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Podatki na tipski tablici
Ti podatki so zelo pomembni za 
kasnejše razpoznavanje naprave 
pri naročanju nadomestnih delov 
in za servisno službo. 
Tipsko tablico lahko najdete v bližini 
motorja. Vnesite vse podatke svoje 
naprave s tipske tablice v sledeča 
polja.

Te in druge podatke o stroju, boste 
našli v posebni CE-Izjavi o soglasju, 
ki je sestavni del tega navodila 
za uporabo.

Slikovni prikazi

Odprite strani s slikami na začetku 
navodila za strežbo.
V tem navodilu za strežbo so opisani 
različni modeli. Grafični prikazi lahko 
v podrobnostih odstopajo od 
kupljenega stroja.

Z vašo varnost

Pravilna uporaba naprave
Ta naprava je namenjena izključno:
– uporabi skladno z opisi in varnost-

nimi navodili, ki so podana v tem 
navodilu za strežbo;

– za košenje travnatih površin v okolici 
hiš in na vrtovih.

Vsaka druga uporaba ni namenska. 
Nenamenska uporaba stroja ima kot 
posledico neveljavnost garancije 
in zavračanje vsake odgovornosti 
s strani proizvajalca za nastalo škodo. 
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, 
ki nastane pri tretjih osebah ali njihovi 
lastnini.
Če uporabnik samovoljno spremeni 
napravo, proizvajalec naprave 
za nastalo škodo ne odgovarja. 
Nosilec odgovornosti v takem primeru 
je samo uporabnik.
Samo za naprave z električnim 
zagonom:
Skupaj z napravo ste dobili tudi polnil-
nik, ki je namenjen izključno za pol-
njenje v napravo vgrajenega akumula-
torja. Ta akumulator smete polniti 
samo z dobavljenim polnilnikom.

Upoštevajte varnostna dolo-
čila in navodila za uporabo
Kot uporabnik te naprave preberite 
skrbno ta navodila za uporabo, preden 
jo prvič zaženete. Med uporabo na-
prave jih tudi upoštevajte in jih shranite 
tudi za kasnejši vpogled. 
Nikoli ne dovolite otrokom in drugim 
osebam, ki teh navodil niso prebrali, 
da to napravo uporabljajo.
V primeru spremembe lastnika, 
pošljite skupaj s strojem tudi to 
navodilo za strežbo.

Splošni varnostni napotki
V tem razdelku najdete splošne var-
nostne napotke. Opozorila, ki se nana-
šajo na posamičen sestavni del, funk-
cijo ali dejavnost, so pridana opisom 
teh posamičnih delov.

Pred in po delu
Osebe, ki napravo uporabljajo, ne 
smejo biti pod vplivom omamnih snovi, 
kot so alkohol, mamila ali določena 
zdravila.
Osebe, mlajše od 16 let, ne smejo 
upravljati z napravo ali opravljati drugih 
del, kot so npr. servisiranje, čiščenje, 
nastavljanje. Lokalni predpisi lahko 
določijo minimalno starost 
uporabnikov aparata.
Ta aparat ni namenjen uporabi oseb 
(vključno z otroci) z zmanjšanimi fizič-
nimi, čutilnimi ali umskimi zmožnostmi 
ali osebam s pomanjkanjem izkušenj 

in/ali znanja, razen v primeru nadzora 
s strani osebe, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali od katere so dobili 
navodila, kako je treba uporabljati 
aparat.
Otroci morajo biti pod nadzorstvom, 
da bi se zagotovilo, da se ne bodo 
igrali z aparataom.
Pred delom se spoznajte z vsemi 
pripravami, upravljalnimi elementi 
in njihovimi funkcijami na napravi.
Gorivo shranjujte samo v za to name-
njenih posodah in nikoli v bližini 
grelnih teles (npr. peči ali bojlerjev). 
Gorivo natakajte samo na prostem.
Nikoli ne nalivajte goriva, če motor 
teče ali pa je vroč. 
Če so izpušna cev, tank za gorivo ali 
pokrov nalivne odprtine poškodovani, 
jih zamenjajte.
Pred uporabo preverite,
– če priprava za zajemanje trave pra-

vilno deluje in če loputa izmeta pra-
vilno zapira. 
Poškodovane, obrabljene dele ali 
manjkajoče dele dajte nemudoma 
zamenjati.

– če je rezalno orodje, pritrdilni zatič 
ali celotna rezalna enota obrabljena 
ali poškodovana. 
Poškodovane ali obrabljene dele 
dajte v strokovni delavnici zamenjati 
samo kot garnituro, da s tem izklju-
čite nastanek neuravnoteženosti.

Nadomestni deli in pribor morajo ustre-
zati kvalitativnim zahtevam, ki jih določa 
proizvajalec naprave. 
Zato uporabite samo originalne nado-
mestne dele in originalni pribor ali 
pa nadomestne dele in pribor, 
ki ga dovoljuje izdelovalec naprave.
Popravila naj izvede zmeraj samo ena 
strokovna delavnica.

Med delom z napravo
Pri delih z napravo oziroma na napravi 
nosite ustrezno obleko, kot so npr.:
– varnostni škornji,
– dolge hlače,
– tesno se prilagajoče oblačilo,
– zaščita sluha,
– varnostna očala.
Vse varnostne priprave na napravi 
morajo biti neoporečne in jih ne smete 
odstraniti. 
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Varnostnih priprav se na napravi 
ne sme spreminjati.
Napravo poganjajte samo, če ustreza 
tehničnem stanju, ki ga predpisuje 
proizvajalec in kakšno je bilo ob 
dostavi.
Nikoli ne spreminjajte nastavitev 
motorja, ki je bil tovarniško nastavljen.
Ob delu se izogibajte odprtemu ognju, 
iskrenju in ne kadite.

Pred vsakim vzdrževalnim 
delom na napravi
Za preprečitev nastanka poškodb pred 
vsemi deli na napravi (npr. pred vzdrže-
valnimi, nastavitvenimi deli) in pred pre-
važanjem naprave (npr. dviganjem 
in nošenjem)
– ugasnite motor,
– izvlecite vžigalni ključ (če obstaja),
– počakajte, da se vsi gibljivi deli 

naprave ustavijo in se je motor 
pohladil,

– izvlecite vtič z vžigalne svečke, 
da s tem preprečite nehoten 
zagon motorja,

– upoštevajte tudi dodatna navodila 
iz priročnika za motor.

Po delih na napravi
Nikoli ne zapustite stroja, preden 
izklopite motor in – če obstaja – 
izvlečete vžigalni ključ.

Varnostne naprave
Slika 1

Nevarnost
Nikoli ne uporabljajte naprave, 
če so varnostne priprave na napravi 
poškodovane ali pa so odstranjene.

Varnostna ročica (1)
Varnostna ročica je namenjena 
za varovanje oseb, če je potrebno 
v sili motor in rezalnik takoj zaustaviti. 
Te funkcije ne smete poizkusiti zaobiti.

Loputa za izmet (2) ali 
odbojna zaščita (3)
Loputa za izmet in odbojna zaščita 
vas varujeta pred poškodbami zaradi 
rezalnika ali pred izmetom trdih pred-
metov iz rezalnika. Napravo se sme 
poganjati samo, če sta ti dve pripravi 
montirani.

Simboli na napravi
Na napravi najdete več simbolov 
v obliki nalepk. 
Sledi razlaga posamičnih znakov:

Pozor! 
Pred zagonom pre-
berite navodilo 
za strežbo!

Tretje osebe naj se ob-
močju nevarnosti ne 
približujejo!

Izklopite motor in izvle-
cite vžigalni ključ pred 
začetkom vseh del 
na stroju in preden 
zapustite stroj.
Upoštevajte dodatna 
navodila v poglavju 
«Za vašo varnost».
Pred deli na rezalnem 
orodju izvlecite vtič 
na vžigalni svečki! 
Rok in nog ne pribli-
žujte rezalnemu orodju! 
Pred nastavitvenimi 
deli, čiščenjem naprave 
ali pred preverjanjem 
napravo izključite 
in izvlecite omrežni 
vtič iz vtičnice.

Nevarnost nastanka poškodb – delajte 
samo, če je pritrjena odbojna zaščita.

Nevarnost nastanka poškodb – kosite 
samo s pritrjenim držajem.

Nevarnost nastanka poškodb – kosite 
samo s pritrjeno izmetno zaščito.
Znaki na napravi naj bodo vedno 
dobro vidni in razberljivi.

Simboli v navodilih
V teh navodilih so s simboli označena 
mesta z opisom nevarnosti ali pa ozna-
čujejo pomembne napotke. 
Sledi razlaga teh simbolov:

Nevarnost
Opozarja na nevarnost, ki izhaja 
iz opisane dejavnosti in ogroža 
zdravje oseb. 

Pozor
Opozarja na nevarnost, ki izhaja 
iz opisane dejavnosti in lahko 
povzroči škodo na napravi.

Navodila
Označuje pomembne informacije 
in nasvete za uporabo.

Sestavljanje
Montaža naprave je prikazana na 
ločeni prilogi z ilustracijami.

Navodilo glede spravljanja 
na odpad
Obstoječe ostanke embalaže, stare 
stroje itd. odložite na odpad skladno 
z lokalnimi predpisi.

Upravljanje
Upoštevajte tudi dodatna navodila 
iz priročnika za motor.

Nevarnost
Možnost nesreče
– Odrasle osebe, otroci in živali 

se pri košenju nikoli ne smejo 
zadrževati v bližini naprave. 
Nevarnost nastanka poškodb 
zaradi izletavanja kamnov 
ali drugih predmetov. 

!

!

!

!
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Padec
– Napravo vozite le korakoma.
– Bodite posebej pozorni, ko kosite 

vzvratno in napravo vlečete 
za sabo.

– Ob košenju na strmih pobočjih 
se lahko naprava prevrne in vas 
pri tem poškoduje. 
Kosite prečno po strmini, nikoli 
ne poskusite v smeri navzgor 
in navzdol. Ne kosite na pobočjih, 
ki so strmejša od 20%.

– Bodite posebej pozorni pri men-
javi smeri delovanja in poskrbite 
zmeraj za to, da na površini sta-
bilno stojite.

– V mejnih področjih je košenje ne-
varno. Posebna nevarnost poš-
kodb grozi v bližini robov, živih 
meja ali ob prepadih. 
Ob košenju se držite določene 
oddaljenosti od nevarnih meja.

– Pri košenju vlažne trave lahko 
naprava zaradi zmanjšanega stika 
s tlemi spodrsava in lahko padete. 
Kosite le, ko je trava suha.

– Delajte le ob dnevni svetlobi 
ali dobri umetni osvetlitvi.

Poškodbe
– Stalno se držite varnostnega 

odmika do vrtečega se orodja, 
ki je podan s prečnimi vodili.

– Delovno območje upravljalca 
se med obratovanjem nahaja 
za upravljalnim ročajem.

– Nikoli ne molite nog ali rok pod 
vrteče se dele.

– Naprave ne uporabljajte ob slabem 
vremenu, kot npr. ob dežju ali ob 
nevarnosti nevihte.

– Izključite motor in počakajte, 
da se rezilo popolnoma zaustavi:
–  preden želite napravo prevrniti,
–  ali jo prenesti preko drugih 

površin razen travnatih,
– Izklopite motor, ter da bi preprečili 

naključni zagon motorja: izvlecite 
vžigalni ključ (če obstaja), pustite, 
da se motor ohladi in izvlecite vtič 
vžigalne svečke,
– pred odstranitvijo zamašitev in 

blokad v napravi za izmetavanje,
– preden kosilnico pregledate, 

očistite, nastavite, ali izvajate 
druga dela na napravi,

– če ste zadeli ob trd predmet. 
Preverite kosilnico, če je poško-
dovana in v primeru poškodb 
poiščite pomoč v strokovni 
delavnici,

– če se začne naprava nenavadno 
močno tresti. 
Napravo takoj preglejte.

– Naprave ne dvigajte in je ne pre-
našajte, če motor teče.

– Pred košenjem preverite zeml-
jišče, na katerem nameravate 
kositi in odstranite vse predmete, 
ki bi jih kosilnica lahko zajela 
in izvrgla.

– Če tujek (npr. kamen) zaide 
v rezalnik ali če začne naprava 
nenavadno vibrirati, takoj izklju-
čite motor. 
Pred nadaljnjim obratovanjem 
dajte napravo pregledati v stro-
kovni delavnici, če je poškodo-
vana.

– Pri kosilnicah s srpastimi rezili 
se nikoli ne postavljajte pred iz-
metno odprtino.

Naprave z zbiralnikom za travo:
– Pri snetju zbiralnika za travo lahko 

sebe ali druge poškodujete zaradi 
izmeta trave ali drugih predmetov. 
Nikoli ne snemajte zbiralnika 
za travo pri tekočem motorju. 
Za vsak primer napravo izključite.

Obstaja možnost zadušitve 
z ogljikovim monoksidom. 
Motor sme teči samo na prostem. 
Nevarnost eksplozije in požara
– Bencinske pare so eksplozivne 

in bencin je zelo vnetljiv.
– Gorivo natočite, preden motor 

zaženete. Če motor teče ali pa 
je še vroč, naj bo odprtina tanka 
za gorivo zaprta.

– Gorivo se sme natakati samo, 
če je motor ugasnjen in ohlajen. 
Ob delu se izogibajte odprtemu 
ognju, iskrenju in ne kadite. 
Gorivo natakajte samo na 
prostem. 

– Če se gorivo prelije, motorja 
ne vključite. 
Napravo odstranite s površine 
z razlitim gorivom in počakajte, 
da gorivo z naprave izpuhti.

– Če želite preprečiti požar, morate 
poskrbeti, da na sledeče dele 
naprave ne sme priti trava ali 
iztekajoče olje:
– motor,
– izpušno cev,
– baterije/akumulator,
– tank za gorivo.

Nevarnost spotikanja
– Napravo vozite le korakoma.

Pozor
Poškodovanje naprave
– Kamenje, veje ali podobni pred-

meti lahko poškodujejo napravo 
ali spremenijo njeno delovanje. 
Pred vsakim košenjem odstranite 
trde predmete s kosišča.

– Napravo smete uporabljati samo, 
če je brezhibna. 
Pred vsako uporabo jo preglejte, 
če je vidno poškodovana. 
Posebej natančno preverite var-
nostne priprave, elemente za 
vodenje in vijačne spoje, če dobro 
držijo. Preden napravo uporabite, 
zamenjajte poškodovane dele.

Delovni čas

Upoštevajte državne/komunalne 
predpise glede časa uporabe 
(če je potrebno se pozanimajte 
pri vašem pristojnem organu).

Pozicijski podatki

Pri pozicijskih podatkih na stroju 
(npr. levo, desno) izhajamo vedno 
gledano od vodilnega vzvoda v smeri 
obratovanja stroja.

Pred prvo uporabo
Nalijte motorno olje

Pozor
Napravo dostavimo zaradi trans-
portnih vzrokov samo brez olja. 
– Zaradi tega je nujno potrebno, 

da pri prvi pripravi naprave nalijete 
motorno olje, k temu glej Navodila 
za uporabo motorja.
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Napolnite akumulator
(naprave z električnim zagonom)

Nevarnost zaradi razjedkanja/
zastrupitve

V skrajnem primeru je treba pričako-
vati izhajanje tekočin ali plinov.
Akumulator se nahaja glede na model 
pod armaturno ploščo na zgornjem 
vodilu (Slika 2a) ali pa na kosilnem 
pokrovu (Sliki 2b/c). 

Nevarnost električnega udara
Polnilnik pred vsako uporabo preg-
lejte, če je videti kakšne zunanje poš-
kodbe. Nikoli ne uporabite poškodo-
vane naprave.

Pozor
– Prepričajte se, da je omrežje 

220–230 V in 50 Hz v skladu s po-
datki na tipski ploščici polnilnika. 

– Polnilnik zaščitite pred vlago, 
dežjem, snegom, ter mrazom.

– Akumulator polnite samo v dobro 
prezračevanih in suhih prostorih. 
Ne presežite maksimalnega časa 
polnjenja 12 ur.

– Pred zagonom kosilnice za travo, 
ločite polnilnik od omrežja in stroja.

Slika 2
 Pred prvo uporabo naprave polnite 

akumulator najmanj 10 ur. 
Za polnjenje uporabite samo 
z napravo dobavljen polnilnik.

Navodila

Polnilnik odklopite z akumulatorja 
v obratnem vrstnem redu.

Opomba za reciklažo polnilnika
Polnilnik je potrebno reciklirati po pred-
pisih za reciklažo električnih naprav. 
Upoštevajte tudi lokalne predpise.
Nastavitvena dela pred 
vsako uporabo 

Nevarnost nastanka poškodb
Pred vsakim vzdrževalnim delom 
na napravi
– ugasnite motor,
– izvlecite vžigalni ključ (če obstaja),
– počakajte, da se vsi premični deli 

popolnoma ustavijo, motor mora 
biti ohlajen,

– izvlecite vtič z vžigalne svečke, 
da s tem preprečite nehoten 
zagon motorja.

Pripetje zbiralnika za travo
(samo pri napravah z zbiralnikom trave)
Slika 11
 Loputo za izmet privzdignite 

in pripnite zbiralnik za travo.

Nastavitev višine košenja

Pozor
Pri neravnem terenu nastavite višino 
rezanja tako, da se rezila nikoli ne 
dotaknejo zemlje.
Slika 3
Višino košenja nastavite po želji. 
Nastavitvena možnost (glede na izved-
bo) je od približno 3 cm do največ 
9 cm.

Navodila

Pri strojih z ločeno nastavitvijo koles, 
nastavite vsa kolesa na isto višino.
Model A
 Kolesa pričvrstite v želenem 

položaju.
Model B
 Povlecite trak in ga pripnite v žele-

nem položaju.
Model C
 Potegnite ročico osrednje nastavitve 

višine vnaprej ali vzvratno in jo zapnite 
v želenem položaju.

Blokiranje sprednjih koles
(le stroji s sprednjimi kolesi, ki se jih 
lahko blokira)
Slika 4
Zapetje koles za vožnjo naravnost – 
sprednja kolesa potisnite vnaprej 
in vtaknite zatič v večjo odprtino.
Sprednja kolesa so prosta – zatič 
vtaknite v manjšo odprtino.

Polnjenje rezervoarja 
in kontrola nivoja olja
 Natočite neosvinčen bencin 

(glej priročnik za motorje).
 Rezervoar za gorivo polnite največ 

do 2 cm pod spodnjim robom 
priključka za polnjenje.

 Rezervoar za gorivo ponovno trdno 
zaprite.

 Preverite nivo olja, po potrebi 
dopolnite (glej priročnik za motorje).

Zagon motorja
Slika 5

Nevarnost
Za varstvo pred poškodbami,
– ne zaganjajte motorja, če stojite 

pred odprtino za izmetavanje;
– rok in nog ne približujte rezalnemu 

orodju;
– nikoli ne približujte delov teles 

v bližino vrtečih se delov naprave. 
Zmeraj se zadržujte stran 
od izmeta.

Preden motor zaženete, ločite 
rezalnik od pogona.
Naprave pri zagonu ne nagibajte. 
Potegnite jo na ravno površino 
s čim manj trave.

Navodila glede motorja

Obrnite pozornost na informacije 
v priročniku za motorje.
– Nekateri modeli nimajo ročice 

ga plin, pri teh se število vrtljajev 
nastavlja avtomatsko. 
Motor se zmeraj vrti z najprimer-
nejšim številom vrtljajev.

– Tudi s toplim motorjem bo lahko 
morebiti potrebno aktivirati zračni 
dušilec, ozn. ročno črpalko.

– Nekateri modeli nimajo zračnega 
dušilca niti ročne črpalke. 
Motor se samodejno nastavi 
na zadani postopek zagona.

Pri hladnem motorju:

 Odprite pipico za dovod goriva 
(če obstoja).

Stroji z zračnim dušilcem :
 Postavite vzvod zračnega dušilca 

v položaj  ali izvlecite napenjalno 
vrv zračnega dušilca in postavite 
vzvod za plin (če obstaja) v položaj 

/max. – Slika 5A
ali
 postavite vzvod za plin v položaj 

 – Slika 5A.
Stroji s ročno črpalko:
 Ročno črpalko močno pritisnite 

1–5x in postavite vzvod za plin 
(če obstaja) v položaj /max. – 
Slika 5B. 

!

!

!

!
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S toplim motorjem:
 Odprite pipico za dovod goriva 

(če obstoja).
 Ročico za plin (če obstaja) postavite 

na /max. – Slika 5B.

Naprave brez električnega zagona:
Slika 5C
 Stopite za napravo, pritisnite na var-

nostno ročico in jo držite pritisnjeno.
 Držaj poteznega vžigala počasi 

potegnite, dokler ne čutite odpora, 
nato pa hitro in močno potegnite 
do konca. Poteznega vžigala nato 
ne spustite, temveč ga počasi vodite 
do izhodišča.

Naprave z električnim zagonom:

Slika 5D
 Polnilnik ločite od omrežja in stroja.
 Stopite za napravo, pritisnite 

na varnostno ročico in jo držite 
pritisnjeno.

 Obrnite ključ za vžig na upravljalnem 
ročaju, dokler se motor ne vžge 
(poskus lahko traja največ 
5 sekund, pred naslednjim 
poskusom je treba počakati 
eno minuto).

Navodila
Pri strojih z električnim zagonom, 
lahko motor (odvisno od izvedbe) tudi 
ročno zaženete z ročajem za zagon 
zaganjalnika.
Kadar motor deluje:

 Po zagonu motorja (glede na 
izvedbo):
– čok (če obstaja) postavite 

v izhodiščni položaj,
– plinsko ročico (če obstaja) 

potisnite med točki /max. 
in /min., tako da pustite 
motor, da se ob teku ogreje. 

 Za košenje nastavite ročico za plin 
(če obstaja) na polno moč.

Navodila
Nadaljnje informacije o upravljanju 
motorja lahko preberete v navodilih 
za uporabo motorja.

Izključitev motorja
Slika 7
 Ročico za plin (če obstaja) potisnite 

v položaj /min.
 Izpustite varnostno ročico. 

Po kratkem času se motor in rezal-
nik zaustavita.

Delo z strojem
Vklop/izklop pogona koles
(samo pri napravah s kolesnim 
pogonom)
Slika 6A, B, C
Vklop pogona koles 

/ :

 Potegnite vzvod/ročaj in zadržite.
Izklop pogona koles 

/ :

 Sprostite vzvod/ročaj.

Napotek za naprave v skladu 

s sliko 6C

Za vklop/izklop lahko uporabite tako 
desno kot tudi levo ročico oz. tudi obe 
ročici skupaj.

Navodila
Možno je, da se zaradi konstrukcije 
vozila pri potegu v smeri nazuaj kolesa 
blokirajo oziroma je čutiti večji odpor. 
Pri tem to ni napaka naprave, temveč 
gre samo za tehnično pogojeno 
obnašanje.
Pomoč (glede na model): napravo 
najprej brez pritisnjenega pogonskega 
držala potisnite nekoliko naprej, nato 
pa jo spet povlecite nazaj.

Sprememba pogonske 
hitrosti pogona koles
(odvisno od izvedbe)

Pozor
Poškodovanje naprave
Nastavitve opravite le kadar motor 
obratuje.
Slika 6D, E
 Z majhnim vzvodom izberite eno 

od različnih stopenj hitrosti 
(med 1/min./  in 4/max./ ).

Slika 6F, G
 Z ročico izberite eno od stopenj 

hitrosti (med 1/min./  in 
4/max./ ).

Navodila
Tehnično pogojeno je tudi, da je pri 
zaustavljeni napravi nekoliko težko 
spremeniti hitrost.
Pomoč: Pritisnite pogonsko držalo 
in izberite hitrostno stopnjo.

Snetje in izpraznitev zbiralnika 
za travo
(pri napravah z zbiralnikom trave)
Slika 11
Če ostane pokošeni material na tleh ali 
kaže kazalec nivoja polnjenja (opcija, 
Slika 12), da je košara polna:
 Sprostite varnostno prečko in poča-

kajte, da se motor ustavi.
 Loputo izmeta privzdignite 

in snemite zbiralnik za travo.
 Izpraznite vsebino zbiralnika.

Delo brez zbiralnika za travo
Ko snamete zbiralnik za travo, 
se loputa izmeta povezne navzdol. 
Pri delu brez zbiralnika za travo leti 
pokošena trava neposredno na tla.

Preureditev za zastiranje
(pri strojih z opcijskim priborom 
za zastiranje)
Stroji z izmetavanjem zadaj:

Slika 8A
 Privzdignite loputo izmeta.
 Snemite zbiralnik za travo.
 Vstavite klin za zastiranje 

(glede na model).
 Spustite pokrov na odprtini 

za izmetavanje.

Navodila
Pri modelih z integrirano funkcijo 
zastiranja ni potreben poseben klin 
za zastiranje – to funkcijo prevzame 
posebno oblikovan pokrov na zadnji 
strani (Slika 8B).
Stroji z bočnim izmetavanjem:
Slika 9
 Na mestu bočnega izmetavanja 

montirajte odbojnik/zapiralo 
naprave za zastiranje (Slika 9A)

ali
 Odstranite napravo za bočno 

izmetavanje – odbojnik/zapiralo 
naprave za zastiranje se samodejno 
zapre (Slika 9B).

Preureditev stroja za bočno 
izmetavanje
(odvisno od izvedbe)
 Če obstoja: snemite košaro za travo 

in spustite loputo odprtine za izmet 
trave na zadku.
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 Dvignite odbojnik/zapiralo naprave 
za zastiranje in montirajte napravo 
za bočno izmetavanje (Slika 9C).

Po končanem delu
 Izvlecite vžigalni ključ (če obstaja).
 Počakajte, da se vsi gibljivi deli na-

prave ustavijo in se je motor pohladil.
 Zaprite pipo za bencin (če obstaja – 

glej priročnik za motorje).
 Snemite kontaktni vtič s svečke 

na motorju.
 Izpraznite zbiralnik za travo.
Naprave z električnim zagonom:
 Akumulator dodatno polnite 10 ur.

Navodila
V zaprtem prostoru, odložite stroj 
le z ohlajenim motorjem.

Nasveti za nego trave

Nekaj nasvetov, s katerimi bo vaša 
trava zdravo in enakomerno rasla.

Košnja
Travišče je sestavljeno iz več različnih 
vrst trav. Če pogosteje kosite, bolje 
rastejo vrste trave, ki poganjajo več 
korenin in tvorijo gostejšo rušo. 
Če redkeje kosite, se bolje razvijejo 
trave, ki so višje rastejo, in drug 
plevel (npr. detelja, marjetice).
Normalna višina trave dosega 4–5 cm. 
Treba je kositi le 1/3 skupne višine, 
torej s 7–8 cm kositi na normalno 
višino. 
Če je le mogoče, ne kosite na manj kot 
do 4 cm, ker ob sušnih obdobjih manj 
kot toliko ruši škoduje.
Če je trava zrasla previsoko (npr. 
po dopustu), jo pokosite v etapah 
na normalno višino.
Pri košnji naj se sledi vedno nekoliko 
prekrivajo.

Zastiranje (s priborom)
Travo se pri zastiranju reže v krajše 
koščke (približno 1 cm) in ostane 
na travišču. V ruši se ohrani veliko 
hranilnih snovi. 
Za doseganje najboljših rezultatov je 
potrebno višino trave stalno ohranjati 
na normalni višini (glej tudi odstavek 
«Košnja»). Pri zastiranju se držite 
naslednjih pravil:

– Ne kosite mokre trave. 
– Nikoli ne pokosite več kot 2 cm 

celotne višine trave.
– Kosilnico vozite počasi.
– Izkoristite najvišje število vrtljajev 

motorja.
– Rezilo redno očistite.

Prenašanje

Krajše poti ročno

Nevarnost
Rezalni mehanizem, ki se vrti, lahko 
zajame in odvrže različne predmete 
in na ta način prizadene škodo. 
Preden želite napravo prenesti 
preko drugih površin razen travnatih, 
izključite motor.

S kakšnim vozilom

Nevarnost
Pred vsakim prevažanjem zaustavite 
motor in ga pustite, da se pohladi. 
Izvlecite vžigalno svečko.
Naprave ne transportirajte v nagnje-
nem položaju.
Pri prevažanju naprave na kakem 
vozilu ali v njem naj bo ta dobro 
pritrjena, da ne zdrsne.
Napravo prevažajte samo s praznim 
tankom za gorivo. Pokrov tanka 
za gorivo morate tesno priviti.
Naprave z zložljivim ročajem:

Slika 10
 Za lažje shranjevanje naprave lahko 

upravljalni ročaj zložite. 

Vzdrževanje/Čiščenje

Nevarnost
Za zaščito pred poškodbami pred 
vsemi deli na napravi:
– ugasnite motor,
– izvlecite vžigalni ključ 

(če obstaja),
– počakajte, da se vsi gibljivi deli 

naprave ustavijo in se je motor 
pohladil,

– izvlecite vtič z vžigalne svečke, 
da s tem preprečite nehoten 
zagon motorja,

– upoštevajte tudi dodatna navodila 
iz priročnika za motor.

Nevarnost
Za preprečitev poškodb z rezalnikom 
naj vsa dela, kot so zamenjava ali bru-
šenje rezalnika, opravi strokovnjak 
(potrebno je posebno orodje).
Pritezni vrtilni moment vijaka rezila:
– 51–68 Nm (kosilnica z jeklenim 

ohišjem)
– 36–44 Nm (kosilnica s plastičnim 

ohišjem)

Pozor
Če je potrebno, prekucnite napravo 
zmeraj tako, da svečka ostane 
zgoraj; tako zaradi olja ali goriva ne 
nastane nobena škoda na motorju.

Vzdrževanje

Pozor
Upoštevajte vzdrževalna navodila 
iz priročnika za motor. 
Na koncu sezone dajte napravo 
pregledati in opraviti vzdrževanje 
v strokovni delavnici.
Vsa popravila vključno z zamenjavo 
poškodovanih akumulatorjev oz. 
defektnih varovalk naj opravi izključ-
no strokovna delavnica.

Pozor
Nevarnost onesnaženja okolja 
z motornim oljem.
Staro olje zaostalo pri zamenjavi 
olja, oddajte na zbiralnem mestu 
za staro olje ali podjetju za odstran-
jevanje odpadkov.

Nevarnost onesnaženja 
okolja z akumulatorsko 
kislino.

Odpadni akumulatorji ne spadajo 
v smeti. Odslužene akumulatorje 
oddajte pri vašem prodajalcu ali 
pa pri podjetju za recikliranje komu-
nalnih odpadkov. 
Preden odsluženo napravo oddate 
v odpadke, iz na-prave izgradite 
akumulator.

Navodila
Upoštevajte presledke kontrole in 
vzdrževanja v priročniku za motorje.
Glede na model je vaša naprava 
opremljena z elektronskim prikazom 
za vzdrževanje (Slika 13).

!
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Upoštevajte ustrezne vzdrževalne 
opombe, kakor tudi pisna navodila 
za vzdrževanje. Informacije o uprav-
ljanju in nadaljnje informacije lahko 
preberete v ločenih Navodilih za upo-
rabo, ki so priložena Navodilom 
za vzdrževanju.

Pred vsakim delovanjem
 Preverite nivo olja in ga po potrebi 

dolijte.
 Preverite vijačne spoje in jih 

po potrebi zatisnite.
 Preverite varnostne priprave.
Preverite prijemalno točko sklopke:
(samo pri napravah s kolesnim 
pogonom)
– Pri tekočem motorju in izključenem 

pogonu koles se naprava ne sme 
premikati.

– Pri tekočem motorju in vključenem 
pogonu koles se mora naprava 
premikati naprej.

Slika 15
 Po potrebi nastavite točko sprožitve 

ali žično potego z narebričenim 
koleščkom/matico za nastavitev na 
ročici pogona kotača (odvisno od 
izvedbe se ta nahaja na spodnji 
strani upravljalne konzole).

Navodila

Pri nekaterih modelih nastavitve niso 
možne.

Po prvih 2 do 5 obrato-
valnih urah
 Zamenjajte olje, glej priložen 

priročnik motorja.

Po vsakem košenju ali vsakih 
8 tednov
(samo naprave z električnim zagonom)
 Akumulator dodatno polnite 10 ur.

Enkrat na sezono
 Zamenjajte olje, glej priložen 

priročnik motorja.
 Namažite zgibne točke in vrtilne 

vzmeti na izmetnem pokrovu 
z mastjo.

 Na koncu sezone dajte napravo 
pregledati in opraviti vzdrževanje 
v strokovni delavnici.

Čiščenje

Pozor
Napravo očistite po vsaki košnji. 
Neočiščena naprava lahko povzroči 
poškodbe materiala ali omejitev 
funkcioniranja.
Za čiščenje ne uporabljajte 
visokotlačnih čistilnih naprav.

Čiščenje zbiralnika za travo
(samo pri napravah z zbiralnikom trave)
Najlažje je napravo očistiti takoj 
po košnji.
 Snemite zbiralnik za travo 

in ga izpraznite.
 Zbiralnik za travo lahko očistite 

z brizganjem vode (z vrtno cevjo).
 Pred naslednjo uporabo naj 

se zbiralnik popolnoma posuši.

Čiščenje kosilnice

Nevarnost
Pri čiščenju rezalnika se lahko pore-
žete. Zaradi vaše zaščite nosite 
delovne rokavice.

Pozor
Če je potrebno, prekucnite napravo 
zmeraj tako, da svečka ostane 
zgoraj; tako zaradi olja ali goriva ne 
nastane nobena škoda na motorju.
Naprave ne škropite z vodo, ker 
lahko tako poškodujete električne 
dele naprave.
Kosilnico po možnosti očistite takoj 
po košnji.
Kosilnice brez sistema za pranje 
podvozja:

 Notranjost ohišja rezalnika in izmet-
no loputo očistite s ščetko, metlico 
ali krpo.

 Napravo postavite na kolesa 
in odstranite vse ostanke trave 
in umazanije.

Kosilnice s sistemom za pranje 
podvozja:

Slika 14
Kosilnice s sistemom pranja kosilnega 
pokrova so opremljene z vodnim 
priključkom. 

S tem lahko sperete ostanke 
pokošene trave s spodnje strani 
kosilnega pokrova in tako preprečite 
usedanje korozijskih kemikalij na 
njemu.
Po košenju ukrepajte na sledeč način:
 Napravo postavite na ravno 

površino brez kamenja, proda, itd.

Navodila

Izmetna odprtina ne sme biti usmer-
jena proti zgradbam, garažam, ipd.
 Običajen adapter za cev, ki ga 

je mogoče kupiti (opcionalno tudi 
del dobave), priključite na vodno 
cev in drugi konec te cevi na priklju-
ček na kosilnem pokrovu.

 Odprite dotok vode.
 Zaženite motor kosilnice in ga 

pustite teči nekaj minut.
 Motor zaustavite in odklopite vodno 

cev z naprave.
Po končanem postopku pranja:
 Zaženite motor in ga pustite nekaj 

minut teči, da se spodnja stran 
kosilnega pokrova posuši.

 Izključitev motorja.

Priprava na daljšo 
zaustavitev delovanja

Nevarnost eksplozije 
ali požara.

Naprave nikoli ne shranjujte z benci-
nom v tanku v prostorih, kjer lahko 
bencinske pare pridejo v stik 
z odprtim ognjem ali iskrami.

Pozor
Materialne škode na stroju. 
Napravo (z ohlajenim motorjem) 
shranite samo v suhih in čistih 
prostorih. Napravo ob daljših 
prekinitvah dela zavarujte npr. 
pozimi v vsakem primeru pred 
zmrzovanjem in rjavenjem.
Po sezoni, ali ko naprave ne uporab-
ljate več kot en mesec:
 Odlijte gorivo v primerno posodo 

in konzervirajte motor, kot je opi-
sano v priročniku za motor.

!

!



Navodila za uporabo – Kosilnica z bencinskim motorjem Slovensko

177

Pozor
Gorivo izpustite iz naprave samo 
na prostem.
 Očistite napravo in zbiralnik za travo.
 Vse kovinske dele za zaščito pred 

rjo obrišite s krpo, namočeno v olje 
(brez vsebovanja smol), ali pa 
poškropite z oljnim razpršilom.

 Napolnite baterijo (če obstaja).

Garancija
V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, 
ki jih določa naše podjetje ali uvoznik. 
Motnje na napravi nadomestimo 
v okviru garancijskih pogojev brez-
plačno, če je vzrok napaka v materialu 
ali v proizvodnem procesu. 
V primeru, da se naprava pokvari, 
se oglasite pri prodajalcu oziroma 
pri najbližji avtorizirani servisni službi.

Informacije o motorju
Izdelovalec motorja je odgovoren 
za vse probleme v zvezi z motorjem, 
glede moči, merjenja moči, tehnične 
podatke, garancije in servisiranja 
motorja. 
Natančnejše podatke o tem najdete 
v posebej dostavljenem priročniku 
in uporabniških navodilih izdelovalca 
motorja.

Spoznavanje in odprava 
motenj
Motnje pri delovanju vaše kosilnice 
nastanejo v večini primerov zaradi 
enostavnih vzrokov, ki jih morate 
spoznati in jih lahko delno sami odpra-
vite. V dvomljivem primeru vam rad 
pomaga naš strokovnjak.
.

Motnja Možen vzrok Pomoč

Trak za zagon se ne da izvleči. Varnostne ročice niste pritisnili. Pritisnite varnostno ročico v smeri proti 
potisnega ročaja.

Rezalnik je blokiran. Izvlecite vžigalni kontakt na svečki 
in odstranite oviro.

Motor je poškodovan. Poiščite pomoč pri servisni službi.

Motor ne steče. Ročica za plin ni v pravilnem 
položaju.

Ročico za plin postavite v položaj  
ali CHOKE (pri hladnem motorju).

Ročico za plin postavite v položaj /
max. ali START (pri toplem motorju).

Kosilnica leži v visoki travi. Kosilnico potegnite na prostor z nizko 
travo.

V tanku ni goriva. V tank natočite čisto in sveže gorivo.

Vtič za vžigalno svečko ni natak-
njen nanjo.

Nataknite kontakt na svečko.

Gorivo je umazano ali zastarelo. Gorivo zamenjajte z novim.

Zračni filter je umazan. Očistite zračni filter.

Čok ni aktiven. Čok aktivirajte.

Primer pri vžigu niste pritisnili. Aktivirajte ročno črpalko.

– Pri napravah z električnim zagonom: Akumulator je prazen. Akumulator napolnite z dostavljenim 
polnilnikom.

Električni vod je poškodovan. Preverite, če je električni vod je 
poškodovan.

Varovalka je defektna. Defektno varovalko naj v strokovni 
delavnici nadomestijo z novo.

Nenavaden hrup (ropotanje, rožljanje, 
klopotanje).

Vijaki, matice ali druge pritrditve so 
se razrahljale.

Dele pritrdite. Če hrup ne poneha, 
se oglasite v strokovni delavnici.
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Tresenje, vibracije Rezalnik je ohlapen. Dajte vijak za pritrditev rezalnika priviti 
v strokovni delavnici.

Rezalnik je poškodovan. Dajte rezalnik zamenjati v strokovni 
delavnici.

Rezalnik ni pravilno uravnotežen. Dajte rezalnik uravnotežiti ali zamenjati 
v strokovni delavnici.

Pritrditev motorja se je razrahljala. Motor pustite pritrditi v strokovni 
delavnici.

Površen rez ali hitrost vrtljajev upada. Trava je previsoka. Nastavite višji odmik rezanja ali 
po potrebi dvakrat kosite. 

Trava ostaja na kosišču ali zbiralnik 
se ne napolni.

Trava je premokra. Pustite, da se trava posuši.

Izmet je zamašen. Izključite motor in odpravite zamašitev.

Rezalnik je top. Rezalnik dajte nabrusiti ali zamenjati 
v strokovni delavnici. 

Nezadovoljiva moč motorja. Večkrat kosite, izberite višjo rezalno 
višino.

Zbiralnik za travo je poln. Izključite motor in izpraznite zbiralnik 
za travo.

Trava ostaja na kosišču ali zbiralnik 
se ne napolni.

Zbiralnik za travo je umazan. Izključite motor, očistite zračne reže 
v zbiralniku. 

Kolesni pogon ne deluje. Klinasti jermen je pretrgan ali 
prenos je defekten.

Poškodovane dele dajte nadomestiti 
v strokovni delavnici.

Žica na žicovodu se je utrgala. Poškodovane dele dajte nadomestiti 
v strokovni delavnici.

Motnja Možen vzrok Pomoč




