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Bezpieczna praca nożycami do 
żywopłotów
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Niniejsza broszura zawiera wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa oraz techniki 
pracy zamieszczone w instrukcjach 
użytkowania nożyc do 
żywopłotów STIHL.
W rozdziale "Zastosowanie" i 
"Zasadnicze podzespoły urządzenia" 
przedstawiono przykładowo nożyce do 
żywopłotów HS 81.
Inne nożyce do żywopłotów mogą być 
przykładowo wyposażone w inne 
elementy manipulacyjne.
W niniejszej broszurze pojawiają się 
przykładowo odsyłacze do rozdziałów w 
instrukcjach użytkowania specyficznych 
dla określonych urządzeń 
mechanicznych.
W związku z powyższym należy zawsze 
posługiwać się także instrukcją obsługi 
opracowaną indywidualnie dla każdego 
modelu nożyc do żywopłotów.
Jeżeli po przeczytaniu niniejszej 
broszury będą Państwo posiadali dalsze 
pytania, to prosimy zwracać się z nimi 
do fachowego dystrybutora firmy STIHL.
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Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej 
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego prze-
trwarzania danych.
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Należy przestrzegać lokalnych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy (BHP) opracowanych przez np. 
stowarzyszenia branżowe, zakłady 
ubezpieczeń społecznych, instytucje 
bezpieczeństwa pracy i inne.
Kto zamierza po raz pierwszy podjąć 
pracę przy pomocy urządzenia 
mechanicznego powinien: poprosić 
sprzedawcę lub inną osobę umiejącą 
obsługiwać maszynę o 
zademonstrowanie bezpiecznego 
sposobu posługiwania się tym 
urządzeniem, albo wziąć udział w kursie 
przygotowawczym.

Osobom niepełnoletnim nie wolno 
pracować urządzeniem mechanicznym 
– wyjątek stanowią młodociani powyżej 
lat 16, którzy pobierają pod nadzorem 
naukę zawodu.
Z miejsca pracy urządzenia należy 
zabrać dzieci, zwierzęta oraz osoby 
postronne.
Jeżeli urządzenie nie będzie przez 
dłuższy czas użytkowane, to należy je 
tak odstawić, żeby nie stanowiło dla 
nikogo zagrożenia. Zabezpieczyć 
urządzenie przed użyciem przez osoby 
nieupoważnione.
Użytkownik urządzenia ponosi 
odpowiedzialność za spowodowanie 
wypadku lub wywołanie zagrożenia w 
stosunku do innych osób oraz ich 
majątku.
Powyższe urządzenie mechaniczne 
można udostępnić bądź wypożyczyć 
tylko tym osobom, które są 
zaznajomione z tym modelem i umieją 
się nim posługiwać – wraz z maszyną 
należy zawsze wręczyć użytkownikowi 
instrukcję użytkowania!
Czas użytkowania urządzeń 
emitujących hałas może zostać 
ograniczony przepisami 
ogólnokrajowymi lub lokalnymi.
Kto pracuje powyższym urządzeniem 
musi być wypoczęty, zdrowy i w dobrej 
kondycji fizycznej.
Kto ze względów zdrowotnych nie 
powinien wykonywać robót związanych 
z dużym wysiłkiem fizycznym, powinien 
zapytać swojego lekarza, czy może 
pracować powyższym urządzeniem 
mechanicznym.

Dotyczy wyłącznie osób ze 
stymulatorami rytmu serca: układ 
zapłonowy tego urządzenia wytwarza 
pole magnetyczne o niewielkiej 
intensywności. Nie można całkowicie 
wykluczyć wpływu urządzenia na 
poszczególne typy rozruszników. W 
celu uniknięcia ewentualnego ryzyka 
zdrowotnego należy uzyskać informacje 
od lekarza kierującego terapią oraz od 
producenta stymulatorów serca.
Nie wolno pracować urządzeniem 
mechanicznym po spożyciu alkoholu, 
medykamentów, które osłabiają 
zdolność reagowania lub narkotyków.
Urządzenie mechaniczne należy 
stosować wyłącznie do pielęgnacji 
żywopłotów, wycinania krzewów, zarośli 
lub podobnych. Nie należy używać 
urządzenia mechanicznego do innych 
celów – niebezpieczeństwo wypadku!
Stosowanie urządzenia do innych celów 
jest niedozwolone i może prowadzić do 
zaistnienia wypadków lub uszkodzenia 
samego urządzenia. Nie należy 
dokonywać żadnych zmian 
technicznych produktu – także to może 
prowadzić do wypadków oraz do 
uszkodzeń urządzenia.
Należy stosować tylko takie noże tnące 
oraz wyposażenie dodatkowe, które 
zostało dozwolone przez firmę STIHL 
dla powyższego urządzenia 
mechanicznego lub, które jest 
technicznie równorzędne. W razie 
wątpliwości prosimy zwracać się z 
pytaniami do autoryzowanego dealera. 
Należy stosować wyłącznie 
kwalifikowane narzędzia oraz 
wyposażenie dodatkowe. W 
przeciwnym razie może dojść do 
wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i techniki 
pracy

