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Dziękujemy za wybór naszej kosiarki do trawy. 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę zapoznać się poniższymi 

zasadami bezpieczeństwa i użytkowania w celu zapewnienia bezpiecznej pracy i 

możliwie najlepszych wyników pracy kosiarki benzynowej.  

WAŻNE: Przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi silnika 

Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od 

zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w wersji 

standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej 

instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter 

informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania 

wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym serwisem lub 

sprzedawcą. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKI I INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA SĄ WYPOSAŻENIEM 

KOSIARKI PRZECHOWUJ JĄ, ABY W RAZIE KONIECZNOŚCI MÓC WRÓCIĆ DO JEJ ZAPISÓW. 
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Przeznaczenie 

Kosiarka jest przeznaczona wyłącznie do koszenia trawy w ogrodach przydomowych , na trawnikach i 
skwerach i tylko do tego celu powinna być użyta . Jakiekolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do innych celów 
są rzeczą niebezpieczną i zabronioną . Urządzenie nie powinno być też wykorzystywane do koszenia bardzo 
wysokiej 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. 

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. 

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo Twoje i innych osób jest bardzo ważne. Niniejsza instrukcja oraz oznaczenia na kosiarce 

zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te stanowią ostrzeżenie przed ryzykiem 

zagrażającym Tobie lub innym osobom, dlatego należy przeczytać je uważnie. 

 Oczywiście, nie jesteśmy w stanie ostrzec Cię przed wszystkimi zagrożeniami dotyczącymi korzystania i 

konserwacji niniejszej kosiarki. Podczas oceny ewentualnych zagrożeń płynących z użytkowania kosiarki należy 

kierować się zdrowym rozsądkiem.  

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą mieć różną formę: 

Etykiety bezpieczeństwa – znajdujące się na kosiarce. 

 

 

UWAGA: Przed użytkowaniem przeczytaj instrukcję obsługi. 

 

 

UWAGA: Podczas koszenia uważać na osoby postronne. 

 

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia przez elementy tnące, nie 

wkładać rąk ani nóg pod kosiarkę. 

 

UWAGA: Spaliny z kosiarki zawierają toksyczny gaz. Nie 

uruchamiaj kosiarki w zamkniętych lub pozbawionych wentylacji 

pomieszczeniach. 

UWAGA: Gorąca powierzchnia. Nie dotykać! 

 

 

UWAGA: Przed czynnościami konserwacyjnymi, czyszczeniem, 

regulacją zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. 

 

UWAGA: Nie dolewać paliwa w czasie pracy silnika. 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa – poprzedzone symbolem ostrzeżenia  oraz jednym z trzech słów: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE lub UWAGA. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprzestrzeganie instrukcji prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. 

 

UWAGA! Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń. 

 

Każda z informacji określa rodzaj niebezpieczeństwa, możliwe następstwa podjętych czynności oraz zakres 

czynności pozwalających uniknąć obrażeń lub je ograniczyć. 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

1.  Produkt i jego akcesoria mogą być używane przez osoby dorosłe nie są przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej    sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy. 

2.  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 

1. Dokładnie przeczytać instrukcje. Należy dokładnie zapoznać się z mechanizmami sterowania i 
zaleceniami dotyczącymi prawidłowego użytkowania produktu.  

2. Urządzenia nie mogą użytkować dzieci lub osoby, które nie zapoznały się z tymi instrukcjami. Lokalne 
przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika.  

3. Nigdy nie kosić, gdy ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe znajdują się w pobliżu.  

4. Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia wobec 
innych osób i ich majątku.  

 

Przygotowanie 

1. Podczas koszenia zawsze nosić obuwie ochronne i długie spodnie. Nie wolno obsługiwać urządzenia 
boso lub w sandałach.  

2. Dokładnie sprawdzić obszar, w którym produkt ma być używany i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą 
zostać wyrzucone przez produkt.  

3. UWAGA - Benzyna jest wysoce łatwopalna.  

 Przechowywać paliwo w zbiornikach przeznaczonych do tego celu.  
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 Tankować tylko w otwartym terenie z dala od otwartego ognia 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.  

4. Jeżeli tłumik jest uszkodzony lub wadliwy - wymienić.  

5. 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. 

6. W przypadku urządzeń z wieloma nożami, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zmiana 
położenia jednego noża może wprawić w ruch inne noże.  

7. OSTRZEŻENIE! Nie dotykać wirujących elementów tnących. 

8. Przed przystąpieniem do pracy dokonaj przeglądu urządzenia, sprawdź czy każdy z jej elementów nie 

jest uszkodzony. Uszkodzony element należy wymienić. Sprawdź czy nie powstały luzy na śrubach. 

 

Obsługa 

1. Nie uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą się gromadzić niebezpieczne opary 
tlenku węgla. 

2. Produkt użytkować tylko przy świetle dziennym lub odpowiednim świetle sztucznym.  

3. Unikać użytkowania produktu, gdy trawa jest mokra.  

4. Zachować szczególną ostrożność pracując z urządzeniem na zboczach.  

5. Nie kosić na zboczach o pochyleniu większym niż 15 º 

6. Pchając produkt należy iść, nie biegać.  

7. Zawsze kosić wzdłuż zbocza, nie należy nigdy pchać kosiarki w górę i w dół.  

8. Zachować szczególną ostrożność w czasie zmiany kierunku na zboczach. 

9. Nie użytkować urządzenia na zboczach, które są zbyt strome.  

10. Zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub w czasie ciągnięcia produktu do siebie .  

11. 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. 

12. 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.  

13. Nie wolno zmieniać ustawień regulatora prędkości silnika lub też nadmiernie forsować silnika. 

14. Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć wszystkie urządzenia tnące i sprzęgła.. 

15. Uruchamiać lub włączać silnik dokładnie według instrukcji utrzymując stopy z dala od urządzeń tnących. 

16. Nie przechylać urządzenia w czasie uruchamiania lub włączania silnika . W przypadku gdy jest to 
absolutnie konieczne należy unieść tylko przód kosiarki .  

17. Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciwko otworu wylotowego.  

18. Trzymać ręce i stopy z dala od obracających się części. Trzymać się z dala od otworu wylotowego przez 
cały czas.  

19. Nigdy nie podnosić i nie przenosić urządzenia przy pracującym silniku.  
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20. 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: 

 przed usunięciem zatorów lub udrażnianiem kanału wyrzutowego , 

 przed sprawdzeniem, oczyszczeniem lub naprawą urządzenia, 

 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 wyłączyć urządzenie ustalić przyczynę 
niewłaściwej pracy.  

21. 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.  

22. Zmniejszyć ustawienie przepustnicy podczas wyłączenia silnika, a jeżeli silnik jest wyposażony w zawór 
odcinający paliwo, odciąć dopływ paliwa zaworem po zakończeniu koszenia. 

23. Nigdy nie dotykać osłony rury wydechowej lub żeber chłodnicy, gdy silnik jest gorący.  

24. 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.  

25. Upewnić się, że wlot powietrza do silnika spalinowego jest drożny. 

26. Osoby postronne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 m. 

Konserwacja i przechowywanie 

1. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji i napraw. Nigdy nie przeprowadzać żadnych 
modyfikacji produktu. Nigdy nie zmieniać ustawień prędkości obrotowej lub ustawień silnika . Informacje 
na temat konserwacji i napraw są zawarte w tej instrukcji. 

2. Wszystkie nakrętki, śruby i łączniki powinny być dokręcone, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z 
urządzenia.  

3. Nie przechowywać produktu z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary paliwa mogą mieć 
kontakt z otwartym płomieniem lub iskrami. 

4. Należy poczekać aż urządzenie ostygnie przed umieszczeniem go w pomieszczeniu . 

5. 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. 

6. Regularnie sprawdzać pojemnik na trawę pod kątem zużycia lub uszkodzenia.  

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wymienić zużyte lub uszkodzone części.  

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

9. Nosić mocne rękawice robocze podczas usuwania i ponownego montażu urządzenia tnącego.  

10. Zawsze wymieniać zużyte lub uszkodzone części na nowe, oryginalne. 

 

Obchodzenie się z paliwem 

1. 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!  

2. 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 
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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! 

3. Spaliny i opary paliwa są szkodliwe. Opary paliwa mogą się zapalić. Nie wolno korzystać z produktu w 
miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. 

4. 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!  

5. Unikać kontaktu skóry z benzyną. 

6. 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.  

7. Zatkać zbiornik paliwa korkiem natychmiast po napełnieniu zbiornika. Upewnić się, że korek jest 
prawidłowo założony. 

8. Nigdy nie używać urządzenia bez filtra powietrza. 

9. 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 oraz nosić sprzęt ochrony 
osobistej. 

Celem zminimalizowania drgań i hałasu, należy wziąć pod uwagę następujące działania: 

1. Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami. 

2. Stosować właściwe narzędzia do czynności konserwacyjnych i utrzymywać narzędzia w dobrym stanie. 

3. Trzymać mocno uchwyt/uchwyty urządzenia. 

4. Konserwować produkt zgodnie z niniejszymi instrukcjami i smarować (w miejscach, gdzie jest to konieczne). 

5. 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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. W przypadku pojawienia się ognia, wyłączyć silnik i odłączyć kapturek świecy zapłonowej . 

Podjąć się gaszenia urządzenia przy użyciu odpowiednich środków gaśniczych. 
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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: 

1. 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. 

2. Urazy i uszkodzenia mienia z powodu uszkodzonych elementów urządzenia, akcesoriów lub ukrytych 
przedmiotów, które nagle ulegną roztrzaskaniu. 

3. Uszkodzenia ciała i mienia spowodowane przez wyrzucane przedmioty. 

4. Poparzenia, w przypadku dotykania gorących powierzchni. 

 

UWAGA! W trakcie pracy ten produkt emituje pole elektromagnetyczne! W pewnych 
okolicznościach pole to może wpływać aktywnie lub pasywnie na umieszczone w ciele 
implanty! Aby ograniczyć ryzyko poważnego wypadku, zaleca się osobom posiadających w 
ciele implanty skonsultowanie z lekarzem i producentem implantów w kwestii możliwości 
pracy z urządzeniem przed przystąpieniem do korzystania z produktu! 

2. Oznaczenie głównych części kosiarki 

1. Dźwignia hamulca(wyłącznik zapłonu)      7.  Kosz 

2. Dźwignia napędu                                       8.  Deflektor kosza 

3. Uchwyt górny                                             9.  Zaślepka wyrzutu bocznego 

4. Uchwyt dolny                                            10.  Deflektor wyrzutu bocznego 

5. Silnik 

6. Obudowa 

 

 

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! 
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Deflektor  bocznego wyrzutu 

 

 

1. Montaż kosza 

2.1, Włożyć metalową ramę w kosz zbierający. Rysunek A 

2.2, Nałożyć z drugiej strony ramy siatkę kosza. Rysunek A 

                                                 

Zaślepka  bocznego wyrzutu 

Zaślepka mieląca 
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Funkcja 4w1  

Mielenie: załóż blokadę mielącą i zamknij pokrywę tylną (rys. C) 

 

Tylny wyrzut ze zbieraniem trawy 

Wyjmij blokadę mielącą (rys. C) i załóż kosz zbierający (rys. B) 

 

 

Tylny wyrzut bez zbierania trawy 

Wyjmij blokadę mielącą (rys. C) i zamknij pokrywę tylną. 

 

Boczny wyrzut 

Załóż blokadę mielącą (rys. C) i osłonę bocznego wyrzutu (rys. D), zamknij pokrywę tylną 

 

Rysunki 

 

 

 

 

B 

 

C 

 

D 
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3. Montaż uchwytu 

 

 

Wyjąć uchwyty i skręcić ze sobą za pomocą dwóch śrub i plastikowych nakrętek. Linkę rozrusznika 

przyłóż do prawej strony rączki i zamocuj kabel za pomocą plastikowej obejmy. Puść linkę 

rozrusznika wzdłuż uchwytu na jej prowadniku. 

4.Regulacja wysokości koszenia 

Sprawdź ustawienia wysokości cięcia i dokonaj niezbędnej regulacji.  

Regulację należy przeprowadzić tylko przy unieruchomionym silniku i zatrzymanym nożu.  

Dźwignię na każdym kole ustawić w jednakowym położeniu.  

UWAGA!  

Nie należy ustawiać wysokości cięcia zbyt nisko. Nóż nie może dotykać podłoża przy  

nierównościach terenu. Ustawienie wysokości cięcia na ok. 2,5 cm jest możliwe tylko  

na bardzo zadbanych trawnikach przy częstym koszeniu.  

Normalna wysokość koszenia to 3-4,5 cm. Na większych powierzchniach to 5-7,5 cm.  

Nie uruchamiać silnika gdy kosiarka stoi w wysokiej trawie. 

Kosiarka ta wyposażona jest w centralną regulację wysokości koszenia 

 

OSTRZEŻENIE! Wirujące ostrze może spowodować poważne obrażenia.  

         Zatrzymaj silnik przed dokonaniem regulacji wysokości. 
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5. Wskazówki dotyczące użytkowania 

1. Zawsze używać kosiarki z zamontowanym koszem lub z założoną osłoną wyrzutu. 

2. Zatrzymać silnik przed opróżnieniem kosza i przed zmianą wysokości koszenia. 

3. Gdy silnik pracuje nie wolno zbliżać rąk ani nóg w okolice elementu tnącego ani wyrzutu trawy. 

Rysunek E. 

4. Przed koszeniem należy usunąć wszystkie przedmioty z trawnika, które mogłyby zostać 

wyrzucone przez kosiarkę podczas pracy noża. Rysunek F. 

5. Dzieci, osoby postronne, zwierzęta należy trzymać w bezpiecznej odległości od pracującej 

kosiarki.  

6. Nigdy nie wolno podnosić kosiarki podczas uruchamiania silnika. Rysunek G. 
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6. Obsługa kosiarki 

Przed uruchomieniem kosiarki należy przeczytać instrukcje obsługi silnika spalinowego, dołączoną do 

kosiarki. 

 

Silnik nie jest zalany olejem! Dodaj olej – 0,6 litra – przed uruchomieniem silnika. Brak 

oleju spowoduje zatarcie silnika!!! 

Uruchomienie silnika: Gdy urządzenie jest już prawidłowo złożone można uruchomić silnik. 

Postępować w następujący sposób: 

a) Przesunąć dźwignię sterowania obrotami w pozycję ssanie.  

b) Przyciągnąć uchwyt hamulca/bezpieczeństwa do górnego uchwytu, pociągnąć za rączkę 

rozrusznika aż do wyczucia oporu i następnie pociągnąć energicznie.  

c) Silnik uruchomi się 

d) Przestawić dźwignię sterowania obrotami w pozycję zająca. 

 

Obsługa elementów sterujących procesu koszenia 

Ostrze rozpoczyna pracę w momencie włączenia silnika. Podczas pracy urządzenia należy 

zachować pozycję roboczą dźwigni hamulca. Silnik zatrzyma się po zwolnieniu dźwigni hamulca 

silnika. Zwolnij dźwignię, by zatrzymać silnik za każdym razem, gdy odchodzisz od kosiarki.  

Nie wolno w żaden sposób blokować działania dźwigni hamulca/bezpieczeństwa ani 

modyfikować jej działania. 
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Dźwignia napędu 

Dopchnij dźwignię napędu do przodu i przytrzymaj przy uchwycie w celu wprawienia kosiarki w 

ruch do przodu. Zwolnij dźwignię napędu, aby zatrzymać kosiarkę . Zawsze zwalniaj dźwignię 

napędu przed uruchomieniem silnika. Jeżeli napęd działa, kosiarka porusza się do przodu. 

Obsługuj dźwignię napędu szybkimi i kompletnymi ruchami, włączając je lub zwalniając całkowicie . 

Nie wolno skręcać lub zawracać z włączonym napędem . Pomoże to przedłużyć okres 

eksploatacji przekładni napędu . 

 

7. Przekładnia napędu 

Regularnie kontroluj system napędowy kosiarki z napędem na tylne koła. Czyść przekładnie i 

nakładaj na nie smar. To samo należy zrobić z łożyskami kulkowymi, jeśli występują. 

 

Należy regularnie kontrolować układ przeniesienia napędu na koła tylne. Częstotliwość jest uzależniona 

od warunków użytkowania i miejsca przechowywania. Natomiast bezwzględnie taka kontrola i 

konserwacja musi być wykonana przed przechowywaniem sprzętu na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Po 

ewentualnym oczyszczeniu łożysk, zębatki napędu i końcówek osi należy je zabezpieczyć smarem. Warto 

pamiętać również o oczyszczeniu wieńca zębatego w kole.  
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8. Konserwacja 

 

      WAŻNA INFORMACJA: Regularna, ostrożna konserwacja jest niezbędna w celu 

utrzymania poziomu bezpieczeństwa i pierwotnej wydajności urządzenia. 

 

 Nadzoruj dokręcenie wszystkich nakrętek, bolców i śrub zapewniając bezpieczeństwo i sprawność 

użytkowania. Regularna konserwacja jest konieczna dla bezpieczeństwa i wydajności. 

 Nie należy przechowywać sprzętu z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym istnieje ryzyko kontaktu 

pary z iskrą lub źródłem ekstremalnego ciepła. 

 Należy umożliwić schłodzenie silnika przed rozpoczęciem przechowywania w zamkniętym pomieszczeniu. 

 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy utrzymać silnik, tłumik wylotowy, oraz miejsce 

przechowywania paliwa wolne od trawy, liści i nadmiernej ilości smaru.  

 Ze względów bezpieczeństwa nie należy korzystać ze sprzętu, którego części są zużyte lub uszkodzone. 

Części takie należy wymienić, nie naprawiać . Należy korzystać z oryginalnych części zamiennych (ostrza 

powinny być zawsze oznaczone symbolem). Wykorzystanie części różnej jakości może prowadzić do 

uszkodzenia sprzętu i zagrażać bezpieczeństwu. 

 Jeżeli zbiornik paliwa wymaga osuszenia, należy to zrobić na zewnątrz, gdy silnik jest zimny. 

 Zakładaj mocne rękawice robocze podczas zdejmowania i ponownego montażu ostrza. 

 Sprawdź wyważenie  noża tnącego  po naostrzeniu. 

 Często sprawdzaj, czy osłona samozamykająca i kosz na trawę nie uległy zniszczeniu lub zużyciu.   

 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, transportu lub przechylania maszyny: 

- zakładaj mocne rękawice robocze; 

- chwyć maszynę w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę wagę i jej rozkład. 

 

 

Ostrze 

Kontrola 

 Pochylenie silnika kosiarki nie może przekraczać 15 stopni . Dotyczy to przechylania na boki i do przodu.  By 

nie dochodziło do zalewania tłumika lub filtra powietrza w trakcie czynności obsługowych należy unosić w 

górę tylko przód kosiarki . Ponadto należy ściśle przestrzegać zaleceń odnośnie poziomu oleju , który 

powinien być zgodny z oznaczeniami na bagnecie . Podwyższony stan oleju powoduje bowiem zmniejszenie 

dopuszczalnego kąta pochylenia silnika .  

 Sprawdź, czy ostrze nie jest uszkodzone, nie ma na nim pęknięć, czy korozji. 

Tępe ostrze można naostrzyć, lecz ostrze nadmiernie zużyte, powyginane, popękane lub noszące ślady 

innych zniszczeń należy wymienić koniecznie.   

 Do instalacji ostrza należy zawsze używać klucza dynamometrycznego. 

 Sprawdź, czy śruba noża jest dobrze dokręcona . 

 Ostrzenia noża można dokonywać tylko w autoryzowanym serwisie.  
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Zdejmowanie i instalacja 
Jeżeli zdejmujesz ostrze do naostrzenia lub wymiany, do instalacji potrzebny będzie klucz dynamometryczny. 

W celu ochrony rąk korzystaj z grubych rękawic. 

 Odkręć śrubę za pomocą klucza nasadowego. Użyj drewnianego klocka, aby zapobiec obrotom ostrza 

podczas odkręcania śruby. Następnie zdejmij ostrze. 

 

 Zainstaluj ostrze przy użyciu śruby i specjalnych podkładek. Należy używać specjalnych podkładek 

wklęsłych od strony ostrza i wypukłych od strony śruby. 

 

 Przykręć śrubę ostrza za pomocą klucza dynamometrycznego. Użyj drewnianego klocka, aby zapobiec 

obrotom ostrza podczas przykręcania śruby. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie i wymiana worka na trawę 

  Czyszczenie 

 Myj worek wężem ogrodowym i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem, mokry   

  worek szybko ulegnie zapchaniu. 

 

  Wymiana  
 Odepnij plastikowe brzegi worka od stelaża, usuń stelaż z worka. 

ADAPTER OSTRZA 

OSTRZE 

PODKŁADKA 

ŚRUBA 
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 Umieść stelaż w worku, przypnij plastikowe brzegi worka do stelaża. 

 

Konserwacja silnika - patrz instrukcja obsługi silnika! 

 Sprawdź poziom oleju w silniku  

Sprawdź poziom oleju w silniku przy wyłączonym silniku .  

 Odkręć nakrętkę  wlewu oleju i wytrzyj wskaźnik prętowy do czysta. 

 Umieść wskaźnik prętowy w szyjce wlewu oleju, lecz nie przykręcaj go. 

 Sprawdź poziom oleju na wskaźniku. Jeżeli poziom oleju zbliża się do dolnej granicy, wlej olej do górnego 

poziomu. Nie przelewaj. 

 Mocno dokręć nakrętkę wlewu oleju. 

 

 

 

 

 

                                                                          UWAGA: Praca Silnika przy niskim poziomie oleju spowoduje                        

                                                                                            uszkodzenie silnika 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana oleju w silniku                  -  patrz instrukcja obsługi silnika! 
  Dla zapewnienia długotrwałej , bezawaryjnej pracy silnika należy pierwszą wymianę oleju dokonać po 

pierwszych 5 godzinach pracy a następne co 25 godzin lub częściej jeżeli silnik pracuje w ciężkich warunkach 

( wysokie temperatury , duże zanieczyszczenie powietrza ) . Należy pamiętać , że zalecane oleje są 

jednosezonowe i z tego powodu należy je koniecznie wymieniać co sezon bez względu na ilość przepracowanych 

godzin . Olej należy wymieniać , gdy silnik jest ciepły. Ciepły olej pozwala na szybkie i całkowite opróżnienie 

skrzyni korbowej silnika. 
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Olej może być spuszczany poprzez otwór spustowy w misie olejowej lub gdy silnik jest go pozbawiony przez 

otwór wlewowy .  

  Pozbądź się zużytego oleju z silnika oraz pojemników w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Najlepszym      

sposobem będzie oddanie go do odzysku w zamkniętym pojemniku do miejscowego centrum recyklingu lub 

punktu serwisowego. Oleju nie należy wyrzucać do śmieci, wylewać na ziemię, ani do zlewu. 

 Napełnij zalecanym olejem. Nie przelewaj. Pozwól, by olej pozostał w silniku przez kilka minut, następnie 

zmierz poziom oleju. 

 

Filtr powietrza - patrz instrukcja obsługi silnika! 

    UWAGA: Eksploatacja silnika bez filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza    

    jest zabroniona . Skutkuje to wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza silnika  

    powodując jego szybkie zużycie .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odkręć śrubę i usuń pokrywę. 

 

 Usuń filtr z podstawą filtra powietrza. 

 

 Sprawdź filtr i element piankowy, i wymień je, jeżeli są uszkodzone. 

 Wyczyść filtr stukając nim kilkakrotnie o twardą powierzchnie w celu usunięcia brudu lub bardzo ostrożnie 

wdmuchnij sprężone powietrze przez filtr powietrza od środka. Nigdy nie wymiataj brudu; wymiatanie 

spowoduje przeniknięcie brudu do włókien . Jeżeli silnik nadal pracuje nierówno lub nie można go uruchomić 

należy koniecznie wymienić filtr na nowy . 

 Wytrzyj zabrudzenia od środka podstawy i osłony filtra powietrza za pomocą wilgotnej szmatki. Uważaj, by 

brud nie dostał się do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika . 

 Ponownie zainstaluj filtr i osłonę. 
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patrz instrukcja obsługi silnika! Świeca zapłonowa      - 

Zachowanie odpowiedniego odstępu i brak osadu zapewnia prawidłową skuteczność świecy 

zapłonowej. 

 Odłącz fajkę świecy zapłonowej i usuń zanieczyszczenia w okolicy świecy zapłonowej. 

 

 Wykręć świecę zapłonową przy pomocy klucza do świecy zapłonowej. 

 

 

 

 Sprawdź świecę zapłonową. Wymień ją, jeżeli elektrody są zużyte, lub jeżeli izolator jest pęknięty lub 

wyszczerbiony. 

 

 Dokonaj pomiaru odległości elektrody świecy zapłonowej przy pomocy odpowiedniego urządzenia 

pomiarowego. Szczelina powinna wynosić 0,7 ~ 0,8 mm . Jeśli to konieczne, Zmień szczelinę ostrożnie 

wyginając elektrodę boczną przy pomocy przeznaczonego do tego narzędzia. 

 

 Ostrożnie zamontuj świecę zapłonową. Zrób to ręcznie, by uniknąć przekręcenia gwintu. 

 

 Umieść fajkę na świecy zapłonowej. 

 

         UWAGA: Poluzowana świeca zapłonowa może spowodować przegrzanie i uszkodzenie silnika. 

Nadmierne dociśnięcie świecy zapłonowej może uszkodzić gwint w głowicy cylindra. 
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Regulacja linki dźwigni napędu i linki dźwigni hamulca 
 W przypadku poluzowania dźwigni napędu należy naprężyć linkę sprzęgła (jak na rysunku). 

 

 

 W przypadku poluzowania dźwigni hamulca należy naprężyć linkę hamulca (jak na rysunku). 

 
W przypadku oporów w przesuwaniu się linek wpuść perę kropel środka smarnego. 

Plan konserwacji  - patrz instrukcja obsługi silnika! 

Poniższe czynności kontrolne użytkownik może wykonywać we własnym zakresie . 

HARMONOGRAM 

CZYNNOŚCI  

OBSŁUGOWYCH 

Przed 

każdym 

użyciem 

Po 

pierwszym 

miesiącu 

lub 5 godz. 

Co 3 

miesiące 

lub 

25 godz. 

Co 6  

miesięcy 

lub 

50 godz. 

Raz do 

roku 

lub 100 

godz. 

Co dwa 

lata  

lub 250 

godz. 
Przeglądu urządzenia należy 

dokonywać po wyznaczonej 

liczbie miesięcy lub po 

upływie określonej liczby 

godzin, w zależności od tego, 

który z terminów upływa 

wcześniej. 

Olej silnikowy Sprawdź O      

Wymień  O O    

Filtr powietrza Sprawdź  O     

Wymień   O    

Świeca 

zapłonowa 

Sprawdź - 

ustaw 

    O  

Wymień      O 
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Klocek 

hamulcowy 

koła 

zamachowego 

(typ A) 

Sprawdź     O  

Zbiornik i filtr 

paliwa  

Wyczyść   O    

Rura wlewu 

paliwa 

Sprawdź Co 2 lata (W razie konieczności wymień) 

Luz zaworowy Sprawdź - 

ustaw 

    O  

Komora 

spalania 

Wyczyść Co 200 godzin 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów 

NIE MOŻNA URUCHOMIĆ 

SILNIKA 

Możliwa przyczyna Korygowanie 

1. Sprawdź poziom paliwa. Brak paliwa. Wlej paliwo. 

Niewłaściwe paliwo 

 

  Zanieczyszczony gaźnik 

( silnik  przechowywany z 

paliwem przez okres dłuższy niż 

30 dni  ) 

Odlej paliwo ze zbiornika i 

gaźnika . Nalej świeżej benzyny. 

 

Zgłoś się do serwisu 

2. Wyjmij i sprawdź świecę 

zapłonową. 

Wadliwa , pokryte nagarem 

elektrody lub nieprawidłowa 

szczelina między elektrodami. 

Wymień lub wyczyść świecę 

zapłonową. 

Świeca zapłonowa zawilgocona 

paliwem (zalany silnik). 

Osusz i zamontuj ponownie świecę 

zapłonową. 

3. Oddaj silnik do serwisu 

autoryzowanego lub firmowego, 

lub sprawdź w instrukcji napraw 

i obsługi. 

Zablokowany filtr paliwa, 

awaria gaźnika, awaria zapłonu, 

zablokowane zawory, itp. 

W razie konieczności wymień lub 

napraw wadliwe elementy. 

 

 

 

 

 

UTRATA MOCY SILNIKA Możliwa przyczyna Korygowanie 

1.Sprawdź filtr powietrza. Brudny filtr powietrza. Oczyść lub wymień elementy 

filtra powietrza. 

2. Sprawdź poziom paliwa. Niewłaściwe paliwo;  

 

Zanieczyszczony gaźnik  

Usuń stare paliwo i nalej świeżej 

benzyny 

Zgłoś się do serwisu 

 

3. Oddaj silnik do serwisu 

autoryzowanego , lub sprawdź w 

instrukcji napraw i obsługi. 

Zablokowany filtr paliwa, awaria 

karburatora, awaria zapłonu, 

zablokowane zawory, itp. 

W razie konieczności wymień lub 

napraw wadliwe elementy. 
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9. Przechowywanie  

 Ta sama benzyna nie może pozostawać w zbiorniku dłużej, niż przez okres jednego miesiąca. 
 Dokładnie oczyść kosiarkę, zabezpiecz antykorozyjnie i przechowuj ją w suchym miejscu w zadaszonym 

pomieszczeniu. 

 Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym może ona mieć kontakt z iskrą 

lub płomieniem. 

