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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania

wszystkich części produktu.

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą

być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 

bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 

korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 

korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 

wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 

opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 

do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać

również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 

właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 

konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 

wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Uwaga, noże rotujące! 

Ostry (e) nóż (noże). Chroń się przed zranieniem i utratą palców na kończynach.

Osoby trzecie powinny się znajdować poza obszarem roboczym. 

Zadbaj o to, aby osoby stojące w pobliżu nie zostały zranione na skutek 

odrzucenia przedmiotów obcych.

Przed rozpoczęciem prac na urządzeniu koszącym wyciągnij kabel z sieci 

napięcia elektrycznego.

Uwaga, po wyłączeniu kosiarki nóż się jeszcze przez chwilę obraca! 

Ogólne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.

Przed dokonaniem ustawień maszyny, przed jego konserwacją lub jeśli 

elektryczne przewody doprowadzające zaklinowały się lub zostały uszkodzone, 

należy zawsze wyłączyć silnik i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego!

Utrzymuj kabel elektryczny w dostatecznej odległości od mechanizmu koszącego!

Uważaj na przedmioty odlatujące od noża rotującego!

Podczas pracy należy używać ochraniaczy.

Nie pracuj podczas deszczu ani przy złych warunkach pogodowych.

Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym!

2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE
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3. OPIS MASZYNY I ZAWARTOŚCI
DOSTAWY

Opis maszyny (patrz: ilustracja 1)

Górna część rękojeści

Dolna część rękojeści

Zapłon

Pojemnik zbiorczy

Koła

Korpus maszyny

Klips służący do odciążenia kabla

Klips kablowy

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

8 - 

Zawartość dostawy

Wyjmij ostrożnie urządzenie ogrodnicze z opakowania i sprawdź, czy następujące części są 

kompletne:

UWAGA! Ostre noże!

Elektryczna kosiarka ogrodowa rotacyjna

4 koła

4 głowice kół

Klamra zabezpieczająca (zawleczka) - 4 szt.

1 górna część rękojeści

2 dolne części rękojeści

2 śruby + 2 czopy rękojeści

2 śruby do korpusu maszyny

1 górna część pojemnika zbiorczego na trawę

1 dolna część pojemnika zbiorczego na trawę

1 klips kablowy

Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, zwróć się o pomoc do sprzedawcy, u którego 

maszyna została zakupiona.
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4. MONTAŻ KOSIARKI
Kosiarka jest dostarczana rozłożona. Kompletna wysuwana rękojeść i pojemnik zbiorczy należy 

przed rozpoczęciem pracy zmontować. Postępuj krok za krokiem zgodnie z instrukcją, orientując 

się za pomocą rysunków, aby wykonanie montażu było jak najłatwiejsze.

Przymocuj klips służący do odciążenia kabla. (por. rys. 2)

Górną część rękojeści przymocuj za pomocą śrub i plastikowych nakrętek na dolny układ

cięgieł (por. rys. 3).

Włóż dolną część rękojeści do odpowiednich otworów i zabezpiecz je za pomocą śrub 

(por. rys. 4).

Nałóż koła na osie, zabezpiecz je poprzez zgięcie wolnych końców zawleczki wokół osi i

nałóż osłony kół (por.rys. 5) i (por. rys. 6).

Zabezpiecz przymocowanie kabla elektrycznego do rękojeści za pomocą klipsa kablowego

(por. rys. 7).

Przymocuj górną część pojemnika zbiorczego do dolnej części poprzez zatrzaśnięcie

wytłoczków wzdłuż krawędzi (por. rys. 8).

Podnieś tylną opuszczaną część maszyny i nałóż pojemnik zbiorczy na trawę (por. rys. 9).

5. USTAWIENIA WYSOKOŚCI KOSZENIA
UWAGA! Nie dotykaj noża do koszenia!

Wymagana wysokość koszenia zostanie osiągnięta poprzez ustawienie przedniej i tylnej osi, 

znajdującej się pod spodem pod osłoną kosiarki.

UWAGA! Przed ustawieniem wysokości odłącz kosiarkę od źródła energii i upewnij się, że 

noże przestały się obracać.

1. Ustawienia wysokości przedniej osi (por. rys. 10)

Naciśnij na przednią oś w kierunku przedniej części kosiarki.

Przesuń oś do pozycji odpowiadającej wybranej przez Ciebie wysokości koszenia.

2. Ustawienia wysokości tylnej osi (por. rys. 11)

Naciśnij na tylną oś w kierunku zaworu kosiarki.

Przesuń oś do pozycji odpowiadającej wybranej przez Ciebie wysokości koszenia.

Uwaga: Upewnij się, że przednia i tylna oś są ustawione na tej samej wysokości.

3. Wysokość koszenia (por. rys. 12)

25 mm (najniższa pozycja)

40 mm

55 mm (najwyższa pozycja)
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6. URUCHAMIANIE
Włączanie maszyny

Wtyczka umieszczona na maszynie (zapłon - nr 3 por. rys. 1) musi być połączona z 

przedłużaczem (nie wchodzi w skład dostawy), zabezpieczonym za pomocą urządzenia 

odciążającego (por. rys. 2)

Podłączanie do źródła energii

UWAGA! Przed podłączeniem zasilania sprawdź zawsze, czy włącznik jest wyłączony. 

Podłącz wtyczkę do źródła energii z ochronnikiem przeciwprzepięciowym.

Uruchamianie

UWAGA! Nie uruchamiaj kosiarki, jeśli stoi w wysokiej trawie lub jest ubrudzona 

zanieczyszczeniami, które mogą blokować ruch noża koszącego.

Wciśnij przycisk bezpieczeństwa (A) (por. rys. 13) na włączniku, a następnie przyciągnij 

dźwignię przełączeniową (B) w kierunku uchwytu. Przytrzymaj dźwignię i jednocześnie zwolnij 

przycisk zabezpieczający. Aby wyłączyć kosiarkę, zwolnij dźwignię przełączeniową. Dźwignia 

powróci automatycznie do pierwotnej wyłączonej pozycji.

UWAGA! Włączaj urządzenie lub uruchamiaj włącznik ostrożnie, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Uważaj na dostateczną odległość nóg od mechanizmu koszącego.

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
UŻYTKOWANIA

Obsługa

Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani dla osób o obniżonych zdolnościach

fi zycznych, mentalnych lub zmysłowych lub dla osób o ograniczonym doświadczeniu i 

umiejętnościach, nad którymi nie jest sprawowany nadzór lub którym nie zostały udzielone 

instrukcje dotyczące używania tego produktu przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo.

Z elektrycznej kosiarki ogrodowej nie należy korzystać, jeśli w bezpośrednim otoczeniu

znajdują się inne osoby, dzieci lub wolno się poruszające zwierzęta domowe.

Jeśli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.

Wyrób należy zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem 

zapewniającym, że nie będą się

bawić wyrobem.
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Nigdy nie należy pozwolić pracować z tym urządzeniem dzieciom ani osobom

niezapoznanym z niniejszą instrukcją obsługi. Lokalne przepisy mogą określać minimalny 

wiek użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody spowodowane osobom 

trzecim w obszarze roboczym kosiarki w następstwie jej użytkowania.

Nie używaj maszyny, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu czy środków

odurzających.

Cel użycia

Kosiarka jest przeznaczona do użycia w prywatnych ogrodach.

Za kosiarki przeznaczone do użycia w prywatnych ogrodach są uznawane te urządzenia,

których roczne użycie z reguły nie przekracza 50 godzin pracy i które są przeważnie 

wykorzystywane do pielęgnacji powierzchni trawiastych, jednak nie w kompleksach 

publicznych, parkach, obiektach sportowych, rolniczych czy leśnych.

Nie używaj wyrobu do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.

Ze względów bezpieczeństwa kosiarki nie należy używać jako agregatu napędowego do

jakichkolwiek innych narzędzi roboczych czy kompletów narzędzi, o ile producent nie wyraził 

na to jednoznacznej zgody.

UWAGA! Ze względu na możliwość zagrożenia zdrowia użytkownika kosiarki nie należy

używać do przycinania krzewów, żywopłotów czy krzaków, do cięcia czy rozdrabniania 

giętkich młodych zarośli lub trawników, na zatrawionych dachach czy w skrzynkach 

balkonowych, do czyszczenia (odkurzania) chodników czy jako kruszarki do rozdrabniania 

kawałków pni czy gałęzi. Ponadto kosiarki nie należy używać jako motyki silnikowej ani do 

wyrównywania wzniesień glebowych, np. kopców krecich.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Włącz maszynę i eksploatuj ją zgodnie z instrukcją obsługi, dokładnie przestrzegając wszystkich 

zaleceń.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji lub naprawy wyjmij kabel z gniazdka

elektrycznego.

Pracuj wyłącznie przy dobrej widoczności lub zapewnij dostateczne sztuczne oświetlenie.

Nigdy nie używaj maszyny w zamkniętych, źle wietrzonych pomieszczeniach ani w pobliżu

cieczy, par lub gazów łatwopalnych lub wybuchowych.

Nigdy nie używaj kosiarki do trawy tam, gdzie grozi jej kontakt z powierzchnią wody (np.

bezpośrednio w pobliżu oczek wodnych, basenów itp.).

Używaj kosiarki zawsze wraz z pojemnikiem zbiorczym na skoszoną trawę lub pracuj z

zamkniętą pokrywą ochronną, jeśli nie używasz pojemnika zbiorczego (por. rys. 16).

Zanim zdejmiesz lub opróżnisz pojemnik zbiorczy, wyłącz silnik i poczekaj do całkowitego

zatrzymania noży.
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Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź teren, na którym kosiarka ma być używana, i usuń

z niego kamienie, druty, patyki, odłamki szkła, kości i inne przedmioty obce, które mogłyby się 

zaklinować lub zostać wyrzucone i spowodować zranienia.

Włączaj urządzenie lub uruchamiaj włącznik ostrożnie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uważaj na dostateczną odległość nóg od mechanizmu koszącego.

Nigdy nie używaj produktu mając mokre ręce lub będąc bez odpowiedniego obuwia.

Podczas koszenia noś mocne obuwie antypoślizgowe i długie spodnie. Nigdy nie pracuj na

boso ani w lekkich sandałach.

Zabezpiecz wolną odzież, długie włosy czy biżuterię, tak aby nie mogły się wkręcić w

ruchome części maszyny.

Nigdy nie używaj elektrycznej kosiarki ogrodowej na zbyt stromym terenie. Na terenie

górzystym dbaj o swoje bezpieczeństwo – ryzyko poślizgnięcia i zranienia. Przy zmianach 

kierunku koszenia idź zawsze w poprzek, nigdy nie chodź pionowo w górę lub w dół (por. rys. 

17). Na stokach przekraczających 15 % pochylenia nie używaj kosiarki.

Przy włączaniu silnika nie podnoś kosiarki (por. rys. 18)

Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod rotujące części maszyny. Utrzymuj dostateczną odległość

od otworu wyrzutowego (por. rys. 19)

Nigdy nie ciągnij maszyny podczas pracy w kierunku do siebie, ale zawsze do przodu.

Nie narażaj kosiarki na działanie deszczu. Nie koś mokrej ani mocno wilgotnej trawy.

Podczas pracy zachowaj bezpieczną pozycję.

Prowadź urządzenie wyłącznie z prędkością pieszego spaceru.

Nigdy nie podnoś kosiarki podczas jej pracy (tj. z włączonym silnikiem), nie przenoś jej ani

nie pochylaj w stosunku do koszonego terenu - grozi niebezpieczeństwo zranienia.

Zanim podniesiesz kosiarkę w celu jej przetransportowania, wyłącz silnik, wyjmij kabel z

gniazdka elektrycznego i poczekaj do jej całkowitego zatrzymania.

Jeśli kosiarka musi zostać przewrócona w celu jej transportu, przy przejeżdżaniu przez inne

powierzchnie niż trawiaste oraz podczas jej przewożenia na powierzchnię roboczą i z niej, 

należy wyłączyć silnik.

Podczas włączania silnika nie przechylaj kosiarki, o ile nie jest konieczne podniesienie jej

w celu przesunięcia się do przodu. W takim wypadku należy nachylić kosiarkę wyłącznie 

tak daleko, jak jest to bezwzględnie konieczne i podnosić ją od strony, która jest bardziej 

oddalona od użytkownika.

Po opuszczeniu powierzchni trawiastej należy wyłączyć silnik.

Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem substancji łatwopalnych i

lotnych.

Wyrobu nie należy narażać na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego

promieniowania słonecznego, nadmiernej wilgoci oraz nie należy go umieszczać w mocno 

zapylonym środowisku.

Wyrobu nie należy umieszczać w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń

będących źródłem ciepła.
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Wyrobu nie należy spryskiwać wodą ani inną cieczą. Do wyrobu nie należy wlewać wody ani

innej cieczy.

Wyrobu nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.

Wyrobu nie należy nigdy pozostawiać włączonego bez nadzoru.

Nie dotykaj części urządzenia, dopóki nie są całkowicie wyłączone. Po wyłączeniu

urządzenia noże wciąż się jeszcze obracają i mogą spowodować zranienia.

Przed odstawienie kosiarki do zamkniętego pomieszczenia, poczekaj, aż silnik wystygnie.

W żadnym wypadku nie naprawiaj wyrobu sam ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek –

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i kalibrację tego 

wyrobu należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Na skutek ingerencji do produktu w 

okresie gwarancyjnym narażasz się na ryzyko utraty praw gwarancyjnych.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu

i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

Podłączanie do sieci napięcia elektrycznego

Przed podłączeniem wyrobu do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane

na tabliczce wyrobu odpowiada napięciu źródła prądu w gniazdku. Zaleca się podłączanie 

tego wyrobu wyłącznie do gniazdka zabezpieczonego ochronnikiem przeciwprzepięciowym 

przy wartości prądu zadziałania 30 mA. Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. 

Gniazdka łączące na podłączanych elementach muszą być wykonane z gumy, miękkiego 

PVC lub innego materiału termoplastycznego o takiej samej wytrzymałości lub muszą 

posiadać powłokę z tego materiału.

Wykorzystane przewody podłączeniowe muszą posiadać parametry co najmniej takie jak

gumowe przewody wężowe H07RN-F zgodnie z DIN 57 282/VDE 0282 i średnicę co 

najmniej 1,5 mm2. Złącza wtyczkowe muszą mieć kontakty ochronne i połączenia chronione 

przed pryskającą wodą. Przewody podłączeniowe należy poprowadzić przez odciążenie 

na uchwycie i wprowadzić do kombinacji włącznik – wtyczka. Przed użyciem sprawdź, czy 

przewody nie są uszkodzone lub nie wykazują cech starzenia się materiału. Nigdy nie używaj 

kosiarki, jeśli przewody elektryczne nie są w doskonałym stanie (zasada ta dotyczy również 

pracy z silnikiem). Jeśli podczas koszenia dojdzie do uszkodzenia kabla, natychmiast 

wyciągnij wtyczkę z sieci i dopiero potem sprawdź uszkodzenie.

Kabel przedłużający musi mieć średnicę podaną w instrukcji użycia i musi być chroniony

przed pryskającą wodą. Złącze wtyczkowe nie może leżeć w wodzie.

Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu

serwisowi lub wykwalifi kowanej osobie, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno 

używać wyrobu z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką kabla sieciowego.

Nie wyciągaj wtyczki przewodu z gniazdka elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód

zasilający.

Unikaj zbyt częstego włączania i wyłączania kosiarki w krótkim czasie, a w szczególności

bawienia się wyłącznikiem.
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Przed nastawieniem kosiarki, jej czyszczeniem czy dokonaniem jakiejkolwiek kontroli,

konserwacji lub naprawy należy wyłączyć kosiarkę i odłączyć ją od źródła napięcia 

elektrycznego poprzez wyciągnięcie kabla z gniazdka.

Naprawy części elektrycznych może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis.

W razie uderzenia kosiarką w przedmiot obcy należy wyłączyć silnik, wyciągnąć kabel z

sieci, znaleźć uszkodzenie i dokonać niezbędnych napraw. Dopiero potem można ponownie 

włączyć kosiarkę i kontynuować pracę.

Kiedy urządzenie zacznie dziwnie wibrować, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka i

skontroluj kosiarkę.

Podczas pracy nie ograniczaj możliwości ruchu przedłużacza.

Nie kładź kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni ani nie zwieszaj go przez ostre

przedmioty.

Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów, umieść go tak, aby nie można było

po nim chodzić ani potykać się o kabel. Zadbaj o to, aby kabel sieciowy nie dotykał gorącej 

powierzchni.

Utrzymuj kabel doprowadzający i przedłużacz w dostatecznej odległości od noży koszących.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Bądź zawsze zorientowany w tym,

gdzie znajduje się kabel doprowadzający.

Wahania napięcia związane z uruchamianiem tego urządzenia mogą w razie niekorzystnych

warunków sieciowych zakłócać pracę innych urządzeń podłączonych do tego samego 

obwodu. W takim wypadku należy podjąć odpowiednie kroki (np. podłączyć kosiarkę do 

innego obwodu lub korzystać z niej na obwodzie z niższą impedancją).

Zwróć uwagę na potrzebne przedłużacze. Jeśli nie używasz urządzenia i nie zamierzasz z

niego korzystać w najbliższym czasie, wyłącz go i wyciągnij wtyczkę z gniazdka 

elektrycznego. Przed czyszczeniem postępuj w ten sam sposób.

Należy wyciągnąć wtyczkę z sieci zawsze, jeśli:

oddalasz się od kosiarki,

urządzenie zacznie dziwnie wibrować (natychmiast go skontroluj).

Bezpieczeństwo elektryczne

Kosiarkę można podłączyć do każdego gniazdka (z prądem zmiennym 230 V).

Dopuszczalne jest jednak wyłącznie „gniazdko“ chronione wyłącznikiem 

różnicowoprądowym na 10 A i ochronnikiem przed nieodpowiednim prądem z maks. 30 mA.

Korzystaj wyłącznie z nieuszkodzonych przewodów podłączeniowych. Kable nie mogą mieć

dowolnej długości (maks. 50 m), ponieważ w przeciwnym wypadku dochodzi do obniżenia 

mocy silnika elektrycznego. Przewody doprowadzające urządzenia powinny mieć średnicę 

3 × 1,5 mm2. Na kablach kosiarek elektrycznych dochodzi bardzo często do uszkodzenia 

izolacji.



83

INSTRUKCJA OBSŁUGIELEKTRYCZNA KOSIARKA ROTACYJNA

PLWskazówki dotyczące użytkowania | Zalecenia dotyczące prawidłowego koszenia 

Przyczyny tych uszkodzeń:

uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzenia kabla

zatrzaśnięcie kabla pod drzwiami, oknami itp.

pęknięcia powstałe na skutek starzenia się izolacji

załamania spowodowane niefachowym przymocowaniem lub prowadzeniem kabli.

Uszkodzone w ten sposób przewody bywają używane, mimo że są niebezpieczne dla życia.

Kable, wtyczki i gniazdka muszą spełniać podane poniżej warunki. Przewody elektryczne 

służące do podłączenia kosiarki muszą posiadać gumową izolację.

Przewody elektryczne muszą być co najmniej typu H05RN-F, z 3 żyłami. Zalecane jest

oznaczenie kabla nadrukiem. Kupuj więc wyłącznie oznaczone przewody. Wtyczki i gniazdka 

łączące na elektrycznych przewodach doprowadzających powinny posiadać powłokę 

gumową i ochronę przed pryskającą wodą.

Przewody doprowadzające nie mogą mieć dowolnej długości. Dłuższe kable wymagają

większej średnicy.

Należy regularnie sprawdzać, czy przewody podłączeniowe i łączące nie są uszkodzone.

Podczas wykonywania kontroli przewody powinny być odłączone. Rozwiń całkowicie 

przewody podłączeniowe.

Sprawdź załamane miejsca na przewodzie przyłączeniowym przy wtyczkach i gniazdkach

łączących.

Gniazdka łączące na podłączanych elementach muszą być wykonane z gumy, miękkiego

PVC lub innego materiału termoplastycznego o takiej samej wytrzymałości lub muszą 

posiadać powłokę z tego materiału.

8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO KOSZENIA

Procedura robocza

Umieść urządzenie jak najbliżej gniazdka sieciowego. Pracuj w kierunku od gniazdka

sieciowego. Po każdej zmianie kierunku połóż kabel na przeciwną, opracowaną stronę (por. 

rys. 14)

Zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku jazdy na stokach.

Pojemnik zbiorczy

Jeśli podczas koszenia trawy na ziemi zaczną się pojawiać resztki trawy, opróżnij pojemnik

zbiorczy. Przed zdjęciem pojemnika zbiorczego wyłącz silnik i poczekaj do zatrzymania się 

noży.
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Podczas zdejmowania pojemnika zbiorczego podnieś jedną ręką pokrywę otworu

wyrzutowego, a drugą ręką zdejmij pojemnik zbiorczy. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 

pokrywa otworu wyrzutowego po zdjęciu pojemnika zbiorczego spadnie i zamknie tylny 

otwór wyrzutowy. Jeśli w otworze pozostaną resztki trawy, ze względu na ułatwienie 

uruchomienia silnika należy przesunąć kosiarkę o ok. 1 m wstecz.

Resztki trawy ani narzędzi nie należy usuwać z korpusu kosiarki ręką ani nogą, ale użyć

odpowiednich akcesoriów, np. szczotki.

W celu zapewnienia prawidłowego gromadzenia skoszonej trawy, należy wyczyścić od

środka pojemnik zbiorczy.

Pojemnik zbiorczy można zawiesić wyłącznie, jeśli silnik i nóż są w stanie spoczynku.

Jedną ręką podnieś pokrywę otworu wyrzutowego, a drugą przytrzymaj pojemnik na

rękojeści i zawieś go od góry.

9. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja

Sprawdź, czy urządzenie nie przejawia cech zużycia.

Konserwacji i czyszczenia kosiarki oraz zdejmowania urządzeń ochronnych należy

dokonywać wyłącznie wówczas, gdy silnik jest w stanie spoczynku, a kosiarka jest 

odłączona od sieci.

Regularna pielęgnacja kosiarki zapewnia nie tylko jej długą żywotność i wydajność, ale ma

również wpływ na prawidłowe i łatwe koszenie Twojego trawnika.

Przed użyciem sprawdź, czy narzędzia koszące, czopy mocujące i cała kosiarka nie są

zużyte lub uszkodzone. Aby kosiarka była wyważona, wymieniaj zawsze cały komplet 

zużytych lub uszkodzonych narzędzi koszących.

Wszystkie nakrętki, czopy i śruby należy mocno dokręcić. Całe urządzenie musi być w takim

stanie, który zapewnia bezpieczną pracę.

Sprawdź, czy są przymocowane wszystkie urządzenia ochronne i czy działają one

prawidłowo.

Sprawdzaj regularnie, czy pojemnik zbiorczy na skoszoną trawę nie wykazuje cech zużycia

lub utraty funkcjonalności.

Wymień uszkodzone lub zużyte części.

Zużyte lub uszkodzone noże, uchwyty na noże i czopy należy oddać do wymiany w

komplecie w autoryzowanym serwisie, aby zapewnić wyważenie kosiarki.

Uszkodzone części maszyny powinien wymieniać wyłącznie specjalista używając

oryginalnych części zamiennych.

Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie są

do niego przeznaczone.

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wyrób od źródła energii.
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Kosiarkę należy czyścić szczotką lub ścierką. Nie używaj rozpuszczalników ani

wody. Częścią najbardziej narażoną na zużycie jest nóż. Sprawdzaj regularnie jego stan 

i przymocowanie. Jeśli nóż jest zużyty, natychmiast go wymień. Jeśli kosiarka zacznie 

nadmiernie wibrować, oznacza to, że nóż nie jest należycie wyważony lub że doszło do jego 

deformacji na skutek uderzenia. W takim wypadku należy go wymienić lub naprawić.

Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią

wodą. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozcieńczalników lub 

rozpuszczalników, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni wyrobu.

Kosiarki nie należy czyścić pod bieżącą wodą, w szczególności pod ciśnieniem.

Połóż kosiarkę na bok i delikatnie wyczyść również przestrzeń na noże.

Przechowywanie

Przechowuj kosiarkę w suchym pomieszczeniu. W celu zachowania długiej żywotności

kosiarki należy ją regularnie czyścić i smarować koła, osie i śruby.

Aby zaoszczędzić miejsce, możesz opuścić rękojeść maszyny oraz zdjąć i rozłożyć pojemnik

zbiorczy na trawę.

Nie stawiaj na maszynie żadnych innych przedmiotów.

Pod koniec sezonu dokonaj ogólnej kontroli kosiarki i usuń resztki trawy.

Przed początkiem sezonu bezwzględnie skontroluj stan noża.

Jeśli konieczna jest naprawa, zwróć się do autoryzowanego serwisu klienta.

10. WYMIANA NOŻA
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy powierzenie wymiany noża autoryzowanemu 

serwisowi.

UWAGA! Upewnij się, że maszyna jest odłączona od źródła energii.

UWAGA! Przy montażu lub demontażu noża przestrzegaj zaleceń i używaj ochronnych

rękawic.

Tępy lub uszkodzony nóż należy wymienić (por. rys. 15). Noża ani śruby nie należy przy montażu 

smarować tłuszczem ani olejem.

