Długie włosy 
należy spiąć ponad ramionami.

- Aby przy pracy wykaszarką uniknąć zranienia głowy, oczu, 
rąk, nóg i aby ochronić słuch należy stosować następujące 
wyposażenie ochronne:

- Zalecane jest noszenie hełmu ochronnego; przy pracy w lesie 
jest to wymóg. Hełm ochronny (1) powinien być regularnie 
sprawdzany pod względem uszkodzeń, a jego wymiana musi 
następować co najmniej raz na 5 lat. Należy stosować jedynie 
zatwierdzone hełmy ochronne. 

- Osłona twarzy (2) przy hełmie ochronnym chroni przed wiór-
ami, odpryskami drewna lub drobnymi kamieniami. Przy pracy 
wykaszarką należy zawsze nosić okulary ochronne lub osłonę, 
aby uniknąć uszkodzenia oczu.

- Należy używać odpowiedniego wyposażenia zapobiegającego 
uszkodzeniom słuchu (ochronniki słuchu (3), zatyczki do 
uszu, itd.). Analiza pasma oktawowego na zamówienie.

- Leśna kurtka ochronna (4) ma specjalne naramienniki w 
kolorze czerwonym. Ramiona i szyja powinny być zawsze 
chronione ubraniem.

- Spodnie ochronne (5) wykonane są z nylonu o 22 warstwach i 
chronią przed przecięciem. Ich noszenie jest szczególnie zaleca-
ne. W każdym przypadku obsługując wykaszarkę istotne jest, aby 
nosić parę długich spodni wykonanych z mocnego materiału.

- Rękawice ochronne (6) wykonane z mocnej skóry są częścią 
wymaganego przepisami wyposażenia i zawsze muszą być 
używane przy pracy wykaszarką.

- Zawsze należy stosować obuwie ochronne (7) z podeszwą 
zapobiegającą ślizganiu, ze stalową wkładką na czubkach i 
ochroną nóg. Obuwie ochronne z wkładką przeciw przecięciu 
daje pełną ochronę i zapewnia bezpieczne poruszanie się.
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Paliwo / Napełnianie zbiornika paliwa
- Przy nalewaniu paliwa silnik należy wyłączyć (11).
- Nalewając lub mieszając paliwo należy unikać otwartego ognia, 

iskier i nie palić papierosów (5).
- Przed nalaniem paliwa silnik należy wystudzić.
- Paliwo może zawierać substancje podobne do rozpuszczalni-

ków. Nie należy dopuścić do kontaktu oczu i skóry z produktami 
mineralnymi. Napełniając zbiornik paliwa nosić zawsze rękawice 
ochronne. Należy częściej czyścić i zmieniać odzież ochronną. Nie 
wdychać oparów paliwa, gdyż mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Przed napełnieniem zbiornika paliwa upewnić się, że wykas-
zarka jest stabilnie ułożona.

- Nie rozlewać paliwa lub oleju. W razie rozlania należy 
wykaszarkę natychmiast wyczyścić. Paliwo nie powinno 
przedostać się na ubranie. W razie kontaktu odzieży z paliwem, 
odzież tę należy natychmiast zmienić.

- Upewnić się, czy paliwo lub olej nie przedostały się do 
gleby (ochrona środowiska). Należy używać odpowiednią 
podkładkę.

- Zabronione jest napełnianie zbiornika paliwa w pomieszcze-
niach zamkniętych. Opary paliwa zbierają się przy podłodze 
(ryzyko wybuchu).

- Ostrożnie zakręcić korek zbiornika paliwa i kontrolować go w 
regularnych odstępach czasu.

- Przed uruchomieniem silnika należy zmienić miejsce (co 
najmniej 3 m od miejsca tankowania) (6).

- Paliwo nie może być przechowywane przez nieograniczony 
okres czasu. Należy zakupić tylko tyle paliwa, ile będzie po-
trzeba w najbliższej przyszłości.

- Do transportu i przechowywania paliwa stosować atestowane 
i oznaczone kanistry. Upewnić się, że dzieci nie mają dostępu 
do paliwa.

Uruchamianie
- Nie należy pracować samemu. Konieczne jest pozostawa-

nie w kontakcie głosowym z innymi osobami.
- Dzieci i osoby postronne muszą pozostawać w odległości 

co najmniej 15m od pracującej wykaszarki. Należy również 
zwracać uwagę na zwierzęta (7).

- Przed rozpoczęciem pracy wykaszarkę należy sprawdzić 
pod względem bezpieczeństwa: Upewnić się, że element 
tnący został zabezpieczony. Przepustnica puszczona wolno 
musi samoistnie powrócić do pierwotnego położenia, a za-
mek dźwigni przepustnicy musi działać prawidłowo. Element 
tnący nie powinien obracać się na biegu jałowym. Uchwyty 
muszą być czyste i suche. Włącznik powinien prawidłowo 
funkcjonować. Osłona nie może być uszkodzona i powinna 
być zamontowana we właściwym miejscu. W przeciwnym razie 
istnieje niebezpieczeństwo wypadku.

- Wykaszarkę można uruchomić jedynie w sposób zgodny z instrukcją. 
Inne techniki uruchamiania są niedopuszczalne (8)! 

- Wykaszarkę i jej element tnący należy wykorzystywać tylko w 
zakresie wyszczególnionym w dokumentacji.

- Wykaszarkę można uruchomić jedynie po jej dokładnym 
zmontowaniu i sprawdzeniu. Urządzenie to nadaje się do 
użytkowania tylko jako kompletnie zmontowane wraz z 
wszystkimi akcesoriami!

- Element tnący musi być wyposażony we właściwą osłonę. 
Praca bez osłony jest zabroniona!

- Element tnący nie może się obracać na jałowym biegu. Jeśli 
to niezbędne należy wyregulować obroty biegu jałowego.

- Przed uruchomieniem wykaszarki należy mieć pewność, że 
element tnący nie styka się z twardymi przedmiotami np. 
gałęziami, kamieniami itd.

- Silnik należy natychmiast wyłączyć, jeśli zauważalne są jakie-
kolwiek zmiany w zachowaniu się urządzenia.

- Jeśli element tnący zetknął się z kamieniami lub innymi twar-
dymi przedmiotami, natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić 
element tnący.

- Element tnący należy regularnie sprawdzać pod względem 
uszkodzeń (wykrywanie zarysowań, pęknięć - badanie hałasu). 
Zarysowania i pęknięcia mogą pojawić się na brzegach przy 
zębach tnących (9) po dłuższym użytkowaniu tarczy. Uszkod-
zone lub pęknięte tarcze tnące nie powinny być już więcej 
użytkowane.
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- Wykaszarką należy pracować jedynie z założonymi szelkami, 
które należy uprzednio dopasować. Ważne jest, aby szelki 
dopasowane były do rozmiaru użytkownika. Dzięki temu 
uniknie się zmęczenia podczas pracy. Nigdy nie pracować 
jedną ręką.

- Przy pracy wykaszarkę należy trzymać oburącz (10). 
Użytkownik powinien cały czas zwracać uwagę na 
prawidłową postawę i zachowanie równowagi.

- Wykaszarkę należy uchwycić w taki sposób, aby uniknąć 
wdychania spalin. Nie uruchamiać urządzenia i nie pracować 
nim w zamkniętych pomieszczeniach (niebezpieczeństwo 
zatrucia gazem). Tlenek węgla jest gazem bezwonnym. 
Pracować można jedynie w miejscach o dobrej wentylacji.

- Podczas przerw w pracy lub odkładając wykaszarkę należy ją 
wyłączyć (11), upewnić się, że urządzenie tnące nie obraca się 
i ułożyć w taki sposób, aby maszyna nie stanowiła zagrożenia 
dla użytkownika i osób postronnych.

- Nigdy nie należy kłaść gorącej wykaszarki na suchej trawie 
lub na jakichkolwiek łatwopalnych materiałach.

- Podczas transportowania lub przy przenoszeniu wykaszarki 
w inne miejsce jej silnik powinien być wyłączony (11).

- Nigdy nie uruchamiać silnika z uszkodzonym tłumikiem.

Odbicie
Przy pracy wykaszarką może dojść do niekontrolowanego odbicia. 
Następuje to zwłaszcza w przypadku, gdy cięcie odbywa się w 
obszarze między �godziną 12 a 2� na tarczy tnącej (12).

Nigdy nie należy rozpoczynać cięcia tym obszarem tarczy tnącej, 
gdy przedmiotem cięcia są twarde przedmioty np. gęste zarośla, 
krzaki itd., o średnicy większej niż 2 cm.

Jeśli zasada ta nie będzie przestrzegana, wykaszarka zostanie 
odrzucona z dużą prędkością i z dużą mocą. Istnieje wówczas 
bardzo wysokie ryzyko zranienia!

Nigdy nie należy rozpoczynać cięcia w obszarze między 
�godziną 12 a 2� na tarczy tnącej (12)!

Zapobieganie odbiciu (13):

- Aby zapobiec odbiciu, należy przestrzegać następujących 
wskazań:

- Użytkownik musi być zawsze świadomy swoich czynów. 
Zachować ostrożność przy kontynuowaniu uprzednio 
rozpoczętej pracy.

- Element tnący musi być na najwyższych obrotach zanim 
nastąpi cięcie.

- Istnieje wysokie ryzyko odniesienia obrażeń, jeśli następuje 
cięcie w obszarze między �godziną 12 a 2�, szczególnie gdy 
używane są metalowe tarcze tnące.

- Cięcie w obszarze między �godziną 12 a 2� i między �godziną 
2 a 5� może być wykonywane tylko przez doświadczonego 
użytkownika i na jego własne ryzyko.

- Słabe odbicie możliwe jest w obszarze między �godziną 8 a 
11�.
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Zachowanie się przy pracy / Technika pracy
- Wykaszarkę można używać tylko przy dobrym oświetleniu 

i dobrej widoczności. Zimą należy zachować ostrożność 
z uwagi na możliwość poślizgu, wilgotność, lód i śnieg. 
Użytkownik wykaszarki powinien stać w pozycji zapewniającej 
bezpieczeństwo.

- Nigdy nie ciąć powyżej wysokości ramion.

- Nigdy nie ciąć stojąc na drabinie.

- Nigdy nie wspinać się na drzewo, aby wykonać tam 
cięcie.

- Nigdy nie pracować na niestabilnym gruncie.

- Upewnić się, że w obszarze cięcia nie ma takich przed-
miotów jak kamienie, czy też kawałki metalu. Przedmioty 
te mogą zostać odbite (niebezpieczeństwo zranienia, 14), 
mogą też uszkodzić element tnący i spowodować groźne 
odbicie.

- Zanim użytkownik przystąpi do cięcia, element tnący musi 
nabrać maksymalnej prędkości.

Element tnący   

Należy stosować jedynie dozwolone właściwe narzędzia tnące 
(15)! 

Głowica 2-żyłkowa:

Stosowana jedynie do cięcia trawy przy murach, ogrodze-
niach, krawędziach trawników, drzewach, słupach itd. (jest 
uzupełnieniem kosiarki).

8-zębna tarcza tnąca, 4-zębna tarcza tnąca i trójząb:

Stosowane do cięcia grubszego materiału, jak: zielsko, wysoka 
trawa, krzewy, zarośla, mieszane przyrosty, gąszcze itd., aż 
po łodygi do 2 cm grubości. Pracę należy wykonywać kierując 
wykaszarkę równomiernie po łuku z lewej na prawą stronę 
(podobnie jak przy koszeniu).

Transport
- W czasie transportu lub zmiany miejsca wykonywania pracy 

wykaszarka musi być wyłączona. Zapobiegnie to niezamier-
zonemu uruchomieniu elementu tnącego.

- Nigdy nie należy przenosić wykaszarki, gdy element tnący 
pracuje!

- Osłona elementu tnącego, będąca na wyposażeniu wykas-
zarki musi być zawsze zakładana przy transporcie na dalszą 
odległość.

- Przed przystąpieniem do transportu samochodem trzeba się 
upewnić, że wykaszarka została zabezpieczona w sposób 
uniemożliwiający wyciek paliwa.

- Przed transportem należy opróżnić zbiornik paliwa wykas-
zarki.

15

4-zębna tarcza tnąca 8-zębna tarcza tnąca

Głowica tnąca 2-żyłkowa trójząb

16
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Przechowywanie
- Wykaszarka powinna być przechowywana w bezpiecznym i 

suchym miejscu. Metalowe tarcze tnące należy zabezpieczyć 
osłoną ochronną. Wykaszarkę zabezpieczyć przed dostępem 
dzieci.

- Jeśli wykaszarka przechowywana jest przez dłuższy okres, 
dokonać należy pełnej konserwacji i gruntownego sprawdzenia 
maszyny w autoryzowanym punkcie serwisowym MAKITAA.

- Jeśli wykaszarka przechowywana jest przez dłuższy okres, 
zbiornik paliwa powinien być całkowicie opróżniony, a gaźnik 
osuszony. Paliwo nadaje się do składowania jedynie przez 
ograniczony okres czasu. Paliwo pozostawione w zbiorniku 
lub w gaźniku może spowodować powstanie osadu.

- Paliwo pozostawione w zapasowych kanistrach należy 
wykorzystać w innym celu.

Konserwacja
- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy 

wykaszarka nadaje się do użycia. Kontrola dotyczy zwłaszcza ele-
mentu tnącego, osłony i szelek. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na tarcze tnące, które muszą być prawidłowo naostrzone.

UWAGA: Metalowe tarcze tnące mogą być ostrzone jedynie 
w autoryzowanych punktach serwisowych. 
Nieprawidłowo naostrzone tarcze tnące mogą naruszyć 
równowagę i być przyczyną poważnego zranienia. Oprócz 
tego całe urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku 
wibracji.
- Podczas wymiany elementu tnącego lub czyszczenia całej 

wykaszarki niezbędne jest wyłączenie silnika i zdjęcie fajki 
świecy zapłonowej.

- Pęknięte, wygięte, skrzywione, uszkodzone lub stępione ele-
menty tnące należy natychmiast wymieniać. Nigdy nie należy 
prostować lub spawać uszkodzonej tarczy tnącej.

