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Elektrická rotačná kosačka 
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto elektrickú záhradnú kosačku. Než ju začnete
používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre
prípad ďalšieho použitia.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

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

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

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

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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Vysvetlenie k štítkom s pokynmi na stroji

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Pozor, rotujúce nože! 

Ostrý(é) nôž(nože). Chráňte sa pred poranením a stratou prstov a končatín.

Tretie osoby udržujte mimo pracovnú oblasť. 

Dbajte na to, aby osoby stojace v blízkosti neboli poranené odhodenými cudzími 

telesami.

Pred vykonávaním práce na žacom zariadení vytiahnite kábel zo siete elektrického 

napätia.

Pozor, po vypnutí kosačky sa nôž ešte chvíľu otáča! 

Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.

Pred vykonaním nastavenia stroja alebo jeho údržby, alebo pokiaľ sa elektrické 

prívodné vedenie zachytilo alebo je poškodené, vždy vypnite motor a vytiahnite 

vidlicu zo zásuvky elektrickej siete!

Udržujte elektrický kábel v dostatočnej vzdialenosti od žacieho mechanizmu!

Pozor na odlietavajúce predmety od rotujúceho noža!

Pri práci používajte ochranné pomôcky.

Nepracujte v daždi ani pri zhoršených klimatických podmienkach.

Chráňte sa pred zásahom elektrickým prúdom!

2. VYSVETLENIE K ŠTÍTKOM S POKYNMI

NA STROJI
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroja (viď obr. 1)

Horný diel rukoväti

Dolné diely rukoväti

Spínacia skrinka

Zberný box

Kolesá

Telo stroja

Klipsňa na odľahčenie káblového ťahu

Káblová klipsňa

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

8 -

Obsah dodávky

Vyberte záhradné náradie opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce dielce kompletné:

POZOR! Ostré nože!

Elektrická záhradná rotačná kosačka

4 kolesá

4 hlavice kolies

Poistná spona (závlačka) - 4 ks

1 horný diel rukoväti

2 spodné diely rukoväti

2 skrutky + 2 čapy rukoväti

2 skrutky do tela stroja

1 horný diel zberného boxu na trávu

1 dolný diel zberného boxu na trávu

1 káblová klipsňa

Návod na obsluhu 

Ak diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa, prosím, na predajcu, u ktorého ste stroj zakúpili.
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Bezpečnostné pokyny | Účel použitia | Montáž

4. MONTÁŽ KOSAČKY
Kosačka je dodávaná v rozloženom stave. Kompletná posuvná rukoväť a zachytávací box musia 
byť pred zahájením prác zmontované. Postupujte krok za krokom podľa návodu a orientujte sa 
pomocou obrázkov, aby bolo vykonanie montáže čo najjednoduchšie.

Upevnite káblovú klipsňu na odľahčenie ťahu (pozri obr. 2).
Horný diel rukoväti pripevnite pomocou skrutiek a plastových matíc na dolnú tyčovú sústavu
(pozri obr. 3).
Vložte dolný diel rukoväti do na to určených otvorov a zaistite pomocou upínacích skrutiek
(pozri obr. 4).
Nasaďte kolesá na nápravy, zaistite ich závlačkami ohnutím voľných koncov okolo osi a
nasaďte kryty kolies (pozri obr. 5 a obr. 6).
Zaistite upevnenie elektrického kábla k rukoväti káblovou klipsňou (pozri obr. 7).
Zostavte horný diel zberného boxu s dolným dielom zaskočením výliskov pozdĺž okraja 
(pozri obr. 8).
Nadvihnite zadný výklopný diel stroja a nasaďte zberný box na trávu (pozri obr. 9).

5. NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
POZOR! Nedotýkajte sa žacieho noža!

Požadovanú výšku kosenia dosiahnete nastavením prednej a zadnej nápravy zospodu pod 
krytom kosačky.

POZOR! Pred nastavením výšky odpojte kosačku od zdroja energie a uistite sa, že sa nože
prestali otáčať.

1. Nastavenie výšky prednej nápravy (pozri obr. 10)
Zatlačte na prednú nápravu smerom k prednej časti kosačky.
Posuňte nápravu do polohy zodpovedajúcej vami požadovanej výške kosenia.

