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Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia do celów profesjonalnych, 
pó³profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

SPRZÊT  OGRODNICZY

Instrukcja Obs³ugi
Kosiarka elektryczna NAC

Instrukcja oryginalna 

Model

Moc nominalna 

Typ silnika 

Napiêcie 

Prêdkoœæ obrotowa bez obci¹¿enia

Szerokoœæ koszenia

Regulacja koszenia centralna 

Obudowa

Pojemnoœæ kosza 

Klasa ochronnoci

Stopieñ ochronnoœci 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 

Waga 

Rok produkcji

 5 stopniowa 20/65mm

 96 dB (A)

16 kg

IPX4

ZF6123B
1600 W

plastikowa

50 litrów

II

2014

elektryczny

230V ~ 50 Hz

3000min-1

380 mm

16

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

801 044 450

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, 
sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materia³ów w 
ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/156 

Producent: 

 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 

 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 

 nazwa:  Kosiarka elektryczna 

 model:  ZF6123B 

 numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 96 dB(A), 

 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 96 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 

· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC  za³¹cznik VI oraz 2005/88/EC  

(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej niebezpiecznych substancji RoHS 2011/65/UE, 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 60335-1:2002+A1:2004 +A2:2006+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010 Elektryczny sprzêt do 

u¿ytku domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania - Czêœæ 1: Wymagania ogólne, 

o EN 60335-2-77:2010 Bezpieczeñstwo elektrycznego sprzêtu do u¿ytku domowego i podobnego  

- Czêœæ 2-77: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce elektrycznych kosiarek trawnikowych, obs³ugiwanych 

przez operatora pieszego, 

o EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzêtu do u¿ytku domowego  

i podobnego z uwzglêdnieniem nara¿ania cz³owieka, 

o EN 55014-1:2006+A1:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów 

powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Czêœæ 1: Emisja, 

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ  

- Odpornoœæ na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów, 

o EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  

- Czêœæ 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du  

(fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A), 

o EN 61000-3-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Czêœæ 3-3: Dopuszczalne poziomy - 

Ograniczanie zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania œwiat³a w sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia, 

powodowanych przez odbiorniki o pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A przy³¹czanych be zwarunkowo. 

Procedury oceny zgodnoœci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej: 

 nazwa:   The Société Nationale de Certification et d’Homologation 

 adres:   11, route de Luxembourg;  L-5230 Sandweiler 

 numer identyfikacyjny:  0499 

Deklaracja ta odnosi siê wy³¹cznie do maszyny w stanie, w jakim zosta³a wprowadzona do 

obrotu i nie obejmuje czêœci sk³adowych dodanych przez u¿ytkownika koñcowego lub 

przeprowadzonych przez niego póŸniejszych dzia³añ.  

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., a osob¹ upowa¿nion¹ 

do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 

 

 

Gdynia, 10 grudnia 2013       Piotr Gajos 

miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 



15

Notatki:
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania maszyny.
 W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ wyrobu lub 
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Spis treœci Ustawienie wysokoœci koszenia .........................9
Dane Techniczne.................................................1 U¿ytkowanie kosiarki .........................................9
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Piktogramy i oznaczenia sterownicze ................2 Czyszczenie obudowy zespo³u tn¹cego..............10
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Zastosowanie kosiarki ........................................5 Przechowywanie i konserwacja..........................13
Zasady bezpieczeñstwa ......................................5 Kasacja ...............................................................13
Przed uruchomieniem.........................................6 Ryzyko resztkowe i ocena ryzyka resztkowego .14
Zabezpieczenie kosiarki przed przeci¹¿eniem ...6 Przegl¹dy ............................................................14
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1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. pracuj¹cej kosiarki.
2. Wa¿ne. Przeczytaæ instrukcjê obs³ugi przed 13 Podwójna ochrona elektryczna. 

u¿ytkowaniem 14 Zakaz wyrzucania do przypadkowego pojemnika na 
3. Uwaga: Odrzucane przedmioty. Zachowaæ dystans œmieci. 

od osób postronnych 15 Noœ solidne buty przeciwpoœlizgowe.
4. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ. 16 
5. Nie kosiæ zboczy w kierunku pochylenia.
6. Uwaga: Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy przed 

konserwacj¹ i napraw¹
7. Uwaga: Trzymaæ rêce i stopy z dala wiruj¹cych 

elementów
8. Uwaga: Trzymaæ rêce i stopy z dala od ostrzy no¿a
9. Zakaz pracy w uniesion¹ klap¹ wyrzutu do kosza.
10.Nale¿y stosowaæ okularu i nauszniki ochronne.
11 Przed rozpoczêciem pracy nale¿y oczyœciæ teren.
12.Osoby trzecie nie powinny znajdowaæ siê pobli¿u 

Niebezpieczeñstwo elektryczne.
17 Upewnij siê, ¿e ostrze i wszystkie czêœci ruchome,  

zatrzyma³y siê przed czyszczenia, napraw¹ lub
  kontrolom  kosiarki.
18 Stosuj rêkawice ochronne
19 Ostrze obraca siê przez kilka sekund po wy³¹czeniu 

kosiarki.
20 Zachowaj ostro¿noœæ podczas koszenia ¿eby  

przewód elektryczny by³ w bezpiecznej odleg³oœci    
no¿a kosiarki. 

21 Nie wystawiaæ na deszcz.

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Tabliczka znamionowa jest 
umieszczona na tylnej czêœci obudowy 

kosiarki. 
Informacje zawarte na tej tabliczce s¹ 

niezbêdne dla  ustalenia 
odpowiednich czêœci zamiennych i 

czynnoœci obs³ugowych.
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Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie kosiarki 
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Wprowadzenie
Zapoznanie siê i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, ¿e urz¹dzenie bêdzie u¿ytkowane w 
sposób bezpieczny zarówno dla u¿ytkownika, jak i samego urz¹dzenia. Nale¿y instrukcjê przechowywaæ 
przez ca³y okres u¿ytkowania maszyny, gdy¿ zawsze mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ przypomnienia sobie 
informacji zawartych w instrukcji, a tak¿e nale¿y j¹ przekazaæ wraz z urz¹dzeniem w przypadku odsprzeda¿y 
maszyny lub zmiany u¿ytkownika.

Uwagi ogólne
Dotycz¹ce przygotowania trawnika przed koszeniem:
Teren pracy kosiarki nale¿y oczyœciæ ze wszelkich przedmiotów, które mog¹ uszkodziæ zespó³ tn¹cy kosiarki, 
b¹dŸ mog¹ zostaæ wyrzucone spod pracuj¹cej kosiarki i poraniæ osoby postronne.
Koszenie nale¿y przeprowadzaæ przy oœwietleniu naturalnym lub sztucznym pod warunkiem zachowania 
dobrej widocznoœci.
Nie nale¿y kosiæ mokrej trawy, jak równie¿ nie nale¿y kosiæ podczas opadów.

Nie nale¿y uruchamiaæ kosiarki w obecnoœci osób postronnych, operator jest odpowiedzialny za wypadki 
i zagro¿enia spowodowane pracuj¹c¹ kosiark¹.

Dotycz¹ce operatora i maszyny:
Operator kosiarki powinien zawsze stosowaæ œrodki ochrony osobistej (nauszniki ochronne i okulary), nosiæ 
wytrzyma³e obuwie i d³ugie spodnie.
Nie wolno obs³ugiwaæ maszyny w butach z odkryt¹ stop¹ lub sanda³ach.

Przed ka¿dym rozpoczêciem pracy zawsze nale¿y wzrokowo sprawdziæ stan po³¹czeñ œrubowych, ogólny 
stan urz¹dzenia, a tak¿e stan zespo³u tn¹cego, oraz pewnoœæ zamocowania no¿y.
Zu¿yty lub uszkodzony nó¿ nale¿y niezw³ocznie wymieniæ na nowy.
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Ryzyko resztkowe
Pomimo tego, ¿e producent kosiarki ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê eliminuj¹c¹ 
niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy s¹ nie do unikniêcia. Ryzyko resztkowe wynika z 
b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych zabronionych czynnoœci:
% u¿ytkowania kosiarki przez dzieci
%u¿ywania kosiarki do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi koszenie, gdy inne osoby, a w 

szczególnoœci dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
%u¿ywanie kosiarki przez osoby, które nie zapozna³y siê z instrukcj¹ obs³ugi
%u¿ywanie kosiarki bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y i obuwia chroni¹cego stopy
%u¿ywanie kosiarki z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹, oraz bez w³aœciwie zamontowanych urz¹dzeñ  

zabezpieczaj¹cych np: os³on na wylot trawy lub pojemnika

Ocena ryzyka resztkowego

Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy u¿ytkowaniu 
kosiarki mo¿e byæ wyeliminowane 

Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych  zaleceñ.

