
FZR 3004-B/FZR 3007 BS

FZR 3003-B navodA5_14.indd   1 10.1.12   11:36



2 Obrazová příloha

3

4

1

2

FZR 3003-B navodA5_14.indd   2 10.1.12   11:36

FZR 3004-B/FZR 3007 BS



Obrazová příloha 3

5 6

7

8

10 11

9

FZR 3003-B navodA5_14.indd   3 10.1.12   11:36



PL

OGRODOWA KOSIARKA SPALINOWA SAMOBIEŻNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi 61

OGRODOWA KOSIARKA SPALINOWA SAMOBIEŻNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazane nam zaufanie zakupem naszego wyrobu, 
ogrodowej kosiarki spalinowej. Napisaliśmy tą instrukcję abyś mógł bezproblemowo 
i bezawaryjnie użytkować kosiarkę. Prosimy o jej dokładne przeczytanie przed pierw-
szym uruchomianiem urządzenia, abyś był świadom jakie środki ostrożności należy 
przedsięwziąć w trakcie jej użytkowania. Pragniemy zwrócić uwagę, że instrukcja sta-
nowi integralną część Twojej kosiarki, powinna być zatem trzymana pod ręką, tak aby 
zawsze można było z niej skorzystać.
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1. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

  Produkt z wyposażeniem należy wyjąć z opakowania. Podczas rozpakowywania jego poszczególnych czę-
ści należy zachować szczególną ostrożność. Po wcześniejszym sprawdzeniu całkowitości produktu można 
usunąć materiał ochronny. 

  Produkt powinno przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
  Niniejsza instrukcja została napisana w tym celu aby wszyscy ją przeczytali, zrozumieli i przestrzegali 
we wszystkich punktach podczas stosowania. Znajomość instrukcji i zasad w niej opisanych może zapobiec 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz/i innym poważnym wypadkom.

Opakowanie
Urządzenie jest umieszczone w opakowaniu, które chróni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. 
Materiał opakowaniowy to surowiec wtórny; należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu.

Instrukcja obsługi
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy Państwa o uważną lekturę następujących zasad bezpieczeństwa 
i ostatnich informacji zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Urządzenie należy uruchamiać wyłącznie po zapo-
znaniu się z zasadami jego poprawnej obsługi i użytkowania. Instrukcję należy zachować i przechowywać 
w bezpiecznym miejscu, by było do niej można zajrzeć jeśli będzie taka potrzeba. 
Przynajmniej podczas okresu trwania gwarancji należy zachować orygynalne opakowanie włacznie 
z wewnętrznym materiałem do pakowania oraz z dowodem zakupu jakim jest faktura, paragon i także dowód 
dostawy. W razie potrzeby transportu należy zapakować urządzenie do oryginalnego kartonowego opakowa-
nia od producenta, by zabezpieczyć maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (naprz. 
podczas przeprowadzenia domu lub przesyłki do serwisu centralnego).

   Wskazanie: W wypadku wręczenia urządzenia innym osobam, należy oddać włacznie z urządzeniem 
instrukcje obsługi. Wskazówki w niej zawarte ustrzegąją przed niewłaściwym użytkowaniem. Informacje 
zamieszczone w niniejszej instrukcji zawierają także zasady poprawnej obsługi, utrzymywania i naprawy. 

Producent nieobejmuje gwarancje za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewła-
ściwym lub niezgodnym z instrukcją producenta użytkowaniem.
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2.  ZNACZENIE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH 
UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIU

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Nóż obraca się przez jakiś czas po wyłączeniu silnika do całkowitego zatrzymania!

Uwaga! Przed uruchomieniem urządzenia prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi.

Ostry/e noż/e. Unikaj niebezpieczeństwu obcięcia palców stóp lub dłoni.
Uwaga! Wirujące noże!

Uwaga! Zagrożenie uderzeniem przedmiotami wyrzucąnymi przes wirujące noże– zachować bez-
pieczny odstęp!

Utrzymuj osoby postronne poza obszarem pracy kosiarki.

Zdejmij fajkę ze świecy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań naprawczych. 

Przedmioty wyrzucane – utrzymuj osoby postronne poza obszarem pracy kosiarki.
Usunąć wszystkie odpady lub inne przedmioty, które mogą być porwane i wyrzucane przez 
noże. Wszystkie osoby postronne, dzieci lub osoby dorosłe muszą pozostawać daleko.

Prowadzenie i zatrzymanie kosiarki

OGRODOWA KOSIARKA SPALINOWA SAMOBIEŻNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
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3.  OPIS URZĄDZENIA ORAZ ZAWARTOŚĆ 
DOSTAWY

OPIS URZĄDZENIA (rys. nr.1)

1 Rękojeść 7 Dźwignia zmiany wysokości koszenia

2 Dźwignia hamulca 8 Filtr powietrza

3 Dźwignia napędu 9 Płyta bocznego wyrzutu trawy

4 Rozrusznik 10 Sprzęgło bocznego wyrzutu trawy

5 Sterowanie położenia rękojeści 11 Świeca zapłonowa

6 Kosz na trawę

m  UWAGA:  Ostre noże

Zawartość dostawy
Urządzenie należy ostróżnie wyjąć z opakowaniowa i sprawdzić jeś-li zawiera następujące części: 

   kosiarka 1 szt.
   kosz na trawę 1 szt.
   łożyska 4 szt.
   koła 2 szt.
   piasty kołowe 2 szt.
   nakrętki 2 szt.
   podkładki 2 szt.
   Instrukcja obsługi

W przypadku zabraknienia poszególnych części lub ich uszkodzenia, należy skontaktować się z sprzedawcą.
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4. INSTRUKCJA BUDOWY URZĄDZENIA 
Kosiarki dostarczane są klientom niezmontowane. Rękojeść oraz kosz na trawę należy zmontować przed roz-
poczęczem pierwszego użycia. Dla ułatwienia montażu należy postępować krok po kroku zgodnie z niżej poda-
nymi wskazaniami, nie omijając żadnego punktu, nie ignorując żadnego rysunku.

m   UWAGA: Zabrania się wykonywania jakichkolwiek przyłączy dodatkowych w odniesieniu do urządzenia 
bez wyraźnego zalecenia (autoryzacji) producenta.

BUDOWA KOSIARKI (patrz rys. 2)

m   UWAGA: Rękojeść należy ostróżnie wyjąć z opakowania, żeby nie doszło do uszkodzenia cięgiel sterowania.

1.  Podnieść rękojeść do góry tak, żeby w końcu weśła do swojej dolnej cześci.
2.  Należy usunąć wyściełkę ochronną, podnieść górną część rękojeści do pozycji dolnej, Następnie przykręcić 

odpowiednimi dwiema śrubami po obu strónach. 
3.  Należy usunąć wyściełkę ochronną dźwignię sterowania przy rękojeści górnej.

INSTRUKCJA MONTAŻ KOŁA (patrz rys. 3)
Należy ułożyć pojedyncze koła według rysunku.
Należy upewnić się, że koło zostało dobrze przymocowane.

INSTRUKCJE MONTAŻU KOSZA NA TRAWĘ (patrz rys. 4)
1. Kosz należy ostróżnie wyjąć z opakowania.
2. Następnie należy ująć małą osłonę.
3. Osłonę. górne należy wcisnąć do odbieralnika (patrz rysunek).
4. Kosz plastykowy należy umocnić w oprawce metalowej

5. URUCHOMIENIE
Państwa nowej kosiarki złożono i wyprobowano w zakładzie produkcyjnym.

m  UWAGA: Ta kosiarka do trawy jest przysyłana BEZ BENZYNY I OLEJU w silniku.

Dźwignia hamulca  –  dla uruchomienia musi być dociśnięta do uchwytu prowadzącego. W celu zatrzymania 
silnika należy ją zwolnić. 
Rozrusznik  –  służy do uruchomienia silnika.
Dźwignia  napędu –  stosowana do poruszania kosiarki wprzód.

UŻYTKOWANIE
Koszenie trawy (patrz rys. nr. 5)

   bez zbierania pokosu do koszu
   ze zbieraniem pokosu do koszu

OGRODOWA KOSIARKA SPALINOWA SAMOBIEŻNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
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   z wyrzutem tyłnym (bez koszu)
   z wyrzutem bocznym(bez koszu)

Mielenie
   Montaż lub demontaż osprzętu należy wykonywać wyłącznie z wyłączonym silnikiem.
   Należy upewnić się, že zamontowany osprzęt do mielenia został poprawnie włączony.
   Do płyty do mielenia należy stosować wyłącznie osprzęt oryginalny.
   Należy unikać koszeniu trawy w zbyt nadmiernych mnóstwach, grozi przeciążenie mechanizmu rotacyjnego 
oraz silnika.

   Im większa jest wysokość koszonej trawy, tym bardziej niezbędne jest zredukowanie prędkości kosiarki. 
Zapobiegnie to przegrzaniu silnika oraz poprawi jakość koszenia.

Montaż osprzętu
Należy zainstalować płytę, następnie podnieść, umieścić do wylotu na dolnej stronie, i zabezpieczyć zamek 
automatyczny pociągnięciem haczki.

Demontaż osprzętu
Najprzód należy nacisnąć guzik, następnie uwolnić, i koniecznie na dól odchylić płytę do mulczowania.

Podwieszenie kosza na trawę
Należy podnieść przepierzenie i podwieszyć kosz.

PROWADZENIE (patrz rys. 2)
   W celu uruchomienia mechanizmu samobieżnego trzeba przyciągnąć górną dźwignię sprzęgła do rękojeści. 

Po zwolnieniu dźwigni sprzęgła mechanizm zostanie odłączony.
   W celu poruszanie kosiarki wprzód,  można zahamować bez zatrzymania silnika poprzez odprężenie dźwi-
gni sprzęgła. Poprzez odprężenie dźwigni sprzęgła wdół do rękojeści można postępować dalej w koszeniu 
bez użycia napędu.

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA  
By osiągnąć obniżenia pożiomu cięcia, należy podnieść koła, by powyżyć pożiom cięcia należy czynić odwrotnie.

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA NALEŻY DOLAĆ OLEJU
   Państwa kosiarka do trawy jest przysyłana bez oleju silnikowego.
   Przed każdym uruchomieniem kosiarki sprawdź poziom oleju. W razie potrzeby dolej 0,5 l odpowiednigo 
oleju o klasie lepkości SAE 30(15W-40). Wybierając odpowiedni olej powinniśmy zwrócić uwagę na odcinek SILNIK 
w oddziale instrukcji „Konserwacja“.

m   UWAGA: Przy zasilaniu silnika olejem, należy uniknąć przelaniu, grozi silne unikanie dymu ze spalin pod-
czas fazy startu.

W celu sprawdzenia poziomu oleju silnikowego:
1. Ustaw kosiarkę na płaskiej powierzchni.
2. Odkręć korek wlewu oleju i wytrzyj bagnet wskaźnika poziomu oleju.
3. Bagnet wskaźnika oleju włóż do otworu wlewu.
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4.  – 5. Następnie wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju. Jeśli poziom oleju jest bliski oznaczenia stanu minimal-
nego, dolej odpowiedni olej tak, by osiągnął poziom maksymalny.

6. W normalnych warunkach należy zmieniać olej co 25 godzin pracy, lub co nowy sezon.
7.  W warunkach wyjątkowego zapylenia należy zmieniać olej częściej –  szczegółowe informacje dotyczące 

zasilania olejem znajdują się w odcinku „ZMIANA OLEJU“ w oddziale KONSERWACJA tej instrukcji.

   Wskazówka:  Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić poziom oleju.

DOLEWANIE BENZYNY (patrz rys. 7)
Uzupełnić zbiornik paliwa do pełna.
Zwrócić uwagę aby nie przelać zbiornika!
Trzeba stosować świeżą, czystą benzynę bezołowiową.
Nie mieszać oleju z  benzyną. 

   Wskazanie: Kupować taką ilość paliwa, które zostanie zużyta max. w ciągu 30 dni.

m   UWAGA: Zbiornik paliwowy należy utrzymywać w czystości: Wytrzeć rozlany olej lub paliwo. Nie prze-
chwowywać, nie przelewać ani nie używać benzyny w pobliżu otwartego ognia.

   Wskazanie: Paliwo zmieszane z alkoholem („gazohol“ lub etanol lub metanolem) cechuje się zawar-
tością wilgotnoości, która powoduje formowanie kwasów podczas składowania. Stosowanie benzyny 
zawierającej alkohol spowodować uszkodzenie silnika. 

   Jeżeli zamierzaś magazynować kosiarkę przez okres dłuższy niż 30 dni, zaleca się wypróżnić zbiornik pali-
wowy, aby zapobiec utrudnieniam w późniejszym rozruchu silnika:

   Należy wypróżnić zbiornik paliwowy,uruchom silnik niech pochodzi i odczekać aż się wypróżni gaźnik.
   W nowym sezonie należy zastosować nowe paliwo.
   Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu znajdują się w oddziale KONSERWACJA tej instrukcji.
   Nigdy niestosuj środki do czyszczenia w bezpośrednej okolicy zbiornika lub w zbiorniku samym. Grozi bez-
zwrótne uskodzenie!

URUCHOMIENIE SILNIKA

m   UWAGA: Zachować szczególną ostrożność podczas uruchomienia silnika oraz pociągania rozrusznika 
w zgodzie ze wskazaniami producenta. Zawsze trzymać się stopy daleko od mechanizmu cięcia.

Przed uruchomieniem silnika, jest trzeba sprawdzić przytomność świecy zapłonowej w kosiarce i dostatecz-
nego mnóstwa oleju i benzyny

   Wskazanie:  Przytomność chronnego lakieru na powierzchni silnika, może podczas pierwotnego uru-
chomienia kosiarki spowodować unik dymu.Jest to normalne zjawisko.

Należy wćisnić i przytrzymać dźwignię napędu wdól do rękojeści i następnie mocno pociągnąć za rączkę roz-
rusznika. Podczas pociągania linki rozrusznika należy zachować szczególną ostrożność.

OGRODOWA KOSIARKA SPALINOWA SAMOBIEŻNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
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  Wskazanie: Podczas zimnej pogody potrzebne powtórzyć pierwsze kroki.

WYŁĄĆZENIE SILNIKA
Silnik zahamujemy zwolnieniem dźwigni.

m  UWAGA: Po wyłączeniu silnika nóż nadal się obraca przez kilka sekund. Pozostawiając kosiarkę bez nad-
zoru, trzeba odłączyć przewod świecy zapłonowej.

   Zbyt wysoka trawa: kosić raz z dużą wysokością koszenia. Prawdopodobnie będże potrebne poniżyć obroty 
silnika, a następnie kosić ponownie na wymaganej wysoko ści lub wykonywać węższy pokos. 

   W zbyt trudnych miejscach zaleca się wykonywać węższy pokos (mniejsza szerokość) i kilkakrótnie po woli 
kosić to same miejsce ponownie.

   Oczka tekstylji koszów na trawę czasami mogą być zatknięte gliną i pyłem, a przez to zmniejsza się efektyw-
ność ich działania. Żeby tomu zapobiec, należy wymywać równomiernie, a po uschnięciu ich można ponów-
nie zastosować.

   Utrzymywaniem górnej częsći silnika w okolicy rozrusznika w czystości (bez resztek skoszonej trawy), 
zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i także długą żywotność i dobrą wydajność kosiarki.

6. INSTRUKCJE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA
Preznaczenie

   Kosiarka nadawa się do korzystania z potrzeby prywatnej, w ogródzie i wokół niego. 
   Kosiarki przeznaczone do korzystania z potrzeby prywatnej w ogródach przydomnych są poważane te  

urządzenia, których zużycie nie przesiąga przes liczbę 50 godzin w roku, którę są przeważnie używane do 
utrzymania trawników, nawet nie do utrzymania przestrzeni publicznych, parków, terenów sportowych, w rol-
nictwie lub leśnictwie. 

   Używaj kosiarki tylko do celów, do których została zaprojektowana.
   Aby zapobiec urazom, nie wolno kosiarki używać jako agregat napędowy innych urządzeń lub do innych 
celów, o ile tak wyraźnie nie zostało przeznaczóno producentem.

OBSŁUGA
   Urządzenie nie zostało przewidziane do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 
psychicznych, sensorycznych lubmentalnych oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej 
wiedzy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkowanie odbywa się pod kontrolą i nadzorem osoby odpowiedzial-
nej, lub też wcześniejszego poinstruowania dotyczącego korzystania.

   Uważać i wyłączyć kosiarkę, gdy dziecko lub zwierze zbliża się do miejsca koszenia. Jeżeli operator nie 
uważa na obecność dzieci, mogą wystąpić tragiczne wypadki. Nie pozwalać dzieciom wchodzić na obszar 
koszenia i zapewnić opiekę osoby dorosłej, oprócz operatora. Po okres nie korzystania ze sprzętu, należy 
przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, i zabezpieczyć, żeby osoby nieobeznane z jego obsługą 
(oraz z niniejszą instrukcją) z niego korzystali. Lokalne postanowienia mogą ustalać minimalny wiek osób 
obsługujących urządzenie Użytkownik sprzętu ponosi odpowiedzialnosć za szkody powstałe w związku 
z jego manipulacją na obszarze koszenia drugim osobam oraz ich majątku.

   Zabrania się korzystanie ze sprzętu w złym stanie zdrowia lub pod wpływem leków, alkoholu i/lub innych sub-
stancji mogących obniżających szybkość reakcji i zdolność koncentracji.
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PLInstrukcje poprawnego użytkowania 69

   Przed każdym użyciem sprawdź powierzchnię, którą będziesz kosił i usuń wszelkie przedmioty, które mogą 
zostać wyrzucone przez ostrze kosiarki.

   W celu przemieszczana kosiarki należy uchwycić całą kosiarkę; nie uchwycaj urządzenie za zbiornik pali-
wowy, to niebezpieczne. Grozi uszkodzeniem zbiornika paliwowego lub pożarem.

   Podczas pracy oraz manipulajci z urządzeniem niedopuszczalne jest palenie tytoniu!

m   UWAGA: Aby zapobiec urazom, nie wolno używać kosiarki do przycinania krzaków, żywopłotów i krze-
wów, ani do cięcia czy mieliena młodych odrostów drzewek oraz porostów leśnych lub trawiastych pnączy 
lub trawy na dachach bądź w kwietnikach balkonowych. Ponadto, nie wolno używać kosiarki do czyszcze-
nia (odkurzania) chodników i jako rozdriabniarka do rozdrobnianiaro lub gałązek, do kruszenia pieńów i 
gałęzi, do kopania ani do wyrównywania nierówności terenu, naprz. kretowin.

Instrukcje poprawnego użytkowania
Urządzenie należy włączać i stosować ściśle przestrzegając objaśnienia i wskazówki podane w niniejszej instrukcji. 

   Koszenie trawy należy przeprowadzać tylko przy dobrej widoczności tzn. przy świetle dziennym lub dobrym 
oświetleniu sztucznym. 