2. Nastavenie výšky zadnej nápravy (pozri obr. 11)
Zatlačte zadnú nápravu smerom k záklopke kosačky.
Posuňte nápravu do polohy zodpovedajúcej vami požadovanej výške kosenia.

Poznámka: Uistite sa, že predná aj zadná náprava sú nastavené v rovnakej výške.

3. Výška kosenia (pozri obr. 12)
25 mm (najnižšia poloha)
40 mm
55 mm (najvyššia poloha)
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6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Zapnutie stroja

Zástrčka umiestnená na stroji (spínacia skrinka - č. 3 pozri obr. 1) musí byť spojená s 
predlžovacím káblom (nie je súčasťou dodávky), zaisteným cez odľahčovač ťahu (pozri obr. 2).

Pripojenie k zdroju energie

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

Uvedenie do prevádzky

POZOR! Nespúšťajte kosačku, pokiaľ stojí vo vysokej tráve alebo je zanesená nečistotami,
ktoré môžu blokovať pohyb žacieho noža.

Stlačte bezpečnostné tlačidlo (A) (pozri obr. 13) na spínači a následne pritiahnite spínaciu páku 
(B) smerom k držadlu. Páku podržte a zároveň pustite bezpečnostné tlačidlo. Kosačku vypnete 
uvoľnením spínacej páky, ktorá sa automaticky vráti do pôvodnej vypnutej polohy.

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

7. POKYNY NA POUŽITIE

Obsluha

Tento výrobok nie je určený pre deti a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ 
nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto 
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Elektrickú záhradnú kosačku nikdy nepoužívajte, pokiaľ sa v tesnej blízkosti nachádzajú iné
osoby, deti alebo voľne sa pohybujúce domáce zvieratá.
Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy
umiestňujte mimo ich dosah. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom 
nebudú hrať. 
Nikdy nedovoľte deťom ani osobám neznalým tohto návodu na použitie pracovať so
zariadením. Miestne predpisy môžu stanoviť minimálny vek používateľa. Používateľ je 
zodpovedný za škody spôsobené tretím osobám v pracovnej oblasti kosačky ako následok 
jej používania.
Stroj nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
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Pokyny na použitie

Účel použitia

Kosačka je vhodná na použitie v súkromných záhradách.
Za kosačky vhodné na použitie v súkromných záhradách sú považované tie zariadenia,
ktorých ročné využitie spravidla nepresahuje 50 prevádzkových hodín a ktoré sú využívané 
prevažne na údržbu trávnatých plôch, nie však vo verejných zariadeniach, parkoch, na 
športoviskách, ani v poľnohospodárstve či lesníctve.
Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť kosačka používaná ako pohonný agregát pre
akékoľvek ostatné pracovné nástroje a súpravy náradia, ak to nie je výslovne povolené 
výrobcom.

POZOR! Kvôli ohrozeniu zdravia používateľa nesmie byť kosačka používaná na
prerezávanie kríkov, živých plotov či krovín, na rezanie či rozrezávanie ohybných mladých 
porastov alebo trávnikov, na zatrávnených strechách či v balkónových truhliciach, na 
čistenie (vysávanie) chodníkov a ako drvička na rozrezávanie kusov kmeňov alebo vetvičiek. 
Ďalej kosačka nesmie byť používaná ako motorová motyka, ani na vyrovnávanie pôdnych 
vyvýšenín, napr. krtincov.

Pokyny na používanie

Stroj zapnite a prevádzkujte ako je uvedené v návodu na obsluhu, dôkladne dbajte na všetky 
inštrukcie.

