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MP1 504 Series
MP1 554 Series

IT Tosaerba con conducente a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG Косачка с изправен водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS Kosilica na guranje - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS Sekačka se stojící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA Plæneklipper betjent af gående personer - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE Handgeführter Rasenmäher - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN Pedestrian controlled lawnmower - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES Cortadora de pasto con operador de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET Seisva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI Kävellen ohjattava ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR Tondeuse à gazon à conducteur à pied - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR Ručno upravljana kosilica trave - PRIRUČNIK ZA UPORABO
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU Gyalogvezetésű fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT Pėsčio operatoriaus valdoma vejapjovė - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV No aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK Тревокосачка со оператор на нозе - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL Lopend bediende grasmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO Håndført gressklipper - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL Kosiarka prowadzona przez operatora pieszego - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT Corta-relvas para operador apeado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU Газонокосилка с пешеходным управлением - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SK Kosačka so stojacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

SL Kosilnica za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR Kosačica na guranje - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

SV Förarledd gräsklippare - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR Ayak kumandalı çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl



IT  IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni contenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione 
il motore per la prima volta. ATTENZIONE! Controllare il livello dell’olio prima dell’avviamento.

BG  ВАЖНО: Прочетете внимателно предписанията, съдържащи се в инструкциите на двигателя, преди да го 
включите за първи път. ВНИМАНИЕ! Проверете нивото на маслото преди включване.

BS  VAŽNO: Pažljivo pročitati upute koje se nalaze u knjižici motora, prije nego prvi put startate motor. PAŽNJA! 
Provjerite razinu ulja prije startanja.

CS  DŮLEŽITÁ INF.: Před prvním uvedením motoru do chodu si pozorně přečtěte pokyny uvedené v návodu k motoru. 
UPOZORNĚNÍ! Před každým startováním zkontrolujte hladinu oleje.

DA  VIGTIGT: Læs alle forskrifter i vejledningen til motoren, før den startes for første gang. ADVARSEL! Kontroller 
olieniveauet før start.

DE  WICHTIG: Lesen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Motors, bevor Sie diesen zum ersten Mal in 
Betrieb setzen. ACHTUNG! Vor dem Starten stets den Ölstand kontrollieren.

EL  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα, πριν θέσετε τον 
κινητήρα για πρώτη φορά σε λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν την εκκίνηση.

EN  IMPORTANT: Read the instructions contained in the engine handbook carefully before switching on the engine for 
the first time. WARNING! Check the oil level before ignition.

ES  IMPORTANTE: Leer atentamente las prescripciones contenidas en el manual del motor antes de poner en funcio-
namiento el motor por primera vez. ¡ATENCIÓN! Controlar el nivel del aceite antes del arranque.

ET  TÄHTIS: Lugeda tähelepanelikult mootori kasutusjuhendis sisalduvaid ettekirjutusi enne mootori esmakordset 
käivitamist. TÄHELEPANU! Kontrollida õli taset enne käivitamist.

FI  TÄRKEÄÄ: Lue huolellisesti moottorin käyttöohjeessa annetut määräykset ennen moottorin ensimmäistä käynni-
stystä. VAROITUS! Tarkista öljytaso ennen käynnistystä.

FR  IMPORTANT: Lire attentivement les prescriptions contenues dans le livret du moteur avant de mettre le moteur en 
marche pour la première fois. ATTENTION! Contrôler le niveau d’huile avant le démarrage.

HR  VAŽNO: prije prvog pokretanja motora, pažljivo pročitajte naputke koje sadrži priručnik za motor. POZOR! Prije 
pokretanja provjerite razinu ulja.

HU  FONTOS: Olvassa el figyelmesen a motor használati utasításában feltüntetett előírásokat mielőtt a motort először 
elindítaná. FIGYELEM! Ellenőrizze az olaj szintjét az elindítást megelőzően.

LT  SVARBU: Prieš pirmą kartą užvedant variklį, atidžiai perskaityti variklio knygelėje pateiktus nurodymus. DĖMESIO! 
Prieš paleidžiant, patikrinti tepalo lygį.

LV  SVARĪGI: Pirms dzinēja pirmās iedarbināšanas reizes uzmanīgi izlasiet dzinēja rokasgrāmatā izklāstītos 
norādījumus. UZMANĪBU! Pirms iedarbināšanas pārbaudiet eļļas līmeni.

MK  ВАЖНО: Внимателно прочитајте ги дадените наводи во ова упатство за моторот пред да го ставите во 
функција за првпат. ВНИМАНИЕ! Проверете го нивото на масло пред вклучување.

NL  BELANGRIJK: Lees aandachtig de voorschriften in de handleiding van de motor, vooraleer de motor voor de eerste 
keer in werking te zetten. LET OP! Controleer het oliepeil vooraleer de motor op te starten.

NO  VIKTIG: Les nøye bestemmelsene i motorens bruksanvisning før den startes for første gang. ADVARSEL! Kontroller 
alltid oljenivået før start.

PL  WAŻNE: Przed uruchomieniem silnika po raz pierwszy, uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi silnika. 
OSTRZEŻENIE! Sprawdzić poziom oleju przed uruchomieniem.

PT  IMPORTANTE: Leia atentamente as recomendações contidas no manual do motor antes de colocar o motor para 
funcionar pela primeira vez. ATENÇÃO! Verificar o nível do óleo antes de efetuar o arranque.

RO  IMPORTANT: Citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul motorului, înainte de prima punere în funcţiune a motoru-
lui. ATENŢIE! Controlaţi nivelului de ulei înainte de a porni maşina.

RU  ВАЖНО: Внимательно прочтите указания, изложенные в руководстве по эксплуатации двигателя, перед 
первым запуском двигателя. ВНИМАНИЕ! Проверить уровень масла перед запуском.

SK  DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred prvým použitím motora si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie 
motora. UPOZORNENIE! Pred prvým naštartovaním motora skontrolujte hladinu oleja.

SL  POMEMBNO: Preden prvim zagonom motorja pozorno preberite navodila v knjižici motorja. POZOR! Pred zagonom 
preglejte nivo olja.

SR  VAŽNO: Pažljivo pročitajte uputstva koja su sadržana u priručniku motora pre nego što prvi put uključite motor. 
PAŽNJA! Proverite nivo ulja pre puštanja u pogon.

SV  VIKTIGT: Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna i motorns bruksanvisning innan den sätts igång för första 
gången. VARNING! Kontrollera oljenivån innan start.

TR  ÖNEMLİ: Motoru ilk defa çalıştırmadan önce, motor kılavuzunda kapsanılan talimatları dikkatle okuyun. DİKKAT! 
Çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol edin.
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 SAFETY REGULATIONS
 please follow meticulously
 

A) TRAINING

1)  WARNING! Read these instructions carefully before op-
erating the machine. Become acquainted with the controls 
and the proper use of the machine. Learn how to stop the 
engine quickly. Failure  to  follow the warnings and  instruc-
tions may result in fire and/or serious injury.  Save all warn-
ings and instructions for future reference. 
2) Never allow children or persons unfamiliar with these in-
structions  to use  the machine. Local  laws can  restrict  the 
minimum age of the operator.
3) Never use the lawnmower while people, especially chil-
dren, or pets are nearby. 
4) Never use  the machine  if  the user  is  tired or unwell, or 
has  taken  medicine,  drugs,  alcohol  or  any  substances 
which  may  slow  his  reflexes  and  compromise  his  judge-
ment.
5) Bear in mind that the operator or user is responsible for 
accidents or unexpected events occurring to other people 
or their property. It is the user’s responsibility to assess the 
potential  risk of  the area where work  is  to be carried out, 
and to take all the necessary precautions to ensure his own 
safety and  that of others, particularly on slopes or  rough, 
slippery and unstable ground.
6)  If  the machine  is sold or  lent  to others, make sure  that 
the operator  looks over  the user  instructions contained  in 
this manual. 

B) PRELIMINARY OPERATIONS

1) While using  the machine, always wear anti-slip and  re-
sistant work  footwear and  long pants. Do not operate  the 
machine  when  barefoot  or  wearing  open  sandals.  Avoid 
wearing  chains,  bracelets,  clothing  that  is  loose  fitting  or 
has hanging cords or ties. Tie hair back if it is long. Always 
wear protective earplugs.
2)  Thoroughly  inspect  the  entire  work  area  and  remove 
anything  that could be  thrown by  the machine or damage 
the  cutting  unit  or  engine  (stones,  branches,  iron  wire, 
bones, etc.).
3) WARNING: DANGER! Petrol is highly flammable.
–  Store the fuel in special containers;
–   Add  fuel,  using  a  funnel,  only  outdoors;  do  not  smoke 
during this operation and each time fuel is handled;

–   Top-up with fuel before igniting the engine; never remove 
the  tank  cap  or  add  fuel while  the  engine  is  running  or 
when it is hot;

–   If you have spilled some fuel, do not attempt to ignite the 
engine but move the machine away from the area of spill-
age and avoid creating any source of ignition until the fuel 
has evaporated and fuel vapours have dissipated:

–   Always put the tank and fuel container caps back on and 
tighten well;

4) Replace faulty silencers.
5)  Before  using  the machine,  check  its  general  condition 
and in particular:
–   the  appearance  of  the  cutting  means,  and  check  that 
the  screws  and  cutting  unit  are  not  worn  or  damaged. 
Replace  the  entire  cutting  means  and  all  damaged  or 

EN WARNING: READ THOROUGHLY THE INSTRUCTION BOOKLET BEFORE 
USING THE MACHINE. Keep for future reference

worn  screws  to  preserve  balance. Any  repairs must  be 
done at a specialised centre

–   don’t  force  the  safety  lever  as  it  must  move  freely;  it 
should  return  automatically  and  rapidly  back  to  the 
neutral position, resulting in the stopping of the cutting 
means

6)  Check  the  battery  status  regularly  (where  applicable). 
Replace  it  if  there  is  any  damage  to  the  casing,  cover  or 
terminals.
7)  Before  starting  work,  always  fit  the  exit  guards  (grass 
catcher, side discharge guard or rear discharge guard).

C) DURING USE

1)  Do  not  operate  the  engine  in  a  confined  space  where 
dangerous carbon monoxide  fumes can develop. All  igni-
tion operations have to be effected in an open or well-venti-
lated area. Always remember that exhaust fumes are toxic. 
2) Work only in daylight or with good artificial light in good 
visibility  conditions.  Keep  persons,  children  and  animals 
away from the working area.
3) If possible, avoid mowing wet grass. Avoid working in the 
rain and when there is a thunderstorm risk. Do not use the 
machine in bad weather conditions, especially when there 
is risk of lightening.
4) Make sure you have a steady foothold on slopes.
5) Never run, always walk. Do not allow the lawnmower to 
pull you along.
6) Pay special attention when approaching obstacles  that 
could compromise visibility. 
7) Always mow across a slope and never up and down  it, 
being very careful when changing direction that the wheels 
do not hit any obstacles (such as stones, branches, roots, 
etc.) that may cause the machine to slide sideways or make 
you lose control of it.
8) The machine must not be used on slopes of over 20°, re-
gardless of the mowing direction.  
9) Be extremely careful when pulling the lawnmower toward 
you. Look behind you to make sure there are no obstacles 
before and during operations in reverse gear.
10)  Immobilise  the  cutting means  if  the  lawnmower must 
be inclined for transport, when moving over surfaces other 
than grass and when the lawnmower is transported from or 
to an area that must be cut.
11)  Pay  attention  to  traffic  when  using  the  machine  near 
roads.
12)  Never  operate  the  machine  with  damaged  guards  or 
without  the  grass  catcher,  side  discharge  guards  or  rear 
discharge guards. 
13) Be very careful near ravines, ditches or embankments. 
14)  Ignite  the  engine  carefully  following  the  instructions, 
keeping feet away from the cutting means.
15) Do not incline the lawnmower during ignition. Ignite the 
machine on a flat surface without obstacles or high grass. 
16) Never place your hands and feet near or under rotating 
parts. Keep away from the discharge opening.
17) Do not lift or transport the lawnmower when the engine 
is running.
18) Do not tamper with or disable safety systems.
19) Do not change the engine settings or over-rev the en-
gine.
20) Do not touch the engine parts as they get very hot when 
running. Danger of burns.



2

21)  On  power-driven  models,  disengage  the  wheel  drive 
before igniting the engine.
22) Use manufacturer-recommended attachments only.
23) Don’t use the machine if the attachments/tools are not 
installed in their seats. 
24) Disengage the cutting means, switch off the engine and 
unplug  the  spark plug  cable  (making  sure  that  all moving 
parts are stationary):
–   When transporting the machine;
–   Whenever  you  leave  the machine  unattended;  also  re-
move the key on models with electric ignition systems;

–   Before  clearing  blockages  or  unclogging  the  discharge 
chute;

–   Before checking, cleaning or working on the machine;
–   After  striking  a  foreign  object.  Inspect  the  machine  for 
damage and make repairs before using it again. 

25) Disengage the cutting means and switch off the engine:
–  Before refuelling;
–   Whenever you remove or reattach the grass catcher;
–   Whenever  you  remove  or  reattach  the  side  discharge 

chute;
–  Before adjusting the cutting height, if this operation can 
not be performed from the driving seat.

26) When working,  always  keep a  safe distance  from  the 
rotary cutting means, given by the length of the handle.
27) Reduce the throttle setting before stopping the engine. 
Shut off  the  fuel supply on completing  the work,  following 
the instructions in the engine manual.
28) WARNING –  If something breaks or an accident occurs 
whilst working,  turn off  the engine  immediately and move 
the machine away to prevent further damage; if an accident 
occurs with injuries or third parties are injured, carry out the 
first  aid measures most  suitable  for  the  situation  immedi-
ately and contact the medical authorities for any necessary 
health care. Carefully remove any debris that might cause 
damage or harm persons or animals should it not be seen.
29) WARNING –  The noise and vibration  levels  shown  in 
these  instructions  are  the maximum  levels  for  use  of  the 
machine.  The  use  of  an  unbalanced  cutting  means,  the 
excessive speed of movement, or  the absence of mainte-
nance have a significant influence on noise emissions and 
vibrations.  Consequently,  it  is  necessary  to  take  preven-
tive steps to eliminate possible damage due to high levels 
of  noise  and  stress  from  vibration. Maintain  the machine 
well,  wear  ear  protection  devices,  and  take  breaks  while 
working.

D) MAINTENANCE AND STORAGE

1)  WARNING!  –  Before  cleaning  or  doing  maintenance 
work, disconnect the spark plug cable and read the relevant 
instructions. Wear proper clothing and protective gloves 
whenever your hands are at risk.
2) WARNING! –  Never use the machine with worn or dam-
aged  parts.  Faulty  or  worn-out  parts  must  always  be  re-
placed and not repaired. Only use original spare parts: The 
use of non-original and/or incorrectly fitted parts will  jeop-
ardize  the safety of  the machine, may cause accidents or 
personal  injuries  for  which  the  Manufacturer  is  under  no 
circumstance liable or responsible. 
3)  Any  adjustments  or  maintenance  operations  not  de-
scribed  in  this manual must be carried out by your Dealer 
or a specialized Service Centre with the necessary knowl-
edge and equipment  to ensure  that  the work  is done cor-
rectly maintaining  the machine’s original safety  level. Any 
operations  performed  in  unauthorized  centres  or  by  un-
qualified persons will totally invalidate the Warranty and all 

obligations and responsibilities of the Manufacturer.
4)    After  each  use,  disconnect  the  spark  plug  cable  and 
check for damage.
5) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the ma-
chine  is  in  safe  working  condition.  Routine  maintenance 
is  essential  for  safety  and  for  maintaining  a  high  perfor-
mance level.
6) Check that the cutting means screws are properly tight-
ened on a regular basis.
7) Wear work gloves when handling, disassembling and re-
assembling all cutting means.
8) Keep the cutting means well balanced during sharpen-
ing. All work on the cutting means (disassembly, sharpen-
ing, balancing, reassembly and/or replacing) are demand-
ing jobs that require special skills as well as special tools. 
For  safety  reasons,  these  jobs  are  best  carried  out  at  a 
specialised centre.
9) Be careful during adjustment of the machine to prevent 
entrapment of the fingers between moving parts of the cut-
ting means and fixed parts of the machine.
10) Do not touch the cutting means until the spark plug ca-
ble has been disconnected and the cutting means is com-
pletely stationary. When servicing the cutting means, bear 
in mind  that, even  though  the spark plug cable  is discon-
nected, the cutting means can still move.
11)  Check  the  side  discharge  guard,  the  rear  discharge 
guard  and  the  grass  catcher  frequently.  Replace  them  if 
they are damaged.  
12) Replace any  instruction or warning message stickers, 
if damaged.
13) Store the machine out of the reach of children.
14) Do not store the machine with fuel in the tank in an area 
where the fuel vapours could reach an open flame, a spark 
or a strong heat source.
15) Allow the engine to cool down before storing in any en-
closure.
16) To reduce fire hazards, keep the engine, silencer, bat-
tery  compartment  and  petrol  storage  area  free  of  grass, 
leaves,  or  excessive  grease.  Always  empty  the  grass 
catcher and do not leave containers full of cut grass inside 
storage areas. 
17)  To  reduce  fire  hazards,  check  there  are  no  oil  and/or 
fuel leaks on a regular basis. 
18) If the fuel tank has to be emptied, this should be done 
outdoors once the engine has cooled down.

E) TRANSPORTATION AND HANDLING

1) Whenever the machine is to be handled, lifted, transport-
ed or tilted you must:
–   Wear sturdy work gloves;
–   Grasp  the machine  at  the  points  that  offer  a  safe  grip, 
taking  into  account  the  weight  and  relative  distribution 
of the same

–   Use  an  appropriate  number  of  people  for  the weight  of 
the machine and the characteristics of the vehicle or the 
place where it must be placed or collected 

–   Make sure that machine movements do not cause petrol 
leaks, damage or injuries.

2) During  transport,  fasten  the machine securely with  ca-
bles or chains.

F) ENVIRONMENTAL PROTECTION

1) Environmental protection should be a priority of consid-
erable importance when using the machine, for the benefit 
of  both  social  coexistence  and  the  environment  in  which 



3

we live. Try not to cause any disturbance to the surround-
ing area.
2)  Scrupulously  comply  with  local  regulations  and  provi-
sions for the disposal of packaging, oils, petrol, filters, dam-
aged parts or any elements which have a strong impact on 
the  environment;  this  waste  must  not  be  disposed  of  as 
normal waste, it must be separated and taken to specified 
waste disposal centres where the material will be recycled.
3) Scrupulously  comply with  local  regulations  for  the  dis-
posal of waste materials after mowing.
4) When decommissioning, do not pollute the environment 
with  the machine, but hand  it over  to a disposal centre,  in 
accordance with the local laws in force

 GETTING TO KNOW THE MACHINE  
MACHINE DESCRIPTION 
AND SCOPE OF APPLICATION

This machine is a garden tool and precisely a pedestrian-
controlled lawnmower.

The machine  is essentially composed of an engine which 
drives a cutting means enclosed in a casing, equipped with 
wheels and a handle. 

The operator  is  able  to  operate  the machine  and use  the 
main controls, always staying behind  the handle at a safe 
distance  from  the  rotating  cutting  means.  If  the  operator 
leaves the machine, the engine and cutting means will stop 
within a few seconds.

Intended use

This machine was designed and manufactured for cutting 
(and collecting) grass  in gardens and grassy areas,  in ar-
eas in proportion to its cutting capacity, done by a pedes-
trian operator.
The presence of attachments or specific devices can pre-
vent cut grass from being collected or produce a mulching 
effect, depositing cut grass on the ground.

This machine can:
•   mow the grass and collect it in the grass catcher;
•   mow the grass and discharge it on the ground from the 

rear section;
•   mow, chop and deposit the grass on the ground 
(mulching effect);

•   mow the grass and discharge it sideways 
(for suitably equipped machines).

Improper use

Any other usage not in keeping with the above-mentioned 
ones  may  be  hazardous  and  harm  persons  and/or  dam-
age things. Examples of improper use may include, but are 
not limited to:
–   transporting  persons,  children  or  animals  on  the  ma-

chine;
–   letting oneself be transported by the machine;
–   using the machine to tow or push loads;
–   using the machine for leaf or debris collection;
–   using the machine to trim hedges, or for cutting vegeta-

tion other than grass;
–   use of the machine by more than one person;
–   using the cutting means on surfaces other than grass.

User types

This machine  is  intended  for use by consumers,  i.e.  non-
professional operators. The machine is  intended for “DIY” 
use only

IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE 
COMPONENTS (see figures on page ii)

1.  Acoustic power level
2.  CE conformity marking
3.  Year of manufacture
4.  Type of lawnmower
5.  Serial number
6.  Name and address of Manufacturer
7. Article Code
8.   Engine rated power and maximum  

operating speed
9.  Weight in kg

11. Chassis
12. Engine
13.  Cutting means
14. Rear discharge guard
14a. Side discharge chute (if provided)
14b. Side discharge guard (if provided)
15. Grass catcher
16. Handle
17. Throttle (if provided)
18.  Engine brake lever / cutting means
19. Drive lever (if provided)
20.  Variable speed drive (if fitted)

As soon as you have purchased the machine, do not forget 
to write the identification numbers (3 –  4 –  5) in the spaces 
on the last page of the manual.

The example of  the Declaration of Conformity  is provided 
on the penultimate page of the manual.

DESCRIPTION OF SYMBOLS INDICATED
ON THE CONTROLS (where foreseen)

21.  Slow
22. Fast
23.  Choke
24. Engine stop
25. Drive on
26. Idle
27. Engine ignition
36.   Grass catcher content indicator: 

up (a) = empty   /   down (b) = full

SAFETY REQUIREMENTS  –  Your  lawnmower should be 
used  with  due  care  and  attention.  Therefore,  pictograms 
have  been  placed  on  various  parts  of  the machine  to  re-
mind you of the main precautions to be taken. Their mean-
ing is explained below. You are also asked to carefully read 
the safety regulations in the specific chapter of this manual.
Replace damaged or illegible labels.

41.    Warning: Read the  instruction handbook before using 
the machine.

42.   Risk of thrown objects. Keep all persons away from the 
work area whilst mowing.

43.   Danger  of  cutting  yourself.  Cutting means  in motion. 
Do not put hands or feet near or under the opening of 
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the cutting means housing. Disconnect the spark plug 
cap and read the  instructions before carrying out any 
maintenance or repairs.

44.   Danger of cutting yourself. Cutting means. Do not put 
hands or feet near or under the opening of the cutting 
means housing. 

 OPERATING INSTRUCTIONS
For information on the engine and the battery (if sup-
plied), read the relevant owner manuals.

NOTE – The number which precedes each paragraph 
links the references in the text to the respective illus-
trations (listed on page iii and following pages).

1. COMPLETE ASSEMBLY

 NOTE  The machine can be supplied with some parts al-
ready assembled.

WARNING!  Unpacking and completing the assem-
bly should be done on a flat and stable surface, with 
enough space for moving the machine and its packag-
ing, always making use of suitable equipment.
Disposal of the packaging should be done in accord-
ance with the local regulations in force.

 1.1a  Assembling the handle (Type“I”)
Return  the  lower  part  of  the  handle  (1)  to  the  work  posi-
tion  and  fasten  it  to  the  side  chassis  supports  as  shown 
in  the diagram, using    the knobs (2) and relative nuts and 
bolts supplied.
The handle (1) can be height-adjusted  in  two different po-
sitions by  inserting  the pins  (2a)  in one of  the  two square 
seats (2b) on the supports.
Assemble  the  top  part  (3)  and  fasten  in  place  using  the 
knobs (4) and relative screws supplied.
Secure the control cables using the cable fastener (5).

•  Manual ignition models
•  Electric key ignition models 
     Insert  the  starter  cable  (6)  in  the  spiral  (7)  and  tighten 

the nut (8). 

 1.1b  Assembling the handle (Type“II”)
Return the lower part of the handle (1) to the work position 
and fasten it  to the side chassis supports as shown in the 
diagram, using  the handles (2) and relative nuts and bolts.
Make sure the pins (2a) are inserted in one of the two holes 
(2b) on the side supports of the chassis so as to achieve the 
correct height of the handle.
Assemble the top part (3) and fasten in place using the le-
vers (4) and relative screws previously removed from their 
respective holes.
The rings (9) on the levers (2) and (4)  must be screwed on 
so that the distance from the handle is around 9 mm (when 
the levers are released) to ensure secure fastening without 
requiring too much effort to tighten or release the levers.
Secure the control cables using the cable fastener (5).

•  Manual ignition models
•  Electric key ignition models 
     Insert  the  starter  cable  (6)  in  the  spiral  (7)  and  tighten 

the nut (8). 

 1.1c  Assembling the handle (Type“III”)
Return the handle (1) to the work position and fasten it to the 
side chassis supports as shown in the diagram, using  the 
handles (2) and relative nuts and bolts.
Make sure the pins (2a) are inserted in one of the two holes 
(2b) on the side supports of the chassis so as to achieve the 
correct height of the handle.
The rings (9) on the levers (2) must be screwed on so that 
the distance from the handle is around 9 mm (when the le-
vers  are  released)  to  ensure  secure  fastening without  re-
quiring too much effort to tighten or release the levers.

•  Manual ignition models
•  Electric key ignition models 
     Insert  the  starter  cable  (6)  in  the  spiral  (7)  and  tighten 

the nut (8). 

 1.2a  Assembling the grass catcher (Type“I”)
Insert the frame (11) in the grass catcher (12) and snap on 
all the plastic sections (13), using a screwdriver as illustrat-
ed. 

 1.2b   Assembling the grass catcher (Type“II”)
With the grass catcher turned upside down, snap on all the 
plastic sections (21) to the chassis (22), using a screwdriv-
er as illustrated.

 1.3  Battery connection
•  Electric key ignition models 
Connect the battery cable to the general wiring connec-
tor on the lawnmower.

•  Electric push-button ignition models  
Follow all the instructions provided in the engine 
Instruction Manual.

2. CONTROLS DESCRIPTION

 NOTE  The meanings of the symbols on controls are ex-
plained in the previous pages.

 2.1  Throttle lever (if fitted)
The  throttle  adjusts  the engine  rpm and  the  speed of  the 
cutting means.
The throttle is controlled by the lever (1).
Lever positions are indicated on the relevant plate.
Some models have a fixed speed engine with no need for 
a throttle.

 2.2  Engine brake lever / cutting means
The cutting means brake is controlled by the lever (1) which 
must be held against the handle during ignition and during 
lawnmower operations. 
The engine stops when the lever is released. 

 2.3  Drive lever (where applicable)
On power-driven models, push the lever (1) toward the han-
dle for forward movement.
The  lawnmower  stops  moving  forward  when  the  lever  is 
released. 
The  engine  must  always  be  ignited  with  the  drive  disen-
gaged.

WARNING!  To prevent damage to the transmis-
sion, do not pull the machine backwards with the trans-
mission engaged.
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 2.4  Converter control lever (if fitted)
In the models with drive systems, the converter control 
lever (if fitted) allows the operator to regulate forward gear 
speed. To do so, move the lever (1) following the indications 
provided near the control lever.

 IMPORTANT  The engine must be running and the drive 
engaged when switching from one speed to another.
Do not touch the converter control when the engine is 
stopped. Doing this could damage the converter.

 NOTE  If the machine does not move forward with the le-
ver in the « »  position, simply move the lever to « » and 
then immediately return to the « »  position.

 IMPORTANT  The engine must be running and the drive 
engaged when switching from one speed to another.
Do not touch the converter control when the engine is 
stopped. Doing this could damage the converter.

 2.5   Cutting height adjustment
• Type “I”
     The cutting height is adjusted by the specific lever (1).
   DO THIS WHEN THE CUTTING MEANS IS STATIONARY.
• Type “II”
     The cutting height is adjusted by pressing the button (1) 
and, using the handgrip (2), lifting or lowering the chassis 
to the desired position.

   DO THIS WHEN THE CUTTING MEANS IS STATIONARY.

3. GRASS CUTTING

  NOTE  This machine can be used to mow lawns in a num-
ber of different ways; before starting work, prepare the ma-
chine based on how the lawn is to be mowed.
DO THIS WHEN THE ENGINE IS OFF.

 3.1a   Preparation for mowing and grass collection 
by the grass catcher:

–  Lift the rear discharge guard (1) and fasten the grass 
catcher (2) correctly as shown in the illustration.

 3.1b   Preparation for mowing and rear grass 
discharge on the ground

–   Remove  the grass catcher and check  that  the  rear dis-
charge guard (1) maintains its lowered position.

–   In models with  side discharge potential: make  sure  the 
side discharge guard (4) is lowered.

 3.1c   Preparation for mowing and  
mulching (where applicable)

–   On models with a side discharge: make sure that the side 
discharge guard (4) is lowered.

–   Lift the rear discharge guard (1) and fit the chute cap (5) 
in  the discharge opening, keeping  it slightly  tilted to  the 
right. Fasten it by fitting the two pins (6) into the holes pro-
vided until the fastener tooth (7) clicks into place.

To  remove  the  deflector  cap  (5),  lift  the  rear  discharge 
guard (1) and push in the middle to release the tooth (7).

 3.1d   Preparation for mowing and side discharge of 
grass (where applicable)

–   Lift the rear discharge guard (1) and fit the chute cap (5) 
in  the discharge opening, keeping  it slightly  tilted to  the 
right. Fasten it by fitting the two pins (6) into the holes pro-
vided until the fastener tooth (7) clicks into place.

–   Insert the side discharge chute (8) as shown in the figure.
–  Close the side discharge guard (4) so that the side dis-
charge chute (8) is locked in place.

To  remove  the  deflector  cap  (5),  lift  the  rear  discharge 
guard (1) and push in the middle to release the tooth (7).

 3.2  Engine ignition

•  Models with throttle
To start the engine, set the throttle control to “Starter” 
(23). 
When the engine is running, set the throttle control to 
“Fast” (22).

•  Manual ignition models
Pull the cutting means brake lever (1) against the handle 
and firmly tug the knob on the ignition cable (2). 

•  Electric key ignition models
Pull the cutting means brake lever (1) against the handle 
and turn the ignition key (3).

•  Electric push-button ignition models
Insert  the consent key (4) firmly  in  its seat,  then pull  the 
cutting means brake  lever  (1) against  the handle, press 
the ignition button (5) and hold until the engine is running.

Follow the instructions in the engine manual for further 
details on the engine.

 3.3  Mowing the lawn
The  appearance  of  the  lawn  will  improve  if  you  alternate 
cutting in both directions at the same height.

When the grass catcher is too full, grass collection is no 
longer efficient and the sound of the lawnmower changes.
To remove and empty the grass catcher, 
–   stop the engine and wait for the cutting means to stop;
–  lift the rear discharge guard, grasp the handle and re-
move the grass catcher keeping it in an erect position.

•  For mulching or rear grass discharge: always avoid 
removing  a  large  quantity  of  grass.  Never  cut  more 
than one third of the total grass height per single pass!  
Regulate the forward speed according to the lawn condi-
tions and the amount of grass removed.

•  For side discharge (if applicable): it is best to mow in 
a pattern where cut grass is not discharged on the grass 
still to be cut.

•  For a grass catcher with contents indicator device 
(if applicable): while  working  with  the  cutting  means 
running,  the  indicator  remains  raised  for  as  long as  the 
grass catcher is able to hold cut grass; when it lowers, it 
means that the grass catcher is full and must be emptied.

Lawn care recommendations

Each  type  of  grass  has  different  characteristics  and may 
thus  require  different  ways  of  caring  for  the  lawn;  always 
read the instructions on seed boxes for mowing height for 
the growing conditions in the work area.

Keep in mind that most grass is made up of a stem and one 
or more leaves. If leaves are fully cut, the lawn is damaged 
and growth is more difficult.

The following indications generally apply:
–   cutting  too  low  tears  and  uproots  the  grass,  giving  it  a 

“spotted” appearance;
–   in  the  summer,  cutting  must  be  higher  to  prevent  the 
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ground from drying;
–   do not cut wet grass; this could reduce cutting means ef-
ficiency due to sticky grass and tear the lawn.

–   for particularly high grass, initially mow at the maximum 
height allowed by the machine then mow again after two 
or three days.

 3.4   When work is finished
When work has been completed, release the brake lever (1) 
and disconnect the spark plug cap (2). 
•  Electric key ignition models 
Remove the ignition key (3).