Podczas pracy tym urzą-
dzeniem niezbędne jest 
zastosowanie szczegól-
nych środków 
ostrożności, gdyż praca 
odbywa się ostrymi 
narzędziami przy wyso-
kiej prędkości noży 
tnących.

Przed pierwszym uży-
ciem urządzenia 
mechanicznego należy 
dokładnie przeczytać 
całą instrukcję użytkowa-
nia i starannie 
przechowywać ją w celu 
późniejszego użycia. 
Zlekceważenie zasad 
bezpieczeństwa poda-
nych w instrukcji 
użytkowania może spo-
wodować utratę życia.
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów2
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Firma STIHL zaleca stosowanie 
oryginalnych narzędzi oraz 
wyposażenia dodatkowego STIHL. 
Właściwości powyższych części zostały 
w optymalny sposób dostosowane do 
powyższego produktu oraz wymagań 
określonych przez użytkownika.
Nie należy podejmować żadnych zmian 
konstrukcyjnych przy urządzeniu – w 
przeciwnym razie można spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa pracy. 
Firma STIHL wyklucza swoją 
odpowiedzialność za szkody na 
osobach lub na rzeczach, które 
powstaną w wyniku stosowania 
niedozwolonych przystawek.
Nie wolno stosować myjek 
wysokociśnieniowych do czyszczenia 
urządzenia. Ostry strumień wody może 
uszkodzić podzespoły urządzenia.

Odzież i wyposażenie

Należy nosić przepisową odzież i 
wyposażenie.

Nie wolno stosować żadnej odzieży, 
która mogłaby się zaplątać w drewno, 
krzewach lub w poruszających się 
elementach urządzenia. Nie należy 
nosić podczas pracy także szali, 

krawatów ani biżuterii. Długie włosy 
należy związać i zabezpieczyć 
(np. chustką, czapką czy hełmem itp.).
Należy stosować mocne obuwie 
ochronne, wyposażone w podeszwy o 
dobrej przyczepności.

OSTRZEŻENIE

Należy nosić "osobistą" ochronę 
narządu słuchu jak np. zatyczki 
(stopery) chroniące narząd słuchu przed 
hałasem.

Firma STIHL oferuje szeroki program 
osobistego wyposażenia ochronnego.

Transport urządzenia mechanicznego

Zawsze z wyłączonym silnikiem.
Zakładać osłonę noży tnących, także 
podczas transportu na krótkie 
odległości.
Urządzenie mechaniczne należy 
przenosić trzymając za uchwyt – zespół 
noży tnących obrócony w kierunku do 

tyłu. Nie należy dotykać rozgrzanych 
części maszyny, a szczególnie 
zewnętrznej powierzchni tłumika 
wydechu spalin i korpusu przekładni – 
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń 
w wyniku poparzenia!
Podczas transportu samochodem: 
zabezpieczyć urządzenie mechaniczne 
przed przewróceniem, uszkodzeniem 
oraz przed wylaniem się z niego paliwa.

Tankowanie

Przed tankowaniem wyłączyć silnik 
urządzenia.
Nie należy tankować urządzenia zanim 
nie ostygnie silnik – paliwo może się 
przelać – niebezpieczeństwo pożaru!
Zamknięcie zbiornika należy otwierać z 
największą ostrożnością tak, żeby 
powoli zlikwidować ciśnienie panujące w 
zbiorniku i zapobiec rozpryskaniu 
paliwa.
Paliwo należy tankować tylko w 
miejscach o dobrej cyrkulacji powietrza. 
Jeżeli paliwo zostało rozlane, to należy 
natychmiast oczyścić urządzenie 
mechaniczne – unikać rozlania paliwa 
na odzież – jeżeli to nastąpiło, należy ją 
natychmiast zmienić.
Urządzenia mechaniczne mogą być 
wyposażone seryjnie w różne 
zamknięcia zbiorników.