Pred vykonávaním akejkoľvek kontroly, údržby alebo opravy vytiahnite kábel zo zásuvky
elektrickej siete.
Pracujte iba pri dobrej viditeľnosti alebo zaistite dostatočné umelé osvetlenie.
Stroj nikdy neprevádzkujte v uzatvorených, zle vetraných miestnostiach, ani v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín, pár alebo plynov.
Kosačku na trávu nikdy nepoužívajte tam, kde hrozí kontakt s vodnou hladinou (napr. v
bezprostrednej blízkosti záhradných jazierok, zapustených bazénov a pod.).
Kosačku používajte vždy so zberným boxom na zachytávanie pokosenej trávy alebo pracujte
so zatvoreným ochranným krytom, pokiaľ zberný box nepoužívate (pozri obr. 16).
Než dáte dole alebo vyprázdnite zberný box, vypnite motor a počkajte, než sa nože úplne
zastavia.
Pred zahájením kosenia skontrolujte terén, na ktorom má byť kosačka použitá a odstráňte z
neho kamene, drôty, palice, črepiny, kosti a ostatné cudzie telesá, ktoré by mohli byť 
zachytené alebo odhodené a spôsobiť zranenie.
Štartovací spínač štartujte alebo spúšťajte opatrne, podľa pokynov výrobcu. Pozor na
dostatočnú vzdialenosť nôh od žacieho mechanizmu.
Výrobok nikdy nepoužívajte, pokiaľ máte mokré ruky alebo bez riadneho obutia.
Pri kosení noste pevnú, protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Nikdy nepracujte bosí ani v
ľahkých sandáloch.
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Zaistite voľný odev, dlhé vlasy či šperky, tak aby nemohli byť zachytené v pohyblivých častiach

stroja.

Elektrickú záhradnú kosačku nikdy nepoužívajte v príliš strmom teréne. V svahovitom teréne

dbajte na svoju bezpečnosť – hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia a poranenia. Pri zmenách 

smeru kosenia postupujte vždy naprieč, nikdy nie kolmým smerom nahor alebo nadol (pozri 

obr. 17). Nepoužívajte kosačku na svahoch prevyšujúcich 15%.

Pri štartovaní motora kosačku nenadvihujte (pozri obr. 18).

Nikdy nevkladajte ruky ani nohy pod rotujúce časti. Udržujte dostatočnú vzdialenosť od

vyhadzovacieho otvoru (pozri obr. 19).

Pri prevádzke nikdy neťahajte smerom k sebe, ale vždy iba dopredu.

Kosačku nevystavujte dažďu. Nekoste mokrú ani veľmi vlhkú trávu.

Pri práci si strážte bezpečný postoj.

Zariadenie veďte iba rýchlosťou chôdze.

Kosačku pri prevádzke (tj. so zapnutým motorom) nikdy nezdvíhajte, neprenášajte alebo

nenakláňajte od sekaného terénu - hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Než kosačku zdvihnete, aby ste ju mohli transportovať, vypnite motor, vytiahnite kábel zo

zásuvky elektrického napätia a počkajte, než sa nože úplne zastavia.

Ak musí byť kosačka prevrátená za účelom jej transportu, pri prechádzaní iných než

trávnatých plôch a pri preprave kosačky k pracovnej ploche a od nej, vypnite motor.

Pri štartovaní motora kosačku nenakláňajte, pokiaľ nie je nutné kosačku zdvihnúť pri postupe

vpred. V takom prípade ju nakloňte iba tak ďaleko, ako je bezpodmienečne nutné a zdvíhajte 

ju na strane, ktorá je viac vzdialená od používateľa.

Pri opustení trávnatej plochy vypnite motor.

Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.

Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej

vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov

alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.

Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny.

Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.

Nedotýkajte sa dielcov stroja, dokiaľ nie sú v úplne v pokojnom stave. Nože po vypnutí stroja

ešte ďalej rotujú a môžu spôsobiť zranenie.

Pred uložením kosačky v uzatvorenej miestnosti nechajte vychladnúť motor.

V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy –

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte 

autorizovanému servisu.

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.).
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Pokyny na použitie

Pripojenie do siete elektrického napätia

Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku

zodpovedá napätiu zdroja prúdu vo vašej zásuvke. Odporúčame tento stroj pripojiť len 

na zásuvku, ktorá je istená prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30 mA. Sieťovú 

zástrčku nikdy neuchopujte mokrými rukami. Spojovacie zásuvky na pripájacích prvkoch 

musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo iného termoplastického materiálu s rovnakou 

pevnosťou, alebo musia byť týmto materiálom potiahnuté.

