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PLSpis treści

Ogrodowa kosiarka elektryczna   
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakup elektrycznej ogrodowej kosiarki rotacyjnej. Przed użyci-

em proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.
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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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2. SYMBOLE

Przed przystąpieniem do użytkowania należy 
zapoznać się z instrukcją.  

Osoby postronne muszą znajdować się w 

odpowiedniej odległości.  

Uważać na ostre noże. Noże wirują jeszcze po 

wyłączeniu silnika. Przed przeprowadzeniem 

konserwacji lub w razie uszkodzenia przewodu 

należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

Przewód zasilający musi znajdować się zawsze w 

dostatecznej odległości od noża.

Noże wirują także po wyłączeniu maszyny. Przed 

kontaktem z wszystkimi elementami maszyny 

należy odczekać do zupełnego zatrzymania.  

Nie kosić trawy podczas deszczu i nie pozostawiać 

kosiarki na deszczu.  
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3. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI
OPAKOWANIA

Opis pilarki (patrz: ilustracja 1)

Przełącznik dźwigniowy
Górna część pałąka
Włącznik elektryczny
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wtyczka elektryczna (mała)
Kosz na skoszoną trawę
Osłona silnika
Uchwyt do mocowania przewodu
Śruby i nakrętki do mocowania pałąka
Podwozie kosiarki
Koło 

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  
8 - 
9 -

10 -
11 -

Zawartość opakowania

Proszę ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić, czy poniższe części są kompletne:

2x dolna część pałąka
1x górna część pałąka
2x śruby mocujące dolną część pałąka
2x nakrętka i śruba łącząca górną i dolną część pałąka
1x uchwyt do przewodu zasilającego
1x kosz na trawę
4x koło
4x zawleczka z podkładką do mocowania koła
4x osłona koła  
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4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub, jeśli widoczne jest zużycie

przewodu zasilającego.

Jeśli kosiarka będzie podłączona uszkodzonym przewodem do zasilania, a następnie

człowiek dotknie miejsca, w którym uszkodzona jest izolacja, przed odłączeniem kosiarki od 

sieci, to istnieje ryzyko porażenia prądem.

Ponadto do momentu, gdy urządzenie nie będzie odłączone od zasilania oraz dopóki

wirujące noże całkowicie nie przestaną się poruszać, nigdy nie wolno ich dotykać.

Proszę mieć na uwadze to, aby przedłużacz nigdy nie mógł wejść w kontakt z nożami. Noże

mogą uszkodzić izolację kabla, powodując ryzyko porażenia prądem przez dotyk części 

ciała i odsłoniętej części przewodu pod napięciem.

Należy odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego (tj. wyłączyć wtyczkę przewodu z

gniazdka elektrycznego):

Jeśli urządzenie musi być pozostawione bez nadzoru

Przed usunięciem usterki

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek kontroli, czyszczenia lub naprawy

W przypadku napotkania podczas koszenia na jakiś obcy przedmiot

Jeśli urządzenie nadmiernie wibruje.

Proszę dokładnie przeczytać i zrozumieć zasady bezpiecznej pracy z urządzeniem oraz

instrukcję obsługi.

Zalecenie: Urządzenie należy podłączać tylko do takiego źródła zasilania, które jest

wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o czułości nie gorszej, niż 30 mA.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub

serwis klienta.

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej,

mentalnej lub psychicznej ( w tym dzieci). Nie może być ono również użytkowane przez 

osoby niedoświadczone lub takie osoby, których wiedza techniczna do korzystania z tego 

urządzenia jest ewidentnie niewystarczająca. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie 

pod nadzorem kompetentnej osoby lub po odpowiednim pouczeniu dotyczącym zasad 

bezpieczeństwa pracy.

Jeśli w pobliżu urządzenia poruszają się dzieci, konieczne należy zwrócić uwagę, czy się do

niego nie zbliżają. Jeżeli dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia, to trzeba dopilnować, żeby 

się nim nie bawiły.

Mrowienie w rękach, czy nawet ich drętwienie jest objawem nadmiernych wibracji. W tym

przypadku należy skrócić pracę, robić większe przerwy, rozdzielić pracę na kilka osób lub, 

w przypadku długotrwałego stosowania kosiarki, używać przy pracy specjalnych rękawic 

antywibracyjnych.



FZR 2020-E

82PL Zasady bezpieczeństwa pracy

jest, że kosiarka podczas pracy powoduje hałas. Dlatego hałaśliwa praca powinna być

wykonywana tylko w określonych godzinach, ewentualnie w okresie, który jest dla takich 

prac normalny. Proszę uszanować okresy zachowania ciszy i starać się skrócić okres pracy 

do niezbędnego minimum. Zalecamy również stosowanie przez osobę koszącą i osoby w 

bezpośrednim sąsiedztwie kosiarki środki do ochrony słuchu.

Pozostałe niebezpieczeństwa

Pomimo, że nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby spełniały obowiązujące normy

techniczne i przepisy bezpieczeństwa, to z obsługą urządzenia jest jednak związane pewne 

ryzyko dla jego użytkowników:

Z przestrzeni mechanizmu koszącego mogą być wyrzucane kamienie lub ich 

kawałki.

Jeżeli osoba kosząca nie będzie stosować ochrony słuchu, to naraża się na ryzyko 

uszkodzenia słuchu.

Poranienie palców przy konserwacji noży.

Wdychanie cząstek skoszonej trawy.

Porażenia prądem elektrycznym przy dotknięciu części nieizolowanych.

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej,

mentalnej lub psychicznej ( w tym dzieci). Nie może być ono również użytkowane przez 

osoby niedoświadczone lub takie osoby, których wiedza techniczna do korzystania z tego 

urządzenia jest ewidentnie niewystarczająca. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie 

pod nadzorem kompetentnej osoby lub po odpowiednim pouczeniu dotyczącym zasad 

bezpieczeństwa pracy. 

Jeśli w pobliżu urządzenia poruszają się dzieci, konieczne należy zwrócić uwagę, czy się do

niego nie zbliżają. Jeżeli dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia, to trzeba dopilnować, żeby 

się nim nie bawiły.

UWAGA! Przed użyciem kosiarki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Należy upewnić się, że zapoznali się Państwo ze wszystkimi elementami sterowania. Dzięki 

przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy minimalizowane jest ryzyko pożaru, porażenia 

prądem elektrycznym lub zranień przez części mechaniczne.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na wypadek potrzeby skorzystania z niej.

W przypadku niepoprawnego użycia urządzenia powstaje ryzyko odniesienia obrażeń.

Kosiarka do trawy może spowodować poważne obrażenia u użytkowników i innych osób, 

które znalazły się w pobliżu. Dlatego też w celu wyeliminowania w ramach możliwości 

wspomnianego ryzyka, konieczne jest, aby stale przestrzegać zasad bezpiecznego 

użytkowania. W tym rozumieniu użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przy 

pracy z urządzeniem. Ponadto nie należy nigdy używać urządzenia w przypadku, gdy 

brakuje któregokolwiek z zabezpieczeń lub którekolwiek z nich nie jest w pełni sprawne.

Przed użyciem kosiarki
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Należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi. Dokładnie zapoznać się

z elementami sterowania urządzenia i zasadami jego prawidłowego używania.

Nigdy nie należy pozwalać korzystać z kosiarki dzieciom bez nadzoru lub nieznanym

osobom, o których nie wiadomo, czy są zaznajomione z elementami sterowania i zasadami 

bezpieczeństwa. Prawo krajowe może także ustalić minimalną granicę wiekową, od której 

dopuszczalne jest samodzielne obsługiwanie tego typu urządzeń. Proszę zapoznać się z 

odpowiednimi przepisami regulującymi tę kwestię w swoim kraju.

Nigdy nie należy używać kosiarki, jeśli jest w pobliżu poruszają się swobodnie ludzie,

zwłaszcza małe dzieci lub zwierzęta.

Należy pamiętać, że za jakiekolwiek obrażenia lub szkody majątkowe spowodowane przez

działania sprzętu pełną odpowiedzialność ponosi jego użytkownik.

Przygotowanie do transportu

Przy pracy należy nosić odpowiednie obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nie wolno

nigdy pracować przy kosiarce na bosaka lub w sandałach.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić teren i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą

być odrzucone przez urządzenie.

UWAGA! Przed każdym użyciem należy upewnić się, czy nie jest uszkodzone lub

nadmiernie zużyte ostrze koszące, sworzeń mocujący lub konstrukcja kosiarki. Jeśli chcą 

Państwo wymienić uszkodzoną lub zużytą część, która nie występuje w urządzeniu tylko w 

jednym egzemplarzu, to wymienić należy cały zespół tych części tak, aby nie spowodować 

nierównomiernej pracy urządzenia.

Obsługa

Urządzenie używa się tylko w świetle dziennym lub przy wystarczającym oświetleniu

sztucznym.

Jeśli to możliwe, nie należy kosić mokrej trawy.

Należy zadbać o to, aby podczas pracy zawsze mieć solidne oparcie i pewną pozycję.

Kosiarkę należy prowadzić chodząc, nie wolno z kosiarką biegać.

Przy pracy z kosiarką obowiązują następujące ogólne zasady: przy koszeniu roślinności

na zboczu nie wolno kosić w kierunku góra-dół, ale generalnie według poziomic, czyli 

poziomo względem nachylenia stoku.

Przy każdej zmianie kierunku koszenia na stoku, trzeba zachować zwiększoną ostrożność.

Nigdy nie należy używać kosiarki na bardzo stromych stokach.

Jeśli podczas koszenia muszą Państwo przyciągnąć kosiarkę do siebie lub jeśli jest

konieczne prowadzenie jej do tyłu, należy zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli urządzenie jest gdziekolwiek transportowane lub jeśli przejeżdża przez powierzchnię

nieporośniętą trawą, należy zawsze odłączyć napęd noża.

Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zauważą Państwo, że osłona jest uszkodzona lub, jeśli

brakuje któregokolwiek z zabezpieczeń, takich jak osłony lub zbieracze posiekanej trawy.
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Silnik należy zawsze uruchamiać tylko w sposób opisany w instrukcji upewniając się, czy

podczas tej operacji nogi użytkownika nie znajdowały się w pobliżu noża.

Po uruchomieniu silnika nigdy nie należy przechylać urządzenia, jeżeli nie jest to

bezwzględnie konieczne. W tym przypadku należy obrócić w górę tę część kosiarki, która 

będzie dalej.

Nigdy nie wolno wkładać rąk ani nóg pod kosiarkę, zwłaszcza w pobliżu ruchomych części.

Nie wolno zasłaniać otworu wylotowego skoszonej trawy.

Nigdy nie wolno przewozić sprzętu, jeśli silnik jeszcze pracuje.

Należy zawsze wyłączyć silnik i odłączyć przewód zasilający z gniazda, a następnie można

zacząć usuwać usterki lub opróżniać kosz na skoszoną trawę.

Tak samo należy postąpić przed każdą kontrolą, czyszczeniem lub naprawą 

urządzenia.

Jeśli podczas koszenia przez przypadek natrafili Państwo na jakiś obcy element, 

proszę upewnić się, że kosiarka nie została uszkodzona, a jeśli tak, to koniecznie 

należy tę usterkę naprawić przed ponownym uruchomieniem silnika.

Podobnie, jeśli urządzenie zacznie wibrować nienaturalnie silnie (natychmiast należy 

sprawdzić urządzenie!)

Za każdym razem, gdy odchodzą Państwo od urządzenia, proszę pamiętać o wyłączeniu

silnika. 

Konserwacja i przechowywanie

Upewniamy się, czy wszystkie nakrętki, sworznie i śruby są dokręcone prawidłowo za

każdym razem, aby mieć gwarancję, że urządzenie będzie bezpiecznie pracować.

Okresowo należy sprawdzać kosz na trawę, czy nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty.

Należy natychmiast wymienić zużyte lub uszkodzone części na nowe, co przyczyni się do

bezpiecznego użytkowania kosiarki.

Podczas ustawianiu regulowanych elementów kosiarki należy uważać, aby nie przyciąć

sobie palców między ruchomymi ostrzami i stałymi elementami urządzenia. Jeśli chcą 

Państwo przechowywać kosiarkę w zamkniętej przestrzeni, to należy wcześniej pozostawić 

silnik do ostygnięcia.

5. PRZEZNACZENIE
Państwa kosiarka została opracowana według najnowszych osiągnięć technologicznych, 

a do jej produkcji użyto najlepszych materiałów; celem jest zaoferowanie użytkownikowi 

bezproblemowo funkcjonującego produktu, który spełnia najbardziej rygorystyczne normy 

bezpieczeństwa. Jeśli będą Państwo dbać o kosiarkę, będzie one długo i niezawodnie służyć.
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Do czego przeznaczona jest ta kosiarka

Kosiarka przeznaczona jest do koszenia trawy.

Kosiarka jest napędzana silnikiem elektrycznym, wysokość cięcia mierzona jest względem

płaszczyzny powierzchni ziemi przez jej koła.

Ten typ kosiarki jest przeznaczony wyłącznie do koszenia obszarów trawiastych w ogrodach.

Ważną zasadą jest, aby nie używać kosiarki do mokrej trawy - w przeciwnym razie może

dojść do przeciążenia silnika, przepełnienia kosza na trawę i słabej jakości koszenia.

Kosiarka może być używana tylko na zewnątrz (w ogrodzie).

Konieczne jest, aby użytkownik kosiarki podczas pracy miał na sobie sprzęt ochronny

przedstawiony w tej instrukcji obsługi i wyszczególniony na etykietach ostrzegawczych 

umieszczonych na urządzeniu.

Zalecany maksymalny obszar koszenia dla tego modelu, to 450 m2

Do czego nie jest przeznaczona ta kosiarka

Korzystanie z kosiarki do trawy FIELDMANN w innych celach, niż wyżej wymienione, nie jest

przez producenta dozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek obrażenia osób lub szkody majątkowe spowodowane przez takie użycie; w tym 

przypadku odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Do napraw i konserwacji sprzętu mogą być wykorzystywane wyłącznie części zamienne i

noże zatwierdzone przez producenta.

Wszelkie własne modyfikacje konstrukcyjne sprzętu lub użycie innych części, niż zalecane

przez producenta powodują automatycznie utratę gwarancji i wykluczają wszelkie 

roszczenia o odszkodowanie względem producenta.

Kosiarka nie nadaje się do cięcia stałych i twardych materiałów, takich jak kamienie lub

metale.

6. MONTAŻ PAŁĄKA KOSIARKI (rys. A)
Proszę włożyć oba końce dolnej części uchwytu w otwory, które są dla nich przeznaczone i

zamocować je za pomocą śrub (A1).

Na górną część pałąka proszę przymocować zacisk do przedłużacza (A2)

Górną część uchwytu proszę zamocować za pomocą śrub i nakrętek motylkowych (A3).

Pałąk można teraz przymocować za pomocą nakrętki motylkowej (A3)
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7. MONTAŻ KOSZA NA TRAWĘ (rys. B)
Montaż zdejmowanego kosza na trawę w kosiarce.

Należy podnieść pokrywę zabezpieczającą

Upewnić się, że otwór wyrzutu nie jest zanieczyszczony gliną lub kamieniami.

Należy nałożyć kompletnie zmontowany kosz na trawę na zaczepy pozycjonujące na tylnej

stronie kosiarki tak, jak przedstawiono na fotografii.

Następnie zamknąć na koszu na trawę pokrywę zabezpieczającą i upewnić się, że dobrze

pasuje.

8. REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA 
(rys. C)

UWAGA! Przed ustawianiem wysokości koszenia, należy zwolnić dźwignię 1 i poczekać, aż

silnik zatrzyma się całkowicie. Po wyłączeniu silnika, noże będą obracać się przez pewien 

czas, należy więc zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia przez wirujące noże.

Wysokość cięcia może być regulowana przez zmianę wysokości przednich i tylnich kółek

(patrz rys. C1 i C2). Kosiarka ma łącznie trzy możliwości ustawienia wysokości koszenia.

WYSOKOŚĆ KOSZENIA POŁOŻENIE KÓŁEK

Niska 25 mm

Średnia 43 mm

Wysoka 62 mm

Uwaga:  W przypadku większości trawników najlepszą wysokością jest poziom średni. W

przypadku ustawienia zbyt niskiej wysokości koszenia, może być obniżona jakość koszenia.

9. MOCOWANIE PRZEWODU 
PRZEDŁUŻAJĄCEGO (rys. D)

Proszę podłączyć przedłużacz do gniazda zasilającego.

Przedłużacz powinien być typu H05VV-F 2x1, 5 mm2.

Następnie proszę zaczepić przewód w uchwytach tak, aby zapobiec uszkodzeniu go przez

noże tnące. 
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UWAGA!  Wskazane jest, aby dodatkowo jeszcze raz upewnić się, że kabel jest prawidłowo

zamocowany w uchwytach.

10. URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE 
  SILNIKA (rys. E)

UWAGA!  Przed włączeniem urządzenia proszę upewnić się, że nóż nie obraca się. Nigdy

nie należy włączać i wyłączać silnika kilka razy w krótkim odstępie czasu.

Uruchomienie silnika:

Proszę nacisnąć przycisk bezpieczeństwa i przytrzymać go. (2).

Proszę przesunąć dźwignię włączania (1) w stronę uchwytu.

Wyłączanie silnika:

Proszę zwolnić dźwignię włączania (1).

11. KOSZENIE (rys. F)
Zalecamy zacząć kosić z kierunku od źródła zasilania, w stronę przeciwną. Należy

kontynuować pracę prostopadłe względem zasilania, przewód elektryczny należy kłaść na 

już skoszoną trawę. (F).

UWAGA!  Nie należy przeciążać silnika. To, że silnik jest poddawany nadmiernym

obciążeniu mogą Państwo zidentyfikować przez zmianę dźwięku, któremu towarzyszy 

spadek prędkości. Jeśli tak się stanie, należy przerwać pracę, a następnie zwolnić dźwignię 

włączania i zwiększyć wysokość koszenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 

silnika.

UWAGA!  Silnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, który automatycznie

rozłączy obwód elektryczny, jeśli dojdzie do zacięcia się noża lub przeciążenia silnika. 

Jeśli dojdzie do tej sytuacji, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód 

zasilający z gniazda. Wyłącznik bezpieczeństwa umożliwi włączenie urządzenia dopiero 

po zwolnieniu dźwigni wyłącznika 1. Należy usunąć wszelkie przeszkody w obszarze pracy 

silnika i poczekać kilka minut, aż wyłącznik ochronny silnika wystygnie i wróci do stanu 

pierwotnego. W tym czasie nie należy manipulować dźwignią wyłącznika 1, w przeciwnym 

wypadku zwolnienie automatycznej blokady ochronnej będzie trwać dłużej. Jeśli problem się 

powtarza, zwiększamy wysokości cięcia, zmniejszając w ten sposób obciążenie silnika.
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12. KONSERWACJA
UWAGA!  Przed przystąpieniem do usuwania kosza na trawę, należy zawsze wyłączyć

kosiarkę i odłączyć przedłużacz z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Zalecamy wykonywać regularną konserwację opisaną poniżej, co przedłuży

żywotność sprzętu i zwiększy jego niezawodność.

Zalecamy prowadzenie regularnej oceny wizualnej sprzętu, co pomaga wcześniej ujawnić

widoczne wady, takie jak luźny, odwrotnie zamocowany lub uszkodzony nóż lub nadmiernie 

zużyte części.

Ponadto należy regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone osłony ochronne i elementy

zabezpieczające, oraz czy są one na swoim miejscu.

Przed każdym użyciem urządzenia, należy dokonać niezbędnych napraw i konserwacji.

Jeśli urządzenie, mimo regularnej konserwacji nie działa, proszę skontaktować się

z serwisem obsługi klienta, naprawa powinna być wykonana przez naszego partnera 

handlowego w jednym ze specjalistycznych warsztatów firmy Kingclean.

13. KONSERWACJA NOŻA TNĄCEGO
  (rys. G)

W celu wykonanie tej operacji zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem. 

Ich spis znajdą Państwo na: www.fieldmann.cz

UWAGA!  Nie wolno wykonywać żadnych instalacji lub regulacji, gdy wtyczka przedłużacza

jest włączona. Przed rozpoczęciem tych prac należy upewnić się, czy wszystkie elementy 

sterujące są w pozycji „wyłączony“ i czy wtyczka zasilania jest odłączona z gniazdka. 

Maksymalną ostrożność należy zachować przy obchodzeniu się z nożem do cięcia - aby 

uniknąć ewentualnego zranienia, należy operacje te wykonywać w rękawicach roboczych.

Należy ustawić kosiarkę na prawej stronie w celu sprawdzenia, czy nie jest uszkodzony

nóż tnący lub wentylator. Jeśli zauważą Państwo, że jakaś część jest uszkodzona, trzeba ją 

wymienić.

Demontaż i wymianę ostrza noża przeprowadza się w ten sposób: trzymając nóż w dłoni w

rękawicach ochronnych (nie ma w komplecie) należy poluzować i wyjąć zawleczkę (poz. 1 

na rys. G.) i nóż tnący (poz. 2 na rys. G) za pomocą klucza (w zestawie) i wymienić na nowy. 

Należy upewnić się, że nóż tnący jest w prawidłowym położeniu, jak to pokazano na rys. G, a 

następnie należy zamocować zawleczkę mocującą tarczę.
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14. PRZECHOWYWANIE KOSIARKI
Zewnętrzne powierzchnie kosiarki przed jej przechowywaniem należy przeczyścić miękką

szczotką i ściereczką. Podczas czyszczenia nie zaleca się używać wody, rozpuszczalników 

lub środków polerujących. Trzeba wyczyścić wszystkie zanieczyszczenia, zwłaszcza wokół 

otworów wlotowych.

Należy umieścić kosiarkę na boku i oczyścić mechanizm tnący. Resztki trawy można usunąć

za pomocą patyczka albo kawałkiem plastiku. Następnie można przechować kosiarkę w 

suchym miejscu. Na kosiarce jednak nigdy nie należy ustawiać innych przedmiotów.

Poluzować nakrętkę 9 i złożyć pałąk 2.

Przy składaniu i rozkładaniu pałąka należy zawsze skontrolować, czy przewód zasilający

nie jest zaczepiony o jedną z części urządzenia, itp. Przy składaniu pałąka nie należy 

pozostawić złożonej luźno zwisającej części uchwytu.

15. MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSÓB ICH
  ROZWIĄZANIA

Tabela zawiera przykłady usterek, które mogą być powodem niepoprawnego

funkcjonowania urządzania, a także sposoby, jak te usterki usunąć. Jeśli pomimo tych 

rozwiązań problem będzie się powtarzał, proszę skontaktować się z działem obsługi klienta.

UWAGA!  Przed każdą naprawą lub usuwaniem problemu należy zawsze wyłączyć

kosiarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Kosiarki nie można 

uruchomić

Kosiarka nie jest włączona, 

Uszkodzone gniazdo, 

Uszkodzony przedłużacz,

Spalony bezpiecznik,

Aktywacja ochrony silnika, 

Aktywacja zabezpieczenia 

silnika

Włączyć urządzenie, Użyć innego 

gniazdka, Sprawdzić przewód i w 

razie potrzeby wymienić go, Wymienić 

bezpiecznik, Zwiększyć wysokość 

koszenia i umieścić kosiarkę na 

boku, Należy ją ostudzić, a następnie 

zwiększyć wysokość koszenia, 

Nie należy przy tym manipulować 

dźwignią włączania 1

W przeciwnym razie 

włączenie automatycznego 

zabezpieczenia będzie trwać dłużej
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Przerywana praca 

urządzenia

Uszkodzony przedłużacz, 

Uszkodzone okablowanie 

wewnątrz, Aktywacja 

ochrony silnika, 

Aktywacja zabezpieczenia 

silnika

Sprawdzić przewód i w razie potrzeby 

wymienić go, Skontaktować się 

z serwisem klienta, Należy ostudzić 

kosiarkę, a następnie zwiększyć 

wysokość koszenia, Nie należy przy 
tym manipulować dźwignią włączania 
1
W przeciwnym razie 
włączenie automatycznego 
zabezpieczenia będzie trwać dłużej