Odzież robocza musi 
spełniać swoją funkcję 
ochronną, jednakże nie 
może krępować ruchów. 
Odzież taka powinna być 
dopasowana do sylwetki 
– może to być kombine-
zon, ale nie może to być 
płaszcz!

W celu zmniejszenia nie-
bezpieczeństwa 
odniesienia obrażeń oczu 
należy zakładać ciasno 
przylegające okulary 
ochronne zgodne z 
normą EN 166. Zwracać 
uwagę na prawidłowe 
założenie okularów 
ochronnych.

Zakładać solidne ręka-
wice robocze wykonane z 
wytrzymałego materiału 
(np. ze skóry).

Benzyna jest materiałem 
szczególnie łatwopalnym 
– należy pozostawać z 
dala od źródeł otwartego 
ognia – nie rozlewać 
paliwa – nie palić tytoniu.
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów 3
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W ten sposób zmniejsza się ryzyko 
samoczynnego otwarcia zamknięcia 
zbiornika wskutek drgań silnika oraz 
związanego z tym rozlania paliwa.
Zwracać uwagę na nieszczelności! 
Jeżeli ma miejsce wyciek paliwa, to nie 
należy uruchamiać silnika – zagrożenie 
życia wskutek poparzeń!

Przed uruchomieniem

Skontrolować stan bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego urządzenia 
mechanicznego – należy przy tym 
stosować się do wskazówek zawartych 
w odpowiednich rozdziałach instrukcji 
użytkowania – należy przy tym 
stwierdzić czy:
– Sprawdzić szczelność układu 

paliwowego, zwłaszcza widocznych 
elementów, takich jak zamknięcie 
zbiornika, połączenia węży, pompa 
paliwa (tylko w urządzeniach z 
ręczną pompą paliwową). W razie 
wykrycia nieszczelności lub 

uszkodzenia nie uruchamiać silnika 
– niebezpieczeństwo pożaru! 
Urządzenie przed uruchomieniem 
przekazać do naprawy 
autoryzowanemu dealerowi

– Została aktywowana blokada 
zespołu noży tnących (jeżeli taka 
występuje)

– Przełącznik wielofunkcyjny / 
wyłącznik STOP można łatwo 
przesunąć do pozycji STOP lub 0

– Blokada dźwigni gazu i dźwignia 
gazu łatwo się poruszają – dźwignia 
gazu musi samoczynnie 
przemieścić się do położenia biegu 
jałowego

– Wtyczka przewodu zapłonowego 
jest mocno osadzona – przy luźno 
osadzonej wtyczce może wystąpić 
iskrzenie, które w konsekwencji 
może spowodować zapłon 
ulatniającej się mieszanki 
paliwowo-powietrznej – 
niebezpieczeństwo wybuchu 
pożaru!

– Noże tnące znajdują się w 
nienagannym stanie technicznym 
(są czyste, swobodnie się poruszają 
i nie są zdeformowane), są mocno 
osadzone, prawidłowo 
zamontowane, naostrzone i obficie 
spryskane rozpuszczalnikiem do 
żywic STIHL (środek smarujący)

– Osłona cięcia, (jeżeli została 
zastosowana), nie uległa 
uszkodzeniu

– Nie należy podejmować żadnych 
zmian konstrukcyjnych przy 
elementach manipulacyjnych czy 
urządzeniach zabezpieczających

– W celu pewnego prowadzenia 
urządzenia mechanicznego, 
uchwyty muszą być czyste i suche, 
wolne od oleju i innych 
zanieczyszczeń

Urządzenie mechaniczne można 
eksploatować tylko wtedy, gdy znajduje 
się ono w stanie pełnego 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego – 
niebezpieczeństwo wypadku!

