
FZV  4001-E



3



FZV 4001 E

4



5



FZV 4001 E

6



7



57

INSTRUKCJA OBSŁUGIWERTYKULATOR

PLSpis treści

Wertykulator 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakupienie tego wertykulatora ogrodowego. Przed jego 

uruchomieniem prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją do 

ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
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1. OGÓLNE PRZEPISY 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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Uwaga! Przed uruchomieniem należy 

zapoznać się z instrukcją obsługi i 

ogólnymi zaleceniami dotyczącymi 

bezpiecznej obsługi!

Nie wolno pracować w czasie deszczu, 

ani w niekorzystnych warunkach 

klimatycznych!

Uwaga, po wyłączeniu napowietrzacza 

ostrze obraca się jeszcze przez chwilę!

Utrzymujcie bezpieczną odległość!

Uwaga, wirujące ostrza! Ostre ostrza 

(noże). Uwaga na możliwość wypadku 

i utraty palców albo kończyn!

2. SYMBOLE
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Przed regulacją maszyny albo jej 

konserwacją lub, jeżeli przewód 

elektryczny o coś się zaczepił albo jest 

uszkodzony, należy zawsze wyłączyć 

silnik i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka 

sieci elektrycznej!

Przy pracy korzystamy ze środków 

ochronnych.

Przed rozpoczęciem pracy ze 

spulchniarką wyjmujemy przewód z 

sieci elektrycznej.

3. OPIS URZĄDZENIA I ZAKRES DOSTAWY
Opis urządzenia (patrz rys. 1)

1 - wyłącznik z dźwignią

2 - górna część pałąka

3 - dolna część pałąka

4 - kosz na trawę

5 – nakrętka do mocowania pałąka

6 - osłona tunelu wylotowego

7 – dźwignia do ustawiania wysokości pracy

Zakres dostawy

Urządzenie ostrożnie wyjmujemy z opakowania i sprawdzamy, czy następujące części są 

kompletne:
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wertykulator elektryczny

dwa wymienne walce

komplet instalacyjny

instrukcja obsługi

Jeżeli brak jakiejś części albo jest ona uszkodzona, prosimy zwrócić się do sprzedawcy, u 

którego urządzenie zostało zakupione.

4. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Dziękujemy Państwu za zakupienie tego wertykulatora ogrodowego. Przed jego uruchomieniem 

prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją do ewentualnego wykorzystania 

w przyszłości.

Kontrola przed każdym uruchomieniem do pracy

Sprawdzamy wertykulator elektryczny przed każdym uruchomieniem.

Nie korzystamy z wertykulatora elektrycznego, jeżeli urządzenia bezpieczeństwa (dźwignia

wyłącznika, blokada bezpieczeństwa, tylna pokrywa albo osłona) są uszkodzone albo zużyte

Nigdy nie korzystamy z urządzenia z zablokowanymi albo zdemontowanymi urządzeniami

bezpieczeństwa.

Uwaga: Zwracamy uwagę, aby wszystkie nakrętki i śruby były dokręcone i aby

wertykulator był w dobrym stanie technicznym.

Przed rozpoczęciem pracy wykonujemy oględziny terenu, który ma być napowietrzony.

Sprawdzamy teren planowanej pracy, czy nie ma na nim ciał obcych (na przykład kamieni,

gałęzi, sznurków) i ewentualnie je usuwamy.

Poprawne użytkowanie / Odpowiedzialność

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo wypadku! Wertykulator może

spowodować poważne obrażenia!

Ręce albo nogi nie mogą się znajdować w pobliżu walców wertykulatora.

Odpowiadamy za bezpieczne użytkowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w

tej instrukcji.

Pracujemy tylko przy dobrej widoczności.

Podczas pracy nie dotykamy niepotrzebnie urządzenia i nie otwieramy tylnej pokrywy.

Oglądamy otoczenie miejsca pracy. Sprawdzamy ewentualne niebezpieczeństwa, które

mogą być niezauważone ze względu na hałas emitowany przez to urządzenie.

Dla zabezpieczenia nóg nosimy mocne obuwie i zakładamy długie spodnie.

Uważamy, aby nasze nogi znajdowały się w bezpiecznej odległości od poruszających się

części urządzenia.
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Uważamy, aby w pobliżu miejsca pracy nie znajdowały się żadne inne osoby (szczególnie

dzieci) albo zwierzęta.

Wertykulator prowadzimy z prędkością poruszania się pieszego.

Położenie pracy: Uważamy, aby podczas pracy stopy miały zawsze pewne oparcie.

Szczególną ostrożność zachowujemy przy zmianie kierunku na zboczu.

Uwaga! Szczególną ostrożność zachowujemy przy poruszaniu się tyłem. Można się

przewrócić do tyłu!

Nie korzystamy z wertykulatora elektrycznego podczas deszczu albo w wilgotnych i mokrych

warunkach atmosferycznych.

Nie pracujemy wertykulatorem w pobliżu brzegów basenów albo oczek wodnych w

ogrodach.

Przestrzegamy wszystkich lokalnych ograniczeń związanych z emitowaniem hałasu.

Przerwa w pracy

Uwaga! Nigdy nie pozostawiamy wertykulatora elektrycznego w miejscu pracy bez dozoru.

Jeżeli przerywamy pracę, urządzenie ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Odłączamy

przewód zasilający! Jeżeli przerywamy pracę, aby przenieść się w inne miejsce, to 

wertykulator elektryczny w czasie tego przemieszczania się musi być wyłączony. Dźwignię 

do regulacji wysokości pracy przesuwamy w położenie transportowe.

Uderzenie w trakcie napowietrzania w przeszkodę

Wyłączamy wertykulator elektryczny

Usuwamy przeszkodę.

Sprawdzamy wertykulator elektryczny, czy nie został uszkodzony, a w razie potrzeby

oddajemy go do naprawy

Bezpieczeństwo elektryczne

Przewód zasilający utrzymujemy poza zasięgiem walca wertykulatora!

Nigdy nie korzystamy z wertykulatora elektrycznego podczas deszczu.

Prosimy przestrzegać wymaganej lokalnie pory ciszy

Trzeba okresowo kontrolować przewód zasilający/przedłużacz, czy nie jest uszkodzony i czy

nie ma oznak zużycia.

Jeżeli przewód zasilający/przedłużacz jest uszkodzony, trzeba natychmiast wyłączyć go z

sieci.

Gniazdko do włączania przedłużacza musi być wodoodporne, aby zabezpieczało przed

pryskaniem wody albo musi być ono mieć obudowę z gumy albo osłonę gumową.

Przedłużacze muszą spełniać wymagania DIN VDE 0620.
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Korzystamy tylko z zatwierdzonych przedłużaczy o odpowiednim przekroju żył. Uzgadniamy

to z wykwalifikowanym elektrykiem.

Do przedłużaczy trzeba stosować odpowiednie wyposażenie dodatkowe.

Do urządzeń przenośnych stosowanych na dworze zaleca się stosowanie wyłączników

różnicowoprądowych o czułości 30 mA. W Szwajcarii stosowanie wyłączników 

różnicowoprądowych jest obowiązkowe.

5. PRZEZNACZENIE
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wertykulator elektryczny LS-S3201 jest przeznaczony do napowietrzania trawników i 

powierzchni trawiastych w przydomowych ogrodach i na działkach. Nie jest przeznaczony 

do stosowania w miejscach publicznych, parkach, na boiskach sportowych, trasach 

komunikacyjnych, w rolnictwie i leśnictwie.

Ostrzeżenie

Uwaga! Aby nie doszło do wypadku wertykulator elektryczny nie może być używany do

wycinania krzewów, żywopłotów i krzaków. Ponadto wertykulator elektryczny nie może być 

używany do wyrównywania nierówności gruntu.

6. MONTAŻ URZĄDZENIA (rys. 2)

Montaż pałąka

Wkładamy obie dolne części pałąka 5 (końcem z okrągłym otworem) do uchwytów w

osłonie silnika 6 i przykręcamy je śrubami z łbem krzyżakowym 9.

