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Kosiarka ręczna
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie tej kosiarki ręcznej. Zanim zaczniesz z niej korzystać, przeczytaj 
uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa, aby nie dopuścić 
do urazu lub uszkodzenia urządzenia.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi użytkowania oraz przepisami 
bezpieczeństwa. 

 Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu tak, aby była zawsze dostępna.
  Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, dołącz do niego również niniejszą instrukcję obsługi zawierającą 

przepisy bezpieczeństwa. 
  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez nieprzestrzeganie 

niniejszych zaleceń i przepisów bezpieczeństwa.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed użyciem tej kosiarki ręcznej przeczytaj wszystkie poniższe przepisy bezpieczeństwa oraz zalecenia 
dotyczące jej użytkowania.

2. Nigdy nie dopuść, aby z kosiarką pracowały dzieci oraz osoby niezapoznane z niniejszymi zaleceniami 
dotyczącymi jej użytkowania. Zwróć się z zapytaniem do lokalnego urzędu w celu uzyskania informacji 
dotyczących minimalnego wieku użytkownika tej kosiarki.

3. Nigdy nie koś trawnika, jeśli w pobliżu znajdują się osoby, a tym bardziej dzieci lub zwierzęta.
4. Pamiętaj zawsze o tym, że obsługa lub użytkownik tego urządzenia odpowiada za wypadki i obrażenia 

innych osób lub uszkodzenie ich majątku.
5. Podczas koszenia trawnika zawsze nośc solidne obuwie i długie spodnie. Nigdy nie chodź boso lub tylko 

w sandałach.
6. Sprawdź teren, na którym kosiarka będzie używana i usuń z niego wszelkie przedmioty, które mogłyby 

zostać zaczepione i odrzucone przez kosiarkę.
7. Przed użyciem kosiarki przeprowadź kontrolę wizualną, aby upewnić się, czy noże kosiarki, śruby 

montażowe oraz cały mechanizm urządzenia są w dobrym stanie (czy jego elementy nie są zużyte lub 
uszkodzone).

8. Koś trawnik wyłącznie przy świetle dziennym lub przy wysokiej jakości sztucznym oświetleniu.
9. Podczas pracy na zboczu zachowuj zawsze mocną postawę.
10. Podczas pracy z kosiarką poruszaj się z prędkością spacerową.
11. Wykonuj koszenie w poprzek zbocza (wzdłuż poziomic), nigdy nie poruszaj się bezpośrednio w górę lub w dół.
12. Podczas odwracania kosiarki lub podczas jej przyciągania w kierunku do siebie zachowaj szczególną 

ostrożność.
13. Nie koś trawnika znajdującego się na zbyt stromym zboczu.
14. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi częściami urządzenia i zasadami prawidłowego korzystania z kosiarki.
15. Niewłaściwe korzystanie z tej kosiarki może prowadzić do poważnych obrażeń.
16. Pamiętaj, że część tnąca obraca się z dużą prędkością wykorzystując oddziaływanie siły odśrodkowej, 

co przy bezpośrednim kontakcie może spowodować poważne obrażenia. Zawsze zachowaj bezpieczną 
odległość (wyznaczoną przez długość rękojeści) pomiędzy użytkownikiem a jednostką roboczą kosiarki.

17. Nigdy zbliżaj rąk i nóg do obracających się części ani nie wsuwaj ich pod te części.
18. To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fi zycznych, 

psychicznych albo mentalnych oraz osób o niedostatecznej wiedzy i doświadczeniu, jeżeli nie jest nad nimi 
sprawowany nadzór albo nie zostaną im udzielone instrukcje dotyczące obsługi tego produktu przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem, który zapewni, że nie 
będą się bawić urządzeniem.
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Uwaga! Przeczytaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wszystkie zalecenia.
Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych przepisów bezpieczeństwa i zaleceń, może dojść do wypadku 
lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa i zalecenia do ewentualnego użytku 
w przyszłości.

2.  WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy 
o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Uwaga, noże rotujące! Unikać ryzyka urazu 
kończyn.

Zachowaj stale odstęp od poruszających się 
części.

Używaj ochronników słuchu.
Używaj środków ochrony wzroku.
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Opis | Dostarczone elementy

3. OPIS
1. Górna część uchwytu
2. Środkowa część uchwytu 
3. Dolna część uchwytu 
4. Wrzeciono tnące  
5. Stalowa pokrywa wrzeciona
6. Rolka prowadząca
7. Kosz zbiorczy
8. Pas zabezpieczenia kosza

4. DOSTARCZONE ELEMENTY
9. Kosiarka ręczna

(przygotowana do montażu)
10. Górna część uchwytu 
11. Środkowa część uchwytu 
12. Dolna część uchwytu A
13. Dolna część uchwytu B
14. Wkręt M6 × 30 (8 sztuk)
15. Nakrętka sześciokątna M6 

(8 sztuk)
16. Sieć kosza
17. Rama kosza
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5. CEL UŻYCIA
Ta kosiarka ręczna jest przeznaczona do koszenia trawy.

Jest ona przeznaczona do użytku prywatnego, to znaczy do użytku przy domu i w ogrodzie. Prywatne 
użytkowanie oznacza pielęgnację trawników na małą skalę w pobliżu budynków mieszkalnych i nie obejmuje 
przestrzeni publicznych, obiektów sportowych ani użytkowania w rolnictwie czy leśnictwie.

Ważne: Ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia obrażeń użytkownika tej kosiarki 
ręcznej nie należy jej używać do koszenia roślinności mieszanej ani dachów 
i balkonów obsadzonych roślinami.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakakolwiek inna forma użytkowania 
będzie uważana za nieprawidłową. W razie uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowanego na skutek 
niewłaściwego użycia odpowiedzialność ponosi zawsze użytkownik wyrobu a nie jego producent.

Wyrób nie został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w sferze komercyjnej, handlowej lub przemysłowej. 
Wykorzystanie urządzenia do celów komercyjnych, handlowych, przemysłowych lub ekwiwalentnych powoduje 
wygaśnięcie gwarancji.

6. MONTAŻ
MONTAŻ KOSIARKI

 Przy pomocy załączonych śrub M6x30 (14) i nakrętek M6 (15) 
podłącz górną część uchwytu (10) do środkowych części uchwytu 
(11).

Przy pomocy załączonych śrub M6x30 (14) i nakrętek M6 (15) 
połącz dolną część uchwytu A z dolną częścią uchwytu B, 
a następnie połącz połącz je ze środkowymi częściami uchwytu 
(11). 
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Ustawienia wysokości koszenia

 Najpierw przymocuj do kosiarki jedną spodnią część rękojeści do 
pchania, a następnie przyciśnij obie spodnie części rękojeści do 
siebie i przymocuj drugą stronę rękojeści.

Montaż kosza
Najpierw wsuń ramę kosza (17) na plastikowe rurki w górnej części 
sieci kosza (16).

 Połącz dolną i boczne strony sieci kosza (16) do ramy kosza (17).

Założenie kosza: Zawieś zmontowany kosz zbiorczy na haczykach. 
Kosz zbiorczy musi zostać przy pomocy dostarczonego paska 
przymocowany także do uchwytu. 

7. USTAWIENIA WYSOKOŚCI KOSZENIA
Na tej kosiarce można ustawić cztery różne wysokości koszenia 
w zakresie od 15 do 35 mm. Podczas tej czynności należy 
wyciągnąć z obu stron konsolę służącą do ustawiania wysokości 
koszenia (A), a następnie wsunąć ją na odpowiednią wysokość.
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8. SPOSÓB UŻYCIA
Ta kosiarka ręczna może kosić trawę o wysokości do 10 cm. Jeśli chcesz mieć idealny trawnik, musisz o niego 
regularnie dbać, aby nie przekroczyć podanej wysokości. Podczas koszenia trawnika na początku sezonu 
(oraz podczas koszenia świeżo założonego trawnika) należy ustawić wysokość koszenia stosunkowo wysoko, 
a następnie stopniowo obniżać wysokość. Jeśli chcesz, aby trawnik miał zadbany wygląd, ustaw wysokość 
koszenia na ok. 2,5 cm.
Aby osiągnąć optymalne wyniki, należy kosić trawnik co tydzień. Źdźbła trawy gęstnieją, rosną szybciej i są 
bardziej wytrzymałe, jeśli wysokość ich łodyg jest niska (o ile trawnik nie znajduje się w suchym otoczeniu i nie 
brakuje mu wody). Koszenie należy wykonywać przy całkowicie suchym trawniku. Jeśli chcesz osiągnąć efekt 
zadbanego trawnika wysokiej jakości, koś trawę zachowując równy kierunek przy zwykłej prędkości spacerowej. 
Poszczególne rzędy powinny zawsze nachodzić na siebie o kilka centymetrów, aby nie dopuścić do powstania 
nieestetycznych pasm trawy.

9. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
 Kosiarkę należy wyczyścić po każdym użyciu za pomocą szczotki lub szmatki.
 Przechowuj kosiarkę w suchym miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci.
 Upewnij się, czy wszystkie elementy montażowe (wkręty, nakrętki itp.) są prawidłowo dokręcone, aby 

zapewnić bezpieczną eksploatację kosiarki.
 Natychmiast wymień uszkodzone lub nadmiernie zużyte części.
 Wszystkie elementy gwintowane oraz koła i wałki należy regularnie czyścić i smarować, aby zapewnić 

wieloletnie bezproblemowe użytkowanie kosiarki.
 Utrzymywanie kosiarki w dobrym stanie nie tylko gwarantuje jej długą żywotność i efektywność pracy, ale 

także umożliwia koszenie trawnika przy minimalnym wysiłku.
 Noże znajdujące się na wrzecionie kosiarki są narażone na znacznie większe zużycie niż pozostałe części 

kosiarki. 
Z tego względu należy w regularnie kontrolować noże wrzeciona kosiarki i upewnić się, czy są prawidłowo 
przymocowane.

Uwaga: W przypadku zużycia noży wrzeciona kosiarki należy 
skalibrować przeciwostrze (B). Poluzuj nakrętki regulujące (C) 
(10 mm) po obu stronach kosiarki i ustaw odpowiednią pozycję 
przeciwostrza. Przeciwostrze (B) jest ustawione prawidłowo, jeśli 
dojdzie do przecięcia papieru umieszczonego pomiędzy nożami 
wrzeciona kosiarki i przeciwostrza po ręcznym przekręceniu 
jednego kółka kosiarki w kierunku do przodu.
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Opakowanie | Likwidacja

10. OPAKOWANIE
Kosiarka jest dostarczana w opakowaniu zapobiegającym jej uszkodzeniu podczas transportu. Materiały użyte
do pakowania można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

11. LIKWIDACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na wskazane przez gminę wysypisko odpadów.

Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku. 
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji 
udziela odpowiedni urząd.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.

Instrukcja użycia w języku oryginalnym.
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