Uruchamianie silnika

Może nastąpić w odległości minimum 
3 metrów od miejsca tankowania – nie w 
zamkniętym pomieszczeniu.
Uruchamiać tylko na równym terenie – 
należy zwracać uwagę na wybór 
pewnego i stabilnego miejsca 
uruchamiania, mocno przytrzymać 
urządzenie mechaniczne – narzędzie 
robocze nie może dotykać żadnych 
przedmiotów ani podłoża, gdyż podczas 
uruchamiania silnika może się ono 
poruszać.
Urządzenie jest obsługiwane wyłącznie 
przez jedną osobę – nie należy 
tolerować obecności innych osób na 
stanowisku pracy – także podczas 
uruchamiania maszyny
Należy unikać kontaktu z nożami 
tnącymi – niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń!
Nie należy nigdy uruchamiać 
urządzenia mechanicznego trzymając je 
w rękach! Uruchamiać urządzenie tak, 
jak to opisano w Instrukcji użytkowania.

Po zakończeniu tankowa-
nia paliwa należy 
możliwie najmocniej 
dokręcić zamknięcie 
zbiornika.

Zamknięcie zbiornika ze 
składanym uchwytem 
(zamknięcie bagnetowe) 
założyć w prawidłowy 
sposób, dokręcić do 
oporu i złożyć uchwyt.
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów4
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Narzędzie tnące obraca się jeszcze 
przez krótką chwilę po zwolnieniu 
dźwigni gazu – efekt wybiegu 
bezwładnościowego!
Sprawdzić regulację biegu jałowego: 
narzędzie tnące w pozycji biegu 
jałowego – po zwolnieniu przycisku 
sterowania główną przepustnicą musi 
się zatrzymać.

Trzymanie i prowadzenie urządzenia

Urządzenie mechaniczne należy 
zawsze mocno trzymać obydwoma 
rękami za uchwyty.  Rękojeści należy 
mocno objąć kciukami.

Osoby praworęczne

Prawa dłoń spoczywa na uchwycie 
manipulacyjnym natomiast lewa dłoń na 
rurze uchwytu.

Osoby leworęczne

Lewa dłoń spoczywa na uchwycie 
manipulacyjnym natomiast prawa dłoń 
na rurze uchwytu.
Należy wybrać do pracy bezpieczne 
stanowisko i prowadzić urządzenie 
mechaniczne w taki sposób, żeby noże 
tnące znajdowały się z dala od ciała.

Podczas pracy

W razie wystąpienia zagrożenia lub 
niebezpieczeństwa należy natychmiast 
wyłączyć silnik urządzenia – przesunąć 
przełącznik wielofunkcyjny / dźwignię 
przełącznika STOP do pozycji 0 
lub STOP.
Należy stwierdzić, czy na stanowisku 
pracy nie znajdują się żadne dalsze 
osoby.
Obserwować noże tnące – nie obcinać 
tych części żywopłotu, które nie znajdują 
się w polu widzenia.
W pracach przy wysokich żywopłotach 
wskazane jest zachowanie najwyższej 
ostrożności – za żywopłotem może się 
ktoś znajdować – przed rozpoczęciem 
robót sprawdzić czy nikogo tam nie ma.

Zwrócić uwagę na prawidłową regulację 
biegu jałowego – po zwolnieniu dźwigni 
sterowania główną przepustnicą noże 
tnące powinny przestać się poruszać.
Jeżeli pomimo tego noże tnące w 
dalszym ciągu się poruszają, to należy 
zlecić naprawę urządzenia 
autoryzowanemu dealerowi. 
Systematycznie kontrolować regulację 
biegu jałowego – jeżeli zachodzi 
potrzeba, korygować.
Narzędzie tnące obraca się jeszcze 
przez krótką chwilę po zwolnieniu 
dźwigni gazu – efekt wybiegu 
bezwładnościowego!
Podczas pracy urządzenia przekładnia 
nagrzewa się. Nie dotykać obudowy 
przekładni – niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Ostrożnie na śliskich oraz mokrych 
nawierzchniach, na śniegu, na 
pochyłościach, na nierównym terenie 
itp. – niebezpieczeństwo poślizgnięcia!
Usunąć ścięte gałęzie, zarośla oraz 
obcięty materiał.
Zwracać uwagę na przeszkody: pieńki, 
korzenie – niebezpieczeństwo 
potknięcia!
Zawsze wybierać do uruchamiania 
pewne i bezpieczne stanowisko.

Podczas prac wykonywanych na 
wysokości:

– Zawsze stosować pomosty 
podnośnikowe

– Nie pracować stojąc na drabinie lub 
znajdując się w koronie drzewa
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów 5
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– Nie pracować na niestabilnych 
stanowiskach pracy

– Nie pracować trzymając urządzenie 
jedną ręką

Przy stosowaniu ochrony narządu 
słuchu zalecane jest zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz orientacji – 
percepcja sygnałów alarmowych przy 
wystąpieniu zagrożeń (takich jak okrzyki 
ostrzegawcze, sygnały alarmowe, itp.) 
jest wtedy znacznie ograniczona.
W odpowiednim czasie robić przerwy w 
pracy. Należy zapobiegać zmęczeniu i 
utracie sił – niebezpieczeństwo 
wypadku!
Pracować w spokojny i przemyślany 
sposób; tylko w warunkach dobrej 
widoczności. Nie stwarzać zagrożenia 
dla innych osób.

Podczas pracy w rowach, obniżeniach, 
wykopach lub warunkach ograniczonej 
swobody ruchu należy stale zwracać 

uwagę na wystarczającą wymianę 
powietrza – zagrożenie dla życia 
wskutek zatrucia spalinami!
W razie wystąpienia mdłości, bólu 
głowy, zakłóceń wzroku (zawężenie 
pola widzenia), zakłóceń słuchu, 
zawrotów głowy, spadku koncentracji 
należy natychmiast przerwać pracę – 
powyższe symptomy mogą między 
innymi być wywołane wskutek wysokiej 
koncentracji spalin – niebezpieczeństwo 
zaistnienia wypadku!
Pracować urządzeniem w sposób 
powodujący najmniejszą emisję hałasu i 
spalin. Nie pozostawiać silnika 
pracującego bez potrzeby – dodawać 
gazu tylko podczas pracy.
Nie palić tytoniu w czasie pracy 
urządzeniem mechanicznym oraz w 
jego najbliższym otoczeniu – 
niebezpieczeństwo pożaru! Z układu 
zasilania paliwem mogą się wydobywać 
łatwopalne pary benzyny.
Jeżeli urządzenie mechaniczne zostało 
poddane ponadnormatywnym 
obciążeniom mechanicznym 
(np. wskutek stosowania nadmiernej 
siły, uderzenia lub upadku), to przed 
ponownym uruchomieniem należy 
dokładnie sprawdzić stan 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego 
maszyny – patrz także rozdział "Przed 
uruchomieniem". Szczególną uwagę 
należy zwrócić na szczelność układu 
zasilania paliwem oraz na poprawność 
działania urządzeń zabezpieczających. 
Urządzenia mechaniczne, których 
sprawność eksploatacyjna budzi 
zastrzeżenia nie mogą być w żadnym 
wypadku użytkowane. W razie 
wątpliwości należy się zwrócić do 
autoryzowanego dealera.

Nie pracować na startowym ustawieniu 
gazu – w powyższej pozycji dźwigni 
sterowania główną przepustnicą nie 
można regulować prędkości obrotowej 
silnika.
Sprawdzić żywopłot i stanowisko pracy. 
W celu uniknięcia uszkodzenia noży 
tnących należy:
– Usunąć ze stanowiska pracy 

kamienie, elementy metalowe i inne 
twarde przedmioty

– Uniemożliwić przedostanie się 
pomiędzy noże tnące piasku i 
kamieni np. podczas pracy w 
pobliżu podłoża.

– Przy żywopłotach z drucianą siatką 
parkanową nie dotykać drutu 
nożami tnącymi

Unikać kontaktu z przewodami 
znajdującymi się pod napięciem – nie 
przecinać przewodów elektrycznych – 
niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym!

Blokowanie noży tnących dodając 
jednocześnie gazu zwiększa obciążenie 
redukując jednocześnie roboczą 
prędkość obrotową silnika. Wskutek 
permanentnego poślizgu sprzęgła 
prowadzi to do przegrzania oraz do 

Z chwilą uruchomienia 
silnik wytwarzane są spa-
liny zawierające trujące 
gazy. Gazy zawarte w 
spalinach mogą być nie-
widoczne i bez zapachu, 
a także zawierać niedo-
palone węglowodory i 
benzol. Nie należy nigdy 
pracować urządzeniem 
mechanicznym w 
zamkniętych bądź niewy-
starczająco 
wentylowanych pomiesz-
czeniach – dotyczy to 
także urządzeń wyposa-
żonych w katalizatory.

Nie należy dotykać noży 
tnących przy pracującym 
silniku. Jeżeli noże tnące 
zostały zablokowane 
przez jakiś przedmiot, 
należy natychmiast wyłą-
czyć silnik i wyjąć 
wtyczkę z gniazda siecio-
wego – dopiero wtedy 
usunąć blokujący przed-
miot – niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń!
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów6
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uszkodzenia zasadniczych 
podzespołów funkcjonalnych (jak np. 
sprzęgła, elementów obudowy 
wykonanych z tworzyw sztucznych) a w 
konsekwencji np. do poruszania się 
noży tnących podczas pracy urządzenia 
na biegu jałowym – niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń!
Przy intensywnie zakurzonych lub 
zanieczyszczonych żywopłotach należy, 
w zależności od potrzeb, spryskiwać 
noże tnące rozpuszczalnikiem do 
żywic STIHL. W wyniku tego 
znacznemu zmniejszeniu ulegnie tarcie 
noży, agresywne działanie soków 
roślinnych jak również odkładanie się 
cząstek zanieczyszczeń.
Podczas pracy powyższym 
urządzeniem mechanicznym występuje 
kurz, który może zagrażać zdrowiu. Przy 
występowaniu kurzu należy nosić 
maskę chroniącą drogi oddechowe.
Przed pozostawieniem narzędzia: 
wyłączyć silnik.
Regularnie i w krótkich odstępach czasu 
należy kontrolować noże tnące, a przy 
wyczuwalnych zmianach 
charakterystyki pracy, należy to uczynić 
natychmiast:
– Wyłączyć silnik
– Odczekać aż zatrzymają się noże 

tnące
– Sprawdzić stan techniczny oraz 

zamocowanie narzędzia tnącego – 
zwrócić uwagę na pęknięcia

– Zwrócić uwagę na stan naostrzenia

Silnik urządzenia oraz tłumik wydechu 
spalin należy utrzymywać w stanie 
wolnym od zarośli, odłamków, liści i 
nadmiernej ilości smaru – 
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru!

Po zakończeniu pracy

Oczyścić urządzenie mechaniczne z 
kurzu, innych zanieczyszczeń. Do 
czyszczenia urządzenia nie należy 
stosować rozpuszczalników do 
tłuszczów.
Spryskać noże tnące rozpuszczalnikiem 
do żywic STIHL – w celu równomiernego 
rozprowadzenia rozpuszczalnika przez 
krótką chwilę uruchomić silnik.

Drgania (wibracje)

Dłuższe użytkowanie urządzenia 
mechanicznego może doprowadzić do 
spowodowanych przez drgania 
zakłóceń w funkcjonowaniu układu 
krążenia w obszarze rąk operatora 
("niedokrwienie palców rąk").
Nie można określić w sposób ogólny 
czasu użytkowania maszyny, gdyż 
zależy to od wielu różnorodnych 
czynników.
Czas użytkowania maszyny można 
wydłużyć poprzez:
– stosowanie ocieplenia dłoni (ciepłe 

rękawice)
– stosowanie przerw

Czas użytkowania maszyny ulega 
skróceniu przy:
– szczególnych, indywidualnych 

skłonnościach w kierunku 
niedokrwienia (objawy: często 
występujące zimne palce, 
cierpnięcie),

– niskich temperaturach 
zewnętrznych,

– intensywności chwytu (mocny 
chwyt rękojeści maszyny zakłóca 
dokrwienie)

Przy regularnym użytkowaniu 
urządzenia mechanicznego oraz przy 
powtarzającym się występowaniu 
określonych symptomów 
(np. cierpnięcie palców) zaleca się 
poddanie badaniom lekarskim.

