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INFORMATION OM STRØMFORBRUG
Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere, højtryksrensere pumper
og kompostkværne bliver elektriske. Det gør de bl.a. fordi dette som helhed
giver et bedre miljø; ingen udstødning, lavere støjniveau, lettere vedligeholdelse, ingen startproblemer.
For at disse maskiner skal kunne have samme virkningsgrad som f.eks. benzindrevne, bruger de flere watt end man normalt bruger når man anvender
elektriske husholdningsapparater, således finder man et wattforbrug fra 500
op til 2500 watt.
Det store wattforbrug betyder at der skal flere amp. til.
Således kan man regne med at der fra ca. 1300 watt skal bruges 10 amp. sikringer og over ca. 2000 watt skal der bruges 16 amp.
Hvor mange amp. der skal bruges afhænger af hvor stor en motor der sidder
på pågældende maskine, hvor mange watt (hk) maskinen bruger, hvor stor
en startstrøm og/eller brugsstrøm og hvilken ledning man bruger.

Jo flere watt maskinen skal have igennem en ledning jo tykkere skal ledningen være, og ligeledes jo længere ledningen skal være jo tykkere skal den
også være. Har man problemer med for lidt strøm = for få amp. springer sikringen
Fejlen kan være :
- For få amp. til den pågældende maskine.
- Har man 10 amp. kan gruppen være belastet af andre elektriske apparater
og der er således ikke alle 10 amp. til rådighed.
- Ledningen er for tynd og/eller for lang.
Fejlen kan afhjælpes ved:
- at anvende en 16 amp. gruppe, man kan i dag tage 220 volt 16 amp. ud af
380 volt (dette kræver hjælp fra en elektriker)
- at anvende en 13 amp. sikring der sættes i hvor der nu er 10 amp.
- at sørge for at intet andet er tændt på gruppen når man skal køre maskinen.
- at bruge en tykkere Iedning vi anbefaler en 1,5 mm2, en almindelig husholdningslening er ca. 0,5 - 0,7 mm2.
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POLSKI
OZNACZENIA

Uchwyt, typ I

Na maszynie znajduj± siê nastêpuj±ce oznaczenia
przypominaj±ce o konieczno¶ci zachowania
ostro¿no¶ci i uwagi podczas jej obs³ugi.
Obja¶nienie znaków:
Ostrze¿enie! Przed uruchomieniem
maszyny nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj±
obs³ugi oraz broszur± omawiaj±c± zasady
bezpieczeñstwa.
Ostrze¿enie! Osoby postronne nie powinny
znajdowaæ siê w pobli¿u. Nale¿y uwa¿aæ
na przedmioty wyrzucane spod kosiarki.
Ostrze¿enie! Przed rozpoczêciem
jakichkolwiek czynno¶ci naprawczych
nale¿y wy³±czyæ wtyczkê z kontaktu.

Uchwyt, typ II

2x

Ostrze¿enie! Nale¿y dopilnowaæ, aby
przed³u¿acz nie znajdowa³ siê w pobli¿u
uk³adu tn±cego kosiarki.
Ostrze¿enie! Nie wolno wk³adaæ rêki pod
doln± os³onê, gdy maszyna jest w³±czona.

Ostrze¿enie! Ostrze obraca siê jeszcze przez
jaki¶ czas po wy³±czeniu silnika.

1x
1x

2x

2x

4x

4x

2x

STOP

Uchwyt, typ III

MONTA¯
CZÊ¦CI DO ZAMONTOWANIA
Ko³a

1x

1x
1x

2x

2x

4x

4x

2x
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NARZÊDZIA U¯ YWANE DO
MONTA¯ U

6 Umocowaæ przewód elektryczny w zaczepach
przeznaczonych do jego podtrzymywania.
7. Przytwierdziæ przewód do dr±¿ka za pomoc± obejm.

UCHWYT, TYP III (rys. 3)
USTAWIANIE WYSOKO¦CI KÓ£/
WYSOKO¦CI CIÊCIA (rys. 4)
1. W³o¿yæ sworzeñ (A) ko³a w tarczê piasty (B).
2. Zamocowaæ nak³adkê ¶rodkow± (C).

1. Dopilnuj, aby otwory w r¹czce znajdowa³y siê po
prawej stronie. Wpasuj zatrzaski wy³¹cznika
pr¹du w otwory r¹czki. SprawdŸ, czy przewód nie
zosta³ zakleszczony i czy przycisk skierowany
jest na zewn¹trz. Ostro¿nie zaciœnij obejmê, aby
dobrze przylega³a do r¹czki.
W³ó¿ œruby i dokrêæ je porz¹dnie.

3. Zamontowaæ ko³o w jednym z czterech mo¿liwych
otworów mocuj±cych, odpowiadaj±cych czterem
ró¿nym wysoko¶ciom.

2. Wciœnij zamocowania r¹czki w otwory w
podwoziu.

4. Dokrêciæ mocno rêk± chwytaj±c za tarczê piasty.

3. W³ó¿ œruby i dokrêæ je porz¹dnie.

UWAGA! Wysoko¶æ ustawienia wszystkich
czterech kó³ musi byæ jednakowa.

4. Zamontuj r¹czkê na zamocowaniach za pomoc¹
œrub, podk³adek i pokrête³ zabezpieczaj¹cych.
Odkrêcaj¹c nieco pokrêt³a mo¿na z³o¿yæ r¹czkê
do przodu. Kosiarka zajmuje wówczas mniej
miejsca, np. w transporcie.

UCHWYT, TYP I (rys. 1)
1. W³o¿yæ dr±¿ek uchwytu w otwór do jego
zamocowania znajduj±cy siê po lewej stronie,
patrz rysunek.
2. Wsun±æ górn± czê¶æ uchwytu.

5. Przymocuj przewód elektryczny za pomoc¹
obejmy.

POJEMNIK NA TRAWÊ (rys.5)

3. Obróciæ ca³y uchwyt w przeciwn± stronê, patrz
rysunek.

Z³±czyæ razem górn± i doln± czê¶æ pojemnika.

4. Wsun±æ drugi dr±¿ek w górn± czê¶æ uchwytu.

Otworzyæ klapê w maszynie i zamocowaæ pojemnik
na trawê.

5. W³o¿yæ dr±¿ek uchwytu w otwór do jego
zamocowania znajduj±cy siê po prawej stronie.
6. Obróciæ z powrotem ca³y dr±¿ek, tak aby znalaz³
siê w prostym po³o¿eniu.
7. W³o¿yæ ¶ruby i mocno je przykrêciæ.
8. Umocowaæ przewód elektryczny w zaczepach
przeznaczonych do jego podtrzymywania.
9. Przytwierdziæ przewód do dr±¿ka za pomoc± obejm.

UWAGA! Mo¿na u¿ywaæ kosiarki bez pojemnika.
Skoszona trawa zostaje wówczas pozostawiana z
ty³u za kosiark±.

PRACA KOSIARK¡
POD£¡CZENIE (rys. 6, 7)

2. W³o¿yæ ¶ruby i mocno je przykrêciæ.

Stosuj wy³±cznie przed³u¿acze zatwierdzone do
u¿ytku na zewn±trz budynków, o maksymalnej
d³ugo¶ci 50 m, nie l¿ejsze ni¿ typ 245 IEC 53
(H05RR-F) lub 227 IEC 53 (H05VV-F). W razie
niejasno¶ci skontaktuj siê z naszym dealerem.

3. W³o¿yæ dr±¿ki uchwytu w otwory do ich
zamocowania znajduj±ce siê w czê¶ci jezdnej
kosiarki.

W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa nale¿y
pod³±czyæ kosiarkê do automatycznego wy³±cznika
przeciwpora¿eniowego.

4. W³o¿yæ ¶ruby i mocno je przykrêciæ.

Zamocowaæ przed³u¿acz na specjalnym zaczepie
znajduj±cym siê na uchwycie,

UCHWYT, TYP II (rys. 2)
1. Po³±czyæ dr±¿ki z górnym pa³±kiem uchwytu.

5. Uchwyt nale¿y zamocowaæ w zaczepach za
pomoc± ¶rub, podk³adek i pokrête³. Poluzowanie
pokrête³ umo¿liwa z³o¿enie uchwytu przez
opuszczenie go do przodu. Kosiarka zajmuje
wówczas mniej miejsca, np. podczas transportu.
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W£¡CZANIE/WY£¡CZANIE (rys. 8)
W momencie w³±czania kosiarka powinna staæ na
p³askim i statecznym pod³o¿u. Nie nale¿y jej
uruchamiaæ, gdy stoi na terenie poro¶niêtym wysok±
traw±. Przycisn±æ uchwyt do do³u, aby przednie ko³a
unios³y siê nieco do góry zmniejszaj±c opór.
Uruchamianie silnika:
1. Wcisn±æ przycisk
2. Przyci±gn±æ r±czkê w kierunku uchwytu.
Zatrzymywanie silnika: pu¶ciæ r±czkê

KOSZENIE (rys. 9)
Nale¿y kosiæ zawsze z dala od przewodu elektrycznego.
Nale¿y regularnie opró¿niaæ pojemnik na trawê, aby
otwór wyrzutowy nie zosta³ zapchany, ograniczaj±c
efektywno¶æ zbierania trawy.
W celu unikniêcia przeci±¿ania silnika nie nale¿y
prowadziæ kosiarki zbyt szybko w terenie
poro¶niêtym wysok± traw±.

KONSERWACJA
WYMIANA OSTRZA (rys. 10)
Przed przyst±pieniem do przegl±du, czyszczenia lub
innych czynno¶ci obs³ugowych przy maszynie
nale¿y zawsze wy³±czyæ wtyczkê przewodu
elektrycznego z kontaktu.
Przy wymianie ostrza nale¿y u¿ywaæ rêkawic
ochronnych. Za pomoc± klucza 26 mm odkrêciæ
¶rubê mocuj±c± ostrze. Za³o¿yæ nowe ostrze.
Dokrêciæ ¶rubê momentem 15 Nm.
Nale¿y stosowaæ wy³±cznie oryginalne czê¶ci
zapasowe.

CZYSZCZENIE/
PRZECHOWYWANIE (rys. 11)
Po ka¿dorazowym u¿ytku nale¿y oczy¶ciæ kosiarkê
szczotk± lub szmatk±.
Szczególnie dok³adnie nale¿y oczy¶ciæ otwór
wlotowy ch³odz±cego powietrza, znajduj±cy siê
wokó³ os³ony silnika. Zapchanie go traw± lub
zanieczyszczenie mo¿e spowodowaæ przegrzanie siê
silnika.
Nale¿y zdrapaæ zanieczyszczenia ze spodu kosiarki.
Nie nale¿y nigdy sp³ukiwaæ ich wod±.
Kosiarkê nale¿y przechowywaæ w stanie suchym i w
suchym pomieszczeniu.
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