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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.  
Vnesite vse podatke svoje naprave 
s tipske tablice v sledeča polja.

Te in druge podatke o stroju, boste 
našli v posebni CE-Izjavi o 
soglasju, ki je sestavni del tega 
navodila za uporabo.
Slikovni prikazi

Odprite strani s slikami na začetku 
navodila za strežbo.
V tem navodilu za obratovanje so 
opisani različni modeli.  
Grafični prikazi lahko v 
podrobnostih odstopajo od 
kupljenega stroja.

Z vašo varnost
Pravilna uporaba naprave
Ta naprava je namenjena izključno:
– uporabi skladno z opisi in 

varnost-nimi navodili, ki so 
podana v tem navodilu za 
strežbo;

– za košenje travnatih površin v 
okolici hiš in na vrtovih.

Vsaka druga uporaba ni 
namenska. Nenamenska uporaba 
stroja ima kot posledico 
neveljavnost garancije 
in zavračanje vsake odgovornosti 
s strani proizvajalca za nastalo 
škodo. Uporabnik je odgovoren za 
vso škodo, ki nastane pri tretjih 
osebah ali njihovi lastnini.
Če uporabnik samovoljno 
spremeni napravo, proizvajalec 
naprave za nastalo škodo ne 
odgovarja. Nosilec odgovornosti v 
takem primeru je samo uporabnik.
Upoštevajte varnostna 
dolo-čila in navodila 
za uporabo
Kot uporabnik te naprave preberite 
skrbno ta navodila za uporabo, 
preden jo prvič zaženete. 
Med uporabo naprave jih tudi 
upošte-vajte in jih shranite tudi za 
kasnejši vpogled. Nikoli ne dovolite 
otrokom in drugim osebam, ki teh 
navodil niso prebrali, da to napravo 
uporabljajo.
V primeru spremembe lastnika, 
pošljite skupaj s strojem tudi to 
navodilo za strežbo.
Splošni varnostni napotki
V tem razdelku najdete splošne 
varnostne napotke.  
Opozorila, ki se nanašajo na posa-
mičen sestavni del, funkcijo ali 
dejav-nost, so pridana opisom teh 
posa-mičnih delov.
Pred in po delu
Pri utrujenosti in bolezni se stroj ne 
sme uporabljati.
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.
Ta aparat ni namenjen uporabi 
oseb (vključno z otroci) z 
zmanjšanimi fizič-nimi, čutilnimi ali 
umskimi zmožnostmi ali osebam s 
pomanjkanjem izkušenj in/ali 
znanja, razen v primeru nadzora 
s strani osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali od katere so 
dobili navodila, kako je treba 
uporabljati aparat.
Otroci morajo biti pod 
nadzorstvom, da bi se zagotovilo, 
da se ne bodo igrali z aparataom.
Pred delom se spoznajte z vsemi 
pripravami, upravljalnimi elementi 
in njihovimi funkcijami na napravi.
Na prostem uporabite za napravo 
odobren in ustrezno označen 
priključni kabel, npr. H07RN –  
F 3 x 1,5 mm² (največ 50 m).
Priključni vtič in spojno mesto 
s kablom mora biti vodoodporno, 
iz gume ali pa prevlečeno z gumo.
Pred vsako uporabo preverite, 
čeje priključni kabel poškodovan, 
razpokan ali zapleten.
Za to najprej izključite napravo 
in izvlecite priključi vtič z omrežja. 
Uporabite samo priključni kabel, ki 
je v brezhibnem stanju.
Pred uporabo preverite,
– če priprava za zajemanje trave 

pravilno deluje in če loputa 
izmeta pravilno zapira. 
Poškodovane, obrabljene dele 
ali manjkajoče dele dajte 
nemudoma zamenjati.

– če je rezalno orodje, pritrdilni 
zatič ali celotna rezalna enota 
obrabljena ali poškodovana.  
Poškodovane ali obrabljene dele 
dajte v strokovni delavnici 
zamenjati samo kot garnituro, da 
s tem izklju-čite nastanek 
neuravnoteženosti.

– če je kabel med motorjem in 
kombi-nacijo stikalo/vtič 
poškodovan. Poškodovan kabel 
dajte nemudoma zamenjati v 
servisni delavnici.
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Nadomestni deli in pribor morajo 
ustrezati kvalitativnim zahtevam,  
ki jih določa proizvajalec naprave. 
Zato uporabite samo originalne 
nado-mestne dele in originalni pribor 
ali pa nadomestne dele in pribor,  
ki ga dovoljuje izdelovalec naprave.
Popravila naj izvede zmeraj samo 
ena strokovna delavnica.
Med delom z napravo
Pri delih z napravo oziroma na 
napravi nosite ustrezno obleko, kot 
so npr.:
– varnostni škornji,
– dolge hlače,
– tesno se prilagajoče oblačilo,
– varnostna očala.
Napravo poganjajte samo, če 
ustreza tehničnem stanju, ki ga 
predpisuje proizvajalec in kakšno je 
bilo ob dostavi.
Pred vsakim vzdrževalnim 
delom na napravi
Za preprečitev nastanka poškodb 
pred vsemi deli (npr. pred 
vzdrževalnimi ali nastavitvenimi deli) 
na tej napravi
– ugasnite motor,
– počakajte, da se vsi premični deli 

popolnoma zaustavijo,
– izvlecite omrežni vtič,
– pustite motor, da se pohladi 

(približno 30 minut).
Po delih na napravi
Vedno, preden napravo zapustite, 
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Varnostne priprave
Slika 1

! Nevarnost
Nikoli ne uporabljajte naprave, 
če so varnostne priprave na 
napravi poškodovane ali pa so 
odstranjene.
Varnostna ročica (1)
Varnostna ročica je namenjena za 
varovanje oseb, če je potrebno v 
sili motor in rezalnik takoj 
zaustaviti.
Te funkcije ne smete poizkusiti 
zaobiti.

Loputa za izmet (2) ali 
odbojna zaščita (3)
Loputa za izmet in odbojna zaščita 
vas varujeta pred poškodbami 
zaradi rezalnika ali pred izmetom 
trdih predmetov iz rezalnika.  
Napravo se sme poganjati samo, 
če sta ti dve pripravi montirani.
Simboli na napravi
Na napravi najdete več simbolov 
v obliki nalepk.  
Sledi razlaga teh simbolov:

Pozor! Pred pripravo 
za uporabo preberite 
uporabniška navo-
dila!

Tretje osebe naj se 
območju nevarnosti 
ne približujejo!

Pred vsemi deli na 
rezalnem orodju 
izvle-cite električni 
vtič! Rok in nog ne 
pribli-žujte rezal-
nemu orodju! Predna-
stavitvijo ali 
čiščenjem naprave ali 
pred pregledovanjem 
priključnega kabla 
napravo izključite in 
izvlecite omrežni vtič 
iz vtičnice. 
Priključni kabel naj ne 
pride v bližino orodja 
za okopavanje.

Priključnega kabla ne 
približujte rezalnemu 
orodju!

Nikoli ne približujte 
delov telesa vrtečim 
se delom naprave. 

Znaki na napravi naj bodo vedno 
dobro vidni in razberljivi.
Zamenjajte poškodovane ali 
nečitljive nalepke s simboli.
Simboli v navodilih
V teh navodilih so s simboli 
označena mesta z opisom 
nevarnosti ali pa označujejo 
pomembne napotke. Sledi razlaga 
teh simbolov:

! Nevarnost
Opozarja na nevarnost, ki izhaja 
iz opisane dejavnosti in ogroža 
zdravje oseb. 

Pozor
Opozarja na nevarnost, ki izhaja iz 
opisane dejavnosti in lahko 
povzroči škodo na napravi.