- Wykaszarkę należy eksploatować możliwie cicho i przy mini-
malnym wydzielaniu spalin. W szczególności trzeba sprawdzić 
ustawienie gaźnika.

- Należy regularnie czyścić wykaszarkę i kontrolować właściwe 
dokręcenie śrub i nakrętek.

- Nigdy nie naprawiać lub przechowywać wykaszarki przy ot-
wartym ogniu (17)!

- Wykaszarkę należy składować zawsze w zamkniętym po-
mieszczeniu magazynowym, zbiornik paliwa musi być pusty, 
a gaźnik osuszony. 

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy wyda-
nych przez odpowiednie stowarzyszenia i przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe. Nie wolno dokonywać żadnych mody-
fikacji wykaszarki - narazi to użytkownika maszyny na 
niebezpieczeństwo!
Przeprowadzenie konserwacji lub naprawy przez użytkownika 
ograniczone jest do czynności opisanych w instrukcji. Wszelkie 
pozostałe czynności powinny zostać wykonane przez punkt obsługi 
klienta MAKITAA (18).
Stosować można jedynie oryginalne części i akcesoria Þ rmy 
MAKITA. 
Wszystkie inne części, akcesoria lub elementy tnące zwiększają 
ryzyko wypadku. Firma MAKITA nie ponosi odpowiedzialności za 
wypadki lub uszkodzenia spowodowane użyciem nieatestowa-
nych elementów tnących, przyrządów mocujących te elementy 
lub akcesoriów.

Pierwsza pomoc
Apteczka pierwszej pomocy powinna zawsze znajdować się w pobliżu 
użytkownika. Zużyte środki należy natychmiast zastąpić nowymi.

Wzywając pomoc należy udzielić następujących informacji:
- Miejsce wypadku
- Okoliczności wypadku
- Ilość osób poszkodowanych
- Rodzaj odniesionych ran
- Nazwisko zgłaszającego wypadek

WSKAZÓWKA:
Użytkownicy z dolegliwościami układu krążenia narażeni są 
na nadmierne drgania i mogą doznać uszkodzenia naczyń 
krwionośnych lub systemu nerwowego.
Drgania mogą spowodować następujące objawy na palcach, 
dłoniach lub nadgarstkach: drętwienie, mrowienie, ból, kłucie, 
zmiany na skórze lub zmiany koloru skóry. W razie wystąpienia 
powyższych objawów należy zgłosić się do lekarza! 20

19

18

SERVICE

17
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DANE TECHNICZNE

         DBC400

1) Najwyższe obroty znamionowe głowicy tnącej nie zostają przekroczone, jeśli użyta jest głowica tnąca MAKITA.
2) Współczynnik wyprowadzony w równej części z pracy na biegu jałowym i przy najwyższych obrotach.
3) Przy najwyższej mocy. 4) Niepewność (K=).

 Pojemność cm3   39  
 Średnica cylindra mm   40  
 Skok tłoka mm   31  
 Moc znamionowa wg ISO 8893 kW   1,8  
 Obroty 1/min     9.000  
 Najwyższe obroty silnika       
 z jednoczęściowym metalowym elementem tnącym 1) 1/min   13.500
 Najwyższe obroty trzpienia obrotowego       
 z jednoczęściowym metalowym elementem tnącym 1) 1/min   10.800
 Obroty biegu jałowego 1/min    2.500    
 Obroty zasprzęglenia 1/min     3.300    
 Gaźnik (membranowy) typ   WALBRO WT-387  
 Instalacja zapłonowa typ   Zapłon tranzystorowy  
 Świeca zapłonowa typ   CHAMPION RCJ 6Y
 Odległość między elektrodami mm   0,5 - 0,8  
 Poziom mocy akustycznej LWA, eq wg ISO 10884 2) 4) dB(A)   109 / KWA=2,5  
 Poziom ciśnienia akustycznego LpA , eq w miejscu pracy  wg ISO 7917 2) 4) dB(A)   101,9 / KpA=2,5
 Przyspieszenie drgań ahv, eq wg ISO 7916 2) 4)   
 - Prawy uchwyt (obroty na biegu jałowym / obroty maksymalne) m/s2  2,4 / 5,6 / K=2
 - Lewy uchwyt (obroty na biegu jałowym / obroty maksymalne) m/s2  4,7 / 7,6 / K=2
 Zużycie paliwa wg ISO 8893 3) kg/h    0,81
 Jednostkowe zużycie paliwa wg ISO 8893 3) g/kWh    450
   Pojemność zbiornika paliwa l   0,5  
 Stosunek mieszanki (paliwo / olej do dwusuwów) 
 - Przy użyciu oleju MAKITA   50 : 1
 - Przy użyciu Aspen Alkylat (paliwo do dwusuwów)   50 : 1 (2%)
 - Przy użyciu innych olejów (stopień jakości JASO FC lub ISO EGD)  50 : 1
 Mechanizm przekładniowy   1 : 1,25
 Wymiary; po zmontowaniu, długość / szerokość / wysokość mm   1890 / 670 / 470
 Waga (bez plastikowej osłony i elementu tnącego) kg  6,7

Numer serii
Rok produkcji

Tabliczka informacyjna
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać dane z tabliczki!

Części składowe

 

 1 Element tnący
 2 Przekładnia
 3 Osłona tarczy tnącej
 4 Rura nośna (wysięgnik)
 5 Uchwyt
 6 Przycisk przyspiesznika (gazu)
 7 Wyłącznik (START/STOP)
 8 Blokada przycisku przyspiesznika
  9  Linka Bowdena
10  Mocowanie uchwytu rurowego
11  Listwa mocująca z otworami
12  Korek zbiornika paliwa
13  Świeca zapłonowa
14  Uchwyt rozrusznika
15  Obudowa ze szczelinami wentylacyjnymi
16  Tabliczka informacyjna
17  Dźwignia ssania
18  Filtr powietrza (pod pokrywą Þ ltra)
19  Szelki
20  Osłona uda
21 Blokada półgazu
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*

UWAGA: Pracując przy wykaszarce należy być zawsze 
absolutnie pewnym, że silnik jest wyłączony, 
a nasadka świecy zapłonowej wyciągnięta. 
Nosić rękawice ochronne!

UWAGA:  Nie uruchamiać wykaszarki, dopóki nie zo-
stanie całkowicie zmontowana i skontrolo-
wana!

A

- Śruby (A/1) i płytka mocująca (A/2) są dostarczone wraz z 
akcesoriami wykaszarki.

- Uchwyt rurowy (A/3 � na ilustracji) umieścić w miejscu 
mocowania (A/4) (wygięcie uchwytu rurowego znajduje się 
około 1 cm od miejsca mocowania).

- Zamontować równolegle płytkę mocującą (B/2) równomier-
nie przykręcając śruby (B/1).

- Lekko dokręcić śruby.

- Przechylić uchwyt rurowy w przód o około 10 � 200 (rys. C) 
i mocno dokręcić śruby (B/1).

WSKAZÓWKA:

Nachylenie uchwytu rurowego musi być dostosowane do wz-
rostu użytkownika. Użytkownik musi wygodnie trzymać uchwyt, 
lekko uginając łokcie bez wykręcania nadgarstków.

1

3

4
ca. 1 cm

Montaż osłony urządzenia tnącego
Uwaga:  Przepisy bezpieczeństwa i własne bezpieczeństwo nakazują stosować osłonę właściwą dla danego urządzenia 

tnącego! Dopuszczalne jest jedynie stosowanie przedstawionych poniżej kombinacji, a jakakolwiek wymiana 
urządzenia tnącego wymaga każdorazowo również wymiany osłony!

Ostrzeżenie: Stosować należy jedynie urządzenia tnące przedstawione w niniejszej instrukcji! Niedopuszczalne jest sto-
sowanie innych urządzeń tnących, gdyż może to zwiększyć ryzyko spowodowania wypadku i doprowadzić 
do uszkodzenia całego urządzenia!

Uruchamianie
Montaż uchwytu rurowego

2

Urządzenie tnące i odpowiadająca mu osłona w wykaszarce

Tarcza tnąca 4-zębna, nr części 385 224 140

Średnica tarczy 255 mm, średnica otworu 20,0 mm    Nr części: 010 341 202

Trójząb, nr części 385 224 350

Tarcza tnąca 8-zębna, nr części 385 224 180

Średnica tarczy 255 mm, średnica otworu 20,0 mm    Nr części: 010 341 202

2-żyłkowa głowica tnąca, nr części 387 224 500

Zasięg cięcia 400 mm. Używać jedynie żyłkę tnącą 2,4 mm.    Nr części: 010 341 202

  15 m   nr części 369 224 670      * zainstalować* obcinak żyłki    
120 m  nr części 369 224 672      nr części: 957 341 010 zamontować!

Urządzenie tnące       Osłona urządzenia tnącego

CB

1

2
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Położenie płytki montażowej (A/1) zależne jest od rodzaju 
urządzenia tnącego, które użytkownik będzie stosował (głowica 
żyłkowa lub tarcza metalowa).

Od położenia płytki montażowej zależy, czy osłona urządzenia 
tnącego będzie się znajdowała wyżej czy niżej.

Stosując głowicę tnącą (żyłkową) należy postępować według 
schematu montażu A. Zawsze należy zamontować obcinak 
żyłki tnącej (A/3).

Montaż według schematu B należy stosować, gdy mają być 
użyte następujące urządzenia tnące:

� 4-zębna tarcza tnąca

� 8-zębna tarcza tnąca

� Trójząb

- Przy montażu należy umieścić osłonę na uchwycie na 
przekładni kątowej, zabezpieczyć płytką mocującą w 
zależności od wybranego elementu tnącego (A lub B), 
przykręcić śrubami (A/2) przy użyciu wkrętaka kątowego 
(przyrząd do konserwacji).

Przed przystąpieniem do montażu metalowych elementów 
tnących należy sprawdzić, czy silnik został wyłączony, a 
fajka świecy zapłonowej zdjęta ! Należy nosić rękawice 
ochronne!

- Odkręcić nakrętkę blokującą (B/1) z wału, obracając ją w 
kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zega-
ra.

 Wskazówka: Nakrętka blokująca ma lewy gwint!

- Zdjąć tarczę wciskową (B/4) i ustalającą (B/3).

- Zamontować osłonę przekładni (B/4) (ilustracja), a otwór 
(B/5) ustawić w jednej linii z otworem (B/6) przekładni 
kątowej.

- Ponownie nałożyć tarczę ustalającą (C/3) (upewnić się, że 
jej pozycja jest właściwa).

- Wkrętak kątowy (C/7, jego krótszy koniec) umieścić poprzez 
osłonę przekładni i tarczę ustalającą w otworze (B/6) w 
przekładni kątowej (zablokować osłonę przekładni).

Montaż trójzęba, 4-zębnej tarczy tnącej lub 8-
zębnej tarczy tnącej 
Stosowanie tarcz tnących wymienionych na poprzednich stro-
nach wymaga montażu osłony elementu tnącego przy pomocy 
płytki mocującej w pozycji B (zob. �Montaż osłony urządzenia 
tnącego�).

Montaż w pozycji A Montaż w pozycji B

- Zamontować nóż tnący (D/8) i na końcu tarczę wciskową 
(D/2), jak na ilustracji.

- Dokręcić nakrętkę blokującą (D/1) przekręcając ją kluczem 
kombi w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek 
zegara.

 Wskazówka: Ilustracja przedstawia tarczę 4-zębną. 
Montując tarczę 8-zębną należy pamiętać o kierunku 
obrotu według strzałki na tarczy tnącej i osłonie!

 Uwaga: Nakrętka blokująca (D/1) działa automatycznie i 
jeśli wyraźnie będzie obluzowana, należy ją natychmiast 
wymienić na nową ze względów bezpieczeństwa. Po 10-
krotnej wymianie urządzenia tnącego, nakrętkę blokującą 
należy bezwzględnie wymienić (zamówienie nr 387 228 
040)!

- Następnie wyjąć wkrętak kątowy i sprawdzić, czy element 
tnący obraca się swobodnie.

A

1 1
23   2

B C1

3

2

4

6

3

7

D

8

1

2

5
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Schematische Darstellung

- Odkręcić nakrętkę blokującą (E/1) z wału, obracając ją w 
kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Zdjąć tarczę wciskową (D/2). Nakrętkę blokującą i tarczę 
wciskową przechowywać wraz z innymi przyrządami do 
konserwacji.

- Osłonę zamontować, o ile to konieczne (ilustracja B). 

- Głowicę żyłkową (E/9) umieścić na wale wkręcając ją w kie-
runku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

- Wkrętak kątowy umieścić w otworze osłony (ilustracja C) 
i okręcić głowicę żyłkową w stronę przeciwną do kierunku 
ruchu wskazówek zegara, aż wkrętak zablokuje wał.

- Następnie ręcznie dokręcić głowicę żyłkową.

- Wyjąć wkrętak kątowy i sprawdzić, czy głowica żyłkowa 
obraca się swobodnie.

Montaż obcinaka żyłki

Obcinak i jego śruba mocująca dołączone są do opakowania 
z akcesoriami.

- Ilustracja przedstawia obcinak żyłki (F/10) zamontowany na 
osłonie przy pomocy śruby.

Wskazówka:

Przy regulacji długości żyłki tnącej (rozdział �Regulacja długości 
żyłki tnącej�) obcinak automatycznie przytnie żyłki w identycznej 
długości, gdy wykaszarka zostanie uruchomiona.

Uwaga:

Przed regulacją długości żyłki należy zawsze wyłączyć 
silnik!

Regulacja długości      
żyłki tnącej

G

- Mocno chwycić obudowę (G/11) i pomimo napięcia sprężyny 
wyciągać jej pokrywę (G/12) w stronę strzałki (ilustracja), 
aż możliwe będzie wykręcenie pokrywy (G/12) z obudowy 
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek ze-
gara.

- Zaprzestać wyciągania pokrywy i przekręcić ją w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż 
nastąpi jej zaczepienie.

- Wyciągnąć końcówki linki (G/13), aż do wyczuwalnego 
oporu. Procedurę tę powtarzać, aż długość żyłki wyniesie 
około 15 cm.

Szczegółowy opis powyższej regulacji dołączony jest do głowicy 
żyłkowej.