Silnik „zwalnia“ Wysokość koszenia 
ustawiona jest zbyt nisko,
Stępienie ostrza,
Zatkana dolna część 
kosiarki,
Odwrotnie zamontowany 
nóż

Zwiększyć wysokość koszenia (patrz 
Regulacja wysokości koszenia)
Wymienić ostrze (patrz Konserwacja 
noża tnącego) Oczyścić urządzenie 
(patrz Przechowywanie kosiarki) 
Wyjąć nóż i włożyć go prawidłowo 
(patrz Konserwacja noża tnącego)

Nóż nie obraca się Zablokowany nóż, 
Poluzowany sworzeń 
mocowania noża

Poluzować nóż, Dokręcić sworzeń 

Bardzo silne wibracje 
/ Nadmierny hałas 
podczas pracy

Poluzowane nakrętki/
sworznie, Uszkodzony nóż

Dokręcić nakrętkę/sworznie, Wymienić 
nóż

16. DANE TECHNICZNE
Kosiarka ...................................................................................................................................................... FZR2020-E
Napięcie znamionowe ............................................................................................................................ 230-240 V
Częstotliwość znamionowa ........................................................................................................................... 50 Hz
Moc ..................................................................................................................................................................... 1200 W
Bieg jałowy ......................................................................................................................................... 3300 obr./min.
Szerokość cięcia ........................................................................................................................................... 320 mm
Waga ..................................................................................................................................................................... 9,5 kg
Gwarantowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego .................... 79,2dB (A)kPa:3.0dB(A)
Gwarantowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ................................................... 96 dB(A)
Wibracje ................................................................................................................................... 2,50m/s2 K 1,5 m/s2

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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17. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt / marka:  ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA / FIELDMANN 

Typ / model: FZR 2020 - E ...............................................................................................  230V,1200W,IPX4 

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+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 
EN 60335-2-77:2010 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
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, 14.11.2013 

JImię i nazwisko: inż. Zdeněk Pech

        Prezes Zarządu                                                                                      Podpis i pieczątki:
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18. 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 



93

INSTRUKCJA OBSŁUGIOGRODOWA KOSIARKA ELEKTRYCZNA  

PLGwarancja

14. GWARANCJA  
Dla celów niniejszej gwarancji przez cele prywatne rozumie się użytkowanie produktu na

terenie nieruchomości będącej własnością nabywcy i będącej częścią strefy ogrodowej jego 

posesji.     

Okres gwarancji wynosi 2 lata w odniesieniu do części i 2 lata na pracę od daty zakupu.   

W celu przeprowadzenia naprawy zgodnie z niniejszą gwarancją

Dostarczyć produkt autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu   

Przedłożyć dowód zakupu z datą 

Przedłożyć Kartę gwarancyjną   

Gwarancja jest nieważna, jeżeli

Nie można wykazać się dokumentem zakupu z datą.   

Produkt został odsprzedany (nie dotyczy Irlandii) lub został wynajęty.  

W produkcie zostały przeprowadzone modyfikacje powodujące zmianę specyfikacji

producenta lub zostały w nim zastosowane nieoryginalne części zamienne. 

Dowolna naprawa została przeprowadzona przez nieautoryzowany zakład naprawczy.  

Usterka jest wynikiem niewłaściwej regulacji, nieprawidłowej eksploatacji, zaniedbań lub

przypadkowego uszkodzenia.  

Usterka powstała w wyniku niedostatecznego smarowania lub konserwacji. 

Uszkodzenie części, przede wszystkim napędu i mechanizmu cięcia zostało spowodowane

w następstwie uderzenia w przedmioty stałe.  

Usterka wyrobu wskazuje na użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.  

Usterka w wyniku normalnego zużycia. Następujące części są uznawane za podlegające

naturalnemu zużyciu. Ich trwałość zależy od prawidłowej konserwacji i nie obejmuje ich

gwarancja:  

- Noże  

- Łożyska 

- Przewody 

Kosztów związanych z rutynową konserwacją gwarancja nie pokrywa.  

W najlepszym interesie Klienta leży postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,

ponieważ właściwa troska o produkt gwarantuje wieloletnie użytkowanie wyrobu.  

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.  
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