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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla 
póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia 
przy zamawianiu czêœci zamiennych 
i dla serwisu. Tabliczka znamionowa 
umieszczona jest w pobli¿u silnika. 
Proszê wpisać wszystkie dane 
znajduj¹ce siê na tabliczce 
znamionowej do poni¿szej ramki.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajd¹ Pañstwo 
w oddzielnej deklaracji zgodnoœci, 
która stanowi czêœć niniejszej instrukcji 
obsługi.

Ilustracje graficzne

Proszê rozło¿yć strony z ilustracjami 
umieszczone na pocz¹tku instrukcji 
obsługi.
W niniejszej instrukcji obsługi opisane 
s¹ ró¿ne modele. Przedstawienia 
graficzne mog¹ ró¿nić siê szczegółami 
od nabytego urz¹dzenia.

Dla własnego 
bezpieczeñstwa

Prawidłowe u¿ycie 
urz¹dzenia
Urz¹dzenie przeznaczone jest 
wył¹cznie do
– zastosowania zgodnie z opisem 

i wskazówkami bezpieczeñstwa 
podanymi w tej instrukcji obsługi;

– koszenia trawy w ogrodzie 
przydomowym lub w ogródku 
działkowym.

Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia 
jest niezgodne z przeznaczeniem. 
U¿ycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratê 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowi¹zku odpowiedzialnoœci ze strony 
producenta. U¿ytkownik odpowiada za 
wszystkie szkody wyrz¹dzone osobom 
trzecim lub ich mieniu.
Samowolne zmiany przeprowadzone 
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ wszelk¹ 
odpowiedzialnoœć producenta 
za szkody wynikłe z tych zmian.
Tylko dla urz¹dzeñ z rozrusznikiem 
elektrycznym:

Prostownik nale¿¹cy do zakresu 
dostawy przeznaczony jest wył¹cznie 
do ładowania akumulatora 
zastosowanego w urz¹dzeniu. 
Akumulator zastosowany w urz¹-
dzeniu mo¿na ładować tylko 
za pomoc¹ tego prostownika.

Przestrzegać wskazówek 
bezpieczeñstwa i obsługi
Przed u¿yciem urz¹dzenia proszê, 
jako u¿ytkownik, uwa¿nie przeczytać 
niniejsz¹ instrukcjê obsługi. 
Proszê stosować siê do przepisów 
i wskazówek zawartych w tej instrukcji 
i przechowywać j¹ do dalszego 
zastosowania. Nie zezwalać na 
obsługê urz¹dzenia dzieciom, ani 
osobom, które nie zapoznały siê 
z niniejsz¹ instrukcj¹ obsługi.
W przypadku zmiany właœciciela 
przekazać instrukcjê wraz 
z urz¹dzeniem.

Ogólne wskazówki 
bezpieczeñstwa
W tym rozdziale podane s¹ ogólne 
wskazówki bezpieczeñstwa. 
Ostrze¿enia dotycz¹ce pojedynczych 
czêœci, funkcji lub czynnoœci 
zamieszczone s¹ w odpowiednim 
miejscu tej instrukcji.

Przed rozpoczêciem pracy
Osoby u¿ytkuj¹ce to urz¹dzenie nie 
mog¹ znajdować siê pod wpływem 
œrodków odurzaj¹cych, jak np. alkohol, 
narkotyki lub lekarstwa.
Osobom poni¿ej 16 roku ¿ycia zabra-
nia siê obsługi tego urz¹dzenia, jak 
równie¿ innych prac przy urz¹dzeniu, 
jak np. przegl¹d i konserwacja, 
czyszczenie, nastawianie – 
obowi¹zuj¹ce przepisy terenowe 
mog¹ okreœlać doln¹ granicê wieku 
u¿ytkownika.
Niniejsze urz¹dzenie nie nadaje siê do 
obsługi przez osoby (równie¿ dzieci) 
o ograniczonych zdolnoœciach 
fizycznych, czuciowych lub 
umysłowych, albo niedostatecznym 
doœwiadczeniu i/lub niedostatecznej 
wiedzy, chyba ¿e bed¹ one 
nadzorowane przez osoby trzecie 
odpowiedzialne za ich 
bezpieczeñstwo i bêd¹ pouczone 
w obsłudze tego urz¹dzenia.

Dzieci powinny znajdować siê pod 
ci¹głym nadzorem, aby zapewnić, ¿e nie 
bêd¹ u¿ywać urz¹dzenia do zabawy.

Przed rozpoczêciem pracy nale¿y 
zapoznać siê zarówno z wyposa¿eniem 
i elementami obsługi, jak równie¿ z ich 
działaniem.
Paliwo przechowywać tylko 
w odpowiednich pojemnikach, 
które dopuszczone s¹ do takiego 
zastosowania i nie składować 
w pobli¿u Ÿródeł ciepła (np. piece, 
podgrzewacze wody). Paliwo tankować 
tylko na wolnym powietrzu.
Nie tankować paliwa przy wł¹czonym 
silniku ani wtedy, gdy silnik jest gor¹cy.
Natychmiast wymienić uszkodzony 
wydech, zbiornik paliwa lub pokrywê 
zbiornika paliwa.
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Przed u¿yciem sprawdzić, czy,
– zespół zbieraj¹cy trawê działa 

prawidłowo, a klapa wyrzutowa 
zamyka siê. Niezwłocznie 
wymienić/zast¹pić zepsute, 
zu¿yte lub brakuj¹ce czêœci.

– narzêdzia tn¹ce, œruby mocuj¹ce 
i cały zespół tn¹cy nie s¹ zu¿yte lub 
uszkodzone. Proszê zlecić wymianê 
całych kompletów zu¿ytych lub 
zepsutych czêœci w autoryzowanym 
punkcie serwisowym, aby 
wykluczyć brak wywa¿enia.

Czêœci zamienne i wyposa¿enie musz¹ 
spełniać warunki podane przez 
producenta urz¹dzenia. 
Dlatego proszê stosować tylko 
oryginalne czêœci zamienne 
i oryginalne wyposa¿enie, albo czêœci 
zamienne i wyposa¿enie, które 
dopuszczone s¹ przez producenta 
urz¹dzenia do takiego zastosowania.
Wszelkie naprawy urz¹dzenia proszê 
zlecić do wykonania tylko 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Podczas pracy urz¹dzeniem
Podczas pracy urz¹dzeniem lub przy 
urz¹dzeniu nale¿y stosować 
odpowiedni¹ odzie¿ robocz¹, jak np.:
– bezpieczne obuwie robocze,
– długie spodnie,
– w¹sk¹, przylegaj¹c¹ odzie¿,
– osobiste œrodki ochrony słuchu,
– okulary ochronne.
Wszystkie elementy wyposa¿enia 
bezpieczeñstwa musz¹ być zawsze 
kompletnie zamontowane na 
urz¹dzeniu i nie mog¹ być uszkodzone.
Nie wolno dokonywać ¿adnych zmian 
w wyposa¿eniu bezpieczeñstwa.
Urz¹dzenie u¿ywać tylko 
w dostarczonym i wyznaczonym przez 
producenta stanie technicznym.
Nigdy nie zmieniać wstêpnych ustawieñ 
fabrycznych silnika.
Unikać otwartego ognia, iskrzenia 
i nie palić.

Przed przeprowadzaniem 
jakichkolwiek czynnoœci 
przy urz¹dzeniu
W celu ochrony przed zranieniem, 
przed przyst¹pieniem do jakichkol-
wiek czynnoœci przy urz¹dzeniu 

(np. przegl¹d, konserwacja, 
nastawianie) i przed transportem 
urz¹dzenia (np. podnoszenie lub 
przenoszenie) nale¿y
– wył¹czyć silnik,
– wyci¹gn¹ć kluczyk ze stacyjki 

(o ile jest),
– odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹, 
a silnik siê ochłodzi,

– wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych 
przy silniku, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wł¹czenie silnika,

– przestrzegać dodatkowych 
wskazówek bezpieczeñstwa, 
które podane s¹ w instrukcji 
obsługi silnika.

Po zakoñczeniu pracy 
urz¹dzeniem
Nie opuszczać urz¹dzenia bez 
wył¹czenia silnika i – o ile jest – 
wyci¹gn¹ć kluczyk ze stacyjki.

Wyposa¿enie 
zabezpieczaj¹ce
Rysunek 1

Niebezpieczeñstwo
Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia, 
je¿eli wyposa¿enie bezpieczeñstwa 
jest uszkodzone lub nie jest 
zamontowane.

DŸwignia bezpieczeñstwa (1)
DŸwignia bezpieczeñstwa słu¿y do 
natychmiastowego zatrzymania silnika 
i zespołu tn¹cego w przypadku 
wyst¹pienia zagro¿enia. 
Nie wolno przeprowadzać prób 
wył¹czenia działania dŸwigni 
bezpieczeñstwa.

Klapa otworu wyrzutowego (2) 
lub osłona odbojowa (3)
Klapa otworu wyrzutowego/osłona 
odbojowa chroni u¿ytkownika przed 
zranieniem przez zespół tn¹cy, albo 
wyrzucone twarde czêœci lub 
przedmioty. Urz¹dzenie wolno 
eksploatować tylko z klap¹ otworu 
wyrzutowego lub osłon¹ odbojow¹

Symbole na urz¹dzeniu
Na urz¹dzeniu znajduj¹ siê naklejki 
z ró¿nymi symbolami. Poni¿ej podane 
s¹ znaczenia tych symboli:

Uwaga! 
Przed uruchomieniem 
przyczytać instrukcjê 
obsługi!

Usun¹ć z obszaru 
zagro¿enia osoby 
trzecie!

Przed przyst¹pieniem 
do jakichkolwiek 
czynnoœci przy urz¹-
dzeniu i przed jego 
opuszczeniem wył¹-
czyć silnik i wyci¹gn¹ć 
kluczyk ze stacyjki.
Przestrzegać dodatko-
wych wskazówek 
z rozdziału „Dla włas-
nego bezpieczeñstwa“.
Przed przyst¹pieniem 
do jakichkolwiek czyn-
noœci przy narzêdziach 
tn¹cych nale¿y wyj¹ć 
wtyczkê œwiec zapłono-
wych! Palce i stopy 
trzymać z dala od 
narzêdzi tn¹cych! 
Przed przyst¹pieniem 
do nastawiania lub 
czyszczenia urz¹dzenia, 
albo do sprawdzania 
urz¹dzenia, nale¿y 
wył¹czyć urz¹dzenie 
i wyj¹ć wtyczkê œwiec 
zapłonowych.

Niebezpieczeñstwo zranienia – 
pracować tylko z zamontowan¹ 
osłon¹ odbojow¹.

!

!
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Niebezpieczeñstwo zranienia – 
pracować tylko z zamontowanym 
tylnym kabł¹kiem ochronnym.

Niebezpieczeñstwo zranienia – 
pracować tylko z zamontowanym 
zespołem wyrzutowym.
Powy¿sze symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu nale¿y utrzymywać w takim 
stanie, aby były zawsze czytelne.

Symbole u¿yte w instrukcji 
obsługi 
W tej instrukcji obsługi zastosowano 
symbole do oznaczenia wystêpuj¹cych 
niebezpieczeñstw lub zaznaczenia 
wa¿nych wskazówek. Oto znaczenie 
tych symboli:

Niebezpieczeñstwo
Zwraca uwagê na niebezpieczeñstwo 
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹ 
i zagra¿aj¹ce osobom. 

Uwaga
Zwraca uwagê na niebezpieczeñstwo 
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹ 
i zagra¿aj¹ce uszkodzeniem urz¹-
dzenia.

Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje 
i wskazówki dotycz¹ce 
u¿ytkowania.

Monta¿

Monta¿ urz¹dzenia przedstawiony jest 
w formie rysunków na oddzielnym 
arkuszu.

Zasady utylizacji
Wystêpuj¹ce resztki opakowañ, stare 
urz¹dzenie itp. utylizować zgodnie 
z lokalnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Obsługa
Proszê przestrzegać równie¿ 
wskazówek podanych w instrukcji 
obsługi silnika.

Niebezpieczeñstwo
Wypadek
– Osobom, dzieciom lub zwierzêtom 

nie wolno przybywać w pobli¿u 
urz¹dzenia podczas koszenia. 
Niebezpieczeñstwo zranienia 
wyrzuconymi kamieniami lub 
innymi przedmiotami. 

Upadek
– Urz¹dzenie prowadzić tylko 

z prêdkoœci¹ chodzenia.
– Zachować szczególn¹ ostro¿noœć 

podczas koszenia do tyłu 
i ci¹gniêcia urz¹dzenia do siebie.

– Przy koszeniu na stromych 
zboczach urz¹dzenie mo¿e siê 
przewrócić i zranić u¿ytkownika. 
Urz¹dzenie prowadzić tylko 
w poprzek zbocza, nigdy pod 
górê, ani z góry na dół. 
Tym urz¹dzeniem nie kosić trawy 
na zboczach o nachyleniu 
wiêkszym ni¿ 20%.

– Zachować szczególn¹ ostro¿noœć 
przy zmianie kierunku jazdy 
i zawsze zwracać uwagê na 
pewn¹ postawê podczas pracy.

– Podczas koszenia w obszarach 
granicznych grozi 
niebezpieczeñstwo zranienia. 
Koszenie przy krawê¿nikach, 
krzakach i na stromych zboczach 
jest niebezpieczne. Zachować 
odstêp bezpieczeñstwa.

– Przy koszeniu mokrej trawy 
przyczepnoœć do podło¿a jest 
mniejsza, dlatego urz¹dzenie mo¿e 
wpaœć w poœlizg i przewrócić 
u¿ytkownika. Kosiarkê stosować 
tylko wtedy, je¿eli trawa jest sucha.

– Pracować tylko przy œwietle 
dziennym lub bardzo dobrym 
oœwietleniu sztucznym.

Zranienie
– Zachować zawsze odstêp 

bezpieczeñstwa do obracaj¹cego 
siê narzêdzia wyznaczony 
długoœci¹ uchwytów 
prowadz¹cych urz¹dzenia.

– Podczas eksploatacji urz¹dzenia 
obszar pracy osoby obsługuj¹cej 
znajduje siê z tyłu za uchwytem 
prowadz¹cym.

– Nie wolno zbli¿ać dłoni ani stóp 
do obracaj¹cych siê czêœci.

– Nie wolno stosować urz¹dzenia 
w złych warunkach pogodowych, 
jak np. niebezpieczeñstwo 
wyst¹pienia deszczu lub burzy.

– Wył¹czyć silnik i zaczekać, 
a¿ zespół tn¹cy całkowicie siê 
zatrzyma:
–  zanim urz¹dzenie siê przechyli,
–  przed transportem 

po powierzchniach innych 
ni¿ trawnik,

– Wył¹czyć silnik i w celu 
wykluczenia przypadkowego 
wł¹czenia silnika: wyci¹gn¹ć 
kluczyk ze stacyjki (o ile jest) 
i poczekać a¿ silnik ulegnie 
ochłodzeniu; wyj¹ć wtyczkê 
œwiecy zapłonowej,
– przed przyst¹pieniem do 

usuwania blokady lub usuwania 
przyczyny zatkania kanału 
wyrzutowego,

– przed przyst¹pieniem do 
sprawdzania, czyszczenia, 
nastawiania lub naprawy kosiarki,

– po natrafieniu kosiarki na ciało 
obce. Sprawdzić, czy kosiarka 
nie jest uszkodzona i w razie 
uszkodzania zwrócić siê do 
uprawnionego wartszatu 
specjalistycznego,

– je¿eli urz¹dzenie zaczyna nagle 
niespokojnie drgać. W takim 
przypadku nale¿y natychmiast 
sprawdzić urz¹dzenie.

– Nie podnosić ani nie przenosić 
urz¹dzenia z pracuj¹cym silnikiem.

– Przed przyst¹pieniem do pracy 
sprawdzić teren, na którym bêdzie 
u¿yte urz¹dzenie i usun¹ć 
wszystkie przedmioty, które mog¹ 
zostać pochwycone i wyrzucone 
przez kosiarkê.

!

!
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– Je¿eli zespół tn¹cy natrafi na ciało 
obce (np. kamieñ), albo urz¹dzenie 
zacznie nagle niezwykle drgać: 
natychmiast wył¹czyć silnik. 
Przed ponownym u¿yciem nale¿y 
zlecić sprawdzenie urz¹dzenia 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym, czy nie 
uległo uszkodzeniu.

– Nie stawać przed otworami 
wyrzutowymi trawy.

Urz¹dzenia z koszem:
– Przy zdejmowaniu kosza mo¿e 

nast¹pić zranienie wyrzucanymi 
przedmiotami lub traw¹. Dlatego 
nie wolno opró¿niać kosza przy 
pracuj¹cym silniku. Najpierw 
nale¿y wył¹czyć urz¹dzenie.

Niebezpieczeñstwo uduszenia siê 
tlenkiem wêgla (czadem) 
Silnik spalinowy wł¹czać tylko na 
wolnym powietrzu. 
Wybuch lub po¿ar
– Pary benzyny s¹ wybuchowe, 

a sama benzyna jest wysoce 
łatwopalna.

– Paliwo napełniać przed 
wł¹czeniem silnika. Nie otwierać 
zbiornika benzyny, je¿eli silnik 
pracuje lub jest jeszcze gor¹cy.

– Dolewać paliwo tylko przy 
wył¹czonym i chłodnym silniku. 
Unikać otwartego ognia, iskrzenia 
i nie palić. Paliwo tankować tylko 
na wolnym powietrzu. 

– W przypadku przelania siê paliwa 
nie wolno wł¹czać silnika. 
Usun¹ć urz¹dzenie z obszaru 
zanieczyszczonego paliwem 
i zaczekać, a¿ pary benzyny 
siê ulotni¹.

– W celu unikniêcia 
niebezpieczeñstwa wybuchu 
po¿aru nale¿y dbać o to, aby ni¿ej 
wymienione czêœci urz¹dzenia nie 
były zanieczyszczone traw¹ ani 
olejem:
– silnik,
– wydech,
– baterie/akumulator,
– zbiornik benzyny.

Niebezpieczeñstwo potkniêcia siê
– Urz¹dzenie prowadzić tylko 

z prêdkoœci¹ chodzenia.

Uwaga
Uszkodzenie urz¹dzenia
– Kamienie, gałêzie lub podobne 

przedmioty mog¹ spowodować 
uszkodzenie urz¹dzenia i zakłócić 
jego działanie. Przed 
uruchomieniem urz¹dzenia 
nale¿y usun¹ć z obszaru pracy 
wszystkie twarde przedmioty.

– Urz¹dzenie wolno eksploatować 
tylko wtedy, je¿eli nie jest 
uszkodzone i działa prawidłowo. 
Przed wł¹czeniem urz¹dzenia 
nale¿y przeprowadzić kontrolê 
wzrokow¹. Sprawdzić wyposa¿enie 
bezpieczeñstwa, elementy obsługi 
i poł¹czenia œrubowe, czy nie s¹ 
uszkodzone i czy s¹ prawidłowo 
zamocowane. Uszkodzone czêœci 
wymienić przed uruchomieniem 
urz¹dzenia.

Dopuszczalny czas pracy 
urz¹dzeniem

Proszê przestrzegać krajowych/
komunalnych przepisów dotycz¹cych 
dopuszczalnego czasu pracy 
urz¹dzeniem (w razie w¹tpliwoœci 
zasiêgn¹ć informacji w rejonowym 
urzêdzie administracji).

Dane dotyczace kierunków

Przy podawaniu pozycji przy urz¹dzeniu 
(np. lewo, prawo) przyjmowany jest 
zawsze kierunek roboczy urz¹dzenia 
patrz¹c od uchwytu kieruj¹cego.

Przed pierwszym 
uruchomieniem
Wlać olej silnikowy

Uwaga
Ze wzglêdu na warunki transportowe, 
urz¹dzenie dostarczane jest bez 
oleju silnikowego. 
– Dlatego przed pierwszym 

uruchomieniem napełnić olej 
silnikowy, patrz „Instrukcja obsługi 
silnika“.

Naładować akumulator
(Urz¹dzenia z zapłonem elektrycznym)

Niebezpieczeñstwo 
poparzenia chemicznego/
zatrucia

W skrajnych przypadkach nale¿y 
liczyć siê z wyciekiem płynów lub 
ulatnianiem siê gazów.
Zale¿nie od modelu akumulator 
znajduje siê w pulpicie obsługi na 
górnym dr¹¿ku (rysunek 2a) albo 
na zespole tn¹cym (rysunek 2b/c). 

Niebezpieczeñstwo 
pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym

Przed ka¿dym u¿yciem nale¿y 
sprawdzić prostownik, czy nie 
wykazuje zewnêtrznych uszkodzeñ. 
Nie wolno nigdy u¿ywać 
uszkodzonego prostownika.

Uwaga
– Upewnić siê, ¿e parametry sieci 

wynosz¹ 220–230 V i 50 Hz 
zgodnie z danymi na tabliczce 
znamionowej urz¹dzenia 
do ładowania akumulatorów. 

– Urz¹dzenie do ładowania 
akumulatorów chronić przed 
wilgoci¹, deszczem, œniegiem, 
a tak¿e mrozem.

– Akumulator ładować tylko 
w dobrze przewietrzanych 
i suchych pomieszczeniach. 
Nie przekraczać maksymalnego 
czasu ładowania wynosz¹cego 
12 godzin.

– Przed uruchomieniem kosiarki 
do trawy odł¹czyć urz¹dzenie 
do ładowania akumulatorów 
od sieci i kosiarki.

Rysunek 2
 Przed pierwszym u¿yciem urz¹-

dzenia ładować akumulator 
co najmniej 10 godzin. 
Zastosować do tego tylko prostow-
nik nale¿¹cy do zakresu dostawy.

Wskazówka

Odł¹czać prostownik w kolejnoœci 
odwrotnej do podł¹czania.

!
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Wskazówki dotycz¹ce 
usuwania zu¿ytego 
prostownika

Prostownik podlega przepisom 
o usuwaniu i utylizacji urz¹dzeñ 
elektrycznych. Przestrzegać równie¿ 
obowi¹zuj¹cych przepisów 
terenowych.

Czynnoœci regulacyjne 
przed ka¿dym u¿yciem

Niebezpieczeñstwo zranienia
Przed prac¹ przy urz¹dzeniu
– wył¹czyć silnik,
– wyci¹gn¹ć kluczyk ze stacyjki 

(o ile jest),
– poczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci ulegn¹ całkowitemu 
zatrzymaniu; silnik musi być 
ochłodzony,

– wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych 
przy silniku, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wł¹czenie silnika.

Zawieszanie kosza
(tylko dla urz¹dzeñ z koszem)
Rysunek 11
 Odchylić klapê otworu 

wyrzutowego i zawiesić kosz.

Nastawianie wysokoœci ciêcia

Uwaga
Do koszenia na nierównym terenie 
wybrać tak¹ wysokoœć ciêcia, 
aby nó¿ tn¹cy nigdy nie zetkn¹ł siê 
z ziemi¹.
Rysunek 3
Wysokoœć ciêcia trawy mo¿na 
nastawić według ¿yczenia. 
Mo¿liwoœć nastawienia (zale¿nie od 
modelu) od ok. 3 cm do maksymalnie 
9 cm.

Wskazówka
W przypadku kosiarek z pojedyncz¹ 
regulacj¹ kół, ustawić wszystkie koła 
na tej samej wysokoœci.
Model A
 Kółka zamocować w odpowiedniej 

pozycji.
Model B
 Poci¹gn¹ć dŸwignie regulacji 

wysokoœci i zatrzasn¹ć 
w odpowiedniej pozycji.

Model C
 Przesun¹ć dŸwigniê centralnego 

regulatora wysokoœci do przodu lub 
do tyłu i zablokować w odpowiedniej 
pozycji.

Blokada przednich kół
(tylko dla urz¹dzeñ mo¿liwoœci¹ 
blokady przednich kół)
Rysunek 4
Blokada przednich kół do jazdy na 
wprost – koła ustawić na wprost, 
a kabł¹k wło¿yć do du¿ego otworu.
Koła ruchome do jazdy w dowolnym 
kierunku – kabł¹k wło¿yć do małego 
otworu.

Zatankować i sprawdzić 
poziom oleju
 Tankować benzynê bezołowiow¹ 

(patrz podrêcznik silnika).
 Zbiornik paliwa napełnić 

maksymalnie do wysokoœci 2 cm 
poni¿ej dolnej krawêdzi króćca 
wlewu.

 Mocno zamkn¹ć zbiornik paliwa.
 Sprawdzić poziom oleju, w razie 

potrzeby uzupełnić niedobór (patrz 
„Instrukcja obsługi silnika“).

Uruchamianie silnika
Rysunek 5

Niebezpieczeñstwo
W celu ochrony przed zranieniem
– nie wł¹czać silnika, je¿eli 

u¿ytkownik stoi przed otworem 
wyrzutowym,

– dłoni i stóp nie zbli¿ać od zespołu 
tn¹cego,

– nie zbli¿ać nigdy dłoni, stóp, 
ani innych czêœci ciała do 
obracaj¹cych siê czêœci 
urz¹dzenia. Nie zbli¿ać siê do 
otworu wyrzutowego.

Przed wł¹czeniem silnika wył¹czyć 
sprzêgło zespołu tn¹cego i napêdu.
Przy wł¹czaniu silnika nie wolno 
przechylać urz¹dzenia. Urz¹dzenie 
odstawiać na płaskiej powierzchni, 
gdzie trawa jest mo¿liwie krótka lub 
jest jej mało.

Wskazówki dotycz¹ce silnika

Przestrzegać informacji zawartych 
w instrukcji obsługi silnika.
– Niektóre modele nie s¹ wyposa¿one 

w dŸwigniê gazu; liczba obrotów 
ustawiana jest automatycznie. 
Silnik pracuje zawsze z optymaln¹ 
liczb¹ obrotów.

– Tak¿e przy ciepłym silniku mo¿e 
ewentualnie zajœć koniecznoœć 
wł¹czenia ssania wzgl. naciœniêcia 
przycisku startera.

– Niektóre modele nie posiadaj¹ 
ssania ani przycisku startera. 
Silnik ustawia siê automatycznie na 
odpowiedni proces startowania.

Przy zimnym silniku:

 Otworzyć zawór dopływu paliwa 
(je¿eli jest).

Urz¹dzenia z ssaniem (choke) :
 Nastawić dŸwigniê ssania (choke) 

w pozycji  lub wyci¹gn¹ć ciêgło 
a dŸwigniê gazu (je¿eli jest) nastawić 
na /max – rysunek 5A.

albo
 Nastawić dŸwigniê gazu w pozycji 

 – rysunek 5A.
Urz¹dzenia z przyciskiem rozrusznika:
 Mocno nacisn¹ć rozrusznik 1–5 

razy, a dŸwigniê gazu (je¿eli jest) 
nastawić na /max – rysunek 5B. 

Przy ciepłym silniku:

 Otworzyć zawór dopływu paliwa 
(je¿eli jest).

 Nastawić dŸwigniê gazu (je¿eli jest) 
na /max – rysunek 5B.

Urz¹dzenia bez rozrusznika 
elektrycznego:

Rysunek 5C
 Stan¹ć z tyłu za urz¹dzeniem – 

nacisn¹ć dŸwigniê bezpieczeñstwa 
i przytrzymać.

 Uchwyt rozrusznika linkowego 
ci¹gn¹ć powoli, a¿ do 
wyczuwalnego oporu a nastêpnie 
szybko i mocno poci¹gn¹ć. 
Nie puszczać gwałtownie uchwytu 
rozrusznika linkowego, lecz powoli 
poprowadzić z powrotem.

!
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Urz¹dzenia z rozrusznikiem 
elektrycznym:

Rysunek 5D
 Odł¹czyć urz¹dzenie do ładowania 

akumulatorów od sieci i kosiarki.
 Stan¹ć z tyłu za urz¹dzeniem – 

nacisn¹ć dŸwigniê bezpieczeñstwa 
i przytrzymać.

 Wł¹czyć kluczyk zapłonowy na 
uchwycie prowadz¹cym, a¿ silnik 
wystartuje (próba startu maks. 
5 sekund, przed nastêpn¹ prób¹ 
zaczekać co najmniej 1 minutê).

Wskazówka
W przypadku kosiarek z rozrusznikiem 
elektrycznym (w zale¿noœci od wersji 
wykonania) silnik mo¿e być tak¿e 
wystartowany rêcznie przez 
poci¹gniêcie za rozrusznik linkowy.

Gdy silnik pracuje:

 Po wł¹czeniu silnika (zale¿nie od 
modelu):
– cofn¹ć z powrotem ssanie 

(choke) (je¿eli jest),
– przesun¹ć dŸwigniê gazu 

(je¿eli jest) do pozycji pomiêdzy 
/max i /min, a silnik 

pozostawić wł¹czony, aby krótko 
siê rozgrzał. 

 Do koszenia trawy nastawić dŸwigniê 
gazu (je¿eli jest) na pełny gaz.

Wskazówka

Dalsze informacje dotycz¹ce obsługi 
silnika mo¿na znaleŸć w instrukcji 
obsługi silnika.

Zatrzymanie silnika
Rysunek 7
 Nastawić dŸwigniê gazu (je¿eli jest) 

na /min.
 Zwolnić dŸwigniê bezpieczeñstwa. 

Silnik i zespół tn¹cy zatrzymuj¹ siê 
po krótkim czasie.

Praca urz¹dzeniem
Wł¹czanie/wył¹czanie 
napêdu kół
(tylko dla urz¹dzeñ z napêdem kół)
Rysunek 6A, B, C
Wł¹czanie napêdu kół 

/ :

 Poci¹gn¹ć i przytrzymać dŸwigniê/
uchwyt.

Wył¹czanie napêdu kół 
/ :

 Puœcić dŸwigniê/uchwyt.

Wskazówka dla urz¹dzeñ 
zgodnie z rysunkiem 6C

Do wł¹czania/wył¹czania mo¿na u¿yć 
dŸwigniê zarówno po lewej, jak i po 
prawej stronie, wzglêdnie równie¿ 
obie dŸwignie jednoczeœnie.

Wskazówka
Ze wzglêdów konstrukcyjnych mo¿e 
siê zdarzyć, ¿e przy prowadzeniu 
urz¹dzenia do tyłu tylne koła bêd¹ 
stawiały wiêkszy opór. 
Zjawisko takie nie jest uszkodzeniem 
ani błêdem urz¹dzenia, tylko reakcj¹ 
uwarunkowan¹ technicznie.
Pomoc (w zale¿noœci od modelu): 
Poprowadzić urz¹dzenie bez 
zaci¹gania dŸwigni napêdu najpierw 
trochê do przodu, a nastêpnie do tyłu.

Zmiana prêdkoœci 
napêdu kół
(w zale¿noœci od wersji wykonania)

Uwaga
Uszkodzenie urz¹dzenia
Regulacjê przeprowadzać tylko przy 
pracuj¹cym silniku.
Rysunek 6D, E
 Wybrać zakres prêdkoœci mał¹ 

dŸwigni¹ (1/min/  i 4/max/ ).
Rysunek 6F, G
 DŸwigni¹ wybrać zakres prêdkoœci 

(1/min/  i 4/max/ ).

Wskazówka
Ze wzglêdu na warunki techniczne 
mo¿e siê zdarzyć, ¿e nastawienie 
prêdkoœci przy stoj¹cym urz¹dzeniu 
daje siê ciê¿ko zmieniać.

Pomoc: Poci¹gn¹ć uchwyt napêdu 
i wybrać odpowiedni zakres prêd-
koœci.

Wyjmowanie i opró¿nianie 
kosza
(dla urz¹dzeñ z koszem)
Rysunek 11
Gdy œciêta trawa pozostaje na 
podło¿u lub wskaŸnik stanu 
napełnienia (opcja, rysunek 12) 
wskazuje, ¿e kosz jest pełny:
 Puœcić uchwyt bezpieczeñstwa 

i poczekać, a¿ silnik siê zatrzyma.
 Odchylić klapê otworu 

wyrzutowego i wyj¹ć kosz.
 Opró¿nić kosz.

Praca bez kosza
Po wyjêciu kosza klapa otworu 
wyrzutowego opada na dół. 
Przy pracy bez kosza œciêta trawa 
wyrzucana jest bezpoœrednio na dół.

Przebudowa do koszenia na 
œciółkê
(przy urz¹dzeniach z opcjonalnym 
sprzêtem do koszenia na œciółkê)
Urz¹dzenia z wyrzutem do tyłu:

Rysunek 8A
 Unieœć klapê otworu wyrzutowego.
 Wyj¹ć kosz.
 Zało¿yć klin do œciółki (zale¿nie od 

modelu).
 Opuœcić klapê otworu wyrzutowego.

Wskazówka

Kosiarki ze zintegrowan¹ funkcj¹ do 
koszenia na œciółkê nie potrzebuj¹ 
dodatkowego klina do œciółki – tê 
funkcjê spełnia specjalnie 
ukształtowana klapa otworu 
wyrzutowego (rysunek 8B).
Urz¹dzenia z wyrzutem bocznym:

Rysunek 9
 Odbojnicê/zamkniêcie dla œciółki 

zamontować w miejsce wyrzutu 
bocznego (rysunek 9A)

albo
 Usun¹ć wyrzut boczny – odbojnica/

zamkniêcie dla œciółki zamyka siê 
automatycznie (rysunek 9B).
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Przebudowa do koszenia 
z bocznym wyrzutem
(w zale¿noœci od wersji wykonania)
 Jeœli wystêpuje: Zdj¹ć kosz i opuœcić 

w dół klapê tylnego otworu 
wyrzutowego.

 Podnieœć odbojnicê/zamkniêcie dla 
œciółki i zamontować wyrzut boczny 
(rysunek 9C).

Po zakoñczeniu pracy
 Wyci¹gn¹ć kluczyk ze stacyjki 

(o ile jest).
 Odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹, 
a silnik siê ochłodzi.

 Zamkn¹ć kurek paliwa (o ile jest – 
patrz „Instrukcja obsługi silnika“).

 Wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych.
 Opró¿nić kosz.
Urz¹dzenia z zapłonem elektrycznym:
 Doładować akumulator ok. 

10 godzin.

Wskazówka

Odstawiać urz¹dzenie w zamkniêtych 
pomieszczeniach tylko z ochłodzonym 
silnikiem.

Wskazówki dotycz¹ce 
pielêgnacji trawy

Kilka wskazówek, aby trawa była 
zdrowa i równomiernie rosła.

Koszenie
Trawa to wiele ró¿nych gatunków 
roœlin trawiastych. Czêste koszenie 
sprzyja wzrostowi tych gatunków traw, 
które rozwijaj¹ mocne korzenie i tworz¹ 
tward¹ darñ. Przy rzadkim koszeniu 
rozwijaj¹ siê szczególnie trawy wysoko 
rosn¹ce i dzikie ziele (np. koniczyna, 
stokrotki). Normalna wysokoœć trawy 
wynosi ok. 4–5 cm. Kosić nale¿y tylko 
1/3 wysokoœci całkowitej, a wiêc przy 
7–8 cm kosić na normaln¹ wysokoœć.
Nie kosić trawy ni¿ej ni¿ 4 cm, 
w przeciwnym przypadku, je¿eli jest 
sucho, darñ ulegnie zniszczeniu.
Trawê, która urosła wysoko (np. po 
urlopie) kosić etapami, a¿ do normalnej 
wysokoœci.
Kosić lekko nakładaj¹cymi siê pasami.

Koszenie na œciółkê 
(z wyposa¿eniem)
Podczas koszenia trawa zostaje 
pociêta na małe kawałki (ok. 1cm) 
i pozostaje na trawniku. W ten sposób 
zatrzymywanych jest wiele składników 
od¿ywczych. 
Optymalny wynik jest zagwarantowany, 
je¿eli zawsze bêdzie utrzymywana 
krótka trawa, patrz równie¿ rozdział 
„Koszenie”. Przy koszeniu na œciółkê 
przestrzegać nastêpuj¹cych 
wskazówek:
– Nie kosić mokrej trawy. 
– Nie kosić wiêcej ni¿ 2 cm 

z całkowitej długoœci trawy.
– Jechać powoli.
– Wykorzystywać maksymaln¹ liczbê 

obrotów silnika.
– Regularnie czyœcić zespół tn¹cy.

Transport urz¹dzenia

Na krótkich odcinkach popychać 
rêcznie

Niebezpieczeñstwo
Obracaj¹cy siê zespół tn¹cy mo¿e 
pochwycić przedmioty i odrzucić je, 
wyrz¹dzaj¹c w ten sposób szkody. 
W celu przeprowadzenia urz¹dzenia 
przez inne powierzchnie ni¿ trawniki, 
nale¿y najpierw wył¹czyć silnik.

Na pojeŸdzie

Niebezpieczeñstwo
Przed ka¿dym transportem 
zatrzymać silnik i pozostawić 
do ochłodzenia. Wyj¹ć kluczyk 
zapłonowy.
Nie wolno transportować urz¹dzenia 
w przechylonej pozycji.
Podczas transportu na lub 
w pojeŸdzie transportowym nale¿y 
zabezpieczyć urz¹dzenie przed 
przypadkowym przesuniêciem siê.
Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa. 
Pokrywa zbiornika paliwa musi być 
dokładnie i mocno zamkniêta.

Urz¹dzenia ze składanym 
uchwytem prowadz¹cym:

Rysunek 10
 Uchwyt prowadz¹cy mo¿na zło¿yć, 

co ułatwi przechowywanie 
urz¹dzenia. 

Przegl¹d i konserwacja/
czyszczenie

Niebezpieczeñstwo
W celu ochrony przed zranieniem, 
przed przyst¹pieniem do 
jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu 
nale¿y:
– wył¹czyć silnik,
– wyci¹gn¹ć kluczyk ze stacyjki 

(o ile jest),
– odczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹, 
a silnik siê ochłodzi,

– wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych 
przy silniku, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wł¹czenie silnika,

– przestrzegać dodatkowych 
wskazówek bezpieczeñstwa, 
które podane s¹ w instrukcji 
obsługi silnika.

Niebezpieczeñstwo
W celu ochrony przed zranieniem 
zespołem tn¹cym, wszelkie czyn-
noœci, jak wymiana lub ostrzenie 
no¿y, zlecić do wykonania 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym (konieczne 
s¹ specjalne narzêdzia).
Moment dokrêcenia œruby no¿a 
tn¹cego:
– 51–68 Nm (kosiarka do trawy 

z obudow¹ ze stali)
– 36–44 Nm (kosiarka do trawy 

z obudow¹ z tworzywa 
sztucznego)

Uwaga
Urz¹dzenie przechylać tylko w taki 
sposób, aby œwiece zapłonowe 
skierowane były zawsze do góry, 
poniewa¿ w ten sposób unika siê 
uszkodzenia silnika paliwem lub 
olejem silnikowym.

!
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Przegl¹d i konserwacja

Uwaga
Przestrzegać wskazówek 
dotycz¹cych przegl¹du i konserwacji, 
które podane s¹ w instrukcji obsługi 
silnika. Pod koniec sezonu zlecić 
wykonanie przegl¹du i konserwacji 
urz¹dzenia w autoryzowanym 
punkcie serwisowym.
Wszelkie naprawy urz¹dzenia, jak 
równie¿ wymianê uszkodzonych 
akumulatorów, wzglêdnie 
uszkodzonych bezpieczników zlecić 
do wykonania w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Uwaga
Zagro¿enie œrodowiska olejem 
silnikowym.
Stary, zu¿yty olej pozostały 
po wymianie oleju silnikowego 
oddać w odpowiednim punkcie 
zbioru oleju lub w przedsiêbiorstwie 
oczyszczania miasta.

Zagro¿enie œrodowiska 
bateriami/akumulatorami.

Zu¿ytych akumulatorów/baterii 
nie wolno wyrzucać do domowych 
œmieci. Proszê je oddać w punkcie 
zakupu, albo w przedsiêbiorstwie 
oczyszczania miasta. 
Przed oddaniem urz¹dzenia 
na złom nale¿y usun¹ć z niego 
zu¿yte baterie/akumulatory.

Wskazówka
Przestrzegać okresów przegl¹dów 
i serwisu podanych w instrukcji 
obsługi silnika.
Zale¿nie od modelu urz¹dzenie 
wyposa¿one jest w elektroniczny 
wskaŸnik przegl¹dów i konserwacji 
(rysunek 13). Przestrzegać nakazów 
przegl¹dów i konserwacji, które 
pojawiaj¹ siê na wskaŸnikach 
dodatkowo do pisemnych wskazówek 
dotycz¹cych przegl¹dów i konserwacji. 
Opis obsługi i dalsze informacje mo¿na 
znaleŸć w oddzielnej instrukcji obsługi, 
która doł¹czona jest do wskaŸnika 
przegl¹dów i konserwacji.

Przed ka¿dym uruchomieniem 
 Sprawdzić poziom oleju, w razie 

potrzeby dolać olej.

 Sprawdzić, czy poł¹czenia œrubowe 
s¹ prawidłowo dokrêcone, w razie 
potrzeby dokrêcić.

 Sprawdzić skutecznoœć działania 
wyposa¿enia bezpieczeñstwa.

Sprawdzić punkt wł¹czenia 
sprzêgła:
(tylko dla urz¹dzeñ z napêdem kół)
– Urz¹dzenie nie mo¿e siê posuwać 

do przodu przy pracuj¹cym silniku 
i wył¹czonym napêdzie kół.

– Urz¹dzenie powinno jechać do 
przodu przy pracuj¹cym silniku 
i wł¹czonym napêdzie kół.

Rysunek 15
 W razie potrzeby nastawić punkt 

wł¹czenia sprzêgła za pomoc¹ 
nakrêtki radełkowej/œruby 
nastawczej dŸwigni napêdu kół 
(w zale¿noœci od wersji wykonania 
na spodniej stronie pulpitu obsługi) 
lub za pomoc¹ ciêgła Bowdena.

Wskazówka

W niektórych modelach nie ma ¿adnej 
mo¿liwoœci nastawiania.

Po pierwszych 2–5 godzinach 
pracy
 Wymienić olej, patrz „Instrukcja 

obsługi silnika“.

Po ka¿dym koszeniu lub 
co 8 tygodni
(tylko dla urz¹dzeñ z zapłonem 
elektrycznym)
 Doładować akumulator 

ok. 10 godzin.

Jeden raz na sezon
 Wymienić olej, patrz „Instrukcja 

obsługi silnika“.
 Nasmarować przeguby i sprê¿yny 

skrêtowe przy klapie wyrzutowej.
 Pod koniec sezonu zlecić wykonanie 

przegl¹du i konserwacji urz¹dzenia 
w autoryzowanym punkcie 
serwisowym.

Czyszczenie
Uwaga

Urz¹dzenie wyczyœcić po ka¿dym 
u¿yciu. Urz¹dzenie, które nie jest 
regularnie czyszczone, łatwiej 
ulega awariom.

Do czyszczenia nie u¿ywać myjki 
wysokociœnieniowej.

Czyszczenie kosza
(tylko dla urz¹dzeñ z koszem)
Najłatwiej czyœci siê kosz zaraz 
po u¿yciu urz¹dzenia.
 Wyj¹ć i opró¿nić kosz.
 Kosz mo¿na wymyć silnym 

strumieniem wody (wê¿em 
ogrodowym).

 Kosz nale¿y dokładnie wysuszyć 
przed nastêpnym u¿yciem 
urz¹dzenia.

Czyszczenie kosiarki

Niebezpieczeñstwo
Podczas pracy przy zespole tn¹cym 
mo¿na łatwo siê zranić. 
Dlatego nale¿y stosować ochronne 
rêkawice robocze.

Uwaga
Urz¹dzenie przechylać tylko w taki 
sposób, aby œwiece zapłonowe 
skierowane były zawsze do góry, 
poniewa¿ w ten sposób unika siê 
uszkodzenia silnika paliwem lub 
olejem silnikowym.
Urz¹dzenia nie wolno pryskać wod¹, 
poniewa¿ mo¿e to spowodować 
uszkodzenie czêœci elektrycznych.
Urz¹dzenie nale¿y czyœcić mo¿liwie 
natychmiast po u¿yciu.
Czyszczenie kosiarki bez systemu 
myj¹cego zespół tn¹cy:

 Wyczyœcić komorê zespołu 
tn¹cego i klapê otworu 
wyrzutowego szczotk¹, miotełk¹ lub 
œcierk¹.

 Postawić urz¹dzenie na kółkach 
i usun¹ć widoczne resztki trawy 
i ziemi.

Czyszczenie kosiarki z systemem 
myj¹cym zespół tn¹cy:

Rysunek 14
Kosiarki z systemem myj¹cym zespół 
tn¹cy wyposa¿one s¹ w przył¹cze 
wody. Dziêki temu resztki trawy mo¿na 
zmyć ze spodniej strony zespołu 
tn¹cego i zapobiec osadzaniu siê 
chemikaliów powoduj¹cych korozjê.

!
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Po zakoñczeniu koszenia wykonać 
nastêpuj¹ce czynnoœci:
 Ustawić urz¹dzenie na równej 

powierzchni, na której nie ma ¿wiru 
ani luŸnych kamienii itp.

Wskazówka

Kanału wyrzutowego nie wolno 
kierować na domy, gara¿e, ani inne 
objekty.
 Na w¹¿ wodny zamontować 

dostêpny w handlu adapter 
(jako opcja w zakresie dostawy) 
i przył¹czyć do przył¹cza wodnego 
zespołu tn¹cego.

 Odkrêcić zawór wodny.
 Wystartować silnik i pozostawić 

pracuj¹cy na kilka minut.
 Zatrzymać silnik i odł¹czyć w¹¿ 

wodny od urz¹dzenia.
Po zakoñczeniu czyszczenia:
 Wystartować silnik i pozostawić 

pracuj¹cy na kilka minut, aby 
wysuszyć spodni¹ stronê zespołu 
tn¹cego.

 Zatrzymać silnik.

Unieruchamianie

Niebezpieczeñstwo
wybuchu i po¿aru.
Nie przechowywać urz¹dzenia 
z paliwem w zbiorniku (benzyn¹) 
w pomieszczeniach, w których 
opary paliwa mogłyby mieć kontakt 
z otwartym ogniem lub iskrami.

Uwaga
Mo¿liwoœć uszkodzenia 
urz¹dzenia. 
Urz¹dzenie (z ochłodzonym silnikiem) 
przechowywać tylko w czystym 
i suchym pomieszczeniu. Na dłu¿szy 
okres przechowywania, np. w okresie 
zimy, nale¿y koniecznie zabezpieczyć 
urz¹dzenie przed rdz¹.
Po sezonie, albo na okres nieu¿ywania 
urz¹dzenia trwaj¹cy dłu¿ej ni¿ 1 miesi¹c 
nale¿y:
 Spuœcić paliwo do odpowiedniego 

pojemnika i przygotować silnik 
do przechowywania w sposób 
opisany w instrukcji obsługi silnika.

Uwaga
Paliwo spuszczać tylko na wolnym 
powietrzu.
 Wyczyœcić urz¹dzenie i kosz.
 W celu ochrony przed rdz¹ prze-

trzeć wszystkie czêœci metalowe  
naoliwion¹ œcierk¹ (olej bez ¿ywicy) 
lub spryskać olejem z rozpylacza.

 Naładować akumulator (jeœli jest).

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe 
w tym kraju lub przez importera.

Ewentualne usterki urz¹dzenia 
usuwane s¹ w okresie gwarancji 
bezpłatnie, o ile spowodowane 
s¹ błêdem materiałowym lub 
produkcyjnym. W przypadku 
roszczenia gwarancyjnego proszê 
zwrócić siê do sprzedawcy lub 
najbli¿szego oddziału naszej firmy.

Informacja o silniku

Producent silnika odpowiada 
za wszystkie problemy zwi¹zane 
z silnikiem w odniesieniu do mocy 
i wydajnoœci, pomiaru mocy 
i wydajnoœci, danych technicznych, 
warunków gwarancji i serwisu. 
Dokładniejsze informacje podane s¹ 
w oddzielnej instrukcji u¿ytkowania 
i obsługi wydanej przez producenta 
silnika, która nale¿y do zakresu 
dostawy.

Rozpoznawanie 
i usuwanie usterek

Zakłócenia w działaniu urz¹dzenia 
spowodowane s¹ czêsto błahymi 
przyczynami, które powinni Pañstwo 
poznać i czêœciowo sami usun¹ć. 
W w¹tpliwych przypadkach mo¿na 
uzyskać pomoc w sklepie 
specjalistycznym.

.

!

Problem Mo¿liwa(-e) przyczyna(-y) Œrodki zaradcze

Linka startowa nie daje siê wyci¹gn¹ć. DŸwignia bezpieczeñstwa nie jest 
naciœniêta.

Przycisn¹ć dŸwigniê bezpieczeñstwa do 
uchwytu prowadz¹cego.

Nó¿ jest zablokowany. Wyj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych 
i usun¹ć przyczynê zablokowania.

Silnik jest uszkodzony. Zlecić naprawê w autoryzowanym 
punkcie serwisowym.

Silnik nie wł¹cza siê. DŸwignia gazu jest 
w nieprawidłowej pozycji.

Ustawić dŸwigniê gazu w pozycji  lub 
ssanie – CHOKE (je¿eli silnik jest zimny).

Ustawić dŸwigniê gazu w pozycji /
max. lub START (je¿eli silnik jest ciepły).

Kosiarka stoi w wysokiej trawie. Ustawić kosiarkê w niskiej trawie.



Instrukcja obsługi – kosiarka do trawy z silnikiem spalinowym Polski

141

Silnik nie wł¹cza siê. Brak paliwa w zbiorniku. Do zbiornika wlać czyste, œwie¿e paliwo.

Nasadka œwiecy zapłonowej 
nie jest nało¿ona na œwiecê.

Wło¿yć nasadkê.

Paliwo jest stare lub 
zanieczyszczone.

Wymienić na œwie¿e paliwo.

Filtr powietrza jest 
zanieczyszczony.

Wyczyœcić filtr powietrza.

Choke (ssanie) nie jest wł¹czone. Wł¹czyć choke.

Przycisk rozrusznika (przy zimnym 
starcie) nie został naciœniêty.

Nacisn¹ć przycisk rozrusznika.

– W przypadku kosiarki z rozruszni-
kiem elektrycznym:

Rozładowany akumulator. Naładować akumulator prostownikiem 
nale¿¹cym do zakresu dostawy.

Przewód jest uszkodzony. Sprawdzić, czy przewód elektryczny 
jest w porz¹dku.

Bezpiecznik jest uszkodzony. Uszkodzony bezpiecznik zlecić do 
wymiany w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Niezwykłe odgłosy (klekotanie, 
szczêkanie, stukanie).

Œruby, nakrêtki lub inne elementy 
mocuj¹ce s¹ luŸne.

Prawidłowo zamocować czêœci; 
je¿eli odgłosy pozostan¹: zwrócić siê do 
autoryzowanego punktu serwisowego.

Urz¹dzenie trzêsie; wystêpuj¹ drgania. Nó¿ jest luŸny. Zlecić dokrêcenie œruby mocuj¹cej nó¿ 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Nó¿ jest uszkodzony. Zlecić wymianê no¿a w autoryzowanym 
punkcie serwisowym.

Nó¿ jest nieprawidłowo 
wywa¿ony.

Zlecić wymianê lub wywa¿enie no¿a 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Elementy mocuj¹ce silnik s¹ luŸne. Zlecić prawidłowe zamocowanie silnika 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Nieczyste ciêcie lub spadek 
liczby obrotów.

Trawa jest zbyt wysoka. Nastawić wiêksz¹ wysokoœć ciêcia, 
w razie koniecznoœci kosić dwa razy. 

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

Trawa za mokra. Zaczekać, a¿ trawa obeschnie.

Otwór wyrzutowy jest zatkany. Wył¹czyć silnik, usun¹ć przyczynê 
zatkania.

Nó¿ jest têpy. Zlecić wymianê lub naostrzenie no¿a 
w autoryzowanym punkcie serwisowym. 

Za mała moc silnika. Czêœciej kosić trawnik; nastawić wiêksz¹ 
wysokoœć ciêcia.

Kosz jest pełny. Wył¹czyć silnik; opró¿nić kosz.

Kosz jest zanieczyszczony. Wył¹czyć silnik; wyczyœcić otwory 
powietrza w koszu. 

Napêd kół nie działa. Pasek klinowy jest zerwany, 
albo sprzêgło uszkodzone.

Zlecić wymianê uszkodzonych czêœci 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Linka ciêgła/ciêgło Bowdena 
jest zerwane.

Zlecić wymianê uszkodzonych czêœci 
w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Problem Mo¿liwa(-e) przyczyna(-y) Œrodki zaradcze




