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Податоци на типската
ознака

Овие податоци се многу важни
за подоцнежна идентификација
при нарачка на резервни делови
за уредот и за сервисната
служба. Типската ознака ќе ја
најдете во близина на моторот.
Внесете ги сите податоци од оваа
типска ознака во следното поле.

Овие и другите податоци за
уредот ќе ги најдете во
посебната СЕ изјава за
усогласеност што е составен дел
од ова упатство за употреба.

Прикази со слика

Отворете ги страниците со слики
на почетокот н а упатството за
ракување.
Во ова уп атство за ракување се
опишани различни модели.
Графичките прикази може во
детаљи да се разликуваат од
набавениот уред.
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Упатство за работа- Косилка за трева со електромотор

За Ваша безбедност

Пред работата со уредот

Користете го уредот
правилно

чредот не смее да се користи при
замор и болест.
Лицата што го користат уредот не
смее да бидат под влијание на
алкохол, дрога или лекови.
Лица под 16 години не смеат да
ракуваат со уредот или да
извршуваат други работи, како
на пр. одржување, чистење,
местење на уредот- локалните
одредби може да ја утврдуваат
минималната возраст на
корисникот.
Овој уред не е наменет за
ракување од лица (вклучувајќи
деца) со ограничени физички,
сензорни или духовни
способности или со недостаток
на искуство и/или недостаток на
знаење, освен во случај кога ги
надгледува лице што е
задолжено за нивната
безбедност или од него добиваат
упатства за користење на
уредот.
Децата треба да се надгледуваат
заради сигурност дека нема да
играат со уредот.
Пред започнувањето со
работата запознајте ги сите
механизми и делови за
ракување, како и нивните
функции.
На овторено користете само за
тоа одобрен и соодветно озна'tен приклучен кабел, на пр.
H07RN - F 3 х 1 ,5 mm2
(max. 50 m).
Спојните места на приклучните
кабли мора да се заштитени од
прскање од вода и да бидат од
гума или обложени со гума.
Пред секое користење
проверете дали приклу'-tните
кабли се оштетени, скрутени или
заплеткани.
Притоа исклучете го уредот и
извлечете го мрежниот
приклучок . Користете само
приклучни кабли што се во
беспрекорна состојба. Пред
користењето проверете,
– дали збирачот на трева
функционира и дали
поклопецот за исфрлување
затвора правилно.

Овој уред е наменет исклучиво
за
– користење соодветно на
описите и безбедносните
совети наведени во ова
упатство за работа;
– за косење на тревнати
површини на куќната или хоби
градината.
Секое друго користење не е
соодветно на намената.
Користењето кое што не е
соодветно на намената повлекува
како последица губење на
гаранцијата и одбивање на
секаква одговорност од страна на
производителот. Корисникот
одговара за сите оштетувања на
трети и на нивната сопственост.
Самоволните промени на уредот
ја исклу'-tуваат одговорноста на
производителот за штетите што ќе
произлезат од тоа.

Внимавајте на
безбедносните совети и
советите за ракување

Како корисник на овој уред
внимателно прочитајте го ова
упатство за работа пред првото
користење. Постапувајте според
него и зачувајте го истото за
подо цн ежно користење.
Никогаш не им дозволувајте на
децата или на другите лица што
не го познаваат ова упатство за
работа да го користат уредот.
При промена на сопственикот
предајте го уп атството за
ракување заедно со уредот.

Општи безбедносни со
вети

Во ова поглавје ќе ги најдете
општите безбедносни совети.
Предупредувањата што посебно
се однесуваат на одредени д
елови од уредот, функции или
дејства ќе ги најдете на
соодветното место во ова
упатство.
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Оштетените, истрошени или
деловите што недостасуваат
заменете ги итно.
– дали резните алати, клиновите
за прицврстување и целата
резна единица се истрошени
или оштетени. Заменувајте ги
истрошените или оштетени
делови во стручен сервис
само во чифт за да се избегне
тресење.
– дали е оштетен кабелот меѓу
моторот и комбинацијата
прекинувач/приклучок.
Оштетениот кабел итно
заменете го во стручен сервис.
Резервните делови и приборот
мораат да одговараат на
барањата кои што се утврдени од
производителот.
Затоа, користете само оригинални
резервни делови и оригинален
прибор или резервни делови и
делови од прибор кои што се
дозволени од производителот.
Поправките вршете ги исклучиво
во стручен сервис.

При работата со уредот

При работа со или на уредот
мора да нос ите соодветна
работна облека , како на пример:
– безбедносни ракавици,
– долги пантолони,
– тесно припиена облека,
– заштитни очила.
Користете го уредот само во
техничката состојба што е
пропишан а и испорачана од
производителот.

Пред секое работење на
овојуред

За заштита од повреди пред
секое работење (на пр.
одржување или дотерување)
врз овој уред
– изгаснете го моторот,
– почекајте сите подвижни
делови целосно да дојдат во
мирување,
– откачете го мрежниот
приклучок,
– оставете го моторот да се
излади (околу 30 минути).

По работата со уредот

Пред заминувањето од уредот
секогаш извлекувајте го кабелот
за струја.

Безбедносни механизми
Слика 1

! Опасност
Никогаш не го користете уредот
со оштетени или без поставени
безбедносни механизми.
Безбедносен лак (1)
Безбедносниот лак служи за
Ваша безбедност за веднаш да
го запрете моторот и резниот
механизам при итен случај.
Не смее да се врши обид за
заобиколување на неговата
функција.

Поклопец за исфрлување
(2) или заштита од удар (3)
Поклопецот за исфрлување/
заштитата од удар Ве штити од
повреди од резниот механизам
или од излетаните цврсти
предмети. чредот смее да се
користи само со поклопец за
исфрлување или со заштита од
удар.

Знаци на уредот

На уредот се наоѓаат различни
знаци како налепници.
Во следниот дел се појаснети зн
а ците:
Внмимание! Проч
итајте го упатството
за работа пред
пуштањето во
работа!

Трети лица да стојат
подалеку од
опасното подрачје!

Држете го
приклучниот кабел
подалеку од резни
алати!
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Никога ш не ги
ставајте дланките
или стопалата во
близина на
вртливите делови.
Пред работењето
врз резните алати
извлечете го
мрежниот
приклучок! Држете
ги прстите и
стопалатаподалеку
од резните алати!
Пред местењето
или чистењето на
уредот или пред
проверката дали
приклучниот кабел е
заплеткан или
оштетен , исклучете
го уредот и
извлечете го
мрежниот
приклучок. Држете
го приклучниот
кабел подалеку од
алатите.
Одржувајте ги овие знаци на
уредот секогаш во читлива
состојба.
Заменете ги оштетените или
нечитливите симболи.

Знаци во упатството

Во ова упатство се користат
знаци што укажуваат на
опасност или означуваат важни
совети. Во следниот дел се
појаснети знаците:

! Опасност
Ви се укажува на опасностите
што се поврзани со опишаното
дејство и при кои што постои
загрозување на лицата.
Внимание
Ви се укажува на опасностите
што се поврзани со опишаното
дејство и кои што можат да
повлечат оштетување на уредот.
Совет
Означува важни информации и
совети за примена.
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Забелешка за
исфрлување во отпад

Остатоците од пакувањето,
старите уреди итн. исфрлете ги
во отпад соодветно на локалните
прописи.
Старите електрични
уреди се вреден материјал и не треба да
се исфрлуваат во
домашниот отпад!
Затоа сакаме да Ве замолиме да
ни помогнете со Вашиот активен
придонес во зачувувањето на
ресурсите и заштитата на
животната средина и да го
дадете овој уред во
организираните собирни места,
доколку постојат.

Монтирање на уредот
На приложениот лист Ви
покажуваме во форма на слики
како да го монтирате Вашиот
уред во неколку че кори и да го
оспособите за работа.

Ракување
! Опасност
Струенудар
– На Вашата мрежна приклучна
кутија користете заштитен
прекинувач за лица (= заштитен
прекинувач за погрешна струја
со најмногу 30 mA струја за
активирање).
– Ако при косењето го пресечете
кабелот постои опасност по
животот или од повреда.
Оддалечувајте се бавно во
ситни чекори од уредот.
Извлечете го приклучокот од
приклучната кутија. Внимавајте
приклучниот кабел никогаш да
не навлезе во резното подрачје
при косењето.
Незгода
– Лица, посебно деца, или
животни при косење никогаш
не смее да се во близина на
уредот.
Опасност од повреда од
излетаните камења или други
предмети.
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Превртување
– Водете го уредот само со
брзина на чекор.
– Бидете посебно внимателни
кога косите наназад и го
повлекувате уредот кон себе.
– При косење на стрмни
надолнини уредот може да се
преврти и Вие може да се
повредите. Косете попречно по
надолнината, никогаш нагоре и
надоле. Не косете на надолнини
со агол поголем од 20%.
– Внимавајте особено при
менување на насока та на
движење и секогаш внимавајте
да стоите сигурно, особено на
надолнини.
– Постои опасност од повреда
при косење во гранични
подрачја. Косењето во близина
на рабови, живи огради или
стрмни надолнини е опасно.
При косењето одржувајте го
безбедносното растојание.
– При косење на влажна трева
уредот може да излизга поради
намалениот контакт со
подлогата и Вие може да
паднете. Косете само кога
тревата е сува.
– Работете само при дневно
светло или при добро вештачко
осветлување.
Повреда
– Секогаш треба да се одржува
безбедносното растојание од
ротирачкиоталатодреденосо
водилките.
– Работното подрачје на
операторот за време на
работата е зад водечкиот лост.
– Никогаш не ги поставувајте
дланките или стопалата на или
под вртливите делови.
– Стопирајте го моторот кога
мора да се наведне уредот и за
транспорт по површини што се
без трева.
– Никогаш не го подигнувајте или
носите уредот додека моторот
работи. Претходно извлечете го
мрежниот приклучок од
приклучната кутија.

– Изгаснете го моторот и
извлечете го мрежниот
приклучок кога ги откачувате
пречките или го отстранувате
зачепувањето во каналот за
исфрлување или пред да ја
проверите, чистите,
транспортирате, дотерувате
косилката за трева или работите
врз уредот.
– При отстранувањето на
збирачот на трева можете да се
повредите Вие или другите од
излетаниот материјал од
косењето или од надворешните
тела. Никогаш не го празнете
збирачот на трева додека
моторот работи. Притоа
изгаснете го уредот.
– Проверете го теренот на кој што
ќе се користи уредот и
отстранете ги сите предмети
што може да се зафатат и да
излетаат.
– Не го користете уредот при
лоши временски услови, како
на пр. можност за дожд или
невреме.
– Ако резниот алат удри во
надворешно тело (на пр. камен)
или ако уредот почне да тресе
необично: веднаш изгаснете го
моторот и извлечете го
мрежниот приклучок. Пред да
продолжите со работење
проверете во специјализиран
сервис дали уредот е оштетен.
– При косењето никогаш не се
поставувајте пред отворите за
исфрлување трева.
– Пред заминувањето од уредот
секогаш извлекувајте го
кабелот за струја.
Сопнување
– При завртување на уредот
можете да се сопнете од
приклучниот кабел и да се
повредите. Секогаш водете го
кабелот на тој начин никогаш да
не може да навлезе во
подрачјето за одење и сечење.
– Водете го уредот само со
брзина на чекор.
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Внимание
Оштетување на уредот
– Камењата, паднатите гранки
или сличните предмети може да
предизвикаат оштетување на
уредот и на функцијата.
Отстранете ги цврстите
предмети од работното
подрачје пред секое
користење.
– Користете го уредот само во
беспрекорна состојба. Пред
секое користење направете
визуелна проверка.
Контролирајте ги особено
безбедносните уреди,
електричните елементи за
ракување, кабелот за струја и
навојните врски дали се
оштетени и дали се цврсто
стегнати. Заменете ги
оштетените делови пред
користењето.
Работни времиња
Внимавајте на националните/
општинските прописи во врска
со времињата на користење (по
потреба прашајте кај Вашата
надлежна служба).
Податоци за положба
При податоците за положба на
уредот секогаш поаѓаме гледано
од водилката во работната
насока на уредот.

1. Закачување на
збирачот на трева

Слика 2
 Подигнете го поклопецот за
исфрлување и закачете го
збирачот на трева.

2. Наместете ја висината
на сечење
Внимание
При нерамна подлога изберете
ја висината на режење, за ножот
за режење никогаш да не доаѓа
во контакт со почвата.
Слика 3
Дотерајте ја висината на сечење
на тревата по желба. Можност за
дотерување (во зависност од
моделот) од околу 3 cm до
најмногу 9 cm.

Совет
Кај уреди со местење со едно
тркало наместете ги сите тркала
на иста висина.
Модел A:
 Одвртете ги тркалата и
наместете ги на соодветната
висина.
Модел B:
 Повлечете го јазичето и
влежиштете го во саканата
положба.
Модел C:
 Повлечете ја рачката на
централното местење на
висината нанапред или наназад
и влежиштете го во саканата
положба.
Модел D:
 Повлечете ја бравата и во исто
време со повлекување или
притискање на дршката/
рачката наместете ја саканата
висина . При отпуштањето на
блокадата се влежиштува
избраното местење.
Модел E:
 Повлечете го тркалото нанапред
и пуштете го да се влежишти во
саканата положба.

3. Приклучен кабел

Слика 4
 Прицврстете го приклууниот
кабел на спојката за
растоварување на кабелот.
 Приклучете го приклууниот
кабел прво на комбинираниот
прекинувач/приклучок, а потоа
на приклучна кутија со 230 V.

4. Стартување на
моторот
! Опасност

Држете ги дланките и стопалата
подалеку од резниот механизам.
Внимание
– Не го превртувајте уредот при
стартувањето.
– При обид за стартување на
уредот во висока трева моторот
може да се прегрее и да се
оштети.
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Слика 5
 Паркирајте го уредот на рамна
површина со што е можно
пократка трева или со малку
трева.
 Стоејќи зад уредот притиснете го копчето за
закочување и држете го.
 Повлечете го безбедносниот
лак и задржете го, отпуштете
го копчето за блокирање.
Моторот и резниот алат работат.
Можете да почнете со работа.

5. Вклучување/
исклучување на
погонот на тркалата

(само кај уреди со погон на
тркалата)
Слика 9
Вклучување на погонот на
:
тркалата
 Повлечете ја рачката и
задржете ја.
Исклууување на погонот на
:
тркалата
 Отпуштете ја рачката.

6. Стопирање на
моторот


Отпуштете го безбедносниот
лак. Моторот и резниот алат
стопираат по кратко време.

7. Отстранете го
збирачот на трева и
испразнете го

Слика 2
Кога искосеното останува да
лежи на подлогата или кога
покажувачот за наполнетост (по
избор, слика 10) покажува д ека
корпата е полна:
 Отпуштете го безбедносниот
лак и почекајте моторот за
запре.
 Подигнете го поклопецот за
исфрлување и откачете го
збирачот на трева.
 Испразнете ја содржината .

8. Работење без збирач
на трева

Кога ќе го отстраните збирачот
на трева поклопецот за
исфрлување се преклопува
надолу. При работење без
збирач на трева исечениот
материјал се исфрла директно
надолу.
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9. Опремување за
ѓубрење

(само за уреди со прибор за
ѓубрење/по избор).
Уреди со исфрлување одзади:
Слика 7A
 Подигнете го поклопецот за
исфрлување.
 Отстранете го збирачот на
трева.
 Наместете го клинот за
ѓубрење (зависно од моделот).
 Испуштете го поклопецот за
исфрлување.
Совет
На моделите со интегрирана
функција за милкирање не им е
потребен посебен клин за
милкирање - оваа функција ја
врши задниот капак со посебна
форма (Слика 7B).
Уреди со странично
исфрлување:
 Отстранете го страничниот
исфрлувач - заштитата од
удар/бравата за милкирање се
затвора автоматски (Слика
8А).

10. Модифицирање на
уреди за странично
исфрлување

(зависно од изведбата)
 Доколку постои:
Отстранете го собирачот за
трева и испуштете го задниот
капак за исфрлување.
 Подигнете ја заштитата од
удар/бравата за милкирање и
монтирајте го страничниот
исфрлувач (Слика 88).

11. По крајот на работата





Испразнете го збирачот на
трева.
Извлечете го мрежниот
приклучок од приклу'-lната
кутија и од уредот.
Оставете го моторот да се
излади (околу 30 минути), пред
да го чистите, одржувате,
складирате или да го оставате
уредот во мирување.
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Совети за нега на
тревата
Косење

Тревата се состои од различни
видови трева. Кога често косите
засилено расте трева што има
силен корен и создава силна
жила. Ако косите ретко засилено
се создава трева со висок раст и
други диви треви (на пр.
детелина, петровка).
Нормалната висина на тревата
изнесува околу 4- 5 cm. Треба да
се коси само 1/3 од вкупната
висина; значи при 7-8 cm да се
сече на нормална висина.
По можност тревата да не се
ceчe пократко од 4 cm, инаку при
сувост се оштетува жилата на
тревата. Високо израснатата
трева (на пр. по годиш е н одмор)
етапно да се коси на нормална
висина.
При косењето секогаш оставајте
пругите да се преклопуваат по
малку.

Ѓубрење (со прибор)

При косењето тревата се сече на
мали парчиња (околу 1 cm) и
останува да лежи. Тревата
добива многу хранливи состојки.
За оптимален резултат тревата
мора да се одржува кратка,
погледнете и во поглавје
«Косење».
Внимавајте на следните совети
при ѓубрењето:
– Не косете влажна трева.
– Не косете повеќе од 2 cm од
вкупната должина на тревата.
– Одете полека .
– Редовно чистете го резниот
механизам.

Транспорт
! Опасност

Пред транспортот во или на
возила: Исклучете го моторот и
отстранете го приклучниот кабел.
Оставете го моторот да се излади
(околу 30 минути).
Обезбедете го уредот при
транспорт на или во возилото
доволно од несакано лизгање.

Пред подигнување или носење
на уредо т извлече те го
мрежниот приклучок.
За да го движите уредот преку
површини, како на пр. патеки или
влез во двор, претходно
стопирајте го моторот.
Внимание
Не го заглавувајте или виткајте
кабелот меѓу моторот и
комбинација та прекинува ч/
приклучок.
Слика 6
 За полесно сместување
можете да го соберете
управувачот.

Одржување/Чистење
! Опасност
За заштита од повреди при секое
работење врз уредот
– изгаснете го моторот,
– почекајте сите подвижни
делови целосно да дојдат во
мирување,
– откачете го мрежниот
приклучок,
– оставете го моторот да се
излади (околу 30 минути).
Одржување
! Опасност

За заштита од повреди од
резниот механизам сите работи
како замена или дополнително
оштрење на резниот нож вршете
ги во стручен сервис (потребни
се специјални алати).

Пред секоја работа





Проверете го приклууниот
кабел.
Проверете дали се стегнати
навојните врски.
Проверете ги безбедносните
уреди.
Проверете го уредот погледнете во поглавје «Пред
работата со уредот».
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Проверете ја точката на
зафаќање на спојката:
(само кај уреди со погон на
тркалата)
– Додека моторот работи и
исклучен е погонот на тркалата
уредот не смее да се движи
нанапред.
– Додека моторот работи и
вклууен е погонот на тркалата
уредот треба да се вози
нанапред.
 По потреба дотерајте ја
точката на зафаќање со
назабеното тркало/навртката
за дотерување на рачката за
погонот на тркалата или на
сајлата.

Еднаш во сезоната




Подмаукајте ги зглобовите и
вртливата пружина на
поклопецот за исфрлување.
На крајот на сезоната
проверете го и одржувајте го
уредот во стручен сервис.

Чистење
Внимание
– Не го прскајте уредот со вода
бидејќи може да се оштетат
електричните делови.
– Чистете го уредот по секоја
примена.Неисчистениотуред
води кон оштетување на
материјалот и на
функционирањето.

Чистење на збирачот на
трева
Чистењето е нај едноставно
веднаш по косењето.
 Отстранете го збирачот на
трева и испразнете го.
 Збирачот на трева може да се
исчисти со силен воден млаз
(градинарско црево).
 ЗбираУот на тре ва темелно
исушете го пред следното
користење.

Чистење на косилката за
трева

! Опасност
При работа врз резниот
механизам можете да се
повредите. За Ваша заштита
носете работни ракавици.
По можност уистете го уредот
веднаш по косењето.
 Наведнете го уредот настрана.
 Исчистете ги просторот за
сечење и поклопецот за
исфрлување со Уетка, раУна
метла или крпа.
 Поставете го уредот на тркала
и отстранете ги сите видливи
остатоци од трева и
нечистотија.

Ставање во мирување
Внимание
Оштетување на материјалот на
уредот.
Чувајте го уредот (со изладен
мотор) само во чисти и суви
простории. При подолго
сместување, на пр. во зима, во
секој случај заштитете го уредот
од корозија.
По сезоната или кога уредот
нема да се користи подолго од
еден месец,
 Исчистете го уредот и збирачот
на трева.
 Сите метални делови заради
заштита од корозија
избришете ги со мрсна крпа
(масло без восок) или
испрскајте ги со масло.

Македонски

Гаранција
Во секоја земја важат од нашето
претпријатие или од увозникот
зададените гаранциски услови.
Пречките на Вашиот уред во
рамките на гаранцискиот рок ги
отстрануваме бесплатно,
доколку причината за нив може
да биде грешка во материјалот
или во производството.
Во случај на гаранција молиме
обратете се на Вашиот продавач
или на најблиската филијала .

Откривање и
отстранување на
пречките
Пречките при работата на
Вашиот уред често пати имаат
едноставни приУини што треба
да ги познавате и делумно
самите да можете да ги
отстраните. При двоумење со
задоволство ќе Ви помогне
Вашиот струуен продавач.
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Проблем

Можна причина

Помош

моторот не стартува.

приклуlјниот кабел не е
приклуlјен или е неисправен.

проверете го кабелот, закаlјете го, по
потреба заменете го или однесете го
на поправка кај струlјно лице.

домашниот осигураlј е
преоптоварен.

вклуlјете го осугираlјот, во одреден
слуlјај користете куќен приклуlјок со
посилен осигура'-1 или струlјно лице
нека инсталира таков приклуlјок.

комбинацијата прекинуваlј/
приклуlјок е расипана.

однесете ја на поправка во струlјен
сервис.

моторот брlји, но не врти.

косилката стои во висока трева . поставете ја косилката на површина
со ниска трева.
ножот е блокиран.

откаlјете го мрежниот приклуlјок,
отстранете ја преlјката.

приклуlјокот се откаlјил.

погледнете го кабелот и проверете
дали е закаlјен во држаlјот против
истегнување, повторно приклуlјете го
приклуlјокот.

заштитата од преоптоварување
исклуlјила (според моделот).

извлеlјете го мрежниот приклуlјок,
отстранете ја преlјката во
исфрлувањето, поlјекајте околу 30
минути, повторно вклуlјете.

необиlјни звуци (ѕвецкање,
крlјење , тропање)

завртките, навртките или
другите делови за
прицврстување се лабави.

прицврстете ги деловите, ако звуците
продолжат: побарајте струlј ен
сервис .

силни вибрации.

оштетено вратило со ножеви или
расипан нож за режење.

веднаш исклуlјете го уредот.
заменете ги расипаните делови во
специјализиран сервис.

погонот на тркалата не
функционира .

клинестиот ремен, одн.
преносникот е расипан .

заменете ги оштетените делови во
струlјен сервис .

неlјист рез или бројот на
вртежи паѓа.

тревата е превисока.

наместете поголема висина на
сеlјење , по потреба косете двапати.

тревата останува да лежи
или собираlјот за трева не
се полни.

тревата е премногу влажна.

оставете тревата да се исуши.

исфрлувањето е заlјепено.

извлеlјете го мрежниот приклуlјок,
отстранете ја преlјката.

ножоте тап.

заменете го ножот во струlјен сервис
или дополнително наоштрете го.

збираlјот на трева е полн.

паркирајте ја косилката, испразнете
го збираlјот на трева.

збираlјот на трева е извалкан.

изгаснете ја косилката, исlјистете ги
отворите за воздух во збираlјот на
трева.

моторот одеднаш гасне.
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