   Urządzenie nie należy stosować w zamkniętych lub źle wentylowanych pomieszczeniach, nawet w pobliżu 
palnych lub kaustycznych substancji (płynow, wyparów, lub dymów).

   Kosiarkę nie należy stosować w pobliżu przestrzeń wodnych, gdzie grozi ryzyko narażenią z wodą 
(naprz. w ścisłym pobliżu jezior i basenów ogrodowych itp.).

   Przed zdejmowaniem lub instalacją kosza na trawę, należy wyłączyć silnik, i poczekać na całkowite zatrzy-
manie ostrza. 

   Przed przystąpieniem do koszenia powinno się przejzreć przestrzeń koszenia, i oczyścić ją z kamieni, gałęzi, 
korzeni, kawałków drewna, metali i innych obcych przedmiotów, które by mógły zostać zatrzymane lub 
wyrzucone przes kosiarkę, i spowodować uszkodzenie zdrowia.

   Uruchomiając oraz przyciskając rozrusznik należy postępować ostrożnie według wskazań producenta, 
zawsze rownóczesnie utrzymując odpowiednią odległość od ostrzy 

   Nigdy nie stosuj urządzenia mokrymi dłońmi oraz bez poprawnego obuwia.
   Do pracy z kosiarką należy założyć wzmocnione obuwie z podeszwą antypoślizgową oraz długie spodnie. 
Nie wolno pracować z urządzeniem bez obuwia lub w odkrytych sandałach. 

   Włosy, klejnoty i luźne części ubrania należy trzymać w bezpiecznej odległości od ruchomych części kosiarki.
   Nie wolno używać kosiarki w stokach o ekstremalnie wysokim nachyleniu. Zwłaszcza w stromych tere-
nach należy uważać na własną bezpieczność – praca na zboczach stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia 
wskutek poślizgu. Trzeba zachować  szczególną ostrożność przy zmianie kierunku na zboczu. Kosić należy 
w poprzez stoku, a nie pod górę czy w dół. Unikać zbyt stromych zboczy.

   Nie wolno przechylać kosiarki podczas uruchamiania silnika.
   Nie wolno zbliżać dłoni i stóp w pobliże rotujących części kosiarki. Trzymać je również z dala od kanału 
wyrzutu trawy.

   Podczas koszenia nie ciągnąć kosiarki do siebie, lecz w przód.
   Nie używać kosiarki w czasie deszczu, chronić przed zamoczeniem. Nie wolno także używać kosiarki do 
koszenia mokrego oraz zbyt wilgotnego trawnika. 

   Podczas koszenia staraj się utrzymywać ciało w odpowiednim balansu w celu uniknięciu zranieniu.
   Kosiarkę należy prowadzić z szybkością idącego człowieka, nie biec.
   Nie wolno przechylać kosiarki ani przejeżdżać po powierzchniach z włączonym silnikiem – ze względu 
na grożbę uszkodzenie zdrowia.
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   Nóż powinien się całkowicie zatrzymać zanim przechylimy kosiarkę do transportu. Każdorazowo należy odłą-
czyć zasilanie elektryczne gdy chcemy przenieść kosiarkę. Odnosi się to również to przenoszenia kosiarki 
poprzez inne powierzchnie niż trawnik lub podczas transportowania jej z lub na teren koszenia.

   Nie wolno przechylać kosiarki podczas uruchamiania silnika, jedynie w przypadku gdy kosiarka musi być przechy-
lona by się uruchomić, należy wtedy przechylić stronę naprzeciw operatora, pod kątem minimalnie niezbędnym

   Urządzenie nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, chronić przed słońcem, zbyt wysoką wil-
gocią, przed przenikaniem pyłu

   Produkt nie wolno przechowywać w pobliżu źródła ognia, iskier lub ciepła, takich jak kaloryfer, lub innych 
urządzeń elektrycznych. 

   Produkt nie wolno opryskiwać, zanurzać oraz do niego wlewać wodę lub inne płyny.
   Nigdy nie wolno pozostawiać kosiarkę bez nadzoru z włączonym silnikiem 
   Nie wolno dotykać ruchomych części urządzenia aż do zupełnego zatrzymania się. Noże obracają się jeszcze 
przez kilka sekund po zatrzymaniu silnika – niebezpieczeństwo obcięcia.

   Przed wstawieniem maszyny do pomieszczenia zamkniętego trzeba odczekać na ostygnięcie silnika.
   Urządzenie nie wolno naprawiać lub przerabiać samowolnie! Takie czynności są sprawą dla środowiska ser-
wisowego. Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia, wypadki lub zagrożenia innych osób lub ich 
własności powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem produktu i jego osprzętu (zranienie, spale-
nie, oparzenie, pożar, żywnośći, utrata żywności itp.)

   Nie wolno włączać silnik, kiedy w zbiorniku paliwowym znajduje się tylko benzyna.
   W czasie pracy silnika oraz do czasu jego ostygnięcia nie wolno otwierać wlewu paliwa ani dolewać paliwa. 
   Po tankowaniu korek wlewu zbiorniku paliwa należy mocno dokręcić korek i powycierać porozlewane paliwo 
przed ponownym uruchomieniem silnika

   W następnych przypadkach należy wy/odłączyć silnik oraz przewód świecy zapłonow:
– przed czyszczeniem otworu wylotowego (zsypowego)
– przed wszelkimi czynnościami pod obudową ostrza
– przed wszelkimi czynnościami serwisu, naprawy, kontroli kosiarki
–  po uderzeniu w nieznany przedmiot. Sprawdź ewentualne uszkodzenia kosiarki i dokonaj napraw przed 

ponownym uruchomieniem urządzenia. 
–  jeśli kosiarka wpada w nienormalne wibracje. Natychmiast sprawdź przyczynę wibracji i dokonaj niezbęd-

nych napraw
   Pamiętaj, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom postronnym ponosi właściciel lub operator 

kosiarki. 
   Nie wykonuj żadnych regulacji ustawienia wysokości cięcia z włączonym silnikiem
   Części kosza na trawę się w trakcie zużywają i wyszczerbiają, oraz mogą zostać poluzowane oraz uszko-

dzone. Dla tego zawsze przed użyciem kosiarkz należy sprawdzić ich aktualny stan. Zużyte lub uszkodzone 
części należy wymienić w zgodzie z zaleceniami producenta.

   Noże kosiarek są ostre i mogą zranić. Podczas manipulajci z nimi należy postępować  bardzo ostrożnie, zało-
żyć odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice).

   Nie należy zmieniać ustawień regulatora silnika czy też dopuszczać do jego nadmiernych obrotów.
   Należy zachować wyjątkową ostrożność podczas zawracania lub ciągnięcia kosiarki w swoją stronę.
   Zawsze wyłącz ostrze przed przesunięciem jej przez nie zatrawioną powierzchnię.
   Zabrania się rozruszać kosiarki z włączonym agregatem tnącym lub samojezdnym.
   Odpaluj silnik/pociągnij za uchwyt linki rozrusznika zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, 

zawsze ze stopami w odpowiedniej odległości od ostrzy.
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   Nie wolno przechylać kosiarki podczas uruchamiania silnika/rozruszaniu, jedynie w przypadku gdy kosiarka 
musi być przechylona by się uruchomić, należy wtedy przechylić stronę naprzeciw  operatora, pod kątem 
minimalnie niezbędnym.

   Nie wolno odpalać silnik na nierownym, niejednorodnym terenie, który stanowi zagrożenie  przewrócenia się 
kosiarki.

   Nie wolno podnosić ani przenosić urządzenia gdy pracuje silnik.
   Podczas zatrzymywania silnika, należy zwolnić dźwignię hamulca. Jeśli silnik jest wyposażony w zawór 
odłączający dopływ paliwa, po skonczeniu koszenia należy odłączyć paliwo 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – Paliwo 

m   UWAGA: Benzyna jest wysoce łatwopalna!
– przechowuj paliwo w zbiornikach do tego przeznaczonych;
– paliwo w zbiorniku uzupełniać najlepiej na wolnym powietrzu lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu;.
–  podczas uzupełniania paliwa oraz obchodzenia sie z paliwem obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
–  nie odkręcać korka wlewu paliwa i nie uzupełniaj paliwa gdy silnik jest gorący lub pracuje; 
–   w przypadku rozlania paliwa należy przesunąć kosiarkę w inne miejsce, wytrzeć ślady paliwa z urządze-

nia i poczekać z uruchomieniem silnika aż opary benzyny zostaną rozproszone.
   Przed przesuwaniem maszyny, opróżnij zbiornik paliwa. 
   Do paliwa stosować tylko pojemniki i kanistry atestowane.
   Należy regularnie sprawdzać czy pokrywa zbiorniku paliwa jest prawidłowo dociągnięta, w celu uniknięcia 
straty paliwa.

   W celu zachowania wymogów ochrony środowiska należy uważać, by nie doszło do straty paliwa oraz kon-
taminacji terenu. 

   Niedopuszczalne jest uzupełnanie paliwa w przestrzeni zamkniętej lub źle wentylowanej. Nieprzestrzeganie 
środków ostrożności grozi zatruciem lub wybuchem. 

   Nie wdychać oparów i gazów! Podczas uzupełniania paliwa zaloż rękawice ochronne. 

7. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
KONSERWACJA URZĄDZENIA 

   Wskazówka: Regularna, ostrożna konserwacja jest niezbębna do utrzymania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i wysokiej wydajności urządzenia w czasie eksploatacji.

   Wszystkie nakrętki, wkręty, sworzenia, śruby muszą być dokładnie dokręcone, aby mieć pewność że praca 
z urządzeniem jest bezpieczna. Regularna, ostrożna konserwacja jest niezbębna do utrzymania odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa i wysokiej wydajności urządzenia w czasie eksploatacji.

   Nie wolno zostawiać kosiarki lub zbiorników z paliwem w pomieszczeniach, gdzie opary paliwa mogą zna-
leźć się w pobliżu ognia, przy urządzeniach grzewczych. 

   Nigdy nie przechowuj urządzenia z pełnym zbiornikiem paliwa w budynku gdzie do oparów benzyny może 
dotrzeć otwarty ogień, iskry lub inne źródło wysokiej temperatury. 

   Silnik musi być zimny przed pozostawieniem kosiarki w zamkniętym pomieszczeniu.
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   Aby zminimalizwać niebezpieczeństwo pożaru, przed odstawieniem kosiarki do przechowania należy usu-
nąć wszystkie pozostałości trawy, liścia, smaru z silnika, tłumika, baterii, kanistra z benzyną.

   Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno używać kosiarki ze zużytymi lub uszkodzonymi częściami. Części 
nie wolno naprawiać. Należy je wymieniać na oryginalne. Stosowanie nie prawidłowych części zamiennych 
może spowodować uszkodzenie kosiarki lub stanowić zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa.

   Opróżnianie zbiornika paliwowego należy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z ostygnię-
tym silnikiem. 

   Podczas odkręcania i przykręcania noża należy założyć wzmocnione rękawice robocze. 
   Upewnij się, czy nóż po ostrzeniu jest dobrze wyważony.
   Regularnie sprawdzaj stan osłony oraz kosz/ów na trawę nie są poluzowane, zużyte lub uszkodzone.
   W trakcie manipulowania z kosiarką, takim jak transport lub przechylanie, należy:
– zalożyć wzmocnione rękawice robocze
–  pewnie uchwycić urządzenie w punktach gdzie jest to bezpieczne uwzględniając jego masę i uważając 

na stabilność własnej postawy.

CZYSZCZENIE
   Ostrożnie umyć kosiarkę wodą po każdym koszeniu, usunąć nagromadzone wewnątrz kosiarki trawę i błoto.
   Ręcznie malowane wnętrze podwozia może ścierać się w związku z pracą na zapiaszczonym podłożu przy 

koszeniu trawy. Szybka interwencja, polegająca na pomalowaniu farbą  nierdzewną spowoduje korozję metalu. 
   Co rok/ co dwa razy w roku należy zdemontować pokrywę skrzynie przekładniowej i wyczyszczyć jej okolicy 
łącznie z paskami klinowymi przy pomocy szczotki lub wydmuchowania powietrza pod wysokim ciśnieniem. 

   Raz za sezon należy wyczyszczyć kołka napędu także na wewnątrz. Wtedy ich (obie) należy zdemontować, 
i wyczyszczyć wraz z koronką przy pomocy szczotki wydmuchowania powietrza pod wysokim ciśnieniem. 

WYMIANA NOŻA (patrz rys.nr. 6)
W trakcie wymiany noża, należy odkręczyć śrubę. Przed samą wymianą noża należy opróżnić miskę olejową.
Przykręcić nóż ponownie, tak jak pokazano na rysunku. Dokręczyć śrubę (zaleca się moment obrotowy 40 Nm). 
Przy każdej wymianie noża, należy wymienić także śrubę mocującą.

WYMIANA OLEJU (patrz rys.nr. 8)
   Korek spustowy oleju znajduje się poniżej silnika. 
   Należy podstawić naczynie, do którego bedzie zatrzymywany spuszczany olej i usuńcie śrubę spustową. 
   Kiedy olej zostanie spuszczony, ponównie załóżcie śrubę spustową. Powinno sprawdżić, że uszczelka jest 
dobrze założona, i wytrzeć reszty oleju.

   Do kosiarki należy stosować olej silnikowy typu SAE30. 
   W przypadku, że miarka znajduje się ( a nie jest dokręcona) w rurze nalewowej, poziom oleju powinien osię-

gać gdzieś pomiędzy zaznaczeniem „Min.“ i „Max.“ miarki . Nie wolno przelewać!
   Następnie należy uruchomić silnik i pozwolić mu krótko popracować. 
   Zatrzymać silnik, poczekać minutę i sprawdzić poziom oleju. W razie potrzeby dolać olej. 

ŚWIECA ZAPŁONOWA (patrz rys.nr. 9)
Przy zimnym silniku wykręcić świecę zapłonową za pomocą klucza, i wyczyścić ją drucianą szczotką. Używająć 
szczelinomierza, ustawić szczelinę do 0,75 mm (0,030’’). Wkręcać świecę zapłonową ostrożnie, aby jej nie prze-
kręcić. 
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FILTR POWIETRZA(patrz rys.nr. 11)
Zdjąć obudowę filtra powietrza i wyjąć gąbkowy element filtra. Zamontuj ponownie obudowę filtra powietrza, aby 
uniknąć zanieczyszczenia wlotu powietrza. 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA PALIWA I GAŹNIKA (patrz rys.nr. 10)
1. Umieścić atestowany zbiornik paliwowy poniżej gaźnika i użyć lejka, aby uniknąć rozlania benzyny.
2. Odkręcić śrubę spustową, a nastepnie przekrecić uchwyt zaworu paliwa do położenia „ON” (włączone)
3.  Po wylaniu benzyny ze zbiornika, wkręcić ponownie  śrubę spustową i podkładkę, ostrożnie przykręcić śrubę 

spustową.

PRZECHOWYWANIE PALIWA
To samo paliwo nie może pozostawać w zbiornku dłużej niż 1 miesiąc. Dokładnie wyczyścić kosiarkę i przecho-
wywać ją wewnątrz w suchym miejcu. 

ŚRODOWISKO
W celu ochrony środowiska, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty: 

   Zawsze używać czystej bezołowiowej benzyny.
   Zawsze używać lejka, aby uniknąć rozlania podczas napełniania zbiornika paliwa. 
   Nie napełniać zbiornika paliwa do pełna.
   Nie zalać silnika na zewnątrz olejem. 
   Przy wymianie oleju należy upewnić się, że zużyty olej został zebrany. Należy unikać rozlania oleju a zużyty 
olej oddać do punktu recyklingowego.

   Wymienić tłumik, jeśli jest uszkodzony. Do napraw zawsze używać oryginalnych części zamiennych. 
   Jeśli gaźnik wymaga naprawy, zawsze należy zwrócić się po profesjonalną pomoc do środowiska serwisowego. 
   Wymieniać filtr powietrza zgodnie z zaleceniami.
   Po wielu latach użytkowania kiedy urządzenie musi być wymienione lub nie będzie już potrzebne, zalecane 
jest oddanie kosiarki do punktu sprzedaży na recykling.  

Oryginalne części można kupić w punktach serwisowych i u wielu dealerów. Zalecene jest co 
roku oddanie urządzenia  do punktu serwisowego na przegląd serwisowy, konserwację i kontrolę poziomu bez-
pieczeństwa.  Jeśli szukasz punktu serwisowego lub części, skontakuj się ze sklepem, w którym kupiłeś kosiarkę. 
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REGULARNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

REGULARNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Przed 
każdym 
użyciem

1. mie-
siąc
lub

co 
3 mie-
sięce 
lub

co 
6 mie-
sięcy
lub

co 
rocznie
lub

co 
2 lata
lub

Usunięncie

Odstępy czasu (Działania wykonujcie
zawsze w zaznaczonym miesiącu lub 
po osiągnięciu zaznaczonej liczby 
godzin pracy.)

co 5 
godzin

co 25 
godzin

co 50 
godzin

co 100 
godzin

co 250 
godzin

Olej silnikowy
Sprawdzenie o patrz instrukcje obsługi

Wymiana o o patrz instrukcje obsługi 

Filtr powietrza
Sprawdzenie o patrz instrukcje obsługi 

Wymiana o patrz instrukcje obsługi 

Świeca zapłonowa

Sprawdzenie 
nastawienia

o patrz instrukcje obsługi 

Wymiana o patrz instrukcje obsługi 

Klocki hamulcowe Sprawdzenie o przegląd techniczny

Zbiornik paliwowy i filtr Czyszczenie o przegląd techniczny

Przewód paliwa Sprawdzenie Co 2 lata (wymiana, jeśli jest to konieczne) przegląd techniczny

Luz zaworu
Sprawdzenie 
nastawienia

przegląd techniczny

Komora spalania Czyszczenie Co 200 godzin przegląd techniczny

8. DANE TECHNICZNE
Nazwa urządzenia ..............................................................................................................
Silnik spalinowy: ......................................................................................................................
Obroty silnika .............................................................................................................................
Szerokość koszenia: ..............................................................................................................
Ustawienia wysokości koszenia  ................................................................................................
Pojemność kosza na trawę  .............................................................................................................
Waga ...........................................................................................................................................
Zmierzony poziom hałasu .............................................................................................................
Gwarantowany poziom hałasu ...............................................................................................................
Poziom wibracji ...................................................................................................................
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........................FZR3004-B    /  FZR 3007 BS
......................2.7KW            /   2.7KW
.............2850obr/min     /   2880obr/min
......................508mm       /     456mm

..........6 pozycji      /     6 pozycji
.........65 l                /      65l

......................37kg            /       33.6kg
............83,5 dB (A)/83,5 dB (A)

....98 dB (A)/98 dB (A)
........................   ..6,9 m /s  / 6,9 m/s


