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Instrukcja obsługi – kosiarka do trawy z silnikiem elektrycznym
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Dane na tabliczce
znamionowej

Dane te są bardzo ważne dla
póŹniej-szej identyfikacji urządzenia
przy zama-wianiu części
zamiennych i dla serwisu. Tabliczka
znamionowa umieszczona jest w
pobliżu silnika.
Wszystkie dane znajdujące się
na tabliczce znamionowej proszę
wpisać do poniższej ramki.

Wszystkie dane i szersze
informacje dotyczące urządzenia
znajdą Pañstwo w oddzielnej
deklaracji zgodności, która stanowi
część niniejszej instrukcji obsługi.

Ilustracje graficzne

Proszę rozłożyć strony z
ilustracjami umieszczone na
początku instrukcji obsługi.
W niniejszej instrukcji obsługi
opisane są różne modele.
Przedstawienia graficzne mogą
różnić się szczegółami od
nabytego urzą-dzenia.

Dla własnego
bezpieczeñstwa
Prawidłowe używanie
urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do
– zastosowania zgodnie z opisem
i wskazówkami bezpieczeñstwa
podanymi w tej instrukcji obsługi;
– koszenia trawy w ogrodzie
przydomowym lub w ogródku
działkowym.
Każde inne zastosowanie
urządzenia jest niezgodne z
przeznaczeniem. Używanie w
sposób niezgodny z przeznaczeniem powoduje utratę
gwarancji i uchylenie wszelkiego
obowiązku odpowiedzialności ze
strony producenta. Użytkownik
odpowiada za wszystkie szkody
wyrządzone osobom trzecim lub
ich mieniu.
Samowolne zmiany
przeprowadzone przy urządzeniu
wykluczają wszelką
odpowiedzialność producenta
za szkody wynikłe z tych zmian.

Wskazówki dotyczące
bezpieczeñstwa i obsługi
urządzenia

Przed użyciem urządzenia proszę,
jako użytkownik, przeczytać
uważnie niniejszą instrukcję
obsługi. Proszę stosować się do
wskazówek zawartych w tej
instrukcji i przechowy- wać ją do
dalszego zastosowania.
Nie zezwalać na obsługę
urządzenia dzieciom, ani osobom,
które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją obsługi.
W przypadku zmiany właściciela
prze-kazać instrukcję wraz z
urządzeniem.

Ogólne wskazówki
bezpieczeñstwa

W tym rozdziale podane są ogólne
wskazówki bezpieczeñstwa.
Ostrzeżenia dotyczące
pojedynczych części, funkcji lub
czynności zamiesz-czone są w
odpowiednim miejscu tej instrukcji.

Polski

Przed rozpoczęciem pracy
W przypadku zmęczenia oraz
choroby nie wolno używać
urządzenia.
Osoby użytkujące to urządzenie
nie mogą znajdować się pod
wpływem środków odurzających,
jak np. alkohol, narkotyki lub
lekarstwa.
Osobom poniżej 16 roku życia
zabrania się obsługi tego
urządzenia, jak również innych
prac przy urządzeniu, jak np.
przegląd i konserwacja,
czyszczenie, nastawianie –
obowiązujące przepisy terenowe
mogą okreoelać dolną granicę
wieku użytkownika.
Niniejsze urządzenie nie nadaje się
do obsługi przez osoby (również
dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycz-nych,
czuciowych lub umysłowych, albo
niedostatecznym doświadczeniu
i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba
że bedą one nadzorowane przez
osoby trzecie odpowiedzialne za ich
bezpie-czeñstwo i będą pouczone w
obsłudze tego urządzenia.
Dzieci powinny znajdować się pod
ciągłym nadzorem, aby zapewnić,
że nie będą używać urządzenia
do zabawy.
Przed rozpoczęciem pracy należy
zapoznać się zarówno z wyposażeniem i elementami obsługi, jak
również z ich działaniem.
Przy użytkowaniu urządzenia na
wolnym powietrzu zastosować
tylko elektryczne przewody
zasilające, które dopuszczone są
do takiego zastosowania i
odpowiednio oznakowane, np.
H07RN – F 3 x 1,5 mm²
(maks. 50 m).
Złączki elektrycznych przewodów
zasilających muszą posiadać
ochronę przed wodą rozbryzgową i
muszą być wykonane z gumy lub
powleczone gumą.
Przed każdym użyciem sprawdzić,
czy elektryczne przewody
zasilające nie są uszkodzone,
łamliwe lub zaplątane.
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Polski
W tym celu wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Stosować tylko elektryczne
przewody zasilające, których stan
techniczny jest bez zarzutu.
Przed użyciem sprawdzić, czy,
– zespół zbierający trawę działa
prawidłowo, a klapa wyrzutowa
się zamyka.
Niezwłocznie wymienić/zastąpić
zepsute, zużyte lub brakujące
części.
– narzędzia tnące, śruby mocujące
i cały zespół tnący nie są zużyte
lub uszkodzone.
Proszę zlecić wymianę całych
kompletów zużytych lub
zepsutych części w
autoryzowanym punkcie
serwisowym, aby wykluczyć brak
wyważenia.
– czy przewód elektryczny między
silnikiem i kombinacją
przełącznik/wtyczka nie jest
uszkodzony. Uszkodzony
przewód elektryczny zlecić
niezwłocznie do wymiany
w uprawnionym warsztacie
specja-listycznym.
Części zamienne i wyposażenie
muszą spełniać warunki podane
przez produ-centa urządzenia.
Dlatego proszę stosować tylko
orygi-nalne części zamienne i
oryginalne wyposażenie, albo
części zamienne i wyposażenie,
które dopuszczone są przez
producenta urządzenia do takiego
zastosowania.
Wszelkie naprawy urządzenia
proszę zlecić do wykonania tylko w
autoryzo-wanym punkcie
serwisowym.

Podczas pracy
urządzeniem

Podczas pracy urządzeniem lub
przy urządzeniu należy stosować
odpowiednią odzież roboczą, jak
np.:
– bezpieczne obuwie robocze,
– długie spodnie,
– przylegającą odzież,
– okulary ochronne.
Urządzenie używać tylko w
dostarczo-nym i wyznaczonym
przez producenta stanie
technicznym.
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Przed pracą przy
urządzeniu

W celu ochrony przed zranieniem
należy przed przystąpieniem do
wszelkich prac przy urządzeniu
(np.przegląd i konserwacja,
nastawianie)
– wyłączyć silnik,
– zaczekać, aż wszystkie ruchome
części całkowicie się zatrzymają,
– wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego,
– pozostawić silnik do ochłodzenia
(ok. 30 minut).

Po zakoñczeniu pracy
urządzeniem

Zawsze przed opuszczeniem
urządzenia należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.

Wyposażenie
bezpieczeñstwa
Rysunek 1

! Niebezpieczeñstwo
Nie wolno nigdy używać
urządzenia, jeżeli wyposażenie
bezpieczeñstwa jest uszkodzone
lub nie jest zamontowane.
DŹwignia bezpieczeñstwa (1)
DŹwignia bezpieczeñstwa służy
do natychmiastowego zatrzymania
silnika i zespołu tnącego w
przypadku wystąpienia zagrożenia.
Nie wolno przeprowadzać prób
wyłączenia działania dŹwigni
bezpieczeñstwa.

Klapa otworu wyrzutowego
(2) lub osłona odbojowa (3)
Klapa otworu wyrzutowego/osłona
odbojowa chroni użytkownika
przed zranieniem przez zespół
tnący, albo wyrzucone twarde
części lub przedmioty.
Urządzenie wolno eksploatować
tylko z klapą otworu wyrzutowego
lub osłoną odbojową.

Symbole na urządzeniu

Na urządzeniu znajdują się naklejki
z różnymi symbolami.
Oto znaczenie tych symboli:

Uwaga!
Przed uruchomienie
m urządzenia należy
przyczytać instrukcję
obsługi!
Usunąć z obszaru
zagrożenia osoby
trzecie!

Elektryczny przewód
zasilający prowadzić
z dala od narzędzi
tnących!

Nie wolno zbliżać
dłoni i/lub stóp do
obraca-jących się
części.
Przed przystąpieniem
do pracy przy narzędziach tnących
należy najpierw wyjąć
wtyczkę z gniazdka
sieciowego! Palce i
stopy trzymać z dala
od narzędzi tnących!
Przed przystąpieniem
do nastawiania lub
czyszczenia urządzenia, albo przed
sprawdzeniem, czy
elektryczny przewód
zasilający nie jest
zaplątany lub uszkodzony, należy
wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego.
Elektryczny przewód
zasilający trzymać
z dala od narzędzi
pracy.
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Powyższe symbole umieszczone
na urządzeniu należy utrzymywać
w takim stanie, aby były zawsze
czytelne.
Wymieniać uszkodzone lub
nieczytelne symbole.

Symbole użyte w instrukcji
obsługi

W tej instrukcji obsługi
zastosowano symbole do
oznaczenia występu-jących
niebezpieczeñstw lub zaznaczenia ważnych wskazówek.
Oto znaczenie tych symboli:

! Niebezpieczeñstwo
Zwraca uwagę na niebezpieczeñstwo związane z opisywaną
czynnością i zagrażające osobom.
Uwaga
Zwraca uwagę na niebezpieczeñstwo związane z opisywaną
czynnością i zagrażające uszkodzeniem urządzenia.
Wskazówka
Oznacza ważne informacje i wskazówki dotyczące użytkowania.

Zasady utylizacji

Występujące resztki opakowañ,
stare urządzenie itp. utylizować
zgodnie z lokalnie obowiązującymi
przepisami.
Stare, zużyte urządzenia
zawierają cenne surowce,
dlatego nie należy wyrzucać ich do domowych
śmieci!
W związku z tym chcemy Pañstwa
prosić o wsparcie poprzez aktywny
udział w oszczędnym traktowaniu
Źródeł surowcowych i ochronie
środowiska. W celu utylitacji,
proszę oddać zużyte urządzenie
w odpowiednim punkcie zbioru
(jeżeli jest).

Montaż urządzenia
Na załączonym arkuszu przedstawiono na rysunkach, w jaki sposób
można w kilku krokach zmontować
urządzenie i przygotować je do
pracy.

Obsługa
! Niebezpieczeñstwo
Porażenie prądem elektrycznym
– Do gniazdka sieciowego należy
zastosować wyłącznik ochronny
(= wyłącznik róznicoprądowy na
prąd wyzwalający najwyżej
30mA).
– Przecięcie elektrycznego
przewodu zasilającego podczas
koszenia stwarza niebezpieczeñstwo zagrożenia życia lub
zranienia. Oddalić się powoli,
małymi krokami od urządzenia.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Zwracać uwagę, aby
podczas koszenia elektryczny
przewód zasilający nie znalazł się
nigdy w obszarze pracy narzędzi
tnących.
Wypadek
– Osobom, dzieciom lub
zwierzętom nie wolno przebywać
w pobliżu urządzenia podczas
koszenia.
Niebezpieczeñstwo zranienia
wyrzuconymi kamieniami lub
innymi przedmiotami.
Upadek
– Urządzenie prowadzić tylko z
pręd-kością chodzenia.
– Zachować szczególną ostrożność
podczas koszenia do tyłu i ciągnięcia urządzenia do siebie.
– Przy koszeniu na stromych
zboczach urządzenie może się
przewrócić i zranić użytkownika.
Urządzenie prowadzić tylko
w poprzek zbocza, nigdy pod
górę, ani z góry na dół.
Nie kosić trawy na zboczach
o nachyleniu większym niż 20%.
– Należy zachować szczególną
ostrożność przy zmianie kierunku
jazdy i zawsze zwracać uwagę
na pewną postawę urządzenia,
szczególnie przy pracy
na zboczach.

Polski
– Podczas koszenia w obszarach
granicznych grozi niebezpieczeñstwo zranienia. Koszenie
przy krawężnikach, krzakach i na
stromych zboczach jest
niebezpie-czne.
Zachować odstęp bezpieczeñstwa.
– Przy koszeniu mokrej trawy
przyczepność do podłoża jest
mniejsza, dlatego urządzenie
może wpaść w poślizg i
przewrócić użytkownika. Kosiarkę
stosować tylko wtedy, jeżeli trawa
jest sucha.
– Pracować tylko przy świetle
dziennym lub bardzo dobrym
oświetleniu sztucznym.
Zranienie
– Zachować zawsze odstęp bezpieczeñstwa do obracającego się
narzędzia wyznaczony długością
uchwytów prowadzących urządzenia.
– Obszar pracy osoby obsługującej
urządzenie znajduje się (podczas
eksploatacji urządzenia) z tyłu za
uchwytem prowadzącym.
– Nie wolno zbliżać dłoni ani stóp
do obracających się części.
– Proszę zatrzymać silnik, jeżeli
zachodzi konieczność przechylenia urządzenia celem przeprowadzenia go przez inne
powierzchnie niż trawnik.
– Nie podnosić ani nie przenosić
urządzenia z pracującym
silnikiem. Przedtem wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
– Proszę zatrzymać silnik i wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego
przed przystąpieniem do
usuwania przyczyny blokady
urządzenia lub przyczyny
zatkania kanału wyrzuto-wego,
albo przed przystąpieniem do
sprawdzania, czyszczenia,
transportu, nastawiania kosiarki
lub przed przystąpieniem do
pracy przy urządzeniu.
– Przy zdejmowaniu kosza może
nastąpić zranienie wyrzucanymi
przedmiotami lub trawą.
Dlatego nie wolno opróżniać
kosza przy pracującym silniku.
W tym celu wyłączyć urządzenie.
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Polski
– Przed przystąpieniem do pracy
sprawdzić teren, na którym będzie
użyte urządzenie i usunąć
wszystkie przedmioty, które mogą
zostać pochwycone i wyrzucone
przez kosiarkę.
– Nie wolno stosować urządzenia
w złych warunkach pogodowych,
jak np. niebezpieczeñstwo
wystąpienia deszczu lub burzy.
– W przypadku, gdy narzędzie
tnące natrafi na ciało obce (np.
kamieñ) lub urządzenie zacznie
drgać w „niezwykły“ sposób:
należy natychmiast wyłączyć
silnik i wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego. Przed ponownym
użyciem należy zlecić
sprawdzenie urządzenia
w uprawnionym warsztacie
specjalistycznym, czy nie uległo
uszkodzeniu.
– Nie stawać przed otworami
wyrzutowymi trawy.
– Zawsze przed opuszczeniem
urządzenia należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Potknięcie się
– Przy zmianie kierunku zachodzi
niebezpieczeñstwo potknięcia się
i zranienia użytkownika na skutek
zaczepienia o elektryczny
przewód zasilający. Elektryczny
przewód zasilający prowadzić
zawsze w taki sposób, aby nigdy
nie znalazł się w obszarze kroków
użytkownika, ani w obszarze
koszenia.
– Urządzenie prowadzić tylko
z prędkością chodzenia.
Uwaga
Uszkodzenie urządzenia
– Kamienie, gałęzie lub podobne
przedmioty mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia i zakłócić
jego działanie.
Przed uruchomieniem urządzenia
należy usunąć z obszaru pracy
wszystkie twarde przedmioty.
– Urządzenie wolno eksploatować
tylko wtedy, jeżeli nie jest
uszkodzone i działa prawidłowo.
Przed włączeniem urządzenia
należy przeprowadzić kontrolę
wzrokową.
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Proszę sprawdzać szczególnie
wyposażenie bezpie-czeñstwa,
elektryczne elementy obsługi,
przewody prowadzące prąd
elektryczny i połączenia
śrubowe, czy nie są uszkodzone
i są prawidłowo zamocowane.
Uszkodzone części wymienić
przed uruchomieniem
urządzenia.
Dopuszczalny czas pracy
urządzeniem
Proszę przestrzegać krajowych/
komunalnych przepisów
dotyczących dopuszczalnego
czasu pracy urzą-dzeniem (w razie
wątpliwości zasięg-nąć informacji
w rejonowym urzędzie
administracji).
Dane dotyczace kierunków
Dane na urządzeniu dotyczące
kierunków (np. na lewo, na prawo)
definiowane są zawsze patrząc
od strony uchwytu prowadzącego
w kierunku pracy urządzenia.

1. Zawieszanie kosza

Rysunek 2
 Odchylić klapę otworu wyrzutowego i zawiesić kosz.

2. Nastawianie wysokości
cięcia
Uwaga
Do koszenia na nierównym terenie
wybrać taką wysokość cięcia, aby
nóż tnący nigdy nie zetknął się
z ziemią.
Rysunek 3
Wysokość cięcia trawy można
nastawić według życzenia.
Możliwość nastawienia (zależnie
od modelu) od ok. 3 cm do maksymalnie 9 cm.
Wskazówka
W przypadku kosiarek z
pojedynczą regulacją kół, ustawić
wszystkie koła na tej samej
wysokości.
Model A:
 Odkręcić koła i przenieść
na odpo-wiednią wysokość.

Model B:
Pociągnąć dŹwignie regulacji
wysokości i zatrzasnąć w odpowiedniej pozycji.
Model C:
 Przesunąć dŹwignię centralnego
regulatora wysokości do przodu
lub do tyłu i zablokować w odpowiedniej pozycji.
Model D:
 Nacisnąć blokadę i
równocześnie poprzez
pociągnięcie lub naciś-nięcie
uchwytu/dŹwigni nastawić
odpowiednią wysokość.
Po zwolnieniu blokady
urządzenie zatrzaskuje się w
wybranym nasta-wieniu.
Model E:
 Pociągnąć koło do przodu i
zatrzas-nąć w odpowiedniej
pozycji.


3. Elektryczny przewód
zasilający

Rysunek 4
 Zamocować elektryczny
przewód zasilający na
zabezpieczeniu przed
zerwaniem.
 Przyłączyć elektryczny przewód
zasilający najpierw do
kombinacji przełącznik/wtyczka
na urządzeniu, a następnie do
gniazdka sieciowego o mocy 230
V.

4. Uruchamianie silnika
! Niebezpieczeñstwo

Dłonie i stopy trzymać z dala
od zespołu tnącego.

Uwaga
– Przy włączaniu silnika nie wolno
przechylać urządzenia.
– Przy próbie włączenia urządzenia
w wysokiej trawie można
spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika.
Rysunek 5
 Urządzenie ustawić na płaskiej
powierzchni, gdzie trawa jest
możliwie krótka lub jest jej mało.
 Ustawić się w pozycji za
urządze-niem; nacisnąć przycisk
blokady i przytrzymać.
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Pociągnąć dŹwignię bezpieczeñstwa i przytrzymać; zwolnić
przycisk blokady.
Silnik i narzędzie tnące pracują.
Można rozpocząć pracę.


5. Włączanie/wyłączanie
napędu kół

(tylko dla urządzeñ z napędem kół)
Rysunek 9
Włączanie napędu kół
:
 Pociągnąć i przytrzymać
dŹwignię.
Wyłączanie napędu kół
:
 Zwolnić dŹwignię.

6. Zatrzymanie silnika


Zwolnić dŹwignię
bezpieczeñstwa.
Silnik i zespół tnący zatrzymują
się po krótkim czasie.

7. Wyjmowanie i
opróżnia-nie kosza

Rysunek 2
Gdy ścięta trawa pozostaje na ziemi
lub wskaŹnik stanu napełnienia
(opcja, rysunek 10) wskazuje, że
kosz jest pełny:
 Puścić uchwyt bezpieczeñstwa
i poczekać, aż silnik się
zatrzyma.
 Odchylić klapę otworu
wyrzutowego i wyjąć kosz.
 Opróżnić kosz.

8. Praca bez kosza

Po wyjęciu kosza klapa otworu
wyrzutowego opada na dół.
Przy pracy bez kosza ścięta trawa
wyrzucana jest bezpośrednio na
dół.

9. Przebudowa do
koszenia na ściółkę

(tylko dla urządzeñ z zespołem
rozdrabniającym/opcjonalnie).
Urządzenia z wyrzutem do tyłu:
Rysunek 7A
 Unieść klapę otworu
wyrzutowego.
 Wyjąć kosz.
 Założyć klin do ściółki
(zależnie od modelu).
 Opuścić klapę otworu
wyrzutowego.

Wskazówka
Kosiarki ze zintegrowaną funkcją
do koszenia na ściółkę nie
potrzebują dodatkowego klina do
ściółki – tę funkcję spełnia
specjalnie ukształto-wana klapa
otworu wyrzutowego (rysunek 7B).
Urządzenia z wyrzutem
bocznym:
 Usunąć wyrzut boczny –
odbojnica/zamknięcie dla ściółki
zamyka się automatycznie
(rysunek 8A).

10. Przebudowa do
koszenia z bocznym
wyrzutem

(w zależności od wersji wykonania)
 Jeśli występuje:
Zdjąć kosz i opuścić w dół klapę
tylnego otworu wyrzutowego.
 Podnieść odbojnicę/zamknięcie
dla ściółki i zamontować wyrzut
boczny (rysunek 8 B).

11. Po zakoñczeniu pracy





Opróżnić kosz.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i odłączyć wtyczkę z urządzenia.
Pozostawić silnik do ochłodzenia
(ok. 30 minut), a dopiero potem
wyczyścić urządzenie, przeprowadzić przegląd i konserwację,
odstawić urządzenie, lub
odstawić je po sezonie na
dłuższy czas.

Wskazówki dotyczące
pielęgnacji trawy
Koszenie

Trawa to wiele różnych gatunków
roślin trawiastych. Częste koszenie
sprzyja wzrostowi tych gatunków
traw, które rozwijają mocne
korzenie i tworzą twardą darñ.
Przy rzadkim koszeniu rozwijają się
szczególnie trawy wysoko rosnące
i dzikie ziele (np. koniczyna,
stokrotki).

Polski
Normalna wysokość trawy wynosi
ok. 4–5 cm. Kosić należy tylko
1
/3 wysokości całkowitej, a więc
przy 7–8 cm kosić na normalną
wysokość. Nie kosić trawy niżej niż
4 cm, w przeciwnym przypadku,
jeżeli jest sucho, darñ ulegnie
zniszczeniu. Trawę, która urosła
wysoko (np. po urlopie) kosić
etapami, aż do normalnej
wysokości.
Kosić lekko nakładającymi się
pasami.

Koszenie na ściółkę
(z wyposażeniem)

Podczas koszenia trawa zostaje
pocięta na małe kawałki (ok. 1cm)
i pozostaje na trawniku. W ten
sposób zatrzymywanych jest wiele
składników odżywczych.
Optymalny wynik jest
zagwarantowany, jeżeli zawsze
będzie utrzymywana krótka trawa,
patrz również rozdział „Koszenie”.
Przy koszeniu na ściółkę
przestrzegać następujących
wskazówek:
– Nie kosić mokrej trawy.
– Nie kosić więcej niż 2 cm z całkowitej długości trawy.
– Jechać powoli.
– Regularnie czyścić zespół tnący .

Transport urządzenia
! Niebezpieczeñstwo
Przed transportem na lub w pojeŹdzie: wyłączyć silnik i usunąć
elektry-czny przewód zasilający.
Pozostawić silnik do ochłodzenia
(ok. 30 minut).
Podczas transportu na lub w pojeŹdzie transportowym należy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym przesunięciem się.
Przed podniesieniem lub
przenosze-niem urządzenia wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
W celu przeniesienia lub
przejecha-nia urządzeniem przez
powierzchnie takie, jak np. chodniki
lub wjazdy na podwórka, należy
najpierw zatrzy-mać silnik.
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Polski
Uwaga
Przewodu elektrycznego pomiędzy
silnikiem i kombinacją przełącznik/
wtyczka nie wolno zaciskać ani
załamywać.
Rysunek 6
 Uchwyt prowadzący można
złożyć, co ułatwi
przechowywanie urzą-dzenia.

Przegląd i konserwacja/
czyszczenie
! Niebezpieczeñstwo

W celu ochrony przed zranieniem,
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy:
– wyłączyć silnik,
– zaczekać, aż wszystkie ruchome
części całkowicie się zatrzymają,
– wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
– pozostawić silnik do ochłodzenia
(ok. 30 minut).

Przegląd i konserwacja
! Niebezpieczeñstwo

W celu ochrony przed zranieniem
zespołem tnącym, wszelkie prace,
jak wymiana lub ostrzenie noży,
zlecić do wykonania w
uprawnionym warsztacie
specjalistycznym (konieczne są
specjalne narzędzia).

Przed każdym
uruchomieniem
Sprawdzić elektryczny przewód
zasilający.
 Sprawdzić prawidłowość
zamocowania połączeñ
śrubowych.
 Sprawdzić skuteczność działania
wyposażenia bezpieczeñstwa.
 Sprawdzić urządzenie – patrz
rozdział „Przed pracą
urządzeniem”.
Sprawdzić punkt włączenia
sprzęgła:
(tylko dla urządzeñ z napędem kół)
– Urządzenie nie może się
posuwać do przodu przy
pracującym silniku i wyłączonym
napędzie kół.
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– Urządzenie powinno jechać do
przodu przy pracującym silniku
i włączonym napędzie kół.
 W razie potrzeby nastawić punkt
włączenia sprzęgła za pomocą
nakrętki radełkowej/śruby nastawczej dŹwigni napędu kół lub
za pomocą cięgła Bowdena.

Jeden raz na sezon




Nasmarować smarem przeguby
i sprężyny skrętowe przy klapie
wyrzutowej.
Pod koniec sezonu zlecić
wykonanie przeglądu i
konserwacji urządzenia w
autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Czyszczenie
Uwaga
– Urządzenia nie wolno pryskać
wodą – może to spowodować
uszkodzenie części
elektrycznych.
– Urządzenie wyczyścić po każdym
użyciu. Urządzenie, które nie jest
regularnie czyszczone, łatwiej
ulega awariom.

Czyszczenie kosza
Najłatwiej czyści się kosz zaraz
po użyciu urządzenia.
 Wyjąć i opróżnić kosz.
 Kosz można wymyć silnym
strumie-niem wody (wężem
ogrodowym).
 Kosz należy dokładnie wysuszyć
przed następnym użyciem urządzenia.

Czyszczenie kosiarki

! Niebezpieczeñstwo
Podczas pracy przy zespole
tnącym można się łatwo zranić.
Dlatego należy stosować ochronne
rękawice robocze.
Urządzenie należy czyścić
możliwie natychmiast po użyciu.
 Przechylić urządzenie na bok.
 Wyczyścić komorę zespołu
tnącego i klapę otworu
wyrzutowego szczotką, miotełką
lub ścierką.
 Postawić urządzenie na kółkach
i usunąć widoczne resztki trawy
i ziemi.

Unieruchamianie
Uwaga
Możliwość uszkodzenia
urządzenia
Urządzenie (z ochłodzonym
silnikiem) przechowywać tylko
w czystym i suchym pomieszczeniu.
Podczas dłuższego
przechowywania, np. na zimę,
koniecznie zabezpieczyć urządzenie
przed korozją.
Po sezonie, albo na okres nieużywania urządzenia trwający dłużej
niż 1 miesiąc, należy:
 Wyczyścić urządzenie i kosz.
 W celu ochrony przed rdzą
przetrzeć wszystkie części
metalowe naoliwioną ścierką
(olej bez żywicy) lub spryskać
olejem z rozpylacza.

Gwarancja
W każdym kraju obowiązują
warunki gwarancji wydanej przez
nasze przedstawicielstwo
handlowe w danym kraju lub przez
importera. Ewentualne usterki
urządzenia usuwane są w okresie
gwarancji bezpłatnie, o ile
spowodowane są błędem
materiałowym lub produkcyjnym.
W przypadku roszczenia
gwarancyjnego proszę zwrócić się
do sprzedawcy lub najbliż-szego
oddziału naszej firmy.

Rozpoznawanie
i usuwanie usterek
Zakłócenia w działaniu urządzenia
spowodowane są często błahymi
przyczynami, które powinni
Pañstwo poznać i częściowo sami
usunąć. W wątpliwych
przypadkach można uzyskać
pomoc w sklepie specjalistycznym.
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Polski

Problem

Możliwa(-e) przyczyna(-y)

Środki zaradcze

Silnik nie włącza się.

Elektryczny przewód zasilający nie
jest przyłączony lub jest
uszkodzony.

Sprawdzić elektryczny przewód
zasilający, przyłączyć, w razie
potrzeby wymienić na nowy lub
zlecić do naprawy uprawnionemu
specjaliście.

Bezpiecznik domowej sieci
elektrycznej jest przeciążony.

Włączyć bezpiecznik, ewentualnie
użyć gniazdko, które jest
zabezpieczone mocniejszym
bezpiecznikiem, albo zlecić jego
instalację uprawnionemu
specjaliście.

Kombinacja przełącznik/wtyczka
jest uszkodzona.

Zlecić naprawę w uprawnionym
warsztacie specjalistycznym.

Kosiarka stoi w wysokiej trawie.

Ustawić kosiarkę w niskiej trawie.

Nóż jest zablokowany.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego, usunąć przyczynę
blokady.

Wtyczka jest poluzowana.

Sprawdzić przewód elektryczny;
upew-nić się, że jest zawieszony
w zabezpie-czeniu przed
zerwaniem; ponownie włożyć
wtyczkę do gniazdka siecio-wego.

System ochrony przed
przeciążeniem wyłączył
urządzenie (zależnie od modelu).

Wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego, usunąć przyczynę
zatkania kanału wyrzutowego;
zaczekać ok. 30 minut; ponownie
włączyć urządzenie.

Niezwykłe odgłosy (klekotanie,
szczękanie, stukanie).

Śruby, nakrętki lub inne elementy
mocujące są luŹne.

Przymocować części, a jeżeli
odgłosy pozostaną: zwrócić się do
uprawnio-nego warsztatu
specjalistycznego.

Silne drgania.

Uszkodzony wał z nożami lub
uszkodzony nóż tnący.

Natychmiast wyłączyć urządzenie.
Uszkodzone części zlecić do
wymiany w uprawnionym warsztacie
specjalistycznym.

Napęd kół nie działa.

Uszkodzony pasek klinowy,
względnie przekładnia.

Zlecić wymianę uszkodzonych
części w autoryzowanym punkcie
serwiso-wym.

Silnik warczy, ale nie pracuje.

Silnik nagle się wyłączył.
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Problem

Możliwa(-e) przyczyna(-y)

Środki zaradcze

Nieczyste cięcie lub spadek
liczby obrotów.

Trawa jest zbyt wysoka.

Nastawić większą wysokość cięcia,
w razie konieczności kosić dwa razy.

Skoszona trawa pozostaje na
ziemi lub zbiornik trawy nie
napełnia się.

Trawa za mokra.

Zaczekać, aż trawa obeschnie.

Otwór wyrzutowy jest zatkany.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego, usunąć przyczynę
zatkania.

Nóż jest tępy.

Zlecić wymianę lub naostrzenie noża
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Kosz jest pełny.

Wyłączyć kosiarkę, opróżnić kosz.

Kosz jest zanieczyszczony.

Wyłączyć kosiarkę, wyczyścić
otwory wylotu powietrza w koszu.
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