 Aby ograniczyć ryzyko pożaru zadbaj, by w pobliżu silnika, tłumika i komory akumulatora nie znajdowała 

się trawa, liście, ani nadmiar smaru. 

 Zbiornika paliwa nie należy opróżniać w pomieszczeniu. 

 Zachowaj ostrożność podczas ustawiania maszyny, by palce nie utknęły pomiędzy poruszającym się ostrzem, 

a nieruchomymi elementami urządzenia. 

 Zadbaj, by maszyna ostygła przez co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem jej przechowywania.  

 Kosiarkę przechowuj w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

 Dokonaj konserwacji układu przeniesienia napędu na koła. 

10. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

Przez wzgląd na ochronę środowiska zaleca się przestrzeganie następujących zasad: 

 Korzystaj wyłącznie z czystej benzyny bezołowiowej. 

 Zawsze używaj lejka i/lub kanistra z kontrolą poziomu w celu uniknięcia rozlania paliwa po przepełnieniu 

zbiornika. 

 Nie nalewaj paliwa do pełna. 

 Nie przelewaj oleju silnikowego. 

 Zmieniając olej upewnij się, że cały wykorzystany olej został zebrany. Unikaj rozlewania. Oddaj zużyty olej 

do punktu recyklingu. 

 Nie wylewaj zużytego filtra oleju do kosza. Oddaj go do punktu recyklingu. 

 Wymień wadliwy tłumik. Przeprowadzając naprawy zawsze używaj oryginalnych części zamiennych. 

 Korzystaj z pomocy specjalisty ilekroć gaźnik wymaga ustawienia. 

 Czyść filtr powietrza zgodnie z zaleceniami. 

 

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Jeżeli któregoś dnia dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze urządzenie wymaga wymiany lub nie jest Wam już 

potrzebne, pamiętajcie o ochronie środowiska i utylizujcie w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, 

zgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre autoryzowane Punkty Serwisowe i punkty sprzedaży przyjmują stary 

sprzęt i utylizują go w sposób bezpieczny dla środowiska.  

Transport 

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć kapturek świecy zapłonowej przed transportem urządzenia w dowolne 

miejsce. 

2. Zamontować wszelkie osłony, jeśli do starczono z urządzeniem do transportu. 

3. Zawsze transportować produkt trzymając go za uchwyt. 

4. Produkt należy chronić przed silnymi uderzeniem i wibracjami, jakie mogą występować podczas transportu 

samochodowego. 
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5. Zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jego wyśliźnięciu, upadkowi, wylaniu się paliwa, uszkodzeniom lub 

uszkodzeniom ciała osób znajdujących się w pobliżu. 

 

11. Gwarancja 

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE SĄ W DOŁĄCZONEJ DO URZĄDZENIA KARCIE 

GWARANCYJNEJ. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKI SPALINOWEJ, INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SILNIKA ORAZ KARTA GWARANCYJNA SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA.  

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzenia, ani za 

korzystanie z urządzenia niezgodne z warunkami obsługi i konserwacji opisanymi w instrukcji użytkownika. 

Przed rozpoczęciem korzystania z kosiarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zamawiając części 

zamienne należy podać numer referencyjny urządzenia, rok produkcji, numer serii kosiarki i silnika.  

 

W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości związanych z obsługą urządzenia należy  

zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub do sprzedawcy.  

 

 

12 .  Dane techniczne     

Model kosiarki: VGS 530 SL 

Model silnika:  LC1P70FA 

Moc znamionowa:  3.6 kW 

Obroty:  3000 obr/min 

Pojemność silnika:  196 cc 

Rozruch: ręczny 

Pojemność zbiornika paliwa: 1.0 l 

Pojemność zbiornika oleju: 0.60 l 

Regulacja wysokości:  25-75mm 8-stopniowa 

Szerokość koszenia: 530 mm 

Średnica kół:   178mm (przednie), 254 mm (tylne) 

Pojemność kosza:  60 l 

Obudowa: stalowa 

Waga netto: 38 kg 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 98 dB (A) 

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95.72 dB (A) 

Poziom ciśnienia akustycznego: 84.6 dB (A) 

Poziom wibracji na uchwycie prowadzącym:  5.542 m/s² 

 

 

Producent: SHAOXING GIANS GARDEN MACHINERY CO., LTD. 

No. 196, Haitang Road, Paojiang Industry Park, Shaoxing, 312000, Zhejiang Province, P.R.C. 
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