Použité pripájacie vedenie musí mať minimálne parametre ako gumové hadicové vedenia

H07RN-F podľa DIN 57 282/VDE 0282 a musí mať priemer minimálne 1,5 mm2. Zástrčkové 

spoje musia mať ochranné kontakty a spojenia chránené proti striekajúcej vode. Pripájacie 

vedenie veďte cez odľahčenie ťahu na vodiacom držadle a zastrčte do kombinácie spínač 

– zástrčka. Pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené vedenia alebo či nevykazujú 

známky starnutia materiálu. Kosačku nikdy neprevádzkujte, ak elektrické vedenie nie je v 

bezchybnom stave (platí tiež pre vedenie k motoru). Ak dôjde pri kosení k poškodeniu kábla, 

ihneď vytiahnite vidlicu zo siete a až potom skontrolujte poškodeniu.

Predlžovací kábel musí mať prierez uvedený v návode na prevádzku a musí byť chránený

proti striekajúcej vode. Zástrčkový spoj nesmie ležať vo vode.

Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu alebo

podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané 

používať výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla.

Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací kábel.

Vyvarujte sa príliš častému zapínaniu a vypínaniu kosačky v priebehu krátkej doby, hlavne

potom hraniu sa s vypínačom.

Pred nastavením kosačky, jej čistením a rovnako tak vykonaním akejkoľvek kontroly, údržby

alebo opravy, kosačku vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia vytiahnutím kábla zo 

zásuvky.

Opravy elektrických častí smie vykonávať iba autorizovaný servis.

Pri náraze na cudzie teleso vypnite motor, vytiahnite kábel zo siete, vyhľadajte poškodenie a

vykonajte nutné opravy. Až potom znovu naštartujte kosačku a pokračujte v práci.

Hneď ako zariadenie začne neobvykle vibrovať, okamžite vytiahnite vidlicu zo zásuvky a

kosačku skontrolujte.

Nepracujte tak, aby bola obmedzená voľná pohyblivosť predlžovacieho vedenia.

Neklaďte sieťový kábel do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový

kábel neklaďte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň 

nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.

Udržujte prívodný a predlžovací kábel v dostatočnej vzdialenosti od strižných nožov.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, vždy majte prehľad o tom, kde sa prívodný 

kábel nachádza.

Na základe napäťových výkyvov spôsobených týmto strojom pri jeho rozbehu môžu byť pri

nepriaznivých sieťových podmienkach rušené ostatné prístroje napojené na rovnaký obvod.

V takom prípade vykonajte primerané opatrenia (napr. pripojte kosačku na iný obvod alebo ju 
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prevádzkujte na obvode s nižšou impendanciou).
Dajte pozor na potrebné predlžovacie vedenie.
Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el.
zásuvky.
Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
Zástrčku vždy vytiahnite zo siete pokiaľ:

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

Elektrická bezpečnosť

Kosačku je možné pripojiť do každej svetelnej zásuvky (so striedavým prúdom 230 V).
Prípustná je však iba „zásuvka“ istená ochranným spínačom vedenia na 10 A a ochranným 
spínačom proti chybnému prúdu s max. 30 mA.
Používajte iba nepoškodené pripájacie vedenia. Káble nesmú byť ľubovoľne dlhé
(max. 50 m), lebo inak by bol znižovaný výkon elektromotora. Prístrojové pripájacie vedenie 
musí mať priemer 3 × 1,5 mm2. Na kábloch elektrických kosačiek dochádza veľmi často k 
poškodeniu izolácie.
Príčinami sú:

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

Takéto poškodené vedenia bývajú používané i keď sú životu nebezpečné. Káble, zástrčky a
spojovacie zásuvky musia spĺňať následne uvedené podmienky. Elektrické vedenia na 
pripojenie kosačky musia mať gumovú izoláciu.
Elektrické vedenia musia byť minimálne typu H05RN-F s 3 vodičmi. Predpísané je označenie
kábla potlačou.
Kupujte preto iba označené vedenia. Zástrčky a spojovacie zásuvky na elektrických
prívodných vedeniach musia byť gumové a chránené proti striekajúcej vode. Prípojné vedenia 
nesmú byť ľubovoľne dlhé. Dlhšie káble vyžadujú väčší priemer. Prípojné a spájacie vedenia 
pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené.
Pri kontrole musí byť vedenie odpojené. Prípojné vedenie úplne odviňte. Skontrolujte tiež
zlomené miesta prípojného vedenia na zástrčkách a spojovacích zásuvkách.
Spojovacie zásuvky na pripájacích prvkoch musia byť z gumy, mäkkého PVC alebo
iného termoplastického materiálu s rovnakou pevnosťou, alebo musia byť týmto materiálom 
potiahnuté.
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8. POKYNY NA SPRÁVNE KOSENIE

Pracovný postup

Umiestnite stroj čo najbližšie k sieťovej zásuvke. Pracujte smerom od sieťovej zásuvky. Po
každej obrátke položte kábel na protiľahlú, už obrobenú stranu (pozri obr. 14)
Buďte zvlášť opatrní pri zmene smeru jazdy na svahoch.