Montaż głowicy żyłkowej

Przed przystąpieniem do montażu    
głowicy żyłkowej należy zawsze    
wyłączyć silnik!

Stosowanie głowicy żyłkowej wymaga zamontowania osłony 
przy pomocy płytki mocującej, umieszczonej w pozycji A (zob. 
�Montaż osłony urządzenia tnącego�). Obcinak żyłki musi 
być zawsze zamontowany (zob. poniżej �Montaż obcinaka 
żyłki�)!

Rysunek schematyczny

E 12

F

10

9
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Mieszanka paliwowa UNIKAĆ KONTAKTU SKÓRY I OCZU Z PALIWEM!

Przy obchodzeniu się z paliwem konieczne jest zachowanie 
najwyższej ostrożności. Paliwo może zawierać substancje po-
dobne do rozpuszczalników. Tankować można albo w pomiesz-
czeniach o dobrej wentylacji, albo na zewnątrz. Nie wdychać 
oparów paliwa i unikać kontaktu oczu i skóry z paliwem lub 
olejami mineralnymi. Produkty oleju mineralnego odtłuszczają 
skórę. Jeśli skóra przez dłuższy okres wielokrotnie stykać się 
będzie z tymi substancjami, może dojść do jej wysuszenia, a w 
rezultacie do wielu chorób. Ponadto znane są przypadki poja-
wienia się reakcji alergicznych. Kontakt z olejem może również 
podrażnić oczy. Jeśli olej dostanie się do oczu, natychmiast 
należy przemyć je czystą wodą.

Gdy podrażnienie oczu nie ustąpi, należy bezzwłocznie 
skontaktować się z lekarzem!

Przechowywanie paliwa
Paliwa można składować jedynie przez ograniczony czas. 
Paliwo i mieszanki paliwowe starzeją się wskutek parowania 
pod wpływem wysokich temperatur. W efekcie może dojść do 
problemów podczas rozruchu oraz uszkodzenia silnika. Należy 
kupować jedynie tyle paliwa, ile można zużyć przez kilka miesięcy. 
W razie wysokich temperatur mieszanki paliwowe należy zużyć 
w przeciągu 6-8 tygodni.

Paliwo przechowywać w odpowiednich zbiornikach w su-
chym, chłodnym i bezpiecznym miejscu!

- Dokładnie wyczyścić powierzchnię wokół wlewu zbiornika 
paliwa (B/1), aby żadne zanieczyszczenia nie dostały się 
do środka.

- Zdjąć nakrętkę (B/2) i uważnie napełnić zbiornik mieszanką 
paliwową, aż do dolnej krawędzi szyjki wlewu. Zbiornik 
napełnić ostrożnie, aby nie rozpryskać paliwa.

- Dokręcić mocno zakrętkę.

Po zatankowaniu wyczyścić zakrętkę i zbiornik paliwa.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZP IECZE-
ŃSTWA!
Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z paliwem.

Silnik musi być wyłączony!

Napełnianie zbiornika

B 1
2

  1000 cm3 (1 litr) 20 cm3 20 cm3

  5000 cm3 (5 litrów) 100 cm3 100 cm3

10000 cm3 (10 litrów) 200 cm3 200 cm3  

+

A

50:1 50:1Benzyna

Urządzenie wyposażone jest w wysoce wydajny silnik dwusu-
wowy, chłodzony powietrzem. Jest on napędzany mieszanką 
benzyny i oleju silnikowego do dwusuwów.

Silnik ten wymaga stosowania benzyny bezołowiowej o licz-
bie oktanowej minimum 91. Można także stosować benzynę 
o wyższej liczbie oktanowej, nie spowoduje to uszkodzenia 
silnika.

Aby zoptymalizować pracę silnika i aby chronić zdro-
wie i środowisko należy stosować wyłącznie benzynę 
bezołowiową.
Do smarowania silnika używać syntetycznego oleju do chło-
dzonych powietrzem silników dwusuwowych (stopień jakości 
JASO FC lub ISO EGD), który należy zmieszać z paliwem. Silnik 
zaprojektowano dla wysoce wydajnego oleju do dwusuwów, 
sprzedawanego przez MAKITA. Mieszanka paliwowa powinna 
być w proporcji 50:1. Zapewni to długotrwałą eksploatację silnika 
i niezawodną pracę przy małej emisji spalin.

Olej do dwusuwów MAKITA dostępny jest w opakowa-
niach odpowiadających indywidualnym wymaganiom 
użytkowników:

 1   l nr części  980 008 607

   100 ml nr części  980 008 606

W przypadku, gdy wysoce wydajny olej do dwusuwów MAKITA 
nie jest dostępny, zalecane jest stosowanie mieszanki w sto-
sunku 50:1 z innym olejem do dwusuwów, w przeciwnym razie 
optymalna praca silnika nie może być zagwarantowana.

 Uwaga: Nie używać gotowych mieszanek ze stacji 
paliw!

Właściwy stosunek mieszanki:
50:1 przy zastosowaniu oleju silnikowego MAKITA do dwusu-

wów, tzn. na 50 części benzyny dodać 1 część oleju.

50:1 przy zastosowaniu innego syntetycznego oleju do dwu-
suwów (stopień jakości JASO FC lub ISO EGD), tzn. na 
50 części benzyny dodać 1 część oleju.

Wskazówka:
Przygotowując mieszankę paliwową należy zawsze najpierw 
zmieszać całą ilość oleju z połową ilości benzyny, a następnie 
dodać pozostałą resztę benzyny. Mieszankę dobrze wymieszać, 
zanim nalana zostanie do zbiornika paliwa.

Nie jest wskazane dodanie większej ilości oleju do mieszanki, 
niż jest to zalecane, nawet jeśli może się to wydawać bezpi-
eczniejsze dla silnika. Większa ilość oleju prowadzi jedynie 
do zwiększenia pozostałości spalania, a przez to zatruwa 
środowisko i źle wpływa na kanał wylotowy cylindra i tłumik. 
W następstwie tego zwiększy się zużycie paliwa, a wydajność 
silnika zmaleje.
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Zakładanie szelek

- Założyć szelki na ramiona, tak aby płytka mocująca 
chroniąca biodro (C/3) znalazła się po stronie prawej ręki.

- Wyregulować długość szelek - klamra (C/4) musi się 
znajdować na wysokości klatki piersiowej.

- Wyregulować ułożenie płytki mocującej chroniącej biodro, 
zaczep musi znajdować się o jedną szerokość dłoni nad 
kością udową.

- Aby odpiąć szelki należy rozłączyć płytki klamry. Wówczas 
można łatwo i szybko odczepić wykaszarkę i zdjąć szelki.

Wyważanie wykaszarki

- Aby odczepić wykaszarkę należy najpierw wcisnąć blokadę 
(F/6), a następnie wypiąć wykaszarkę z zaczepu.

G

- Jakość koszenia zależna jest od rodzaju zastosowanego 
elementu tnącego.

- Przy użyciu głowicy żyłkowej wykaszarka powinna lekko 
dotykać gruntu, bez podtrzymywania urządzenia przez 
operatora.

