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CZ33

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM

SKNávod na obsluhu 33

Benzínová kosačka s pojazdom

NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto záhradnú benzínovú kosačku. Pred začatím práce
si prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad  
ďalšieho použitia.

OBSAH

     OBRAZOVÁ PRÍLOHA  ..................................................................................................................................... 2–3

 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY  ..................................................................................................  34

 2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI  ......................................................................................  35

 3. OPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY  ............................................................................................................  36

 4. MONTÁŽ STROJA  ...............................................................................................................................................  37

 5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY  ............................................................................................................................  37

 6. POKYNY NA POUŽÍVANIE  ..............................................................................................................................  40

 7. ÚDRŽBA A USKLADNENIE  ...............................................................................................................................  43

 8. TECHNICKÉ ÚDAJE  ............................................................................................................................................  45

 9. ČO ROBIŤ „KEĎ…“ ...............................................................................................................................................  46

 10. LIKVIDÁCIA ............................................................................................................................................................  46 

FZR 3003-B navodA5_14.indd   33 10.1.12   11:36



CZ 34SK 34 Všeobecné bezpečnostné predpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
Dôležité bezpečnostné upozornenia 

   Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako náj-
dete všetky súčasti výrobku. 

   Výrobok uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí. 
   Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov 
môže mať za následok úraz, požiar a/alebo ťažké poranenia. 

Obal
Prístroj sa nachádza v obale zabraňujúcom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a možno ho teda 
odovzdať na recykláciu.

Návod na používanie
Pred začatím práce so strojom si prečítajte nasledovné bezpečnostné predpisy a návod na používanie.  Oboz-
námte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod si starostlivo uschovajte pre prípad 
neskoršej potreby. 
Minimálne počas doby záruky doporučujeme uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, 
pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj naspäť do originálnej krabice od výrobcu, 
zabezpečíte tak maximálnu ochranu výrobku pri transporte (napr. pri sťahovaní alebo odoslaní do servisného 
strediska). 

   Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spolu s návodom. Dodržiavanie prilo-
ženého návodu na používanie je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na používanie obsahuje 
aj pokyny na obsluhu, údržbu a opravy. 

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržia-
vania tohto návodu.
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CZ35 SKVysvetlenie štítkov s pokynmi na stroji 35

2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI  

Všeobecné upozornenia na nebezpečenstvo. 
Pozor, po vypnutí kosačky sa nôž ešte chvíľu otáča! 

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu. 

Ostrý nôž (ostré nože). Chráňte sa pred poranením a stratou prstov končatín. 
Pozor, rotujúce nože!

Pozor na predmety odlietavajúce od rotujúceho noža!

Tretie osoby udržujte mimo pracovnej oblasti.

Pred údržbou odstráňte zapaľovaciu sviečku.

Dbajte na to, aby osoby stojace v blízkosti sa neporanili odmrštenými cudzími telesami. 
Vyčistite plochu po kosení. Udržujte deti a dospelých v bezpečnej vzdialenosti od kosačky.

Riadenie a zastavenie kosačky. 

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM
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CZ 36SK 36 Opis stroja a obsah dodávky

3. OPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY
OPIS STROJA  (viz obr. 1)

1 Rukoväť 7 Nastavenie výšky kosenia 

2 Brzdová páčka 8 Vzduchový filter

3 Páčka pojezdu 9 Doska bočného vyhadzovania trávy

4 Štartér 10 Spínač bočného vyhadzovania trávy

5 Nastavenie výšky rukoväti 11 Zapaľovacia sviečka

6 Zberný kôš

m  POZOR:  Ostré nože.

OBSAH DODÁVKY
Opatrne vyberte stroj z obalu a skontrolujte, či nechýba niektorá z nižšie uvedených súčastí: 

  benzínová kosačka 1 ks
  zberný vak 1 ks
  ložisko 4 ks
  koleso 2 ks
  stred kolesa 2 ks
  matica 2 ks
  podložka 2 ks
  návod na obsluhu

Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa prosím na predajcu, u ktorého ste si stroj zakúpili. 
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CZ37 SKMontáž stroja | Uvedenie do prevádzky 37

4. MONTÁŽ STROJA 
Kosačka sa dodáva v rozloženom stave. Kompletná rukoväť a zberný vak sa musia pred začatím práce namon-
tovať. Postupujte krok za krokom podľa návodu a orientujte sa pomocou obrázkov, aby bolo uskutočnenie mon-
táže čo najjednoduchšie.

m  POZOR:  Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia, ktoré neboli odporúčané výrobcom.

ZOSTAVENIE KOSAČKY  (pozri obr. 2)

m  POZOR:  Opatrne vybaľte rukoväť, aby sa nepoškodili ovládacie káble.

1. Zdvíhajte rukoväť nahor, pokým nezapadne do spodnej časti rukoväti.
2.  Odstráňte ochranné polstrovanie, zdvihnite hornú časť rukoväti do miesta spodnej časti rukoväti a utiahnite 

obidve bočné skrutky.
3. Odstráňte ochranné polstrovanie ovládacej páčky hornej rukoväti.

MONTÁŽ KOLESA (pozri obr. 3)
Zostavte jednotlivé kolesá, ako je uvedené na obrázku.
Uistite sa, že je koleso dobre pripevnené.

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ ZBERNÉHO VAKU (pozri obr. 4)
1. Vytiahnite plastový vak z obalu.
2. Vezmite malý horný kryt.
3. Zatlačte horný kryt do zberača podľa obrázku.
4. Upevnite plastový vak do kovového držiaka.

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Vaša nová kosačka bola skonštruovaná a preskúšaná v závode.

m  POZOR:  Táto kosačka sa dodáva BEZ OLEJA A PALIVA v motore.

Brzdová páčka – pri štartované sa musí držať súčasne s rukoväťou. Jej uvoľnením motor zastavíte.
Štartér – používa sa na štartovanie motora.
Páčka pojazdu – používa sa na ľahký pohyb kosačky dopredu

PRÁCA SO STROJOM
Kosenie trávy (pozri obr. 5)

   bez zberu do koša
   so zberom do koša
   s vyhadzovaním trávy naspäť 
   s vyhadzovaním trávy nabok

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM
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CZ 38SK 38 Uvedenie do prevádzky

Mulčovanie
Montáž a demontáž príslušenstva sa smie uskutočniť len pri vypnutom motore.
Uistite sa, že nainštalované príslušenstvo na mulčovanie je dobre zapojené.
Na mulčovaciu dosku používajte výlučne originálne príslušenstvo.
Vždy sa vyhnite odstraňovaniu nadmerného množstva trávy, aby nedošlo k preťaženiu rotačného mechanizmu 
a motora kosačky.
Znížením rýchlosti pojazdu ľahšie prekonáte nadmerné množstvo trávy.

Montáž príslušenstva
Vložte usmerňovaciu dosku a zdvihnite, umiestnite ju do kruhového otvoru na spodnej strane, zaistite automa-
tický zámok zatiahnutím háčika.

Demontáž príslušenstva
Stlačte palcom tlačidlo, potom uvoľnite a odkloňte smerom dolu mulčovaciu dosku.

Zavesenie zberného vaku
Zdvihnite prepážku a zaveste zberný vak.

OVLÁDANIE (pozri obr. 2)
   Pojazd ovládajte pridržaním páčky pohonu smerom k rukoväti a zatlačením ovládacej páčky pohonu dopredu, 

pokým nezapadne, potom páčku uvoľnite.
   Pohyb kosačky dopredu, bez toho aby ste vypli motor, zastavíte uvolnením páčky pohonu. Uvoľnite páčku 
pohonu smerom dolu oproti rukoväti a pokračujte v kosení bez použitia pojazdu.

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Výšku trávy nastavte zdvihnutím kolies alebo spustením kolies dolu. Výšku trávy nastavte podľa vašich požiada-
viek. Stredná poloha sa doporučuje ako najviac vyhovujúca pre väčšinu trávnikov.

PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA DOPLŇTE OLEJ
Vaša kosačka sa dodáva bez motorového oleja. 
Pred každým použitím skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby dolejte motorový olej SAE-30(15W-40) s objemom 
0,5 l. Aby ste zvolili správny typ oleja , prečítajte si kapitolu MOTOR v časti Údržba tohoto návodu na obsluhu.

m  POZOR:  Nepreplňte motor olejom, hrozí silný únik dymu z výfuku počas štartovania.

1. Uistite sa, že je kosačka v rovine.
2. Vyberte mierku oleja z plniaceho hrdla.
3. Zasuňte mierku.
4. V prípade potreby dolejte olej.
5. Dolejte po plnú čiaru na mierke.
6. Olej vymeňte po každých 25 hodinách prevádzky alebo každú sezónu.
7. V mimoriadne prašných, znečistených podmienkach budete musieť olej meniť častejšie, pozri „VÝMENA 
OLEJA“ v časti ÚDRŽBA tohoto návodu.

   Poznámka: Skontrolujte hladinu oleja pred každým použitím. 

FZR 3003-B navodA5_14.indd   38 10.1.12   11:36

FZR 3004-B/FZR 3007 BS



CZ39 SKUvedenie do prevádzky 39

DOPLNENIE BENZÍNU (pozri obr. 7)
  Naplňte palivovú nádrž.
  Nepreplňujte.
  Používajte čistý, čerstvý, bezolovnatý benzín. 
  Nemiešajte olej s benzínom. 
   Odporúčame: naplňte len také množstvo benzínu, ktoré spotrebujete v priebehu 30 dní, aby ste zaistili jeho čerstvosť.

m   POZOR: Očistite od prebytočného benzínu alebo oleja. Neskladujte, nevylievajte alebo nemanipulujte 
s benzínom v blízkosti otvoreného okna.

   Poznámka: Palivo zmiešané s alkoholom („gasohol“ alebo etanol alebo metán) môže viazať vlhkosť, 
ktorá vedie k oddeleniu a formovaniu kyselín počas skladovania. Počas skladovania môžu kyslé palivá zni-
čiť palivový systém motora.

   V prípade, že sa kosačka nebude používať 30 dní a viac, odporúčame vypustiť palivo, predídete tak prípad-
ným problémom s motorom. 

  Vypustite palivovú nádrž, naštartujte motor a nechajte ho bežať dovtedy, kým sa karburátor nevyprázdni.
  Nasledujúcu sezónu použite nové palivo.
  Viac informácií nájdete v časti Uskladnenie.
  Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky v okolí alebo do palivovej nádrže, hrozí trvalé poškodenie.

ŠTARTOVANIE MOTORA
 
m   POZOR: Štartujte alebo spúšťajte štartovací spínač opatrne,  podľa pokynov výrobcov. Pozor na dosta-

točnú vzdialenosť nôh od žacieho mechanizmu.

Prv než naštartujete, uistite sa, že zapaľovacia sviečka je v kosačke a stroj je naplnený dostatočným množstvom 
oleja a benzínu.

   Poznámka: Vzhľadom na ochranný náter motora sa môže pri prvom použití kosačky tvoriť malé množ-
stvo dymu, čo sa považuje za normálny jav.

Držte páčku pohonu smerom nadol a prudko zatiahnite za držadlo štartéra. Dávajte pozor, aby nedošlo k vytrh-
nutiu lanka štartéra naspäť.

   Poznámka: V prípade chladného počasia bude potrebné zopakovať prvotné kroky.

VYPNUTIE MOTORA
Motor vypnete uvoľnením ovládacej páčky.

m   POZOR: Po vypnutí motora sa žací nôž niekoľko sekúnd naďalej otáča. Ak nechávate kosačku bez dozoru, 
odstráňte zapaľovaciu sviečku.

   Za určitých okolností, ako napr. pri kosení veľmi vysokej trávy, je vhodné zvýšiť nastavenie výšky kosenia, čím 
sa zníži tlak, aby nedošlo k preťaženiu motora a vynechávaniu výsekov trávneho porastu. Pravdepodobne 
budete musieť znížiť rýchlosť a/alebo prejsť kosačkou jedno miesto dvakrát.

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM

FZR 3003-B navodA5_14.indd   39 10.1.12   11:36



CZ 40SK 40 Uvedenie do prevádzky | Pokyny na používanie

   Na zvlášť náročných miestach odporúčame znížiť záber (šírku) a viackrát pomaly kosiť už kosený úsek.
   Póry v textílii zberných košov sa môžu upchať hlinou a prachom, čo znižuje ich efektivitu. Aby ste tomu predišli, 
pravidelne ich oplachujte vodou a po vyschnutí znova použite.

  Udržiavajte hornú časť motora v okolí štartéra čistú (bez zvyškov pokosenej trávy). Udržiavaním motora v čis-
tote umožníte dobrú cirkuláciu vzduchu a predĺžite tak jeho životnosť.

6. POKYNY NA POUŽÍVANIE
ÚČEL POUŽITIA

  Kosačka je vhodná na použitie v súkromných záhradách.
   Za kosačky, ktoré sú vhodné na použitie v súkromných záhradách, sa považujú také zariadenia, ktorých ročné 
využitie spravidla nepresahuje 50 prevádzkových hodín a ktoré sa prevažne využívajú na údržbu trávnatých 
plôch, nie však vo verejných zariadeniach, parkoch, na športoviskách, v poľnohospodárstve či lesníctve.

  Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na aké je určený.
   Z bezpečnostných dôvodov sa nesmie kosačka používať ako pohonný agregát pre akékoľvek iné pracovné 

nástroje a súpravy náradia, ak to výrobca výslovne nedovoľuje. 

OBSLUHA
   Tento výrobok nie je určený pre deti a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou schopnosťou 

alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nemajú odborný dozor alebo poskytnuté 
inštrukcie týkajúce sa používania tohto výrobku zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

   Kosačku nikdy nepoužívajte, pokiaľ sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú iné osoby, deti alebo voľne sa 
pohybujúce domáce zvieratá. 

   Keď sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo 
ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať. 

   Nikdy nedovoľte pracovať so zariadením deťom ani osobám, ktoré nepoznajú tento návod na použitie. Miestne 
predpisy môžu určovať minimálny vek používateľa. Používateľ je zodpovedný za škody spôsobené tretím oso-
bám v pracovnej oblasti kosačky, ktoré vzniknú ako následok jej používania.

    Stroj nepoužívajte, keď ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
   Pred každým použitím prekontrolujte pracovný priestor. Odstráňte predmety, ktoré by sa mohli odmrštiť alebo 

zakliesniť do stroja.
   Pri prenášaní chyťte celé zariadenie, nosenie sa palivovú nádrž je nebezpečné, palivová nádrž sa môže 

poškodiť a môže dôjsť k požiaru.
   Pri práci so strojom je zakázané fajčiť.

m  POZOR: Kvôli ohrozeniu zdravia používateľa sa nesmie kosačka používať na vyžínanie kríkov, živých plotov 
alebo krovín, na rezanie alebo rozmelňovanie mladých porastov alebo trávnikov, na zatrávnených strechách alebo 
balkónových kvetináčoch, na čistenie (vysávanie) chodníkov a ako drvička na drobenie kusov kmeňov alebo vet-
vičiek. Ďalej sa kosačka nesmie používať ako motorová motyka, na vyrovnávanie vyvýšením pôdy, napr. krtincov.

POKYNY NA POUŽÍVANIE
Stroj zapnite podľa opisu v návode na obsluhu, starostlivo dodržiavajte všetky inštrukcie.

   Pracujte len pri dobrej viditeľnosti alebo zabezpečte dostatočné umelé osvetlenie.
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CZ41 SKPokyny na používanie 41

   Stroj nikdy nepoužívajte v uzavretých, nedostatočne 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 blíz-
kosti záhradných jazierok, zapustených bazénov a pod.).

   Prv než odoberiete alebo vyprázdnite zberný vak, vypnite motor a počkajte, kým sa celkom nezastaví.
   Pred začatím kosenia skontrolujte terén, na ktorom sa má kosačka použiť, odstráňte z neho kamene, drôty, 
polená, črepiny, kosti a iné cudzie telesá, ktoré by sa mohli zachytiť alebo odmrštením spôsobiť zranenie. 

    Štartujte alebo spúšťajte štartovací spínač opatrne, podľa pokynov výrobcov. Pozor na dostatočnú vzdiale-
nosť nôh od žacieho mechanizmu.

   Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré ruky alebo bez riadnej obuvi.
   Pri kosení používajte pevnú, protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Nikdy nepracujte bez obuvi alebo v ľahkých 
sandáloch. 

   Zaistite veľký odev, dlhé vlasy či šperky tak, aby sa nezachytili do pohyblivých častí stroja.
   Nikdy nepoužívajte kosačku v príliš strmom teréne. Na svahovitom teréne dbajte na svoju bezpečnosť – hrozí 
nebezpečenstvo pošmyknutia a poranenia. Pri zmenách smeru postupujte vždy naprieč, nikdy nie kolmým 
smerom hore alebo dolu. Na strmých svahoch kosačku nepoužívajte.

   Pri štartovaní motora kosačku nedvíhate.
   Nikdy nevkladajte ruky ani nohy do rotujúcej časti. Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od vyhadzovacieho otvoru. 
   Nikdy neťahajte kosačku pri prevádzke smerom k sebe, ale vždy len dopredu. 
   Kosačku nevystavujte dažďu. Nekoste mokrú, ani veľmi vlhkú trávu. 
   Pri práci dbajte na bezpečný postoj. 
   Zariadenie veďte len rýchlosťou chôdze. 
   Kosačku za prevádzky (t. j. so zapnutým motorom) nikdy nedvíhajte, neprenášajte alebo nenakláňajte 
od koseného terénu – hrozí nebezpečenstvo poranenia. 

   Pred zdvihnutím kosačky pri prenášaní vypnite motor a počkajte, kým sa nože celkom nezastavia. 
   Ak je potrebné kosačku prevrátiť kvôli transportu, pri prechádzaní cez iné ako trávnaté plochy a pri prenášaní 
kosačky na pracovnú plochu a od nej, vypnite motor. 

   Pri štartovaní motora kosačku nenakláňajte, pokiaľ nie je nutné kosačku pri postupovaní dopredu nadvihnúť. 
V takom prípade ju nakloňte len tak, ako je to nevyhnutné a zdvihnite ju na strane vzdialenejšej od používateľa. 

   Pri opustení trávnatej plochy vypnite motor. 
   Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiest-
ňujte ho do nadmerne prašného prostredia. 

   Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, 
ktoré sú zdrojom tepla.

   Na výrobok nestriekajte vodu alebo iné tekutiny. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponorte 
do vody alebo inej tekutiny. 

   Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru. 
   Nedotýkajte sa častí stroja, kým sa stroj celkom nezastaví. Nože po vypnutí stroja ešte ďalej rotujú a môžu 
spôsobiť zranenie.

   Pred uložením kosačky v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť. 
   V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a neuskutočňujte na ňom žiadne úpravy! Akékoľvek opravy 
a nastavenie tohto výrobku zverte kvalifikovanému servisu. 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, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.). 

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM
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   Nikdy nepracujte s motorom, pokiaľ je v palivovej nádrži len benzín. 
   Nikdy neplňte pohonné hmoty, pokým motor beží alebo je ešte horúci. Kvapaliny dopĺňajte do motora len 

vtedy, keď je studený. 
   Uzáver palivovej nádrže musí byť pevne dotiahnutý, aby sa zabránilo pretečeniu pohonnej hmoty. 
   Zastavte motor a odpojte zapaľovaciu sviečku v  týchto prípadoch: 

– pred čistením otvoru na vyhadzovanie trávy, 
– pred vykonávaním akejkoľvek činnosti pod krytom kosačky,  
– pred začatím akýchkoľvek servisných prác, pred kontrolou a čistením kosačky, 
–  po zasiahnutí cudzieho predmetu kosačku prezrite, či nie je poškodená. V prípade nutnosti zabezpečte jej 

opravu. Až po uvedení normálneho stavu pokračujte v práci. 
– v prípade nezvyčajných vibrácií kosačky (okamžite zistite príčinu vibrácií a zabezpečte jej odstránenie).

   Nezabudnite, že vlastník alebo používateľ kosačky je zodpovedný za nehody alebo poranenia, ktorým vystaví 
iné osoby alebo ich majetok.

   Nikdy nemeňte nastavenie výšky kosačky, keď je motor zapnutý.
   Súčasťou zberného koša sa počas prevádzky opotrebovávajú a môžu sa aj uvoľniť alebo poškodiť. Preto 
pred použitím kosačky ich stav vždy starostlivo skontrolujte. Opotrebované alebo poškodené súčasti vymeňte 
v súlade s odporúčaniami výrobcu.

   Čepele sú ostré a môžu spôsobiť rezné poranenia. Pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť, pričom 
používajte zodpovedajúce ochranné prostriedky (rukavice).

   Nezasahujte do regulácie motora a motor nepretáčajte.
   Pri cúvaní a priťahovaní kosačky smerom k sebe dbajte na zvýšenú opatrnosť.
   Vypnite pohon noža/nožov pri prejazde cez nezatrávnené povrchy.
   Nikdy neštartujte motor so zapnutými žacími nožmi alebo páčkou pojazdu.
   Naštartujte motor/zatiahnite za štartér podľa návodu, dolné končatiny pritom udržiavajte v bezpečnej vzdia-
lenosti od nožov.

   Nenakláňajte kosačku pri spustení / štartovaní motora, okrem prípadov, kedy je nevyhnutné kosačku nakloniť 
za účelom uvedenia do prevádzky.  V takýchto prípadoch ju nakloňte len s maximálnou opatrnosťou, nie však 
viac, ako je nutné, a to na strane vzdialenejšej od obsluhujúcej osoby.

   Nespúšťajte pohon v nerovnom alebo nehomogénnom teréne. Môže dôjsť k prevráteniu.
   Nikdy nedvíhajte, ani neprenášajte kosačku s bežiacim motorom.
   Počas zastavovania pohonu stiahnite brzdu. Ak je motor vybavený uzatváracím ventilom, po ukončení kose-
nia uzavrite zdroj paliva.

   Ak kosíte sediac v pripojenom sedadlovom prívese, postupujte pomaly a opatrne. 

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE – Palivo 

m   POZOR: Palivo do motora je veľmi horľavé. 
– palivo skladujte len v nádobách, ktoré sú špeciálne určené na tento účel; 
– palivo dopĺňajte len na otvorenom priestranstve alebo v dobre vetraných priestoroch; 
– počas dopĺňania paliva alebo akejkoľvek inej manipulácii s palivom nefajčite; 
–  palivo dopĺňajte len za predpokladu, že je motor vypnutý, nikdy neotvárajte palivovú nádrž a palivo nedo-

pĺňajte, ak je motor horúci alebo počas jeho chodu;  
–  ak sa benzín rozleje, motor neštartujte; odstráňte kosačku z plochy, kde sa palivo rozlialo a vyvarujte sa 

vytvoreniu akéhokoľvek možného zápalného zdroja, v použití kosačky pokračujte až po vyparení rozlia-
teho paliva a rozptýlení palivových výparov.
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   Počas prepravy stroja musí byť palivová nádrž prázdna. 
   Pohonné hmoty prepravujte len v schválených nádobách. 
   Pravidelne kontrolujte viečko palivovej nádrže. Musí byť dotiahnuté a nesmie dochádzať k unikaniu palivovej 
hmoty. 

   Chráňte životné prostredie: dávajte pozor, aby nedošlo k unikaniu palivových hmôt a kontaminovaniu pôdy. 
   Palivo nikdy nedopĺňajte v uzavretých miestnostiach. Miestnosť musí byť dostatočne vetraná, ináč hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. 

   Výpary z paliva nevdychujte. Palivo dopĺňajte v ochranných rukaviciach. 

7. ÚDRŽBA A USKLADNENIE
ÚDRŽBA STROJA 

   Poznámka: Pravidelná, starostlivá údržba je nevyhnutná na udržania bezpečného a efektívneho výkonu 
z dlhodobého hľadiska.

   Všetky matice, svorky a skrutky musia byť riadne utiahnuté tak, aby zariadenie bolo v bezpečnom a prevádz-
kyschopnom stave. Pravidelná údržba je základným predpokladom pre zaistenie bezpečnosti používateľa, 
zachovanie prevádzkyschopnosti a vysokého výkonu kosačky.

   Zariadenie s benzínom v nádrži nikdy neuskladňujte vnútri budovy, kde by sa výpary mohli dostať do dosahu 
otvoreného ohňa, iskier alebo zdroja vysokej teploty.

   Pred uskladnením v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.
   Z dôvodu zníženia rizika požiaru zabezpečte, aby kosačka a zvlášť motor, tlmič výfuku, batéria a aj miesto ulo-
ženia náhradného benzínu boli zbavené zvyškov trávy, lístia alebo nadmerného množstva mastiva.

   V záujem bezpečnosti nepoužívajte stroj s opotrebovanými alebo poškodenými dielcami. Dielce sa musia 
vymeniť, nie opraviť. Na výmenu používajte originálne náhradné dielce (čepele musia byť vždy označené sym-
bolom). Náhradné dielce nedostatočnej kvality môžu poškodiť zariadenie a môžu ohroziť vašu bezpečnosť.

   Palivo vypúšťajte v dobre vetranom priestore, keď je motor vychladnutý. 
   Pri odoberaní alebo inštalácii žacieho noža používajte hrubé pracovné rukavice. 
   Po každom nabrúsení čepele žacieho noža je nevyhnutné skontrolovať jeho vyváženie.
   Pravidelne kontrolujte, či samozatvárací kryt a/alebo zberné koše nie sú uvoľnené, opotrebované alebo ináč 
poškodené.

   Pri každej manipulácii, preprave, preklopení kosačky: 
– používajte pevné pracovné rukavice  
– uchopte stroj na miestach, kde je to bezpečné so zreteľom na jeho hmotnosť a rozloženie.

ČISTENIE
   Po každom kosení stroj starostlivo očistite vodou, odstráňte nahromadené zvyšky trávy a hliny. 
   Náter vnútri šasi (podvozku) môže časom opadať následkom otierania pri kosení trávneho porastu. V takom 
prípade okamžite naneste antikorózny náter, aby ste zabránili korózii. 

   Jeden/dvakrát do roka odmontujte kryt prevodovky a vyčistite jeho okolie vrátane remeňov kefou alebo stla-
čeným vzduchom. Jedenkrát za sezónu je potrebné hnacie kolesá vyčistiť aj zvnútra. 

   Odmontujte ich (obidve) a vyčistite koleso a veniec kefou alebo stlačeným vzduchom.

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM
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VÝMENA NOŽA (pozri obr. 6)
Pokiaľ chcete vymeniť nôž, odskrutkujte skrutku. Pred výmenou noža vyprázdnite nádrž s olejom.
Znova nainštalujte podľa obrázka. Utiahnite skrutku (odporúčanie – krútiaci moment 40 Nm). Pri každej výmene 
noža je potrebné vymeniť aj uťahovaciu skrutku.

VÝMENA OLEJA (pozri obr. 8)
   Skrutka na vypúšťanie oleja je umiestnená pod motorom. 
   Pripravte nádobu, do ktorej zachytíte olej a odstráňte výpustnú skrutku. 
   Akonáhle je olej vypustený, dajte naspäť vypúšťaciu skrutku a uistite sa, že je tesnenie na svojom mieste 
a potom utrite prebytočný olej.

   Dopĺňajte olej typu SAE30. 
   Ak je mierka umiestnená v plniacej trubici (a nie je dotiahnutá), hladina oleja musí byť medzi ryskou min. 
a max. na mierke. Nepreplňujte olejom.

   Naštartujte motor a nechajte ho krátko bežať. 
   Vypnite motor, počkajte minútu a skontrolujte hladinu oleja. V prípade potreby dolejte olej.

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA (pozri obr. 9)
Akonáhle motor kosačky vychladne, vyberte zapaľovaciu sviečku pomocou dodaného kľúča a vyčistite konektor 
brúsnym papierom. Listovou mierkou nastavte medzeru na 0,75 mm (0,030“). Namontujte zapaľovaciu sviečku.

VZDUCHOVÝ FILTER (pozri obr. 11)
Uvoľnite kryt vzduchového filtra a vyberte špongiovú časť filtra. Aby ste zabránili pádu predmetov do prívodu 
nasávania, nasaďte kryt vzduchového filtra naspäť.

VYPÚŠŤANIE PALIVOVEJ NÁDRŽE A KARBURÁTORA (pozri obr. 10)
1. Umiestnite schválenú nádobku pod karburátor a použite lievik, aby ste zabránili unikaniu paliva.
2. Odstráňte vypúšťaciu skrutku, potom posuňte palivovú páku do polohy ON (zapnuté).
3.  Keď celé palivo vytečie do nádobky, znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku s tesnením. Bezpečne dotiahnite 

vypúšťaciu skrutku.

USKLADNENIE 
Rovnaký benzín nesmie zostať v nádrži dlhšie ako jeden mesiac.  Dôkladne vyčistite benzínovú kosačku a uložte 
ju na suchom mieste.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V záujme ochrany životného prostredia odporúčame, aby sa nasledovným bodom venovala zvláštna pozornosť:

   Vždy používajte čistý bezolovnatý benzín.
   Pri dopĺňaní palivovej nádrže vždy používajte lievik a/alebo kanister s ovládaním úrovne hladiny, aby sa zabrá-
nilo unikaniu.

   Nedopĺňajte palivovú nádrž až po okraj.
   Neprepĺňajte olejovú nádrž olejom.
   Nevyhadzujte použitý olejový filter do odpadkového koša. Odneste ho do zberne odpadu.
   Ak je tlmič chybný, vymeňte ho. Pri uskutočňovaní opráv vždy používajte originálne náhradné dielce.
   Pri oprave karburátora vždy vyhľadajte odbornú pomoc.
   Vzduchový filter vyčistite podľa návodu na obsluhu.
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   Ak sa po niekoľkých rokoch rozhodnete pre kúpu novej kosačky a túto už nebudete ďalej používať, odporú-
čame vám vrátiť ju predajcovi na recykláciu.

Originálne náhradné dielce dodávajú servisné predajne a distribútori. Odporúčame, aby ste aspoň 1x ročne dali 
stroj skontrolovať kvalifikovanému servisu, kde vám vykonajú údržbu a kontrolu bezpečnostnej výbavy. Ak potre-
bujete servis alebo náhradné dielce, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste si stroj zakúpili.

PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY

PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
Před 
každým 
použi-
tím

1. 
mesiac 
alebo

Každé 
3 mesia-
 ce alebo

Každých 
6 mesia-
cov alebo

Každý 
rok 
alebo

Každé 
2 roky 
alebo

Odstrá-
nenie

Vykonávajte vždy v uvedenom mesiaci 
alebo po dosiahnutí uvedeného počtu hodín 
prevádzky podľa toho, čo nastane skôr

5 hod 25 hod 50 hod 100 hod 250 hod

Motorový olej
Kontrola o pozri návod

Výmena o o pozri návod

Vzduchový filter
Kontrola o pozri návod

Výmena o pozri návod

Zapaľovacia sviečka
Kontrola nastavenia o pozri návod

Výmena o pozri návod

Brzdové doštičky Kontrola o servis

Palivová nádrž a filter  Čistenie o servis

Palivová hadica Kontrola Každé 2 roky (vymeňte, ak je to potrebné) servis

Vôľa ventilov Kontrola nastavenia servis

Spaľovacia komora Čistenie Po každých 200 hodinách servis

8. TECHNICKÉ ÚDAJE
Názov stroja ..................................................................................................................
Benzínový motor ...............................................................................................................
Otáčky motora .................................................................................................................
Šírka záberu: ..........................................................................................................................
Nastaviteľná vyška kosenia ................................................................................................. .....................6 polôh    /   6 polôh 
Kapacita zberného koša .............................................................................................................
Hmotnosť ...............................................................................................................................
Hlučnosť ............................................................................................................................................
Deklarovaná úroveň hluku ...................................................................................................................
Vibrácie ..........................................................................................................................................................6,9 m/s   /    6,9 m/s

NÁVOD NA OBSLUHUBENZÍNOVÁ KOSAČKA S POJAZDOM
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........................FZR3004-B   /  FZR 3007 BS
...................2.7KW           /   2.7KW

....................2850ot/min    /   2880ot/min
......................508mm       /     456mm

.........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
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9. ČO ROBIŤ „KEĎ…“

Motor neštartuje Možná príčina Odstránenie

1. Skontrolujte palivo. Chýba palivo Doplňte palivo

Nevhodné palivo; motor uložený bez 

ošetrenia alebo vypustenia benzínu, 

tankovanie nesprávneho benzínu

Vypustite palivovú nádrž 

a karburátor. Naplňte nádrž 

novým benzínom.

2. Vyberte a skontrolujte 

zapaľovaciu sviečku.

Zapaľovacia sviečka je chybná, zne-

čistená alebo nesprávne nasadená

Vymeňte zapaľovaciu 

sviečku.

Zapaľovacia sviečka je vlhká, zasiah-

nutá benzínom (zahltený motor).

Vysušte a znova namontujte 

zapaľovaciu sviečku.

3. Odvezte motor do kvali-

fikovaného servisu alebo 

k predajcovi.

Upchatý palivový filter, porucha 

karburátora, porucha zapaľovania, 

upchaté ventily a pod.

Vymeňte alebo opravte 

chybné dielce.

Nedostatočne funkčný 

motor

Príčina poruchy Oprava

1. Skontrolujte čistič 

vzduchu

Čistič vzduchu je upchatý. Vyčistite alebo odstráňte 

prvok čistič vzduchu.

2. Skontrolujte palivo Nevhodné palivo; motor uložený bez 

ošetrenia alebo vypustenia benzínu, 

tankovanie nesprávneho benzínu

Vypustite palivovú nádrž 

a karburátor. Naplňte nádrž 

novým benzínom.

3. Odvezte motor do kvali-

fikovaného servisu alebo 

k predajcovi

Upchatý palivový filter, porucha 

karburátora, porucha zapaľovania, 

upchaté ventily a pod.

Vymeňte alebo opravte 

chybné dielce.

10. LIKVIDÁCIA
Stroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. z kovu a plastu. Poškodené súčiastky odo-
vzdajte do separovaného zberu. Informujte sa na príslušnom úrade. 

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto, ktoré určí obec na ukladanie odpadu. 

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 textu, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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