Obsługa techniczna i naprawy

Przy urządzeniu mechanicznym należy 
regularnie wykonywać czynności 
obsługi technicznej. Wykonywać należy 
tylko te przeglądy okresowe i naprawy, 
które zostały opisane w Instrukcji 
użytkowania. Wykonanie wszystkich 
innych robót należy zlecić 
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi. 
Firma STIHL radzi zlecanie 
wykonywania czynności obsług 
okresowych i napraw wyłącznie 
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. 
Autoryzowanym dystrybutorom firmy 
STIHL umożliwia się regularny udział w 
szkoleniach oraz udostępnia Informacje 
techniczne.
Należy stosować wyłącznie 
kwalifikowane części zamienne. W 
przeciwnym razie może to prowadzić do 
zagrożenia wystąpieniem wypadków 
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przy pracy lub do uszkodzeniem 
urządzenia. W razie wątpliwości 
prosimy zwracać się z pytaniami do 
wyspecjalizowanego dystrybutora.
Firma STIHL zaleca stosowanie 
oryginalnych podzespołów zamiennych 
tej firmy. Właściwości techniczne tych 
podzespołów zostały w optymalny 
sposób dostosowane do urządzenia 
oraz do wymagań stawianych przez 
użytkownika.
Przed rozpoczęciem napraw, czynności 
obsługi technicznej lub czyszczenia 
należy zawsze wyłączyć silnik – 
niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń! - wyjątek: regulacje gaźnika i 
biegu jałowego.
Obracać układem korbowo-tłokowym 
silnika przy pomocy urządzenia 
rozruchowego można po zdjęciu fajki 
(wtyczki przewodu zapłonowego) ze 
świecy lub po całkowitym wykręceniu 
świecy, tylko wtedy, gdy suwak 
przełącznika wielofunkcyjnego / 
dźwignia przełącznika STOP znajduje 
się w pozycji STOP lub 0 – 
niebezpieczeństwo pożaru wskutek 
przeskoku iskry poza cylindrem.
Nie należy wykonywać obsługi 
technicznej ani przechowywać 
urządzenia mechanicznego w pobliżu 
źródeł otwartego ognia – zagrożenie 
wybuchem pożaru ze względu na 
paliwo!
Regularnie sprawdzać szczelność 
zamknięcia zbiornika paliwa (korka)
Stosować wyłącznie sprawne 
technicznie i dozwolone świece 
zapłonowe – patrz rozdział "Dane 
techniczne"

Sprawdzić stan techniczny przewodu 
zapłonowego (izolacja w nienagannym 
stanie, mocne połączenia).
Sprawdzić stan techniczny tłumika 
wydechu spalin.
Nie należy eksploatować urządzenia z 
uszkodzonym lub zdemontowanym 
tłumikiem wydechu spalin – 
niebezpieczeństwo pożaru! - 
zagrożenie uszkodzeniem narządu 
słuchu!
Nie należy dotykać rozgrzanego tłumika 
wydechu spalin – niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Stan techniczny elementów układu 
tłumienia drgań (AV) wywiera wpływ na 
intensywność wibracji – należy 
regularnie kontrolować stan techniczny 
elementów AV.

Przycinanie gałęzi – HS 81 R

Nożyce HS 81 R nadają się do 
skracania żywopłotów i krzewów z 
grubszymi konarami i gałęziami.

Cięcie modelujące – HS 81 T

Nożyce HS 81 T zostały skonstruowane 
do formowania i ostatecznego 
wyrównywania żywopłotów i krzewów o 
cieńszych gałęziach.
Do skracania żywopłotów o grubszych 
gałęziach należy zastosować nożyce do 
żywopłotów HS 81 R.

Zastosowanie
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów8
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Sezon cięcia

Przy formowaniu żywopłotów należy 
stosować się do lokalnych przepisów 
obowiązujących w miejscu użytkowania 
urządzenia lub do przepisów 
komunalnych.
Nie należy użytkować urządzenia w 
czasie, który lokalnie uważany jest za 
czas odpoczynku.

Kolejność cięcia

Grube konary i gałęzie należy najpierw 
usunąć przy pomocy nożyc 
dźwigniowych lub mechanicznej pilarki 
łańcuchowej.
Obcinać należy najpierw boczne strony 
żywopłotu, a następnie górną połać.

Gospodarka odpadami

Obcięty materiał roślinny nie powinien 
być deponowany razem z odpadkami z 
gospodarstwa domowego – materiał ten 
nadaje się do kompostowania.

Technika pracy

Cięcie pionowe

Nożyce do żywopłotów należy 
prowadzić od dołu do góry ruchem w 
kształcie łuku – następnie należy je 
opuścić i przejść dalej – ponownie 
poprowadzić nożyce ruchem w kształcie 
łuku w kierunku do góry.
Praca powyżej głowy jest męcząca i – ze 
względów bezpieczeństwa – powinna 
być wykonywana przez krótki czas.