Przy wymianie noży należy postępować w poniższy sposób:

Poluzuj śrubę mocującą.

Zdejmij nóż i wymień go na nowy.

Przy montażu nowego noża zwróć uwagę na kierunek mocowania noża: zagięta 

część noża powinna być skierowana do góry w pozycji roboczej urządzenia.

W końcu mocno dokręć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Moment dokręcania powinien wynosić ok. 25 Nm. Nigdy nie używaj akcesoriów, 

które nie zostały dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie są do niego przeznaczone.
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11. DANE TECHNICZNE
Typ ..............................................................................Elektryczna kosiarka ogrodowa rotacyjna FZR 2003-E

Napięcie znamionowe ..........................................................................................................230 V AC (zmienne)

Częstotliwość znamionowa............................................................................................................................ 50 Hz

Moc znamionowa ...........................................................................................................................................1000 W

Liczba obrotów ..................................................................................................................................3000 obr./min.

Szerokość koszenia ......................................................................................................................................320 mm

Wysokość koszenia .................................................................................................... 3 pozycje: 25, 40, 55 mm

Pojemność pojemnika zbiorczego ...................................................................................................................35 L

Klasa ochrony (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym) ..........................................................II

Gwarantowany poziom hałasu ...............................................................................................................89 dB(A)

Długość kabla sieciowego .........................................................................................................................400 mm

Waga ....................................................................................................................................................................10,6 kg

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów.

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt / marka:  ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA / FIELDMANN 

Typ / model:FZR 2003-E  ........................................................................................................ 230 V, 1000 W 

Produkt spełnia wymagania następujących przepisów:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE z dnia 12. grudnia 2006 w

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących sie do sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z dnia 15. grudnia 2004 w
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG..
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17. maja 2006 w sprawie
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27. stycznia 2003 w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.

i norm:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006

EN 60335-2-19:2003
EN 786:1996+A1:2001
EN 50366:2003+A1:2006
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008 

Oznaczenie CE: ................................................................................................................................................. 13

Firma FAST ČR, a.s. jest uprawniona do występowania w imieniu producenta.

Producent:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska
NIP: CZ26726548

Praga, 27.12.2013 

JImię i nazwisko: inż. Zdeněk Pech
        Prezes Zarządu                                                                                      Podpis i pieczątki:
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13. CO ZROBIĆ, KIEDY...
Kiedy... Możliwa przyczyna Usuwanie usterki

Nie można 

uruchomić

silnika

– w gniazdku nie ma prądu

– kosiarka stoi w wysokiej trawie

– zapchany korpus kosiarki

– uszkodzony kabel

– uszkodzony kondensator

– uszkodzona kombinacja

włącznik – wtyczka

– poluzowane złącza w silniku

lub kondensatorze

– sprawdź przewody elektryczne i 

bezpiecznik

– postaw kosiarkę w niższej trawie 

lub

na skoszonej powierzchni,

lub zmień ustawienia wysokości 

koszenia

na niższą pozycję

– wyczyść korpus tak, aby nóż 

koszący mógł

się swobodnie poruszać

– sprawdź

– w autoryzowanym serwisie

– w autoryzowanym serwisie

– w autoryzowanym serwisie

Silnik traci

moc

– zbyt wysoka lub zbyt wilgotna 

trawa

– zapchany korpus kosiarki

– mocno zużyty nóż

– zmień wysokość koszenia

– wyczyść korpus

– wymień nóż

Po włączeniu

urządzenia nóż

się nie obraca

– zapchany korpus kosiarki

– poluzowana nakrętka lub śruba 

noża

– wyczyść korpus, aby nóż mógł się 

swobodnie obracać

– dokręć nakrętkę lub śrubę

Niedokładne 

koszenie

– zużyty nóż

– nieprawidłowa wysokość 

koszenia

– wymień lub naostrz nóż

– zmień wysokość koszenia

Silne wibracje,

hałas

– poluzowana nakrętka lub śruba 

noża

– uszkodzone noże

– dokręć nakrętkę lub śrubę

– wymień nóż

Zmiany tekstu, designu i danych technicznych mogą być dokonywane bez uprzedniego 

ostrzeżenia. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.
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14. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM. 
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 

że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 

można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 

ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 

zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 

wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 

spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 

udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 

likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 

zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 

otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
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