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Elektrická kosačka strunová

NÁVOD NA OBSLUHU
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto záhradnú strunovú kosačku. Skôr ako ju začnete 
používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre 
prípad ďalšieho použitia.

OBSAH

 OBRAZOVÁ PRÍLOHA ...................................................................................................1

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ...................................................................29
 Dôležité bezpečnostné upozornenia
 Obal
 Návod na použitie

2. VYSVETLENIE K ŠTÍTKOM S POKYNMI NA STROJI ......................................................30

3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY .........................................................................30

4. MONTÁŽ STROJA ........................................................................................................ 31
 Montáž ochranného krytu
 Pripevnenie opornej rukoväti
 Nastavenie pracovnej výšky
 Nastavenie dĺžky struny
 Výmena cievky so strunou

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY ........................................................................................32
 Zapnutie stroja
 Pripojenie k zdroju energie
 Uvedenie do prevádzky

6. POKYNY NA POUŽITIE .................................................................................................33
 Obsluha 
 Účel použitia 
 Pokyny na používanie 
 Pripojenie do siete elektrického napätia
 Elektrická bezpečnosť

7. POKYNY NA SPRÁVNE KOSENIE ................................................................................36
 Pracovný postup

8. ÚDRŽBA A USKLADNENIE ........................................................................................... 37

9. LIKVIDÁCIA ..................................................................................................................38

10. TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................................................39

11. ČO ROBIŤ, „KEĎ...“ ......................................................................................................39

SKObsah



SK 29

FZS 2001-E

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôležité bezpečnostné upozornenia

   Výrobok opatrne vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr 
ako nájdete všetky súčasti výrobku. 

  Kosačku uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí. 
   Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov 

môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniam pri transporte. Tento obal je surovinou 
a je preto možné ho odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Skôr ako začnete s elektrickou záhradnou kosačkou pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné 
predpisy a pokyny na používanie. Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním 
zariadenia. Návod dôkladne uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záručnej 
lehoty odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný 
doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte 
si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie 
do servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. 
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania kosačky. 
Návod na obsluhu obsahuje tiež pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom 

nedodržiavania tohto návodu.

Všeobecné bezpečnostné predpisy
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2.  VYSVETLENIE K ŠTÍTKOM S POKYNMI 
NA STROJI

Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Nepoužívajte za dažďa, ani za zhoršených klimatických podmienok.

Pri práci používajte ochranné pomôcky.

Ostatné osoby udržujte mimo pracovnej oblasti. 
Dbajte na to, aby osoby stojace v blízkosti neboli poranené odhodenými cudzími 
telesami.

3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY
Popis stroja (pozri obr. 1)

1 Spínač
2 Rukoväť
3 Nastaviteľná druhá rukoväť
4 Skrutka na upevnenie druhej rukoväti
5 Teleskopická tyč na nastavenie pracovnej výšky
6  Aretačná skrutka na upevnenie 

teleskopickej tyče

7 Hlava kosačky
8 Ochranný kryt
9 Struna 
0 Cievka so strunou
qa Ostrie na skrátenie struny 
qs Odľahčovač káblového ťahu
qd Sieťová zástrčka 

POZOR: Ostrý nôž na ochrannom kryte na zrezanie struny!

Obsah dodávky

Vyberte záhradné náradie opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce dielce kompletné:
  Elektrická záhradná kosačka strunová
  Ochranný kryt
  Rukoväť so skrutkou na uchytenie
  Návod na obsluhu

Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa, prosím, na predajcu, u ktorého ste stroj kúpili.

Vysvetlenie k štítkom s pokynmi na stroji | Popis stroja a obsah dodávky
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Montáž stroja

4. MONTÁŽ STROJA
Montáž ochranného krytu

a.  Vyskrutkujte dve skrutky z hlavice strunovej kosačky (obr. 2).
b.  Nasuňte kryt na hlavicu strunovej kosačky (obr. 3).
c.  Pretiahnite obe skrutky zdierkou v ochrannom kryte do hlavice kosačky ako je zobrazené na obr. 4 

a riadne utiahnite.

Poznámka: Ak nebude ochranný kryt (súčasť dodávky) namontovaný, motor sa bude prehrievať 
a dôjde k strate platnosti záruky.

Pripevnenie opornej rukoväti (pozrite obr. 5)

a.  Pripevnite opornú rukoväť (č. 1) do pracovnej polohy a ľahko utiahnite skrutku rukoväti (č. 2).
b.  Nastavte výšku rukoväti jej posunutím po teleskopickej tyči kosačky smerom hore alebo dole 

a v požadovanej pracovnej výške utiahnite riadne upínaciu maticu (č. 3).

Nastavenie pracovnej výšky (pozrite obr. 6)

Pracovná výška strunovej kosačky sa môže plynulo nastaviť a upraviť tak, aby vyhovovala výške 
obsluhy. Jednou rukou držte nosnú tyč kosačky (č. 1), druhou rukou povoľte aretačnú skrutku (2). 
Nastavte rukoväť na vyhovujúcu pracovnú výšku a utiahnite aretačnú skrutku.

Nastavenie dĺžky struny

  Pred spustením strunovej kosačky skontrolujte dĺžku nylonových strún. Ak nie sú dostatočne 
dlhé, stlačte tlačidlo (obr. 7, č. 1) a vytiahnite nylonovú strunu (obr. 7, č. 2) tak, aby došlo 
k požadovanému predĺženiu. 

  Hneď ako bude strunová kosačka zapnutá, vysunutá nylonová struna bude skracovacím nožom 
automaticky skrátená na správnu dĺžku.

  Počas prevádzky kosačky sa bude nylonová struna skracovať a opotrebovávať. Ak chcete nylonovú 
strunu automaticky predĺžiť alebo vysunúť, kliknite výstupkom na cievke so strunou zľahka o zem 
(pri prevádzke kosačky) (obr. 8).

Tieto operácie by ste mali pred začatím práce niekoľkokrát zopakovať, aby ste sa uistili, či je kosačka 
funkčná a či ste s prevádzkou strunovej kosačky úplne oboznámení. Začnite pomaly, a hneď ako 
získate skúsenosti, budete môcť využiť celý potenciál strunovej kosačky.

Výmena cievky so strunou  

POZOR: Pred výmenou cievky odpojte kosačku od zdroja energie.

  Otočte kosačku spodnou stranou hlavice smerom k sebe.
  Stlačením uvoľnite záklapky na kryte cievky struny, ako je zobrazené na obr. 9 a odoberte kryt cievky.
  Cievku vyberte a odstráňte zvyšky struny nachádzajúce sa na cievke.
  Pretiahnite koniec struny očkom v náboji cievky, ako je zobrazené na obr. 10. Uistite sa, či je pružina 

na svojom mieste pod cievkou. Preťahujte strunu otvorom v hlavici stroja, aby pri umiestnení cievky 
došlo k napnutiu struny.
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Poznámka: Vnútri hlavy sa nachádza pružina, ktorá sa môže ľahko stratiť. Uistite sa, či je 
uložená na bezpečnom mieste.

  Natlačte cievku ZĽAHKA dole na pružinu a otáčajte s ňou, kým neucítite, že došlo k jej riadnemu 
usadeniu. Dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu struny pod cievkou.

  Nasaďte späť kryt cievky, uchopte kosačku do žacej polohy a zapnite stroj. O niekoľko sekúnd 
alebo ešte skôr začujete, že dôjde k odrezaniu struny na správnu dĺžku. Ak nedôjde k odrezaniu 
struny, klepnite výstupkom na cievke zľahka o zem, aby došlo k uvoľneniu a predĺženiu dĺžky 
struny.

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Zapnutie stroja

Zástrčka umiestnená na stroji (obr. 1, č. 13) musí byť spojená s predlžovacím káblom (nie je súčasťou 
dodávky) zaisteným cez odľahčovač ťahu (č. 12).

Pripojenie k zdroju energie

POZOR: Pred pripojením napájania vždy skontrolujte, či je spínač vypnutý. Zástrčku pripojte 
k zdroju energie s prúdovým chráničom.

Uvedenie do prevádzky

Poznámka: Pred spustením strunovej kosačky skontrolujte dĺžku nylonových strún.

Uchopte rukoväť stroja a palcom stlačte odisťovacie tlačidlo spúšťacieho spínača (obr. 11, A) a potom 
stlačte spúšťací spínač (B). Kosačku vypnite uvoľnením spínača.

POZOR: Štartujte alebo spúšťajte štartovací spínač opatrne, podľa pokynov výrobcu.

POZOR: Na dostatočnú vzdialenosť nôh od sekacieho mechanizmu.

Po vypnutí strunovej kosačky nylonová struna ešte niekoľko sekúnd dobieha. Vyčkajte, až je motor 
i struna v pokoji, skôr ako kosačku znovu zapnete. Nezapínajte a opäť nevypínajte kosačku krátko 
po sebe.
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6. POKYNY NA POUŽITIE 
Obsluha

  Tento výrobok nie je určený pre deti a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou 
schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený 
odborný dohľad alebo ak im neboli podané inštrukcie zahrňujúce použitie tohto výrobku osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť.

  Elektrickú záhradnú kosačku nikdy nepoužívajte, pokiaľ sa v tesnej blízkosti nachádzajú iné osoby, 
deti alebo voľne sa pohybujúce domáce zvieratá.

  Ak budete výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte 
mimo ich dosah. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

  Nikdy nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom na použitie, pracovať 
so zariadením. Miestne predpisy môžu stanoviť minimálny vek používateľa. Používateľ je zodpovedný 
za škody spôsobené tretím osobám v pracovnej oblasti kosačky ako následok jej používania.

  Stroj nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu či omamných látok.

Účel použitia

  Kosačka je vhodná na použitie v súkromných záhradách.
  Za kosačky vhodné na použitie v súkromných záhradách sú považované tie zariadenia, ktorých 

ročné využitie spravidla nepresahuje 50 prevádzkových hodín a ktoré sú využívané prevažne 
na údržbu trávnatých plôch, nie však vo verejných zariadeniach, parkoch, na športoviskách, ani 
v poľnohospodárstve či lesníctve.

  Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
  Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť kosačka používaná ako pohonný agregát pre akékoľvek 

ostatné pracovné nástroje a súpravy náradia, ak to nie je výslovne povolené výrobcom.

Pokyny na používanie

  Stroj zapnite a prevádzkujte ako je uvedené v návode na obsluhu, starostlivo dbajte na všetky 
inštrukcie.

  Pred vykonávaním akejkoľvek kontroly, údržby alebo opravy vytiahnite kábel zo zásuvky elektrickej siete.
  Pracujte iba pri dobrej viditeľnosti alebo zaistite dostatočné umelé osvetlenie.
  Stroj nikdy neprevádzkujte v uzatvorených, zle vetraných miestnostiach, ani v blízkosti horľavých 

alebo výbušných kvapalín, pár alebo plynov.
  Kosačku na trávu nikdy nepoužívajte tam, kde hrozí kontakt s vodnou hladinou (napr. v bezprostrednej 

blízkosti záhradných jazierok, zapustených bazénov a pod.).
  Pred zahájením kosenia skontrolujte terén, na ktorom má byť kosačka použitá a odstráňte z neho 

kamene, drôty, palice, črepiny, kosti a ostatné cudzie telesá, ktoré by mohli byť zachytené alebo 
odhodené a spôsobiť zranenie.

  Štartovací spínač štartujte alebo spúšťajte opatrne, podľa pokynov výrobcu. Pozor na dostatočnú 
vzdialenosť nôh od sekacieho mechanizmu.

  Výrobok nikdy nepoužívajte, pokiaľ máte mokré ruky alebo bez riadneho obutia.
  Pri kosení noste pevnú, protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Nikdy nepracujte bosí ani v ľahkých 

sandáloch.
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  Zaistite voľný odev, dlhé vlasy či šperky tak, aby sa nemohli zachytiť v pohyblivých častiach stroja.
  Elektrickú záhradnú kosačku nikdy nepoužívajte v príliš strmom teréne. V svahovitom teréne dbajte 

na svoju bezpečnosť – hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia a poranenia. 
  Nikdy nevkladajte ruky ani nohy pod rotujúce časti. Ak je kosačka v prevádzke, udržujte sekacie 

ústrojenstvo v bezpečnej vzdialenosti od všetkých častí tela.
  Pri práci si strážte bezpečný postoj.
  Zariadenie tlačte iba rýchlosťou chôdze.
  Skôr ako kosačku zdvihnete, aby ste ju mohli transportovať, vypnite motor, vytiahnite kábel zo 

zásuvky elektrického napätia.
  Pri opustení trávnatej plochy vypnite motor.
  Kosačku nevystavujte dažďu. Nekoste mokrú ani veľmi vlhkú trávu.
  Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
  Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti 

a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
  Výrobok neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo 

zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
  Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok 

neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
  Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
  Nedotýkajte sa dielov stroja, kým sa nedostanú celkom do stavu pokoja. 
  Pred uložením kosačky v uzatvorenej miestnosti nechajte vychladnúť motor.
  V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy 

– nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte 
autorizovanému servisu či predajcovi. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete 
riziku straty záručných plnení.

  Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku a jeho príslušenstva 
(poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

  Počas práce s týmto strojom dochádza k prášeniu alebo k odlietavaniu drobných nečistôt, 
používajte ochranné pomôcky: pracovné rukavice, ochranné okuliare, štít alebo masku proti 
prachu (dioptrické okuliare nie sú dostatočnou ochranou zraku). 

  Počas časových intervalov zvýšeného používania prístroja odporúčame použiť ochranu sluchu.
  Udržujte deti, ostatné osoby a zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od kosačky. Tráva, ktorá je kosená 

a odhadzovaná, môže obsahovať kamienky a nečistoty.
  Vždy skontrolujte prevádzkový stav kosačky. Ak nie je prevádzkový stav v poriadku, kosačka môže 

ohroziť používateľa.
  Ak nie je sekacie zariadenie riadne zaistené alebo ak je poškodené, kosačku nepoužívajte.
  Nekoste proti tvrdým predmetom. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k poškodeniu kosačky.
  Nikdy nepoužívajte kosačku bez ochranného krytu.
  Dávajte pozor na strunu kosačky, ktorá môže spôsobiť hlboké rezné rany.
  Nepokúšajte sa zastaviť sekacie ústrojenstvo (nylonovú strunu) rukami. Vždy počkajte, kým sa 

sekacie ústrojenstvo nezastaví samo.
  Nepoužívajte kosačku na kosenie trávy, ktorá nie je v kontakte s pôdou. Nekoste napríklad trávu, 

ktorá sa nachádza na múroch, kameňoch atď.
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Používajte správny typ náradia

  V tomto návode na obsluhu je opísané určené použitie náradia. Nepreťažujte malé náradie 
alebo príslušenstvo pri práci, ktorá je určená pre výkonné náradie. Náradie bude pracovať lepšie 
a bezpečnejšie pri práci, na ktorú je určené. Pri použití akéhokoľvek príslušenstva alebo doplnkov 
alebo pri vykonávaní akejkoľvek práce, ktorá nie je odporúčaná týmto návodom, môže hroziť riziko 
zranenia osôb. Nepreťažujte náradie.

  Zabráňte náhodnému spusteniu náradia. Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom spínači.
  Nikdy neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky kábla od sieťovej zásuvky. Neveďte napájací kábel 

cez mastné a horúce povrchy a dbajte na to, aby neprechádzal cez ostré hrany.

Pripojenie do siete elektrického napätia

  Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku 
zodpovedá napätiu zdroja prúdu vo vašej zásuvke. Odporúčame tento stroj pripojiť len na zásuvku, 
ktorá je istená prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30 mA. Sieťovú zástrčku nikdy 
nechytajte mokrými rukami.

  Spájacie zásuvky na pripájacích prvkoch musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iného 
termoplastického materiálu s rovnakou pevnosťou, alebo musia byť týmto materiálom potiahnuté.

  Použité pripájacie vedenie musí mať minimálne parametre ako gumové hadicové vedenia H07RN-F 
podľa DIN 57 282/VDE 0282 a musí mať priemer minimálne 1,5 mm2. Zástrčkové spoje musia mať 
ochranné kontakty a spojenia chránené proti striekajúcej vode. Pripájacie vedenie veďte cez odľahčenie 
ťahu na vodiacom držadle a zastrčte do kombinácie spínač – zástrčka. Pred použitím skontrolujte, či nie 
sú poškodené vedenia alebo či nevykazujú známky starnutia materiálu. Kosačku nikdy neprevádzkujte, 
ak elektrické vedenie nie je v bezchybnom stave (platí tiež pre vedenie k motoru). Ak dôjde pri kosení 
k poškodeniu kábla, ihneď vytiahnite vidlicu zo siete a až potom skontrolujte poškodeniu.

  Predlžovací kábel musí mať prierez uvedený v návode na prevádzku a musí byť chránený proti 
striekajúcej vode. Zástrčkový spoj nesmie ležať vo vode.

  Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne 
kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať výrobok 
s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla.

  Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací kábel.
  Vyvarujte sa príliš častému zapínaniu a vypínaniu kosačky v priebehu krátkej doby, hlavne potom 

hraniu sa s vypínačom.
  Pred nastavením kosačky, jej čistením a rovnako tak vykonaním akejkoľvek kontroly, údržby alebo 

opravy, kosačku vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia vytiahnutím kábla zo zásuvky.
  Opravy elektrických častí smie vykonávať iba autorizovaný servis alebo predajca.
  Pri náraze na cudzie teleso vypnite motor, vytiahnite kábel zo siete, vyhľadajte poškodenie 

a vykonajte potrebné opravy. Až potom znovu naštartujte kosačku a pokračujte v práci.
  Hneď ako zariadenie začne neobvykle vibrovať, okamžite vytiahnite vidlicu zo zásuvky a kosačku 

skontrolujte.
  Nepracujte tak, aby bola obmedzená voľná pohyblivosť predlžovacieho vedenia.
  Neklaďte sieťový kábel do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel 

neklaďte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. 
Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.

  Udržujte prívodný a predlžovací kábel v dostatočnej vzdialenosti od strižného mechanizmu. 
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, vždy majte prehľad o tom, kde sa prívodný kábel nachádza.
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  Na základe napäťových výkyvov spôsobených týmto strojom pri jeho rozbehu môžu byť pri 
nepriaznivých sieťových podmienkach rušené ostatné prístroje napojené na rovnaký obvod. 
V takom prípade vykonajte primerané opatrenia (napr. pripojte kosačku na iný obvod alebo ju 
prevádzkujte na obvode s nižšou impedanciou).

  Dajte pozor na potrebné predlžovacie vedenie.
  Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. 

zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
  Vždy vytiahnite zástrčku zo siete, ak:

 – kosačku opúšťate,
 – stroj začne nezvykle vibrovať (ihneď skontrolujte).
 
Elektrická bezpečnosť

  Kosačku je možné pripojiť do každej svetelnej zásuvky (so striedavým prúdom 230 V). Prípustná 
je však iba „zásuvka“ istená ochranným spínačom vedenia na 10 A a ochranným spínačom proti 
chybnému prúdu s max. 30 mA.

  Používajte iba nepoškodené pripájacie vedenia. Káble nesmú byť ľubovoľne dlhé (max. 50 m), 
lebo inak by bol znižovaný výkon elektromotora. Prístrojové pripájacie vedenie musí mať priemer 
3 × 1,5 mm2. Na kábloch elektrických kosačiek dochádza veľmi často k poškodeniu izolácie.

  Príčinami sú:
 – poškodenie vzniknuté prejdením kábla
 – stlačenie kábla pri jeho vedení pod dverami, oknami apod.
 – praskliny spôsobené starnutím izolácie
 – zlomené miesta pri neodbornom pripevnení alebo vedení káblov.

  Takéto poškodené vedenia sa používajú aj keď sú životu nebezpečné. Káble, zástrčky a spájacie 
zásuvky musia spĺňať následne uvedené podmienky. Elektrické vedenia na pripojenie kosačky 
musia mať gumovú izoláciu.

  Zástrčky a spájacie zásuvky na elektrických prívodných vedeniach musia byť gumové a chránené 
proti striekajúcej vode. Prípojné vedenia nesmú byť ľubovoľne dlhé. Dlhšie káble vyžadujú väčší 
priemer. Prípojné a spájacie vedenia pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Pri kontrole musí 
byť vedenie odpojené. Prípojné vedenie úplne odviňte. Skontrolujte tiež zlomené miesta prípojného 
vedenia na zástrčkách a spájacích zásuvkách.

  Spájacie zásuvky na pripájacích prvkoch musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iného 
termoplastického materiálu s rovnakou pevnosťou, alebo musia byť týmto materiálom potiahnuté.

7. POKYNY NA SPRÁVNE KOSENIE
Pracovný postup

  Strunovou kosačkou pohybujte vľavo a vpravo a pritom ju držte v dostatočnej vzdialenosti od tela.
  Strunová kosačka môže efektívne kosiť trávu až do výšky 15 cm. Vyššiu trávu koste postupne.
  Pozor pri kosení okolo stromov a kríkov, aby ste sa nedostali do kontaktu so strunou. Rastliny 

môžu odumierať, ak sa poškodia.
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8. ÚDRŽBA A USKLADNENIE
Údržba

  Kontrolujte, či nejaví zariadenie známky opotrebenia.
  Údržbu, čistenie kosačky a skladanie ochranných zariadení vykonávajte iba ak je motor v pokoji 

a kosačka odpojená zo siete.
  Pravidelná starostlivosť o kosačku zaisťuje nielen dlhú životnosť a výkon, ale taktiež prospieva 

správnemu a ľahkému koseniu vášho trávnika.
  Udržujte rezné nástroje ostré a čisté, aby bol zaručený ich lepší a bezpečnejší výkon. Dodržujte 

pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Udržujte rukoväti a spínače suché a čisté a dbajte na 
to, aby neboli znečistené olejom a mazivom.

Kontrola poškodených častí

  Pred použitím náradia starostlivo skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a uistite sa, či bude 
riadne pracovať a vykonávať určenú funkciu. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých 
častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Zverte 
opravu alebo výmenu poškodených častí autorizovanému servisu či predajcovi. Nepoužívajte 
náradie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená. Nikdy sa nepokúšajte o žiadnu opravu sami.

  Všetky matice, čapy a skrutky musia byť pevne dotiahnuté a celé zariadenie v bezpečnom 
pracovnom stave.

  Skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
  Poškodené alebo opotrebené časti vymeňte.
  Poškodené časti stroja smie vymeniť iba odborník pomocou originálnych náhradných dielov.
  Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo preň nie je určené.
  Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.
  Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. 

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť 
k poškodeniu povrchu výrobku.

  Kosačku nečistite pod tečúcou vodou, predovšetkým nie pod tlakom.
  Časom môže dôjsť k vyschnutiu struny. Ak chcete udržať strunu v perfektnom stave, uložte navinuté 

náhradné cievky alebo struny v igelitovom uzatvárateľnom vrecúšku, v ktorom je voda s objemom 
jednej lyžice.

  Časom môže dôjsť k otupeniu skracovacieho noža na hrane ochranného krytu. Odporúčame 
pravidelne nabrúsiť tento nôž pilníkom.

Uskladnenie

  Kosačku skladujte v suchej miestnosti.
  Na stroj nestavajte žiadne ďalšie predmety.
  Na konci sezóny vykonajte celkovú kontrolu kosačky a odstráňte nahromadené zvyšky trávy.
  Ak je nutná oprava, obráťte sa na autorizovaný servis či predajcu.
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9. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo 
od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ ....................................................................Elektrická kosačka záhradná strunová FZS 2001-E
Menovité napätie ..........................................................................................230 V AC (striedavo)
Menovitý kmitočet ..............................................................................................................50 Hz
Menovitý príkon ................................................................................................................350 W
Počet otáčok .......................................................................................................10 000 ot./min.
Šírka kosenia ................................................................................................................260 mm
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom) ...................................... II
Garantovaná úroveň hluku ............................................................................................. 96 dB(A)
Dĺžka sieťového kábla ....................................................................................................400 mm
Hmotnosť ......................................................................................................................... 2,6 kg

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

11. ČO ROBIŤ „KEĎ...“
Keď... Možná príčina Odstránenie

Motor nenabieha – v zástrčke nie je prúd
– kosačka stojí vo vysokej tráve

– poškodený kábel
– poškodený kondenzátor
– poškodená kombinácia spínač – zástrčka
–  povolené prípojky na motore 

alebo kondenzátore

– skontrolujte elektrické vedenie a poistku
–  postavte do nižšej trávy alebo na už pokosené 

plochy, koste vysokú trávu postupne
– skontrolujte
– v autorizovanom servise alebo u predajcu
– v autorizovanom servise alebo u predajcu
– v autorizovanom servise alebo u predajcu

Motor stráca 
na výkone

– príliš vysoká alebo vlhká tráva – koste postupne

Po zapnutí stroja
sa struna netočí

– struna je v cievke namotaná, blokovaná
– uvoľnená cievka struny či chýbajúca struna

– cievku skontrolujte, prípadne znovu nainštalujte
– zaistite cievku s dostatočnou dĺžkou struny

Struna sa láme – struna je v cievke nesprávne uchytená
– strunová kosačka sa nesprávne používa

– cievku skontrolujte, prípadne znovu nainštalujte
–  vyvarujte sa kontaktu s kameňmi, stenami 

a inými pevnými predmetmi

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu udiať bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