Cięcie poziome

Noże tnące należy ustawić pod kątem 
od 0° do 10° – jednakże prowadzić 
poziomo.
Nożyce do żywopłotów należy 
prowadzić w kierunku krawędzi 
żywopłotu ruchem w kształcie sierpa, 
umożliwiając w ten sposób upadek 
obciętych gałęzi na ziemię.
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów 9
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Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji

Powyższe informacje odnoszą się do pracy urządzenia w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych. W warunkach utrudnionej eksploatacji (np. intensywny kurz itp.) 
oraz wydłużonego dziennego czasu pracy podane powyżej interwały należy odpo-
wiednio skrócić.
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Kompletna maszyna
Kontrola wzrokowa (ogólny stan tech-
niczny, szczelność) X X

Oczyścić X

Uchwyt manipulacyjny Sprawdzenie funkcjonowania X X

Filtr powietrza (filcowy wkład filtrujący)
Oczyścić X X

Wymienić X

Filtr powietrza (papierowy wkład filtrujący)
Oczyścić X X

Wymienić X X

Ręczna pompa paliwowa (jeśli występuje)
Sprawdzić X

Naprawa przez autoryzowanego 
dealera1) X

Głowica ssąca w zbiorniku paliwa

Badanie przez autoryzowanego 
dealera1) X

Zlecić wymianę autoryzowanemu 
dealerowi1) X X X

Zbiornik paliwa Oczyścić X X

Gaźnik
Zbadać regulację biegu jałowego X X

Wyregulować bieg jałowy X

Świeca zapłonowa

Wyregulować odstęp pomiędzy 
elektrodami X

Wymienić po upływie każdych 
100 godzin eksploatacyjnych

Otwór ssący powietrza chłodzącego
Kontrola wzrokowa X

Oczyścić X
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów10
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Kratka przeciwiskrowa2) w tłumiku

Sprawdzić co 20 godzin 
eksploatacyjnych

Badanie przez autoryzowanego 
dealera1) X

Czyszczenie wzgl. wymiana przez auto-
ryzowanego dealera1) X

Wszystkie dostępne śruby i nakrętki (poza 
śrubami regulacyjnymi gaźnika) Dokręcić X

Elementy antywibracyjne
Kontrola wzrokowa X

Zlecić wymianę autoryzowanemu 
dealerowi1) X X

Noże tnące

Oczyścić X

Naostrzyć X

Kontrola wzrokowa X

Zlecić wymianę autoryzowanemu 
dealerowi1) X

Regulowany luz noży3) Regulacja X

Smarowanie przekładni
Po upływie każdych 25 godzin eksplo-
atacyjnych należy sprawdzić i jeżeli 
zachodzi potrzeba, uzupełnić 

Naklejki ostrzegawcze Wymienić X
1) STIHL radzi zwrócić się do autoryzowanego dealera STIHL.
2) Występuje zależnie od potrzeb rynku w kraju użytkowania
3) Stosowany na niektórych rynkach bądź do uzyskania jako wyposażenie specjalne

Powyższe informacje odnoszą się do pracy urządzenia w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych. W warunkach utrudnionej eksploatacji (np. intensywny kurz itp.) 
oraz wydłużonego dziennego czasu pracy podane powyżej interwały należy odpo-
wiednio skrócić.
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Zasadnicze podzespoły urządzenia
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1 Uchwyt rozrusznika
2 Uchwyt (tylny)
3 Dźwignia blokady
4 Dźwignia gazu
5 Suwak blokady
6 Pokrywa filtra
7 Ręczna pompa paliwowa
8 Nasadka świecy zapłonowej
9 Uchwyt przedni (przód)
10 Śruby regulacyjne gaźnika
11 Przycisk gazu rozruchowego
12 Przełącznik STOP
13 Korek zbiornika paliwa
14 Zbiornik paliwa
15 Tłumik
16 Obudowa wentylatora
17 Dźwignia sterowania przepustnicą 

układu rozruchowego
18 Osłona noża
19 Osłona zespołu tnącego
20 Noże tnące
# Numer maszyny
Bezpieczna praca nożycami do żywopłotów 13
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