Wkładamy dwie śruby blokujące 1 z zewnętrznej strony przez otwory w dwóch środkowych

częściach pałąka 2 i mocujemy dolną część pałąka 5 dwiema nakrętkami motylkowymi 4.

Przykręcamy górną część pałąka z dźwignią wyłącznika 3 do środkowych części pałąka 2

za pomocą następnych dwóch śrub blokujących 1 i nakrętek motylkowych 4.

Uwaga! Ostrzeżenie - Górną część pałąka z dźwignią wyłącznika 3 mocujemy tak, aby

gniazdko 7 z przewodem zasilającym 8 znajdowało się po prawej stronie (w kierunku ruchu) 

(patrz rys.)

Mocowanie przewodu zasilającego

Przewód zasilający 8 mocujemy do pałąka za pomocą dwóch zacisków przewodowych 10.
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Mocowanie całkowicie zmontowanego kosza na trawę do kosiarki

Podnosimy osłonę ochronną

Sprawdzamy, czy wylot jest czysty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń

Kompletny zmontowany kosz do trawy 12, 13 ustawiamy w punktach montażowych w tylnej

części osłony zgodnie z rysunkiem

Klapę bezpieczeństwa umieszczamy w górnej części kosza do trawy. Sprawdzamy, czy kosz

na trawę daje się łatwo zamontować.

Uwaga: W przypadku aplikacji bez zbierania trawy, kosiarkę można eksploatować bez

kosza do trawy z opuszczoną osłoną ochronną.

7. UŻYTKOWANIE (Rys. 3)

Podłączamy przewód zasilający

Do górnej części pałąka mocujemy uchwyt do przewodu (A2)

Włączanie i wyłączanie

Uwaga! Przed ponownym włączeniem sprawdzamy, czy walec przestał się już obracać.

Nie należy zbyt często włączać i wyłączać silnika.

Włączanie:

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk bezpieczeństwa

Przyciskamy dźwignię wyłącznika 10 do pałąka (D)

Puszczamy przycisk bezpieczeństwa

Wyłączanie:

Puszczamy dźwignię wyłącznika 10

8. KONSERWACJA
Czyszczenie aeratora

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Walec wertykulatora może spowodować obrażenia!

Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji wyłączamy urządzenie z sieci zasilającej i

czekamy, aż walec wertykulatora nie zatrzyma się.

Uwaga! Przy wykonywaniu konserwacji korzystamy z rękawic roboczych. Wertykulator

powinien być oczyszczony po każdym użyciu.

Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku i szkód materialnych.
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Uwaga! Wertykulatora nie czyścimy pod bieżącą wodą 

(szczególnie pod wysokim ciśnieniem).

Uwaga! Do czyszczenia wertykulatora nie korzystamy z twardych albo ostrych

przedmiotów.

Trawę i osady usuwamy z kół, walca wertykulatora i z osłony.

Regulacja w przypadku zużycia (Rys. 5)

Uwaga: Ustawienie związane z zużyciem nie służy do ustawiania wysokości pracy.

Regulacja walca wertykulatora bez widocznego zużycia może spowodować uszkodzenie 

walca wertykulatora albo przeciążenie silnika.

Walce, noże i sprężyny wertykulatora przy pracy ulegają zużywaniu się ze względu na

sposób, w który są wykorzystywane. Im intensywniej wertykulator jest używany, tym większe 

jest zużycie noży i sprężyn.

Twarda albo bardzo sucha gleba przyspiesza proces zużycia podobnie, jak zbyt intensywne

użytkowanie.

Jeżeli na skutek zużycia noży wyniki Państwa pracy z aeratorem będą się stale pogarszać, to

walec wertykulatora można dwukrotnie przestawić.