Usuwanie usterek

Przed i po ka¿dym 

u¿yciu 

Po ka¿dych 25 

godzinach pracy 

lub raz na sezon

Przed 

przechowywaniem

sprawdŸ x

ostrzyæ x

Adaptor sprawdŸ x

Po³¹czenia gwintowane sprawdŸ x x

oczyœæ x

konserwowaæ x

Smarowanie wykonaæ x x

Przegl¹dy

Coroczna, po lub przedsezonowa p³atna kontrola przeprowadzona w serwisie pozwoli unikn¹æ problemów w trakcie sezonu.

Spód kosiarki

Nó¿ tn¹cy

Przegl¹dy

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Sprawdziæ napiêcie, wtyczkê, kabel oraz 

wejœcie zasilania

Uszkodzony kabel: oddaæ do naprawy w 

serwisie technicznym. Zabronione jest 

naprawianie kabla przy u¿yciu taœmy klej¹cej

Uszkodzony prze³¹cznik powinien zostaæ 

wymieniony przez serwis techniczny

Za wysoka trawa Kosiæ na dwa razy
Mokra trawa Nie kosiæ

Odwrotnie za³o¿ony / zu¿yty nó¿ tn¹cy Za³o¿yæ prawid³owo / wymieniæ

Brudne podwozie kosiarki Wyczyœciæ 

Brudny lub przepe³niony kosz Opró¿niæ i oczyœciæ kosz

Uszkodzony adaptor no¿a Kupiæ i wymieniæ 

Krzywy wa³ silnika (po uderzeniu)

Poluzowane mocowanie podzespo³ów

Natychmiast zatrzymaæ silnik i od³¹czyæ przewód 

zasilaj¹cy. Dokrêciæ wszystkie œruby i dokonaæ 

innych w³aœciwych napraw. Jeœli wibracja nie 

znika powierzyæ naprawê autoryzowanemu 

punktowi serwisowemu.

Nadmierne wibracje

Silnik nie pracuje Brak zasilania

Kosiarka nie wrzuca 

trawy do kosza 
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Ostrzenie no¿a
Ostrzenie nale¿y przeprowadziæ na szlifierce warsztatowej lub rêcznie pilnikiem. Pamiêtaæ nale¿y ¿e w 
wyniku ostrzenia powinno siê oprócz uzyskania ostrych krawêdzi tn¹cych równie¿ przywróciæ wywa¿enie 
statyczne no¿a. Dlatego pod koniec ostrzenia nale¿y co jakiœ czas sprawdzaæ wywa¿enie ostrza (jak na rysunku 
poni¿ej).

Nó¿ jest wywa¿ony gdy zawieszony centralnie na prêcie przez d³u¿sz¹ chwilê pozostaje poziomo. Ostrzenie 
no¿a nale¿y zakoñczyæ i nó¿ wymieniæ na nowy gdy: wywa¿enie no¿a jest niemo¿liwe; na no¿u s¹ widoczne 
pêkniêcia, wyszczerbienia lub jakiekolwiek inne uszkodzenia; gdy na skutek kolejnych operacji ostrzenia 
zeszlifowano oko³o 2/3 szerokoœci no¿a.

Zak³adanie no¿a

Do transportu kosiarka nie musi byæ przygotowywana.
Dla ewentualnego zmniejszenia jej gabarytów nale¿y zdemontowaæ uchwyty sterownicze i kosz

Umieœæ nó¿ zagiêtymi koñcami do góry w kierunku silnika. Jeœli nó¿ zostanie zamocowany odwrotnie, nie 
bêdzie kosiæ we w³aœciwy sposób i mo¿e byæ przyczyn¹ wypadku.

Skrêæ mocno do oporu œrubê mocuj¹c¹ nó¿.

Ostrze¿enie: Œruba mocuj¹ca nó¿ powinna zawsze byæ dokrêcona mocno. Nie dokrêcona œruba 
lub nó¿ mo¿e spowodowaæ wypadek.

Przygotowanie do transportu

Przechowywanie i konserwacja

%Wyczyœciæ wewnêtrzn¹ czêœæ obudowy kosiarki i ewentualnie zabezpiecz œrodkami antykorozyjnymi.
%Wyczyœciæ ca³¹ kosiarkê i stosuj¹c dowoln¹ pastê do lakierów zabezpiecz lakier.
%Kosiarkê nale¿y przechowywaæ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, nie zakurzonym 

miejscu.
%SprawdŸ, czy kosz na trawê jest opró¿niony i porz¹dnie wyczyszczony. Trawa pozostawiona w koszu, gnij¹c 

uszkodzi go.

Kasacja

Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie urz¹dzenie nie nadaje siê do dalszej 
eksploatacji. 
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt elektryczny lub elektroniczny, po okresie jego u¿ytkowania nie 
mo¿e byæ umieszczony ³¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego. U¿ytkownik 
takiego sprzêtu jest zobowi¹zany do oddania go do firmy prowadz¹cej zbiórkê zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Postêpuj¹c zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach obs³ugi sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego mamy pewnoœæ ¿e jest on dla nas bezpieczny przez 
ca³y okres u¿ytkowania, natomiast, gdy stanie siê odpadem jedynie przekazanie go do 
miejsca, w którym nast¹pi jego demonta¿ zgodny z zasadami ochrony œrodowiska, a 
nastêpnie dokonany zostanie odzysk, recyklingu lub unieszkodliwianie 
poszczególnych jego elementów gwarantuje obni¿enie ryzyka naszego bezpoœredniego 
lub poœredniego kontaktu z zawartymi w nim substancjami chemicznymi.
Substancje te mog¹ byæ niebezpieczne dla naszego zdrowia.

U¿ytkowanie

Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas cofania.
Zawsze nale¿y wy³¹czyæ silnik i poczekaæ do zatrzymania no¿a jeœli kosiarka 
przeje¿d¿a po nierównoœciach (obrze¿a, krawê¿niki lub inne) oraz przy 
przemieszczaniu kosiarki po innych ni¿ trawnik powierzchniach czy dojeŸdzie 
do miejsca pracy i z powrotem.Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ 
podczas nawrotów,  poniewa¿ istnieje  mo¿liwoœæ utraty statecznoœci.

W razie wypadku lub awarii 

W razie wypadku trzeba natychmiast zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszynê i wezwaæ pomoc 
(jeœli tego wymaga sytuacja)! 
W razie wypadku trzeba natychmiast zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z 
autoryzowanym serwisem w celu usuniêcia awarii.

Nie wolno u¿ywaæ kosiarki z uszkodzonymi os³onami lub obudowami oraz bez zainstalowanych urz¹dzeñ 
zabezpieczaj¹cych, np.: pojemników na trawê, ekranów itp..
Nie wolno uruchamiaæ silnika, gdy ktokolwiek znajduje siê naprzeciwko kierownicy wyrzutu trawy lub 
gdy w otoczeniu urz¹dzenia znajduj¹ siê osoby postronne.

Nie wolno wk³adaæ r¹k lub stóp w pobli¿e lub pod obracaj¹ce siê czêœci.
Nie nale¿y przenosiæ lub podnosiæ kosiarki ani ¿adnej jej czêœci podczas pracy silnika.
Nale¿y zawsze zatrzymaæ silnik przed: czyszczeniem lub przegl¹dem czy napraw¹ kosiarki; po uderzeniu 
wiruj¹cego no¿a w obcy przedmiot przed sprawdzaniem powsta³ych  uszkodzeñ i ich ewentualn¹ napraw¹; 
przed sprawdzaniem przyczyn powstania nienaturalnych wibracji kosiarki.

Bezpieczeñstwo elektryczne

Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego musi odpowiadaæ wartoœciom podanym na tabliczce znamionowej kosiarki 
(230V, 50Hz). Nie u¿ywaæ innego typu zasilania.
U¿ywaæ na linii zasilaj¹cej bezpieczniki przeci¹¿eniowe nadmiarowo-pr¹dowe z nastawieniem zgodnym z 
tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia o pr¹dzie zadzia³ania 10A i wy³¹cznika ró¿nicowo-pr¹dowego o pr¹dzie 
zadzia³ania  30mA. Nie ci¹gn¹æ przed³u¿acza przez ostre kanty i przedmioty mog¹ce uszkodziæ izolacje. Nie 
przeci¹gaæ przed³u¿acza przez otwory pod drzwiami czy szpary okienne.
Gniazdko przed³u¿acza musi byæ wodoszczelne, a œrednica przewodu musi byæ co najmniej 2,5mm przy 
d³ugoœci do 50 m.
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy, które s¹ uszkodzone lub wadliwe.

UWAGA! WA¯NE! Nigdy nie przeje¿d¿aæ uruchomion¹ kosiark¹ przewodu zasilaj¹cego, gdy¿ grozi                            
.       

Z uwagi na emisjê drgañ, koniecznoœæ przerwy eksploatacyjnej czas ci¹g³ej pracy nie powinien przekraczaæ 1 
godziny i 2 godzin w ci¹gu 8 godzinnego dnia pracy.

to pora¿eniem pr¹dem.

3

4



Zastosowanie kosiarki
Urz¹dzenie jest dopuszczone do u¿ycia wy³¹cznie jako kosiarka do trawy zgodnie z opisem 
i zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w niniejszej instrukcji u¿ytkowania.
Ka¿de u¿ycie kosiarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niew³aœciwe i 
producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikaj¹ce z takiego postêpowania.
Poprawne u¿ytkowanie kosiarki obejmuje równie¿ respektowanie ustanowionych przez producenta 
warunków pracy, konserwacji, sk³adowania i napraw.
Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
Maszyny nie nale¿y stosowaæ do:
 - przycinania krzewów 
 - rozdra¿niania ga³êzi
 - odkurzania liœci 

Wszelkie zasady bezpiecznego u¿ytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagro¿eñ, musz¹ byæ 
przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urz¹dzenia wprowadzone przez u¿ytkownika zwalniaj¹ producenta z 
odpowiedzialnoœci za powsta³e uszkodzenia czy zranienia.

tej instrukcji.
Uwa¿nie przeczytaj instrukcjê. Upewnij siê, ¿e zapozna³eœ siê z urz¹dzeniami steruj¹cymi kosiark¹ i ich 
dzia³aniem.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wykorzystywane bez zapoznania siê z treœci¹ instrukcji obs³ugi. Przechowuj 
instrukcjê w miejscu pozwalaj¹cym na czêste z niej korzystanie i chroni¹cym j¹ przed zniszczeniem, 
zgubieniem lub utrat¹ czytelnoœci, gdy¿ informacje w niej zawarte s¹ bardzo wa¿ne i bêd¹ przydatne przez 
ca³y okres u¿ytkowania maszyny.
Nale¿y wczeœniej zapoznaæ siê z dzia³aniem urz¹dzeñ steruj¹cych i z ca³ym wyposa¿eniem kosiarki, 
obs³ug¹ i funkcjami, gdy¿ w trakcie pracy mo¿e byæ ju¿ na to za póŸno.
Pod ¿adnym pozorem nie zezwalaj na obs³ugê urz¹dzenia przez dzieci.
Osoby postronne zw³aszcza dzieci, a tak¿e zwierzêta domowe nie mog¹ przebywaæ w rejonie pracy 
kosiarki.
Zalecany ubiór operatora:
- okulary ochronne oraz nauszniki ochronne
- sztywne twarde obuwie
- nale¿y unikaæ luŸnych, zwiewnych czêœci garderoby.
Zabezpiecz kosiarkê przed samoczynnym staczaniem siê oraz przed u¿yciem przez niepo¿¹dane osoby 
zanim pozostawisz urz¹dzenie bez nadzoru.

Zasady bezpieczeñstwa
Przed ka¿dorazowym rozpoczêciem pracy sprawdŸ sprawnoœæ kosiarki.
Zawsze stosuj siê do zasad bezpieczeñstwa i regu³ postêpowania zawartych w 

512

 
Obs³uga no¿y tn¹cych

Ostrze¿enie: Przed sprawdzaniem no¿y tn¹cych lub wa³ka mocowania no¿y nale¿y roz³¹czyæ przewód 
zasilaj¹cy. Jeœli nó¿ uderzy w jakiœ przedmiot, zatrzymaj silnik. Roz³¹cz przewód zasilaj¹cy od Ÿród³a 
zasilania. SprawdŸ uszkodzenia kosiarki.

Czêsto sprawdzaj nó¿ tn¹cy pod wzglêdem zu¿ycia i uszkodzeñ, takich jak pêkniêcia. Czêsto sprawdzaj œrubê, 
mocuj¹c¹ nó¿. Œruba musi byæ mocno wkrêcona. Jeœli nó¿ uderzy w jakiœ przedmiot, zatrzymaj silnik. Roz³¹cz 
przewód zasilania. SprawdŸ, czy nie zosta³ uszkodzony (wygiêty) wa³ek lub adaptor na którym s¹ 
zamocowane no¿e. Adaptor jest zabezpieczeniem kosiarki (element ten nie podlega gwarancji), chroni¹cym 
przed uszkodzeniem silnika podczas uderzenia no¿a w przedmioty inne ni¿ trawa (tj. kamienie, ga³êzie, 
kretowiska). SprawdŸ, czy nó¿ nie jest pogiêty lub uszkodzony, czy nie jest nadmiernie zu¿yty, czy nie ma 
jakichkolwiek innych uszkodzeñ. Uszkodzone czêœci musz¹ byæ wymienione na nowe, oryginalne, zalecane 
przez producenta. Dla bezpieczeñstwa nale¿y wymieniaæ no¿e co ka¿de dwa lata. No¿e powinny byæ dobrze 
naostrzone. Têpe no¿e nie tn¹ trawy tylko j¹ szarpi¹ i powoduj¹ z¿ó³kniêcie koñców trawy.

Demonta¿ no¿a

Ostrze¿enie: Przed demonta¿em no¿a nale¿y roz³¹czyæ przewód zasilaj¹cy. 

No¿e maj¹ ostre krawêdzie. ̄ eby uchroniæ rêce przed zranieniem, zak³adaj rêkawice lub owiñ nó¿  tkanin¹.

Uwaga ! Podczas instalowania no¿a zwróæ uwagê na umieszczone na no¿u strza³ki 
Z³e zamontowanie no¿a mo¿e wp³yn¹æ na koszenie i uszkodzenie cia³a operatora kosiarki. 

Przed dokonaniem jakiejkolwiek 
kontroli ostrza koniecznie wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego i sprawdziæ czy silnik jest unieruchomiony. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ostrze obraca siê jeszcze przez chwilê po wy³¹czeniu kosiarki.
 
Uwaga! Nigdy nie próbowaæ zatrzymaæ obracaj¹cego siê ostrza.

Nó¿ przykrêcony jest œrub¹ z ³bem z tworzywa sztucznego która nale¿y odkrêciæ kluczem nasadkowym b¹dŸ 
oczkowym. Blokuj¹c ostrze przy jego odkrêcaj¹c nale¿y zachowaæ szczególna ostro¿noœæ z uwagi na ostre 
krawêdzie.

1 - Nó¿
2 - Adaptor
3 - Zabezpieczenie adaptora
4 - Œruba

1

2

4
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Kilka praktycznych porad dotycz¹cych koszenia trawy

Trawa musi byæ sucha. Jeœli trawa bêdzie mokra, to koszenie bêdzie utrudnione z uwagi na to, ¿e  mokra trawa 
bêdzie siê zlepia³a, uniemo¿liwiaj¹c równomiern¹ pracê no¿a.
Trawa nie powinna byæ zbyt wysoka. Maksymalna wysokoœæ trawy przy skutecznym i efektywnym koszeniu 
wynosi oko³o 10 cm. Ustaw regulacje wysokoœci tak, ¿eby kosiæ tylko jedn¹ trzeci¹ wysokoœci trawy.
Uwaga! D³ugoœæ pokosu (œcinanej trawy) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 5 cm. D³u¿sza trawa nie bêdzie wrzucana 
do kosza.
Jeœli wysokoœæ trawy przekracza 10 cm, nale¿y kosiæ dwa razy. Przy pierwszym koszeniu regulacje 
wysokoœci ustawiæ jak najwy¿ej. Przy drugim koszeniu nale¿y wysokoœæ obni¿yæ do po¿¹danej.
Nó¿ tn¹cy musi byæ dobrze naostrzony. Têpy nó¿ powoduje szarpanie koñców ŸdŸbe³ trawy, a w 
konsekwencji ich z¿ó³kniêcie 
Nale¿y równie¿ czyœciæ wewnêtrzn¹, tyln¹ czêœæ obudowê kosiarki (patrz rozdzia³ Czyszczenie obudowy 
zespo³u tn¹cego). Nadmiar trawy i innych zanieczyszczeñ mo¿e sprawiæ, ¿e kosiarka nie bêdzie kosiæ we 
w³aœciwy sposób.

Dla polepszenia jakoœci koszenia nale¿y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
%Ustawiæ ¿¹dan¹ wysokoœæ koszenia trawy w pozycji najwy¿szej.
%Koszenia przeprowadzaæ jak najczêœciej, minimum co tydzieñ. 
%Prowadziæ kosiarkê z niewielk¹ prêdkoœci¹.
%Przy wykonywaniu kolejnych nawrotów nale¿y kosiæ mniejsz¹ szerokoœæ ni¿ szerokoœæ kosiarki.

Unikaj
Nie koœ na urwiskach, rowach, nasypach czy wa³ach.
Nie koœ mokrej trawy.

Obs³uga, regulacja

¯eby utrzymaæ kosiarkê w dobrym stanie technicznym, nale¿y stosowaæ zalecenia, opisane w tym rozdziale.

Smarowanie
1. ¯eby utrzymaæ kosiarkê w dobrym stanie technicznym, nale¿y smarowaæ wszystkie ko³a i ³o¿yska olejem 

silnikowym co ka¿de 25 godzin.
2. Dobrze te¿ jest posmarowaæ dowolnym smarem sprê¿yny os³on i zaœlepek.

Ostrze¿enie: Przed przeprowadzeniem przegl¹dów, obs³ugi, regulacji lub czyszczenia czy naprawy, nale¿y 
zatrzymaæ silnik i roz³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.

                    

Przygotowanie do pracy

Przed uruchomieniem

Zabezpieczenie kosiarki przed przeci¹¿eniem

Instalacja elektryczna do której pod³¹czana jest kosiarka powinna byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik nadmiarowo-
pr¹dowy z nastawem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia o pr¹dzie zadzia³ania 10 A. Zabezpieczy to 
przed przeci¹¿eniem, a w konsekwencji przed spaleniem silnika kosiarki.

Napiêcie pr¹du powinno byæ takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej. Przed rozpoczêciem pracy nale¿y 
upewniæ siê, ¿e kosiarka dzia³a poprawnie i jest bezpieczna w u¿ytkowaniu. Nale¿y tak¿e sprawdziæ, czy 
prawid³owo dzia³a hamulec kosiarki.

Stosowanie przed³u¿acza 

Nale¿y u¿ywaæ tylko przed³u¿aczy przeznaczonych do u¿ytku na zewn¹trz pomieszczeñ. Przekrój kabla 
powinien wynosiæ co najmniej 2,5 mm (maksymalna d³ugoœæ kabla - 50 m). Dopasowaæ przy³¹cze urz¹dzenia 
do przed³u¿acza wprowadzaj¹c go do podwieszenia kabla znajduj¹cego siê przy r¹czce (Rys. 1 pkt. 5). 
Przed³u¿acz o d³ugoœci powy¿ej 50 metrów spowoduje obni¿enie wydajnoœci kosiarki i istnieje mo¿liwoœæ jej 
uszkodzenia.

Dostawa
Kosiarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie czêœciowo rozmontowanym. 
Po zapoznaniu siê dok³adnie z instrukcj¹ obs³ugi oraz rysunkami monta¿owymi, z³o¿enie kosiarki nie 
powinno sprawiaæ zbytnich trudnoœci. Wszystkie potrzebne elementy do  monta¿u znajduj¹ siê w opakowaniu.

Rozpakowanie

UWAGA! Instrukcja stanowi integraln¹ czêœæ maszyny. Wszystkie wa¿ne informacje odnoœnie bezpiecznej 
obs³ugi kosiarki s¹  wydrukowane t³ust¹ czcionk¹, lub oznaczone odpowiednim piktogramem.

6
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Monta¿ kosiarki
Wszystkie czêœci osprzêtu kosiarki s¹ zamontowane fabrycznie. Jedynie rêkojeœæ sterowania kosiark¹ zosta³a 
ustawiona w pozycji przechowywania. ¯eby ustawiæ rêkojeœæ w pozycji u¿ytkowania, nale¿y postêpowaæ 
zgodnie z poni¿szym opisem:
Rozpakowaæ kosiarkê.
Zdj¹æ zabezpieczenia ochronne.
1- Podnieœæ górn¹ czêœæ uchwytu. 
2- Dokrêciæ obydwie ga³ki mocuj¹ce. 
3 -Zamontowaæ r¹czki w obudowie kosiarki. 
4 -Zamontowaæ ko³a (zamontowaæ podk³adkê za³o¿yæ ko³o za³o¿yæ podk³adkê i nakrêciæ nakrêtkê   )
5 -Zamontowaæ uchwyt do kabla.  
6 -Zamontuj ko³paki. 
Monta¿ kosza na trawê
7-Zmontowaæ kosz .
8-Unieœæ os³onê tyln¹  kosiarki zawiesiæ kosz i opuœciæ os³onê tyln¹.  

 

Ostrze¿enie: Czêsto sprawdzaj stan techniczny kosza na trawê. Jeœli jakiekolwiek czêœci s¹ zu¿yte lub 
uszkodzone, nale¿y je wymieniæ na czêœci nowe, które s¹ dostêpne w autoryzowanych punktach serwisowych. 
Zabrania siê koszenia trawy z uniesion¹ klap¹ bez za³o¿onego kosza.

4
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Rozruch silnika

Upewniæ siê czy przewód zasilaj¹cy nie znajduje siê w pobli¿u ostrza kosiarki.
W celu zabezpieczenia kosiarki przed jej przypadkowym uruchomieniem kosiarka zosta³a wyposa¿ona w 
dodatkowy przycisk bezpieczeñstwa (4), który musi byæ wciœniêty przed dociœniêciem dŸwigni (2) do 
rêkojeœci (3). Próba uruchomienia kosiarki bez wciœniêtego jednoczeœnie przycisku bezpieczeñstwa bêdzie 
niemo¿liwa, natomiast bêdzie s³yszalne ciche “klikanie” mechanizmu zabezpieczaj¹cego. Po uruchomieniu 
kosiarki, zwolnienie dŸwigni uruchamiaj¹cej powoduje powrót przycisku bezpieczeñstwa do pozycji 
pocz¹tkowej.

UWAGA! WA¯NE! Za ka¿dym razem kiedy jest konieczna regulacja kosiarki nale¿y upewniæ siê czy wirnik 
kosiarki jest nieruchomy, a wtyczka wyjêta z gniazda sieciowego.

Opró¿nianie kosza na trawê

Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce obracaj¹ siê.

Zatrzymywanie silnika

¯eby zatrzymaæ silnik, nale¿y zwolniæ dŸwigniê w³¹cznika, a w przypadku wykonywania prac obs³ugowych 
czy te¿ czyszczeniu kosiarki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika, nale¿y roz³¹czyæ przewód 
zasilaj¹cy. 
Przed kolejnym uruchomieniem silnika sprawdŸ przewody elektryczne czy nie nosz¹ œladów uszkodzeñ.

Ostrze¿enie: Przed opró¿nieniem i zdejmowaniem kosza nale¿y zatrzymaæ silnik. Nie przesuwaj kosza po 
ziemi podczas transportu do miejsca sk³adowania trawy.

Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce obracaj¹ siê. Przed czyszczeniem obudowy nale¿y 
zatrzymaæ silnik i roz³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
%Trawa i œmieci, znajduj¹ce siê pod obudow¹ kosiarki, mog¹ spowodowaæ zak³ócenia pracy silnika. Po 
zakoñczeniu koszenia wyczyœæ obudowê kosiarki, stosuj¹c nastêpuj¹c¹ procedurê:
%Zatrzymaj silnik.
%Roz³¹cz przewód zasilaj¹cy.
%Zdejmij kosz kosiarki.
%Wyczyœæ obudowê kosiarki.

Czyszczenie obudowy zespo³u tn¹cego
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Ustawienie wysokoœci koszenia
Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce obracaj¹ siê. Przed zmian¹ wysokoœci koszenia nale¿y 
od³¹czyæ kosiarkê od zasilania i roz³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
¯eby ustawiæ po¿¹dan¹ wysokoœæ koszenia, nale¿y: 
1- Aby podnieœæ wysokoœæ ostrza, chwyæ dŸwigniê regulacji wysokoœci i przenieœæ go w kierunku ty³u 
kosiarki.
2- Aby obni¿yæ wysokoœæ ostrza, chwyæ dŸwigniê regulacji wysokoœci i przesun¹æ w kierunku przodu 
kosiarki.

U¿ytkowanie kosiarki

Uwaga! Nie uruchamiaj kosiarki, jeœli stoi w wysokiej trawie.

W³¹czenie  kosiarki
Po zwolnieniu dŸwigni w³¹cznika silnik i nó¿ tn¹cy zatrzymuje siê automatycznie.

1 - Rêkojeœæ 
2 - DŸwignia w³¹cznika w pozycji w³¹czona 
3 - Dzwignia w³¹cznika w pozycji wy³¹czona 
4 - Zabezpieczenie w³¹cznika 
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1 - Rêkojeœæ 9 - £¹cznik rêkojeœci
2 - Zabezpieczenie w³¹cznika 10 - Ko³o jezdne
3 - DŸwignia w³¹cznika 11 - Tylna os³ona kosiarki
4 - £¹cznik przewodu zasilaj¹cego 12 - Kosz  
5 - Uchwyt blokuj¹cy przewód zasilaj¹cy 13 - Raczka do przenoszenia kosiarki 
6 - Silnik
7 - Dzwignia regulacji wysokoœci koszenia  
8 - Korpus kosiarki
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