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Podatki na tipski tablici

Ti podatki so zelo pomembni za
kasnejše razpoznavanje naprave
pri naročanju nadomestnih delov in
za servisno službo. Tipsko tablico
lahko najdete v bližini motorja. Vse
podatke na tipski ploščici vašega
stroja vpišite v naslednje polje.

Te in druge podatke o stroju, boste
našli v posebni CE-Izjavi o
skladnosti, ki je sestavni del teh
navodil za uporabo.

Slikovne ponazoritve

Odprite strani s slikami na začetku
navodila za strežbo.

Za vašo varnost
Pravilna uporaba naprave

Ta naprava je namenjena izključno:
– za uporabo v skladu z opisi in
varnostnimi navodili, ki so podani
v tem navodilu za delo;
– za košenje travnatih površin v
okolici hiš in na vrtovih.
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Kakršnakoli uporaba izven teh
okvirjev se šteje za nenamensko.
Uporabnik je odgovoren ostale
osebe v bližini in za materialno
škodo.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če uporabnik samovoljno
spremeni stroj in v takšnem
primeru proizvajalec ne prevzame
jamstva za stroj.

Upoštevajte varnostna
določila in navodila za
uporabo

Kot uporabnik tega stroja, pred
prvo uporabo, skrbno preberite to
navodila za uporabo. Ravnajte se
po njemu in ga shranite za
poznejšo uporabo. Nikoli ne
dovolite otrokom ali drugim
osebam, ki ne poznajo tega
navodila za strežbo, uporabe
stroja.
Navodilo za strežbo dajte naprej pri
spremembi lastnika, skupaj z
aparatom.

Splošna varnostna opozorila
V tem oddelku boste našli splošna
varnostna navodila. Opozorila, ki
se nanašajo na posamičen
sestavni del, funkcijo ali dejavnost,
so pridana opisom teh posamičnih
delov.

Pred začetkom dela s stroja
Osebe, ki napravo uporabljajo, ne
smejo biti pod vplivom omamnih
snovi, kot so alkohol, mamila ali
določena zdravila.
Osebe, mlajše od 16 let, ne smejo
upravljati z napravo ali opravljati
drugih del, kot so npr. servisiranje,
čiščenje, nastavljanje. Lokalni
predpisi lahko določijo minimalno
starost uporabnikov aparata.
Pred delom se spoznajte z vsemi
pripravami in upravljalnimi elementi
naprave ter njihovimi funkcijami.

Vse osebe, ki se ukvarjajo z
zagonom, upravljanjem in
vzdrževanjem te naprave morajo
biti ustrezno usposobljene. Ne uporabljajte naprave, če nimate
pridobljenega ustreznega znanja
ali če ste utrujeni in bolni.
Gorivo shranjujte samo v za to
namenjenih posodah in nikoli v
bližini grelnih teles (npr. peči ali
bojlerjev). Gorivo natakajte samo
na odprtem.
Nikoli ne nalivajte goriva, če motor
teče ali pa je vroč.
Če so izpušna cev, tank ali pokrov
tanka poškodovani, jih dajte
zamenjati.
Pred uporabo preverite
– če deluje naprava za pobiranje
trave in se izmetalni pokrov
pravilno zapira. Poškodovane,
obrabljene ali manjkajoče dele,
takoj nadomestite.
– ali so rezalno orodje, pritrdilni
vijaki in kompletna rezalna enota
obrabljeni ali poškodovani.
Obrabljene in poškodovane dele
zamenjajte v specializirani
delavnici samo v kompletu, da bi
izključili možnost, neravnovesja.
Nadomestni deli morajo ustrezati
zahtevam, ki jih je postavil proizvajalec. Zaradi tega uporabljajte le
originalne nadomestne dele ali
dele, katerih uporabo je odobril proizvajalec. Uporaba neoriginalnih
nadomestnih delov ali opreme
lahko povzroči povečano tveganje
in nevarnosti. Popravila in
vzdrževalna dela, kot tudi
zamenjavo varnostnih elementov
naj izvede kvalificiran strokovnjak
ali v pooblaščeni servisni delavnici.
Izvajajte vzdrževalna dela v predpisanih vzdrževalnih intervalih, da bo
naprava vedno v varnem delovnem
stanju.
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Med delom s strojem
Pri delu s strojem in na njemu,
morate nositi ustrezno delovno
obleko in obutev, npr:
– Varnostne čevlje,
– dolge hlače,
– tesno se prilagajoče oblačilo,
– Zaščitna očala.
– Zaščito za ušesa
Uporaba osebne zaščitne opreme
zmanjšuje tveganje poškodb. Ne
uporabljajte ohlapnih oblačil ali
oblačil z visečimi trakovi ali pasovi.
Delo brez zaščite sluha lahko
povzroči hude poškodbe sluha.
Vse varnostne priprave na napravi
morajo biti neoporečne in jih ne
smete odstraniti.
Na varnostnih napravah ne smete
delati nobenih sprememb.
Napravo smete uporabljati samo,
če se nahaja v brezhibnem
tehničnem in od proizvajalca
predpisanem stanju.
Izogibajte se odprtega ognja,
iskrenju in ne kadite.
Pred vsemi deli na tem stroju
Za preprečitev nastanka poškodb
pred vsemi deli na napravi (npr.
pred vzdrževalnimi, nastavitvenimi
deli) in pred prevažanjem naprave
(npr. dviganjem in nošenjem)
– izključite motor,
– izvlecite vžigalni ključ (če
obstaja),
– počakajte, da se vsi premični deli
popolnoma umirijo in da se motor
ohladi,
– izvlecite vtič vžigalne svečke na
motorju, da bi preprečili
naključen zagon motorja,
– upoštevajte dodatna varnostna
navodila iz priročnika za motorje.
Po končanem delu s strojem
Preden zapustite stroj vedno
zaustavite motor – če obstaja –
izvlečete kontaktni ključ (na armaturni plošči).

Varnostne naprave
Nevarnost
Nikoli ne uporabljajte naprave s
poškodovanimi ali manjkajočimi
varnostnimi napravami. Popravi ali
zamenja naj jih usposobljen
strokovnjak ali v pooblaščeni
servisni delavnici.
Ročica sklopke za kosilnico (3)
Slika 7
Pogon kosilnice se izklopi, če uporabnik sprosti ročico sklopke. Ne
smete je poskušati, spraviti iz
funkcije.
Ročica sklopke za vozni pogon (7)
Slika 7
Vozni pogon se izklopi, če uporabnik sprosti ročico sklopke. Ne
smete je poskušati, spraviti iz
funkcije.
Pokrov na izmetaču
Slika 19
Pokrov na izmetaču vas ščiti pred
poškodbami z rezalnim
mehanizmom, ali odvrženimi trdimi
predmeti. Napravo smete uporabljati samo z nameščenim
izmetalnim pokrovom.

Simboli na stroju

Na stroju je več nalepk s simboli.
Sledijo pojasnila teh simbolov:
Pozor! Pred pripravo
za uporabo preberite
uporabniška
navodila!

!

Tretje osebe
odstranite iz področja
nevarnosti!

Slovensko
Preden se lotite dela z
rezili izvlecite
nastavek na svečki!
Odstranite prste in
noge od rezalnega
orodja! Pred nastavitvami, čiščenjem
stroja ali preverjanjem
najprej zaustavite
motor stroja in izvlecite nastavek s
svečke.
Nikoli ne približujte
delov telesa vrtečim
se delom naprave.
Nevarnost poškodb
zaradi zdrsa - ne
delajte na mokrem
terenu.
Nevarnost poškodb s
travo, ki se izmetava,
ali trdnimi predmeti.
Ljudje, zlasti otroci ali
živali, se ne smejo
zadrževati v
delovnem območju.
Delo na strmih
pobočjih je lahko
nevarno.
Pozor!
Nevarnost eksplozije.
Kislina akumulatorja/
Nevarnost poškodb.
Preden začnete
kakršnakoli dela na
stroju, izvlecite
kontaktni ključ in
upoštevajte napotke
iz tega navodila.
Simboli na stroju morajo vedno biti
čitljivi.
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Slovensko

Simboli v tem navodilu

V tem navodilu se uporabljajo naslednji simboli:

Nevarnost
Kaže nevarnost, ki je v zvezi z
opisano aktivnostjo, ki pa lahko
ogroža ljudi.
Pozor
Kaže nevarnosti, ki so v zvezi z
opisano aktivnostjo, ki pa lahko
povzroči materialno škodo.
Napotek
Označuje pomembne informacije
in nasvete za uporabo.
Določanje smeri
Pri pozicijskih podatkih na aparatu
(npr. levo, desno) izhajamo vedno
od voznikovega sedeža, gledano v
delovni smeri aparata.
Napotek
Grafične predstavitve lahko odstopajo od naprave, ki ste jo kupili.
Navodila za odstranitev
Embalažni material, izrabljene
stroje itd. odstranite v skladu z
lokalnimi predpisi.

Montaža
Montaža krmilnega stebra

Slika 1 in 2
 Izravnajte krmilni steber, kot je
prikazano na sliki 1 in 2.

Odstranitev transportnega
varovala s pokrova na
odprtini za izmetavanje

Slika 3
 Odstraniti varnostno pločevino
ali veznik kabla (odvisno od
izvedbe). Pokrov na izmetaču se
samodejno zapre.

Montaža prestavne ročice

Slika 4 in 5
 Odstranite vijake in matice
(slika 4).
 Pritrdite prestavno ročico z vijaki
in maticami (slika 5).
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Priključitev akumulatorja

(Samo pri napravah z električnim
zaganjalnikom)
Slika 6

! Nevarnost
Nevarnost zastrupitve in poškodb z
akumulatorsko kislino
Uporabljajte zaščitna očala in
zaščitne rokavice. Izogibajte se
kontakta kisline iz baterije s kožo.
Če vam kislina iz baterije pride na
obraz ali v oči, jo takoj izperite z
mrzlo vodo in pojdite k zdravniku.
Če po nesreči zaužijete kislino iz
baterije, pijte veliko vode in takoj
pojdite k zdravniku. Baterije naj
bodo nedosegljive otrokom.
Baterijo ne smete nikoli nagniti, ker
lahko izteče kislina iz nje.
Preostalo kislino za baterije oddajte
svojemu prodajalcu ali podjetju za
spravljanje odpada.
Pozor
Nevarnost požara, eksplozije in
korozije zaradi delovanja
akumulatorske kisline in plinov v
akumulatorski kislini
Takoj očistite dele stroja, na katere
se je izlila kislina za baterije. Kislina
za baterije deluje korozivno.
Ne kadite, odstranite goreče in
vroče predmete. Baterije polnite
samo v dobro prezračenih in suhih
prostorih. Možen je kratek stik pri
delu z baterijo. Ne puščajte
nobenega orodja ali kovinskih
predmetov na bateriji.
Pri dobavi baterije, ki «ne zahteva
vzdrževanja/zapečatena» (tip 1)
(Baterija brez čepa za zapiranje)
Akumulator je napolnjen z akumulatorsko kislino in tovarniško
zapečaten. Vendar tudi akumulator
«brez vzdrževanja» potrebuje
določeno vzdrževanje, za
doseganje predvidene življenjske
dobe.
 Akumulator naj bo vedno čist.



Izogibajte se nagibanja
akumulatorja. Tudi iz
«zapečatenega» akumulatorja
izteka elektrolitska tekočina, če
ga nagnete.

Ob dostavi nenapolnjene
akumulatorske baterije (tip 2)
(Baterija s čepom za zapiranje)
 Sneti čep za zapiranje baterijskih
celic.
 Vsako celico počasi polnite s
kislino za baterije do 1 cm pod
odprtino za polnjenje.
 Pustite baterijo 30 minut, da
svinec lahko absorbira kislino za
baterije.
 Preverite nivo kisline, po potrebi
dopolnite kislino za baterije.
 Pred prvim zagonom, polniti
baterijo 2 do 6 ur z baterijskim
polnilnikom (maksimalni polnilni
tok 12 Voltov/6 Amperov). Po
polnjenju, najprej izvlecite
omrežni vtikač polnilnika, nato
odstranite z akumulator (glej tudi
navodilo za uporabo polnilnika).
 Postaviti čep za zapiranje
baterijskih celic.
 Baterijo vgradite v napravo.
 Spojite na kontaktni priključek
najprej rdeči kabel (+), nato pa še
črnega (–).
 Kasnejše dolivanje
akumulatorske baterije se vrši
samo še z destilirano vodo
(preverjajte vsaka 2 meseca).
 Akumulator naj bo vedno čist.

Pozor
Upoštevajte vrstni red montaže pri
odklopu in priklopu baterije.
Vgraditev:
 Priključiti s sponkama najprej
rdeči kabel (+/plus pol), nato črni
kabel (–/minus pol).
Demontaža:
 Ločiti od sponk najprej črni kabel
(–/minus pol), nato rdeči kabel (+/
plus pol).
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Upravljalni in prikazni
elementi
Pozor
Poškodbe stroja.
Tukaj so opisane funkcije
upravljalnih in prikazovalnih
elementov. Počakajte, preden
začnete izvajati kakšno funkcijo!
Napotek:
Opisi za upravljanje / kontrolne
elemente motorja so v priročniku
motorja.
Slika 7
1 Ročica za nastavitev višine
reza trave
2 Rezervoar za gorivo
3 Ročica sklopke za kosilnico
4 Kontaktna ključavnica (odvisno
od izvedbe)
5 Kombinirani prikaz (odvisno od
izvedbe)
6 Ročaj za plin/Zračni dušilec
7 Ročica sklopke za vozni pogon
8 Prestavna ročica

Ročica za nastavitev višine
rezanja trave (1)
Slika 7 in 8
Najvišja višina košnje – kosilni
mehanizem navzgor = vzvod
na «H».
Najnižja višina košnje – kosilni
mehanizem navzdol = vzvod
na «L».

Rezervoar za gorivo (2)
Slika 7
Posoda za gorivo.

Ročica sklopke za
kosilnico (3)

Slika 7 in 9
Služi za vklop/izklop kosilnice.
Vklop: Zaporo potisnite naprej in
zadržite, nato ročico potisnite
navzdol in zadržite
.
Izklop: Spustite ročico
.

Kontaktna ključavnica (4)

(samo naprave z električnim
zagonom)
Slika 10
Zagon: Obrnite ključ v desno
,
da se motor zažene in nato spustite
ključ. Ključ stoji na
/I.
Ustavitev = ključ na
/« 0 ».

Kombinirano kazanje
(opcija)

(samo naprave z električnim
zagonom)
Slika 11
Kombinirano kazanje je, odvisno
od izvedbe, lahko sestavljeno iz
naslednjih elementov:
Kazanje polnjenja baterije (1):
Če kontrolna lučka sveti, ko motor
dela, se baterija ne polni dovolj. Po
potrebi poiščite delavnico.
Števec delovnih ur (2):
Kaže na prikazovalniku delovne
ure vin 1/10 ure.
Navodilo:
– Pri vklopu vžiga se na kratko
prikaže napetost baterije, nato pa
se preklopi na prikaz delovnih ur.
Delovne ure se vedno odštevajo,
razen ko je vžigalni ključ v
položaju «Stop» ali je izvlečen.
– Po vsakih 50 delovnih(odvisno od
izvedbe), se na prikazovalniku
prikaže zamenjava olja «CHG/
OIL» v trajanju 5 minut. To
sporočilo se kaže naslednji
2 delovni uri. Glede presledkov za
zamenjavo olja, glej priročnik za
motorje.

N Ročaj za plin/Zračni
dušilec (6)
Ročica za plin
Slika 12b
Brezstopenjska nastavitev vrtljajev
motorja.
Večje število vrtljajev motorja
=
.
Manjše število vrtljajev motorja
=
.
Zaustavitev motorja = „Stopp“ /
.

Slovensko
Choke (čok) (odvisno od izvedbe)
Slika 12a in 12b
Za zagon s hladnim motorjem, izvlecite čok (12a) ali ročico za plin
premaknite na
(12b).

Ročica sklopke za vozni
pogon (7)

Slika 7 in 13
Namenjeno za vklop/izklop
voznega pogona (pri vklopljeni
prestavi-smeri za naprej / vzvratno).
Vklop: Ročico potisnite navzdol in
zadržite
.
Izklop: Spustite ročico
.

Prestavna ročica (8)

Slika 7 in 14
Izberite smer vožnje in hitrost.
Naprej: Prestave 1-4 za vožnjo
naprej
Nevtralno (N): Prosti tek
Vzvratno (R): Vzvratna vožnja

Zagonski ročaj

Slika 15
Služi za zagon motorja, pri napravah, ki nimajo električnega
zaganjalnika.
Napotek:
Lahko se uporablja tudi pri strojih,
ki imajo vgrajen električni
zaganjalnik. Pri tem mora biti
kontaktni ključ v položaju /I.

Upravljanje
Upoštevajte tudi navodila iz
priročnika za motorje.

! Nevarnost
Možnost nesreče
– Odrasle osebe, otroci in živali se
pri košenju nikoli ne smejo
zadrževati v bližini naprave.
Nevarnost poškodb z odvrženim
kamenjem ali drugimi predmeti.
Padec
– Peljite stroj samo s hitrostjo
korakanja.
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Slovensko

– Bodite posebej pozorni, ko kosite
vzvratno in napravo vlečete za
sabo.
– Pri košnji na strmih pobočjih, se
stroj lahko prevrne in vas lahko
poškoduje. Kosite prečno po
strmini, nikoli ne poskusite v
smeri navzgor in navzdol. Ne
kosite na pobočjih z nagibom nad
20%.
– Bodite posebno previdni pri
spremembi smeri vožnje in
vedno poskrbite, da stojite
stabilno.
– V mejnih področjih je košenje
nevarno. Posebna nevarnost
poškodb grozi v bližini robov,
živih meja ali ob prepadih. Ob
košenju se držite določene
oddaljenosti od nevarnih meja.
– Pri košnji vlažne trave, lahko stroj
zdrsne in lahko padete. Kosite
samo če je trava suha.
– Delajte samo pri dnevni svetlobi
ali ob dobri umetni razsvetljavi.
Poškodbe
– Vedno se je treba držati
varnostne oddaljenosti od
vrtečega se orodja, ki je določen
z dolžino vodilne ročice.
– Rok in nog nikoli ne postavljajte
na ali pod vrteče se dele.
– Ustavite motor in počakajte, da
se rezalno orodje ustavi:
– preden nagnete stroj,
– zaradi transporta preko drugih
površin brez trave.
– Zaustavite motor in preprečite
nezaželen vžig motorja, izvlecite
kontaktni ključ (če obstoji) in
izvlecite vtični nastavek s
vžigalne svečke,
– pred odpravljanjem zamašitev
in blokad v izmetaču;
– preden kosilnico pregledate,
očistite, nastavite, ali izvajate
druga dela na napravi,
– če ste udarili ob kakšen tuj
predmet. Preverite kosilnico,
če je poškodovana in v primeru
poškodb poiščite pomoč v
strokovni delavnici,
– če se stroj začne nenavadno
močno tresti. Takoj preverite
stroj.
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– Nikoli ne dvigajte ali prenašajte
stroja z vklopljenim motorjem.
– Preverite teren na katerem boste
uporabljali stroj in odstranite vse
predmete, ki jih stroj lahko
zajame in odvrže.
– Če rezalno orodje zajame kak
tujek (npr. kamen) ali če se
začne naprava nenavadno tresti:
Motor takoj ugasnite.
Preverite kosilnico, če je
poškodovana in v primeru
poškodb poiščite pomoč v
strokovni delavnici,
– Pri košnji s srpom nikoli ne stojte
pred odprtinami za izmetavanje
trave.
– Preizkušanje, kontrolo in
vzdrževanje/nastavljanje, ne
smete opravljati, če motor dela
ali je vroč.
– Napravo uporabljajte samo v
suhih vremenskih pogojih. Ne
izpostavljajte naprave dežju ali
vlagi. V vlažni travi lahko naprava
zdrsne zaradi slabega oprijema
tal.
– Ne uporabljajte naprave v
slabem vremenu ali nevihti.
Naprave z zbiralnikom za travo:
– Pri snetju zbiralnika za travo
lahko sebe ali druge poškodujete
zaradi izmeta trave ali drugih
predmetov. Zbiralnika trave nikoli
ne praznite, če motor dela.
Izklopite stroj.
Obstaja možnost zadušitve
z ogljikovim monoksidom.
Motor sme teči samo na prostem.
Nevarnost eksplozije in požara
– Bencinske pare so eksplozivne in
bencin je močno vnetljiv.
– Gorivo napolnite, preden
zaženete motor. Tank naj bo
med tekom motorja zaprt, ravno
tako, če je ta še vroč.
– Gorivo polnite samo, če je motor
izključen in ohlajen. Izogibajte se
odprtega ognja, iskrenju in ne
kadite. Gorivo natakajte samo na
odprtem.

– Če se gorivo ob natakanju prelije,
motorja ne zaženite. Napravo
odstranite s površine z razlitim
gorivom in počakajte, da gorivo z
naprave izpuhti.
– Da bi se izognili nevarnosti
požara, morajo naslednji deli biti
očiščeni trave in razlitega olja:
– Motor
– Izpušna cev
– baterije/akumulator
– Benzinski tank.
Nevarnost spotikanja
– Peljite stroj samo s hitrostjo
korakanja.
Pozor
Poškodbe stroja
– Kamen, razmetane veje ali
podobni predmeti, lahko
poškodujejo stroj in ogrozijo
njegovo delovanje. Pred vsako
uporabo, odstranite trde
predmete iz delovnega območja.
– Napravo smete uporabljati samo,
če je brezhibna. Pred vsako
uporabo jo preglejte, če je vidno
poškodovana. Posebno preverite
varnostne naprave, upravljalne
elemente in vijačne spoje, da
niso poškodovani in da so dobro
pritrjeni.
Preden napravo uporabite,
zamenjajte poškodovane dele.
Delovni čas
Upoštevajte državne/komunalne
predpise glede časa uporabe
(povprašajte pri vašem pristojnem
organu).

Dolivanje goriva in
preverjanje nivoja olja
Napotek
Motor je že tovarniško napolnjen z
oljem – prosimo, preverite in po
potrebi dolijete.
 Polnite «navadni bencin,
neosvinčen».
 Rezervoar za gorivo polnite
največ do 2,5 cm pod spodnjim
robom priključka za polnjenje.
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Trdno zaprite pokrov rezervoarja
za gorivo.
Preverjanje nivoja olja. Nivo olja
mora biti med oznakama «Full/
Max.» in «Add/Min.» (glej tudi
priročnik za motorje).

Preverjanje pritiska v
pnevmatikah
Napotek
Iz proizvodnih razlogov je pritisk v
gumah lahko večji, kot je potrebno,
zaradi tega:
 Vse gume enakomerno napolnite
do pritiska okrog 1,3 bara.

Zagon motorja
! Nevarnost

Za varstvo pred poškodbami,
– ne zaganjajte motorja, če stojite
pred odprtino za izmetavanje;
– Rok in nog ne približujte
rezalnemu orodju;
– nikoli ne približujte delov teles v
bližino vrtečih se delov naprave.
Zmeraj se zadržujte stran od
izmeta.
Preden motor zaženete, ločite
rezalnik od pogona.
Pri zagonu ne smete nagniti stroja.
Ustavite stroj na ravni površini, s
čimnižjo travo ali z malo trave.










Odprite pipo za bencin (če
obstoja – glej priročnik za
motorje).
Spustite ročico sklopke za vozni
pogon in kosilnico.
Prestavna ročico premaknite v
položaj "N".
Ročico za plin premaknite
na
.
Če je motor hladen, izvlecite čok,
oz. premaknite ročico plina
na
.

Naprava brez električnega
zaganjalnika:
 Postavite se na levo stran
naprave in pri tem bodite pozorni
na zadostno razdaljo med
nogami in kosilnico.
 Počasi potegnite ročico za zagon
zaganjalnika, dokler čutite upor,
nato hitro in močno potegnite. Ne
dovolite da bi zagonski ročaj
skočil nazaj, temveč ga počasi
spuščajte, dokler se ne povrne v
nevtralni položaj.
Naprave z električnim zagonom:
 Postavite za napravo.
 Zasukajte kontaktni ključ na
in zaženite motor (poskus
zagona maks. 5 sekund, do
naslednjega poskusa počakajte
10 sekund).
 Ko se motor za ene, obrnite v
igalni ključ na
/I.
Napotek:
Pri strojih z električnim zagonom,
lahko motor (odvisno od izvedbe)
tudi ročno zaženete z ročajem za
zagon zaganjalnika. Pri tem mora
biti kontaktni ključ v položaju
/I.
Ko se motor zažene:
 Počasi potisnite čok nazaj in
ročico plina nastavite na srednji
položaj, tako da bo motor mirno
tekel.
Napotek:
Za košenje nastavite ročico za plin
na polno moč.

Zaustavitev motorja






Ročico za plin premaknite v
srednji položaj.
Pustiti, da motor obratuje okrog
20 sekund.
Ročico plina počasi premaknite v
položaj "Stopp" ali zasukajte
kontaktni ključ (odvisno od
izvedbe) v položaj
/0.

Slovensko
Navodilo:
– Preden zapustite napravo, vedno
izvlecite kontaktni ključ (odvisno
od izvedbe) in odstranite
nastavek z vžigalne svečke.
– Nadaljnje informacije o
upravljanju motorja lahko
preberete v navodilih za uporabo
motorja.

Vožnja
! Nevarnost

Bodite posebno previdni pri:
– Vzvratni vožnji
– Vožnja v 3. oz. 4. prestavi –
vedno počasi pritisnite ročico
sklopke za vozni pogon navzdol,
za vklop kolesnega pogona.
Pozor
Sprememba smeri vožnje oz.
sprememba prestave se sme
izvesti le, ko je naprava
zaustavljena na mestu.








Zaženite motor (glej «Zagon
motorja»).
Prestavno ročico premaknite v
želeni položaj.
Vzvod za plin postaviti v željeni
položaj:
Ročico sklopke za vozni pogon
počasi potisnite navzdol, za
premik stroja.

Zaustavitev stroja


Spustite ročico sklopke voznega
pogona; stroj se zaustavi.

Sprememba smeri vožnje in
hitrosti
Pozor
Sprememba smeri vožnje oz.
sprememba prestave se sme
izvesti le, ko je naprava
zaustavljena na mestu.




Spustite ročico sklopke za vozni
pogon, da se stroj zaustavi.
Prestavno ročico premaknite v
želeni položaj.
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Košnja
! Nevarnost

Pred vzvratno vožnjo vedno
izklopite kosilnico.












Zaženite motor (glej «Zagon
motorja»).
Premaknite ročico za plin na
, da bi zagotovili zadosti
moči.
Ročica za nastavitev višine reza
trave premaknite v želeni
položaj.
Prestavno ročico premaknite v
želeni položaj.
Vklopite sklopko za kosilnico, za
vklop kosilnice.
Ročico sklopke za vozni pogon
počasi potisnite navzdol, za
premik stroja in košnjo trave.

Splošno

Pri nastavitvi višine košnje in hitrosti vožnje, poskrbite, da stroja ne
boste preobremenili.
V odvisnosti od višine, vrste in
vlažnosti trave, ki jo kosite, morate
nastaviti višino košnje in hitrost
vožnje, da bi naprava za pobiranje
trave lahko nemoteno pobrala
pokošeno travo.
Če pride do zamašitve, zmanjšajte
hitrost vožnje in nastavite večjo
višino košnje.

Zaustavitev stroja








Spustite ročico sklopke za
kosilnico in vozni pogon.
Dignite rezalni mehanizem.
Izključitev motorja.
Prestavna ročico premaknite v
položaj "N".
Izvlecite kontaktni ključ (če
obstoji).

Potiskanje stroja




Prestavno ročico premaknite v
položaj "N".
Ročico sklopke za vozni pogon
pritisnite navzdol in potisnite
stroj.
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Predelava stroja na
zastiranje

Namestite opremo za zastiranje
(opcija).
Slika 16

! Nevarnost poškodb
Pred tem zaustavite motor,
izvlecite kontaktni ključ (odvisno od
izvedbe) in izvlecite nastavek s
svečke.









Privzdignite loputo izmeta.
Zadrževalno letev na desni strani
potisnite v držalo na stroju (1).
Zagozdo zastiralke potisnite v
izmetalno odprtino (2).
Zagozdo zastiralke potisnite v
izmetalno odprtino v smeri nazaj,
da trdno zaskoči (3).
Spustite izmetalni pokrov.

Napotek:
Odstranitev izvedite v obratnem
vrstnem redu.
Upoštevajte nasvete za zastiranje v
poglavju "Nasveti za nego trate".

Nasveti za nego trate
Nekaj nasvetov za zdravo trato in
enakomerno rast trave.

Košnja

Trate sestojijo iz različnih vrst
trave. Čim pogosteje kosite, bolj bo
rasla trava, koreninski sistem bo
močnejši in formirala se bo
gostejša ruša. Če redkeje kosite,
se bolje razvijejo trave, ki so višje
rastejo, in drug plevel (npr. detelja,
marjetice).
Normalna višina travnika je okrog
4–5 cm. Potrebno je pokositi samo
1/3 od skupne višine; torej, če je 7–
8 cm, kosite do normalne višine.
Če je le mogoče, ne kosite na manj
kot do 4 cm, ker ob sušnih obdobjih
manj kot toliko ruši škoduje. Če je
trava zrasla previsoko (npr. po
dopustu), jo pokosite v etapah na
normalno višino.

Zastiranje (s priborom)

Travo se pri zastiranju reže v krajše
koščke (približno 1 cm) in ostane
na travišču. V tem primeru na trati
ostane veliko hranilnih snovi.
Za doseganje rezultatov je potrebno trato vedno vzdrževati kratko
pokošeno, glej tudi poglavje
»Košnja«.
Pri zastiranju upoštevajte sledeče
napotke:
– Ne kosite mokre trave.
– Nikoli ne pokosite več kot 2 cm
celotne višine trave.
– Vozite počasi.
– Izkoristite najvišje število vrtljajev
motorja.
– Redno čistite rezalni
mehanizem.

Transport
Če je treba stroj premakniti zaradi
uporabe na drugem mestu, ga
premikajte le na krajše razdalje. Za
večje razdalje uporabite
transportno vozilo.
Napotek: Stroj nima dovoljenja za
vožnjo po javnih cestah.

Kratke razdalje
! Nevarnost

Rotirajoči kosilni mehanizem lahko
zagrabi in odvrže različne
predmete in na ta način povzroči
škodo.


Izklopite rezalni mehanizem,
preden premikate stroj na drugo
območje.

Dolge razdalje
Pozor
Poškodbe pri transportu
Uporabljena transportna sredstva
(npr. transportno vozilo, rampa za
nalaganje isl.), morate uporabljati v
skladu s predpisi (glej ustrezno
navodilo za ravnanje). Pri
transportu, morate stroj zavarovati,
da ne zdrsne.
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Nevarnost ogrožanja okolja zaradi
iztekanja goriva
Stroja ne transportirajte v
poševnem položaju.





Pripravite transportno vozilo.
Naslonite rampo za nalaganje na
transportno vozilo.
Stroj ročno potisnite do rampe, v
prostem teku.
Zavarujte stroj, da ne zdrsne.

Čiščenje/vzdrževanje
! Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi
nezaželenega zagona motorja
Zaščitite se pred poškodbami. Pred
vsemi deli na tem stroju
– Ustavite motor,
– Izvlecite kontaktni ključ (če
obstoji).
– Počakajte, da se vsi premični deli
popolnoma ustavijo; motor mora
biti ohlajen,
– Izvlecite na motorju vtič za
vžigalne svečke, da bi
onemogočili naključen zagon
motorja.

Čiščenje
Čiščenje stroja

Pozor
Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih
naprav pod visokim pritiskom.



Čistite po možnosti takoj po
košnji.
Stroj ustavite na trdni in ravni
podlagi.

Čiščenje rezalnega mehanizma

! Nevarnost
Nevarnost poškodb z ostrimi rezili
Uporabljajte zaščitne rokavice.
Pri strojih z več kosilnimi orodji,
lahko zagon enega kosilnega
orodja povzroči obračanje tudi
ostalih kosilnih orodij. Kosilna
orodja previdno čistite.

Pozor
Poškodbe motorja
Stroja nikoli ne nagnite več kot 30°.
Gorivo lahko pride v zgorevalni
prostor in povzroči poškodbo
motorja.



Rezalni mehanizem dvignite do
kraja navzgor.
Rezalni prostor očistite s krtačo,
ročno metlico, ali krpo.

Rezalni mehanizem s šobo za
čiščenje (opcija)
Slika 18
Postavite stroj na ravno podlago,
brez listja, kamenja itd.
1. Pritrdite cev za vodo, s običajno
hitro spojko, na šobo za čiščenje.
2. Zaženite motor.
3. Za nekaj minut vklopite kosilnico.
4. Izklopite mehanizem za košnjo in
motor.
5. Snemite cev za vodo.
Ponovite korake 1–5 na drugi šobi
za čiščenje (če obstoja).
Po končanem postopku čiščenja
(koraki 1–5):
 Zaženite motor in vklopite
mehanizem za košnjo za
nekaj minut, da bi se mehanizem
za košnjo posušil.
Čiščenje zbiralnika za travo
(samo pri napravah z zbiralnikom
trave)
Najlažje je napravo očistiti takoj po
košnji.
 Snemite in izpraznite zbiralnik za
travo.
 Zbiralnik za travo lahko čistite z
močnim curkom vode (vrtna cev).
 Zbiralnik za travo, pred naslednjo
uporabo, temeljito očistite.

Vzdrževanje

Upoštevajte predpise o
vzdrževanju, ki so v navodilih za
uporabo motorja.
Na koncu sezone naj stroj
pregledajo v pooblaščeni delavnici,
preverijo in izvedejo vzdrževanje.

Slovensko

Pozor
Ogroženost okolja z motornim
oljem
Staro olje po zamenjavi olja,
oddajte na zbiralnem mestu za
staro olje, ali podjetju za
odstranjevanje odpadkov.
Ogroženost okolja z akumulatorji
Izrabljene baterije ne spadajo v
hišne smeti. Izrabljene baterije
oddajte vašem prodajalcu ali
podjetju za odlaganje odpada. Iz
stroja vzemite ven stare baterije,
preden odpeljete stroj v staro
železo.
Napotek
Upoštevajte presledke kontrole in
vzdrževanja v priročniku za
motorje.
Po 2 delovnih urah
 Prva zamenjava motornega olja.
Za nadaljnje intervale menjave
olja glej priročnik za uporabo
motorja.
Za izpuščanje olja uporabite žleb
za olje ali odprtino za hitro
ispuščanje olja (slika 20)
(opcija).
Vsakih 25 delovnih urah
 Vsa vrtljiva in ležiščna mesta
(upravljalni vzvod, nastavitev
višine kosilnega mehanizma...)
mažite z nekaj kapljic lahkega
olja.
Po vsakih 2 mesecih
 Samo za Tip 2:
Baterijske celice dopolnite z
destilirano vodo do 1 cm pod
polnilno odprtino.
 Pnevmatike napolnite ustrezno s
podatki na boku pnevmatike.
Pnevmatike brez navedb na
boku pnevmatike napolnite s
tlakom 1,3 bara.
Vsakih 50 delovnih urah
Slika 17
 Z večnamensko mastjo namažite
mazalke na kolesih kosilnice in
kolesnih ležajih; uporabite
ustrezno mazalko.
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Slovensko
Po potrebi
Napolnite akumulator:
Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da vzamete
ven baterijo iz aparata in da jo
napolnite pred uskladiščenjem, ter
vsaka 2 meseca med
skladiščenjem in pred ponovnim
zagonom.
Napotek:
Upoštevajte napotke v navodilu za
strežbo polnilnika za baterije.
Zamenjava varovalke:
 Okvarjeno varovalko zamenjajte
z varovalko enake moči.
Enkrat v sezoni
 Vsa vrtljiva in ležiščna mesta
(upravljalni vzvod, nastavitev
višine kosilnega mehanizma...)
mažite z nekaj kapljic lahkega
olja.
 Vžigalno svečko očistite in
nastavite razdaljo med
elektrodama ali zamenjajte
vžigalno svečko, glej priročnik za
uporabo motorja.
 Osi zadnjih koles naj namažejo v
pooblaščeni servisni delavnici s
posebno mastjo (odbojna za
vodo).
 Rezila naj nabrusijo v
pooblaščeni servisni delavnici.
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Ustavitev obratovanja
Pozor
Materialne škode na stroju.
Puščajte stroj, z ohlajenim
motorjem, samo v čistih in suhih
prostorih. Pri daljšem shranjevanju
npr. pozimi, zaščitite stroj pred
korozijo.
Po končani sezoni ali, če stroja ne
boste uporabljali dalj kot en mesec:
 Očistite stroj in napravo za
pobiranje trave.
 Vse kovinske dele zaradi zaščite
pred rjo, prebrišite z naoljeno
krpo ali pobrizgajte z pršilnim
oljem.
 S polnilnikom napolnite
akumulator.
 Pri shranjevanju stroja prek zime,
odstranite akumulator, ga
napolnite in shranite na suhem/
hladnem mestu (zaščiteno pred
zmrzaljo). Napolnite vsakih 4–
6 tednov, kot tudi pred ponovno
vgradnjo.
 Izpraznite rezervoar z gorivom
(obvezno zunaj) in pripravite
motor, kot je opisano v priročniku
za uporabo motorja.
 Pnevmatike napolnite ustrezno s
podatki na boku pnevmatike.
Pnevmatike brez navedb na
boku pnevmatike napolnite s
tlakom 1,3 bara.
 Stroj shranite v čistem, suhem
prostoru.

Garancija
V svaki državi veljajo jamstvena
določila, ki jih je objavila naša
kompanija ali uvoznik.
V času garancije brezplačno odpravimo vse motnje na stroju, če je
vzrok za motnjo napaka v materialu
ali v izdelavi. V primeru garancijske
zahteve se obrnite na prodajalca ali
najbližje predstavništvo.

Informacije o motorju
Proizvajalec motorja nudi garancijo
za motor, ki se nanašajo na moč,
zmogljivost,, tehnične podatke,
jamstvene storitve in servis. Informacije boste našli v posebnem
priročniku za uporabo motorja.

Pomoč v primeru motenj
! Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi
nezaželenega zagona motorja
Zaščitite se pred poškodbami. Pred
vsemi deli na tem stroju
– Ustavite motor,
– Izvlecite kontaktni ključ (če
obstoji).
– Počakajte, da se vsi premični deli
popolnoma ustavijo; motor mora
biti ohlajen,
– Izvlecite nastavek na vžigalni
svečki na motorju, da preprečite
nezaželen zagon motorja.
Motnje pri delu vašega stroja imajo
pogosto enostavne vzroke, ki jih
lahko večinoma sami odpravite. Če
motnje ne uspete odpraviti, vam
bodo z veseljem pomagali v
pooblaščeni servisni delavnici.
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Slovensko

Problem

Možen vzrok

Pomoč

Vrvi zaganjača ne morete potegniti.

Motor v okvari.

Poiščite specializirano delavnico.

Motor se ne zažene.

Vzvod za plin ne stoji pravilno.

Ročico za plin postavite v položaj
ali CHOKE (pri hladnem motorju).
Ročico za plin postavite v položaj
/max. ali START (pri toplem
motorju).

Ne vlecite ročice lopute za zrak. Uporabite čok.
Ni goriva v rezervoarju.

Napolnite tank s čistim, svežim
gorivom.

Vtič vžigalne svečke ni
nataknjen.

Nataknite vtič vžigalnega kabla na
svečko.

Gorivo je staro ali umazano.

Nalijte sveže gorivo.

Zračni filter je umazan.

Očistite zračni filter.

Akumulator je prazen.

Napolnite akumulator.

Električni vod je poškodovan.

Preverite, če je električni vod je
poškodovan.

Nenavaden hrup (ropotanje,
rožljanje, klopotanje).

Vijaki, matice ali drugi deli za
pritrditev so popustili.

Pritrdite dele. Če hrup ne poneha,
se oglasite v strokovni delavnici.

Tresenje, vibracije

Rezalnik je ohlapen.

Dajte vijak za pritrditev rezalnika
priviti v strokovni delavnici.

Rezalnik je poškodovan.

Dajte rezalnik zamenjati v strokovni
delavnici.

Rezalnik ni pravilno
uravnotežen.

Dajte rezalnik uravnotežiti ali
zamenjati v strokovni delavnici.

Pritrditev motorja se je
razrahljala.

Motor pustite pritrditi v strokovni
delavnici.

Trava je previsoka.

Nastavite višji odmik rezanja ali po
potrebi dvakrat kosite.

Rezili sta topi.

Rezalnik dajte nabrusiti ali
zamenjati v strokovni delavnici.

Prevelika hitrost vožnje.

Nastavite manjšo hitrost vožnje.

Motor se ne zažene.

Pri napravah z elektrienim zagonom:

Površen rez ali hitrost vrtljajev upada.
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Problem

Možen vzrok

Pomoč

Trava ostaja na trati ali zbiralnik trave
se ne napolni (samo pri napravah z
zbiralnikom trave).

Trava je premokra.

Pustite, da se trava posuši.

Izmet je zamašen.

Izključite motor in odpravite
zamašitev.

Nezadovoljiva moč motorja.

Večkrat kosite, izberite višjo rezalno
višino.

Zbiralnik za travo je poln.

Izključite motor in izpraznite
zbiralnik za travo.

Zbiralnik za travo je umazan.

Izključite motor, očistite zračne reže
v zbiralniku.

Klinasti jermen je pretrgan ali
prenos je defekten.

Poškodovane dele dajte
nadomestiti v strokovni delavnici.

Kolesni pogon ne deluje.
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