Zberný box

Hneď ako začnú počas kosenia zvyšky trávy zostávať ležať na zemi, vyprázdnite zachytávací
vak. Pred sňatím zberného boxu vypnite motor a počkajte, než sa nože zastavia.
Pri snímaní zberného boxu jednou rukou zdvihnite klapku vyhadzovacieho otvoru a druhou
rukou snímte zberný box za rukoväť. Podľa bezpečnostného predpisu pri sňatí zberného 
boxu klapka vyhadzovacieho otvoru zapadne a uzavrie zadný vyhadzovací otvor. Ak pri 
tom zostanú v otvore zvyšky trávy, je vhodné posunúť kosačku asi o 1 m späť pre ľahší štart 
motora.
Zvyšky trávy z telesa kosačky a nástroje neodstraňujte rukou ani nohou, použite vhodné
pomôcky, napr. kefu alebo zmetáčik.
Aby bolo zaistené bezchybné zhromažďovanie pokosenej trávy, musí byť zberný box zvnútra
vyčistený.
Zberný box zavesujte iba pokiaľ sú motor a nôž v pokoji.
Jednou rukou zdvihnite klapku vyhadzovacieho kanála, druhou rukou pridržte vak na rukoväti
a zhora ho zaveste.

9. ÚDRŽBA A USKLADNENIE

Údržba

Kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania.
Údržbu, čistenie kosačky a snímanie ochranných zariadení vykonávajte iba ak je motor v
pokoji a kosačka odpojená zo siete.
Pravidelná starostlivosť o kosačku zaisťuje nielen dlhú životnosť a výkon, ale taktiež prospieva
správnemu a ľahkému koseniu vášho trávnika.
Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či žacie nástroje, pripevňovacie čapy aj celá žacia
jednotka nie sú opotrebované alebo poškodené. Aby bola kosačka vždy vyvážená, vymieňajte 
vždy celú súpravu opotrebovaných alebo poškodených žacích nástrojov.
Všetky matice, čapy a skrutky musia byť pevne dotiahnuté a celé zariadenie v bezpečnom
pracovnom stave.
Skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
Pravidelne kontrolujte, či box na zachytávanie posekanej trávy nevykazuje známky
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opotrebovania alebo straty funkčnosti.
Poškodené alebo opotrebované časti vymeňte.

Opotrebované alebo poškodené nože, držiaky nožov a čapy nechajte v súpravách vymeniť v

autorizovanom servisu, aby bolo zachované vyváženie kosačky.

Poškodené časti stroja smie vymeniť iba odborník pomocou originálnych náhradných dielcov.

Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo preň nie je

určené.

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

Kosačku čistite pokiaľ možno kefou alebo handrou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani vodu. Nôž

je najviac náchylnou súčiastkou na opotrebovanie. Pravidelne kontrolujte jeho stav a 

pripevnenie. Ak je nôž opotrebovaný, ihneď ho vymeňte. Ak začne kosačka nadmerne 

vibrovať, znamená to, že nôž nie je správne vyvážený, alebo bol zdeformovaný nárazom. V 

takom prípade musí byť vymenený alebo opravený.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej

vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť 

k poškodeniu povrchu výrobku.

Kosačku nečistite pod tečúcou vodou, predovšetkým nie pod tlakom.

Položte stroj na bok a opatrne vyčistite aj priestor nožov.

Uskladnenie

Kosačku skladujte v suchej miestnosti. V záujme dlhej životnosti kosačky pravidelne čistite a

olejujte kolesá, osi a skrutky.

Na úsporu miesta môžete sklopiť rukoväť stroja, odňať a rozložiť stohovateľný zberný box na

trávu.

Na stroj nestavajte žiadne ďalšie predmety.