Navodila
Označuje pomembne informacije 
in nasvete za uporabo.
Navodilo glede spravljanja 
na odpad
Obstoječe ostanke embalaže, 
stare stroje itd. odložite na odpad 
skladno z lokalnimi predpisi.

Odslužene naprave 
vsebujejo vredne 
snovi, zato ne spadajo 
v odpadke!

Zato vas prosimo, da se s svojim 
aktivnim deležem pridružite pri 
varovanju virov in narave in to 
napravo, ko ne služi več svojemu 
namenu, oddate na oddajnih 
mestih za recikli-ranje – če 
obstajajo.

Montaža naprave
Na priloženih straneh vam 
prikažemo v slikovni obliki, kako 
vašo napravo v nekaj korakih 
sestavite in jo pripra-vite za delo.

Upravljanje
! Nevarnost

Udara toka
– Na priključni vtičnici naprave 

upora-bljajte stikalo za 
zavarovanje oseb (= varnostno 
stikalo za okvarni tok s sprožitvijo 
pri največ 30 mA).
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– Če pri košenju prerežete priključni 
kabel, nastane smrtna nevarnost 
ali pa vsaj nevarnost poškodb. 
Od naprave se odmikajte počasi 
in z majhnimi koraki. Izvlecite 
omrežni vtič iz vtičnice.  
Pazite na to, da pri košenju 
priključni kabel nikoli ne pride 
v območje rezanja.

Možnost nesreče
– Odrasle osebe, otroci in živali se 

pri košenju nikoli ne smejo 
zadrževati v bližini naprave.  
Nevarnost nastanka poškodb 
zaradi izletavanja kamnov ali 
drugih predmetov. 

Padec
– Napravo vozite le korakoma.
– Bodite posebej pozorni, ko kosite 

vzvratno in napravo vlečete 
za sabo.

– Ob košenju na strmih pobočjih 
se lahko naprava prevrne in vas 
pri tem poškoduje.  
Kosite prečno po strmini, nikoli 
ne poskusite v smeri navzgor 
in navzdol. Ne kosite na pobočjih, 
ki so strmejša od 20%.

– Bodite posebej previdni pri spre-
membah smeri delovanja in pazite 
zmeraj na to, da stabilno stojite, 
posebej na klancu.

– 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 košenju vlažne trave lahko 
naprava zaradi zmanjšanega stika 
s tlemi spodrsava in lahko padete. 
Kosite le, ko je trava suha.

– Delajte le ob dnevni svetlobi ali 
dobri umetni osvetlitvi.

Poškodbe
– Stalno se držite varnostnega 

odmika do vrtečega se orodja,  
ki je podan s prečnimi vodili.

– Delovno območje upravljalca 
se med obratovanjem nahaja 
za upravljalnim ročajem. 

– Nikoli ne molite nog ali rok pod 
vrteče se dele.

– Zaustavite motor, če želite 
napravo prekucniti ali pa jo 
prevažati na druge obdelovalne 
površine.

– Naprave ne dvigajte in je ne 
prenašajte, če motor teče. 
Najprej izvlecite omrežni vtič 
iz vtičnice.

– Ugasnite motor in izvlecite 
omrežni vtič, preden odstranite 
zapreke v rezalnem orodju ali 
zamašitve  izmetne odprtine ali 
preden kosil-nico preverjate, 
čistite, prevažate, nastavljate ali 
izvajate kakršnakoli dela na 
napravi.

– Pri snetju zbiralnika za travo lahko 
sebe ali druge poškodujete zaradi 
izmeta trave ali drugih predmetov. 
Nikoli ne snemajte zbiralnika 
za travo pri tekočem motorju. 
Pri tem napravo izključite.

– Pred košenjem preverite 
zemljišče, na katerem 
nameravate kositi in odstranite 
vse predmete, ki bi jih kosilnica 
lahko zajela in izvrgla.

– Naprave ne uporabljajte ob 
slabem vremenu, kot npr. ob 
dežju ali ob nevarnosti nevihte.

– Če rezalno orodje zajame kak 
tujek (npr. kamen) ali če se začne 
naprava nenavadno tresti: 
motor takoj izključite in izvlecite 
omrežni vtič.  
Pred nadaljnjim obratovanjem 
dajte napravo pregledati v 
strokovni delavnici, če je 
poškodovana.

– Pri kosilnicah s srpastimi rezili 
se nikoli ne postavljajte pred 
izmetno odprtino.

– Vedno, preden napravo zapustite, 
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Spotikanje
– Pri obračanju naprave se lahko 

spotaknete preko priključnega 
kabla in se poškodujete. 
Priključni kabel zmeraj vodite 
tako, da nikoli ne zaide v sled, kjer 
hodite in kosite.

– Napravo vozite le korakoma.

Pozor
Poškodovanje naprave
– Kamenje, veje ali podobni 

predmeti lahko poškodujejo 
napravo ali spre-menijo njeno 
delovanje. Pred vsakim košenjem 
odstranite trde predmete s 
kosišča.

– Napravo smete uporabljati samo, 
če je brezhibna.  
Pred vsako uporabo jo preglejte, 
če je vidno poškodovana. 
Kontrolirajte predvsem varnostne 
priprave, električne upravljalne 
elemente, priključni kabel 
in vijačne spoje, če so poško-
dovani in trdno sedijo. 
Preden napravo uporabite, zame-
njajte poškodovane dele.

Delovni čas
Upoštevajte državne/komunalne 
predpise glede časa uporabe  
(Če je potrebno se pozanimajte 
pri vašem pristojnem organu).

Pozicijski podatki
Pri delu z napravo je izhodiščna 
točka zmeraj pri krmilni ročici.  
Tako je smer delovanja (levo, 
desno) vedno določena iz vidika te 
točke v smeri košenja.
1. Pripetje zbiralnika 

za travo
Slika 2
 Loputo za izmet privzdignite in 

pripnite zbiralnik za travo.
2. Nastavitev višine 

košenja
Pozor

Pri neravnem terenu nastavite 
višino rezanja tako, da se rezila 
nikoli ne dotaknejo zemlje.
Slika 3
Višino košenja nastavite po želji.
Nastavitvena možnost (glede na 
izvedbo) je od približno 3 cm 
do največ 9 cm.

Navodila
Pri strojih z ločeno nastavitvijo 
koles, nastavite vsa kolesa na isto 
višino.

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Model A:
 Odvijte kolesa in jih nastavite 

na ustrezno višino.
Model B:
 Povlecite trak in ga pripnite 

v želenem položaju.
Model C:
 Potegnite ročico osrednje 

nastavitve višine vnaprej ali 
vzvratno in jo zapnite v želenem 
položaju.

Model D:
 Pritisnite aretirni gumb naprave 

in istočasno z vlečenjem ali pritis-
kanjem na držaj/ročico nastavite 
želeno višino. Pri popustitvi aretir-
nega gumba naprave se izbrana 
višina zaskoči.

Model E:
 Kolo potisnite vnaprej in ga 

zapnite na želeni višini.
3. Priključni kabel
Slika 4
 Priključni kabel pritrdite na 

elastični poteg za kabel.
 Priključni kabel priključite najprej 

na kombinacijo stikalo/vtič na 
napravi in šele nato v vtičnico z 
230 V.

4. Zagon motorja
! Nevarnost

Rok in nog ne približujte rezalnemu 
orodju.

Pozor
– Naprave pri zagonu ne nagibajte.
– Pri poizkušanju zagona naprave 

v visoki trave se lahko motor 
pregreje in poškoduje.

