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Instrukcja obsługi kosiarki spalinowej 

Model: KCL19P, KCL19SP, KCL21P, KCL21SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PRODUCENT: 

  P.P.H.U. "GRASS" Marta Łozińska spółka jawna     

  ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzów 

  tel. (12) 285 22 44 fax. (12) 285 41 45 

  www.grass.com.pl   E-Mail: info@grass.com.pl 

 

 

Instrukcja oryginalna w języku polskim                             wydanie nr.: 1/2020 

 

 

 Uwaga 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą 

instrukcję obsługi, aby wiedzieć jak właściwie korzystać z urządzenia.  

Instrukcję należy zawsze przechowywać w pobliżu. 
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UWAGA   

Ilustracje  w  niniejszej  instrukcji  obsługi  mają  charakter  poglądowy  i  w  

niektórych szczegółach mogą różnić  

się od rzeczywistego wyglądu urządzeń.   
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B1 B2 B3 B4 B5 

          Tabliczka znamionowa 

B6 B7 

  

B1: Przeczytaj ten podręcznik uważnie przed użyciem. 

B2: Trzymać osoby postronne z dala od miejsca pracy. 

B3: Ryzyko zranienia dłoni i stóp. 

Przed naprawą prosimy odłączyć przewód zapłonowy, a następnie wykonać naprawę 

zgodnie z podręcznikiem obsługi. 

B4: Emisja toksycznego gazu - nie używać kosiarki na obszarze zamkniętym lub słabo   

    wentylowanym. 

B5: Podczas koszenia prosimy nosić okulary ochronne i zatyczki do uszu. 

    Gorące powierzchnie. 

B6: Etykieta z poziomem hałasu według dyrektywy 2000/14/WE, zmienionej przez 2005/88/WE 

(Dla modeli z 21-calowym nożem tnącym.) 

B7: Etykieta z poziomem hałasu według dyrektywy 2000/14/WE, zmienionej przez 2005/88/WE 

(Dla modeli z 19-calowym nożem tnącym.) 

 

 

Kosiarka spalinowa przeznaczona jest do koszenia trawy w ogrodach przydomowych o  

powierzchni do 1500m².    

Jakiekolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do innych celów są rzeczą niebezpieczną i 

zabronioną. Wykorzystywanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione i powoduje 

utratę gwarancji.   

 

2 - PRZEZNACZENIE KOSIARKI 

 

1 - OBJAŚNIENIE SYMBOLI 
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Model KCL21SP KCL19SP 

Silnik Loncin Loncin 

Pojemność silnika 196 cm³ 166 cm³ 

Napęd Tak Tak 

Regulacja wysokości Centralna regulacja Centralna regulacja 

Wysokość koszenia 30-80 mm /7 stopni 30-80 mm /7 stopni 

Pojemność kosza 60 l 60 l 

Szerokość koszenia 530mm 480mm 

Materiał zespołu tnącego Stal Stal 

Typ noża  KCL21-6 KCL19-6 

Moment dokręcenia noża 50 Nm 50 Nm 

Zmierzony poziom mocy akustycznej LWA 96,6 dB(A) 94,4 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 98 dB(A) 96 dB(A) 

Poziom wibracji na uchwycie prowadzącym 7,12 m/s² K=1,5 m/s² 7,12 m/s² K=1,5 m/s² 

Poziom ciśnienia akustycznego LPA 76,6 db(A) 74,6 db(A) 

Waga 41,5 Kg 37 Kg 

Paliwo / Olej Pb 95 / SAE 30 Pb 95 / SAE 30 

 

Model KCL21P KCL19P 

Silnik Loncin Loncin 

Pojemność silnika 196 cm³ 166 cm³ 

Napęd --- --- 

Regulacja wysokości Centralna regulacja Centralna regulacja 

Wysokość koszenia 30-80 mm /7 stopni 30-80 mm /7 stopni 

Pojemność kosza 60 l 60 l 

Szerokość koszenia 530mm 480mm 

Materiał zespołu tnącego Stal Stal 

Typ noża  KCL21-6 KCL19-6 

Moment dokręcenia noża 50 Nm 50 Nm 

Zmierzony poziom mocy akustycznej LWA 96,6 dB(A) 94,4 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 98 dB(A) 96 dB(A) 

Poziom wibracji na uchwycie prowadzącym 7,12 m/s² K=1,5 m/s² 7,12 m/s² K=1,5 m/s² 

Poziom ciśnienia akustycznego LPA 76,6 db(A) 74,6 db(A) 

Waga 38,5 Kg 34 Kg 

Paliwo / Olej Pb 95 / SAE 30 Pb 95 / SAE 30 

 

Rok budowy maszyny: na urządzeniu na tabliczce znamionowej.  

 

 

 

 

3 – DANE TECHNICZNE 
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   1.    Dźwignia hamulca kosiarki/ bezpieczeństwa 

   2.    Dźwignia jazdy 

   3.    Uchwyt sterowania 

   4.    Silnik  

   5.    Pokrywa wyrzutu bocznego  

   6.    Zespół regulacji wysokości 

   7.    Kosza na trawę 

 

A: klucz świecy zapłonowej 

 

4 - BUDOWA KOSIARKI 

 

WAŻNE: Przed użyciem silnika, należy uważnie przeczytać wymagania bezpieczeństwa 

podane w instrukcji silnika. 
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   1.    Uchwyt sterowania 

   2.    Dźwignia włączania noża 

   3.    Dźwignia jazdy 

   4.    Silnik  

   5.    Zespół regulacji wysokości 

   6.    Kosz na trawę 

 

A: klucz świecy zapłonowej 

 

WAŻNE: Przed użyciem silnika, należy uważnie przeczytać wymagania bezpieczeństwa 

podane w instrukcji silnika. 
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(1) Wyciągnąć uchwyt na swoje miejsce i dokręcić plastykowe nakrętki. Instalacja kosiarki jest 

wykonywana wygodnie i łatwo.  

 

    

(2) Ustawić uchwyt na odpowiednią wysokość. 

    

(3) Przymocować przewody odpowiednimi zaciskami. 

 

(4) Poprowadzić linkę rozrusznika ręcznego przez jej prowadnicę.  

   

5 - MONTAŻ KOSIARKI 
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1. Zamocowanie: Podnieść pokrywę tylną i zaczepić worek na trawę z tyłu kosiarki. 

2. Wyjmowanie: chwycić i podnieść pokrywę tylną, wyjąć worek na trawę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłożyć nacisk z zewnątrz, żeby odblokować dźwignię, przestawić dźwignię do przodu lub do tyłu, 

żeby ustawić wysokość.  

 

 

7 - REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA 

 

6 - MONTAŻ ZASOBNIKA TRAWY 

 



 

Strona 9 z 17 
 

Zabezpieczenie klapy wyrzutu bocznego 

 

 

                            (1) Aby otworzyć klapę wyrzutu bocznego należy odchylić blokadę 

 

 

 

 

 

 

 

                             (2) otworzyć klapę wyrzutu bocznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacja linki napędu 

- Aby napęd działał poprawnie, linka napędu musi być odpowiednio napięta. Aby wyregulować linkę 

napędu należy wykręcać króciec z nakrętki – zwiększanie napięcia linki. 

                        Nakrętka kontrująca          Króciec 

    Nakrętka króćca  
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a) Należy zawsze używać kosiarki z zasobnikiem trawy lub deflektorem na swoim miejscu. 

b) Przed opróżnieniem zasobnika trawy lub zmianą wysokości koszenia, należy wyłączyć silnik. 

c) Podczas pracy silnika nie wolno wkładać rąk ani stóp pod kosiarkę lub pod miejsce wyrzucania 

trawy.  

d) Przed koszeniem usunąć wszystkie ciała obce z trawnika, które mogłyby być wyrzucone przez 

kosiarkę.  

e) Trzymać dzieci i inne osoby oraz zwierzęta domowe w bezpiecznej odległości podczas używania 

kosiarki. 

f) Nie wolno podnosić kosiarki podczas uruchamiania silnika.  

 

 

 

9.1 Przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać oddzielną  instrukcję silnika i napełnić 

silnik benzyną 95 oktanów i olejem.  

URUCHAMIANIE SILNIKA 

Gdy maszyna została prawidłowo przygotowana, uruchomić silnik  

w następujący sposób: 

1. Stojąc za maszyną, chwycić dźwignię hamulca i docisnąć ją 

do uchwytu, jak pokazano na Rysunku 8. 

2. Chwycić dźwignię hamulca i mocno pociągnąć ręczny 

rozrusznik. Powoli cofnąć go na prowadnicę linki po 

uruchomieniu silnika. Zwolnienie dźwigni hamulca zatrzyma 

silnik i nóż tnący. 

 

 

Nóż tnący działa zaraz po uruchomieniu silnika. Utrzymywać dźwignię hamulca w położeniu 

roboczym podczas pracy maszyny. Silnik zatrzyma się po zwolnieniu dźwigni hamulca. 

 

9.2 FUNKCJA NAPĘDU JAZDY 

 

Chwycić dźwignię napędu jazdy - maszyna automatycznie ruszy 

wtedy do przodu. (Patrz Rysunek 9) 

Podczas pracy, trzymać uchwyty obiema rękami. 

 

9.3 ZATRZYMYWANIE SILNIKA I MASZYNY 

Zwolnić dźwignię hamulca, żeby zatrzymać silnik i nóż tnący, wyłączając w ten sposób całą kosiarkę. 

 

9.4 ZASOBNIK TRAWY 

Opróżnić i oczyścić worek, upewniając się, że jest czysty i przewiewny. 

 

9 - OBSŁUGA 

 

8 - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 REGULACJE 

 

Rysunek 8 

Rysunek 9 
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Instrukcje bezpieczeństwa 

1.1 Szkolenie 

1.1.1 Uważnie przeczytać instrukcję. Zapoznać się z przyrządami sterowniczymi i prawidłowym użyciem 

maszyny. 

1.1.2 Nie pozwolić, że kosiarka była używana przez dzieci lub osoby nieznające niniejszej instrukcji. 

Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora; 

1.1.3 Nie wolno kosić, gdy inne osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta domowe są w pobliżu; 

1.1.4 Należy pamiętać, że operator lub użytkownik są odpowiedzialni za wypadki lub powstałe 

zagrożenia dla innych osób lub ich własności. 

1.2 Przygotowanie  

1.2.1 Podczas koszenia, należy zawsze nosić pełne obuwie i długie spodnie. Nie używać maszyny bez 

żadnego obuwia lub w otwartych sandałach, nosić ochronniki przeciwhałasowe.  

1.2.2 Dokładnie sprawdzić miejsce, gdzie kosiarka ma być używana i usunąć wszystkie przedmioty, 

które mogą być wyrzucane przez maszynę; 

1.2.3 OSTRZEŻENIE- Benzyna jest łatwopalna. 

- paliwo przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu; 

- tankować tylko na świeżym powietrzu i nie palić tytoniu podczas tankowania; 

- wlać paliwo przed uruchomieniem silnika. Nie wolno usuwać korku wlewu paliwa ani tankować 

podczas pracy silnika lub gdy silnik jest gorący; 

- w przypadku rozlania benzyny nie wolno włączać silnika, tylko usunąć maszynę z miejsca rozlania i 

unikać używania źródeł zapłonu zanim opary benzyny nie rozproszą się. 

- dokładnie dokręcać wszystkie korki wlewu zbiornika paliwa i pojemników z paliwem. 

1.2.4  Wymienić uszkodzone tłumiki; 

1.2.5  Przed użyciem sprawdzić wzrokowo czy ostrze, śruby ostrza i zespół tnący nie są zużyte lub 

uszkodzone. Wymienić zużyte lub uszkodzone noże i śruby w kompletach, żeby zachować wyważenie. 

1.3 Obsługa 

1.3.1 Nie włączać silnika w zamkniętej przestrzeni, gdzie mogą zbierać się dymy zawierające 

niebezpieczny tlenek węgla; 

1.3.2 Pracować tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym; 

1.3.3 Unikać koszenia mokrej trawy, jeśli to możliwe; 

1.3.4 Na pochyłościach należy zawsze zachować stabilną postawę; 

1.3.5 Iść powoli, nie biegać; 

1.3.6 W przypadku maszyn rotacyjnych na kołach, należy kosić tylko w poprzek zbocza, nigdy w górę i w 

dół; 

1.3.7 Zachować najwyższą ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na zboczach; 

1.3.8 Nie wolno kosić na silnie nachylonych stokach; 

1.3.9 Zachować najwyższą ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki do siebie; 

1.3.10 Zatrzymać nóż tnący, jeśli kosiarkę trzeba przechylić przy przejeżdżaniu przez powierzchnię nie 

porośniętą trawą lub jest transportowaniu na miejsce koszenia i z powrotem; 

1.3.11 Nie wolno obsługiwać kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub bez urządzeń zabezpieczających, 

np. deflektorów i pojemników na trawę, na swoim miejscu; 

10 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
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1.3.12 Nie zmieniać nastaw regulatora obrotów i unikać nadmiernych obrotów silnika;  

1.3.13 Przed włączeniem silnika odłączyć wszystkie noże tnące i sprzęgła napędu; 

1.3.14 Silnik należy uruchamiać ostrożnie zgodnie z instrukcjami i trzymać stopy z dala od noży tnących; 

1.3.15 Nie przechylać kosiarki podczas włączania silnika; 

1.3.16 nie wolno uruchamiać silnika, stojąc przed rynną wylotową; 

1.3.17 Nie wpychać rąk ani stóp blisko obracających się części lub pod nimi. Przez cal;y czas zachować 

odstęp od otworów wylotowych; 

1.3.18 Nie wolno chwytać ani przenosić kosiarki, gdy silnik jest włączony; 

1.3.19 Wyłączyć silnik i odłączyć kabel świecy zapłonowej, upewniając się, że wszystkie ruchome części 

zatrzymały się całkowicie i wyjąć kluczyk ze stacyjki, jeśli jest: 

- Przed usunięciem zatorów lub oczyszczeniem rynny; 

- Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą na kosiarce;  

- Po uderzeniu o ciało obce. Sprawdzić czy kosiarka nie jest uszkodzona i naprawić ją przed 

ponownym uruchomieniem; 

- Jeśli kosiarka zaczyna nadmiernie drgać, sprawdzić to natychmiast. 

1.3.20 Wyłączyć silnik i odłączyć kabel świecy zapłonowej, upewniając się, że wszystkie ruchome części   

zatrzymały się całkowicie i jeśli jest kluczyk, wyjąć go: 

- Przy każdym oddalaniu się od kosiarki; 

- Przed tankowaniem; 

1.3.21 Zmniejszyć ustawienie przepustnicy podczas wyłączania silnika i, jeśli silnik posiada zawór 

odcinający, zamknąć dopływ paliwa po zakończeniu koszenia; 

1.3.22 Iść powoli, gdy używane jest tylne siedzenie. 

1.3.23 Nie używaj jeśli jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych   

      środków odurzających. 

1.4 Konserwacja i przechowywanie 

1.4.1 Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty muszą być zawsze dokręcone, że maszyna była w bezpiecznym 

stanie roboczym; 

1.4.2 Nie wolno przechowywać maszyny z pojemnikiem napełnionym benzyną wewnątrz budynku, gdzie 

opary benzyny mogą dotrzeć do otwartego ognia lub iskier; 

1.4.3 Przed schowaniem maszyny do budynku, odczekać aż silnik ostygnie; 

1.4.4 Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, usunąć trawę, liście i nadmiar smaru z miejsca 

przechowywania silnika, tłumika i benzyny; 

1.4.5 Często sprawdzać czy worek na trawę nie jest wytarty lub uszkodzony; 

1.4.6 Dla bezpieczeństwa, należy wymieniać zużyte i uszkodzone części; 

1.4.7 Jeśli zbiornik paliwa musi być opróżniony, należy to robić na zewnątrz budynków. 

 

 Uwaga:  Nie wolno dotykać obracającego się ostrza. 

 Ostrzeżenie:  Tankować w dobrze wentylowanym miejscu przy wyłączonym silniku. 
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11.1 Konserwacja 

OSTRZEŻENIE: wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonową przed wykonaniem każdej naprawy lub 

konserwacji. 

- Skorzystać z oddzielnej instrukcji konserwacji silnika.     

- Wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonową przed wykonaniem każdej naprawy lub 

konserwacji. 

- W przypadku silników czterosuwowych uważnie przeczytać instrukcję konserwacji silnika. 

Regularnie sprawdzać poziom oleju i uzupełniać go albo wymieniać olej w razie potrzeby. 

- Często sprawdzać kosiarkę i upewniać się, że wszelkie pozostałości trawy zostały usunięte 

spod zespołu tnącego. 

- Regularnie smarować oś koła i łożyska. 

- Często sprawdzać nóż tnący - aby koszenie było doskonałe, nóż powinien być zawsze ostry i 

dobrze wyważony. 

- W regularnych odstępach czasu sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów. Zużyte lub 

źle dokręcone nakrętki i śruby mogą powodować poważne uszkodzenia silnika i ramy. 

- Jeśli nóż tnący uderzy mocno o jakąś przeszkodę, zatrzymać kosiarkę i oddać ją do punktu 

serwisowego. 

 

NÓŻ TNĄCY: nóż tnący jest wykonany z prasowanej stali i dla uzyskania doskonałego cięcia, należy nóż 

często ostrzyć - mniej więcej po każdych 125 godzinach pracy. Upewnić się, że nóż tnący jest zawsze 

dobrze wyważony.  

NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH NOŻY TNĄCYCH OZNAKOWANYCH MARKĄ 

PRODUCENTA . 

 

Aby wyjąć nóż tnący, odkręcić wkręt, ○,1sprawdzić wspornik noża i wymienić wszystkie części 

zamienne, jeśli są zużyte lub uszkodzone. 

 

Podczas ponownego montowania noża tnącego, upewnić się, że krawędzie tnące są skierowane w 

kierunku obrotu silnika. Wkręt noża tnącego musi być dokręcony do momentu 3,7 K·gm (37Nm) kluczem 

dynamometrycznym. 

 

 

 

 

 

 

11 - KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE  

 

UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. CZĘŚCI ZAMIENNE NISKIEJ 

JAKOŚCI MOGA SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE KOSIARKU I ZAGRAŻAĆ 

BEZPIECZEŃSTWU. 
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11.2 CZYSZCZENIE  

UWAGA: Nie polewać silnika wodą. Woda może uszkodzić silnik lub zanieczyścić układ paliwowy. 

1. Wytrzeć zespół tnący suchą ściereczką. 

2. Polać wodą zespół tnący, przechylając kosiarkę ze świecą zapłonową skierowaną w górę. 

3. Skorzystać z oddzielnej instrukcji czyszczenia silnika.     

 

11.3 INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA  

Przed przechowywaniem kosiarki, należy wykonać poniższe czynności. 

1. Po ostatnim koszeniu w sezonie umożliwić pracę silnika, aż do wyczerpania paliwa. 

2. Dokładnie oczyścić i nasmarować kosiarkę zgodnie z instrukcjami smarowania. 

3. Sprawdzić w podręczniku silnika instrukcje prawidłowego przechowywania. 

4. Lekko nasmarować nóż tnący kosiarki smarem do karoserii, żeby zapobiec rdzewieniu. 

5. Przechowywać kosiarkę w suchym, czystym miejscu. 

UWAGA: 

- Podczas przechowywania dowolnego sprzętu napędzanego w niewentylowanym pomieszczeniu lub 

szopie, należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie sprzętu przed korozją. Używając lekkiego oleju lub 

silikonu, pokryć wyposażenie, zwłaszcza linki i wszystkie ruchome części. 

- Uważać, żeby nie pogiąć ani nie poskręcać kabli. 

- Jeżeli linka rozrusznika odłączy się od prowadnicy linki na uchwycie, odłączyć i uziemić przewód 

zapłonowy, nacisnąć dźwignię sterowania noża tnącego o powoli wyciągnąć linkę rozrusznika z silnika. 

Wsunąć linkę rozrusznika w prowadnicę linki na uchwycie. 

 

 

TRANSPORT 

 

Transport: jeżeli zachodzi konieczności przetransportowania kosiarki, należy opróżnić zbiornik paliwa i 

zdjąć fajkę świecy. Pamiętaj, aby w trakcie załadunku i wyładunku kosiarki  nie przechylać jej w żadną 

stronę. 

Pamiętaj, aby kosiarkę zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w przestrzeni ładunkowej pojazdu w 

trakcie przewożenia. Zamocuj urządzenie bezpiecznie odpowiednimi pasami. 

Zadbaj, aby przestrzeń ładunkowa pojazdu była odpowiednio wentylowana, w sposób uniemożliwiający 

gromadzenie się oparów paliwa. 