•  Electric push-button ignition models 
Press the tab (5) and remove the consent key (4).

WAIT UNTIL THE CUTTING MEANS STOPS before pro-
ceeding any further.

4. ROUTINE MAINTENANCE

Store the lawnmower in a dry place.

 IMPORTANT  Routine and accurate maintenance, at least 
once a year, is essential in maintaining original machine safe-
ty and performance levels.

Adjustments or maintenance operations must only be per-
formed with the engine switched off and the spark plug ca-
ble disconnected.

1)   Wear  strong  protective  gloves  before  cleaning,  main-
taining or adjusting the machine.

2)   Accurately  wash  the machine  with  water  after  cutting; 
remove grass debris and mud accumulated in the chas-
sis  to prevent  it  from drying and causing problems  the 
next time the lawnmower is used.

3)   Paint  on  internal  chassis  parts may  start  to  flake  over 
time due to the abrasive action of cut grass; if this hap-
pens, promptly touch-up with rust-proof paint to prevent 
rusting that could corrode the metal.

4)   If accessing the lower part is necessary, only tilt the ma-
chine on the side indicated in the engine manual, follow-
ing  the  relevant  instructions, making sure  that  the ma-
chine is perfectly stable before performing any interven-
tions. On side discharge models, remove the discharge 
chute (if installed – see 3.1.d).

5)  Do not drip petrol onto the plastic parts of the engine or 
the machine to prevent damaging them and remove all 
traces of spilled petrol immediately. The warranty does 
not cover damage to plastic parts caused by petrol.

6)   To  ensure  that  the  machine  will  function  prop-
erly  over  time,  it  is  highly  recommended  to 
change  the  engine  oil  regularly,  following  the  tim-
ing indicated in the engine’s Instruction Manual.  
The oil can be discharged at a specialised ser-
vicing  centre,  or  by  using  a  syringe  to  suc-
tion  the  oil  out  through  the  filler  spout,  bearing  in 
mind  you  may  need  to  repeat  the  operation  sever-
al  times  in  order  to  completely  empty  the  tank. 
Remember to top-up with oil before using the ma-
chine again.

 4.1  Cutting means maintenance 
All  interventions on  the  cutting means must  be done at  a 
specialised Centre that has the most appropriate tools and 
equipment.
Only cutting means bearing the code indicated in the table 
on page ix must be used on this machine.

Given  product  evolution,  the  above  mentioned  cutting 
means may be replaced in time with others having similar 
interchangeable and operating safety features. 

 4.2  Adjusting the converter cable (if fitted)
This adjustment is necessary when the lever (1) tends not 
to remain in the « » position.
With the lever (1) in the « » position, turn the cable ad-
juster (2) in the direction indicated by the arrow as needed 
to ensure the lever remains in position.

 IMPORTANT  The adjustment must be made when the 
engine is off.

 4.3  Battery recharging (where applicable)
•  Electric key ignition models 
To recharge a flat battery, connect it to the battery 
charger (1) following the instructions in the battery main-
tenance manual. 
Do not connect the battery charger directly to the engine 
terminal. It is not possible to ignite the engine using the 
battery charger as a power source, as it may get dam-
aged.  
If you do not use the lawnmower for a long period of 
time, disconnect the battery from the engine wiring, 
making sure the charge level is good.

•  Electric push-button ignition models 
Follow all the instructions provided in the engine 
Instruction Manual.

 4.4  Cleaning the interior
To clean the internal parts of the lawnmower:
–   connect a water hose to its pipe fitting (1);
–   lower the cutting height as far as possible;
–   always stand behind the lawnmower handle;
–  start the engine.

5. ATTACHMENTS

WARNING!  For your safety, it is strictly prohibited 
to fit any other attachment other than those included 
in the following list, as they have been exclusively de-
signed for the model and type of machine you are using.

 5.1   Mulching kit 
(unless provided with the equipment)

It  chops  the grass  cuttings  finely  and  leaves  them on  the 
lawn, instead of collecting them in the grass catcher.
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6. DIAGNOSTICS

What to do if ....

Problem description Corrective Action

1. The petrol-driven lawnmower doesn’t work

No oil or fuel in the engine Check the oil and petrol 
levels

The spark plug and filter 
are not in good condition

Clean the spark plug and 
filter which may be dirty or 
replace them

The lawnmower’s fuel tank 
was not emptied at the end 
of the previous season

The float may be blocked; 
tilt the lawnmower on the 
carburettor side

2. The cut grass is not collected in the grass catcher

The cutting means has 
received a knock

Have the cutting means 
sharpened or replace it.
Check the fins that direct 
the grass towards the 
grass catcher

The inside of the chassis 
is dirty

Clean the inside of the 
chassis to ease the grass 
discharge towards the 
grass catcher

3. Mowing is difficult

The cutting means is not in 
good condition

Have the cutting means 
sharpened or replace it

4. The machine starts to vibrate abnormally

Damaged or loose parts Stop the machine and 
disconnect the spark plug 
cable
Inspect for damage
Check for and tighten any 
loose parts
Have all checks, repair 
work and replacements 
carried out by a specialized 
Centre only.

For any doubts or problems, please do not hesitate to con-
tact your nearest Customer Service Centre or Your Dealer.
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 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 które należy bezwzględnie przestrzegać

A) INSTRUKTAŻ

1)  OSTRZEŻENIE! Prosimy uważnie przeczytać niniejsze 
instrukcje  przed  użytkowaniem  maszyny.  Zapoznać  się 
dokładnie z systemem sterowania i właściwym sposobem 
użytkowania  maszyny.  Opanować  sposób  natychmiasto-
wego  zatrzymania  silnika.  Nieprzestrzeganie  ostrzeżeń  i 
instrukcji  może  spowodować  pożary  i/lub  ciężkie  zranie-
nia.   Zachować wszelkie ostrzeżenia  i  instrukcje do przy-
szłej konsultacji. 
2)  W  żadnym  wypadku  nie  należy  pozwalać  na  użytko-
wanie  urządzenia  dzieciom,  ani  osobom  nieobeznanym 
wystarczająco  z  instrukcją  obsługi.  Miejscowe  przepisy 
prawne  mogą  określić  najniższą  granicę  wieku  dla  użyt-
kowników.
3)  Nigdy  nie  używać  kosiarki,  kiedy  osoby  postronne, 
zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu. 
4) Nigdy nie używać maszyny  jeżeli użytkownik  jest zmę-
czony lub źle się czuje lub kiedy zażył lekarstwa, narkotyki, 
spożył alkohol czy inne substancje mogące zaburzyć jego 
refleks czy uwagę.
5) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpo-
wiedzialny  za  wypadki  i  nieoczekiwane  wydarzenia,  któ-
re mogą  zaistnieć  wobec  innych  osób  lub  ich  własności. 
Ocena  ryzyka związanego z cechami  terenu przeznaczo-
nego  do  pracy,  a  także wybór  środków  ostrożności  gwa-
rantujących bezpieczeństwo działania zarówno sobie, jak i 
osobom postronnym wchodzą w zakres obowiązków osób 
używających  urządzenie  i  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  pracę 
na  zboczach,  terenach  nieregularnych,  śliskich  lub  nie-
stabilnych.
6)  W  przypadku  odstąpienia  lub  wypożyczenia  maszyny 
osobom  trzecim,  upewnić  się,  aby  użytkownik  zapoznał 
się z  instrukcjami użytkowania, zawartymi w niniejszej  in-
strukcji obsługi. 

B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1) Podczas  użycia maszyny  należy  zawsze  nosić  solidne 
buty z podeszwą antypoślizgową i długie spodnie. Nie uru-
chamiać urządzenia bez obuwia  lub w sandałach. Unikać 
noszenia łańcuszków, bransoletek i odzieży z powiewnymi 
luźnymi częściami lub zaopatrzonej w długie sznurowadła 
lub  krawaty.  Odpowiednio  związać  długie  włosy.  Zawsze 
stosować ochraniacze słuchu.
2) Dokładnie sprawdzić cały obszar pracy i usunąć wszyst-
ko to, co mogłyby być wyrzucone przez maszynę  lub mo-
głoby  uszkodzić  zespół  tnący  i  silnik  (kamienie,  gałęzie, 
druty żelazne, kości, itp.)
3)  OSTRZEŻENIE:  ZAGROŻENIE!  Benzyna  jest  płynem 
łatwopalnym.
–   Przechowywać paliwo w odpowiednich zbiornikach;
–   Dolewać paliwo przy użyciu lejka, wyłącznie na świeżym 
powietrzu i nie palić podczas tych czynności, jak zawsze, 
gdy ma się do czynienia z paliwem;

–   Dolewać paliwo przed uruchomieniem silnika; nie doda-
wać benzyny i nie wyjmować korka zbiornika, gdy silnik 
jest w ruchu lub, gdy jest gorący;

–   Przy  przelaniu  benzyny  nie  należy  uruchamiać  silnika, 

PL OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM MASZYNY, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. Zachować do wykorzystania w przyszłości.

lecz przestawić maszynę z miejsca rozlania się paliwa w 
celu uniknięcia możliwości stworzenia sytuacji sprzyjają-
cych wybuchom pożaru, dopóki paliwo się nie ulotni i nie 
rozproszą się opary benzyny:

–   Zawsze nałożyć  i  zakręcić dobrze korki  zbiornika  i  po-
jemnika benzyny.
4) Wymienić uszkodzone tłumiki.
5) Przed rozpoczęciem użytkowania, przeprowadzić ogól-
ną inspekcję maszyny, zwracając szczególną uwagę na na-
stępujące elementy:
–   skontrolować wygląd agregatu  tnącego oraz sprawdzić, 
czy  śruby  i  zespół  tnący  nie  są  zużyte,  czy  uszkodzo-
ne. Należy dokonać wymiany całego agregatu  tnącego 
i śrub w przypadku  ich uszkodzenia  lub zużycia, w celu 
zapewnienia  ich prawidłowego wyważenia. Ewentualne 
naprawy  muszą  być  wykonywane  w  specjalistycznym 
serwisie

–   Ruch  dźwigni  bezpieczeństwa  powinien  być  swobodny 
i niewymuszony, a w chwili zwolnienia dźwigni musi ona 
automatycznie  i  szybko powracać do neutralnej pozycji 
powodując zatrzymanie agregatu tnącego

6)  Okresowo  sprawdzać  stan  akumulatora  (jeżeli  przewi-
dziany).  Wymienić  akumulator  w  przypadku  uszkodzeń 
obudowy, pokrywy lub zacisków.
7) Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zamontować 
osłony na kanale wyrzutu trawy (pojemnik na trawę, osłona 
bocznego wyrzutu trawy lub osłona tylnego wyrzutu trawy).

C) PODCZAS UŻYTKOWANIA

1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych, 
gdzie mogą się zbierać niebezpieczne spaliny zawierające 
tlenek węgla. Wszystkie czynności związane z rozruchem 
powinny być wykonywane na wolnym powietrzu  lub w po-
mieszczeniu o dobrej wentylacji. Należy zawsze pamiętać, 
że spaliny silnika są trujące. 
2) Pracować tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświe-
tleniu sztucznym oraz przy dobrej widoczności. Oddalić z 
miejsca pracy osoby postronne, dzieci i zwierzęta.
3) Jeżeli to możliwe, unikać pracy na mokrej trawie. Unikać 
pracy w  czasie  deszczu  czy  burzy.  Nie  używać maszyny 
w  obecności  złych  warunków  pogodowych,  zwłaszcza  z 
prawdopodobieństwem  wystąpienia  wyładowań  atmosfe-
rycznych - piorunów.
4) Należy zawsze być pewnym swojego punktu oparcia na 
terenach pochyłych.
5) Nigdy nie biegać, lecz chodzić. Unikać sytuacji, aby być 
ciągniętym przez kosiarkę.
6)  Zachować  szczególną  ostrożność  podczas  zbliżania 
się do przeszkód, które mogłyby ograniczyć widoczność. 
7) Kosić w poprzek zbocza i nigdy w górę i w dół, zwraca-
jąc  dużą  uwagę  w  momencie  zmiany  kierunku,  aby  koła 
zwrócone w górę, nie napotkały na przeszkody (kamienie, 
gałęzie, korzenie itd.), które mogłyby spowodować poślizg 
boczny lub utratę kontroli nad maszyną.
8) Maszyna  nie może  być  używana  na  zboczach  o  kącie 
nachylenia  przekraczającym  20°,  niezależnie  od  kierun-
ku ruchu.  
9)  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  przyciąganiu 
kosiarki w kierunku do siebie. Patrzeć do tyłu przed i pod-
czas jazdy wstecz, aby upewnić się, że nie występują żad-
ne przeszkody.
10) Zatrzymać agregat tnący, jeśli kosiarka musi być prze-
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chylona do transportu, przy przejeżdżaniu przez teren nie-
porośnięty  trawą  i  gdy  kosiarka  jest  przewożona do  lub  z 
obszaru koszenia.
11) Podczas użycia maszyny w pobliżu drogi, należy zwra-
cać uwagę na ruch.
12) Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonymi osłonami 
lub bez pojemnika na trawę, osłony bocznego wyrzutu tra-
wy lub osłony tylnego wyrzutu trawy. 
13) Zachować szczególną ostrożność w pobliżu stromych 
zboczy, rowów czy wałów ochronnych. 
14)  Uruchamiać  silnik  z  ostrożnością,  według  instrukcji  i 
trzymając stopy z dala od agregatu tnącego.
15) Nie przechylać kosiarki do  rozruchu. Wykonywać  roz-
ruch na powierzchni płaskiej, wolnej od przeszkód czy wy-
sokiej trawy. 
16) Nie  zbliżać  rąk  ani  nóg  do  części  obrotowych  lub  nie 
wsuwać  ich pod nie. Trzymać się zawsze z dala od otwo-
ru wyrzutu trawy.
17) Nie podnosić  lub przewozić  kosiarki  z włączonym sil-
nikiem.
18) Nie wyłączać systemów zabezpieczających, ani nie do-
konywać na nich żadnych przeróbek.
19) Nie zmieniać regulacji silnika i nie doprowadzać silnika 
do zbyt wysokich obrotów.
20)  Nie  dotykać  komponentów  silnika,  które  ulegają  roz-
grzaniu podczas użytkowania. Ryzyko oparzenia.
21) W modelach z napędem, odłączyć sprzęgło napędu na 
koła, przed uruchomieniem silnika.
22)  Używać  wyłącznie  akcesoriów  zatwierdzonych  przez 
producenta maszyny.
23) Nie używać maszyny, gdy akcesoria/narzędzia nie są 
zainstalowane w odpowiednich miejscach. 
24)  Odłączyć  agregat  tnący,  zatrzymać  silnik  i  odłączyć 
przewód świecy zapłonowej (upewniając się, że wszystkie 
ruchome części całkowicie się zatrzymały):
–   Podczas transportu maszyny;
–   Za każdym razem, kiedy maszyna jest pozostawiona bez 
nadzoru. W modelach z rozruchem elektrycznym, wyjąć 
również kluczyk;

–   Przed  usunięciem przyczyny  zablokowania  lub  oczysz-
czeniem kanału wyrzutu;

–   Przed  kontrolą,  czyszczeniem  lub  dokonywaniem  prac 
konserwacyjnych przy maszynie;

–   Po uderzeniu o jakiś twardy przedmiot. Należy sprawdzić 
ewentualne uszkodzenia maszyny i dokonać, w razie po-
trzeby napraw przed powtórnym uruchomieniem maszy-
ny i przystąpieniem do jej użytkowania. 

25) Odłączyć agregat tnący i zatrzymać silnik:
– Przed przystąpieniem do tankowania paliwa;
–  Za  każdym  razem,  gdy  zdejmie  się  lub  zakłada  pojem-
nik na trawę;
– Za każdym razem, gdy zdejmie się lub zakłada deflektor 
do bocznego wyrzutu trawy;
- Przed przystąpieniem do  regulacji wysokości  cięcia,  je-
żeli  czynność  ta nie może być wykonana z miejsca  robo-
czego operatora.
26)  Podczas  pracy,  zachować  zawsze  bezpieczną  odle-
głość od wirującego agregatu  tnącego, biorąc pod uwagę 
długość uchwytu.
27) Zmniejszyć obroty silnika przed jego zatrzymaniem. Po 
zakończeniu pracy, zamknąć dopływ paliwa, zgodnie z za-
leceniami zawartymi w instrukcji silnika.
28) OSTRZEŻENIE - W przypadku uszkodzeń lub wypad-
ków przy pracy, natychmiast wyłączyć silnik  i oddalić ma-
szynę tak, aby nie powodować dalszych szkód; w przypad-
ku wypadków z obrażeniami ciała obsługującego lub osób 
postronnych,  natychmiast  aktywować  procedurę  pierw-

szej  pomocy,  najbardziej  właściwą  do  zaistniałej  sytuacji 
i  zwrócić  się  do Placówki  zdrowia  dla  niezbędnej  kuracji. 
Dokładnie  usunąć  wszelkie  pozostałości,  które  mogłyby 
spowodować szkody  lub obrażenia wobec osób  lub zwie-
rząt, gdyby pozostały niezauważone.
29) OSTRZEŻENIE - Poziom hałasu  i drgań podany w ni-
niejszych  instrukcjach  przedstawia  maksymalne  wartości 
tych parametrów dopuszczalne dla użytkowania maszyny. 
Stosowanie źle wyważonego narzędzia tnącego, zbyt wy-
soka prędkość ruchu, nieprawidłowe wykonywanie konser-
wacji  lub jej brak wpływają w istotny sposób na zwiększe-
nie emisji hałasu i poziomu drgań. W związku z powyższym 
jest konieczne powzięcie środków zapobiegawczych mają-
cych na celu usunięcie ewentualnych skutków zbyt wyso-
kiego  hałasu  i  nadmiernych  drgań;  dokonać  konserwacji 
maszyny,  stosować  ochraniacze  słuchu  oraz  dokonywać 
przerw podczas pracy.

D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1) OSTRZEŻENIE! - Odłączyć przewód świecy zapłonowej 
i  przeczytać odpowiednią  instrukcję,  przed  rozpoczęciem 
jakichkolwiek  prac  związanych  z  czyszczeniem  lub  kon-
serwacją.  Założyć  odpowiedni  ubiór  i  rękawice  robocze 
odpowiednie we wszystkich sytuacjach zagrożenia dla rąk.
2)  OSTRZEŻENIE!  -  Nigdy  nie  używać  maszyny,  gdy  jej 
części  składowe  są  zużyte  lub  uszkodzone.  Zużyte  lub 
uszkodzone części muszą być wymienione, nie mogą być 
nigdy  naprawiane.  Należy  stosować  wyłącznie  oryginal-
ne  części  zamienne:  użycie  nie  oryginalnych  części  za-
miennych  i/lub  nieprawidłowo  zamontowanych  wystawia 
na  ryzyko  bezpieczeństwo  maszyny,  może  spowodować 
wypadki  lub  obrażenia  osobiste  i  zwalnia  producenta  od 
wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności. 
3) Wszystkie  prace  konserwacyjne  i  regulacyjne  nie  opi-
sane w  tej  instrukcji muszą być wykonane przez Państwa 
sprzedawcę  lub  w  autoryzowanym  punkcie  obsługi,  któ-
re  dysponuje  wiadomościami  i  sprzętem  niezbędnym  dla 
właściwego wykonania  prac,  utrzymując  odpowiedni  sto-
pień  bezpieczeństwa  maszyny.  Zabiegi  przeprowadzane 
przez  nieodpowiednie  serwisy  lub osoby niekompetentne 
powodują  utratę  wszystkich  udzielonych  gwarancji  oraz 
zwalniają producenta z jakiegokolwiek zobowiązania i od-
powiedzialności.
4) Po każdym użyciu, odłączyć przewód świecy zapłonowej 
i sprawdzić ewentualne uszkodzenia.
5) Kontrolować dokręcenie śrub i nakrętek, aby mieć pew-
ność, że maszyna znajduje się zawsze w stanie bezpiecz-
nym do eksploatacji. Regularna kontrola stanu techniczne-
go  jest  podstawowym warunkiem  dla  utrzymania  bezpie-
czeństwa oraz zachowania wydajności maszyny.
6) Regularnie  sprawdzać,  czy  śruby agregatu  tnącego są 
prawidłowo dokręcone.
7) Podczas demontażu i montażu agregatu tnącego należy 
stosować rękawice robocze.
8) Po  naostrzeniu  agregatu  tnącego,  zadbać  o  poprawne 
jego wyważenie. Wszystkie czynności dotyczące agregatu 
tnącego  (demontaż,  ostrzenie,  wyważenie,  ponowne  za-
montowanie i/lub wymiana) są pracami odpowiedzialnymi, 
które wymagają  odpowiedniej  znajomości  (oprócz  użycia 
odpowiedniego  sprzętu);  ze  względów  bezpieczeństwa, 
zalecane jest wykonywanie ich zawsze w specjalistycznym 
serwisie obsługi.
9)  Podczas  czynności  regulacyjnych  maszyny,  zwracać 
uwagę, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy agrega-
tem tnącym w ruchu i częściami stałymi maszyny.
10) Nie dotykać agregatu tnącego, dopóki nie jest odłączo-
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ny przewód świecy  i agregat  tnący nie  jest całkowicie za-
trzymany. Zachować ostrożność podczas prac przy agre-
gacie tnącym, ponieważ agregat tnący może się poruszać 
nawet wtedy, gdy przewód świecy jest odłączony.
11)  Kontrolować  często  osłonę  bocznego  wyrzutu  trawy 
lub osłonę tylnego wyrzutu trawy oraz pojemnik na trawę. 
Wymienić je, jeśli są uszkodzone.  
12)  W  razie  uszkodzenia  wymienić  naklejki  zawierające 
wskazówki i ostrzeżenia.
13) Przechowywać maszynę w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
14) Nie przechowywać maszyny z benzyną w zbiorniku w 
pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogłyby przedostać 
się do płomienia, iskry lub źródła wysokiej temperatury.
15) Przed wprowadzeniem maszyny do jakiegokolwiek po-
mieszczenia zaczekać na ochłodzenie silnika.
16) W celu ograniczenia ryzyka pożaru, dbać o to, aby sil-
nik, tłumik wylotowy, komora akumulatora i pomieszczenie, 
w którym przechowywana jest benzyna były wolne od po-
zostałości  trawy,  liści  lub nadmiaru  smaru. Należy opróż-
niać pojemnik na  trawę  i nie pozostawiać pojemników za-
wierających skoszoną trawę wewnątrz pomieszczeń. 
17) W celu ograniczenia ryzyka pożaru, regularnie spraw-
dzać, czy nie występują wycieki oleju i/lub paliwa. 
18) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika paliwa, 
należy dokonać tego na otwartej przestrzeni oraz przy zim-
nym silniku.

E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE

1)  Za  każdym  razem,  gdy  należy  przesuwać,  podnosić, 
przewozić lub przechylać maszynę, należy:
–   Założyć grube robocze rękawice;
–   Ująć maszynę w miejscach pozwalających na bezpiecz-
ny uchwyt mając na uwadze ciężar  i  jego  rozmieszcze-
nie;

–   Zaangażować liczbę osób adekwatną do ciężaru maszy-
ny oraz  rodzaju  środka  transportu  i miejsca,  gdzie ma-
szyna musi zostać ustawiona lub skąd ma być pobrana. 

–   Upewnić się, że praca maszyny nie jest powodem wycie-
ków benzyny, szkód czy obrażeń.

2) Podczas transportu, odpowiednio zabezpieczyć maszy-
nę za pomocą lin lub łańcuchów.

F) OCHRONA ŚRODOWISKA

1) Ochrona środowiska jest ważnym i priorytetowym czyn-
nikiem podczas użycia maszyny, dla dobra społeczeństwa 
i  środowiska  w  którym  żyjemy.  Unikać  sytuacji,  w  której 
staje się ona elementem zakłócającym spokój otoczenia.
2) Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczą-
cych  usuwania  opakowań,  olejów,  benzyny,  filtrów,  znisz-
czonych części, czy jakichkolwiek innych elementów zanie-
czyszczających środowisko; odpady  te nie mogą być wy-
rzucane do śmieci, ale muszą być rozdzielone i składowa-
ne w odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia 
odpadów, które przeprowadzą utylizację tych materiałów.
3) Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczą-
cych usuwania materiału pozostałego po koszeniu.
4) Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie po-
rzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu selek-
tywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązujący-
mi lokalnymi przepisami.

 ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ  
OPIS MASZYNY I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Maszyna jest urządzeniem ogrodniczym o nazwie kosiarka 
spalinowa przez operatora pieszego.

Zasadniczą  częścią  maszyny  jest  silnik,  który  napędza 
agregat tnący poruszający się pod obudową, wyposażoną 
w koła i uchwyt. 

Maszyna została skonstruowana w  taki  sposób, aby ope-
rator  był  w  stanie  ją  prowadzić  oraz  uruchamiać  podsta-
wowe  systemy  sterowania,  znajdując  się  z  tyłu  uchwytu, 
w  bezpiecznej  odległości  od  wirującego  agregatu  tnące-
go. W przypadku oddalenia się operatora od maszyny, po 
upływie  kilku  sekund  następuje  zatrzymanie  silnika  oraz 
agregatu tnącego.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Maszyna została zaprojektowana  i  skonstruowana do ko-
szenia trawy (oraz jej zbierania) w ogrodach i na innych te-
renach trawiastych o powierzchni dostosowanej do wydaj-
ności  koszenia. Maszyna  kierowana  jest  przez  operatora 
idącego za kosiarką.

Stosowanie  akcesoriów  lub  odpowiednich  urządzeń  po-
zwala  uniknąć  czynności  zbierania  skoszonej  trawy  lub 
umożliwia  jej  rozdrobnienie,  przez  wykorzystanie  funk-
cji  “mulczowania”  i  pozostawienie  rozdrobnionej  trawy  na 
trawniku.

Maszyna ta może:
•   skosić trawę i zebrać ją do pojemnika na trawę;
•   skosić trawę i rozrzucić ją na podłożu przy użyciu tylnej 
części;

•   skosić trawę, rozdrobnić ją i rozproszyć na terenie 
(efekt mulczowania);

•   skosić trawę i rozrzucić ją z boku 
(dla przystosowanych maszyn).

Niewłaściwe użytkowanie

Jakiekolwiek  inne  zastosowanie  odbiegające  od  powyżej 
opisanego, może okazać się niebezpieczne  i powodować 
szkody wobec osób  i/lub mienia. Niewłaściwe użycie ma-
szyny  stanowią  (przykładowo  podane  czynności,  ale  nie 
tylko):
–   przewożenie na maszynie osób, dzieci lub zwierząt;
–   bycie przewożonym przez maszynę;
–   używanie  maszyny  do  holowania  lub  popychania  cię-
żarów;

–    używanie maszyny do zbioru liści czy pozostałości;
–   używanie maszyny do uregulowania krzewów lub do ko-
szenia roślinności, która nie jest rodzaju trawiastego;

–   używanie maszyny przez więcej, niż jedną osobę;
–   włączanie  agregatu  tnącego  na  odcinkach  pozbawio-
nych trawy.

Typologia użytkowników

Niniejsza maszyna jest przeznaczona do użytku przez kon-
sumentów, czyli nieprofesjonalnych operatorów. Niniejsza 
maszyna jest przeznaczona „do użytku hobbystycznego”.
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TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I KOMPONENTY 
MASZYNY (patrz rysunki na str. ii)

1.  Poziom mocy akustycznej
2.  Znak zgodności CE
3.  Rok produkcji
4.  Model kosiarki
5.  Numer fabryczny
6.  Nazwa i adres producenta
7.  Kod wyrobu
8.   Moc znamionowa i maksymalna prędkość obrotowa 

silnika
9.  Ciężar w kg

11.  Podwozie
12.  Silnik
13.  Agregat tnący
14.  Osłona tylnego wyrzutu trawy
14a.   Deflektor bocznego wyrzutu trawy 

(jeżeli jest przewidziany):
14b.   Osłona bocznego wyrzutu trawy  

(jeżeli jest przewidziana)
15.  Pojemnik na trawę
16.  Uchwyt
17.  Dźwignia regulacji obrotów silnika 

(jeżeli jest przewidziana)
18.  Dźwignia hamulca silnika / agregatu tnącego
19. Dźwignia włączania napędu (jeśli jest przewidziana)
20. Wariator prędkości (jeżeli jest przewidziany)

Bezpośrednio  po  zakupie  maszyny,  należy  przepisać  nu-
mery  identyfikacyjne  z  tabliczki  znamionowej  (3  -  4  -  5) w 
odpowiednim miejscu, na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

Przykład deklaracji zgodności znajduje się na przedostat-
niej stronie instrukcji.

OPIS SYMBOLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 
PRZYRZĄDACH STEROWNICZYCH 
(jeżeli są zastosowane)

21.   Niskie obroty silnika
22.   Wysokie obroty silnika
23. Ssanie
24.   Zatrzymanie silnika
25.   Napęd włączony
26.   Stan gotowości
27.   Uruchomienie silnika
36.   Sygnalizator napełnienia pojemnika na trawę: podnie-

siony (a) = pusty / obniżony (b) = pełny

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA  - Państwa kosiarka musi 
być  używana  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostroż-
ności. W tym celu, na maszynie umieszczone zostały pik-
togramy, mające na celu przypominanie o podstawowych 
zasadach bezpiecznego użytkowania. Poniżej opisane jest 
ich znaczenie. Zaleca się ponadto, uważnie przeczytać za-
sady bezpieczeństwa zawarte w odpowiednim rozdziale ni-
niejszego opracowania.
Wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

41.   Ostrzeżenie: Przeczytać  instrukcję obsługi przed  roz-
poczęciem użytkowania maszyny.

42.   Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów. Nie do-
puszczać,  aby  podczas  użytkowania maszyny  osoby 
postronne przebywały na obszarze pracy.

43.   Ryzyko skaleczeń. Agregat tnący w ruchu. Nie należy 
wkładać rąk lub stóp do wnętrza komory agregatu tną-
cego. Odłączyć kołpak świecy  i przeczytać  instrukcje 
przed  wykonaniem  jakichkolwiek  prac  konserwacyj-
nych, czy naprawczych.

44.   Ryzyko  skaleczeń.  Agregat  tnący.  Nie  należy  wkła-
dać rąk lub stóp do wnętrza komory agregatu tnącego.

 
 ZASADY UŻYTKOWANIA
W celu uzyskania informacji dotyczących silnika i aku-
mulatora (jeżeli jest przewidziany), należy przeczytać 
odpowiednie instrukcje obsługi.

UWAGA - Zgodność między informacjami znajdujący-
mi się w tekście i odpowiednimi rysunkami (umiesz-
czonymi na stronie 2 oraz następnych) wynika z nu-
meru, który poprzedza każdy paragraf.

1. MONTAŻ KOŃCOWY

 UWAGA  Maszyna może być dostarczona częściowo 
zmontowana.

OSTRZEŻENIE!  Rozpakowanie i dokończenie 
montażu musi być wykonane na równym i twardym 
podłożu, z wystarczającą przestrzenią na poruszanie 
maszyny i zdjęcie opakowania, korzystając zawsze z 
odpowiednich przyrządów.
Likwidacja opakowania musi następować zgodnie z 
obowiązującymi lokalnymi przepisami.

 1.1a   Montaż uchwytu (Typu „I”)
Przestawić  dolną  część  uchwytu  (1)  w  pozycję  roboczą  i 
przymocować ją do podpór bocznych podwozia w sposób 
przedstawiony na rysunku, przy użyciu  pokręteł (2) i śrub 
z wyposażenia.
Wysokość  uchwytu  (1)  może  być  regulowana  na  dwóch 
różnych  pozycjach,  uzyskiwanych  przez  wprowadzenie 
śrub (2a) do jednego z dwóch kwadratowych otworów (2b) 
umieszczonych na podporach.
Zamontować  górną  część  uchwytu  (3)  i  przymocować  ją 
używając do tego pokręteł (4) i śrub z wyposażenia.
Zamocować linki urządzeń sterowniczych przy pomocy za-
cisków kablowych (5).

•  Modele z rozruchem ręcznym
•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 

klucza 
     Umieścić linkę rozruchową (6) w spirali (7) i dokręcić na-
krętkę (8). 

 1.1b   Montaż uchwytu (Typu „II”)
Przestawić  dolną  część  uchwytu  (1)  w  pozycję  roboczą  i 
przymocować ją do podpór bocznych podwozia w sposób 
przedstawiony na rysunku, przy użyciu   rękojeści (2)  i od-
powiednich śrub.
Pamiętać  o  wprowadzeniu  sworzni  (2a)  do  jednego  z 
dwóch  otworów  (2b)  podpór  bocznych  podwozia  w  celu 
uzyskania odpowiedniej wysokości uchwytu.
Zamontować  górną  część  uchwytu  (3)  i  przymocować  ją 
używając do tego pokręteł (4)  i śrub wyjętych uprzednio z 
odpowiednich otworów.
Pokrętła  (9)  rękojeści  (2)  i  (4) muszą być skręcone w  taki 
sposób,  aby  odległość  od  uchwytu wynosiła  około  9 mm 
(przy  rękojeściach  zwolnionych)  tak,  aby  zagwarantować 
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stabilne przymocowanie, bez nadużywania siły w celu za-
blokowania lub odblokowania rękojeści.
Zamocować linki urządzeń sterowniczych przy pomocy za-
cisków kablowych (5).

•  Modele z rozruchem ręcznym
•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 

klucza 
     Umieścić linkę rozruchową (6) w spirali (7) i dokręcić na-
krętkę (8). 

 1.1c   Montaż uchwytu (Typu „III”)
Przestawić uchwyt (1) na pozycję roboczą i przymocować 
go do podpór bocznych podwozia w sposób przedstawiony 
na rysunku, przy użyciu rękojeści (2) i odpowiednich śrub.
Pamiętać  o  wprowadzeniu  sworzni  (2a)  do  jednego  z 
dwóch  otworów  (2b)  podpór  bocznych  podwozia  w  celu 
uzyskania odpowiedniej wysokości uchwytu.
Pokrętła (9)  rękojeści  (2) muszą być skręcone w taki spo-
sób, aby odległość od uchwytu wynosiła około 9 mm (przy 
rękojeściach zwolnionych) tak, aby zagwarantować stabil-
ne przymocowanie, bez nadużywania siły w celu zabloko-
wania lub odblokowania rękojeści.

•  Modele z rozruchem ręcznym
•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 

klucza 
     Umieścić linkę rozruchową (6) w spirali (7) i dokręcić na-
krętkę (8). 

 1.2a   Montaż pojemnika na trawę (Typu „l”)
Włożyć  stelaż  (11)  do  pojemnika  na  trawę  (12)  i  zaczepić 
wszystkie plastikowe kształtki  (13), pomagając sobie przy 
tym śrubokrętem, jak wskazano na rysunku.

 1.2b   Montaż pojemnika na trawę (Typu „Il”)
Z odwróconym pojemnikiem na trawę, zaczepić wszystkie 
plastikowe kształtki (21) do stelaża (22), pomagając sobie 
przy tym śrubokrętem, jak wskazano na rysunku.

 1.3  Podłączenie akumulatora
•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 

klucza
     Podłączyć  przewód  akumulatora  do  odpowiedniego 
gniazda instalacji elektrycznej kosiarki.

•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 
przycisku

     Przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  Instrukcji  obsługi 
silnika.

2. OPIS PRZYRZĄDÓW STEROWNICZYCH

 UWAGA  Znaczenie symboli znajdujących się na przy-
rządach sterowniczych zostało wyjaśnione na poprzednich 
stronach.

 2.1  Dźwignia regulacji obrotów silnika
          (jeżeli jest przewidziany )
Dźwignia  regulacji obrotów silnika zmienia obroty silnika  i 
prędkość agregatu tnącego.
Obroty silnika sterowane są dźwignią (1).
Położenia dźwigni wskazane są na odpowiedniej tabliczce.
W niektórych modelach zastosowano silnik bez dźwigni re-
gulacji obrotów.

 2.2   Dźwignia hamulca silnika / agregatu tnącego
Hamulec  agregatu  tnącego  jest  sterowany  za  pomocą 

dźwigni  (1),  która musi  być przyciśnięta do uchwytu pod-
czas rozruchu, jak i podczas pracy kosiarki. 
Silnik ulega zatrzymaniu w momencie zwolnienia dźwigni. 

 2.3   Dźwignia włączania napędu (jeśli jest obecna)
W modelach z napędem, postęp kosiarki uzyskiwany  jest 
za pomocą dźwigni (1) dociskanej do uchwytu.
Kosiarka zatrzyma się w chwili zwolnienia dźwigni. 
Uruchomienie silnika musi się zawsze odbywać przy odłą-
czonym napędzie.

OSTRZEŻENIE!  Aby uniknąć uszkodzenia napę-
du, unikać ciągnięcia do tyłu maszyny z włączonym 
napędem.

 2.4   Sterowanie wariatorem prędkości 
(jeżeli jest przewidziany )

W  modelach  z  napędem,  wariator  prędkości  (jeżeli  jest 
przewidziany)  umożliwia  dokonanie  regulacji  prędkości 
posuwu.
Regulacji  dokonuje  się przesuwając dźwignię  (1)  zgodnie 
ze wskazówkami zamieszczonymi w pobliżu dźwigni.

 WAŻNE  Przejście od jednej prędkości do drugiej musi być 
wykonane z silnikiem w ruchu i włączonym napędem.
Nie dotykać sterownika wariatora, gdy silnik jest zatrzymany. 
Czynność ta mogłaby uszkodzić wariator.

 UWAGA  Jeżeli maszyna nie przemieszcza się ze stero-
waniem w pozycji « », wystarczy przenieść dźwignię ste-
rowania na « » i następnie przenieść ją na pozycję « ».

 2.5   Regulacja wysokość koszenia
• Typ „I”
     Regulacja wysokości koszenia wykonywana  jest za po-
mocą odpowiedniej dźwigni (1).

     WYKONAĆ  DZIAŁANIE  PRZY  ZATRZYMANYM 
AGREGACIE TNĄCYM.

• Typ „II”
     Regulacja wysokości koszenia otrzymywana jest odblo-
kowując przycisk  (1)  i podnosząc  lub opuszczając pod-
wozie przy użyciu uchwytu (2) aż do żądanej pozycji.

     WYKONAĆ  DZIAŁANIE  PRZY  ZATRZYMANYM 
AGREGACIE TNĄCYM.

3. KOSZENIE TRAWY

 UWAGA  Maszyna ta umożliwia wykonanie koszenia traw-
nika na różne sposoby; przed rozpoczęciem pracy należy 
przystosować maszynę w zależności od sposobu, w jaki za-
mierza się wykonać koszenie.
WYKONAĆ TĄ CZYNNOŚĆ PRZY WYŁĄCZONYM 
SILNIKU.

 3.1a   Przygotowanie do koszenia i zbioru trawy do 
pojemnika na trawę:

–   Podnieść  osłonę  tylnego  wyrzutu  trawy  (1)  i  zaczepić 
prawidłowo pojemnik na  trawę (2)  tak,  jak wskazano na 
rysunku.

 3.1b   Przygotowanie do koszenia i wyrzutu tylnego 
trawy:

–   Zdjąć pojemnik na trawę i upewnić się, że osłona tylne-
go  wyrzutu  trawy  (1)  pozostaje  obniżona  w  stabilnym 
położeniu.

–  W  modelach  z  możliwością  wyrzutu  bocznego:  upewnić 
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się, że osłona bocznego wyrzutu trawy (4) jest opuszczona
.
 3.1c   Przygotowanie do koszenia i rozdrobnienia 

trawy (funkcja “mulczowania” – jeżeli jest 
przewidziana):

–   W modelach z możliwością wyrzutu bocznego: upewnić 
się,  że  osłona  bocznego  wyrzutu  trawy  (4)  jest  opusz-
czona.

–   Podnieść osłonę  tylnego wyrzutu  trawy  (1)  i włożyć po-
krywę blokującą (5) do otworu wyrzutu trawy przechyla-
jąc  ją  lekko w prawą stronę; następnie przymocować  ją 
wkładając dwa sworznie (6) do otworów tak, aż zaskoczy 
ząb mocujący (7).

Aby wyjąć pokrywę blokującą (5), należy unieść osłonę tyl-
nego wyrzutu  trawy  (1)  i  przycisnąć na  środku w sposób, 
aby odczepić ząb mocujący (7).

 3.1d   Przygotowanie do koszenia i wyrzutu 
bocznego trawy (jeżeli jest przewidziany)

–   Podnieść osłonę  tylnego wyrzutu  trawy  (1)  i włożyć po-
krywę blokującą (5) do otworu wyrzutu trawy przechyla-
jąc  ją  lekko w prawą stronę; następnie przymocować  ją 
wkładając dwa sworznie (6) do otworów tak, aż zaskoczy 
ząb mocujący (7).

–   Zamontować deflektor bocznego wyrzutu trawy (8) zgod-
nie z rysunkiem.

–  Opuścić osłonę bocznego wyrzutu trawy (4) tak, aby de-
flektor bocznego wyrzutu (8) był zablokowany.
Aby wyjąć pokrywę blokującą (5), należy unieść osłonę tyl-
nego wyrzutu  trawy  (1)  i  przycisnąć na  środku w sposób, 
aby odczepić ząb mocujący (7).

 3.2  Uruchomienie silnika.
•  Modele z dźwignią regulacji obrotów silnika
     W celu uruchomienia silnika należy przestawić dźwignię 
regulacji obrotów silnika na pozycję “Ssania” (23). 

     Po  uruchomieniu  należy  przestawić  dźwignię  regulacji 
obrotów silnika na pozycję “Wysokie obroty” (22).

•  Modele z rozruchem ręcznym
     Przyciągnąć dźwignię hamulca agregatu tnącego (1) do 
uchwytu  i  zdecydowanie pociągnąć  za  rączkę  linki  roz-
ruchowej (2). 

•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 
klucza

     Przyciągnąć dźwignię hamulca agregatu tnącego (1) do 
uchwytu i przekręcić klucz w stacyjce (3).

•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 
przycisku

     Wprowadzić do końca kluczyk bezpieczeństwa (4), przy-
ciągnąć  dźwignię  hamulca  agregatu  tnącego  (1)  do 
uchwytu,  nacisnąć  przycisk  uruchamiający  (5)  i  przy-
trzymać przycisk wciśnięty aż do uruchomienia silnika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat silnika 
należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 
obsługi silnika.

 3.3  Koszenie trawy
Wygląd  trawnika  będzie  lepszy,  jeśli  koszenia  zostaną 
przeprowadzone zawsze na tej samej wysokości i naprze-
mianległymi pasami idącymi w poprzecznych kierunkach.
Gdy  pojemnik  na  trawę  jest  przepełniony,  maszynie  nie 
udaje  się  skutecznie  zbierać  całej  ściętej  trawy  i  zmienia 
się odgłos pracy silnika.

Aby wyjąć i opróżnić pojemnik na trawę należy, 
–   zatrzymać silnik  i zaczekać na zatrzymanie się agrega-

tu tnącego;
–   podnieść  osłonę  tylnego  wyrzutu  trawy,  chwycić  za 
uchwyt i wyjąć pojemnik na trawę, utrzymując go w pio-
nowej pozycji.

•  W przypadku “mulczowania” lub wyrzutu tylnego 
trawy: unikać zawsze gromadzenia zbyt dużej ilości tra-
wy. Nigdy  nie  kosić więcej,  niż  jedną  trzecią  całkowitej 
wysokości  trawy  podczas  jednego  koszenia!    Ustawić 
szybkość postępu maszyny w zależności od stanu traw-
nika i ilości koszonej trawy.

•  W przypadku wyrzutu bocznego (jeżeli jest przewi-
dziany): zaleca się wykonywanie w czasie koszenia  ta-
kiej trasy, aby skoszona trawa nie padała na trawnik jesz-
cze nie skoszony.

•  W przypadku pojemnika na trawę z urządzeniem sy-
gnalizującym  jego poziom napełnienia (jeżeli prze-
widziane): podczas pracy kosiarki, z agregatem tnącym 
w  ruchu,  sygnalizator  pozostaje  podniesiony  tak  długo, 
dopóki  pojemnik  jest  w  stanie  odbierać  koszoną  trawę; 
gdy się obniży, oznacza, że pojemnik na trawę jest pełny 
i należy go opróżnić.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji trawnika

Każdy rodzaj trawy przedstawia odmienną charakterystykę 
i stąd może wymagać różnych sposobów pielęgnacji traw-
nika;  zalecamy przeczytać  zawsze wskazania  znajdujące 
się na opakowaniu nasion dotyczące wskazanej wysokości 
koszenia, odnoszące się do warunków wzrostu na obsza-
rze, gdzie pracuje kosiarka.

Należy  pamiętać,  że większa  część  traw  składa  się  z  ło-
dygi  i z  jednego lub kilku  liści. Jeżeli  liście zostaną obcię-
te całkowicie, trawnik zostanie uszkodzony i odrost będzie 
trudniejszy.

Ogólnie  mówiąc,  można  uznać  za  słuszne  następujące 
wskazania:
–   koszenie zbyt niskie powoduje wyrywanie  i przerzedze-
nie trawnika, nadając mu wygląd “w plamy”;

–   w lecie, koszenie musi być wyższe w celu zapobiegania 
wysuszeniu terenu;

–   nie kosić trawy, gdy jest mokra; może to obniżyć spraw-
ność agregatu tnącego, do którego przylega wilgotna tra-
wa oraz powodować wyrwy w trawniku;

–   w  przypadku  trawy  szczególnie  wysokiej,  słuszne  jest 
wykonanie pierwszego koszenia na maksymalnej wyso-
kości, na  jaką zezwala maszyna, po czym wykonać na-
stępne koszenie po dwóch lub trzech dniach.

 3.4  Zakończenie pracy
     Po  zakończeniu  pracy,  zwolnić  dźwignię  (1)  hamulca  i 
odłączyć kołpak świecy (2). 

•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 
klucza

     Wyjąć klucz ze stacyjki (3).
•  Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 

przycisku
     Nacisnąć  na  zapadkę  (5)  i  wyjąć  kluczyk  bezpieczeń-
stwa (4).

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, POCZEKAĆ, 
AŻ ZATRZYMA SIĘ AGREGAT TNĄCY.
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4. KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu.
 WAŻNE  Regularna i skrupulatna konserwacja jest nie-
zbędna do długotrwałego utrzymania poziomu bezpieczeń-
stwa i oryginalnej wydajności maszyny.

Wszystkie  czynności  regulacyjne  lub  konserwacyjne mu-
szą być wykonywane przy zatrzymanym silniku  i po odłą-
czeniu przewodu świecy.
1)   Założyć  rękawice  robocze  przed  przystąpieniem  do 
wszelkich czynności związanych z czyszczeniem, kon-
serwacją lub regulacją maszyny.

2)   Myć  dokładnie  maszynę  wodą  po  każdym  koszeniu, 
usuwać resztki  trawy i błoto zebrane wewnątrz podwo-
zia, aby zapobiec ich zaschnięciu, co mogłoby utrudnić 
następny rozruch.

3)   Lakier po wewnętrznej stronie podwozia może z czasem 
ulec uszkodzeniu z powodu trącego działania koszonej 
trawy; w tym przypadku, zadziałać w odpowiednim cza-
sie,  poprawiając  powierzchnię  wewnętrzną  podwozia 
przy  pomocy  farby  antykorozyjnej,  zapobiegając  two-
rzeniu się rdzy, która prowadzi do korozji metalu.

4)   W razie konieczności dojścia do dolnej części, przechy-
lić maszynę wyłącznie po stronie wskazanej w  instruk-
cji  obsługi  silnika,  postępując  według  odpowiednich 
instrukcji,  upewniając  się,  przed  rozpoczęciem  jakich-
kolwiek działań, że maszyna jest stabilna. W modelach 
które przewidują wyrzut boczny, należy wyjąć deflektor 
wyrzutu trawy (jeżeli zamontowany - patrz 3.1.d).

5)   Unikać rozlania benzyny na plastikowe części silnika lub 
maszyny,  aby  zapobiec  ich  zniszczeniu,  a  ewentualny 
ślad wylanej  benzyny  natychmiast  usunąć. Gwarancja 
nie pokrywa uszkodzeń części plastikowych spowodo-
wanych benzyną.

6)   Aby zapewnić prawidłowe  funkcjonowania  i żywotność 
maszyny, zaleca się okresowo wymieniać olej silnikowy, 
zgodnie z okresowością wskazaną w Instrukcji silnika.

    Olej  może  być  usunięty  w  specjalistycznym  serwi-
sie  lub  poprzez  zassanie  go  przez  otwór  napełniają-
cy  przy  użyciu  strzykawki,  pamiętając,  że  może  być 
konieczne  kilkakrotne  powtórzenie  działania  w  ce-
lu  zapewnienia  całkowitego  opróżnienia  zbiornika. 
Przed ponownym użyciem maszyny, należy się 
upewnić, że przywrócono odpowiedni poziom oleju.

 4.1  Konserwacja agregatu tnącego 
Każda  interwencja dotycząca agregatu  tnącego musi być 
wykonana w serwisie specjalistycznym, który posiada od-
powiednie wyposażenie.
W maszynie  tej  przewidziane  jest  użycie  agregatu  tnące-
go  mającego  kod  wskazany  w  tabeli  znajdującej  się  na 
stronie ix.

Biorąc  pod  uwagę  ewolucję  produktu,  wyżej  wymieniony 
agregat  tnący może być zastąpiony z czasem przez  inny, 
o  analogicznych  cechach  zamienności  i  bezpieczeństwie 
funkcjonowania. 

 4.2   Regulacja kabla wariatora 
(jeżeli jest przewidziany)

Regulacja ta jest konieczna, gdy dźwignia (1) nie pozosta-
je w pozycji « ».
Z dźwignią (1) w pozycji « », przekręcić pokrętło regula-
cyjne (2) kabla w kierunku wskazanym przez strzałkę o wy-
maganą odległość, by dźwignia zatrzymała się w pozycji.

 WAŻNE  Regulacja musi być wykonana przy wyłączo-
nym silniku.

 4.3   Ładowanie akumulatora 
(jeżeli jest przewidziane)

•   Modele z rozruchem elektrycznym za pomocą 
klucza

     W celu doładowania rozładowanego akumulatora podłą-
czyć go do ładowarki (1) według wskazówek z instrukcji 
obsługi akumulatora.

     Nie  łączyć  ładowarki  bezpośrednio  z  zaciskami  silnika. 
Nie  można  uruchamiać  silnika  wykorzystując  ładowar-
kę  jako  źródło  zasilania,  ponieważ  mogłaby  ona  ulec 
uszkodzeniu. 

     Jeżeli  przewiduje  się  nieużywanie  kosiarki  przez  długi 
okres  czasu,  odłączyć  akumulator  od  okablowania  sil-
nika,  gwarantując  jednakże  dobry  poziom naładowania 
akumulatora.

•  Modele z rozruchem elektrycznym 
za pomocą przycisku

     Przestrzegać zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi 
silnika.

 4.4   Mycie wnętrza
Do mycia wnętrza kosiarki:
–   podłączyć wąż ogrodowy do odpowiedniej złączki (1);
–   przenieść wysokość koszenia do najniższej pozycji;
–   ustawiać się zawsze z tyłu uchwytu kosiarki;
–   uruchomić silnik.

5. AKCESORIA

OSTRZEŻENIE!  Dla Państwa bezpieczeństwa jest 
surowo zabronione montowanie jakiegokolwiek inne-
go osprzętu, oprócz tego wymienionego w liście poni-
żej, zaprojektowanego specjalnie dla modelu i rodzaju 
Państwa maszyny.

 5.1   Zestaw mulczujący 
(jeżeli znajduje się w wyposażeniu)

Rozdrabnia  koszoną  trawę  i  pozostawia  rozproszoną  na 
trawniku,  stanowiąc alternatywę do koszenia do pojemni-
ka na trawę.
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6. DIAGNOSTYKA

Co robić, gdy ...

Przyczyna usterki Sposób rozwiązania

1. Benzynowa kosiarka do trawy nie działa

Brak oleju lub benzyny w 
silniku

Sprawdzić poziom oleju i 
poziom benzyny

Świeca i filtr są w złym 
stanie

Oczyścić świecę 
zapłonową i filtr, gdyż 
mogą być zabrudzone lub 
wymienić je

Po zakończeniu ubiegłego 
sezonu zbiornik paliwa nie 
został opróżniony

Ewentualne zablokowanie 
pływaka gaźnika; 
przechylić kosiarkę na 
stronę gaźnika

2. Skoszona trawa nie jest gromadzona w pojemniku 
na trawę

Agregat tnący doznał 
uszkodzenia w wyniku 
uderzenia

Naostrzyć agregat tnący 
lub go wymienić.
Skontrolować położenie 
skrzydełek kierujących 
koszoną trawę do 
pojemnika na trawę

Wnętrze podwozia jest 
zabrudzone

Oczyścić wnętrze 
podwozia, aby ułatwić 
przesuwanie się 
skoszonej trawy w 
kierunku pojemnika na 
trawę

3. Koszenie trawy odbywa się z trudnością

Agregat tnący jest w złym 
stanie

Naostrzyć agregat tnący 
lub go wymienić.

4. Maszyna zaczyna nadmiernie drgać

Uszkodzenie lub 
poluzowanie części

Zatrzymać maszynę i 
odłączyć przewód świecy
Sprawdzić ewentualne 
uszkodzenia
Sprawdzić, czy występują 
części poluzowane i 
dokręcić je
Kontrole, wymiany 
lub naprawy muszą 
się odbywać w 
specjalistycznym serwisie.

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości  lub problemu, pro-
simy  nie  zwlekać  ze  skontaktowaniem  się  z  najbliższym 
serwisem obsługi lub z Państwa sprzedawcą.
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