Na konci sezóny vykonajte celkovú kontrolu kosačky a odstráňte nahromadené zvyšky trávy.

Pred začiatkom každej sezóny bezpodmienečne skontrolujte stav noža.

Ak je nutná oprava, obráťte sa na autorizovaný zákaznícky servis.
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10. VÝMENA NOŽA
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame výmenou noža poveriť autorizovaný servis.

POZOR! Uistite sa, že stroj je odpojený od zdroja energie.

POZOR! Pri montáži alebo demontáži noža dodržujte pokyny a používajte ochranné
pracovné rukavice.

Tupý alebo poškodený nôž vymeňte (pozri obr. 15). Nôž resp. skrutku noža pri montáži nemažte 
tukom ani olejom.

Pri výmene nožov postupujte nasledovne:
Povoľte pripevňovaciu skrutku.
Snímte nôž a vymeňte ho za nový.
Pri montáži nového noža dajte pozor na smer pripevnenia noža: v pracovnej polohe 
stroja smeruje ohnutá časť noža nahor.
Nakoniec pevne dotiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek. Doťahovací moment 
by mal byť asi 25 Nm. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto 
výrobkom alebo preň nie je určené.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ ...................................................................................... Elektrická záhradná rotačná kosačka FZR 2003-E
Menovité napätie ...................................................................................................................230 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet .............................................................................................................................................. 50 Hz
Menovitý príkon.................................................................................................................................................1000 W
Počet otáčok ........................................................................................................................................3000 ot./min.
Šírka kosenia ...................................................................................................................................................320 mm
Výška kosenia .................................................................................................................3 polohy: 25, 40, 55 mm
Kapacita zberného boxu .....................................................................................................................................35 L
Trieda ochrany (vzhľadom k ochrane pred úrazom elektrickým prúdom) ..............................................II
Garantovaná úroveň hluku ........................................................................................................................89 dB(A)
Dĺžka sieťového kábla ..................................................................................................................................400 mm
Hmotnosť .............................................................................................................................................................10,6 kg

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Návod na použitie – len jazyková mutácia.
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12. VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok/značka:   ELEKTRICKÁ ZÁHRADNÁ KOSAČKA / FIELDMANN 

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

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o 
zrušení smernice 89/336/EHS.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

a normami:
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Označenie CE: ................................................................................................................................................... 13

Spoločnosť FAST ČR, a.s. je oprávnená konať menom výrobcu.

Výrobca:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Prahe, 27.12.2013

Meno: Ing. Zdeněk Pech
        Predseda predstavenstva                                                                             Podpis a pečiatka:
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13. „ČO ROBIŤ KEĎ...“
Keď... Možná príčina Odstránenie

Motor nenabieha – v zástrčke nie je prúd

– kosačka stojí vo vysokej tráve

– upchaté teleso kosačky

– poškodený kábel

– poškodený kondenzátor

– poškodená kombinácia

spínač – zástrčka

– povolené prípojky na motore

alebo kondenzátore

– skontrolujte elektrické vedenie a 

poistku

– postavte do nižšej trávy alebo

na už pokosené plochy,

alebo zmeňte nastavenie výšky 

kosenia

na nižšiu polohu

– vyčistite teleso, aby žací nôž voľne 

bežal

– skontrolujte

– v autorizovanom servise

– v autorizovanom servise

– v autorizovanom serviseu

Motor stráca

výkon

– príliš vysoká alebo vlhká tráva

– upchaté teleso kosačky

– silne opotrebovaný nôž

– skorigujte výšku kosenia

– vyčistite teleso

– vymeňte nôž

Po zapnutí stroja

sa nôž netočí

– upchaté teleso kosačky

– uvoľnená matica či skrutka 

noža

– vyčistite teleso, aby nôž voľne bežal

– dotiahnite maticu či skrutku

Nečistý rez – opotrebovaný nôž

– chybná výška kosenia

– vymeňte alebo nabrúste nôž

– skorigujte výšku kosenia

Silné vibrácie,

hluk

– uvoľnená matica či skrutka 

noža

– poškodené nože

– dotiahnite maticu či skrutku

– vymeňte nôž

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu udiať bez predchádzajúceho 

upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich vykonanie.
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14. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

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

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

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

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

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

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ


