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Kosiarka ogrodowa zasilana 
z akumulatora 370 mm 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Dziękujemy za zakup akumulatorowej kosiarki ogrodowej. 
Zanim zaczniesz ją używać, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją 
do wglądu w przyszłości.
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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

   Starannie rozpakuj produkt, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, 
zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu.

   Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
   Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

OPAKOWANIE

Produkt został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie to jest surowcem wtórnym i dlatego podlega recyklingowi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki 
dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję 
należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie 
oryginalnego opakowania włącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, paragonu i karty 
gwarancyjnej. W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np. 
przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie 
załączonej instrukcji obsługi stanowi warunek prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi 
zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
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2. SYMBOLE

Ryzyko obrażeń spowodowanych przez mechanizm tnący!
Nigdy nie dotykaj mechanizmu tnącego.

Używaj środków ochrony wzroku.

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia przeczytaj 
wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Używaj środków ochrony słuchu.

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.

Uważaj na ostre krawędzie noża kosiarki.

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

Uważaj na ostre krawędzie noża kosiarki. Noże będą 
jeszcze przez chwilę się obracać po wyłączeniu silnika.

Przed użyciem tego narzędzia przeczytaj uważnie 
instrukcję obsługi.

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

Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 93 dB(A)

Przed jakąkolwiek konserwacją i naprawą odłącz kosiarkę 
od źródła zasilania.
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3. OPIS
RYS. 1
1. Dźwignia uruchamiająca
2. Uchwyt
3.  Uchwyt, dolna część
4.  Kosz zbiorczy
5. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
6.  Pokrywa akumulatora
7.  Pokrywa ochronna

 
RYS. 2
8. Akumulator (nie wchodzi w skład zestawu)
9. Wyświetlacz pokazujący stan naładowania
10. Przycisk wyświetlania stanu naładowania
11. Przycisk zwalniający
12. Kontrolki
13. Ładowarka (nie wchodzi w skład zestawu)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Instrukcja obsługi
• Akumulatorowa kosiarka ogrodowa
• Uchwyt
• Kosz zbiorczy

 

• Adapter do mulczowania
• Wyłącznik automatyczny
• Worek z małymi częściami

4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

   Akumulator jest chemicznym źródłem energii elektrycznej, zawiera związki chemiczne, które mogą 
spowodować uszczerbek na zdrowiu, majątku lub środowisku naturalnym. Dlatego należy obchodzić się 
z nim ze szczególną ostrożnością.

  Akumulator jest w gotowym stanie zdolny do dostarczania prądu elektrycznego, także w niepożądanych 
okolicznościach! 

UWAGA! także u częściowo naładowanego akumulatora może dojść do spięcia, które go uszkodzi. Może 
nawet spowodować wybuch lub pożar. Dlatego z akumulatorami należy zawsze obchodzić się tak, aby nie 
doszło do spięcia (np. przez spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne drobne przedmioty 
metalowe)! Także podczas przechowywania.

 Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta urządzenia.
  Zabrania się przechowywania lub użytkowania akumulatora w pobliżu otwartego ognia. Nie należy go także 

wrzucać do ognia.
 Nie wyrzucaj niedziałających akumulatorów do odpadu komunalnego.
 Nigdy nie dotykaj noży, dopóki urządzenie nie zostanie odłączone od źródła zasilania i dopóki noże nie 

przestaną się obracać.
 Urządzenie odłącz od źródła napięcia (tj. wyjmij akumulator z maszyny):

• Jeśli musisz pozostawić urządzenie bez nadzoru
• Jeśli zamierzasz usunąć usterkę
• Przed każdą kontrolą, każdym czyszczeniem czy naprawą
• Jeśli podczas koszenia natrafi sz na przedmiot obcy
• Jeśli urządzenie nadmiernie wibruje.

 Zapoznaj się dokładnie z zasadami bezpiecznej pracy z urządzeniem oraz z instrukcją obsługi.
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 Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fi zycznych, sensorycznych 
lub mentalnych (włącznie z dziećmi). Ponadto z urządzenia nie powinny korzystać osoby o niewielkim 
doświadczeniu oraz osoby, których wiedza techniczna nie jest wystarczająca do obsługi tego urządzenia. 
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po ich 
należytym pouczeniu w kwestii zasad bezpieczeństwa pracy.

 Jeśli w pobliżu urządzenia poruszają się dzieci, należy koniecznie zadbać o to, aby się nim nie bawiły.
 Uczucie mrowienia w rękach czy brak czucia w rękach świadczy o nadmiernych drganiach urządzenia.

 W takim wypadku należy skrócić pracę, dokonywać wystarczająco długich przerw, rozdzielić ją na kilka osób 
lub w przypadku długiego używania kosiarki używać specjalnych rękawic antywibracyjnych.

 Nieuniknionym zjawiskiem towarzyszącym użytkowaniu kosiarki jest hałas podczas pracy. Prace, którym 
towarzyszy hałas, należy wykonywać wyłącznie w wyznaczonych godzinach, tzn. w godzinach, w których 
wykonywanie takich czynności jest zwyczajowo przyjęte. Szanuj porę ciszy i staraj się ograniczyć pracę 
do niezbędnego czasu.

 Zalecamy również, aby obsługa urządzenia i osoby znajdujące się bezpośrednio w pobliżu kosiarki były 
wyposażone w ochronniki słuchu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW 

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA! Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie, 
ładowarki nie można używać.

UWAGA! Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na ładowarce i obudowie 
akumulatora.

  Nie narażaj ładowarki na działanie deszczu, śniegu lub wilgoci. Przedostanie się wody do ładowarki 
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Zmniejsz ryzyko uszkodzenia wtyczki i kabla zasilającego, odłączając wtyczkę z gniazdka zawsze przy 
pomocy pociągnięcia za końcówkę (nigdy nie pociągaj za kabel).

  Upewnij się, że kabel umieszczony jest tak, aby nikt go nie przydepnął, nie potknął się o niego, i aby nie doszło 
do jego uszkodzenia.

 Nigdy nie ładuj akumulatora w środowisku wybuchowym, w pobliżu materiałów łatwopalnych ani 
w środowisku łatwopalnym. Nie używaj jej na lekko łatwopalnym podłożu (np. papier, materiały tekstylne itp.).

  Nie demontuj ładowarki. Jeśli trzeba ją wymienić lub naprawić, oddaj ją do autoryzowanego serwisu. 
Nieautoryzowana interwencja może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

  NIGDY nie przechowuj ani nie używaj ładowarki tam, gdzie temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 
50°C (jak np. ganki, samochody itd.).

  Skontroluj, czy napięcie elektryczne sieci mieści się w zakresie wymaganym przez producenta ładowarki. 
Obwód musi być odpowiednio zabezpieczony.

POZOSTAŁE RYZYKA

UWAGA! W razie mechanicznego uszkodzenia obudowy akumulatora nie dotykaj chemikaliów, które 
mogą wydostać się z akumulatora. Jeśli dojdzie do kontaktu z chemikaliami, natychmiast opłucz dotknięte 
miejsce czystą wodą. W przypadku rozleglejszego kontaktu lub poparzenia, lub w przypadku kontaktu 
z oczami, zwróć się niezwłocznie po pomoc lekarską.
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 Pomimo tego, że nasze produkty są skonstruowane tak, aby odpowiadały obowiązującym normom 
technicznym i przepisom bezpieczeństwa, obsługa urządzenia może oznaczać dla jego użytkowników 
pewne zagrożenia:
• Z przestrzeni wokół mechanizmu tnącego mogą być odrzucane kamienie lub ich odłamki.
• Jeśli obsługa urządzenia nie będzie używać podczas pracy ochronników słuchu, naraża się na ryzyko 

ogłuchnięcia.
• Obrażenia palców podczas konserwacji noża
• Wdychanie cząsteczek skoszonej trawy
• Porażenie prądem elektrycznym przy dotknięciu nieizolowanych części.

 Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby o ograniczonych umiejętnościach fi zycznych, sensorycznych lub 
mentalnych (łącznie z dziećmi), ewentualnie osoby bez doświadczenia czy osoby, których wiedza techniczna 
związana z tym zadaniem jest ewidentnie niedostateczna. Mogą one obsługiwać urządzenie wyłącznie pod 
nadzorem innej kompetentnej osoby lub po uzyskaniu dokładnych instrukcji w kwestii zasad bezpiecznej pracy 
z urządzeniem.

 Jeśli w pobliżu urządzenia poruszają się dzieci, należy koniecznie zadbać o to, aby się nim nie bawiły.

UWAGA! Przed użyciem tej kosiarki do trawy dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Upewnij się, że zapoznałeś 
się dokładnie z wszystkimi elementami sterowania. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z urządzeniem 
minimalizuje ryzyko wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń mechanicznych.

 Zachowaj instrukcję obsługi do użytku w przyszłości.
 Na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia powstaje ryzyko obrażeń. Użytkowanie kosiarki 

do trawy może spowodować u użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu poważne obrażenia, 
dlatego należy nieustannie przestrzegać zasad jej bezpiecznego użytkowania, aby wykluczyć takie ryzyko.

 W tym zakresie użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy z urządzeniem. Nigdy nie używaj 
urządzenia, jeśli będzie w nim brakować jakichkolwiek elementów zabezpieczających lub jeśli jakikolwiek 
element nie będzie sprawnie działać.

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z KOSIARKI

 Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia podane w niniejszej instrukcji obsługi. Zapoznaj się dokładnie 
z elementami sterowania urządzenia i zasadami jego prawidłowego użycia.

 Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom, których nie znasz i nie wiesz z pewnością, że zapoznały się 
z elementami sterowania i zasadami bezpiecznej pracy z tym urządzeniem, aby samodzielnie używały 
kosiarki. Lokalne przepisy prawne mogą również określać minimalną granicę wieku, od którego jest 
dozwolona samodzielna obsługa tego typu urządzeń. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi ustawami 
regulującymi tę problematykę w Twoim kraju.

 Nigdy nie używaj kosiarki, jeśli w jej pobliżu będą się poruszać osoby, w szczególności małe dzieci lub 
zwierzęta domowe.

 Pamiętaj, że użytkownik urządzenia niesie pełną odpowiedzialność za ewentualne obrażenia lub szkody 
majątkowe spowodowane na skutek eksploatacji urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI

 Podczas pracy należy nosić odpowiednie obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nigdy nie pracuj 
z kosiarką, będąc na boso lub w sandałach.

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź teren i usuń wszelkie przedmioty, które mogą zostać odrzucone przez 
urządzenie.
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UWAGA! Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty 
nóż tnący, czop i jego mocowanie oraz cała konstrukcja kosiarki. Jeśli chcesz wymienić uszkodzoną lub 
zużytą część, która nie występuje w urządzeniu w jednym egzemplarzu, wymień zawsze cały komplet, aby 
wymiana nie spowodowała utraty równowagi.

OBSŁUGA

 Obsługuj urządzenie wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dostatecznie silnym sztucznym oświetleniu.
 O ile to możliwe, nie koś mokrej trawy.
 Zadbaj o to, aby podczas pracy mieć stabilną postawę i mocne wsparcie.
 Nie biegaj za kosiarką, ale zawsze chodź w normalnym tempie.
 Podczas pracy z kosiarką obowiązują następujące zasady ogólne: Podczas koszenia na zboczu nie chodź 

w kierunku w górę i w dół, ale zawsze wzdłuż poziomic, a więc poziomo, prostopadle do nachylenia stoku.
 Przy każdej zmianie kierunku podczas pracy na zboczu należy zachować ostrożność.
 Nigdy nie używaj kosiarki na wyjątkowo stromych zboczach.
 Jeśli musisz przyciągnąć kosiarkę podczas pracy do siebie lub jeśli podczas koszenia konieczne jest 

poruszanie kosiarką do tyłu, zachowaj zwiększona ostrożność.
 Jeśli transportujesz urządzenie lub jeśli przejeżdżasz nim po powierzchni bez trawy, zawsze wyłącz napęd 

noży.
 Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli stwierdzisz, że ma uszkodzone pokrywy lub jeśli brakuje na nim 

jakiegokolwiek elementu zabezpieczającego, jak np. odrzutniki i wyłapywacze skoszonej trawy.
 Uruchamiaj silnik wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi dbając przy tym, aby nogi nie znajdowały 

się w pobliżu noży.
 Podczas uruchamiania silnika nigdy nie pochylaj urządzenia, o ile nie jest to konieczne do rozruchu kosiarki. 

W takim wypadku przechyl kosiarkę do góry tą stroną, która jest bardziej oddalona od Ciebie.
 Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod kosiarkę, w szczególności w pobliżu ruchomych części. Nigdy nie 

zakrywaj otworu wyrzutowego skoszonej trawy.
 Nigdy nie przemieszczaj urządzenia z włączonym silnikiem.
 Zawsze najpierw wyłącz silnik i wyjmij akumulator z maszyny; dopiero potem można zacząć usuwać usterki 

lub opróżniać kosz na skoszoną trawę.
• Postępuj w ten sam sposób przed każdą kontrolą, czyszczeniem lub naprawą urządzenia.
• Jeśli podczas koszenia natrafi sz na przedmiot obcy, sprawdź, czy doszło do uszkodzenia kosiarki. Jeśli 

tak się stało, przed ponownym uruchomieniem silnika należy naprawić uszkodzenie.
• Postępuj w ten sam sposób, jeśli urządzenie zacznie niezwykle mocno wibrować (dokonaj natychmiast 

kontroli urządzenia!) 
 Wyłącz silnik za każdym razem, kiedy odchodzisz od urządzenia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

 Zadbaj o to, aby wszystkie nakrętki, czopy i wkręty zostały prawidłowo dokręcone. Zapewni to bezpieczną 
pracę urządzenia.

 Sprawdzaj regularnie, czy kosz zbiorczy nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty.
 Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części na nowe, przyczyni się to do bezpiecznej pracy kosiarki.
 Podczas kalibrowania elementów, które można ustawić, uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy 

ruchomymi częściami a stałą częścią urządzenia. Jeśli chcesz przechowywać kosiarkę w pomieszczeniu 
zamkniętym, poczekaj do momentu wychłodzenia silnika.
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5. MONTAŻ
5.1 INSTALACJA UCHWYTU

Uwaga:  Wszystkie etapy instalacji należy przeprowadzić na obu stronach.

S. 4, pozycja 3
 Zwolnij dźwignię mocującą (14).
 Przechyl dolną część uchwytu (3), tak jak pokazano na rysunku.
 Przestrzegaj kierunku instalacji: Uchwyty (15) należy umocować tak jak na obrazku.
 Przyciśnij dźwignię mocującą w kierunku uchwytu.
 Jeśli nie dojdzie do bezpiecznego umocowania dźwigni: ponownie otwórz dźwignię mocującą w kierunku 

ruchu wskazówek zegara i dokręć ją aż do oporu.
 Jeśli nie możesz dokręcić dźwigni do oporu, otwórz dźwignię, upewnij się, że wykonujesz ruchu w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara i dokręć ją do oporu.
Str. 5, pozycja 4

 Przykręć uchwyt (2) przy pomocy śrub drzwiowych (16) i nakrętek dźwigni mocującej (17) na dolną część 
uchwytu.

 Przyciśnij dźwignię mocującą w kierunku uchwytu.
 Jeśli nie dojdzie do bezpiecznego umocowania dźwigni: ponownie otwórz dźwignię mocującą w kierunku 

ruchu wskazówek zegara i dokręć ją aż do oporu.
 Jeśli nie możesz dokręcić dźwigni do oporu, otwórz dźwignię, upewnij się, że wykonujesz ruchu w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara i dokręć ją do oporu.

MONTAŻ KOSZA ZBIORCZEGO

S. 6, pozycja 5
 Wsuń uchwyt do przenoszenia (20) do górnej części kosza zbiorczego (19) tak, aby doszło do jego 

zatrzaśnięcia.
 Przymocuj kosz zbiorczy (18) do górnego uchwytu kosza zbiorczego (19).
 Przyciśnij gumową uszczelkę jak najdalej do prowadnicy!

5. 2 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Uwaga: Ta ładowarka nie wchodzi w skład zestawu i można ją kupić u autoryzowanego sprzedawcy 
(Wyposażenie – str. 81).
UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas manipulacji z ładowarkami przestrzegaj wszystkich 
wskazówek bezpieczeństwa.

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

Uwaga: Akumulator Li-Ion można ładować w każdym momencie bez wpływu na jego żywotność. 
Przerwanie procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.

 Przed pierwszym użyciem akumulator musi zostać doładowany (szacowany czas ładowania: Dane 
techniczne – str. 81).

 Wciśnij włącznik (11) i wyjmij baterię z narzędzia.



PL

AKUMULATOROWA KOSIARKA OGRODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Montaż 79

 Włóż akumulator prawidłowo do ładowarki.
 Podłącz kabel ładowarki do gniazdka sieciowego.

Stan naładowania jest wskazywany przez kontrolki świetlne (12).
 Włóż akumulator do narzędzia i upewnij się, że doszło do jego prawidłowego zatrzaśnięcia.

KONTROLA NAŁADOWANIA BATERII

 Wciśnij przycisk (10).
Poziom naładowania akumulatora pokazuje się na wyświetlaczu (9).

PRZYGOTOWANIE

Ustaw wysokości koszenia
Wysokość koszenia można ustawić na kilka różnych wysokości (wysokość koszenia:  Dane techniczne – str. 81).
S. 3, pozycja 1

 Wyjmij dźwignię (5), kierując ją w bok.
 Ustaw wysokość koszenia na pożądaną wartość i puść dźwignię na pierwotną pozycję.

Mocowanie kosza zbiorczego
S. 3, pozycja 1

  Podnieś osłonę ochronną (7) i trzymaj ją w tej pozycji.
 Zatrzymaj kosz zbiorczy (4).
 Upewnij się, że kosz zbiorczy jest dobrze przymocowany.

Montaż adaptera do mulczowania
Uwaga: Mulczowanie wykorzystuje skoszoną trawę jako nawóz naturalny. Mulczowanie podczas 
koszenia trawnika polega na koszeniu trawy, drobnym
poszatkowaniu i rozrzuceniu jej po trawniku podczas jednej operacji.

S. 7, pozycja 10
 Zdejmij kosz zbiorczy.
 Wciśnij adapter do mulczowania (23) do otworu na kosiarce tak, aby doszło do jego właściwego osadzenia.
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6. OBSŁUGA
6.1 SKONTROLUJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY!

ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń! To narzędzie może być uruchamiane tylko pod warunkiem, 
że nie ma żadnych usterek. Przed ponownym użyciem tego produktu upewnij się, że wymieniono wszystkie 
uszkodzone części.

Skontroluj bezpieczny stan roboczy tego produktu:
 Upewnij się, że po narzędziu nie widać żadnych widzialnych wad.
 Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze przymocowane.

6.2 WŁĄCZANIE NARZĘDZIA

Uwaga: Ten produkt nie może być włączany bez bezpiecznika.

S. 6, pozycja 6
 Włącz bezpiecznik (21) (zwróć uwagę na jego umocowanie)

S. 7, pozycja 11
 Wciśnij i trzymaj przycisk bezpiecznik włącznika (24).
 Wciśnij włącznik na dźwigni (1) o trzymaj go.
 Zwolnij bezpiecznik włącznika.

Jednostka się uruchomi sama z opóźnieniem około 2 sekund.
Wyłączenie urządzenia

 Zwolnij dźwignię uruchamiającą.

6.2 KOSZENIE

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

 Prowadź kosiarkę w równym i spokojnym tempie (prędkość kroku) i w miarę możliwości w najprostszej linii.
Ważne uwagi
• Zawsze pracuj pod kątem prostym do zbocza.
• Jeśli to możliwe, nie koś mokrej trawy.
• Przy pomocy zachodzących na siebie pasów stwórz równomierny wzór koszenia.
• Wyższą trawę najpierw koś na większą wysokość koszenia, a następnie koś w poprzek na pożądaną 

wysokość koszenia.
S. 6, pozycja 9
• Jeśli dojdzie do zamknięcia klapki powietrznej (22), kosz zbiorczy jest zapełniony i należy go opróżnić.

6.3 INFORMACJE O MULCZOWANIU

Uwaga: Mulczowanie wykorzystuje skoszoną trawę jako nawóz naturalny. Podczas mulczowania 
koszona trawa zostaje rozdrobniona i od razu rozrzucona po trawniku.

 Montaż adaptera do mulczowania – str. 39
• Nie mulczuj mokrej trawy.
• Regularnie czyść adapter do mulczowania, otwór wejściowy i noże kosiarki.
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7. DANE TECHNICZNE
Model FZR 70375-0
Źródło zasilania 2 x 20 V
Wolne obroty 3700 obr./min
Szerokość koszenia (długość noża) 370 mm
Wysokość koszenia 25–75 mm (6 pozycji)
Pojemność kosza zbiorczego 40 l
Zalecana powierzchnia koszenia: Do 500 m2

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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8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niefachowe ingerencje mogą oznaczać, że kosiarka nie 
będzie pracować bezpiecznie. To zagraża Tobie i Twojemu otoczeniu.

Awarie są często powodowane przez drobne usterki. Większość z nich można łatwo naprawić samodzielnie. 
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem przeczytaj poniższą tabelę. Unikniesz wielu problemów 
i być może wydatków.

Awaria/Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Narzędzie nie pracuje. Czy akumulator nie jest rozładowany?

Czy akumulator nie jest uszkodzony?

Ładowanie akumulatora.

Skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem.

Nie można włączyć 
narzędzia. 

Czekasz na opóźnienie podczas 
uruchomienia?

Poczekaj na opóźnienie 2 sekundy.

Kosiarka kosi trawę 
nierównomiernie.

Trawnik jest posegmentowany lub 
wyboisty.
Wysokość koszenia nie została 
prawidłowo ustawiona. 

Skontroluj koszoną powierzchnię.
Ustaw mechanizm tnący na wyższą 
pozycję. 

Dziwne dźwięki. Czy nie doszło do poluzowania śrub 
lub części?

Czy w nożach nie znajdują się 
przedmioty obce?

Czy noże nie są uszkodzone?

Dokręć śruby.

Usuń przedmioty obce.

Naostrz lub wymień noże.

Wynik koszenia nie jest 
zadawalający.

Noże są tępe? Naostrz lub wymień noże.

Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać naprawy, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. 
Uświadom sobie, że jakiekolwiek nieprawidłowe naprawy powodują utratę gwarancji i mogą spowodować 
kolejne wydatki.
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9. KONSERWACJA
UWAGA! Przed zdjęciem kosza zbiorczego zawsze wyłącz kosiarkę i wyjmij z niej akumulator.

Uwaga: Zaleca się regularne wykonywanie poniższej konserwacji, aby przedłużyć żywotność 
i niezawodność narzędzia.

 Regularnie kontroluj wizualnie, czy na narzędziu nie widać usterek, takich jak poluzowany nóż, nóż 
zainstalowany odwrotnie, uszkodzone noże lub uszkodzone czy zużyte części.

 Kontroluj regularnie, czy pokrywy ochronne i elementy ochronne nie są uszkodzone i czy są właściwie 
umieszczone.

 Przed użyciem tego narzędzia wykonaj wszystkie niezbędne naprawy i konserwację.
 Jeśli pomimo niezbędnej konserwacji narzędzie nie pracuje, zwróć się do naszego serwisu. Naprawy musi 

wykonywać partner umowny ze specjalistycznych serwisów Fieldmann.

9.1 WYMIANA NOŻA

 W tej czynności zalecamy kontakt z autoryzowanym serwisem.
 Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych.

Ważne! Przed kontrolą noży zawsze wyjmij z kosiarki akumulator i sprawdź, czy silnik 
jest wyłączony.

UWAGA: Nie zapominaj, że nóż kosiarki obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. 
Nigdy nie próbuj zatrzymać noża. Regularnie sprawdzaj, czy nóż jest bezpiecznie przymocowany, czy jest 
ostry i w dobrym stanie. Jeśli to konieczne, naostrz go lub wymień.

Jeśli podczas koszenia nóż napotka przedmiot obcy, zatrzymaj kosiarkę i odczekaj do pełnego zatrzymania 
noża. Następnie sprawdź stan noża i jego śrub mocujących. 
Jeśli noże są uszkodzone lub jeśli doszło do zagubienia śrub, należy je bezzwłocznie wymienić.

Ważne! Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych.

Poluzuj śrubę mocującą nóż (przy pomocy właściwego klucza), obracając w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, zdejmij nóż i zastąp go nowym nożem. Skontroluj, czy nowy nóż jest zainstalowany we 
właściwym kierunku. Przykręć śrubę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

9.2 KONSERWACJA AKUMULATORA

Przechowywanie po zakończeniu sezonu
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy ładować nieużywany akumulator co dwa miesiące.

UWAGA: Przed przechowywaniem akumulatora całkowicie go naładuj.

UWAGA: Nie przechowuj akumulatora w miejscach, w których temperatura mogłaby spaść poniżej 10°C.
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10. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny 
urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, 
przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. W niektórych państwach Unii 
Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy 
przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując 
produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być 
wynikiem nieodpowiedniej likwidacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy 
lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową likwidację tego 
rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje 
do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. Utylizacja w pozostałych krajach poza Unią 
Europejską Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, 
zwróć się o potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do lokalnych 
urzędów lub sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

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

Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.
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11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 
 

 
 

                                              
 

Wydanie:  Praga Nazwisko:  Ing. Zdeněk Pech
    Chairman of the Board

Data wydania:  22. 7. 2020 Podpis:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt/marka: Akumulatorowa kosiarka do trawy FIELDMANN

Typ/model: FZR 70375-0 jako model fabryczny D03004602
 DC 2x 20V, 3700/min-1 , IPX, Class III
 Szerokość koszenia: 370 mm
 Zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 80,9 dB(A)
 Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 93 dB(A)

Producent: FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
 NIP: CZ26726548

Produkt jest zgodny z poniższymi dyrektywami i rozporządzeniami:

Dyrektywa MD 2006/42/WE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa NEOW 2000/14/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

oraz spełnia poniższe normy:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A2+A14
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

IČO (REGON): 26 72 65 48, NIP: CZ-26 72 65 48

Nazwa banku:  Komerční banka Praha 1, nr rach. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, nr konta 
2375682/0800, ČSOB Praha 1, nr rachunku 8010-0116233383/300



PL 86  

FZR 70375-0

 







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:








