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Specyfikacja techniczna
Informacje ogólne

Wymiary

 

> : 850×570×520mm; 910 × 570 × 520 mm
Waga netto

 

> : 36kg ; 41 kg

 
 
 

 

 

 

Szerokość koszenia

 

> : Ø 460 mm ; Ø 510 mm
Wysokość koszenia

 

> : 30 – 90 mm ; 6 poziomów
Pojemność kosza na trawę

 

> : 60l;70 l
Silnik
Model nr

 

> : B&S Seria 500 ; B&S Seria 675EX

Typ silnika

 

> : 4. suwowy silnik chłodzony powietrzem

Objętość skokowa

 

> : 158 cm³ ; 190 cm³
Znamionowa prędkość obrotowa 

 

>
silnika : 2800 min-1

 

 
 

Poziom hałasu zgodnie z normą EN ISO 3744 and EN ISO 11201
Poziom ciśnienia akustycznego L

 

> pA : 90,3 dB(A) ; 90 dB(A)
Niepewność K

 

> : 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L

 

> WA : 93 dB(A) ; 92 dB(A)
Niepewność K

 

> : 3 dB(A) ; 6 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy 

 

>
akustycznej LWA

dyrektywą /14/WE)

 

 

UWAGA! Wartości wibracji mogą się różnić od zadeklarowanej sumy 
w zależności od rzeczywistych zastosowań produktu! Należy wdrożyć 
stosowne środki bezpieczeństwa, aby chronić się przed narażeniem 
na działanie wibracji. Zatem należy brać pod uwagę całkowity czas 
użytkowania urządzenia uwzględniając czas, kiedy urządzenie 
pracuje bez obciążenia lub jest wyłączone.
Stosowne środki bezpieczeństwa obejmują m.in. regularną 
konserwację i czynności pielęgnacyjne produktu oraz wyposażenia 
dodatkowego, utrzymywanie odpowiedniej temperatury dłoni, 
robienie okresowych przerw w pracy oraz odpowiednie zaplanowanie 
procesów roboczych.

 (Zgodnie z : 96dB(A) ; 98 dB(A)

Należy ochraniacze na uszy, gdy ciśnienie akustyczne przekracza 80 dB(A).
Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze 
standardową metodą badawczą i dane mogą być wykorzystane do porównania 
z innym produktem. Deklarowana wartość drgań, zmierzona zgodnie ze 
standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych 
narzędzi oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia na działanie drgań.

£ukasz
Typewritten text
Poziom wibracji na uchwycie prowadzącym wynosi: dla modeli FL460 - max: 7,3 m/s2 K=2,9m/s2, dla modeli FL530 - max: 5,8m/s2 K=2,3m/s2
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Symbole
Na produkcie, tabliczce znamionowej i na stronach niniejszej instrukcji, 
użytkownik znajdzie między innymi poniżej prezentowane symbole i skróty. 
Należy się z nimi zapoznać celem ograniczenia ryzyka uszkodzenia ciała lub 
mienia.

kW Kilowat cm³ Centymetr sześcienny
min-1 na minutę mm Milimetr
kg Kilogram dB(A) Decybel (A-ważony)
m/s² Metry na sekundy kwadratowe l Litr

Uwaga / Ostrożnie.

 

Przeczytać instrukcję 
obsługi.Stosować ochraniacze słuchu.

Nosić okulary ochronne.

Gorąca powierzchnia, nie dotykać. Dotykanie rozgrzanych 
powierzchni i części urządzenia może spowodować poparzenia. 
Po zakończeniu pracy, produkt może pozostawać gorący przez 
dłuższy czas!

Produkt wytwarza szkodliwe spaliny. Jeśli produkt nie jest 
użytkowany prawidłowo, opary mogą doprowadzić do zatrucia, 
utraty przytomności lub też śmierci!

Dolać paliwa. Tankować tylko benzynę bezołowiową!

Uzupełnić olej

Gwarantowany poziom mocy akustycznej w dB

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i 
metody oceny zgodności z tymi dyrektywami zostały zastosowane 
dla tego urządzenia.
Prędkość maksymalna

Prędkość minimalna
  

Ryzyko wyrzucanych przedmiotów. 

Dopilnuj, by inne osoby pozostawały w bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia. 

 

Ostrzeżenie: Odłącz przewód od świecy zapłonowej i zapoznaj się z instrukcją przed 

dokonaniem naprawy lub konserwacji. 

Ryzyko skaleczenia. 

Ostrza w ruchu. Trzymać dłonie i stopy z dala od otworu płyty tnącej. 
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Produkt i jego akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez osoby (w tym >
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, 
lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one 
nadzorowane lub instruowane na temat korzystania z produktu przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie będą się >
bawiły urządzeniem.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania kosiarki spalinowej
WAŻNE - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYTKOWANIEM.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Nauka

Dokładnie przeczytać instrukcje. Należy dokładnie zapoznać się z >
mechanizmami sterowania i zaleceniami dotyczącymi prawidłowego 
użytkowania produktu. 
Urządzenia nie mogą użytkować dzieci lub osoby, które nie zapoznały się z >
tymi instrukcjami. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika. 
Nigdy nie kosić, gdy ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe znajdują >
się w pobliżu. 
Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za >
wypadki lub zagrożenia wobec innych osób i ich majątku. 

Przygotowanie
Podczas koszenia zawsze nosić obuwie ochronne i długie spodnie. Nie wolno >
obsługiwać urządzenia boso lub w sandałach. 
Dokładnie sprawdzić obszar, w którym produkt ma być używany i usunąć >
wszelkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez produkt. 
UWAGA - Benzyna jest wysoce łatwopalna. >

Przechowywać paliwo w zbiornikach przeznaczonych do tego celu. • 
Tankować tylko w otwartym terenie i nie palić podczas tankowania. • 
Uzupełnić paliwo przed uruchomieniem silnika. Podczas pracy silnika • 
oraz, gdy silnik jest gorący, nie należy odkręcać korka zbiornika paliwa lub 
uzupełniać paliwa. 
Jeżeli benzyna jest rozlana, nie należy próbować uruchamiać silnika. • 
Należy przenieść produkt z dala od obszaru, w którym paliwo jest rozlane 
i upewnić się, że w okolicy nie znajdują się żadne źródła ognia. Należy 
odczekać, aż paliwo odparuje. 
Zachować bezpieczeństwo przy wymianie zbiorników paliwa lub korków.• 

Wymienić wadliwy tłumik. >
Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy elementy tnące, śruby >
elementów tnących i elementy utrzymujące nóż nie są zużyte lub uszkodzone. 
Uszkodzone lub zużyte elementy tnące i śruby należy wymieniać zestawami, 
aby zapewnić prawidłową i równą pracę urządzenia.
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W przypadku urządzeń z wieloma nożami, należy zachować szczególną 

 

>
ostrożność, gdyż zmiana położenia jednego noża może wprawić w ruch inne 
noże. 
OSTRZEŻENIE! Nie dotykać wirujących elementów tnących.

 

>
Obsługa

Nie uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą się 

 

>
gromadzić niebezpieczne opary tlenku węgla.
Produkt użytkować tylko przy świetle dziennym lub odpowiednim świetle 

 

>
sztucznym. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

W miarę możliwości, unikać użytkowania produktu, gdy trawa jest mokra. >
Zachować szczególną ostrożność pracując z urządzeniem na zboczach. >
Pchając produkt należy iść, nie biegać. >
Zawsze kosić wzdłuż zbocza, nie należy nigdy pchać kosiarki w górę i w dół. >
Zachować szczególną ostrożność w czasie zmiany kierunku na zboczach.>
Nie użytkować urządzenia na zboczach, które są zbyt strome. >
Zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub w czasie ciągnięcia >
produktu do siebie . 
Wyłączyć mechanizm tnący przed przechyleniem urządzenia do transportu >
lub przekraczaniem z urządzeniem powierzchni innych niż trawa, lub przed 
transportem produktu do obszaru, w którym ma być skoszona trawa.
Nigdy nie należy pracować z urządzeniem z uszkodzonymi zabezpieczeniami >
i osłonami lub bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających, np. bez 
owiewek i/lub zamontowanego kosza na trawę. 
Nie wolno zmieniać ustawień regulatora prędkości silnika lub też nadmiernie >
forsować silnika.
Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć wszystkie urządzenia tnące i >
sprzęgła.
Uruchamiać lub włączać silnik dokładnie według instrukcji utrzymując stopy z >
dala od urządzeń tnących.
Nie przechylać urządzenia w czasie uruchamiania lub włączania silnika, >
za wyjątkiem przypadków, kiedy urządzenie musi być przechylone w celu 
uruchomienia. W tym przypadku nie przechylać urządzenia bardziej, niż jest 
to absolutnie konieczne i podnosić tylko tę część, która jest oddalona od 
operatora. 
Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciwko otworu wylotowego. >
Trzymać ręce i stopy z dala od obracających się części. Trzymać się z dala od >
otworu wylotowego przez cały czas. 
Nigdy nie podnosić i nie przenosić urządzenia przy pracującym silniku. >
Zatrzymać silnik i odłączyć złącze świecy zapłonowej, następnie upewnić się, >
że wszystkie części ruchome całkowicie zatrzymały się, a w przypadku, gdy 
urządzenie jest wyposażone w klucz, należy wyjąć klucz, przed następującymi 
czynnościami:
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

przed usunięciem zatorów lub udrażnianiem rynny,• 
przed sprawdzeniem, oczyszczeniem lub pracą z produktem,• 
po uderzeniu w inny przedmiot. W tym wypadku sprawdzić uszkodzenia • 
i naprawić je przed ponownym uruchomieniem i rozpoczęciem pracy z 
urządzeniem,
jeśli urządzenie wpada w nietypowe wibracje, (natychmiast) ustalić • 
przyczynę niewłaściwej pracy urządzenia). 

Zatrzymać silnik i odłączyć złącze świecy zapłonowej, następnie upewnić się, >
że wszystkie części ruchome całkowicie zatrzymały się, a w przypadku, gdy 
urządzenie jest wyposażone w klucz, należy wyjąć klucz, przed następującymi 
czynnościami:

każdorazowo przed pozostawieniem urządzenia,• 
przed tankowaniem. • 

Zmniejszyć ustawienie przepustnicy podczas wyłączenia silnika, a jeżeli silnik >
jest wyposażony w zawór odcinający paliwo, odciąć dopływ paliwa zaworem 
po zakończeniu koszenia.
Przemieszczać się powoli w przypadku stosowania dołączonego siodełka na >
kółkach. 
Nigdy nie dotykać osłony rury wydechowej lub żeber chłodnicy, gdy silnik jest >
gorący. 
Nigdy nie dotykać bezmyślnie produktu, można doznać oparzeń ciała. Podczas >
pracy urządzenia, takie części jak rura wydechowa, silnik i inne powierzchnie 
osiągają bardzo wysokie temperatury! Zwrócić uwagę na oznaczenia na 
produkcie. 
Upewnić się, że wlot powietrza do silnika spalinowego jest drożny.>

Konserwacja i przechowywanie
Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji i napraw. Nigdy >
nie przeprowadzać żadnych modyfikacji produktu. Nigdy nie zmieniać ustawień 
prędkości obrotowej lub ustawień silnika i ustawień urządzenia. Informacje na 
temat konserwacji i napraw są zawarte w tej instrukcji.
Wszystkie nakrętki, śruby i łączniki powinny być dokręcone, aby zapewnić >
bezpieczne korzystanie z urządzenia. 
Nie przechowywać produktu z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie >
opary paliwa mogą mieć kontakt z otwartym płomieniem lub iskrami.
Należy poczekać aż urządzenie ostygnie przed umieszczeniem go w >
jakiejkolwiek obudowie.
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego, utrzymywać silnik, tłumik i >
zbiorniki z paliwem w czystości i upewnić się, że nie dostała się do nich trawa, 
liście, olej lub smar.
Regularnie sprawdzać pojemnik na trawę pod kątem zużycia lub >
uszkodzenia. 
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wymienić zużyte lub uszkodzone części. 

 

>
Jeżeli konieczne jest opróżnienie zbiornika, należy to zrobić na zewnątrz.

 

>
Nosić mocne rękawice robocze podczas usuwania i ponownego montażu 

 

>
urządzenia tnącego. 
Zawsze wymieniać zużyte lub uszkodzone części na nowe, oryginalne.

 

>

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Obchodzenie się z paliwem
Przed tankowaniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i pozostawić do >
ostygnięcia. Benzyna jest wysoce łatwopalna. Nie palić papierosów podczas 
tankowania produktu. Nie tankować urządzenia, jeśli w pobliżu znajduje się 
otwarty ogień! 
Zawsze należy stosować odpowiednie urządzenia pomocnicze, takie jak leje >
i szyjki wlewu. Nie wylewać paliwa na produkt lub jego układ wydechowy. 
Istnieje ryzyko zapłonu. Jednakże, jeśli paliwo zostanie rozlane, należy je 
ostrożnie usunąć ze wszystkich części produktu. Wszelkie pozostałości paliwa, 
które mogą być obecne na produkcie po tankowaniu, muszą być całkowicie 
usunięte, zanim produkt będzie ponownie użytkowany!
Spaliny i opary paliwa są szkodliwe. Opary paliwa mogą się zapalić. Nie wolno >
korzystać z produktu w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.
Nigdy nie wdychać oparów paliwa podczas tankowania urządzenia. Nigdy nie >
napełniać zbiornika w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak piwnice czy 
szopy. Istnieje ryzyko zatrucia i wybuchu! 
Unikać kontaktu skóry z benzyną.>
Nie wolno jeść ani pić podczas tankowania produktu. W przypadku połknięcia >
benzyny oraz oleju, lub jeśli benzyna lub olej dostanie się do oczu, należy 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 
Zatkać zbiornik paliwa korkiem natychmiast po napełnieniu zbiornika. Upewnić >
się, że korek jest prawidłowo założony.
Nigdy nie używać urządzenia bez filtra powietrza.>
Należy zachować szczególną ostrożność wykonując jakiekolwiek czynności >
z paliwem. Aby unikać przypadkowego pożaru, przed uruchomieniem silnika 
należy przemieścić się z produktem na odległość min. 3 metrów (10) od 
miejsca w którym tankowano urządzenie.

Ograniczenie hałasu i drgań
Aby ograniczyć wpływ hałasu i drgań, ograniczać czas działania urządzenia, 
pracować z urządzeniem w trybach niegenerujących zbyt dużego hałasu i drgań 
oraz nosić sprzęt ochrony osobistej.
Celem zminimalizowania drgań i hałasu, należy wziąć pod uwagę następujące 
działania:

Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami.>
Użytkować produkt zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami.>
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Stosować właściwe narzędzia do czynności konserwacyjnych i utrzymywać 

 

>
narzędzia w dobrym stanie.
Trzymać mocno uchwyt/uchwyty urządzenia.

 

>
Konserwować produkt zgodnie z niniejszymi instrukcjami i smarować (w 

 

>
miejscach, gdzie jest to konieczne).
Planować swoją pracę i rozkładać ją w czasie, aby ograniczać konsekwencje >
wibracji wytwarzanych przez urządzenie.

Nagłe wypadki
Przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z zaleceniami 
dotyczącymi użytkowania tego produktu. Zapamiętać zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa i stosować się do nich. Pozwoli to uniknąć zagrożeń dla 
życia i zdrowia.

Użytkując produkt, należy być zawsze ostrożnym i czujnym, tak, aby >
rozpoznawać zagrożenia i radzić sobie z nimi stosunkowo szybko. Szybka 
reakcja może zapobiec poważnym wypadkom i uszkodzeniom przedmiotów.
W przypadku nieprawidłowości w działaniu urządzenia, wyłączyć silnik >
i odłączyć kapturek świecy zapłonowej. Zlecić sprawdzenie i w razie 
konieczności naprawę produktu wykwalifikowanemu specjaliście przed 
ponownym użytkowaniem produktu.
W przypadku pojawienia się ognia, wyłączyć silnik i odłączyć kapturek >
świecy zapłonowej . Jeśli wyłącznik urządzenia ulegnie uszkodzeniu, podjąć 
się gaszenia urządzenia przy użyciu odpowiednich środków gaśniczych.

UWAGA! Nigdy nie używać wody do gaszenia palącego się produktu. 
Palące się paliwo musi być gaszone przy użyciu odpowiednich 
środków gaśniczych! Zaleca się posiadanie odpowiedniej gaśnicy w 
pobliżu miejsca pracy z urządzeniem!

Zagrożenia szczątkowe
Nawet jeśli produkt jest użytkowany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, istnieje potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała, produktu 
lub mienia. Następujące niebezpieczeństwa mogą powstać w związku ze 
specyfiką produktu:

Schorzenia powstałe w wyniku wibracji w przypadku długotrwałego >
użytkowania produktu lub w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim 
lub też w przypadku jego niewłaściwej konserwacji.
Urazy i uszkodzenia mienia z powodu złamanych akcesoriów lub ukrytych >
przedmiotów, które nagle ulegną roztrzaskaniu.
Uszkodzenia ciała i mienia spowodowane przez wyrzucane przedmioty.>
Poparzenia, w przypadku dotykania gorących powierzchni.>
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Rozpakowywanie produktu

UWAGA! Ten produkt jest ciężki. Poprosić inną osobę o pomoc w 
razie konieczności.

Rozpakować wszystkie części i ułożyć je na płaskiej, stabilnej powierzchni.

 

>
Usunąć wszystkie elementy opakowania i urządzenia transportowe, jeśli 

 

>
stosowano jakiekolwiek do transportu produktu.
Upewnić się, że wszystkie elementy zestawu zostały dostarczone i nie są 

 

>
uszkodzone. W przypadku stwierdzenia, że zestaw jest niekompletny lub 
widoczne są oznaki uszkodzenia poszczególnych elementów, skontaktować 
się ze sprzedawcą. Użytkowanie niekompletnego lub uszkodzonego sprzętu 
stwarza zagrożenie dla ludzi lub mienia.
Upewnić się, że w posiadaniu są wszystkie akcesoria i narzędzia niezbędne 

 

>
do montażu i pracy z urządzeniem. Obejmuje to także odpowiednie środki 
ochrony osobistej.

Co będzie potrzebne
(Nie dostarczono w zestawie)
Klucz do świecy zapłonowej
Odpowiedni klucz do wymiany elementu koszącego
Właściwy sprzęt ochronny
Właściwy olej silnikowy
Właściwe paliwo
Lejek do paliwa/oleju z filtrem

Montaż

UWAGA! Produkt musi być kompletnie zmontowany przed 
przystąpieniem do użytkowania! Nie używać produktu, który jest tylko 
częściowo zmontowany lub złożony z uszkodzonych części!
Postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku i użyć zdjęć 
dostarczonych, jako wizualny przewodnik dla ułatwienia montażu 
produktu!
Zdjąć kapturek świecy zapłonowej (17) ze świecy zapłonowej!

UWAGA: Należy zwrócić uwagę i zabezpieczyć małe części, które 
są wyjmowane podczas montażu lub dokonywania zmian ustawień. 
Chronić je przed zgubieniem.
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Uchwyty
Dopasować segmenty dolne uchwytu 

 

>
(9) do wspornika (13). Upewnić się, 
że otwory w dolnych segmentach 
uchwytu znajdują się w położeniu 
odpowiadającym otworom we 
wsporniku.
Połączyć segmenty uchwytu dolnego 

 

>
(9) ze wspornikiem (13) śrubami (13b). 
Na śruby przykręcić pokrętła (13a) 
(Rys. 1).

13a

13b

9
13

Rys. 1

Dopasować trzpienie (A) i otwory 

 

>
(B) tarczy wewnętrznych (7b) do 
otworów dolnych segmentów uchwytu 
(9). Połączyć i zatrzasnąć tarcze 
wewnętrzne (7b) z dolnymi segmentami 
uchwytu (9) (Rys. 2).
Dopasować trzpienie (C) dysków 

 

>
wewnętrznych (7b) do otworów (D) 
dysków zewnętrznych (7c).

9
7b

A
B

Rys. 2

UWAGA: Upewnić się, że zęby zatrzasku zatrzasnęły się.

Odkręcić fabrycznie zamontowane pokrętło (7a) od pręta poprzecznego (7f) i 

 

>
zdjąć rękaw (7g).
Umieścić rękaw (7g) pomiędzy dolnymi segmentami uchwytu (9) i dopasować 

 

>
go do otworów.
Upewnić się, że linki (10, 11, 12) biegną wzdłuż górnych elementów uchwytu 

 

>
(6, 9).

Montaż

Wsunąć pręt poprzeczny (7f) przez otwory dolnych segmentów uchwytu >
(9) i tarcz (7b, 7c). Wsunąć pręt do rękawa (7g) znajdującego się pomiędzy 
uchwytami (Rys. 3).
Upewnić się, że pręt poprzeczny (7f) > jest dokładnie włożony. Przykręcić 
na jego koniec pokrętło (7a).
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Montaż

 7c
7a

7f

7g

7b

C D

 

Rys. 3

 
Zablokować uchwyty dźwignią 

 

>
blokującą (7d) (Rys. 4).

7d

7a

Rys. 4

UWAGA: Dokręcać pokrętło tak, aby dźwigania blokowała się 
przy zastosowaniu niewielkiego nacisku. Jeśli nie jest możliwe 
zablokowanie dźwigni, delikatnie odkręcić pokrętło. Jeśli nie jest 
wyczuwalny żaden odpór podczas zaciskania dźwigni, delikatnie 
dokręcić pokrętło.
Jeśli zaciśniecie dźwigni nie jest możliwe, sprawdzić czy wszystkie 
elementy uchwytu zostały zamontowane prawidłowo oraz upewnić się, 
że zęby zatrzasków jednych tarcz znajdują się w rowkach drugich tarcz.
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UWAGA: Nachylenie górnego segmentu uchwytu jest regulowane. 
Podczas pierwszego montażu, zablokować segmenty uchwytu (9) 
dźwignią blokującą (7d) tak, aby segmenty uchwytu znajdowały się 
w linii prostej.

Płyta poprzeczna

Okręcić śruby (5d) przykręcone fabrycznie  >
na trzpieniach (5e) płyty poprzecznej (5) 
przy użyciu odpowiedniego śrubokręta i 
utrzymywać je bezpiecznie w pobliżu.
Dopasować trzpienie (5e) do otworów  >
górnych segmentów uchwytu (6) (Rys. 5). 
Przykręcić płytę poprzeczną (5) śrubami (5d)  >
zamontowanymi z tyłu górnych segmentów 
uchwytu (6) (Rys. 5).

5
6

Rys. 5
Założyć uchwyt (4a) na metalową dźwignię (4b) tak, aby skierowany był na  >
zewnątrz (Rys. 6).

4a

4b

    
Rys.6

Przyczepić linki (10, 11, 12) uchwytami  >
linek (8) do dolnych segmentów 
uchwytu (9) (Rys. 7).

8

Rys. 7

Montaż
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Montaż

Kosz na trawę
Otworzyć osłonę wylotu bocznego i   
(25),przytrzymać ją w tym położeniu, 
następnie dopasować uchwyty 
znajdujące się na koszu na trawę 
(26) do wspornika i zawiesić kosz na 
tych uchwytach (Rys. 8). 25

26

Rys. 8

Osłona tłumika
Dopasować osłonę tłumika (21a) 
do tłumika (21) i przekręcić ją za 
pomocą fabrycznie zamontowanych 
śrub (21b) (Rys. 9).

21

21a

21b
Rys. 9

Zmontować Wyregulować Zatankować 
paliwo

Uzupełnić olej
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Zimny/ciepły start

Przesunąć 
dźwignię 

przepustnicy 
w dół

Pociągnąć 
dźwignię 
hamulca

Pociągnąć 
za uchwyt 

rozrusznika 
linkowego

Użytkować

Koniec pracy

Przesunąć 
dźwignię 

przepustnicy w 
górę

Bieg jałowy Zwolnić 
dźwignię 
hamulca

Opróżnić 
zbiornik paliwa

Czyścić i 
konserwować

Przechowywać

UWAGA! Skrócona instrukcja obsługi zawiera jedynie krótki przegląd 
czynności, aby uruchomić i wyłączyć urządzenie! Dla bezpiecznego 
użytkowania, niezbędne jest zapoznanie się z całą instrukcją obsługi 
przed pierwszym użyciem urządzenia!

Przeznaczenie 
Kosiarka spalinowa WYZ20H9-BS65-B posiada moc znamionową o wartości >
4,7 kW. 
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do koszenia trawy w ogrodach domowych. >
Urządzenie nie może być wykorzystywane do koszenia bardzo wysokiej, 
suchej lub mokrej trawy, np. na pastwiskach, lub też do rozdrabniania liści.
Ze względów bezpieczeństwa należy przeczytać całą instrukcję obsługi przed >
pierwszym uruchomieniem, jak również należy przestrzegać wszystkich 
zaleceń w niej zawartych.
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Przeznaczenie 

 

 

 

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku domowego. 

 

>
Nie należy go stosować w celach komercyjnych. Urządzenie nie może być 
wykorzystywane do celów innych, niż określone w niniejszej instrukcji.

Kosz na trawę
W celu zbierania skoszonej trawy podczas koszenia, zamontować kosz na 
trawę (26).

 

 

Opróżnianie worka
Podczas użytkowania należy często opróżniać kosz na trawę (26). Nie należy 
dopuszczać do całkowitego napełnienia pojemnika. Zaleca się opróżnianie 
kosza każdorazowo po jego napełnieniu w połowie.

UWAGA: Całkowite wypełnienie pojemnika na trawę zmniejsza 
wydajność urządzenia.

Podnieść tylną pokrywę (25) i pociągnąć kosz na trawę (26), aby go zdjąć. >
Skoszoną trawę składować z przeznaczeniem na kompost.>
Ponownie zamontować kosz na trawę (26) na urządzeniu.>

UWAGA! Nie należy użytkować produktu bez zamontowanego kosza 
na trawę – wylatujące z urządzenia przedmioty zagrażają życiu i 
zdrowiu!
Przed zdjęciem kosza, wyłączyć silnik i poczekać, aż nóż przestanie 
wirować i zatrzyma się!

Okienko kontrolne
Kosz na trawę jest wyposażony w okienko kontrolne, które umożliwia sprawdzenie 
poziomu wypełnienia kosza.

26a

Rys. 10 Rys. 11
Puste otwory okienka (26a) oznaczają, że kosz na trawę nie jest napełniony i >
może pomieścić więcej skoszonej trawy (Rys. 10).
Gdy kratki klapy (26a) są zapchane, kosz jest zapełniony i musi zostać >
opróżniony (Rys. 11).
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Wkład mulczujący
Wkładka mulczująca zapobiega zebraniu trawy poprzez zablokowanie otworu 
wyrzutu trawy do kosza. Umożliwia to pozostawienie skoszonej trawy na 
trawniku, jako ściółki.

Otworzyć tylną osłonę (25), przytrzymać ją w tym położeniu i wsunąć 

 

>
(33) wkładkę mulczującą do rynny wyrzutnika (31) (Rys. 12). Upewnić się, że 
dolna część uchwytu zatrzasneła się w odpowiedni sposób.
Wcisnąć dolną część uchwytu (33a), aby zwolnić lub usunąć wkład mulczujący 

 

>
(33) (Rys. 13).
Aby wyjąć wkład mulczujący, należy przeciągnąć go na lewą stronę i usunąć 

 

>
go z kosiarki.

33

25

31

33a
Rys. 12 Rys. 13

Do pracy z kosiarką w trybie bocznego wyrzutu trawy stosować deflektor.
Otworzyć boczną osłonę wyrzutu trawy (20), przytrzymać ją w tym położeniu i >
zaczepić haki deflektora (19) o pręt przeznaczony do jego utrzymywania (Rys. 
14, 15).

20

19

Rys. 14 Rys. 15

Deflektor boczne  o wyrzutu trawyg
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Regulacja uchwytu
Zwolnić dźwignię blokującą (7d) i odkręcić pokrętło (7a), ustawić górny 

 

>
segment uchwytu (6) w wybranym położeniu (7d) zablokować dokręcając 
pokrętło (7a). Upewnić się, że ząbki zatrzasku zatrzasnęły się prawidłowo 
(Rys. 16, 17).

UWAGA: Upewnić się, że trzpienie tarcz wewnętrznych są dopasowane 
do otworów dysków zewnętrznych.

Zwolnic dźwignię blokującą (7d) i pokrętło (7a) aby złożyć uchwyt przed 

 

>
umieszczeniem go w miejscu przechowywania. Upewnić się, że linki (10, 11, 
12) nie zaplątały się,a następnie dokręcić dźwignię i pokrętło (Rys. 18).

Rys. 16, Maksymalne 
ułożenie górne

Rys. 17, Maksymalne 
ułożenie dolne

Rys. 18, 
Uchwyt złożony

Podnieś osłonę boczną wyrzutu trawy (20) i odhaczając haki (19) zdjąć >
deflektor.

Boczny owiewek wyrzutu trawy

UWAGA: Dokręcać pokrętło tak, aby dźwigania blokowała się przy 
zastosowaniu niewielkiego nacisku. Jeśli nie jest możliwe zablokowanie 
dźwigni, delikatnie odkręcić pokrętło. Jeśli nie jest wyczuwalny żaden 
odpór podczas zaciskania dźwigni, delikatnie dokręcić pokrętło.
Jeśli zaciśniecie dźwigni nie jest możliwe, sprawdzić czy wszystkie 
elementy uchwytu zostały zamontowane prawidłowo oraz upewnić 
się, że zęby zatrzasków jednych tarcz znajdują się w rowkach drugich 
tarcz.

UWAGA! Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, 
uchwyt posiada ograniczenia w zakresie jego ustawienia. Nie należy 
próbować ustawiać uchwytu w położeniu, w którym uchwyt nie jest 
zablokowany przez zatrzaski.
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Dopasować wysokość koszenia do trawnika. Wysokość koszenia zależy 
od rodzaju trawnika i wysokości trawy. Rozpocząć koszenie wysokiej trawy 
od ustawienia maksymalnej wysokości cięcia i wykonać kolejne koszenie z 
obniżoną wysokością cięcia.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady 

 

>
(22a) na dźwigni (22) (Rys. 19, 1.).
Przesunąć dźwignię regulacji w przód lub 

 

>
w tył, aby wyregulować wysokość koszenia 
(Rys. 19, 2.). 

UWAGA! Upewnić się, że dźwignia znajduje się pomiędzy dwoma 
bolcami!

Uchwyt rozrusznika linkowego
Uchwyt rozrusznika linkowego (23) znajduje się w tylnej części silnika. 

Powoli pociągnąć uchwyt rozrusznika linkowego (23) i dopasować do >
prowadnicy linki (27) znajdującej się z prawej strony uchwytu górnego (23) 
(Rys. 20).
Pociągnij za uchwyt rozrusznika odrzutu (23), aby uruchomić silnik (Rys. 21).>

23
27

Rys. 20 Rys. 21

UWAGA! Nigdy nie zawijać linki wokół dłoni! Ciągnąć linkę rozrusznika 
wyłącznie za uchwyt!

Rys. 19

Regulacja wysokości cięcia
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Dźwignia hamulca
Pociągnąć uchwyt hamulca (2) w 

 

>
kierunku uchwytu (1) i przytrzymać 
go w tym położeniu podczas 
uruchamiana silnika. Po włączeniu 
urządzenia utrzymywać dźwignię w  
tym położeniu (Rys. 22).
Zwolnić dźwignię hamulca (2), aby  

 

>
zatrzymać silnik.

2

3

Rys. 22

Dźwignia napędu 
Do wspomagania pracy stosować funkcję kosiarki samobieżnej, która napędza 
silnikiem tylne koła urządzenia w trakcie koszenia. Nie ma wówczas konieczności 
pchania kosiarki rękoma.

Pociągnąć dźwignię napędu (3) w kierunku uchwytu (1), aby uruchomić napęd >
kół (Rys. 23). 
Zwolnić dźwignię napędu (3), aby wyłączyć napęd kół.>

Dźwignia przepustnicy
Dźwignia przepustnicy (4) znajduje się w z lewej strony płyty poprzecznej (5). 
Używa się jej do kontrolowania prędkości silnika.

Przesunąć dźwignię przepustnicy (4) w górę, aby zmniejszyć prędkość (Rys. 23).>
Przesunąć dźwignię przepustnicy (4) w dół, aby zmniejszyć prędkość (Rys. 24).>
Przesunąć dźwignię przepustnicy (4) dalej w dół, do najniższego położenia, >
aby uruchomić zimny silnik (Rys. 25).

UWAGA: W celu uzyskania najlepszej wydajności koszenia, zawsze 
kosić z ustawieniem dźwigni przepustnicy w położeniu FAST (prędkość 
maksymalna).
Aby uruchomić zimny silnik, ustawić dźwignię przepustnicy w 
najniższym położeniu.

Rys. 23, 
prędkość minimalna

Rys. 24,
prędkość maksymalna

Rys. 25,
zimny start
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Ogólne działanie
Sprawdzić produkt, przewód zasilający i wtyczkę oraz akcesoria pod kątem 

 

>
uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony 
lub wykazuje oznaki zużycia.
Dokładnie sprawdzić, czy akcesoria lub noże koszące są odpowiednio 

 

>
przymocowane.
Sprawdzić poziom oleju oraz paliwa i uzupełnić w razie potrzeby.

 

>
Zawsze trzymać produkt za uchwyty. Dla zapewnienia bezpiecznego 

 

>
podparcia, utrzymywać uchwyty suche i wolne od smarowideł.
Upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne i czyste. W razie konieczności, 

 

>
oczyścić je miękką szczotką. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą 
doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia produktu. 
W przypadku pojawienia się osób trzecich w miejscu pracy z urządzeniem, 

 

>
natychmiast wyłączyć urządzenie. Każdorazowo przed odejściem i 
pozostawieniem produktu odczekać, aż urządzenie zakończy pracę i zatrzyma 
się.
Nie przepracowywać się pracując z urządzeniem. Należy robić regularne 

 

>
przerwy, aby zapewnić maksymalną koncentrację podczas pracy z 
urządzeniem oraz mieć pełną kontrolę nad urządzeniem.

UWAGA! Regulacje prawne niektórych krajów określają czas, 
porę dnia i dni w jakich urządzenie może być użytkowane, a jego 
stosowanie może być obwarowane pewnymi ograniczeniami! Należy 
zdobyć stosowne informacje w tym zakresie i uzyskać zgodę lokalnej 
społeczności celem dostosowania się do lokalnych przepisów oraz 
niezakłócania spokoju sąsiadów. Użytkowanie niezgodne z lokalnymi 
przepisami oraz zakłócanie spokoju innych może skutkować 
restrykcjami prawnymi! 

Uruchamianie/Zatrzymywanie
Zimny / ciepły start

Stanąć za uchwytem (1).

 

>
Pociągnąć uchwyt hamulca (2) w 

 

>
kierunku uchwytu (1) i przytrzymać 
go w tym położeniu podczas 
uruchamiana silnika (Rys. 26, 1.).
Przesunąć dźwignię przepustnicy 

 

>
(4) w dół (Rys. 26, 2).

1.
2.

3.

Rys. 26
Dynamicznie pociągać za uchwyt rozrusznika linkowego (23) do momentu 

 

>
uruchomienia się silnika.
Po uruchomieniu silnika, przesunąć dźwignię przepustnicy (4) w dół, aby 

 

>
zwiększyć prędkość. Ustawienie dźwigni przepustnicy w położeniu FAST 
zapewnia optymalną jakość koszenia.
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Pociągnąć uchwyt napędu (3) w kierunku uchwytu (1), aby uruchomić napęd  >
kół celem ułatwienia pracy z urządzeniem (Rys. 26, 3.). 

Koniec pracy
Zwolnić dźwignię napędu (3), aby wyłączyć napęd kół. >
Pozwolić produktowi pracować na biegu jałowym przez 10 – 15 sekund. >
Zwolnić hamulec (2), aby zatrzymać silnik. >

Koszenie
Wyregulować urządzenie odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy.

 

>

Upewnić się, że trawnik jest oczyszczony z kamieni, patyków, przewodów lub 

 

>
innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić produkt lub jego silnik. 
Nie kosić mokrej trawy, gdyż ma ona tendencję do przyklejania się do 

 

>
urządzenia od spodu uniemożliwiając prawidłowy wyrzut skoszonej trawy, lub 
też stwarza ryzyko pośliźnięcia i upadku. 
Nigdy nie kosić więcej niż jedną trzecią długości całkowitej wysokości zdrowej 

 

>
trawy. Jesienią trawniki powinny być koszone tak długo, jak długo rośnie 
trawa. 
Użytkując produkt, należy pchać go powoli do przodu. Dla wspomagania 

 

>
pracy można użyć funkcji kosiarki samobieżnej. 
Przemieszczając się z kosiarką w czasie koszenia, 

 

>
przemieszczać się z nią tak, aby urządzenie delikatnie 
najeżdżało na skoszoną już trawę a częściowo na 
trawę jeszcze nieskoszoną. W celu dokładnego 
skoszenia trawnika, najbardziej efektywnym schematem 
przemieszczania się są proste linie przebiegające 
równolegle obok siebie. Koszenie równymi rzędami 
zapewnia równomierne i całkowite skoszenie trawnika.
(Rys. 27). Rys. 27
Przemieszczać się po okręgu wokół klombów. Dojechawszy do klombu 

 

>
znajdującego się na trawniku, okrążyć go jednokrotnie lub dwukrotnie.
Zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku.

 

>

Uruchamianie/Zatrzymywanie

Funkcja Kosz na trawę Wkład 
mulczujący

Deflektor boczne  o 
wyrzutu trawy

Zbieranie trawy 
do kosza

Zamontowany Zdemontowany Zdemontowany

Mulczowanie Zdemontowany Włożony Zdemontowany
Boczny wyrzut 
trawy

Zdemontowany Włożony Zamontowany

g
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Koszenie

UWAGA! Jeśli produkt najedzie lub uderzy na jakikolwiek przedmiot, 
należy natychmiast wyłączyć silnik! Odłączyć kapturek świecy 
zapłonowej, pozwolić urządzeniu ostygnąć i dokładnie sprawdzić 
produkt pod kątem uszkodzeń! Przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia należy usunąć wszelkie usterki! 
Jeśli urządzenie wpada w nadmierne wibracje w trakcie użytkowania, 
oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone! Należy natychmiast 
oddać urządzenie do przeglądu i w razie konieczności zlecić jego 
naprawę!

Zbieranie trawy do kosza
Zdjąć wkład mulczujący (33) i zamontować kosz na trawę (26). Upewnić się, 

 

>
że deflektor wyrzutu wyrzutu trawy (19) nie jest zamontowany na urządzeniu 
oraz, że osłona wyrzutu trawy jest zamontowana (20).
Często opróżniać kosz na trawę. Sprawdzić poziom wypełnienia kosza (26a) 

 

>
sprawdzając okienko kontrolne (26).

Mulczowanie

UWAGA: Mulczowanie oznacza koszenie i ponowny wyrzut ścinków 
trawy na trawnik: trawa jest drobno ścięta przez kosiarkę i wyrzucana 
równomiernie po całym trawniku. W normalnych warunkach, drobno 
posiekana trawa szybko ulega biodegradacji i odżywia trawnik.

Wsunąć wkład mulczujący (32) do tylnej rynny wyrzutnika (31), upewniając 

 

>
się, że deflektor wyrzutu trawy (19) oraz kosz na trawę (26) i osłona wyrzutu 
trawy (20) są zamontowane.
Unikać koszenia, kiedy trawa jest mokra od deszczu lub rosy. Mokra trawa 

 

>
może tworzyć grudy, które zakłócają mulczowanie i zmniejszają żywotność 
urządzenia. Późne popołudnie jest najlepszym czasem na koszenie trawy, 
kiedy trawa jest sucha a świeżo skoszona trawa nie będzie wystawiona na 
działanie promieni słonecznych.
Ustawić wysokość cięcia na wysokości około dwóch trzecich długości źdźbła 

 

>
trawy, lecz nie więcej niż 35 mm, w celu optymalnego rozdrabiania trawy. Jeśli 
trawa jest zbyt wysoka, może okazać się niezbędne zwiększenie wysokości 
cięcia, aby ograniczyć wysiłek niezbędny do pchania kosiarki i zapobiec 
przeciążeniu silnika. W przypadku bardzo wysokiej trawy, zaleca się ścięcie 
trawy jak najwyżej i stopniowo wraz z kolejnym koszeniem obniżać wysokość 
cięcia. Alternatywnie, powoli kosić węższe pasy trawy. 



Dla optymalnej wydajności, utrzymywać urządzenie w czystości i nie  >
dopuszczać do powstawania zatorów z trawy. Od czasu do czasu wyłączać 
urządzenie i odczekać, aż urządzenie całkowicie zatrzyma się. Następnie 
położyć urządzenie na boku. Usunąć nagromadzoną trawę przy użyciu kija 
bądź innego przedmiotu. Uważać na ostre krawędzie tnące noża. Czyścić 
urządzenie po każdym koszeniu i po każdym użyciu.
Niektóre rodzaje trawy lub trawa w niektórych warunkach może wymagać  >
dwukrotnego mulczowania. W przypadku powtórnego koszenia, zaleca 
się koszenie przemieszczając się prostopadle do uprzedniego schematu 
poruszania się. Nie zmieniać schematu koszenia w przypadku koszenia 
zbocza.
Zmieniać schemat koszenia co tydzień. Zapobiegnie to zbiciu i zrolowaniu się  >
trawy.

Boczny wyrzut trawy

UWAGA: Podczas działania funkcji bocznego wyrzutu trawy, ścinki 
trawy są wyrzucane i rozprowadzane po trawniku.

Założyć deflektor wyrzutu trawy (19). Upewnić się, że wkład mulczujący (33)  
jest zamontowany (26), natomiast kosz na trawę nie powinien być 
zamontowany.

Czynności po użytkowaniu
Wyłączyć urządzenie, odłączyć kapturek świecy zapłonowej i pozostawić do 

 

>
ostygnięcia.
Sprawdzać, czyścić i przechowywać produkt, jak opisano poniżej.

 

>

Zasady dotyczące konserwacji urządzenia

UWAGA! Zawsze wyłączać produkt, odłączyć od źródła zasilania i 
pozwolić urządzeniu ostygnąć przed dokonaniem oględzin, czynności 
konserwacyjnych i czyszczenia!

Urządzenie utrzymywać w czystości. Usuwać zanieczyszczenia po każdym 

 

>
użyciu i przed przechowywaniem produktu.
Regularne i właściwe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczeństwo i 

 

>
przedłuża żywotność produktu.
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Koszenie



Zasady dotyczące konserwacji urządzenia
Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem zużytych i 

 

>
uszkodzonych części. Nie użytkować urządzenia w przypadku zauważenia 
uszkodzonych lub zużytych części.

Czyszczenie
Wyczyścić produkt suchą szmatką. Użyć szczotki do czyszczenia miejsc 

 

>
ciężko dostępnych.
W szczególności należy czyścić otwory wentylacyjne (15) przy użyciu 

 

>
ściereczki i szczotki.
Trudne do usunięcia zabrudzenia czyścić sprężonym powietrzem (max. 3 

 

>
bary).

UWAGA! Do czyszczenia tego urządzenia nie używać chemicznych, 
alkalicznych, ściernych lub innych agresywnych środków czyszczących 
lub dezynfekujących, ponieważ mogą być szkodliwe dla jego 
powierzchni.

Sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużycia. Przed pionowym 

 

>
użytkowaniem kosiarki, dokonać napraw szkód zgodnie z instrukcją obsługi 
lub zlecić naprawę autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

Tabela konserwacji
Należy regularnie sprawdzać i konserwować produkt, zgodnie z tabelą 
konserwacji.
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Część Czynność Przed/
po 
każdym 
użyciu

10 
godzin

25 
godzin

50 
godzin / 
pół roku

100 
godzin 
/ raz w 
roku

Świeca 
zapłonowa przegląd x

Świeca 
zapłonowa czyszczenie x

Świeca 
zapłonowa wymiana w razie konieczności

Filtr 
powietrza przegląd x

Filtr 
powietrza czyszczenie x

Filtr 
powietrza wymiana w razie konieczności

Filtr paliwa przegląd x
Filtr paliwa czyszczenie x
Filtr paliwa wymiana w razie konieczności



Spód urządzenia i element tnący (nóż)
UWAGA! Nosić rękawice ochronne podczas prac wykonywanych z 
nożem lub jego pobliżu. Używać właściwych narzędzi do usuwania 
pozostałości, np. kija. Nigdy nie używać do tego celu gołych dłoni.
Należy wymieniać części tylko na oryginalne. Wymieniany element 
tnący musi posiadać właściwy numer produktu, zgodny z oryginalnym 
nożem: 2000002. Nie należy montować w urządzeniu elementów 
tnących innego typu!
Wymiana elementu tnącego powinna być wykonywana przez 
wykwalifikowanego specjalistę! Nie zaleca się regenerowania lub 
ostrzenia elementów tnących, jeśli czynności te nie są wykonywane 
przez punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalistę!

Zachować podwozie i ostrze (28) kosiarki w czystości i usuwać z urządzenia 

 

>
wszelkie osady. Usuwać resztki trawy z bocznego owiewka wyrzutu trawy (31).
Dokonywać przeglądów wszystkich śrub i nakrętek przed użytkowaniem 

 

>
urządzenia. Po dłuższym stosowaniu urządzenia, w szczególności na 
obszarze, gdzie w ziemi występuje dużo piasku, element tnący zużyje się 
i straci swój oryginalny kształt. W przypadku spadku efektywności cięcia, 
należy wymienić nóż tnący (28).
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Utrzymywać element tnący (28) naostrzony, aby zapewnić wysoką sprawność >
cięcia. Wymienić zużyte lub uszkodzone noże na nowe tego samego typu lub 
zlecić ich naostrzenie wykwalifikowanemu specjaliście.
Właściwym kluczem poluzować >
śrubę sześciokątną (30) przekręcając 
ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wyjąć ją wraz z 
kołnierzem blokującym (29) i nożem 
tnącym (28) (Rys. 28).
Wymienić zużyte lub uszkodzone >
noże na nowe tego samego typu. 
Dopasować kołnierz blokujący (29) 
i śrubę imbusową (30). Dokręcić 
śrubę imbusową przekręcając ją 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara na 50 Nm min, 70 
Nm max., aby zapewnić bezpieczne 
użytkowanie produktu.

wspornik

2829
30

wrzeciono

Rys. 28
Wymieniać nóż (28) po 100 godzinach koszenia. Jeżeli nóż (28) jest pęknięty >
lub uszkodzony, należy natychmiast wymienić go na nowy.
Smarować ostrze (28) po każdym użyciu, aby przedłużyć żywotność ostrza i >
produktu. Nanieść niewielką ilość oleju maszynowego na krawędź ostrza noża.
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Kosz na trawę
Sprawdzić kosz na trawę (26) przed każdym użyciem. Nie używać go w 

 

>
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
Czyścić kosz na trawę (26) po zakończeniu pracy za pomocą wody i łagodnego 

 

>
mydła.
Aby uniknąć powstawania pleśni, dokładnie osuszać pojemnik na trawę (26) 

 

>
przed przechowywaniem urządzenia.

Linki
Sprawdzić działanie linek (10, 11, 12) przed każdym użyciem. Poprosić 
wykwalifikowanego specjalistę, aby wyregulował je w razie potrzeby

UWAGA! Nie użytkować produktu z uszkodzonymi lub luźnymi 
linkami!

Filtr powietrza
Regularnie sprawdzać filtr powietrza. W razie konieczności, wymienić filtr na nowy.

Poluzować śrubę mocującą (16a) >
przekręcając ją w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i 
otworzyć pokrywę filtra powietrza (16) 
(Rys. 29). 
Wyjąc filtr wstępny (16d) i filtr >
powietrza (16c) i postawić go na 
stabilnej powierzchni celem usunięcia 
z niego zabrudzeń.
Nałożyć na filtr niewielką ilość oleju >
do filtrów powietrza, aby zwiększyć 
wydajność filtra. Następnie wycisnąć 
nadmiar oleju.

16a

16d

16c

16e

16

Rys. 29
Wyczyścić filtr wstępny (16d) detergentem i wodą, i pozostawić do całkowitego >
wyschnięcia. Nie należy nakładać oleju na filtr wstępny.
Zmontować filtr wstępny (16d) na filtr powietrza (16c).>
Ponownie umieścić filtr powietrza na podstawce (16e).>
Zamknąć obudowę filtra powietrza (16) i zabezpieczyć ją śrubą mocującą >
(16a).

Świeca zapłonowa
Regularnie dokonywać przeglądów świecy zapłonowej. W razie konieczności 
oczyścić lub wymienić świecę na nową.



 

 

 

 

 
 
 

Świeca zapłonowa
Odłączyć kapturek świecy zapłonowej (17).

 

>
Odkręcić świecę za pomocą klucza do świec i ostrożnie wyjąć ją.

 

>
Sprawdzić świecę zapłonową pod kątem 

 

>
uszkodzeń i zużycia. Elektrody powinny mieć 
jasno-brązowy kolor.
Usunąć zanieczyszczenia z elektrod za pomocą 

 

>
szczotki drucianej z miękkiego drutu; unikać 
przesadnego czyszczenia elektrody.
Osuszyć świecę miękką szmatką, jeśli jest 

 

>
mokra od paliwa.
Sprawdzić odstęp między elektrodami świecy 

 

>
zapłonowej. Powinien on wynosić 0,457 – 0,61 
mm (Rys. 30).

0,457 – 0,61 mm

Rys. 30
Wymienić świecę zapłonową, jeśli jej elektroda lub izolacja są uszkodzone.

 

>
Wymieniając świecę zapłonową, w pierwszej kolejności należy przykręcić ją 

 

>
mocno rękoma a następnie lekko dokręcić kluczem do świecy zapłonowej.
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UWAGA! Aby uniknąć uszkodzenia świecy, nie dokręcać jej zbyt 
mocno!

Zbiornik paliwa
Opróżnić zbiornik paliwa, jeśli planuje się przechowywanie urządzenia przez >
okres dłuższy niż 30 dni, w celu uniknięcia pogorszenia się parametrów 
paliwa.
Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika paliwa (14) i użyć odpowiedniej pompy >
paliwa, aby przelać paliwo do odpowiedniego pojemnika.

Olej silnikowy
UWAGA! Zaleca się stosowanie lewarka lub innej podpórki do 
podnoszenia kosiarki w celu wykonania przeglądu lub wykonania prac 
związanych z elementem tnącym. Unikać nadmiernego przechylania 
produktu, aby zapobiec wyciekowi paliwa i oleju.

Przegląd
Odkręcić i zdjąć nakrętkę zbiornika oleju (24).>
Wytrzeć bagnet oleju, włożyć do otworu miski olejowej i dokręcić korek wlewu, >
a następnie wyjąć go ponownie. Olej powinien być na poziomie pomiędzy 
oznaczeniami i powinien mieć złotawy kolor.
Uzupełnić olej, gdy jego poziom jest zbyt niski.>
Spuścić olej, gdy jest go za dużo.>
Wymienić olej silnikowy, gdy jest lepki lub brązowy.>



 

 

 
 

 
 
 

Wymiana oleju
Umieścić odpowiedni pojemnik pod śrubą 

 

>
spustową (32) do zebrania spuszczanego oleju. 
Upewnić się, że zbiornik ma wystarczającą 
pojemność.
Poluzować śrubę spustową (32) kluczem 

 

>
sześciokątnym i wyjąc ją (Rys. 31).

32

Rys. 31
Odczekać i umożliwić olejowi słynięcie do zbiornika.

 

>
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Olej silnikowy

Wkręcić śrubę spustową i wytrzeć rozlany olej.>
Napełnić zbiornik oleju, jak opisano w sekcji > “Czynności przed użyciem - 
Paliwo i olej silnikowy – Olej silnikowy”.

UWAGA: Alternatywnie, użyć pompy olejowej w celu usunięcia oleju. 
Włożyć wężyk do otworu bagnetu. Wykonać czynności zgodne z 
instrukcją użytkowania pompy.

Gaźnik
Gaźnik jest wyregulowany przez producenta. W razie konieczności dokonania 
jakichkolwiek zmian, skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub 
odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Nie należy próbować samodzielnie 
dokonywać zmian w ustawieniach.
Tłumik
W razie konieczności modyfikacji lub wymiany tłumika, należy skontaktować się 
z autoryzowanym punktem serwisowym lub osobą o podobnych kwalifikacjach.

Luz zaworowy
Zlecić wykwalifikowanemu specjaliście przegląd i regulację luzu zaworowego. 
Szczegóły dla specjalisty: IN = 0.10-0.20 mm, EX = 0.10-0.20mm.

Naprawy
Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez 
użytkownika. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub 
osobą o podobnych kwalifikacjach, w celu dokonania przeglądu i naprawy.

Przechowywanie
Czyścić produkt w sposób opisany poniżej.>
Przechowywać produkt i jego akcesoria w suchym miejscu, wolnym od >
mrozu.



 
 

 
 

Zawsze przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Idealna 

 

>
temperatura przechowywania wynosi 10 do 30°C.
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Przechowywanie

Do przechowywania zaleca się stosowanie oryginalnego opakowania lub >
owijanie produktu szmatką o odpowiednim rozmiarze, lub też zabezpieczenie 
go przed kurzem i pyłem.
Opróżnić zbiornik, w przypadku zamiaru nieużytkowania urządzenia przez >
dłuższy czas (więcej niż 3 miesiące), a przed przechowywaniem go w okresie 
zimowym.

Transport
Wyłączyć urządzenie i odłączyć kapturek świecy zapłonowej przed transportem >
urządzenia w dowolne miejsce.
Zamontować wszelkie osłony, jeśli do starczono z urządzeniem do >
transportu.
Zawsze transportować produkt trzymając go za uchwyt.>
Produkt należy chronić przed silnymi uderzeniem i wibracjami, jakie mogą >
występować podczas transportu samochodowego.
Zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jego wyśliźnięciu, upadkowi, wylaniu >
się paliwa, uszkodzeniom lub uszkodzeniom ciała osób znajdujących się w 
pobliżu.

Rozwiązywanie problemów
Nieprawidłowości w działaniu urządzenia, interpretowane jako usterki, są 
często problemami, które użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Dlatego 
też należy sprawdzić produkt stosując się do zaleceń w tej części. W większości 
przypadków problem jest rozwiązywany stosunkowo szybko.

UWAGA! Wykonywać tylko czynności opisane poniżej w niniejszej 
instrukcji! Inne dalsze czynności kontrolne i serwisowe mogą być 
wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę, jeśli nie jest 
możliwe samodzielnie rozwiązanie problemu!
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
1. Silnik nie włącza się 1.1. W zbiorniku znajduje 

się niewystarczająca 
ilość paliwa

1.2. Świeca zapłonowa jest 
mokra

1.3. Świeca zapłonowa jest 
uszkodzona

1.4. Kapturek świecy 
zapłonowej luźno 
opiera się na świecy

1.1. Dolać paliwa

1.2. Osuszyć świecę 
zapłonową

1.3. Wymienić świecę 
zapłonową

1.4. Podłączyć właściwie 
kapturek świecy 
zapłonowej

2. Silnik wyłącza się 2.1. W zbiorniku znajduje 
się niewystarczająca 
ilość paliwa

2.2. Element tnący jest 
zablokowany

2.1. Dolać paliwa

2.2. Usunąć blokadę

3. Mała wydajność 3.1. Nuż tnący jest tępy

3.2. Wysokość trawy 
przekracza możliwości 
kosiarki

3.3. Wysokość koszenia 
jest nieprawidłowa

3.1. Naostrzyć lub 
wymienić element 
tnący

3.2. Kosić wyłącznie 
trawę o wysokości do 
jakiej przystosowano 
urządzenie.

3.3. Dostosować wysokość 
cięcia

4. Nadmierne wibracje / 
hałas lub spaliny

4.1. Element tnący jest 
tępy/uszkodzony

4.2. Śruby / nakrętki są 
poluzowane

4.3. Benzyna / olej są 
nieprawidłowe

4.1. Wymienić element 
tnący na nowy

4.2. Dokręcić śruby / 
nakrętki

4.3. Odpompować 
niewłaściwą benzynę /

 olej i napełnić 
odpowiednią benzyną / 
olejem

Rozwiązywanie problemów

Recykling i utylizacja
Urządzenie przekazać do najbliższego właściwego punktu, celem poddania >
go recyklingowi.
Benzyny, oleju, zużytego oleju, mieszanin oleju i benzyny oraz przedmiotów >
zanieczyszczonych olejem, np. ściereczek, nie należy wyrzucać do 
pojemników na śmieci komunalne. Składować zużyty olej lub przedmioty nim 
zanieczyszczone zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przekazać je do punktu 
odpowiedzialnego za recykling.
Produkt jest dostarczany w opakowaniu, które chroni go przed uszkodzeniem >
podczas transportu. Nie wyrzucać opakowania do chwili upewnienia się, 
że wszystkie części zostały dostarczone w zestawie i produkt funkcjonuje 
prawidłowo. Następnie opakowanie przekazać do recyklingu.
Rok budowy maszyny na urządzeniu.  