Slika 5
 Potegnite jo na ravno površino s 

čim manj trave. 
 Ko stojite za napravo – pritisnite 

aretirni gumb in ga zadržite 
pritisnjenega.

 Povlecite varnostni držaj in ga 
zadržite, aretirni gumb popustite.

Motor in rezalno orodje stečeta. 
Lahko začnete s košenjem.

5. Vklop/izklop pogona 
koles

(samo pri napravah s kolesnim 
pogonom)
Slika 9
Vklop pogona koles :
 Ročico potegnite in jo zadržite.
Izklop pogona koles :
 Ročico popustite.
6. Izključitev motorja
 Izpustite varnostno ročico.

Po kratkem času se motor 
in rezalnik zaustavita.

7. Snetje in izpraznitev 
zbiralnika za travo

Slika 2
Če ostane pokošeni material na 
tleh ali kaže kazalec nivoja 
polnjenja (opcija, Slika 10), da je 
košara polna:
 Sprostite varnostno prečko in 

poča-kajte, da se motor ustavi.
 Loputo izmeta privzdignite in 

snemite zbiralnik za travo.
 Izpraznite vsebino zbiralnika.
8. Delo brez zbiralnika 

za travo
Ko snamete zbiralnik za travo, 
se loputa izmeta povezne navzdol. 
Pri delu brez zbiralnika za travo leti 
pokošena trava neposredno na tla.
9. Preureditev za 

zastiranje
(samo za naprave s priborom 
za zastiranje/opcija).
Stroji z izmetavanjem zadaj:
Slika 7A
 Privzdignite loputo izmeta.
 Snemite zbiralnik za travo.
 Vstavite klin za zastiranje  

(glede na model).
 Spustite pokrov na odprtini 

za izmetavanje.

Navodila
Pri modelih z integrirano funkcijo 
zastiranja ni potreben poseben klin 
za zastiranje – to funkcijo 
prevzame posebno oblikovan 
pokrov na zadnji strani (Slika 7B).
Stroji z bočnim izmetavanjem:
 Odstranite napravo za bočno 

izmetavanje – odbojnik/zapiralo 
naprave za zastiranje se 
samodejno zapre (Slika 8A).

10.  Preureditev stroja 
za bočno izmetavanje

(odvisno od izvedbe)
 Če obstoja: snemite košaro za 

travo in spustite loputo odprtine 
za izmet trave na zadku.

 Dvignite odbojnik/zapiralo 
naprave za zastiranje in 
montirajte napravo za bočno 
izmetavanje (Slika 8B).

11.  Po končanem delu
 Izpraznite zbiralnik za travo.
 Izvlecite omrežni vtič iz omrežja 

in iz naprave.
 Preden napravo očistite, shranite 

ali konzervirate, pustite motor, 
da se pohladi (približno 30 
minut).

Nasveti za nego trave
Košnja
Travišče je sestavljeno iz več 
različnih vrst trav. Če pogosteje 
kosite, bolje rastejo vrste trave, ki 
poganjajo več korenin in tvorijo 
gostejšo rušo. Če redkeje kosite, se 
bolje razvijejo trave, ki so višje 
rastejo, in drug plevel (npr. detelja, 
marjetice).
Normalna višina trave dosega 4–5 
cm. Treba je kositi le 1/3 skupne 
višine, torej s 7–8 cm kositi na 
normalno višino. 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.
Pri košnji naj se sledi vedno 
nekoliko prekrivajo.
Zastiranje (s priborom)
Travo se pri zastiranju reže v krajše 
koščke (približno 1 cm) in ostane 
na travišču. V ruši se ohrani veliko 
hranilnih snovi. 
Za doseganje najbol-jših rezultatov 
je potrebno višino trave stalno 
ohranjati na normalni višini 
(glej tudi odstavek «Košnja»).
Pri zastiranju se držite naslednjih 
pravil:
– Ne kosite mokre trave. 
– Nikoli ne pokosite več kot 2 cm 

celotne višine trave.
– Kosilnico vozite počasi.
– Rezilo redno očistite.
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Prenašanje
! Nevarnost

Pred prevažanjem na ali v kakem 
vozilu: izključite motor in odstranite 
priključni kabel. Pustite motor, 
da se ohladi (približno 30 minut).
Pri prevažanju naprave na kakem 
vozilu ali v njem naj bo ta dobro 
pritrjena, da ne zdrsne.
Preden napravo dvignete ali prena-
šate, izvlecite priključni kabel 
iz vtičnice. Če hočete napravo 
prenašati preko različnih površin, 
kot npr. poti ali dvorišč, najprej 
izključite motor.

Pozor
Kabla med motorjem in 
kombinacijo stikalo/vtič ne 
ukleščite ali prepo-gibajte.
Slika 6
 Za lažje shranjevanje naprave 

lahko upravljalni ročaj zložite.

Vzdrževanje/Čiščenje
! Nevarnost

Za zaščito pred poškodbami pred 
vsemi deli na napravi:
– ugasnite motor,
– počakajte, da se vsi premični deli 

popolnoma zaustavijo,
– izvlecite omrežni vtič,
– pustite motor, da se pohladi 

(približno 30 minut).

Vzdrževanje
! Nevarnost

Za preprečitev poškodb z rezal-
nikom naj vsa dela, kot so zame-
njava ali brušenje rezalnika, opravi 
strokovnjak (potrebno je posebno 
orodje).
Pred vsakim delovanjem
 Preverite priključni kabel.
 Preverite, če so vsi vijaki trdno 

zatisnjeni.
 Preverite varnostne priprave.
 Preverite napravo – glej odstavek 

«Pred in po delu».

Preverite prijemalno točko 
sklopke:
(samo pri napravah s kolesnim 
pogonom)
– Pri tekočem motorju in 

izključenem pogonu koles se 
naprava ne sme premikati.

– Pri tekočem motorju in 
vključenem pogonu koles se 
mora naprava premikati naprej.

 Po potrebi, nastavite stičišče 
profila zob z narebričenim 
koleščkom/nastavitveno matico 
na vzvodu pogona koles ali 
Bowdenovi vrvi («ali zagonski 
žici»).

Enkrat na sezono
 Namažite zgibne točke in vrtilne 

vzmeti na izmetnem pokrovu 
z mastjo.

 Na koncu sezone dajte napravo 
pregledati in opraviti vzdrževanje 
v strokovni delavnici.

Čiščenje
Pozor

– Naprave ne škropite z vodo, ker 
lahko tako poškodujete električne 
dele naprave.

– Napravo očistite po vsaki košnji. 
Neočiščena naprava lahko 
povzroči poškodbe materiala ali 
omejitev funkcioniranja.

Čiščenje zbiralnika za travo
Najlažje je napravo očistiti takoj 
po košnji.
 Snemite zbiralnik za travo in ga 

izpraznite.
 Zbiralnik za travo lahko očistite 

z brizganjem vode (z vrtno 
cevjo).

 Pred naslednjo uporabo naj se 
zbiralnik popolnoma posuši.

Čiščenje kosilnice
! Nevarnost

Pri čiščenju rezalnika se lahko 
porežete. Zaradi vaše zaščite 
nosite delovne rokavice.
Kosilnico po možnosti očistite takoj 
po košnji.
 Napravo prevrnite na stran.
 Notranjost ohišja rezalnika in 

izmetno loputo očistite s ščetko, 
metlico ali krpo.

 Napravo postavite na kolesa 
in odstranite vse ostanke trave 
in umazanije.