- W trudnym terenie lub gdy używany jest trójząb, czy też 8-
zębna tarcza tnąca wykaszarka powinna balansować około 
30 cm nad podłożem, bez podtrzymywania urządzenia przez 
operatora.

- Napełnić zbiornik paliwa i umieścić wykaszarkę na zaczepie 
(E/5) na płytce mocującej na biodrze.

- Pięć otworów przy wysięgniku przeznaczonych jest 
do prawidłowego wyważenia wykaszarki dla każdego 
użytkownika indywidualnie.

C D3
4

E F

5

6
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Uruchamianie silnika

- Wyciągnąć dźwignię ssania (B/5) aż do oporu.

- Wykaszarkę trzymać w jednej ręce, jak to pokazano na 
rysunku powyżej.

- Pociągnąć powoli linkę rozrusznika, aż do wyczuwalnego 
oporu i powrócić do pozycji wyjściowej. Następnie pociągnąć 
linkę mocno i szybko. 

- Nie wyciągać linki rozrusznika do samego końca i nie 
wypuszczać z dłoni uchwytu linki, lecz powrócić do pozycji 
wyjściowej, linka zwinie się automatycznie.

- Czynności te powtarzać, aż nastąpi zapłon.

- Dźwignię ssania (B/5) przekręcić i ponownie pociągnąć linkę 
rozrusznika, aż silnik zacznie pracować.

- Po uruchomieniu silnika przycisk gazu (A/3) wcisnąć 
całkowicie, a następnie natychmiast poluzować. Blokada 
półgazu wyłączy się.

- Przed przystąpieniem do pracy na pełnych obrotach silnik 
powinien pracować na wolnych obrotach przez około 1 
minutę.

Uruchamianie ciepłego silnika
Uruchomienie jak w przypadku zimnego silnika, lecz bez 
ssania.

Wyłączanie silnika
Wyłącznik (A/1) ustawić w pozycji. 

Regulacja wolnych obrotów
UWAGA: Gaźnik powinien zostać 
wyregulowany w autoryzowanym war-
sztacie serwisowym MAKITA.

Przed przystąpieniem do regulacji wolnych obrotów należy 
rozgrzewać silnik przez około 3 - 5 minut.

Wkręcanie śruby dyszy wolnych obrotów (S, C/6) (w stronę 
zgodną z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) zwiększa ob-
roty silnika, natomiast wykręcanie śruby (w stronę przeciwną 
do kierunku ruchu wskazówek zegara) powoduje zmniejszenie 
obrotów.

Element tnący nie może się poruszać, gdy silnik pracuje na 
wolnych obrotach. Jeśli element tnący obraca się na wolnych 
obrotach należy skontaktować się z warsztatem serwisowym.

Uruchamianie zimnego silnika

- Włącznik (A/1) przesunąć w kierunku strzałki.

- Aby ustawić półgaz należy wcisnąć przycisk przyspiesznika 
(A/3) przy równocześnie wciskanej blokadzie przyspiesznika 
(A/2), a następnie wcisnąć blokadę półgazu (A/4). Zwolnić 
przycisk przyspiesznika (A/3), a następnie blokadę przy-
spiesznika (A/2).

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa!

Nie uruchamiać wykaszarki, dopóki nie zostanie całkowicie 
zmontowana i sprawdzona!

Uruchamianie silnika

- Odsunąć się co najmniej o 3 metry od miejsca, gdzie 
nastąpiło napełnianie zbiornika paliwa.

- Przyjąć stabilną postawę. Położyć wykaszarkę na ziemi 
w taki sposób, aby element tnący nie dotykał podłoża, ani 
żadnych przedmiotów.

SERVICE

A

3

B

5

C

6

2

1

4
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NAPRAWA I KONSERWACJA

UWAGA:  Przed przystąpieniem do naprawy lub konser-
wacji wykaszarki należy zawsze wyłączyć silnik 
i zdjąć fajkę świecy zapłonowej. Należy zawsze 
nosić rękawice ochronne!

UWAGA:  Nie uruchamiać wykaszarki, dopóki nie zostanie 
całkowicie zmontowana!

Ostrzenie elementów tnących

D

Wskazówka: Poniższe tarcze tnące powinny być ostrzone 
jedynie w autoryzowanym warsztacie! Ręczne ostrzenie 
spowoduje powstanie nierówności, wywoła wibracje i może 
uszkodzić silnik.

� 4-zębna tarcza tnąca 

� 8-zębna tarcza tnąca 

� Trójząb

Odpowiednie ostrzenie może zostać wykonane w punkcie 
serwisowym MAKITA.

Wskazówka: W celu wydłużenia okresu korzystania z tarczy 
4-zębnej można odwrócić ją na drugą stronę, aż do momentu, 
gdy obydwie strony tarczy się stępią.

Ogólnie Kompletna wykaszarka Wyczyścić z zewnątrz, sprawdzić uszkodzenia. W przypadku   
  awarii oddać do naprawy w autoryzowanym warsztacie.  

Przed każdym Element tnący Sprawdzić ewentualne uszkodzenia, stan naostrzenia  11  
uruchomieniem   i zabezpieczenie. 

 Śruby i nakrętki Sprawdzić ogólny stan i zabezpieczenie 10,11,12

 Wyłącznik,   18,19  
 Przycisk zabezpieczający,    
 Dźwignia gazu Sprawdzić funkcjonowanie 15

 Korek zbiornika paliwa Sprawdzić szczelność

 Wolne obroty Sprawdzić, element tnący nie może się obracać 15

Po każdym użyciu Filtr powietrza Wyczyścić 18  
i wyłączeniu  Czyścić regularnie, jeśli praca przebiega przy dużym    
wykaszarki  zapyleniu powietrza

 Szczeliny w obudowie Wyczyścić, sprawdzić uszkodzenia 9

Raz w tygodniu Linka rozrusznika Sprawdzić uszkodzenia. 17

 Świeca zapłonowa Sprawdzić i wymienić, jeśli to konieczne 18

Kwartalnie Główka ssąca Wymienić 19

 Zbiornik paliwa Wyczyścić

Raz w roku Kompletna wykaszarka Sprawdzić w autoryzowanym warsztacie

Przy dłuższym Kompletna wykaszarka Oddać do przeglądu w autoryzowanym warsztacie 8
przechowywaniu  MAKITA. Przechowywać w suchym pomieszczeniu. 8  
 Zbiornik paliwa Opróżnić i wyczyścić 8

 Gaźnik Osuszyć 8

 Metalowy element tnący Wyczyścić i lekko nasmarować.
  Zabezpieczyć osłoną ochronną.   

Strona

Instrukcja konserwacji okresowej
Aby zapewnić długą żywotność i bezawaryjną pracę wykaszarki należy regularnie wykonywać opisane poniżej przeglądy. Zaniedbania 
w tym względzie mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Brak konserwacji może doprowadzić do wypadku!

Użytkownik wykaszarki nie powinien wykonywać czynności, które nie są opisane w niniejszej instrukcji. Należy się z tym zwrócić do 
autoryzowanego warsztatu MAKITA.

Po 50-krotnym tankowaniu wykaszarka powinna zostać oddana do gruntownego przeglądu w warsztacie MAKITA.
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Wymiana linki rozrusznika

- Odkręcić cztery śruby (A/1) i wyjąć rozrusznik (A/2).

Jeśli linka rozrusznika nie jest zerwana napięcie sprężyny musi 
ustąpić:

- Pociągnąć uchwyt rozrusznika do długości około 30 cm, 
przytrzymać bęben linki rozrusznika i wyciągnąć linkę 
śrubokrętem lub podobnym narzędziem. Zahaczyć linkę w 
rowku (D/10) i przytrzymać. Ostrożnie odkręcić bęben, aż 
ustąpi napięcie sprężyny.

- Odkręcić śrubę (B/3) i wyjąć ją wraz z podkładką (B/4).

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Sprężyna powrot-
na może wyskoczyć. Przed wyjęciem bębna (B/5) przykryć 
obudowę rozrusznika kawałkiem materiału.

- Ostrożnie wyjąć bęben (B/5).

- Usunąć wszystkie pozostałości linki.

C

5
8

- Zahaczyć linkę w rowku (D/10) na bębnie i przekręcić bęben 
wraz z linką w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara od 7 do 8 razy.

- Przytrzymać bęben i naciągnąć linkę trzymając uchwyt roz-
rusznika. Zlikwidować wszelkie ewentualne pętle na lince.

- Linka zostanie nawinięta na lince dzięki napiętej sprężynie 
bębna.

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Zabezpieczyć 
uchwyt po jego wyciągnięciu. Uchwyt ten gwałtownie ods-
koczy, jeśli krążek linki zostanie przypadkiem zwolniony.

WSKAZÓWKA: Przy pełnym rozwinięciu linki rozrusznika 
musi być zachowany zapas, aby można było obrócić krążek 
linowy o jeszcze jeden obrót.

Wymiana sprężyny rozrusznika 
- Rozmontować obudowę rozrusznika (zob. rozdział �Wymia-

na linki rozrusznika�).

- Wyjąć starą sprężynę powrotną.

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia! Sprężyna może 
wyskoczyć. Przed wyjęciem bębna (B/5) przykryć obudowę 
rozrusznika kawałkiem materiału.

Fabrycznie nowa sprężyna jest już nawinięta w obudowie. Przed 
założeniem sprężynę należy lekko przesmarować smarem 
uniwersalnym , numer zamówienia 944 360 000.

- Naciągniętą sprężynę osadzić w obudowie wentylatora. 
Pierścień sprężyny rozwinie się automatycznie.

Instrukcje dotyczące montażu bębna i linki rozrusznika znajdują 
się w rozdziale �Wymiana linki rozrusznika�.

WSKAZÓWKA:

Zużyta sprężyna może być surowcem wtórnym.

7 6

9

- Przeciągnąć nową linkę (Ø 3 mm x 1150 mm długości), jak 
pokazano na ilustracji C i związać na końcówkach.

- Jeden koniec linki (C/6) przełożyć przez krążek linki (C/5).

- Drugi koniec linki (C/7) przełożyć przez uchwyt (C/8).

- Bęben umieścić w obudowie rozrusznika, upewniając się, 
że sprężyna powrotna (C/9) jest we właściwej pozycji. 
Umieszczając bęben przekręcić go lekko, aż wyraźnie 
zostanie zablokowany.

- Nałożyć podkładkę (B/4) i dokręcić śrubę (B/3).

A
2

1 B 34

5

D

10
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UWAGA: 

NIGDY nie dotykać świecy zapłonowej lub fajki, gdy silnik 
pracuje (wysokie napięcie).

Nigdy nie dokonywać konserwacji przy włączonym silni-
ku!

Gorący silnik może spowodować ciężkie oparzenia. Należy 
nosić rękawice ochronne!

Świeca zapłonowa musi być wymieniona, jeśli uszkodzona jest 
oprawka ceramiczna lub na elektrodach powstał nagar.

- Zdjąć fajkę (F/15) ze świecy. Świecę wyjąć przy użyciu 
klucza KOMBI dostarczonego wraz z wykaszarką.

Wskazówka: Jako zamienne stosować jedynie świece 
CHAMPION RCJ-6Y, BOSCH WSR 6F lub NGK BPMR 7A!

Odległość między elektrodami

Odległość między elektrodami musi wynosić 0,5 � 0,8 mm.

Sprawdzanie i wymiana     
świecy zapłonowej

Czyszczenie Þ ltra powietrza

- Poluzować śrubę (E/11) i odchylić pokrywę Þ ltra (E/12). 
Zamknąć dźwignię ssania (E/13), aby uniknąć zabrudzenia 
gaźnika cząsteczkami zanieczyszczeń.

- Wyjąć  f i l tr  powietrza (E/14) i  wyczyścić  miękką 
szczoteczką.

Uwaga:

Aby uniknąć zranienia oczu nie należy wydmuchiwać 
cząsteczek zanieczyszczeń.

- Bardzo zabrudzone Þ ltry mogą być czyszczone w letniej 
wodzie przy użyciu zwykłego płynu do mycia naczyń.

- W przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza Þ ltr należy 
czyścić częściej (kilka razy dziennie), ponieważ jedynie 
czysty Þ ltr zapewnia uzyskanie pełnej mocy silnika.

- Przed ponownym zamontowaniem Þ ltra powietrza należy 
sprawdzić, czy przepustnica nie jest zabrudzona i jeśli to 
konieczne wyczyścić ją szczoteczką.

- Fi l t r  powietrza  dok ładnie osuszyć  i  ponownie 
zamontować.

Uwaga: 

Jeśli Þ ltr powietrza jest uszkodzony należy go natychmiast 
wymienić! Oderwane kawałki materiału i duże cząsteczki 
brudu mogą zniszczyć silnik!

F

0,5 - 0,8 mm

15

E
11

12

14

13
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Usterka Układ urządzenia Obserwacje Przyczyna

Silnik nie uruchamia Układ zapłonowy Świeca zapłonowa  Uszkodzenie systemu paliwowego lub system
się wcale lub z trudem  sprawna u sprężania, uszkodzenie mechaniczne
  Brak iskry Wyłącznik STOP wciśnięty, uszkodzone przewody  
   lub zwarcie, uszkodzona świeca zapłonowa
   lub fajka, uszkodzony moduł zapłonu 
 Dopływ paliwa Zbiornik paliwa napełniony Niewłaściwe położenie dźwigni ssania, uszkodzony
   gaźnik, zanieczyszczona główka ssania,
   zgięty lub przerwany przewód paliwa
 System sprężania Wnętrze silnika Uszkodzona uszczelka dna cylindra, nieszczelny
   wał korbowy, zużyty cylinder lub pierścienie tłoka 
         
  Na zewnątrz silnika Słabe uszczelnienie świecy zapłonowej
 Uszkodzenie  Nie działa rozrusznik Przerwana sprężyna rozrusznika,
 mechaniczne  uszkodzone części wewnątrz silnika  

Problemy z uruchomieniem Gaźnik Zbiornik paliwa napełniony Zła regulacja gaźnika
ciepłego silnika  Sprawna świeca zapłonowa

Silnik gaśnie natychmiast Dopływ paliwa Zbiornik paliwa napełniony Niewłaściwe wolne obroty, zanieczyszczona
po uruchomieniu   główka ssąca lub gaźnik

   Uszkodzony odpowietrznik zbiornika paliwa,  
   przerwany przewód paliwowy, uszkodzone  
   przewody lub włącznik STOP

Zbyt mała moc Usterka może  Silnik na wolnych obrotach Zabrudzony Þ ltr powietrza, zła regulacja
 dotyczyć kilku  gaźnika, zabrudzony tłumik, zabrudzony
 systemów  kanał wylotowy cylindra
 równocześnie

 

Wykrywanie i usuwanie usterek

Wymiana główki ssącej

Filcowy Þ ltr (G/5) umieszczony w główce ssącej ma za zadanie 
Þ ltrowanie paliwa dochodzącego do gaźnika.

Należy przeprowadzać okresową kontrolę Þ ltra paliwa. W tym 
celu należy odkręcić korek zbiornika paliwa i przy pomocy 
drucianego haczyka wyciągnąć przez otwór zbiornika główkę 
ssącą. Jeśli Þ lcowy Þ ltr stwardniał lub jest zabrudzony należy 
go wymienić.

Niedostateczny dopływ paliwa może spowodować przekrocze-
nie dopuszczalnych maksymalnych obrotów. Z tego względu 
należy wymieniać Þ ltr co najmniej raz na kwartał, aby zapewnić 
odpowiedni dopływ paliwa do gaźnika.

G

5
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Serwis, części zamienne, gwarancja

Konserwacja i naprawa
Konserwacja i naprawa nowoczesnych wykaszarek, komponenty i części zabezpieczające wymagają kwaliÞ kacji i umiejętności technicz-
nych oraz posługiwania się narzędziami specjalistycznymi i przyrządami kontrolnymi w odpowiednio wyposażonym warsztacie.

Dlatego też zalecamy użytkownikom wykaszarek skontaktowanie się z autoryzowanymi punktami MAKITA, które wykonują wszystkie 
prace nieopisane w niniejszej instrukcji. 

Punkty te posiadają niezbędne oprzyrządowanie, doświadczony i wykwaliÞ kowany personel, co gwarantuje niezawodną obsługę i 
pomoc w razie pojawienia się problemów.

Sklepy specjalistyczne MAKITA znajdà Państwo na stronie: www.makita-outdoor.com

Części zamienne
Długi okres użytkowania wykaszarki i jej bezpieczna obsługa zależą m.in. od jakości użytych części zamiennych. Należy używać 
jedynie oryginalnych części MAKITA oznakowanych znakiem 

Tylko oryginalne części zamienne i akcesoria gwarantują najwyższą jakość materiału, wymiarów oraz prawidłowe funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo.

Oryginalne części zamienne i akcesoria są do nabycia u miejscowego dealera. Dysponuje on również listą części zamiennych, 
która pomaga określić numer pożądanej części zamiennej. Dealerzy są też na bieżąco informowani o najnowszych usprawnieniach 
i innowacjach w zakresie części zamiennych.

Prosimy pamiętać, że zastosowanie innych części niż oryginalne MAKITA, automatycznie unieważnia gwarancję udzieloną na wyrób 
MAKITA.

Gwarancja
MAKITA gwarantuje najwyższą jakość, dlatego też zwróci wszelkie koszty związane z naprawą, polegającą na wymianie uszkod-
zonych części z powodu wad materiału lub produkcyjnych, wynikłych w okresie gwarancyjnym po zakupie towaru. Prosimy zwrócić 
uwagę, że w niektórych krajach istnieją szczegółowe warunki gwarancji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy skontaktować 
się ze sprzedawcą, który jest odpowiedzialny za gwarancję udzieloną na towar.

MAKITA nie zaakceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez:

� lekceważenie Instrukcji użytkownika,

� zaniechanie wykonania wymaganej konserwacji i czyszczenia,

� przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości z powodu niewłaściwej regulacji gaźnika,

� niewłaściwą regulację gaźnika,

� normalne zużycie w eksploatacji,

� oczywiste przeciążenie związane z ciągłym przekraczaniem górnych limitów,

� uszkodzenie mechaniczne, niewłaściwe użytkowanie, wypadki,

� przegrzanie z powodu zabrudzenia systemu chłodzenia powietrzem, włączając w to Þ ltr powietrza,

� używanie wykaszarki przez niewykwaliÞ kowane osoby lub z powodu niewłaściwych napraw,

� stosowanie niewłaściwych części zamiennych lub części, które nie są oryginalnymi częściami MAKITA, jeśli spowodowały usz-
kodzenie,

� stosowanie niewłaściwego lub starego oleju,

� uszkodzenie wynikłe z warunków wypożyczania,

� uszkodzenie wynikłe z zaniedbania i lekceważenia poluzowanych zewnętrznych śrub mocujących.

Czyszczenie, obsługa i regulacja nie są objęte gwarancją. Wszystkie naprawy w ramach gwarancji muszą być dokonywane przez 
autoryzowane punkty serwisu MAKITA.
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Deklaracja zgodności EU
Niżej podpisani Tomoyasu Kato z upoważnienia MAKITA Corporation deklarują, że urządzenia MAKITA 

Typu: 347 

Wykaszarka DBC400

wyprodukowane przez MAKITA Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan, odpowiadają wymogom stosownych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny:

wytyczne EU 2006/42/EG.

Wytyczne EU EMC 2004/108/EG. 

Emisja szumów 2000/14/EG.

Najważniejsze normy zastosowane zgodnie z w/w wytycznymi to: EN 11806, CISPR 12, EN 50082-1, DIN VDE 0879 T1.

Procedurę oceny zgodności 2000/14/EG wykonano według załącznika V. Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa) wynosi 112 
db(A). Gwarantowany pozmocy akustycznej (Ld) wynosi 113 db(A).

Dokumentacja techniczna znajduje się w Þ rmie: MAKITA International Europe Ltd, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks 
MK15 8JD, England.

Anjo, 7.3. 2008

MAKITA Corporation

Tomoyasu Kato     
Dyrektor
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Wyciąg z listy części zamiennych
Należy używać jedynie oryginalnych części MAKITAA. W sprawie napraw   
 i wymiany innych części zwrócić się do punktu serwisowego MAKITAA.

Poz. Nr części . Ilość Opis

1 965 603 021 1 Świeca zapłonowa  
2 387 164 010 1 Linka rozrusznika Ø 3,0 mm
3 010 114 091 1 Korek zbiornika paliwa
4 963 601 122 1 Główka ssąca
5 385 173 100 1 Filtr powietrza
6 965 527 060 1 Uszczelka Þ ltra
7 387 228 040 1 Nakrętka blokująca
8 387 160 101 1 Obudowa rozrusznika, kpl.
9 908 605 205 4 ✪ Śruba z łbem walcowym M5x20
10 941 717 191 1 Klucz uniwersalny 19/17
11 940 827 000 1 ✪ Wkrętak kątowy

DBC400
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Notatki
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Notatki



 Form: 995 704 213 (2.11 PO)

Zastrzega się pravo do zmian.

Sklepy specjalistyczne MAKITA znajdą Państwo na stronie: 
www.makita-outdoor.com 

MAKITA Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-Cho
Anjo, Aichi
446-8502 Japan