Walec wertykulatora ma 4 pozycje do ustawiania:

Położenie transportowe 1

Położenie spulchniające 2

Położenie spulchniające 3:

Pierwsza pozycja do regulacji po zużyciu noży 

(walec wertykulatora jest zmniejszony o 3 mm)

Położenie spulchniające 4:

Druga pozycja do regulacji po zużyciu noży 

(walec wertykulatora jest zmniejszony o kolejne 3 mm)

Delikatnie naciskamy na dźwignię do kompensacji zużycia 14 od osłony i przesuwamy ją we 

właściwe położenie.
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9. WYMIANA WALCA (Rys. 4) 
USUWANIE PROBLEMÓW

Wymiana walca wertykulatora

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Walec może spowodować obrażenia!
Uwaga! Przed usuwaniem awarii urządzenie odłączamy od sieci i czekamy, aż walec nie

zatrzyma się.

Uwaga! Przy usuwaniu awarii korzystamy z rękawic ochronnych.

Odkręcamy dwie śruby 15 w dolnej części osłony.

Unosimy pod kątem walec z listwami wertykulatora 16 i wyjmujemy wał koła napędzającego.

Wyjmujemy tuleję łożyska 17 z walca z listwami wertykulatora 16.

Wciskamy uleję łożyska 17 do walca napowietrzającego wertykulatora 18.

Wciskamy walec napowietrzający wertykulatora 18 na wał koła napędzającego tak, aby

czop 19 trafił w wycięcie w wale koła napędzającego 20.

Przykręcamy tuleję łożyska 17 do dolnej części osłony, ale nie dokręcamy jej zupełnie.

Jeżeli walec wertykulatora jest w położeniu regulacji odpowiadającym zużyciu 3 i wykazuje 

dalsze zużycie, to taki walec trzeba wymienić na nowy.

10. CIĘCIE (Rys. 6)

Dla ułatwienia pracy z wertykulatorem najlepiej jest rozpocząć pracę w miejscu najmniej 

oddalonym od źródła zasilania i odsuwać się coraz dalej od tego źródła. Trawnik spulchnia się 

/ napowietrza pod kątem prostym od punktu zasilania umieszczając przewód zasilający z tej 

strony, która już była uprawiana (E).

Uwaga! Przy pracy nie należy nadmiernie obciążać silnika, szczególnie w ciężkich

warunkach. Jeżeli silnik jest bardzo obciążony, to jego obroty maleją, a Państwo słyszą 

zmiany w dźwięku towarzyszącemu pracy silnika. Jeżeli tak się stanie, przerywamy pracę, 

puszczamy dźwignię wyłącznika i zmniejszamy głębokość spulchniania / napowietrzania. 

Jeżeli tak nie zrobimy, może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Uwaga: Silnik jest zabezpieczony bezpiecznikiem, który działa w chwili, gdy dojdzie

do zatarcia listew albo do przeciążenia silnika. Jeżeli tak się stanie, wyłączamy urządzenie 

i wyjmujemy wtyczkę z gniazdka. Bezpiecznik zresetuje się tylko w przypadku, jeżeli 

jest zwolniona dźwignia 10. Usuwamy wszystkie przeszkody i czekamy kilka minut, aż 

bezpiecznik zresetuje się, a Państwo będą mogli kontynuować pracę. W tym czasie 

nie należy manipulować dźwignią wyłącznika 10, ponieważ wydłuża to tylko czas 

do zresetowania bezpiecznika. Kiedy dojdzie do ponownego włączenia urządzenia, 

zmniejszamy głębokość spulchniania / napowietrzania, co zmniejsza obciążenie silnika.
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11. DANE TECHNICZNE
Wertykulator elektryczny   ...................................................................................................................  FZV 4001-E

Moc znamionowa   .......................................................................................................................................  1300 W

Długość listwy   .................................................................................................................................................  32 cm

Wysokość koszenia   ..................................................................................................................  +3/-3/-6/-9 mm

Pojemność kosza na trawę   .............................................................................................................................  40 l

Ciężar   ...................................................................................................................................................................  10 kg

Klasa ochrony   .....................................................................................................................................................  IPX4

Obroty robocze walca aeratora   .......................................................................................  3900±5% obr./min

Poziom wytwarzanej mocy akustycznej   ..........................................................................................  96 dB(A)

Wibracje   .......................................................................................................................................................  40 m/s2

Instrukcja użytkownika w wersji językowej.
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12. 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 