Priprava na daljšo 
zaustavitev delovanja

Pozor
Materialne škode na stroju. 
Napravo (z ohlajenim motorjem) 
shranite samo v suhih in čistih 
prostorih. Napravo ob daljših 
prekinitvah dela zavarujte npr. 
pozimi v vsakem primeru pred 
zmrzovanjem in rjavenjem.
Po sezoni, ali ko naprave ne 
uporabljate več kot en mesec:
 Očistite napravo in zbiralnik za 

travo.
 Vse kovinske dele za zaščito 

pred rjo obrišite s krpo, 
namočeno  
v olje (brez vsebovanja smol), ali 
pa poškropite z oljnim 
razpršilom.

Garancija
V vsaki državi veljajo garancijski 
pogoji, ki jih določa naše podjetje 
ali uvoznik.  
Motnje na napravi nadomestimo 
v okviru garancijskih pogojev brez-
plačno, če je vzrok napaka v 
materialu ali v proizvodnem 
procesu.  
V primeru, da se naprava pokvari, 
se oglasite pri prodajalcu oziroma 
pri najbližji avtorizirani servisni 
službi.
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Spoznavanje in odprava motenj
Motnje pri delovanju vaše kosilnice nastanejo v večini primerov zaradi enostavnih vzrokov, ki jih morate spoznati 
in jih lahko delno sami odpravite. V dvomljivem primeru vam rad pomaga naš strokovnjak.

Motnja Možen vzrok Pomoč

Motor se ne zažene. Priključni kabel ni vtaknjen v 
vtičnico ali pa je oškodovan.

Preverite kabel, vtaknite ga v 
vtičnico, po potrebi ga obnovite ali ga 
pa dajte v popravilo strokovnjaku.

Hišna varovalka je 
preobremenjena.

Varovalko ponovno vključite, po 
možnosti uporabite priključno 
vtičnico z močnejšo varovalko ali pa 
naj vam strokovnjak tak priključek 
namesti.

Okvara kombinacije stikalo/vtičnica Dajte jo popraviti v strokovni 
delavnici.

Motor brenči, vendar ne steče. Kosilnica leži v visoki travi. Kosilnico potegnite na prostor z 
nizko travo.

Rezalnik je blokiran. Izvlecite omrežni vtič, odstranite 
tujke.

Motor nenadoma ugasne. Vtič se je sprostil. Preverite priključni kabel, prepričajte 
se, da je pritrjen na elastičen poteg 
kabla, vtič ponovno vtaknite v 
vtičnico.

Sprožila se je zaščita pred preobre-
menitvijo (glede na model).

Izvlecite omrežni vtič, odstranite 
zamašitev v izmetni odprtini, 
počakajte približno 30 minut, 
napravo ponovno vključite.

Nenavaden hrup (ropotanje, 
rožljanje, klopotanje).

Vijaki, matice ali druge pritrditve 
so se razrahljale.

Dele ponovno privijte.  
Če hrup ne izgine, obiščite servisno 
delavnico.

Močno tresenje. Poškodovana os rezalnega orodja 
ali poškodovan nož.

Napravo takoj izklopite.
Okvarjene dele naj v servisni 
delavnici zamenjajo.

Kolesni pogon ne deluje. Poškodovan klinasti jermen 
oz. prenos.

Poškodovane dele dajte nadomestiti 
v strokovni delavnici.
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Površen rez ali hitrost vrtljajev 
upada.

Trava je previsoka. Nastavite višji odmik rezanja ali 
po potrebi dvakrat kosite.

Trava ostaja na kosišču ali 
zbiralnik se ne napolni.

Trava je premokra. Pustite, da se trava posuši.

Izmet je zamašen. Izvlecite omrežni vtič, odstranite 
zamašitev.

Rezalnik je top. Rezalnik dajte nabrusiti ali zamenjati 
v strokovni delavnici.

Zbiralnik za travo je poln. Izključite kosilnico, izpraznite 
zbiralnik trave.

Zbiralnik za travo je umazan. Izključite kosilnico, očistite zračne 
reže v zbiralniku trave.

Motnja Možen vzrok Pomoč




