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Wykaszarka zasilana bateryjnie  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup wykaszarki zasilanej bateryjnie. Przed przystąpieniem 
do użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 Starannie rozpakuj wyrób, 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
Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie 
to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Zanim rozpoczniesz pracę 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 łącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę 
gwarancyjną. 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 razem z instrukcją.
 Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi stanowi założenie prawidłowego użycia 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.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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2. SYMBOLE

Przed użyciem urządzenia należy starannie 
przeczytać tę instrukcję.

Używaj środków ochrony dróg oddechowych.

Korzystaj z rękawic ochronnych.

Noś obuwie ochronne.

Używaj środków ochrony wzroku.

Używaj środków ochrony słuchu.

Noś odzież ochronną.

Noś ochronę głowy.

Niebezpieczeństwo obrażeń! Uważaj 
na odrzucane przedmioty. Nie dopuść do dostępu 
nieupoważnionych osób.
Zwróć uwagę na żyłkę tnącą oraz ostre krawędzie 
ostrza metalowego. Będą obracać się jeszcze 
przez chwilę po wyłączeniu silnika.

15m (50ft)

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób!
UWAGA! Podczas pracy z tym urządzeniem 
uważaj, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne 
osoby (bezpieczna odległość: 15 m).
Dotyczy to w szczególności dzieci i zwierząt.
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3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM

 UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, 
ilustracje i specyfi kacje dostarczone wraz z tym urządzeniem elektrycznym. Jeśli nie 
będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, może dojść do porażenia prądem elektrycznym, 
wybuchu pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj niniejsze ostrzeżenia i zalecenia do użytku w przyszłości. 
Pojęcie „urządzenie elektryczne” we wszystkich ostrzeżeniach dotyczy urządzenia zasilanego z sieci elektrycznej 
(wyposażonego w kabel zasilający) lub urządzenia zasilanego bateryjnie (bez kabla zasilającego). 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy 
 Dbaj o utrzymanie czystości i dobrego oświetlenia powierzchni roboczej. Przepełnione i nieoświetlone 

miejsce pracy może spowodować obrażenia. 
 Nie używaj urządzenia elektrycznego w środowisku wybuchowym, jak np. pomieszczenie z cieczami 

łatwopalnymi, gazami lub substancjami pyłowymi. W urządzeniu elektrycznym dochodzi do iskrzenia, które 
może spowodować zapalenie pyłu łatwopalnego lub wyziewów. 

 Podczas pracy z urządzeniem zachowaj bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. Nieuwaga może 
spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. 

Bezpieczeństwo elektryczne 
 Wtyczka kabla zasilającego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy w żaden sposób nie przerabiaj 

wtyczki. W przypadku urządzenia chronionego za pomocą uziemienia nie używaj żadnych redukcji wtyczek. 
Oryginalne wtyczki i odpowiednie gniazdka obniżają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie dotykaj uziemionych powierzchni takich jak rurociągi, kaloryfery, kuchenki elektryczne i lodówki. 
W przypadku uziemienia Twojego ciała wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli do urządzenia 
elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Zachowaj ostrożność podczas manipulowania kablem zasilającym. Nigdy nie używaj kabla zasilającego 
do przenoszenia lub przesuwania urządzenia i nie pociągaj za kabel podczas odłączania urządzenia 
od sieci elektrycznej. Nie dopuść do kontaktu kabla z zatłuszczonymi, gorącymi i ostrymi przedmiotami lub 
z ruchomymi częściami. Uszkodzony lub splątany kabel zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Podczas pracy z urządzeniem na zewnątrz korzystaj z przedłużaczy przeznaczonych do użytku 
zewnętrznego. Użycie kabla do użytku zewnętrznego obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym środowisku w obwodzie zasilającym musi się 
znajdować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) obniża 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

Bezpieczeństwo osób 
 Zachowaj ostrożność, kontroluj, co robisz i myśl przy pracy z urządzeniem elektrycznym. Nie używaj 

urządzeń elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Krótka chwila 
nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może prowadzić do poważnych obrażeń. 

 Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Środki ochronne, takie jak maska 
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ochronna, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny i ochronniki słuchu, które są używane 
w odpowiednich warunkach pracy, obniżają ryzyko obrażeń osób. 

 Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed włączeniem kabla zasilającego 
do gniazdka sieciowego lub przed włożeniem baterii upewnij się, czy główny włącznik znajduje się w pozycji 
wyłączone. Przenoszenie urządzenia elektrycznego przy jednoczesnym umieszczeniu palca na głównym 
włączniku lub podłączanie do sieci elektrycznej w momencie, kiedy włącznik główny jest w pozycji 
włączone, może spowodować obrażenia. 

 Przed uruchomieniem urządzenia zawsze się upewnij, że w jego pobliżu nie znajdują się klucze lub 
elementy regulujące, a jeśli tak jest, zdejmij je. Klucze lub elementy regulujące zapomniane na obracających 
się częściach urządzenia mogą spowodować obrażenia. 

 Nie przeszkadzaj sam/-a sobie. Podczas pracy zachowaj stabilną pozycję i równowagę. Umożliwi to lepszą 
obsługę urządzenia elektrycznego w nieoczekiwanych sytuacjach. 

 Ubierz się stosownie. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Zadbaj o to, aby włosy i odzież nie dostały się 
zbyt blisko części ruchomych. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwycone przez 
poruszające się części. 

 Jeśli urządzenia są wyposażone w adapter do podłączenia urządzenia do odsysania i zbierania pyłu, 
zapewnij ich właściwe podłączenie i prawidłowe funkcjonowanie. Użycie takich urządzeń może obniżyć 
ryzyko dotyczące pyłu. 

 Nie pozwól, aby doświadczenia zdobyte podczas częstego używania tego urządzenia doprowadziły 
do brawury i lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Nieostrożność może w ułamku sekundy doprowadzić 
do poważnych obrażeń. 

Utrzymanie urządzenia elektrycznego i jego konserwacja 
 Nie należy przeciążać urządzenia elektrycznego. Używaj odpowiedniego urządzenia elektrycznego 

do danego typu pracy. Przy użyciu odpowiedniego typu urządzenia elektrycznego praca zostanie wykonana 
lepiej i bezpieczniej. 

 Jeśli nie można włączyć i wyłączyć głównego włącznika urządzenia, nie używaj urządzenia. Każde 
urządzenie elektryczne z niedziałającym głównym włącznikiem jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione. 

 Przed regulacją urządzenia, przed wymianą akcesoriów lub jeśli urządzenie nie jest używane, wyciągnij 
wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka lub wyjmij z urządzenia baterię (jeżeli jest wymienna). Te kroki 
zapobiegawcze obniżają niebezpieczeństwo włączenia urządzenia. 

 Jeśli nie używasz urządzenia, przechowuj je z dala od dzieci i nie pozwól, aby z urządzenia korzystały 
osoby niezapoznane z jego obsługą lub z niniejszą instrukcją. Urządzenie elektryczne w rękach 
niewykwalifi kowanej osoby jest niebezpieczne. 

 Wykonuj konserwację urządzenia elektrycznego i akcesoriów. Sprawdź, czy ruchome części nie są 
wychylone lub zablokowane, czy poszczególne części nie są uszkodzone oraz czy nie wystąpiły inne 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, oddaj je 
przed użyciem do naprawy. Przyczyną wielu usterek bywa zaniedbanie konserwacji urządzenia.

 Dbaj o to, aby elementy tnące były ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane elementy tnące z ostrymi 
ostrzami rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje. 

 Urządzeń elektrycznych, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi 
zaleceniami urządzenia elektrycznego. Należy również wziąć pod uwagę warunki środowiska pracy i rodzaj 
pracy, który będzie wykonywany. Używanie urządzenia elektrycznego do innych celów niż te, do których jest 
przeznaczone, może być niebezpieczne. 

 Utrzymuj rękojeści i powierzchnie chwytne suche i czyste oraz zadbaj o to, aby nie zostały zanieczyszczone 
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olejem i smarem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne posługiwanie się 
i kontrolę urządzenia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i konserwacja urządzenia zasilanego bateryjnie 
 Baterię należy ładować wyłącznie w ładowarce wskazanej do tego celu przez producenta. W przypadku 

użycia ładowarki przeznaczonej do jednego typu baterii do ładowania innej baterii, powstaje ryzyko 
wybuchu pożaru. 

 Używaj urządzenia elektryczne wyłącznie z bateriami, które są przeznaczone do tego urządzenia. Podczas 
użytkowania innych baterii może dojść do obrażeń lub pożaru. 

 Jeżeli bateria nie będzie używana, należy ją przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, takich 
jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogą 
spowodować spięcie styków baterii. Spięcie styków baterii może spowodować oparzenia lub wybuch 
pożaru. 

 W ekstremalnie trudnych warunkach z baterii może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. Jeśli przypadkiem 
dotkniesz cieczy, opłucz to miejsce wodą. Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, należy natychmiast 
wypłukać je wodą i wyszukać pomocy lekarskiej. Ciecz wyciekająca z baterii może spowodować 
podrażnienia lub oparzenia. 

 Nie używaj baterii lub urządzenia, jeżeli są uszkodzone lub zmodyfi kowane. Uszkodzone lub zmodyfi kowane 
baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może doprowadzić do pożaru, eksplozji lub 
obrażeń. 

 Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia na działanie ognia lub ekstremalnych temperatur. Wystawienie 
na działanie ognia i temperatur powyżej 130 °C może spowodować eksplozję. 

 Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj baterii ani urządzenia poza zakresem 
temperatur podanym w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach 
spoza podanego zakresu może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru. 

Serwis 
 Naprawy urządzenia elektrycznego należy powierzyć wykwalifi kowanemu technikowi, który będzie 

korzystać z oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zagwarantujesz bezpieczne działanie 
urządzenia elektrycznego. 

 Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych baterii. Naprawy baterii mogą być wykonywane wyłącznie przez 
producenta.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYKASZARKI
 Nie używaj tego urządzenia w razie zmęczenia, choroby lub bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 
 Podczas pracy zachowaj zawsze stabilnie pozycję i równowagę. Używaj dołączonej uprzęży. 
 Jeżeli ostrze jest pęknięte, wyszczerbione lub w inny sposób uszkodzone, należy je wymienić. Upewnij się, że 

ostrze jest prawidłowo zainstalowane i bezpiecznie zamocowane. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 
doprowadzić do poważnych obrażeń. 

 Trzymaj się z dala od ostrza tnącego. Nawet po zatrzymaniu silnika ostrze tnące będzie się obracać jeszcze 
przez kilka sekund. Przed odłożeniem urządzenia lub wejściem w obszar cięcia należy zaczekać, aż ostrze 
tnące zatrzyma się całkowicie. 

 Wyłącz urządzenie po zakończeniu koszenia. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
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BEZPIECZNE PROCEDURY PRACY 
Przeszkolenie 

 Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi oraz 
właściwym sposobem użytkowania urządzenia. 

 Nigdy nie pozwalaj dzieciom, osobom o ograniczonych zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, osobom bez doświadczenia i wiedzy lub osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją, 
używać tego urządzenia. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika. 

 Nie zapominaj, że obsługa lub użytkownik są odpowiedzialni za ryzyka i szkody, które zostaną 
spowodowane innym osobom lub na ich majątku. 

Przygotowanie 
 Przed użyciem urządzenia należy zawsze sprawdzić je wizualnie pod kątem uszkodzeń, brakujących lub 

nieprawidłowo umieszczonych pokryw lub osłon. 
 Nie używaj urządzenia, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta domowe. 

Sposób użycia 
 Podczas pracy z tym urządzeniem zawsze noś okulary ochronne, długie spodnie i solidne buty. 
 Nie używaj tego urządzenia w złych warunkach pogodowych, szczególnie w przypadku wystąpienia 

wyładowań atmosferycznych. 
 Używaj urządzenia tylko przy świetle dziennym lub wysokiej jakości sztucznym oświetleniu. 
 Nie używaj urządzenia, jeżeli pokrywy lub osłony są uszkodzone lub elementy te nie są założone. 
 Włączaj silnik wyłącznie wówczas, kiedy ręce i nogi nie znajdują się w pobliżu mechanizmu tnącego. 
 W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od zasilania (wyjmij baterię): 

1) Gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru. 
2) Przed usunięciem blokady. 
3) Przed kontrolą, czyszczeniem lub konserwacją urządzenia. 
4) Po uderzeniu w obcy przedmiot. 
5) Gdy urządzenie zacznie nieprawidłowo wibrować. 

 Uważaj, aby mechanizm tnący nie poranił nóg i ramion. Upewnij się, że otwory wentylacyjne są drożne. 
 Nie używaj metalowych żyłek do cięcia. 
 Na zboczach należy utrzymywać stabilną postawę. 
 Przemieszczaj się pieszo, nie biegaj. 
 Nie przeceniaj swoich sił i zachowuj równowagę. 
 Nie dotykaj niebezpiecznych ruchomych części przed wyjęciem baterii i zaczekaj, aż te elementy całkowicie 

się nie zatrzymają. 

Konserwacja i przechowywanie 
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania 

(wyjąć baterię). 
 Korzystaj wyłącznie z części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta. 
 Przeprowadzaj regularne kontrole i konserwację tego urządzenia. Naprawiaj urządzenie wyłącznie w 

autoryzowanym centrum serwisowym. 
 Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII
 Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie rozcinaj ogniw ani baterii. 
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 Uważaj, aby nie doszło do zwarcia baterii. Nie należy przechowywać baterii w pudełku lub w szufl adzie, 
gdzie mogłoby dojść do zwarcia bezpośrednio lub przez materiały przewodzące. Jeżeli bateria nie będzie 
używana, należy ją przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, 
monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogą spowodować spięcie 
styków baterii. Spięcie styków baterii może spowodować oparzenia lub wybuch pożaru. 

 Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła ani ognia. Nie należy przechowywać baterii w bezpośrednim 
świetle słonecznym. 

 Unikaj uszkodzeń mechanicznych baterii. 
 Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeżeli dojdzie 

do takiego kontaktu, przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. 
 W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii należy natychmiast zgłosić się do lekarza. 
 Baterię należy utrzymywać czystą i suchą. 
 Jeżeli dojdzie do zabrudzenia styków baterii, należy wytrzeć je czystą, suchą szmatką. 
 Baterię należy naładować przed użyciem. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami i stosuj właściwą procedurę 

ładowania. 
 Nie ładuj baterii, gdy nie jest używana. 
 Po długotrwałym przechowywaniu może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie baterii, aby 

osiągnąć maksymalną wydajność. 
 Bateria zapewnia najlepszą wydajność, gdy jest używana w normalnej temperaturze pokojowej (20 °C ± 5 °C). 
 Podczas utylizacji baterii należy przechowywać baterie różnych systemów elektrochemicznych oddzielnie 

od siebie. 
 Baterię należy ładować wyłącznie w ładowarce określonej przez fi rmę POSITEC. Nie korzystaj z ładowarki 

innej niż przeznaczona specjalnie do tego urządzenia. Ładowarka przeznaczona do jednego typu baterii 
stwarza zagrożenie pożaru, gdy jest używana z inną baterią. 

 Nie używaj innej baterii, która nie jest przeznaczona do użytku z tym urządzeniem. 
 Umieść baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 Zachowaj oryginalne dokumenty tekstowe dotyczące tego produktu na przyszłość. 
 Wyjmij baterię z urządzenia, jeżeli zamierzasz z niego nie korzystać. 
 Wykonaj odpowiednią utylizację.

PODSTAWOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie 
zalecenia. Jeśli nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, może dojść do porażenia 
prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń. 

Zachowaj niniejsze ostrzeżenia i zalecenia do użytku w przyszłości. 
Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fi zycznej, sensorycznej i umysłowej lub 
niewielkim doświadczeniu i wiedzy, mogą korzystać z tego urządzenia, jeżeli jest nad nimi sprawowany nadzór 
lub zostały pouczone o korzystaniu z tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją niebezpieczeństwo 
grożące w przypadku niewłaściwego użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom 
nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru osoby dorosłej. 
Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, technika serwisowego 
lub inną osobę posiadającą wymagane kwalifi kacje, w celu wykluczenia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. 
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Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące ładowarki 
 Przeczytaj te instrukcje przed ładowaniem. 
 Nie należy ładować baterii, z której wycieka elektrolit. 
 Nie stosuj ładowarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem. 
 Przed ładowaniem należy się upewnić, że napięcie zasilania ładowarki odpowiada napięciu zasilania w sieci. 
 Ta ładowarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz. Nie wystawiaj jej na działanie deszczu. 
 Ta ładowarka musi być chroniona przed wilgocią. 
 Nie używaj tej ładowarki na zewnątrz. 
 Nie zwieraj styków baterii lub ładowarki. 
 Podczas ładowania należy zwrócić uwagę na polaryzację styków „+/-“. 
 Nie rozmontowuj tej ładowarki i trzymaj ją poza zasięgiem dzieci. 
 Nie ładuj baterii innych fi rm lub nieodpowiednich modeli. 
 Upewnij się, że połączenia między ładowarką a baterią jest prawidłowe i nie jest blokowane przez ciała 

obce. 
 Otwory w ładowarce powinny być wolne od ciał obcych, należy chronić je przed brudem i wilgocią. 

Przechowuj ładowarkę w suchym miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej zera. 
 Podczas ładowania baterii należy się upewnić, że ładowarka znajduje się w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu i w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych. Bateria może się nagrzewać 
podczas ładowania. Nie przeładowuj baterii. Upewnij się, że bateria i ładowarka podczas ładowania nie są 
pozostawione bez nadzoru. 

 Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania, ponieważ mogłoby dojść do ich przegrzania 
i uszkodzenia. 

 Najdłuższą żywotność i najlepszą wydajność można osiągnąć podczas ładowania baterii w temperaturze 
otoczenia w zakresie od 18 do 24 °C. Nie ładuj baterii, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 4,5 °C lub 
wyższa niż 40,5 °C. To zalecenie jest bardzo ważne i zapobiega poważnemu uszkodzeniu baterii. 

 Ładuj tylko baterie tego samego modelu dostarczane przez fi rmę Argos oraz modele zalecane przez fi rmę 
Argos.
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4. OPIS URZĄDZENIA
(patrz rysunek na stronie 3)

1. Prawy uchwyt
2. Przycisk odblokowania
3. Wyłącznik
4. Prawy drążek
5. Pokrywa ochronna
6. Głowica kosiarki żyłkowej
7. Żyłka
8. Ostrze skracające
9. Bateria (nie wchodzi w skład zestawu)
10.  Kołki baterii
11. Górny drążek
12. Pierścień paska na ramię
13. Szelki

14. Lewy drążek
15. Śruba mocująca
16. Sprzęgło
17. Lewy uchwyt
18. Dolny drążek
19. Ostrze z 3 zębami
20. Osłona nakrętki ostrza
21. Nakrętka zabezpieczająca
22. Klucz do śrub sześciokątnych
23. Kołek zabezpieczający
24. Śruba
25. Ładowarka (nie wchodzi w skład zestawu)
26. Klucz sześciokątny

5. MONTAŻ
 UWAGA:  Nie używaj urządzenia bez prawidłowo założone osłony ochronnej. Osłona ochronna musi 

zawsze znajdować się na urządzeniu, aby chronić użytkownika. 
 UWAGA:  Jeżeli urządzenie jest wyposażone w głowicę kosiarki żyłkowej, na osłonę ochronną należy 

zamontować ostrze skracające. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje użytkowanie zbyt długiej żyłki 
tnącej i przeciążenie silnika. Nigdy nie używaj głowicy kosiarki żyłkowej bez osłony ochronnej.

 UWAGA:  Jeżeli części urządzenia są uszkodzone lub doszło do ich zgubienia, nie wolno używać 
urządzenia do momentu, dopóki nie zostaną zastąpione lub zmienione. Używanie wykaszarki 
z uszkodzonymi lub brakującymi częściami może spowodować poważne obrażenia. 

 UWAGA:  Nie próbuj samodzielnie dokonywać przeróbek wykaszarki lub tworzyć akcesoriów, które nie są 
zalecane do użycia z tym produktem. Każda taka zmiana lub przeróbka stanowi niewłaściwy sposób użycia, 
może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji i w konsekwencji do poważnych obrażeń. 

 UWAGA:  Zakładaj wytrzymałe rękawice robocze podczas zakładania lub zdejmowania osłony ochronnej 
oraz podczas wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych dotyczących ostrza z 3 zębami lub 
żyłki tnącej. 

 Upewnij się, że osłona ochronna żyłki tnącej kosiarki żyłkowej oraz ostrza z 3 zębami wykaszarki chroni dłonie 
przed skaleczeniem. 

 UWAGA:  Podczas montażu części lub transportu urządzenia należy wyjąć baterię z urządzenia, aby 
zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, które mogłoby spowodować poważne obrażenia. 

 UWAGA:  Nie używaj urządzenia bez prawidłowo założonej osłony ochronnej i uchwytu. Nieprzestrzeganie 
tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń.

1. MONTAŻ LEWEGO I PRAWEGO DRĄŻKA
Poluzuj najpierw cztery śruby skrzydełkowe za pomocą klucza imbusowego (26), włóż prawy drążek 
z przyciskiem i lewy wał do odpowiedniego sprzęgła. (Patrz rys. A1)
 



PL

WYKASZARKA ZASILANA BATERYJNIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

99 Montaż

 Uwaga: Zainstaluj prawy drążek zgodnie z etykietą uchwytu sterowniczego na górnym drążku. W 
uchwycie znajdują się dwie długie śruby. Możesz je wyrównać z otworem na śrubę w uchwycie. (Patrz rys. 
A2.) Zainstaluj cztery śruby skrzydełkowe. Spróbuj pociągnąć za uchwyt, aby upewnić się, że drążek jest 
prawidłowo zamocowany. (Patrz rys. A3.)

 Uwaga: Używanie urządzenia jest dozwolone tylko wtedy, gdy uchwyty są ustawione prostopadle w 
stosunku do wału.

2. PRZYMOCOWANIE PASKA NA RAMIĘ
Nasadź pasek na ramię. (Patrz rys. B)

3. MONTAŻ OSŁONY OCHRONNEJ 
Część metalowa jest już zmontowana. 
Wsuń część metalową w rowek osłony ochronnej. (Patrz rys. C1) 
Dopasuj trzy większe otwory montażowe w osłonie ochronnej i w podstawie. Przymocuj i zabezpiecz osłonę 
ochronną w podstawie za pomocą śruby. Następnie wyrównaj otwory boczne na osłonie ochronnej i dokręć 
mocno kluczem imbusowym (21). (Patrz rys. C2) 

 UWAGA: Jeżeli urządzenie jest wyposażone w głowicę kosiarki żyłkowej, upewnij się, czy na osłonie 
ochronnej znajduje się ostrze skracające.

4. MOCOWANIE GÓRNEGO I DOLNEGO DRĄŻKA 
- Poluzuj sprzęgło obracając śrubę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

(Patrz rys. D1) 
- Wyrównaj drążki i włóż dolny drążek do górnego drążka. 
- Umieść przycisk blokujący/zwalniający drążka (a) do otworu prowadzącego (b) w sprzęgle. (Patrz rys. D2) 
- Upewnij się, czy przycisk blokujący znajduje się w otworze pozycjonującym sprzęgła. 
- Przykręć prawidłowo śrubę mocującą, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Patrz rys. D2)

5. USTAWIANIE DŁUGOŚCI ŻYŁKI TNĄCEJ
Ta kosiarka żyłkowa umożliwia użytkownikowi wysunięcie części żyłki bez konieczności zatrzymywania silnika. 
Gdy żyłka tnąca będzie zużyta lub postrzępiona, delikatne uderzenie o powierzchnię podłoża spowoduje 
uwolnienie kawałka żyłki (patrz rys. E1) podczas pracy urządzenia (patrz rys. E2). 

 Uwaga: Zwolnienie żyłki będzie trudniejsze, jeżeli ostrze skracające zbyt tępe. 

 Uwaga: Oryginalna długość żyłki tnącej wynosi 330 mm. Dostępne są dwie szerokości pokosu. Jeżeli 
ostrze skracające zostanie zamontowane w położeniu pokazanym na rys. E3, szerokość pokosu kosiarki 
wyniesie 330 mm. Jeżeli ostrze skracające zostanie zamontowane w położeniu pokazanym na rys. E4, 
szerokość pokosu kosiarki wyniesie 380 mm.

 UWAGA: Nie usuwaj ani nie modyfi kuj zespołu ostrza skracającego. Nadmiar długości żyłki zostanie 
skrócony do odpowiedniej długości.
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6. WYMIANA GŁOWICY KOSIARKI ŻYŁKOWEJ NA OSTRZE TNĄCE Z 3 ZĘBAMI (W 
ORYGINALNYM OPAKOWANIU GŁOWICA KOSIARKI ŻYŁKOWEJ JEST ZAMOCOWANA 
NA URZĄDZENIU) 
Włóż drążek zabezpieczający do otworu w głowicy kosiarki żyłkowej, pozostaw go w tej pozycji i poluzuj głowicę 
kosiarki żyłkowej poprzez obrócenie jej w kierunku ruchu wskazówek zegara. Zdejmij głowicę kosiarki żyłkowej. 
(Patrz rys. F1) 
1) Przytrzymaj drążek oporowy (22) w otworze z boku głowicy kosiarki żyłkowej. 
2) Poluzuj głowicę kosiarki żyłkowej w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
3) Zdejmij głowicę kosiarki żyłkowej. 
Przymocuj najpierw dolny kołnierz (c) do urządzenia i zdejmij górny kołnierz (d). (Patrz rys. F2) 
Następnie zamocuj na urządzeniu w odpowiedniej kolejności ostrze z 3 zębami, górny kołnierz, osłonę nakrętki 
ostrza, nakrętkę zabezpieczającą. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą. (Patrz rys. F3) 
1) Zamontuj pierścień sterujący zgodnie ze schematem. (Patrz rys. F4) 

 Uwaga: Brak wyrównania profi lu przekładni może spowodować uszkodzenie przekładni i obrażenia ciała. 

2) Zadbaj, aby powierzchnia schodkowa była zwrócona w stronę przeciwną do ostrza tnącego. (Patrz rys. F4 
i F5) 

 Uwaga: Jeżeli nie położysz dłuższego boku na powierzchni ostrza, ostrza nie będzie można całkowicie 
wcisnąć, co może doprowadzić do obrażeń. 

3) Zamocuj osłonę śruby. (Patrz rys. F5) 
 Uwaga: Trzymaj przedni otwór skierowany w stronę podłoża. Zadaniem osłony jest ochrona śruby przed 
uszkodzeniem. 

 UWAGA: Osłona śruby może chronić śrubę przed uszkodzeniem. Jeżeli śruba ta jest uszkodzona, nie 
można wymienić ostrza tnącego. 

4) Użyj drążka blokującego i włóż go do otworu z boku głowicy roboczej. 
Po zamocowaniu głowicy roboczej należy dokręcić śrubę kluczem imbusowym. (Patrz rys. F6) 

 Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ostrzem tnącym z 3 zębami należy 
założyć rękawice robocze, aby uchronić się przed skaleczeniem. Ostrze to jest ostrzem dwustronnym, dzięki 
czemu użytkownik wykaszarki może obrócić ostrze i użyć go ponownie. 

 Uwaga: Zamocuj górny kołnierz w kierunku pokazanym na rys. F3. Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić 
nakrętkę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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6. OBSŁUGA
 UWAGA: Nie pozwól, aby znajomość tego produktu doprowadziła do nieostrożności. Pamiętaj, że 

chwilowa nieostrożność podczas pracy wystarczy do spowodowania poważnych obrażeń. 
 UWAGA: Zawsze noś okulary ochronne razem z ochroną słuchu. Niezastosowanie się do tego zalecenia 

może spowodować kontakt oczu z ruchomym przedmiotem lub inne poważne obrażenia. 
 UWAGA: Nie używaj akcesoriów lub dodatków, które nie są zalecane przez producenta urządzenia. 

Używanie niezalecanych akcesoriów lub dodatków może prowadzić do poważnych obrażeń.

Aplikacje 
Ta wykaszarka może być używana do następujących celów: 
Ostrze z 3 zębami: Koszenie trawy, chwastów, dzikich krzewów i innych roślin, przycinanie młodych 
drzewostanów o maksymalnej średnicy łodygi 2 cm. 
Głowica kosiarki żyłkowej: Koszenie trawi i chwastów wokół werand, płotów i ścian. 

1. PRZED WŁĄCZENIEM 
 UWAGA: 

a) Nie korzystaj z ładowarki innej niż przeznaczona specjalnie do tego urządzenia. 
b) Jeżeli bateria jest bardzo gorąca, należy ją wyjąć z ładowarki i pozostawić do ostygnięcia przed dalszym 
ładowaniem. 
c) Bateria znajdująca się w nowym urządzeniu nie jest ładowana przed opuszczeniem fabryki. Dlatego przed 
pierwszym użyciem należy ją w pełni naładować. 
d) Przed przechowywaniem baterii należy naładować go tak, aby był naładowany w pełni lub co najmniej ponad 
połowę. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, ładuj baterię regularnie co 3 do 6 miesięcy. 

Montaż urządzenia (patrz rys. G1) 
Włóż dwie baterie do urządzenia. Możesz wykonać następujący krok „3 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE“, który jest 
opisany na następującej stronie. 
Procedura ładowania (patrz rys. G2) 
1) Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Zapali się zielona lampka kontrolka. 
2) Włóż baterię do ładowarki, lampka kontrolna zapali się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie procesu 
ładowania. 
3) Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. Bateria jest w pełni naładowana. Odłącz 
ładowarkę z sieci i wyjmij z niej baterię. 

 UWAGA: Jeżeli bateria rozładuje się po ciągłym użytkowaniu lub po wystawieniu na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych lub ciepła, przed ponownym naładowaniem należy poczekać, aż ostygnie, 
aby naładować baterię całkowicie.

 Uwaga: Urządzenie może być używane tylko do określonych celów. Jakakolwiek inna forma użytkowania 
będzie uważana za nieprawidłową.

WSKAŹNIK ŁADOWANIA 

Dioda Stan 
Świeci na czerwono Ładowanie 

Świeci na zielono 
Bateria w pełni 

naładowana

Ładowarka może w pełni naładować 1 baterię w 1 godzinę lub 2 baterie w 2 godziny.
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2. TRZYMANIE URZĄDZENIA 
Trzymaj urządzenie obiema rękami po prawej stronie ciała. Głowica kosiarki żyłkowej lub ostrze tnące musi 
być ustawione równolegle do ziemi i we właściwej odległości do koszenia, bez konieczności zginania się przez 
użytkownika. (Patrz rys. H) 
Zdejmowanie urządzenia można wykonać na dwa sposoby. 
Poluzuj klips paska lub naciśnij zaczep paska i odłącz go od złączki rurowej przymocowanej do drążka. 

 UWAGA:  W razie niebezpieczeństwa należy natychmiast zdjąć wykaszarkę z ramienia, niezależnie 
od sposobu zamocowania paska. Odpięcie klamry paska i zdjęcie z ramion to sposób na szybkie zdjęcie 
urządzenia. 

3. URUCHAMIANIE/WYŁĄCZANIE 
Włączanie 
Naciśnij przycisk odblokowania i trzymaj go w tej pozycji. 
Naciśnij przełącznik włączony/wyłączony, aby uruchomić urządzenie. (Patrz rys. I) 

Zatrzymanie 
Zwolnij spust. 

 Uwaga: Silnik urządzenia będzie działał tylko wtedy, gdy jednocześnie naciśnięty jest przycisk 
odblokowania i przycisk zasilania. 

 UWAGA:  Wyjmuj baterię z urządzenia przed przerwą w pracy i po zakończeniu każdej pracy. 

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 UWAGA:  Podczas pracy z tą wykaszarką należy się odpowiednio ubrać, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. 

Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Korzystaj ze środków ochrony wzroku i słuchu. Noś wytrzymałe i długie 
spodnie, buty i rękawice. Nie noś krótkich spodni, sandałów i nie chodź boso. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź miejsce pracy, aby upewnić się, że jest bezpieczne i wolne od innych ludzi, 
zwierząt lub luźnych przedmiotów. Upewnij się, że są one oddalone co najmniej 15 m. Następnie upewnij się, że 
używasz ochrony oczu, odpowiedniej odzieży i stabilnej postawy. 
 

Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzonych lub zużytych części. Sprawdź głowicę 
żyłkową, ostrze z 3 zębami, akcesoria, osłonę ochronną, uchwyty oraz pasek na ramię i wymień wszystkie 
części, które są pęknięte, zdeformowane, wygięte lub w inny sposób uszkodzone. Po pewnym czasie może dojść 
do stępienia ostrza skracającego na osłonie ochronnej. Zalecamy regularne ostrzenie pilnikiem lub wymianę 
na nowe ostrze skracające. 
Wyczyść wykaszarkę po każdym użyciu.

4.1 Użytkowanie kosiarki żyłkowej 
1) Trzymaj ten produkt z dala od ciała. 
2) Zwróć uwagę na pozycję roboczą. Stój prosto i nie pochylaj się do przodu.
3) Trzymaj głowicę kosiarki żyłkowej tuż nad ziemią pod kątem około 30 °. (Patrz rys. J1) 
4) Wykonuj powolne i regularne ruchy poziome od prawej do lewej za pomocą tego urządzenia, a następnie 
wróć do punktu początkowego przed koszeniem kolejnego obszaru. (Patrz rys. J2) 
5) Jeżeli trawa jest zbyt wysoka, koś ją stopniowo. Nie koś wysokiej trawy na raz. (Patrz rys. J3) 
Uwaga: 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 i upadek. 
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4.2 Użytkowanie ostrza z 3 zębami
 UWAGA: Aby kosić dzikie rośliny i krzewy, opuść 3-zębowe ostrze obrotowe na te rośliny, aby uzyskać 

efekt koszenia. Używaj wykaszarki jako kosy (poruszaj nią w prawo i w lewo, jak podczas zamiatania) 
na poziomie powierzchni gruntu. Nie używaj urządzenia powyżej wysokości talii. 

 UWAGA: Im wyżej mechanizm tnący znajduje się nad ziemią, tym większe ryzyko obrażeń 
spowodowanych przez wyrzucane na boki kawałki roślin. 

 UWAGA: Nie próbuj ciąć materiałów drewnianych o większej średnicy, ponieważ może to zablokować 
ostrze lub pociągnąć wykaszarkę do przodu. Może to spowodować uszkodzenie ostrza/wykaszarki lub 
utratę kontroli nad wykaszarką i spowodować obrażenia. 

 UWAGA: Niewłaściwe użycie ostrza może spowodować jego pęknięcie, złamanie lub fragmentację. 
Odrzucone ostrze może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub osób postronnych. Aby 
zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, należy przestrzegać następujących środków ostrożności. 

• Unikaj kontaktu z twardymi lub stałymi ciałami obcymi, takimi jak kamienie, skały lub kawałki metalu. 
• Nie tnij drewna ani krzewów o średnicy większej niż 2 cm. 
• Regularnie sprawdzaj stan ostrza w krótkich odstępach czasu pod kątem uszkodzeń. Nie kontynuuj pracy, 

jeżeli ostrze jest uszkodzone. 
• Przeprowadzaj regularne ostrzenie ostrza (jeżeli stanie się zauważalnie stępione) i w razie potrzeby upewnij 

się, że jest wyważone (powierz tę czynność wykwalifi kowanemu serwisantowi).
 
4.3 Użytkowanie wykaszarki 
1) Nie trzymaj głowicy roboczej na wysokości większej niż wysokość bioder. 
Pracuj ostrożnie. Im wyżej trzymasz urządzenie, tym większe jest ryzyko wyrzucenia przedmiotów lub kawałków 
roślin. (Patrz rys. K) 
2) Podczas koszenia bujnie rosnącego zarośla należy zanurzyć ostrze tnące od góry. 
3) Przesuwaj ostrze tuż nad ziemią i koś młode drzewa lub trawę.

5. WYMIANA ŻYŁKI

5.1 Wymiana kompletnej szpuli z żyłką 
Dla Twojej wygody zalecamy zakup szpuli z żyłką w zestawie. 
Wyjmij starą szpulę. (Patrz rys. F1) 
Umieść nową szpulę w głowicy tnącej. Zwolnij jedną żyłkę z klipsa i przeprowadź ją przez oczko. 
Powtórz ten proces z drugą żyłką. 
Załóż z powrotem pokrywę. 

5.2 Wymiana pojedynczej żyłki
 

 UWAGA: Kosiarka żyłkowa jest przeznaczona wyłącznie do używania żyłki o maksymalnej średnicy 2,0 mm. 
 WAŻNE – Nawijaj nową żyłkę najpierw na górną część szpuli. 

Przygotuj około 2,5 m żyłki. 
Włóż żyłkę o długości 1,25 m do jednego z otworów w górnej części szpuli i nawiń żyłkę w kierunku strzałek 
na górnej części szpuli. Pozostaw około 1,25 m rozwiniętej żyłki i umieść ją w klipsie. Powtórz tę czynność także 
na dolnej części szpuli. (Patrz rys. L1, L2, L3, L4) 
Musisz upewnić się, że żyłka na szpuli jest starannie nawinięta. Niezastosowanie się do tego zalecenia 
spowoduje zmniejszenie wydajności cięcia. 
Następnie włóż szpulę do urządzenia zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „5.1 Wymiana kompletnej szpuli 
z żyłką“.
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7. KOSZENIE
 OSTRZEŻENIE! 

Podczas pracy z wszelkimi modelami kosiarek lub podkaszarek żyłkowych może dojść do odrzucenia 
kamieni, małych przedmiotów lub skoszonego materiału. Przeczytaj dokładnie wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa.
Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

 OSTRZEŻENIE! 
Korzystaj z ochrony głowy, wzroku, twarzy i słuchu. Używaj odpowiedniego obuwia chroniącego nogi 
i zapewniającego stabilność na śliskich powierzchniach. Nie noś krawatów, biżuterii lub luźnej odzieży, która 
mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części narzędzi. Nie noś obuwia z otwartymi czubkami. Nie pracuj 
na boso lub z gołymi nogami. W pewnych sytuacjach należy korzystać z całkowitej ochrony twarzy i głowy.
Uważaj, aby nie doszło do odrzutu i zaklinowania noża.

 OSTRZEŻENIE 
Korzystaj zawsze z paska na ramię.
Ustaw pasek i uchwyt paska na narzędzia tak, aby podkaszarka była zawieszona kilka centymetrów nad 
powierzchnią terenu. Głowica podkaszarki i metalowa pokrywa muszą być w każdym kierunku wyrównane. 
Zawieś podkaszarkę po prawej stronie ciała.

 STREFA ZAGROŻENIA
W STREFIE ZAGROŻENIA O PROMIENIU 15 METRÓW NIE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ ŻADNE OSOBY Z WYJĄTKIEM 
OBSŁUGI. OBSŁUHA MUSI KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ OCHRONY WZROKU, SŁUCHU, TWARZY, STÓP, 
NÓG I CIAŁA. OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIA LUB STREFIE RYZYKA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ZA 
STREFĄ ZAGROŻENIA MUSZĄ KORZYSTAĆ Z OCHRONY WZROKU ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZEZ ODRZUCANYMI 
PRZEDMIOTAMI. RYZYKO MALEJE WRAZ ZE WZROSTEM ODLEGŁOŚCI OD STREFY ZAGROŻENIA.
KOSZENIE ZA POMOCĄ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ

 Głowica z żyłką obraca się W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. 
 Przesuwanie żyłki dokonuje się półautomatycznie. Podczas koszenia wystarczy delikatnie stuknąć głowicą 

w ziemię, dzięki czemu dojdzie do wciśnięcia przycisku znajdującego się na spodzie głowicy i wysunięcia 
żyłki. Żyłka zostanie następnie skrócona na maksymalną dopuszczalną długość za pomocą noża 
znajdującego się w plastikowej osłonie.

Przycinanie trawy
 Podczas tej czynności delikatnie przysuń podkaszarkę do materiału, który chcesz kosić. Powoli pochyl 

głowicę tak, aby skoszony materiał był odrzucany w kierunku od Ciebie. Jeśli kosić aż do przeszkód takich 
jak płoty, ściany i drzewa, zbliżaj się do nich pod takim kątem, aby cały koszony materiał był wyrzucany 
w kierunku od Ciebie. Powoli poruszaj głowicą z żyłką nylonową z prawej strony do lewej, dopóki trawa 
nie zostanie skoszona aż do przeszkody, nie dopuszczając jednocześnie do tego, aby żyłka dotknęła 
przeszkody.

 Podczas koszenia w pobliżu drucianego płotu lub ogrodzenia postępuj ostrożnie tak, aby nie dotykać 
drutów. Jeśli przekroczysz minimalną odległość od płotu, żyłka po uderzeniu w drut zostanie skrócona.

 Podczas skoszenia chwastów możesz kosić jedną łodygę po drugiej. Umieść głowicę podkaszarki 



PL

WYKASZARKA ZASILANA BATERYJNIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

105 Koszenie

żyłkowej przy spodniej części chwasta - nigdy przy górnej części, ponieważ mogłoby dojść do drgania 
łodygi i uchwycenia żyłki. Nie dokonuj bezpośredniego koszenia chwastów, ale używaj raczej końca żyłki 
i przecinaj łodygę powoli.

Skalpowanie i podkaszanie krawędzi
 Obie z tych czynności należy wykonywać za pomocą głowicy z nylonową żyłką pochyloną pod dużym 

kątem. Skalpowanie to usuwanie górnych części roślin, po którym pozostaje wyłącznie goła ziemia.
 Podkaszanie krawędzi to koszenie trawy na krawędziach grządek, które sięgają na chodniki i drogi.
 Podczas skalpowania i podkaszania krawędzi należy trzymać narzędzia pod kątem ostrym w pozycji, 

w której zanieczyszczenia, skoszony materiał i kamienie nie będą odrzucane w Twoim kierunku, jeśli dojdzie 
do ich odbicia od twardej powierzchni. Pomimo tego że rysunki pokazują, jak dokonywać skalpowania 
i podkaszania krawędzi, każdy użytkownik musi znaleźć sam taką pozycję, która będzie najbardziej 
odpowiadać proporcjom jego ciała i warunkom pracy.

 OSTRZEŻENIE 
Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, należy założyć na narzędzie odpowiednią pokrywę ochronną. Jeśli 
żyłka nylonowa jest wysunięta zbyt mocno, może dojść do jej drgania. Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową 
żyłką, używaj zawsze plastikowej pokrywy ochronnej z nożem przycinającym.

 OSTRZEŻENIE 
Podczas pracy wykonywanej nad gołą powierzchnią lub nad żwirem zachowaj szczególną ostrożność, 
ponieważ nylonowa żyłka może z dużą prędkością odrzucać drobne kamyki.
Pokrywa ochronna na tym urządzeniu nie może zatrzymać przedmiotów, które odbiją się od twardych powierzchni.

 OSTRZEŻENIE
Nie dokonuj koszenia w miejscach, gdzie znajdują się druty lub siatka druciana. Należy korzystać z środków 
ochrony. Nie dokonuj koszenia w miejscach, w których nie można zobaczyć, co zostanie skoszone.
KOSZENIE ZA POMOCĄ NOŻA

Koszenie chwastów 
 Jest to koszenie za pomocą ruchu wahadłowego noża dokonywane po łuku. W ten sposób możesz szybko 

wyczyścić powierzchnie pokryte trawą i chwastami. Z tego sposobu koszenia nie należy korzystać podczas 
koszenia dużych i odpornych chwastów lub roślinności drzewiastej.

 Koszenia można dokonywać w obu kierunkach lub tylko w jednym kierunku, co będzie oznaczać, że 
skoszony materiał będzie odrzucany w kierunku od Ciebie. Podczas takiego koszenia będzie pracować ta 
część noża, która obraca się w kierunku od Ciebie. Pochyl nóż lekko w dół w tę samą stronę. Jeśli będziesz 
dokonywać koszenia w obu kierunkach, przedostaną się na Ciebie niektóre zanieczyszczenia.

 Uwaga: Nie używaj noża do zarośli w celu koszenia drzewek o średnicy przekraczającej 12 mm.

 OSTRZEŻENIE
NIE DOTYKAJ NOŻEM PRZEDMIOTÓW NASTĘPUJĄCEGO TYPU:
METALOWE SŁUPKI, PRZEWODY ELEKTRYCZNE, GUMA, MUR, KAMIENIE, PŁOTY. 
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 OSTRZEŻENIE
Nie dokonuj koszenia, jeśli stalowa tarcza jest tępa, pęknięta lub uszkodzona.
Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy na powierzchni roboczej nie znajdują się żadne przeszkody, jak np. 
kamienie, metalowe słupki lub zwinięte druty. Jeśli nie możesz usunąć tych przeszkód, oznacz je tak, aby nie 
doszło do ich kontaktu z nożem. Kamienie lub przedmioty metalowe spowodują stępienie lub uszkodzenie noża. 
Druty mogą się owinąć wokół głowicy noża lub mogą zostać odrzucone i spowodować obrażenia.

8. KONSERWACJA
 UWAGA: Przed kontrolą, czyszczeniem lub konserwacją tego urządzenia należy za każdym razem 

poczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają i wyjmij baterię. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. 

 UWAGA: Podczas serwisowania należy zawsze korzystać z identycznych części zamiennych. Użycie 
jakichkolwiek innych części może stworzyć niebezpieczną sytuację lub spowodować uszkodzenie tego 
produktu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy muszą być wykonywane 
przez wykwalifi kowanego technika serwisu. 

PODSTAWOWA KONSERWACJA
Podczas czyszczenia elementów plastikowych nie używaj rozpuszczalników. Większość tworzyw sztucznych 
jest podatna na uszkodzenia powodowane przez różnego rodzaju dostępne w handlu rozpuszczalniki i może 
ulec uszkodzeniu podczas użytkowania. 
Użyj czystych szmatek do usunięcia brudu, kurzu, oleju, smaru itp. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Po każdym użyciu ostrza z 3 zębami lub głowicy kosiarki żyłkowej, miękką szczoteczką usuń brud, naniesioną 
ziemię lub ścinki trawy na ostrzu i osłonie. 

 Uwaga: Jeżeli ostrze tnące stępi się, powierz jego naostrzenie wykwalifi kowanemu pracownikowi serwisu 
lub przeprowadź jego wymianę i użyj nowego ostrza. 

Po każdym użyciu wykaszarki wyczyść mechanizm tnący szmatką i roztworem detergentu. 
Nie używaj mocnych rozpuszczalników na plastikowych pokrywach lub uchwytach. Te części mogą zostać 
uszkodzone przez niektóre olejki aromatyczne, takie jak sosna i cytryna oraz rozpuszczalniki, takie jak nafta. 
Wilgoć może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ostrożnie usuń wilgoć 
za pomocą miękkiej, suchej szmatki. 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA
Wyjmij baterię z urządzenia. 
Użyj wytrzymałych rękawic, aby całkowicie wyczyścić to urządzenie. 
Przymocuj futerał ochronny do metalowego ostrza z 3 zębami, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie. 
Przechowuj to urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, które można zamknąć i które jest 
wystarczająco wysoko, poza zasięgiem dzieci. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu nawozów, benzyny lub 
innych chemikaliów.
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9. DANE TECHNICZNE
Wykaszarka zasilana bateryjnie 2 x 20 V

Model FZS 70705-0

Zasilanie 2 x 20 V Li-Ion

Maksymalna szerokość pokosu 38 cm

Głowica kosiarki żyłkowej 33 cm (średnica żyłki: 2,0 mm)

Metalowe ostrze z 3 zębami 23 cm

Regulowany pasek na ramię Tak

Typ uchwytu Uchwyty w kształcie kierownicy z miękkim uchwytem

Akcesoria

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Bateria 2 Ah

FDUZ 79040 Bateria 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka
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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.

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 firm 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 specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.
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Wydanie:  Praga Nazwisko: Ing. Zdeněk Pech
    Chairman of the Board

Data wydania: 22. 7. 2020 Podpis:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Produkt/marka: Podkaszarka akumulatorowa / FIELDMANN

Typ / model: FZS 70705-0 jako model fabryczny CBC36GW
 DC 2x 20V, Klasa III, IPX0
 Adapter na żyłkę obroty 5300/m-1, szerokość cięcia 330 mm
 zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 71,9 dB(A)
 gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 95 dB(A)
 Metalowe ostrze obroty 5800/m-1, szerokość cięcia 230 mm
 zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 79,9 dB(A)
 gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 100 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+A13
EN ISO 11806-1:2011
EN 50636-2-91:2014
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
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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:








