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ПЕРЕДМОВА
Дякуємо Вам за придбання газонокосарки Hyundai. У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки 
і процедури по обслуговуванню і використанню моделей газонокосарок Hyundai. Всі дані в даному 
документі містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо взяти до уваги, що деякі 
зміни, внесені виробником можуть бути не відображені в даному керівництві. А також зображення і 
малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. При виникненні проблем використовуйте корисну 
інформацію, що знаходиться в кінці керівництва. Перед початком роботи з газонокосаркою необхідно 
уважно прочитати все керівництво. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

ОПИС ВИРОБУ
Бензинові газонокосарки HYUNDAI відмінні помічники відмінні помічники на садовій ділянці при 
косінні будь-яких площ. Газонокосарки HYUNDAI відрізняються центральним регулювання висоти 
косіння, колесами великих діаметрів на підшипниках, містким травозбірником і міцним корпусом.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ:
1. ГАЗОНОКОСАРКА        1 шт.

2. ТРАВОЗБІРНИК        1 шт.

3. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА      1 шт.

4. УПАКОВКА        1шт.

ЗМІСТ
1. Передмова
2. Опис виробу
3. Комплектність
4. Технічні характеристики
5. Зовнішній вигляд та складові частини
6. Інформація з безпеки
7. Збірка виробу та підготовка до роботи
8. Робота з газонокосаркою
9. Технічне обслуговування
10. Пошук недоліків

26
26
26
27
28
29
32
38
39
46
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигуна

Вихідна потужність, к.с

Об’єм двигуна, см3

Об’єм бензобаку, л

Об'єм картера, л

Ширина зрізу

Висота зрізу min, мм  

Висота зрізу max, мм

Об’єм траво збірника, л

Регулювання висоти косіння центральна

Двохлопатевий

Не має / є 

є є

є

є

є є є

є

Матеріал корпусу

Діаметр коліс (переднє/заднє), мм

Баковий викид 

Панель підвищеного комфорту

Наявність приводу руху

Ріжучий ніж

Вага , кг

L 4600S / L 4610S

ICV140 ICV200ICV200 / ICV180

5.6 / 4.8 5.6

L 5300S / L 5110S L 5110RS

196 / 173 196

508525 / 508

Бензинова газонокосарка

38.3 / 37.8 36.5

L 4600S / L 4610SБензинова газонокосарка L 5300S / L 5110S L 5110RS



ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1   Верхня рукоятка

2   Важіль зупинки двигуна 

3   Регулювання повітряної заслінки двигуна

4   Швидкозатискні фіксатори 

5   Травозбірник

6   Кришка травозбірника

7   Кришка паливного бака (не відображена на малюнку)

8   Корпус повітряного фільтра
9   Боковий викид (крім L 4600S)

Мал.1

L 5110RS

16

17

10   Маслозаливна горловина

11   Ручка регулювання висоти скошування

12   Нижня ручка

13   Ручка стартера

14   Регулювання обертів двигуна

15   Важіль приводу задніх коліс

Фіксатор повороту колiс16

Поворотні колеса17
Панель підвищеного комфорту18

18

28
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ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Під час використання пристрою необхідно обов'язково дотримуватися цих вимог з техніки 
безпеки:

• Газонокосарка призначена виключно для косіння трави. Будь-яке інше використання газонокосарки 
може привести до травматизму користувача, людей і тварин в безпосередній близькості, а також до 
пошкодження самої газонокосарки. 

• Перед першим застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію по експлуатації та зберігати 
її для подальшого використання. 

• Перед введенням в експлуатацію користувач пристрою повинен ознайомитися з функціями і 
елементами управління газнокосарки. 

• Оператор повинен знати, як можна негайно зупинити робочі вузли газонокосарки і двигун. 
• Під час роботи газонокосарки необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій 

інструкції по експлуатації. В іншому випадку виникає небезпека травматизму або небезпека 
пошкодження пристрою. 

• Приводити газонокосарку в дію дозволяється тільки, перебуваючи в хорошому фізичному і 
психічному стані. 

• Забороняється працювати з газонокосаркою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв 
або наркотиків, які можуть мати негативний вплив на реакцію працюючого. 

• Цей пристрій призначений тільки для скошування та збору трави. Використання газонокосарки в 
інших цілях заборонено.

Небезпека травматизму!
• Працювати з газонокосаркою дозволяється тільки користувачам, які прочитали інструкцію по 

експлуатації. Ні в якому разі не можна доручайте управління пристроєм дітям до 16 років. 
• Необхідно враховувати, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки 

або загрозу для життя інших персон і їх майна. 
• Ніколи не користуйтеся газонокосаркою при знаходженні людей, дітей і тварин в безпосередній 

близькості від робочої зони. 
• Газонокосарка Hyundai відповідають вимогам діючих європейських норм по правилам техніки 

безпеки. З міркувань безпеки не дозволяється вносити зміни в конструкцію виробу. 
• З метою виключення загоряння двигун і вихлопна труба повинні бути чистими від трави, листя чи 

залишків масла (мастила) і палива.

Підготовка до роботи
• При експлуатації пристрою завжди одягайте міцне взуття на нековзкій підошві і довгі штани. Не 

дозволяється працювати з пристроєм без взуття або в сандалях. 
• Перед використанням завжди проводьте візуальний огляд, щоб переконатися, що оснащення і 

деталі не зношені і не мають пошкоджень. При пошкоджених ріжучих крайках або кріпильних 
гвинтах, необхідно замінити комплект повністю, щоб не порушити баланс пристрою. 

•  Ретельно перевірте передбачувану зону використання газонокосарки і видаліть всі сторонні
предмети. 

•  Для того щоб пристрій працював надійно, затягуйте всі гайки, болти і гвинти до упору.

Дії при роботі газонокосаркою
• Включайте двигун відповідно до вказівок і тільки при забезпеченні безпечної відстані від ніг до 

ножа. 
• Перед запуском двигуна переконайтеся, що привід коліс відключений 
• Косити дозволяється тільки в денний час або при хорошому штучному освітленні.
• Не використовуйте газонокосарку при дощі або при занадто вологій траві. 
• Руки і ноги не повинні розташовуватися на обертових і ріжучих елементах або під ними. 
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• Якщо ви запускаєте мотор –  не нахиляти газонокосарку. 
• Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно, рівномірно рухатися. 
• Необхідно дотримуватися особливої обережності під час повороту або при русі газонокосарки на 

себе. 
• Можна використовувати пристрій на горбистій місцевості з підйомом схилів не більше 15 °. 

Необхідно стежити за тим, щоб на схилах була опора для ніг. 
• При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити вздовж поверхні схилу 

(ніколи не рухайтесь згори донизу). 
• Забороняється працювати газонокосаркою з несправною захистом або без встановлених 

запобіжних механізмів, наприклад заслінок і / або контейнера для трави. 
• Уникайте занадто тривалого управління пристроєм, так як тривалий вплив вібрації на руки 

оператора може завдати шкоди. 
• Ні в якому разі не піднімайте і не транспортуйте пристрій при працюючому двигуні. 
• Заборонено присутність сторонніх осіб у робочій зоні. 
• Вимкніть двигун і від'єднайте дріт від свічки запалювання якщо: 

• пристрій знаходиться без нагляду; 
• перед заправкою паливом; 
• перед зміною травозбірника; 
• перед чищенням забрудненої деки; 
• перед перевіркою, чищенням або роботою по ремонту газонокосарки; • перед регулюванням 

висоти скошування; 
• після удару стороннім предметом перевірте газонокосарку на предмет пошкоджень і 

відремонтуйте при необхідності перед повторним запуском; 
• при початку ненормальної вібрації газонокосарки (перевірити негайно); 
• перед транспортуванням. 

• Закрийте дросельну заслінку при відключенні мотора та при наявності  паливного крану, закрийте 
його після завершення роботи.

ОБЕРЕЖНО! Бензин дуже токсичний та пожежонебезпечний.

• Зберігайте бензин тільки в призначених для цього ємностях. 
• Зберігайте бензин далеко від джерел іскор, відкритого полум'я, постійного горіння, а також джерел 

тепла та інших джерел займання. 
• Пристрій транспортуйте тільки з порожнім паливним баком і закритим краном паливного бака 

(при його наявності). 
• Якщо бензобак слід спустошити, то запустіть двигун поза приміщенням до повного вироблення 

палива. 
• Заправку робіть тільки на відкритій місцевості. Не паліть під час заправки, не використовуйте 

мобільні телефони. 
• Після заправки газонокосарки слід оглянути газонокосарку на предмет витоків після заливки ПММ.
• Паливний бак не заповнюйте повністю, а наливайте паливо приблизно на 4 см нижче кромки 

наливного патрубка, щоб було місце для розширення палива. 
• Заливати бензин необхідно до запуску двигуна. Під час роботи двигуна або при охолодженні 

пристрою не можна відкривати кришку бензобака або доливати бензин. 
• Якщо Ви перелили бензин через край, то запускати двигун можна тільки після очищення поверхні, 

залитої бензином. Не вмикайте запалювання до того моменту, поки пари бензину не випарувалися 
(протерти насухо). 

• Кришка бензобака повинна бути щільно закрита. • З міркувань безпеки необхідно перевіряти 
паливопровід, бензобак, пробку бензобака і під'єднання на відсутність пошкоджень і нещільностей. 
При необхідності відповідні вузли треба замінити.

• Слід замінювати пошкоджені глушники та захисні пластини. 
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• Ніколи не залишайте пристрій з бензином в бензобаку в приміщенні. Є небезпека вступу 
бензинових парів в контакт з відкритим вогнем або іскрами і можливо їх займання. 

• Перед тим як поставити пристрій в закрите приміщення, дайте можливість двигуну охолонути. 
• Газонокосарка виділяє відпрацьовані гази поки двигун працює. Ніколи не використовуйте 

моторизований пристрій в закритих або погано провітрюваних приміщеннях. Існує пряма загроза 
життю внаслідок отруєння!

ОПИС СИМВОЛІВ

В1: Перед використанням уважно вивчіть керівництво користувача.
В2: Слідкуйте за тим, щоб у небезпечній зоні не було людей.
ВЗ: При виконанні ремонтних робіт, необхідно зняти ковпачок свічки запалювання і потім вставити 
його у відповідності з керівництвом по експлуатації.
В4: Перед використанням двигун повинен бути заправлений маслом і бензином! Забороняється 
заливати паливо в бак під час роботи двигуна.
В5: Небезпека пошкодження рук або ніг. Категорично не торкайтеся рухомих частин !!!
В6: Під час руху необхідно надягати захисні окуляри і навушники з метою захисту оператора.
В7: Бензин є легкозаймистою речовиною. Дайте двигуну охолонути 2 хв. перед заправкою.

Максимальний рівень шуму: Lwa=98дБ(А) для L 5300S
Максимальний рівень шуму: Lwa=98дБ(А) для L 4600S

Позначення на рукоятці регулювання обертів двигуна: 
• Максимальна швидкість :( ): для скошування.
• Мінімальна швидкість:( ): для холостого ходу.
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ЗБІРКА ВИРОБУ

Установка рукоятки
Закріпіть нижню рукоятку з двох сторін до корпусу газонокосарки, а верхню рукоятку на нижній рукоятці, 
як показано на малюнку 2 за допомогою чотирьох болтів (17), шайб (16) і швидкозажимних фіксаторів 
(4). Прикріпіть ручку стартера до верхньої рукоятки за допомогою пластикових фіксаторів.

Мал.2
Положення рукоятки може бути відрегульованим за допомогою зміни позиції болтів кріплення нижньої 
рукоятки як показано на малюнку 3. Отвір Н використовуйте для більш високого положення рукоятки, 
отвір L для низького положення рукоятки.

Мал.3
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Закріпіть відповідні троси до ручки приводу коліс (15) і ручки зупинки двигуна (2) як показано на Мал. 4.

Мал.4

На верхній рукоятці встановіть і закріпіть панель за допомогою двох болтів як показано на Мал. 5. 

Мал.5
Установка травозбірника.
Вставте раму травозбірника (18) в мішок (19) і закріпіть за допомогою пластикових кріплень (20) як 
показано на Мал. 6.

Мал. 6
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Підніміть задню кришку (6) і встановіть травозбірник (5) як показано на Мал. 7.

Мал.7.

Установка мульчуючої заглушки
Мульчують заглушка підвищує ефективність роботи при мульчуванні. Перед установкою мульчуючої 
заглушки підніміть задню кришку (6) і зніміть травозбірник. Підніміть задню кришку (6) і встановіть 
заглушку (21) як показано на Мал. 8. При повторній установці травозбірника не забудьте видалити 
заглушку.

Мал.8
Задню кришку можна зафіксувати в піднятому положенні за допомогою заглушок (22), як показано на 
Мал.9.
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Мал. 9

Установка бічного викиду (крім L 4600S) 
При косінні без травозбірника рекомендується використовувати бічний викид. Для цього необхідно 
підняти бічну кришку (23) і закріпити бічний жолоб (9). При мульчуванні бічний викид використовувати 
не рекомендується.

Мал. 10

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Масло 
• Газонокосарки поставляються без масла в двигуні. При цьому в частинах двигуна можуть бути 

присутніми залишки масла після обов'язкової заводської перевірки працездатності двигуна. 
• Залийте масла до маркування МАХ на щупі (24) як показано на зображенні 11. Об'єм картера 

становить 0,6 л. Газонокосарка при цьому повинна бути розміщена на рівній горизонтальній 
поверхні. При вимірюванні рівня масла щуп не повинен бути закручений. Переповнення 
не допускається. Переповнення масла може привести до задимлення, забруднення свічки 
запалювання і повітряного фільтра і, отже, до ускладнень при запуску двигуна. 

• Регулярно перевіряйте рівень масла

ЗАУВАЖЕННЯ: Запуск мотора з низьким рівнем масла може привести до його пошкодження.



36

Мал.11

• Використовуйте тільки високоякісне масло, вибираючи коефіцієнт в'язкості відповідно до робочої 
температури.

УВАГА !!! Використання масла для двотактного двигуна також може привести до пошкодження 
мотора

• Використовуйте тільки масло з миючими присадками класифікації SF-SG. 
• Для вибору коефіцієнта в'язкості SAE керуйтеся наступною таблицею;

• Використання всесезонного масла при високій температурі може призвести до більш високого 
споживання масла; тому необхідно постійно перевіряти рівень масла. 

• Забороняється змішувати масло від різних виробників і різних маркувань. 
• При використанні масла SAE 30 при температурі нижче 5 градусів може статися пошкодження 

мотора через недостатність змазки.

Паливо 
• Для забезпечення надійної роботи необхідно використовувати тільки якісне паливо:

• Використовуйте неетилований бензин з октановим числом 92; 
• Використовуйте чистий, свіжий бензин. Купуйте бензин в кількості, яка може бути використаною 

протягом 30 днів; 
• Не додавайте масло або будь-які види присадок до палива. 

• Ємність паливного бака: 1 л 
• Для заправки газонокосарки необхідно зняти кришку заливної горловини (7) і залити паливо в бак, 

як показано на Мал. 12. Заливати паливо акуратно, уникаючи переповнення і переливу. На шийці 
заливної горловини не повинно бути патьоків палива. Після заливки палива, ретельно закрутити 
кришку бака. При переливанні деякої кількості бензину, перед запуском двигуна протерти насухо 
всі патьоки палива.

SAE30, 10W30, 10W40Від +5 до +35°С

Температура навколишнього 
середовища
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Мал. 12

УВАГА !!! Бензин - легкозаймиста рідина і його випаровування можуть вибухнути і привести до 
серйозних травм і смертельних випадків. Дотримуйтесь надзвичайної обережності при роботі 
з бензином.

ЗБЕРІГАТИ В МІСЦЯХ НЕ ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ! Заправка палива повинна здійснюватися в 
добре вентильованому місці при зупиненому двигуні. Не палити, не допускати відкритого 
вогню або іскріння в приміщенні, де виконується заправка мотора або зберігається бензин. 
Уникати тривалого контакту бензину зі шкірою.

Регулювання висоти скошування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рухомий ніж може привести до серйозних пошкоджень і травм. Перед 
початком регулювання висоти зрізу необхідно переконатися, що мотор вимкнений. 

• Газонокосарка оснащена центральним 6-ти ступінчастим регулюванням висоти косіння від 25 мм 
до 75 мм. Фактична висота скошеної трави може змінюватися в залежності від умов газону і ґрунту.

Мал.13

• Для регулювання скошування потягнути важіль (11) в сторону колеса і пересунути його в 
передбачуваний паз. Виберіть правильну висоту зрізу відповідно до вимог покосу. Оптимальна 
висота зрізу від 35 мм до 55 мм підходить для більшості газонів.
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РОБОТА З ГАЗОНОКОСАРКОЮ

Запуск газонокосарки
• Встановити важіль регулювання повітряної заслінки (3) в позицію CHOKE (для моделі L 4600S).

  Мал.14                                                     Мал. 15                                            Мал. 16
•  Підтягніть важіль зупинки двигуна (2) до верхньої рукоятки і утримуйте його. 
• Підтягніть ручку стартера (13) до моменту, коли відчуєте опір і різко потягніть ручку стартера (13) 

для запуску двигуна. Не кидайте ручку стартера (13) після запуску, а плавно відпустіть її. Якщо 
мотор не запускається, повторіть процедуру 2-3 рази.

Мал. 17                                             Мал. 18                                            Мал. 19

• Встановити важіль регулювання повітряної заслінки (3) в положення RUN. При низьких 
температурах рекомендується дати попрацювати двигуну кілька хвилин на низьких оборотах перш 
ніж збільшувати обороти і починати рух. 

• Підтягніть важіль приводу коліс (15) для того, щоб газонокосарка почала рухатися за допомогою 
приводу на задні колеса. Починайте рух. Обороти двигуна можна регулювати за допомогою важеля 
регулювання обертів (14). Для досягнення оптимального результату косіння рекомендує косити 
при високих оборотах двигуна.

Косіння 
• Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно рухатися; 
• При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити вздовж поверхні схилу 

(ніколи не рухатися вгору і вниз); 
• Бути гранично уважним при зміні напрямку руху на схилах; 
• Не косити на схилах з кутом нахилу більше 15 °. Слідкуйте за тим, щоб на схилах була опора для 

ніг;
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УВАГА !!! При роботі на схилах, можливий контакт ріжучого ножа з поверхнею землі, що 
може викликати пошкодження ріжучого елемента і несподіваний викид землі або каміння 
з-під корпусу газонокосарки. Газонокосарка завжди повинна спиратися чотирма колесами на 
оброблювану площу.

Зупинка двигуна
• Для зупинки мотора встановіть важіль регулювання обертів (14) в мінімальне положення. 
• Відпустіть важіль приводу коліс (15) і відпустіть важіль зупинки двигуна (2).

УВАГА! Після відключення двигуна ніж продовжує обертатися протягом кількох секунд.

Мал.20

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА! Перед початком проведення технічного обслуговування обов’язково вимкніть двигун. 
Щоб уникнути опіків і травм, дайте двигуну охолонути, мінімум 15 хвилин. Використовуйте 
тільки оригінальні запасні частини Hyundai. Використання неоригінальних запасних частин 
може пошкодити газонокосарку і нанести травми оператору.

Загальні вимоги з технічного обслуговування 
• Слідкуйте за тим, щоб всі гайки, болти і гвинти були щільно затягнуті. Це забезпечить безпеку 

роботи; 
• Забороняється зберігати обладнання з паливом в баку всередині будівель, де випаровування 

можуть спалахнути від відкритого вогню або іскри; 
• Перед розміщенням косарки на зберігання, необхідно дати їй охолонути; 
• Щоб знизити ризик займання, стежте за тим, щоб в зоні мотора, глушника, акумуляторів і палива не 

було трави, листя або мастильних речовин. 
• Регулярно перевіряйте травозбірник на предмет зношеності або ушкодження; 
• З метою безпеки замініть зношені або пошкоджені частини; 
• Паливний бак повинен бути порожнім. Злив палива з бака виконується поза приміщенням; 
• Одягайте міцні рукавички при зміні ріжучого ножа; 
• Всі роботи по зміні, балансуванню, заточуванню ножа повинні відбуватися тільки в спеціалізованому 

сервісному центрі.
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• Ніколи не використовуйте неякісні або зламані запасні частини. Всі замінені браковані або зношені 
частини повинні бути утилізовані.

Ріжучі ножі 
• Покладіть газонокосарку на правий бік, щоб сторона карбюратора була згори.

Примітка: Якщо газонокосарка нахилена стороною карбюратора вниз, то можливе витікання 
палива і утруднення запуску двигуна. 

• Необхідно перевірити ножі на предмет зношеності і пошкодження. 
• Тупі ножі можуть бути заточені. Зношені, зігнуті, тріснуті або ножі, що мають інші пошкодження, 

повинні бути замінені.

Попередження! Зношений або пошкоджений ніж може призвести до серйозних травм. Перед 
початком експлуатації газонокосарки необхідно завжди перевіряти стан ножів. 

• Якщо ножі потребують заточування або заміни, необхідно звернутися в найближчий сервісний 
центр Hyundai. При наявності динамометричного ключа можливе самостійне видалення і установка 
ножів.

Заміна ножів: 
• Для заміни використовуйте оригінальні ножі Hyundai. Заміна проводиться в наступному порядку 

(Мал. 21): 
• відкрутіть болт (26). Для запобігання провертання ножів при розкручуванні болта використовуйте 

дерев'яний блок. Для захисту рук рекомендується використовувати міцні рукавички. 
• зніміть дефектний ніж і поставте новий (25) 
• надіньте шайбу (27) правильною стороною на болт (опуклою стороною в бік капелюшка болта) 
• Затягніть болт за допомогою динамометричного ключа. Для запобігання провертання ножів 

при затягуванні болтів використовувати дерев'яний блок. Для захисту рук рекомендується 
використовувати міцні рукавички. Момент сили затяжки болтів ножів: 37 Нм.

Заточка ножів: 
• Щоб уникнути затупления ножів, розбалансування або поганої якості зрізу, ножі необхідно 

заточувати в спеціалізованому сервісному центрі Hyundai.

Мал. 21
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Травозбірник 
• Перевірити стан контейнера для трави і відсутність засмічення. 
• Засмічений травозбірник не зможе якісно збирати траву. 
• При необхідності очищення травозбірника, промити його з садового шланга і висушити перед 

використанням, оскільки вологий травозбірник буде засмічуватись швидше. 
• Під час експлуатації відбувається зношування травозбірника і тому його необхідно міняти. При 

роботі на газонокосарці з пошкодженим або зношеним травозбірником, предмети, що піднімаються 
ножем, будуть викидатися через матеріал травозбірника.

Моторне масло 
• Обсяг масляного картера: 600мл 
• Рівень масла в моторі перевіряється при зупиненому двигуні і розміщенні газонокосарки на рівній 

горизонтальній поверхні. 
• Зняти кришку масляного фільтра і витерти вимірювальний щуп. 
• Вставити щуп в шийку масляного фільтра, не закручуючи його. 
• Перевірити рівень масла на щупі. Якщо рівень масла близький до нижньої межі, долити до 

максимального рівня. Не допускається переповнення.
Заміна масла проводиться таким чином: 

• при теплому двигуні відкрийте отвір для залива масла 
• поверніть косарку на правий бік, попередньо поставивши ємність, в яку буде зливатися масло. 
• відкрутіть масляний фільтр 
• дайте маслу витекти повністю. 
• поставте косарку на колеса 
• закрутіть масляний фільтр 
• залийте масло відповідно до інструкції на сторінці 14 (Мал. 11) 

Повітряний фільтр 
• Повітряний фільтр оберігає від попадання зрізаної трави і бруду в мотор. 
• Стежте за тим, щоб фільтруючий елемент був чистим і знаходився в справному стані; 
• При необхідності замініть фільтруючий елемент на новий, оригінальний. 
• Ніколи не запускайте мотор без правильно встановленого елементу, що фільтрує. 
• Забруднений повітряний фільтр може перешкоджати повітряному потоку в карбюратор, що 

призводить до зниження продуктивності мотора. Через пошкоджений повітряний фільтр можливе 
попадання бруду в мотор, що призводить до більш швидкого його зношування.

Перевірка і/або заміна повітряного фільтра 
• Натисніть на засувки (31) кришці (30) і зніміть її. 
• Витягніть фільтруючі елементи (29), (32) 
• Перевірте фільтруючі елементи. Замініть їх при виявленні пошкодження. Очистіть або замініть 

фільтр при забрудненні фільтруючих елементів. Очистити фільтр можна постукавши їм по рівній 
поверхні або за допомогою стиснутого повітря. 

• Протріть коробку в яку монтується фільтр (28) вологою ганчіркою. Бруд від фільтра не повинен 
потрапити в отвір карбюратора (33). 

• Встановіть на місце повітряний фільтр і зафіксуйте кришку.
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Мал. 22

Увага! Робота з мотором без повітряного фільтра або з пошкодженим фільтром може 
привести до швидкого зносу двигуна.

• Періодичність і своєчасність проведення технічного обслуговування допоможе зберегти 
газонокосарку в робочому стані протягом довгих років служби. 

• Проводьте технічний огляд і регулярне обслуговування відповідно до рекомендацій, наведених в 
таблиці 

Свічка запалювання 
• Необхідно використовувати свічку запалювання тільки рекомендованого типу з відповідним 

діапазоном нагріву. Рекомендований тип свічки – F6RTC
• Перевірте довжину різьблення. Занадто велика довжина може пошкодити мотор. 
• Переконайтеся, що електроди чисті і встановлено правильний зазор. Зазор повинен бути 0.7- 0.8 мм.

Мал. 23
• Для заміни свічки: 
• від'єднайте кабель свічки (34) 
• викрутіть свічку за допомогою спеціального ключа (35) 
• проконтролюйте свічку і при потребі почистіть або замініть її. 
• вкрутіть свічку без допомоги ключа, щоб не зірвати різьбу 
• акуратно затягніть свічку. Мало закручена свічка може привести до перегріву і пошкодження 

двигуна. Занадто міцно вкручені свічка може пошкодити різьблення в моторі.
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Мал. 24

Натяжка тросів 
• При ослабленні переднатягнення важеля приводу коліс (15) необхідно натягнути відповідний трос 

покрутивши гайку як намальовано на малюнку 25 
• При ослабленні переднатягнення важеля зупинки двигуна (2), необхідно натягнути відповідний 

трос покрутивши гайку як намальовано на малюнку 25.

Мал. 25

Зберігання 
• Газонокосарку слід зберігати при кімнатній температурі, поза досяжністю дітей і домашніх тварин.

Утилізація 
• Чи не викидайте газонокосарку в побутові відходи! Газонокосарка, що відслужила свій термін, 

оснащення та упаковка повинні здаватися на екологічно чисту утилізацію і переробку.
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Дотримання приписів даної інструкції по експлуатації.
Газонокосарки проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного Регламенту про безпеку 
машин та устаткування. Використання, техобслуговування і зберігання газонокосарки повинні 
здійснюватися точно, як описано в цій інструкції по експлуатації.
Термін служби виробу становить - 3 роки.
Гарантійний термін ремонту -1 рік.
Інформація про дату виготовлення та серійний номер містяться в гарантійному талоні. Гарантійний 
талон є невід'ємною частиною цього посібника.
Виробник не несе відповідальність за всі пошкодження і збиток, викликані недотриманням вказівок з 
техніки безпеки, та вказівок технічного обслуговування.
Це, в першу чергу, поширюється на: 

• використання виробу не за призначенням, 
• використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторного масла, 
• технічні зміни виробу, 
• непрямі збитки в результаті подальшого використання вироби з несправними деталями.

Всі роботи, наведені в розділі "Технічне обслуговування" повинні вироблятися регулярно. Якщо 
користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування сам, або має питання щодо виконання 
інших робіт, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру. Повний список адрес 
авторизованих сервісних центрів Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

http://www.hyundai-direct.com.ua

Виробник не несе відповідальності у разі збитку через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з 
технічного обслуговування.
До таких пошкоджень, крім усього іншого, відносяться: 

• Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання, 
• Пошкодження і наслідки в результаті застосування неоригінальних запчастин, 
• Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування і ремонту, які проводилися не уповноваженими 

фахівцями.
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Розклад Технічного обслуговування
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ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

*Увага: При проведенні робіт, що потребують перекидання газонокосарки, від'єднуйте кабель 
свічки запалювання і перевертайте її таким чином, щоб свічка виявилася зверху.

УсуненняПроблема

Перевірте паливо (кількість, свіжість, відсутність води в паливі тощо). Використовуйте лише чистий, свіжий 
бензин. 

Двигун глухне

Двигун
не заводиться

Двигун димить

Вібрація 
газонокосарки під 
час роботи

Мимовільна 
зупинка двигуна

Перевірте, приєднаний чи провід до свічки запалювання

Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість)

Перевірте, чи проводиться початкова подача палива при натисканні праймера (кнопки підсосу)

Перевірте відкривання - закривання повітряної заслінки карбюратора 

Перевірте правильність установки запобіжних блокувань обладнання

Запобіжне гальмо газонокосарки встановлений в положення ГАЛЬМА

Перевірте правильність установки запобіжних блокування обладнання

Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість)

Витягніть свічку запалювання і переконайтеся, що на неї не потрапляє мастило з циліндра
Перевірте, чи заряджений акумулятор (тільки для двигуна з електростартером)

Переконайтеся у відсутності поломок з нижньої сторони газонокосарки *

Перевірити правильність установки поролонового повітряного фільтра та його стан

Перевірте рівень мастила (чи не переповнений)

Перевірте, чи не пошкоджені ножі

Перевірте, чи не погнутий чи колінчастий вал

Переконайтеся у відсутності пошкоджень вузла кріплення ножів*

Переконайтеся у відсутності ослаблених монтажних болтів і/або зламаних зварних з'єднань*

Перевірити надходження повітря через вентиляційні отвори в кришці паливного бака

Перевірити рівень палива 
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ДАТА ВИРОБНИЦТВА 
Серійний номер виробу HYUNDAI на табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про дату 
його виробництва
1. Рік виготовлення
2. Перша буква найменування моделі
3. Технічна інформація
4. Місяць виготовлення
5. Серійний номер

Розшифровування позначень:
L –  Lawn mower (газонокосарка)
46** - ширина зрізу , см
S – наявність привода задніх коліс