 

 

USUWANIE ODPADÓW I RECYCLING 

 

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.    
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PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA DZIAŁANIE NAPRAWCZE 

Silnik nie uruchamia 

się. 

Przepustnica w niewłaściwym 

położeniu w danych warunkach. 

Przestawić przepustnicę we właściwe 

położenie. 

Zbiornik paliwa jest pusty. Napełnić zbiornik paliwem: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Filtr powietrza jest zabrudzony. Oczyścić filtr powietrza: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Poluzowana świeca zapłonowa.  Dokręcić świecę zapłonową do 25-30 Nm. 

Przewód zapłonowy poluzowany lub 

odłączony od świecy. 

Zamontować przewód zapłonowy na świecy 

zapłonowej. 

Nieprawidłowa szczelina iskrowa. Ustawić szczelinę 0,7 do 0,8 mm. 

Wadliwa świeca zapłonowa. Zamontować nową świecę zapłonową z 

prawidłową szczeliną iskrową: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Gaźnik jest zalany paliwem Wyjąć filtr powietrza i pociągać linkę 

rozrusznika, aż gaźnik sam się oczyści, a 

potem zamontować filtr powietrza. 

Wadliwy moduł zapłonowy. Skontaktować się z serwisem. 

Silnik trudno się 

uruchamia lub traci 

moc. 

Brud, woda lub stare paliwo w 

zbiorniku. 

Spuścić paliwo i oczyścić zbiornik. Napełnić 

zbiornik czystym, świeżym paliwem. 

Zatkany odpowietrznik w korku 

zbiornika paliwa. 

Oczyścić lub wymienić korek zbiornika paliwa. 

Filtr powietrza jest zabrudzony. Oczyścić element filtrujący filtra. 

Silnik pracuje 

nieregularnie. 

Wadliwa świeca zapłonowa. Zamontować nową świecę zapłonową z 

prawidłową szczeliną iskrową: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Nieprawidłowa szczelina iskrowa. Ustawić szczelinę iskrową 0,7 do 8 mm. 

Filtr powietrza jest zabrudzony. Oczyścić filtr powietrza: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Silnik pracuje słabo 

na wolnych 

obrotach. 

Filtr powietrza jest zabrudzony. Oczyścić filtr powietrza: skorzystać z 

PODRĘCZNIKA SILNIKA. 

Szczeliny powietrzne w obudowie 

silnika są zatkane. 

Usunąć brud ze szczelin. 

Żeberka chłodzące i przepusty 

powietrza po wężem dmuchawy 

silnika są zatkane. 

Usunąć brud z żeberek chłodzących i 

przepustów powietrza. 

Silnik przerywa na 

dużych obrotach. 

Za mała szczelina iskrowa na świecy 

zapłonowej. 

Ustawić szczelinę 0,7 do 0,8 mm. 

Silnik przegrzewa 

się. 

Ograniczony przepływ powietrza 

chłodzącego. 

Usunąć wszelki brud ze szczelin w obudowie, 

obudowie dmuchawy i przepustów powietrza. 

12 - WYKRYWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW 
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Nieodpowiednia świeca zapłonowa. Zamontować świecę zapłonową i żeberka 

chłodzące na silniku. 

Kosiarka silnie 

wibruje. 

Zespół tnący jest poluzowany. Dokręcić nóż tnący. 

Zespół tnący jest niewyważony. Wyważyć nóż tnący. 

 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI: 

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej urządzenia.  

 

Gwarancja nie obejmuje: 

- Niewystarczającej konserwacji. 

- Nietypowego użycia lub szkód spowodowanych przez uderzenia. 

- Montażu, regulacji i przygotowania maszyny. 

- Części zamiennych normalnie zużywających się, części zamiennych zabezpieczeń (pas, nóż 

tnący, wspornik noża tnącego, łożyska, kable, deflektory, świeca zapłonowa, filtr powietrza, itp.) 

- Kosztów transportu i opakowania. 

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych od producenta.  

 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli maszyna nie była używana zgodnie z 

przeznaczeniem lub operator nie używał maszyny zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji w 

podręczniku operatora.  

 

Uważnie przeczytać instrukcje obsługi przed każdym użyciem kosiarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - GWARANCJA 
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