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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, aby z opakowania nie wypadła żadna część do czasu sprawdzenia 
kompletności dostawy.

 Przycinarkę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może 

spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym, który można poddać recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa i obsługi przed rozpoczęciem pracy z kosiarką żyłkową. Zapoznaj 
się dokładnie z elementami sterującymi oraz właściwym sposobem użytkowania urządzenia. Instrukcję obsługi 
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w którym będzie można łatwo ją znaleźć w razie konieczności 
ponownego przejrzenia. Przynajmniej przez okres obowiązywania gwarancji należy zachować oryginalne 
opakowanie, w tym opakowanie wewnętrzne, kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
Jeśli chcesz przetransportować to narzędzie w inne miejsce, zapakuj je w oryginalne pudełko kartonowe, aby 
zapewnić maksymalną ochronę podczas przenoszenia i transportu (np. podczas przeprowadzki lub wysyłania 
tego produktu do naprawy).

 UWAGA: Jeżeli przekazujesz narzędzie innemu właścicielowi lub użytkownikowi, dołącz do niego 
niniejszą instrukcję obsługi.

 Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi jest warunkiem 
prawidłowego korzystania z kosiarki żyłkowej.

 Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania zawiera także informacje na temat 
przeprowadzania konserwacji i napraw.

Producent nie odpowiada za lub wypadki lub szkody spowodowane przez 
nieprzestrzeganie tych instrukcji.
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2. SYMBOLE

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń istnieje 
ryzyko obrażeń.

Niebezpieczeństwo obrażeń! 
Uważaj na odrzucane przedmioty. 
Nie dopuść do dostępu nieupoważnionych osób.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób! 
UWAGA! Podczas pracy z tym urządzenia uważaj, 
aby w pobliżu nie znajdowały się żadne inne osoby 
(bezpieczna odległość: 5 m). 
Dotyczy to w szczególności dzieci i zwierząt.

Przed użyciem tego narzędzia przeczytaj uważnie 
instrukcję obsługi.

Chroń narzędzie przed działaniem wilgoci i nigdy nie 
zostawiaj je na deszczu!

Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 92 dB (A)

Używaj środków ochrony słuchu

Używaj środków ochrony wzroku

Symbole
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Opis narzędzia | Montaż i użytkowanie

3. OPIS NARZĘDZIA
Opis narzędzia (por. rys. 1)
1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Blokada bezpieczeństwa
3. Uchwyt sterujący
4. Bateria (nie znajduje się w dostarczonym 

komplecie)
5. Tuleja regulacyjna wału
6. Pokrywa bezpieczeństwa
7. Szpula z żyłką
8. Ochraniacz na kwiaty
9. Głowica tnąca
10. Kółko prowadzące

11. Bezpiecznik do przechylania głowicy tnącej
12. Przycisk do włączenia funkcji koszenia brzegów 

trawnika
13. Uchwyt pomocniczy
14. Przycisk regulacji przedniego uchwytu
15. Przycisk wyświetlania stanu naładowania
16. Kontrolki LED pokazują stan naładowania
17. Przycisk zwalniający baterię
18. Kontrolki
19. Ładowarka (nie jest częścią zestawu)
20. Śruby do mocowanie osłony bezpieczeństwa

4. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE 
 UWAGA! 

Niebezpieczeństwo obrażeń! W dolnej części osłony bezpieczeństwa znajduje się ostry nóż przeznaczony do 
skracania żyłki.

Mocowanie osłony bezpieczeństwa (patrz rys. 2)
 Odwróć kosiarkę żyłkową do góry nogami. Załóż osłonę bezpieczeństwa na głowicę silnika.
 Następnie przykręć osłonę bezpieczeństwa za pomocą 2 śrub (20).

Mocowanie osłony do pielęgnacji klombów (patrz rys. 3)
 Przymocuj osłonę do pielęgnacji klombów (8) do osłony silnika.

Rys. 2 Rys. 3



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

73

KOSIARKA ŻYŁKOWA Z ZASILANIEM BATERYJNYM

Montaż i użytkowanie

Mocowanie dodatkowego uchwytu 
(patrz rys. 4)

 Naciśnij przycisk (14) i zamontuj dodatkowy 
uchwyt na dźwigni sterującej.

 Obróć dodatkowy uchwyt do żądanej pozycji.
 Zwolnij przycisk i sprawdź, czy uchwyt jest 

osadzony w pozycji zablokowanej.

 UWAGA! 
Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas 
manipulacji z ładowarkami przestrzegaj wszystkich 
wskazówek bezpieczeństwa.

Rys. 4

 UWAGA! 
Grozi ryzyko uszkodzenia jednostki! Nie dopuść, aby doszło do pełnego rozładowania baterii.

 UWAGA! 
Grozi ryzyko uszkodzenia jednostki! Jeśli doszło do automatycznego wyłączenia narzędzia, należy 
zwolnić przycisk wyłącznika.

UWAGA: Baterię Li-Ion można ładować w każdym momencie bez wpływu na jej żywotność. Przerwanie 
procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia baterii.

UWAGA: Jeśli bateria jest w pełni naładowana, ładowarka przełączy się na tryb ładowania 
uzupełniającego. W ten sposób bateria może zostać na stałe w ładowarce.

Wyjmowanie i wkładanie baterii
 UWAGA!  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Przed pierwszym użyciem bateria musi być całkowicie doładowana. Przybliżony czas ładowania baterii: 60 
minut.

 Wciśnij włącznik (17) i wyjmij baterię z narzędzia.
 Włóż baterię (4) prawidłowo do ładowarki(19).
 Podłącz ładowarkę (19) do gniazdka sieciowego.

Stan naładowania jest wskazywany przez kontrolki (18).
 Włóż baterię (4) do narzędzia i upewnij się, że doszło do jego prawidłowego zatrzaśnięcia. (Patrz rys. 5 i 6)

Rys. 5 Rys. 6
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Kontrola naładowania baterii
 Wciśnij przycisk (15).
 Poziom naładowania baterii jest przedstawiony przy pomocy wskaźników (16).

Wskaźnik naładowania baterii
Naciśnij przełącznik wskaźnika naładowania baterii. Ten wskaźnik naładowania baterii pokazuje stan 
naładowania baterii za pomocą 4 wskaźników LED.

Świecą wszystkie 4 wskaźniki LED:
Akumulator jest w pełni naładowany.

Świecą 3, 2 lub 1 wskaźnik LED:
Poziom naładowania baterii jest zgodny ze stanem wskaźników LED.

1 wskaźnik LED miga:
Akumulator jest rozładowany, naładuj go.

Wszystkie wskaźniki LED migają:
Jeżeli bateria jest zbyt gorąca (na przykład z powodu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub 
długotrwałego użytkowania) lub zbyt zimna (poniżej 4 °C), nie używaj ani nie ładuj baterii. Temperatura baterii 
musi mieścić się w zakresie od 4 °C do 40 °C.

Sprawdź przed uruchomieniem narzędzia!

 ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń! To narzędzie może być uruchamiane tylko wtedy, gdy nie 
zostaną wykryte żadne wady. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, należy ją wymienić przed ponownym 
użyciem narzędzia.

 UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Przed rozpoczęciem pracy skontroluj miejsce pracy i usuń wszystkie 
przedmioty, które mogłyby zostać odrzucone przez narzędzie.

Sprawdź, czy narzędzie może być bezpiecznie używane:
 Upewnij się, że narzędzie nie posiada żadnych widocznych wad.
 Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane na narzędziu.

Właściwa pozycja
Chwyć narzędzie lewą ręką za przedni uchwyt, a prawą rękę umieść na uchwycie sterującym mniej więcej na 

wysokości bioder, w wygodnej i zrównoważonej pozycji.
 
 
 



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

75

KOSIARKA ŻYŁKOWA Z ZASILANIEM BATERYJNYM

Montaż i użytkowanie

Ustawienie długości jednostki (patrz rys. 7)
 Poluzuj tuleję regulacyjną wału (5).
 Wyciągnij drążek teleskopowy do wymaganej długości.
 Dokręć ponownie tuleję regulacyjną wału (5).

Rys. 7

Ustawienie nachylenia głowicy tnącej (patrz rys. 8)
 Naciśnij i trzymaj przycisk blokujący (11).
 Nachyl głowicę tnącą (10) do żądanej pozycji.
 Zwolnij przycisk blokujący (11) i sprawdź, czy głowica 

jest osadzona w pozycji zablokowanej.

Rys. 8

Ustawienie funkcji pielęgnacji krawędzi 
klombów (patrz rys. 9)

 Po wciśnięciu przycisku blokującego (12) należy ustawić 
głowicę w pozycji pionowej (90 stopni) w celu pielęgnacji 
krawędzi klombów.

 Ustaw ochraniacz kwiatów pod kątem 90°.

Rys. 9

Włączanie i wyłączanie
 Włączanie: Naciśnij przełącznik (2) i jednocześnie naciśnij przełącznik włączone/wyłączone (1).
 Wyłączanie: Zwolnij przełącznik włączone/wyłączone (1).

Zwiększenie długości żyłki
Niniejsza kosiarka żyłkowa jest dostarczana z pełną szpulą.
Podczas koszenia trawnika dochodzi do zużywania żyłki.
Używanie nowej żyłki

 Włącz narzędzie - żyłka zostanie automatycznie rozciągnięta przez siłę odśrodkową.
 Wyłączaj i włączaj urządzenie ponownie, dopóki żyłka nie zostanie wysunięta do odpowiedniej długości. 

Żyłka kosiarki zostanie przycięta do odpowiedniej długości za pomocą noża umieszczonego na osłonie 
zabezpieczającej.
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Użyteczne wskazówki
Koszenie trawy

 Trzymaj kosiarkę w bezpiecznej odległości od ciała 
i zachowuj bezpieczną postawę.

 Włącz urządzenie.
 Trzymaj kosiarkę żyłkową pod kątem około 20° do 

powierzchni podłoża i poruszaj ją półkolistym ruchem 
wokół swojej pozycji. (Por. rys. 10)

UWAGA: Aby uzyskać wysokiej jakości efekt koszenia 
trawy, należy kosić wysoką trawę stopniowo. Zacznij od 
górnej części rośliny.

Rys. 10

Przycinanie krawędzi trawników
Ta kosiarka żyłkowa służy nie tylko do koszenia trawy, ale może być używana również do koszenia krawędzi 
trawnika. Szczególnie w przypadkach, gdy krawędź trawnika znajduje się w pobliżu ścian, płotów itp.
Funkcja przycinania krawędzi trawnika tego narzędzia jest bardzo przydatna w tego typu sytuacjach.

Zmiana na funkcję koszenia krawędzi trawnika 
(Patrz rys. 9 i 11)

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji w pozycji 
przycinania krawędzi trawnika.

 Obróć uchwyt sterujący o 90° w celu zmiany w tryb 
przycinania krawędzi trawnika. Następnie zwolnij 
przycisk włączenia funkcji koszenia brzegów trawnika, 
aby zabezpieczyć wybraną pozycję.

Teraz kosiarka żyłkowa została przekształcona w narzędzie, 
które pozwala kosić krawędzie trawnika.

Rys. 11

UWAGA: Podczas koszenia krawędzi trawnika pozwól, aby tylko koniec żyłki miał kontakt z koszonym 
obszarem. Nie wywieraj nacisku na żyłkę.
Koło prowadzące pomaga chronić narzędzie i chroni urządzenie przed kontaktem z podłożem. Zachowaj 
ostrożność podczas koszenia krawędzi trawnika, ponieważ szybko obracająca się żyłka może powodować 
wyrzucanie przedmiotów.

RADY
 Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, nie koś mokrej trawy, ponieważ mokra skoszona trawa ma tendencję do 

przyklejania się do głowicy tnącej i osłony, co zapobiega prawidłowemu wyrzucaniu skoszonej trawy, może 
także nastąpić poślizgnięcie się i upadek.

 Zwróć szczególną uwagę na koszenie w pobliżu drzew i krzewów. Głowica tnąca może uszkodzić wrażliwą 
korę lub słupki ogrodzenia.

 Użyj osłony na kwiaty, aby zapobiec kontaktowi kosiarki z przedmiotami, takimi jak ściany i kamienie.
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Wymiana szpuli z żyłką nylonową (patrz rys. 12 i 13)

 UWAGA! 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności montażowych. Upewnij się, że bateria została wyjęta z urządzenia. 
Jeżeli żyłka nylonowa zostanie przerwana i szpula z żyłką musi zostać wymieniona:

 Naciśnij jednocześnie oba elementy blokujące na osłonie szpuli, zdejmij osłonę szpuli i wyjmij starą szpulę.

Rys. 12 Rys. 13

 Przełóż nową/nawiniętą żyłkę ze szpuli przez otwór w głowicy kosiarki.
 Umieść szpulę z żyłką prawidłowo w głowicy kosiarki żyłkowej.
 Załóż z powrotem pokrywę szpuli.

 UWAGA!
Nie używaj stalowej żyłki, drugu, liny, sznurków itp., które mogą się zerwać i stać się niebezpiecznym pociskiem.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
 UWAGA! Zanim rozpoczniesz pracę z akumulatorową ogrodową kosiarką żyłkową, 

przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania. 
Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję 
należy starannie zachować do wglądu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla kosiarki żyłkowej
 Noś okulary ochronne przeznaczone do pracy z maszyną.
 Noś rękawice ochronne przeznaczone do pracy z maszyną.
 Nie narażaj maszyny na działanie deszczu ani wilgoci.
 Zapoznaj się z obsługą i prawidłową eksploatacją tej kosiarki.
 Nie pozwól dzieciom, aby obsługiwały kosiarkę. Wszystkie osoby pracujące z kosiarką muszą być rzetelnie 

zaznajomione z instrukcją obsługi.
 Zadbaj, aby osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta znajdowały się z dala od kosiarki; koszona trawa 

może zawierać kamienie lub gruz. Zatrzymaj kosiarkę, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, dorośli lub zwierzęta.
 Utrzymuj osoby postronne (w szczególności dzieci) oraz zwierzęta w odległości min. 6 m od powierzchni 

roboczej;
 Pracuj tylko przy wystarczającym oświetleniu
 Przed każdym użyciem, ewentualnie po trafi eniu skontroluj ślady uszkodzeń, w razie potrzeby napraw. Nie 

używaj kosiarki żyłkowej, jeśli nie jest zagwarantowane jej bezpieczeństwo lub jeśli jest uszkodzona.
 Regularnie przed każdym użyciem kontroluj stan kosiarki (zwłaszcza dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, 

założenie osłony zabezpieczającej). Jeśli stan kosiarki jest niezadowalający, jest ona niebezpieczna dla 
użytkownika.

 Podczas koszenia zawsze musi być założona osłona zabezpieczająca.
 Nie używaj kosiarki, jeśli osłona jest uszkodzona.
 Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się, że nylonowa żyłka nie dotyka ziemi, kamieni lub innych przedmiotów.
 Trzymaj ręce i nogi w wystarczającej odległości od obracającej się żyłki, zwłaszcza podczas uruchamiania 

silnika.
 Chroń się przed zranieniami, które może spowodować rotująca żyłka, która obraca się jeszcze przez chwilę 

po wyłączeniu maszyny. Po przedłużeniu struny zawsze odstawiaj kosiarkę w pierwotnej pozycji roboczej.
 Do koszenia nie używaj metalowych części koszących.
 Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 Odłącz akumulator przed konserwacją, czyszczeniem lub jeśli nie używasz kosiarki.
 Zawsze zapewnij, aby otwory wentylacyjne były czyste.
 Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia kosiarki. Nigdy nie przenoś kosiarki z palcem na włączniku.
 Obsługując kosiarkę, zapewnij stabilną i bezpieczną pozycję.
 Przed uruchomieniem kosiarki skontroluj powierzchnię roboczą i usuń druty, kamienie, zanieczyszczenia itp.
 Nie koś w kierunku twardych przedmiotów. Mogłoby dojść do obrażeń osób lub uszkodzenia kosiarki.

 UWAGA! Części koszące obracają się także po wyłączeniu kosiarki.

 Nie próbuj zatrzymywać żyłki (nylonu) ręką! Odczekaj do samoistnego zatrzymania się żyłki.
 Nie używaj kosiarki do koszenia trawy, która nie jest w kontakcie z ziemią, na przykład nie koś trawy, która 

rośnie z kamieni, na murach itp.



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

79

KOSIARKA ŻYŁKOWA Z ZASILANIEM BATERYJNYM

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 Nie wchodź na chodnik, ścieżki żwirowe itp., jeśli żyłka jest wciąż w ruchu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarki

Akumulatory

 Nigdy nie otwieraj akumulatora.
 Nie narażaj akumulatora na działanie wody.
 Nie wrzucaj akumulatora do ognia, grozi niebezpieczeństwo wybuchu!
 Nie przechowuj w pomieszczeniach, w których temperatura może przekroczyć 40°C.
 Nie zostawiaj akumulatora w ładowarce po zakończeniu ładowania. W przeciwnym razie z akumulatora 

może wyciec elektrolit.
 Ładuj tylko w temperaturze pokojowej.
 Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczanej w zestawie.
 Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest suchy i czysty.
 Używaj wyłącznie typów akumulatorów zalecanych przez producenta.
 Nie wrzucaj akumulatorów do odpadów zmieszanych, ale oddaj w miejsca gwarantujące recykling.
 W ekstremalnych warunkach grozi wyciek elektrolitu z akumulatora. Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu, 

postępuj w poniższy sposób:
– Dokładnie wytrzyj elektrolit suchą ścierką. Unikaj kontaktu ze skórą.
– Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 Akumulator zawiera 25-30% roztworu wodorotlenku potasu, który może być szkodliwy. W razie jego 
kontaktu ze skórą, należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody. Neutralizuj łagodnym kwasem, jak 
np. sok cytrynowy lub ocet. W razie kontaktu z oczami, wypłucz je dokładnie wodą (co najmniej 10 minut) 
i skontaktuj się z lekarzem.

UWAGA: Baterie są typu Li-Ion. Nie wrzucaj akumulatora do odpadu zmieszanego, ognia lub wody. 
Akumulatory należy utylizować w ekologiczny sposób.

Ładowarka

 Nigdy nie zmieniaj dopływu energii, grozi niebezpieczeństwo obrażeń!
 Ładowarki używaj wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora dostarczonego z wyrobem. Przy 

ładowaniu innego typu akumulatora grozi niebezpieczeństwo nagłego zapalenia, poważnego zranienia 
osób lub uszkodzenia majątku.

 Można ładować tylko dwa akumulatory pod rząd, w przeciwnym razie grozi przegrzanie ładowarki. Przed 
kolejnym ładowaniem pozostaw ładowarkę do wystygnięcia.

 Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego i wyjmij akumulator z ładowarki.
 Nie pozostawiaj akumulatora w ładowarce.
 Nie przenoś ładowarki za kabel ani wtyczkę. Nie odłączaj z gniazdka elektrycznego przez pociągnięcie za 

kabel, lecz za wtyczkę. Chroń ładowarkę przed działaniem gorąca i ostrych przedmiotów.
 Nigdy nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
 Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go.
 Nie narażaj ładowarki na działanie wody ani deszczu, nie używaj w wilgotnym środowisku.
 Nie otwieraj ładowarki.
 Nie demontuj ładowarki.
 Nie używaj ładowarki na zewnątrz, jest ona przeznaczona wyłącznie do wykorzystania w pomieszczeniach
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6. DANE TECHNICZNE
MODEL NR FZS 70105-0

Obroty na biegu jałowym 7500 obr./min

Napięcie baterii 1 × 20 V

Teleskopowa rękojeść tak

Szerokość pokosu 30 cm

Średnica żyłki tnącej 1,6 mm

Akcesoria

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka
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7. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja

 Po zakończeniu pracy wyjmij baterię z kosiarki.
 Korzystaj wyłącznie z części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
 Aby zapewnić idealny stan kosiarki, należy przechowywać jej części - szpule - w zamykanej torbie.
 Wyjmij baterię przed czyszczeniem urządzenia. Do czyszczenia należy używać wyłącznie szmatki zwilżonej 

wodą (można także użyć roztworu mydła). Nie zanurzaj kosiarki żyłkowej w wodzie. Nie kieruj strumienia 
bieżącej wody na kosiarkę żyłkową (na przykład z węża ogrodowego). Do tego narzędzia nie może 
przedostać się żadna woda. Nie czyść narzędzia myjką ciśnieniową.

 Nóż do skracania na krawędziach osłony może się z czasem stępić. Zalecamy regularne sprawdzanie 
ostrości tego noża.

Przechowywanie
 Kosiarkę żyłkową należy przechowywać tylko w suchym miejscu.
 Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzenie.
 Pod koniec sezonu dokonaj ogólnego przeglądu kosiarki żyłkowej i usuń resztki trawy.
 Jeżeli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą.

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka/awaria Przyczyna Rozwiązanie

Produkt nie działa Czy bateria nie jest rozładowana? Ładowanie akumulatora.

Czy bateria jest prawidłowo 
zainstalowana w narzędziu?

Ponownie włóż baterię do narzędzia.

Czy narzędzie jest uszkodzone? Skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem.

Narzędzie wibruje Czy narzędzie jest czyste?
Czy w szpulce żyłki i osłonie 
zabezpieczającej zgromadziła się 
duża ilość trawy?

Wyczyść narzędzie, usuń resztki 
trawy między szpulą z żyłką a osłoną 
zabezpieczającą.

Czy szpula z żyłką została prawidłowo 
włożona do narzędzia?

Prawidłowo włóż szpulę z żyłką do 
narzędzia.
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9. UTYLIZACJA

Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich 
ekologiczną utylizację.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane, 
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ.
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący się 
likwidacją odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci.
Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie 
nowego, odpowiedniego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu 
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony 
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi 
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku 
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub 
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może 
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dla fi rm w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji 
u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych 
urzędach lub u sprzedawcy.

Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:












