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Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 58 00,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. +48 46 832 26 31,  fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

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

H* - tylne ko³o 10"
 Y* - kosiarka 4 funkcyjna
 wyrzut do kosza,do ty³u,boczny, 
mielenie

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.

Instrukcja oryginalna 

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

+48 46 832 26 31 lub 29

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

GSM 513 435 881

Model S461V-T  S461VY-T  S461VH-T

Silnik

Typ silnika 

Paliwo

Max. moc silnika

Prêdkoœæ obrotowa

Szerokoœæ koszenia

Wysokoœæ koszenia

Obudowa

Pojemnoœæ zbiornika paliwa

Pojemnoœæ miski olejowej

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA

Waga 34 kg 34,5 kg 34,8 kg

Rok produkcji

Pchana Z napêdem

NAC T475

stalowa

1 L

0,6 L

S461H-T 

96 dB(A)

2014

czterosuwowy, górnozaworowy OHV

benzyna bezo³owiowa 95 Pb

4,75 KM

~ 2800 obr/min

457 mm

25-75 mm, 7 stopni

30,3 kg

 
 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/127 

Producent: 
 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 
 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 
 nazwa:  Kosiarka spalinowa 

 model:  S461H-T,  S461VH-T,  S461VY-T 
 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.), 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 836:1997+A1+A2+A3:2004+A4:2011 Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe silnikowe  

- Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa,  
o EN ISO 14982:2009 Maszyny rolnicze i leœne - Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna  

- Metody badania i kryteria przyjêcia, 

oraz spe³nia wymagania: 
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU. 

Procedury oceny zgodnoœci zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej: 
 nazwa:   Société Nationale de Certification et d'Homologation 
 adres:   2a. Kalchesbruck, L-1852 LUXEMBOURG 
 numer identyfikacyjny:  0499 

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 
a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 
 
 
Gdynia, 7 paŸdziernika 2013       Piotr Gajos 
miejsce, data    podpis    imiê, nazwiska, funkcja 
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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 

importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.
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Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie kosiarki.

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Usuwanie usterek

Tabliczka zmianowa jest umieszczona na tylnej czêœci obudowy kosiarki. Informacje zawarte w tej tabliczce s¹ 
niezbêdne dla ustalenia odpowiednich czêœci zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

Problem Mo¿liwa przyczyna Rozwi¹zanie

Brudny filtr powietrza Wymieniæ filtr

Wadliwa œwieca zap³onowa    Wymieniæ œwiecê zap³onow¹

Woda, olej lub brud w systemie paliwowym
Opró¿niæ gaŸnik za pomoc¹ œruby zlewu paliwa i 

uzupe³niæ œwie¿¹ mieszank¹

Poluzowany nó¿ tn¹cy / uszkodzony adapter Dokrêciæ /  wymieniæ 

Brudny filtr powietrza Wymieniæ filtr

Zapchany przewód paliwowy, nie ma paliwa lub 

nieœwie¿a mieszanka

Wyczyœciæ przewód paliwowy, sprawdziæ podawanie 

paliwa, dolaæ œwie¿ej mieszanki paliwowej

Woda, olej lub brud w systemie paliwowym
Opró¿niæ gaŸnik za pomoc¹ œruby zlewu paliwa i 

uzupe³niæ œwie¿¹ mieszank¹

Zalany gaŸnik olejem po przechyleniu kosiarki na 

bok
Oczyœciæ gaŸnik z oleju

�le wyregulowana linka hamulca Dokonaæ odpowiedniej regulacji

Brudny filtr powietrza Wymieniæ filtr

Silnik dymi
T³umik zalany olejem po przechyleniu kosiarki  na 

bok

Uzupe³niæ olej i uruchomiæ kosiarkê na 15 min, olej sam 

siê wypali 

Uszkodzony adaptor no¿a Wymieniæ 

Krzywy wa³ silnika (po uderzeniu)

Poluzowane mocowanie podzespo³ów

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

Za niskie obroty silnika Regulacja w autoryzowanym serwisie

Pas napêdowy zu¿yty lub uszkodzony Wymieniæ pas napêdowy kó³

Zalegaj¹ca, nieczyszczona œciêta trawa Oczyœciæ mechanizm przenoszenia napêdu

�le wyregulowana linka napêdu Dokonaæ odpowiedniej regulacji

Sprawdziæ zabezpieczenia kó³ Wymieniæ ko³o zêbate

Nie dzia³a napêd kó³ 

(wersja z napêdem)

Silnik uruchamia siê z 

trudnoœci¹

Nadmierne wibracje

Natychmiast zatrzymaæ silnik i zdj¹æ fajkê œwiecy 

zap³onowej. Dokrêciæ wszystkie œruby i dokonaæ innych 

w³aœciwych napraw. Jeœli wibracja nie znika powierzyæ 

naprawê autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

Silnik pracuje nierówno z 

przerwami lub nie ma mocy

Silnik gaœnie

Kosiarka nie wrzuca trawy 

do kosza 

Przed ka¿dym 

u¿yciem 

Po 5 godzinach 

pracy

Po ka¿dych 25 

godzinach pracy 

lub raz na sezon

Przed 

przechowywaniem

Po ka¿dych 100 

godzinach pracy

sprawdŸ x

wymieñ (tylko 1 wymiana) x

sprawdŸ x

oczyœæ x

wymieñ x

sprawdŸ x

wymieñ x

sprawdŸ x

ostrzyæ x

Regulacje linek sprawdŸ x

Adaptor sprawdŸ x

Zabezpieczenie napêdu sprawdŸ x

Po³¹czenia gwintowane sprawdŸ x x

sprawdŸ x

opró¿niæ x

oczyœæ x

konserwowaæ x

Smarowanie wykonaæ x x

Zawory regulacja x

Przegl¹dy

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

Spód kosiarki

Paliwo

Olej silnikowy 

Filtr powietrza

Œwieca zap³onowa 

Nó¿ tn¹cy

Tabela przegladów 

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 2116

1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. zatrzyma³y siê przed 
2. Wa¿ne.Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj         kontrol¹ kosiarki

ostrze¿eñ .   16.  Ryzyko po¿aru lub wybuchu 
3.     Zachowaæ dystans od osób postronnych
4. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ. 17.  Uwaga: gor¹ca powierzchnia mo¿e spowodowaæ 
5. Nie kosiæ zboczy w kierunku pochylenia. oparzenia
6. Uwaga: Od³¹czyæ fajkê od œwiec  przed 18.   UWAGA! 

konserwacj¹ i napraw¹          4-suwowy silnik: Nie mieszaæ olej z benzyn¹
7. Uwaga: Trzymaæ rêce i stopy z dala wiruj¹cych 19.  Ostrze obraca siê przez kilka sekund po zakoñczeniu 

elementów kosiarki. 
8. Uwaga: Trzymaæ rêce i stopy z dala od ostrzy no¿a         która nie jest ca³kowicie zatrzyman
9. Zakaz pracy w uniesion¹ klap¹ wyrzutu do kosza. 20.   Uwaga:niebezpieczeñstwo zatrucia i uduszenia
10. Nale¿y stosowaæ okularu i nauszniki ochronne.         Spaliny s¹ szkodliwe. Nie nale¿y korzystaæ z   
11 Przed rozpoczêciem pracy nale¿y oczyœciæ teren         urz¹dzenia w zamkniêtych
12. Osoby trzecie nie powinny znajdowaæ siê pobli¿u 21.  Zakaz przypadkowego pozbywania siê urz¹dzenia 

pracuj¹cej kosiarki      Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest przekazanie 
13.  U¿ywaj obuwie ochronne zu¿ytego sprzêtu do wyznaczonego punktu zbiórki 
14.  U¿ywaj rêkawicê ochronne w celu recyklingu odpadów powsta³ych ze sprzêtu 
15. Upewnij siê, ¿e ostrze i wszystkie czêœci ruchome,  elektrycznego i elektronicznego. 

czyszczeniem, napraw¹ lub

Benzyna jest wysoce 
³atwopalna!

Benzyna i olej Zbiorniki oddzielne.

Nie noœ ani nie przenosiæ kosiarki,
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Kasacja

Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie 
urz¹dzenie nie nadaje siê do dalszej eksploatacji. W tym przypadku nale¿y 
wtedy zdemontowaæ urz¹dzenie oddzielaj¹c czêœci z tworzywa sztucznego od 
czêœci metalowych i przekazaæ je do w³aœciwych punktów skupu lub powierzyæ 
wykonanie tej operacji punktowi serwisowemu.

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 nie zapoznane 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.
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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.

Paliwo nale¿y przechowywaæ nie d³u¿ej ni¿ jeden 
miesi¹c w kanistrach do tego przeznaczonych.

Tankowanie nale¿y przeprowadzaæ na œwie¿ym 
powietrzu przed rozruchem silnika nie nale¿y 
uzupe³niaæ benzyny gdy silnik jest gor¹cy, nigdy 
podczas pracy.

Podczas tankowania nie wolno paliæ tytoniu, a 
tankowanie przeprowadzaæ z dala od jakichkolwiek 
Ÿróde³ otwartego ognia.

Nie wolno pod ¿adnym pozorem otwieraæ zbiornika 
paliwa podczas pracy silnika, lub gdy silnik jest 
jeszcze gor¹cy.

Nale¿y dok³adnie wytrzeæ ka¿d¹ plamê paliwa, która 
powsta³a podczas tankowania.

Przenoszenie paliwa tylko w szczelnie zamkniêtych pojemnikach 



przeznaczonych do tego celu.
Wymieniaæ niezw³ocznie ka¿dy uszkodzony t³umik.
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¿ niezw³ocznie wymieniæ na nowy.

U¿ytkowanie

Pod ¿adnym pozorem nie nale¿y uruchamiaæ silnika w pomieszczeniach 
zamkniêtych, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo nagromadzenia siê 
toksycznych spalin.

Koszenie zboczy nale¿y zawsze przeprowadzaæ w poprzek pochy³oœci, nigdy w 
górê lub w dó³.

Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ podczas nawrotów  mo¿liwoœæ utraty 
statecznoœci.

Nie wolno kosiæ zboczy zbyt pochy³ych (max.pochyl. 15 stopni).
Zachowaæ nale¿y 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 np. przy 
dojeŸdzie do miejsca pracy i z powrotem.

Nie wolno u¿ywaæ kosiarki z uszkodzonymi os³onami lub obudowami oraz bez 
zainstalowanych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, np.: 
pojemników na trawê, ekranów itp..

Nie wolno zmieniaæ regulacji silnika ani przekraczaæ 
okreœlonej prêdkoœci silnika.

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 i zdj¹æ przewód zasilaj¹cy ze œwiecy 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.

Ka¿dorazowo zatrzymaæ silnik oddalaj¹c siê od kosiarki nawet na niewielk¹ 
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Zabezpieczenie napêdu (modele S460 V-T)

Tylne ko³o napêdowe posiada zabezpieczenie napêdu. 
W chwili przeci¹¿enia element ten ulega zniszczeniu 
(Rys. 9, pkt. 1). Jako zamienniki nale¿y stosowaæ 
oryginalne czêœci.

Przygotowanie do transportu

Uwaga! B¹dŸ ostro¿ny przy sk³adaniu lub rozk³adaniu 
rêkojeœci, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ linki. W zagiêtym  
pancerzu linki drut nie bêdzie porusza³ siê swobodnie i 
nie spe³ni swojego zadania. Przed rozpoczêciem 
u¿ytkowania kosiarki nale¿y wymieniæ pogiête lub 
uszkodzone linki. Uwa¿aj, ¿eby podczas transportu nie 
przechyliæ kosiarki na bok.

Przechowywanie i konserwacja

Ostrze¿enie: nie opró¿niaj zbiornika paliwa wewn¹trz budynku, blisko Ÿród³a 
ognia lub kiedy palisz papierosa. Opary benzyny mog¹ byæ przyczyn¹ wybuchu 
lub po¿aru.
Opró¿niæ zbiornik paliwa.
Uruchomiæ silnik i pozwoliæ pracowaæ dopóki silnik zgaœnie z braku paliwa.
Wymieniæ olej w silniku.
Wykrêciæ œwiecê zap³onow¹ i wlej w otwór œwiecy jedn¹ sto³ow¹ ³y¿kê oleju 

silnikowego na t³ok, poci¹gnij link¹ rozrusznika silnikiem kilka razy aby 
rozprowadziæ olej. Wkrêciæ now¹ œwiecê zap³onow¹.

Wyczyœciæ ¿eberka ch³odzenia cylindra i obudowê silnika.
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.
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Rys. 9



odleg³oœæ i czas, jak równie¿ przed uzupe³nianiem 
paliwa.

Jeœli kosiarka jest wyposa¿ona w zawór odcinaj¹cy paliwo, 
przed pozostawieniem jej w miejscu gara¿owania po 
skoñczonej pracy, zamkn¹æ go.

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 u¿ywane, naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w 
autoryzowanych punktach serwisowych.

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.

Maszyny nie nale¿y stosowaæ do:
-  przycinania krzewów 
-  rozdrabniania ga³êzi
-  odkurzania  liœci 

W razie wypadku nale¿y natychmiast zatrzymaæ/wy³¹czyæ maszynê i wezwaæ 
pomoc (jeœli tego wymaga sytuacja)!
W razie awarii nale¿y zatrzymaæ/wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z 
autoryzowanym serwisem w celu usuniêcia awarii.
Zasady bezpieczeñstwa
Przed ka¿dorazowym rozpoczêciem pracy sprawdŸ sprawnoœæ kosiarki.
Zawsze stosuj siê do zasad bezpieczeñstwa i regu³ postêpowania zawartych w 

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 

W razie wypadku lub awarii 

Opró¿nij zbiornik paliwa i oleju.
Postaw kosiarkê jak pokazuje Rys. 1a/b
Drewnianym klockiem zabezpiecz nó¿ przed obracaniem siê.
Odkrêæ œrubê mocuj¹c¹ nó¿.
SprawdŸ nó¿ w sposób opisany wy¿ej („Obs³uga no¿y tn¹cych”). Wymieñ 

zu¿yty lub uszkodzony nó¿ na nowy, zalecany przez producenta.
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.
Wymiana filtra powietrza
Nacisn¹æ zaczepy znajduj¹ce siê w górnej 
czêœci pokrywy, wymieniæ przedfiltr i filtr. 
Za³o¿yæ pokrywê wsuwaj¹c zaczepy w gniazda 
w obudowie filtra. Wymianê filtra nale¿y 
obowi¹zkowo przeprowadzaæ co 100h pracy 
lub wczeœniej jeœli jest zanieczyszczony.

Obs³uga œwiecy zap³onowej 
Œwiece zap³onow¹ nale¿y wymieniaæ (na 
identyczn¹ lub jej odpowiednik)na pocz¹tku 
ka¿dego sezonu lub po 100 godzinach u¿ytkowania 
.Oryginalna œwieca zap³onowa to TORCH F7RTC Jest 
mo¿liwoœæ zastosowania zamiennika NGKBP6ES lub 
Champion RN4-OE098 Przerwa miêdzy elektrodami 
nale¿y ustawiæ na 0,6 mm za pomoc¹ szczelinomierza 
listkowego.Wrazie jakichkolwiek problemów podczas 
wymiany lub doboru odpowiedniej œwiecy skontaktuj siê z Centrum 
Serwisowym NAC

Regulacja linek  
Regulacja linek Rys. 1, pkt. 2,3 
Podczas u¿ytkowania kosiarki linki mog¹ siê rozci¹gaæ i kurczyæ. Nale¿y je 
wtedy sprawdziæ i w³aœciwie wyregulowaæ

16 5

0,6 mm



6

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.

Nie wolno dzieciom obs³ugiwaæ urz¹dzenia.
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.
Tankowanie paliwa przeprowadzaj zanim uruchomisz silnik wy³¹cznie na 

zewn¹trz wszelkich pomieszczeñ a ewentualne plamy z paliwa nale¿y 
dok³adnie usun¹æ.

Nie nape³niaj zbiornika paliwa w czasie pracy i gdy silnik jest gor¹cy.
Dbaj by korek paliwa by³ w dobrym stanie i zawsze dobrze zakrêcony.
Otwarty ogieñ czy iskry s¹ niedopuszczalne w trakcie jakichkolwiek czynnoœci 

zwi¹zanych z paliwem.
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac obs³ugowych, czyszczeniem, 

przegl¹dami maszyny czy naprawami upewnij siê, ¿e wszelkie czêœci 
ruchome maszyny  zatrzyma³y siê i pozostaj¹ w spoczynku. Od³¹cz przewód 
od œwiecy i zabezpiecz przed przypadkowym zetkniêciem siê z elektrod¹ 
œwiecy, tak by nie nast¹pi³o przypadkowe uruchomienie silnika. Manetka 
gazu (jeœli wystêpuje) powinna znajdowaæ siê w pozycji „Stop” (¯ó³w).

Nigdy nie pozostawiaj urz¹dzenia z pracuj¹cym silnikiem.
Rêce i stopy nie mog¹ znajdowaæ siê pod pokryw¹ zespo³u tn¹cego, czy w 

pobli¿u czêœci ruchomych kosiarki.
Oczyœæ obszar koszenia ze wszelkich przedmiotów, które po najechaniu na nie 

kosiark¹ mog¹ byæ wyrzucone z du¿¹ prêdkoœci¹ w ró¿nych kierunkach, 
powoduj¹c zarówno zranienia jak i straty w mieniu.

Przed wykonywaniem nastêpuj¹cych czynnoœci silnik musi byæ wy³¹czony, a 
u¿ytkownik winien poczekaæ do ca³kowitego zatrzymania siê ostrzy tn¹cych:

- zdjêcie kosza i kana³ów transportowych trawy, odblokowywania 
kana³ów

- naprawy, regulacje, usuwanie trawy i innych przedmiotów z pod 
kosiarki.

Uwaga! Nie nale¿y smarowaæ linki dŸwigni, zatrzymuj¹cej silnik. Smar mo¿e 
uszkodziæ linkê lub utrudniæ swobodne jej poruszanie siê. Zgiêt¹ lub 
uszkodzon¹ linkê nale¿y wymieniæ na now¹.

Luzy zaworowe
Uwaga! Po ka¿dym sezonie nale¿y koniecznie sprawdziæ luzy zaworowe. 
Powinny wynosiæ: ss¹cy 0,1 mm, wydechowy 0,15 mm. Tê czynnoœæ nale¿y 
powierzyæ wykwalifikowanemu pracownikowi punktu serwisowego.
Obs³uga no¿y tn¹cych

Ostrze¿enie: Przed sprawdzaniem no¿y tn¹cych lub wa³ka mocowania no¿y 
nale¿y roz³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej. Jeœli nó¿ uderzy w jakiœ 
przedmiot, zatrzymaj silnik. Roz³¹cz przewód œwiecy zap³onowej. 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 œwiecy zap³onowej. SprawdŸ, czy nie zosta³ uszkodzony (wygiêty) 
wa³ek lub adaptor (Rys. 7) na którym s¹ zamocowane no¿e.(adaptor jest 
zabezpieczeniem kosiarki, chroni¹cym przed uszkodzeniem silnika podczas 
uderzenia no¿a w przedmioty inne ni¿ trawa, tj. kamienie, ga³êzie, kretowiska). 
SprawdŸ, czy no¿e nie s¹ pogiête lub uszkodzone, czy nie s¹ nadmiernie zu¿yte, 
czy nie ma jakichkolwiek innych uszkodzeñ. Uszkodzone czêœci musz¹ byæ 
wymienione na nowe, zalecane przez producenta. Dla bezpieczeñstwa nale¿y 
wymieniaæ no¿e co ka¿de dwa lata. No¿e powinny byæ dobrze naostrzone i 
ka¿dorazowo przed ponownym za³o¿eniem odpowiednio wywa¿one. 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 œwiecy 
zap³onowej. No¿e maj¹ ostre krawêdzie. ¯eby uchroniæ rêce przed zranieniem, 
zak³adaj rêkawice lub owiñ no¿e  tkanin¹.

1 - Adaptor (zabezpieczenie)
2 - Nó¿
3 - Podk³adka
4 - Œruba
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Koszenie przeprowadzaj wy³¹cznie przy dobrej widocznoœci.
U¿ywaj akcesoriów i czêœci zamiennych autoryzowanych przez producenta 

kosiarki.
Podczas transportu zabezpiecz kosiarkê przed uruchomieniem, zdejmuj¹c fajkê 

ze œwiecy.
Przygotowanie do pracy
Ta instrukcja obs³ugi odnosi siê do ró¿nych modeli kosiarek. Omawiana 
kosiarka mo¿e ró¿niæ siê od nabytej. Czytaj tylko te fragmenty, które odnosz¹ 
siê do modelu urz¹dzenia, które posiadasz. Po zmontowaniu urz¹dzenia nale¿y 
koniecznie sprawdziæ poziom oleju i ewentualnie uzupe³niæ jego stan do 
poziomu FULL, na podzia³ce bagnetu. Dopiero wówczas mo¿emy przyst¹piæ 
do tankowania paliwa zgodnie z zasadami uprzednio przedstawionymi w tej 
instrukcji. W ten sposób  uchronimy siê przed mo¿liwoœci¹ uruchomienia 
silnika bez oleju.

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.

Uwaga. Silnik dostarczonej kosiarki nie jest zalany olejem. Uruchomienie 
silnika w tym stanie grozi jego zniszczeniem. Patrz rozdzia³ Tankowanie 
Paliwa i Oleju.

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

Koszenie na pochy³oœciach

Koszenie na zboczach wymaga wzmo¿onej uwagi przy pracy.

Postêpowanie
JedŸ powoli.
Urz¹dzenie nie powinno byæ wykorzystywane na zboczach o nachyleniu 

Owiêkszym ni¿ 15  ze wzglêdu na bezpieczeñstwo utraty statecznoœci. 
Pochylenie mo¿e  nast¹piæ przy pe³nym stanie oleju w silniku poziom 
„FULL” na miarce.

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

Obs³uga, regulacja

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

Ostrze¿enie: Przed przeprowadzeniem przegl¹dów, obs³ugi, regulacji (z 
wyj¹tkiem regulacji gaŸnika) lub czyszczenia czy naprawy, nale¿y zatrzymaæ 
silnik i roz³¹czyæ przewód œwiecy zap³onowej.

Przechylanie silnika
Podczas obs³ugi, przy sprawdzaniu no¿y tn¹cych, czy czyszczeniu obudowy 
kosiarki od do³u nale¿y pamiêtaæ, ¿eby œwieca zap³onowa lub gaŸnik zawsze 
znajdowa³ siê w najwy¿szym po³o¿eniu (Rys. 1a/b). Transport lub przechylanie 
silnika, kiedy gaŸnik lub œwieca zap³onowa znajdzie siê na dole, spowoduje:
Trudnoœci z uruchomieniem silnika.
Zwiêkszenie dymienia.
Zanieczyszczenie œwiecy zap³onowej.
Przesi¹kniêcie filtra powietrza olejem, które spowoduje mniejsza jego 

przepustowoœæ i problemy z rozruchem silnika.

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.
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Roz³¹cz przewód œwiecy zap³onowej.
Zdejmij kosz kosiarki.
Nie przechylaj¹c kosiarki na bok po³ó¿ j¹ ziemi tak 

aby przednie ko³a by³y w powietrzu (Rys. 1a)
Drugim sposobem umycia obudowy jest pod³¹czenie 

wody do specjalnego szybkoz³¹cza które jest 
zamontowane na sta³e w obudowie kosiarki. Po 
pod³¹czeniu szybkoz³¹cza i odkrêceniu wody 
uruchom kosiarkê. Obraca jacy siê nó¿ wyp³ucze 
resztki zalegaj¹cej trawy.   

Kilka praktycznych rad 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.
Krawêdzie trawnika nale¿y kosiæ dwa razy.
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1 - Rêkojeœæ 14 - Tylna os³ona kosiarki
2 - DŸwignia hamulca z link¹ 15 - Kosz
3 - DŸwignia napêdu z link¹ (S460V) 16 - Uchwyt rozrusznika z link¹
4 - Zacisk szybkomocuj¹cy (opcja) 17 - Spust oleju
5 - Wlew paliwa 18 - Nó¿
6 - Silnik 19 - Adaptor no¿a (zabezpieczenie)
7 - Ssanie 20 - Œruba i podk³adka mocuj¹ca
8 - Filtr powietrza 21 - Pasek klinowy napêdu
9 - Œwieca zap³onowa 22 - Os³ona paska klinowego
10 - Przednie ko³o 23 - Przek³¹dnia napêdu
11 - T³umik 24 - Tylne ko³o napêdowe
12 - Wlew oleju 25 - Tylne ko³o
13 - DŸwignia regulacji wysokoœci koszenia 26-Klapka funkcji mielenia
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Wszystkie czêœci osprzêtu kosiarki s¹ zamontowane fabrycznie. Jedynie 
rêkojeœæ sterowania kosiark¹ zosta³ ustawiony w pozycji przechowywania. 
¯eby ustawiæ rêkojeœæ w pozycji u¿ytkowania, nale¿y postêpowaæ zgodnie z 
poni¿szym opisem:

Rozpakowaæ kosiarkê.
Rys.2. Ustawiæ doln¹ rêkojeœæ (1) w pozycjê 

u¿ytkowania. Upewnij siê, czy rêkojeœæ (1) znajduje 
siê pomiêdzy ogranicznikami. Dokrêæ nakrêtkê 
motylkow¹ (2).

Ustawiæ górn¹ rêkojeœæ (3) w pozycjê u¿ytkowania.

Pokrêcaj¹c nakrêtk¹ skracamy d³ugoœæ œruby zacisku 
szybkomocuj¹cego (jeœli wystêpuje). Zwiêkszamy w ten 
sposób lub zmniejszamy si³ê mocowania. Mocowanie 
nastêpuje w momencie dociœniêcia zacisku do rêkojeœci 
zgodnie ze strza³k¹ na rysunku powy¿ej.
Uwaga! Zbyt du¿e skrócenie œruby nakrêtk¹ mo¿e 
spowodowaæ niemo¿liwoœæ zaciœniêcia zacisku, a w 
konsekwencji doprowadziæ do uszkodzenia zacisku.

Uwaga! B¹dŸ szczególnie ostro¿ny przy opuszczaniu i 
podnoszeniu rêkojeœci. W trakcie wykonywania tej operacji mo¿e dojœæ do 
zagiêcia, zgniecenia linek. Zagiêta linka nie bêdzie w³aœciwie pracowa³a. Przed 
rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y wymieniæ pogiête i 
popsute linki.

Rys. 3. ¯eby zamocowaæ uchwyt linki rozrusznika (1), 
nale¿y prze³o¿yæ linkê przez otwór (2) po prawej 
stronie na uchwycie górnym.

Uwaga! Jeœli linka jest zbyt krótka, nale¿y przycisn¹æ 
dŸwigniê hamulca, przycisn¹æ do rêkojeœci i powoli 
poci¹gn¹æ linkê, a nastêpnie w³o¿yæ w otwór ogranicznika.

lub zepsut¹ linkê.

Rozruch silnika
Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce 
obracaj¹ siê.
SprawdŸ poziom oleju.
Nape³nij zbiornik paliwa czyst¹ benzyn¹ bezo³owiow¹. 

Patrz Rozdzia³ „Przygotowanie silnika”.
Upewnij siê, ¿e przewód œwiecy zap³onowej jest 

pod³¹czony do œwiecy.
Naciœnij 3-4 razy pompkê ssania (Rys. 1, pkt. 7)
   (jeœli wystêpuje).
Stañ za kosiark¹, jak pokazano na poni¿szym rysunku. Jedn¹ rêk¹ nale¿y 

trzymaæ dŸwigniê hamulca (1) w pozycji u¿ytkowania tak, jak pokazano. 
Drug¹ rêk¹ nale¿y chwyciæ uchwyt linki rozrusznika (2).

Lekko poci¹gaj¹c skasuj luz rozrusznika, a gdy poczujesz opór mocno 
energicznie poci¹gnij linkê (2) do siebie i pozwól jej powoli wróciæ na swoje 
miejsce. Nie puszczaj uchwytu linki, a¿ do wci¹gniêcia jej przez uk³ad 
powrotny rozrusznika.

Jeœli silnik nie uruchamia siê po 5-6 szarpniêciach, postêpuj zgodnie ze 
wskazówkami, opisanymi w rozdziale „Usuwanie usterek”.

Gdy silnik kosiarki pracuje i chcemy rozpocz¹æ koszenie z napêdem kosiarki (S 
460 V), nale¿y przyci¹gn¹æ do rêkojeœci dŸwigniê uruchamiania napêdu. 
Natomiast gdy chcemy wy³¹czyæ napêd kosiarki puszczamy tê dŸwigniê 
(Rys. 5, pkt.3).

Opró¿nianie kosza na trawê

Ostrze¿enie: Przed opró¿nieniem i zdejmowaniem kosza nale¿y zatrzymaæ 
silnik.

Czyszczenie obudowy zespo³u tn¹cego

Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce obracaj¹ siê. Przed 
czyszczeniem obudowy nale¿y zatrzymaæ silnik i roz³¹czyæ przewód œwiecy 
zap³onowej.
Trawa i œmieci, znajduj¹ce siê pod obudow¹ kosiarki, mog¹ spowodowaæ 
zak³ócenia pracy silnika. Po zakoñczeniu koszenia wyczyœæ obudowê kosiarki, 
stosuj¹c nastêpuj¹c¹ procedurê:
Zatrzymaj silnik.
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Zamiast zacisku mo¿e wystêpowaæ œruba z motylkiem 

zacisk

nakrêtka

kierunek
zaciskania



Monta¿ kosza na trawê
1. ¯eby zamocowaæ kosz (5) na kosiarce nale¿y podnieœæ 

os³onê tyln¹ kosiarki (1), trzymaj¹c kosz za uchwyt 
(2), w³o¿yæ kosz zaczepiaj¹c haki przy wlocie do 
kosza na przeznaczony do tego celu prêt przy os³onie 
wylotu kosiarki, nastêpnie  opuœæ os³onê tyln¹ (1).

Uwaga: Nale¿y upewniæ siê, czy haki (3) s¹ zamocowane na dr¹¿ku os³ony 
tylnej (4).
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.

Ustawienie wysokoœci koszenia

Ostrze¿enie: Kiedy silnik jest uruchomiony, no¿e tn¹ce obracaj¹ siê. Przed 
zmian¹ wysokoœci koszenia nale¿y zatrzymaæ silnik i roz³¹czyæ przewód 
œwiecy zap³onowej.
¯eby ustawiæ po¿¹dan¹ wysokoœæ koszenia, nale¿y zmieniæ pozycje dŸwigni 
regulacyjnej znajduj¹cej siê na obudowie kosiarki.

Przygotowanie silnika

Uwaga: Silnik fabrycznie nie jest nape³niony olejem, a zbiornik paliwa 
benzyn¹. Mog¹ siê w nim znajdowaæ œladowe iloœci cieczy pozosta³e po 
kontroli technicznej w fabryce.
Ostrze¿enie: Przechowuj benzynê w specjalnym pojemniku (kanistrze) nie 
d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c. Przed tankowaniem nale¿y zatrzymaæ silnik i 
pozwoliæ mu ostygn¹æ przez kilka minut.

Tankowanie paliwa i oleju

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zapoznaj siê z zasadami bezpieczeñstwa, 
u¿ytkowania, obs³ugi i przechowywania, zawartymi w niniejszej Instrukcji 
Obs³ugi.
Paliwo wlewaæ na zewn¹trz, w miejscu, gdzie nie ma zagro¿enia powstania 

iskier lub p³omieni.
Do paliwa u¿ywaæ tylko kanistrów.

Podczas tankowania i u¿ytkowania sprzêtu nie wolno paliæ papierosów. 
Przed uruchomieniem maszyny, nale¿y wytrzeæ wszystkie miejsca zalane 

paliwem.
Przed uruchomieniem maszyny, odsun¹æ siê na odleg³oœæ oko³o 3 metrów od 

pojemników z paliwem.
Zatrzymaæ silnik przed zdjêciem nakrêtki paliwa.
Nie wlewaæ benzyny kiedy silnik jest ciep³y.
Przed uruchomieniem silnika kosiarki nale¿y wlaæ oko³o 0,6 L oleju 

silnikowego SAE30. (mniejszy korek oznaczony olejark¹). Zamiennie mo¿na 
stosowaæ olej 10W30.  Zalecane marki oleju NAC oraz TECPART.

Pierwsz¹ wymianê oleju przeprowadzamy po 5h pracy (po wypaleniu ok. 
dwóch zbiorników paliwa).

Nastêpne wymiany co 25h, ale zawsze przynajmniej raz na rok.
Korek spustu oleju znajduje siê pod kosiark¹ (Rys. 1a pkt.17)
Zu¿yty olej spuszczaæ gdy silnik jest jeszcze gor¹cy.
Zu¿ytego oleju nie nale¿y siê pozbywaæ w sposób przypadkowy, wylewaæ do 

kanalizacji lub bezpoœredni do œrodowiska. Nale¿y go odstawiæ do punktu 
utylizacji oleju.

U¿ytkowanie kosiarki

DŸwignia hamulca.
Przy zwolnieniu dŸwigni hamulca, sam 
silnik i nó¿ tn¹cy zatrzymuje siê 
automatycznie. Przy uruchomieniu 
silnika dŸwignia hamulca powinna 
znajdowaæ siê w pozycji pracy 
(przywiedziona do rêkojeœci).

1 - Rêkojeœæ
2 - DŸwignia hamulca z link¹
3 - DŸwignia napêdu z link¹ (S460V)
4 - Regulacja napêdu

Zatrzymywanie silnika
¯eby zatrzymaæ silnik, nale¿y zwolniæ dŸwigniê hamulca. A w przypadku 
wykonywania prac obs³ugowych czy te¿ czyszczeniu kosiarki, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu silnika, nale¿y roz³¹czyæ przewód œwiecy 
zap³onowej zdejmuj¹c fajkê ze œwiecy. Przed uruchomieniem silnika sprawdŸ 
linkê, ³¹cz¹c¹ dŸwignie i silnik. Upewnij siê, czy jest pod³¹czona i zamocowana 
we w³aœciwy sposób. Przed u¿ytkowaniem kosiarki nale¿y wymieniæ pogiêt¹ 
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