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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE
Model: DLM330

Szerokość koszenia (średnica noża) 330 mm

Prędkość bez obciążenia 4 300 min-1

Numer części zamiennego noża kosiarki GB00000042

Wymiary  
(dług. x szer. x wys.)

podczas pracy D: 1 285 mm do 1 350 mm 
Sz: 375 mm 

W: 935 mm do 975 mm

podczas przechowywania 
(bez kosza na trawę)

520 mm x 375 mm x 775 mm

Napięcie znamionowe Prąd stały 18 V

Masa netto 11,6–12,5 kg

Stopień ochrony IPX4

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą 
ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

• Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju.
• Masa może być różna w zależności od osprzętu, w tym akumulatora. W tabeli przedstawiona jest najlżejsza i 

najcięższa konfiguracja, zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.

Kompatybilne akumulatory i ładowarki
Akumulator BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Ładowarka DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

• Pewne z wymienionych powyżej akumulatorów i ładowarek mogą być niedostępne w regionie zamieszkania użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek wymienionych powyżej. 
Używanie innych akumulatorów i ładowarek może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru.

OSTRZEŻENIE: Nie używać z tą maszyną przewodowych źródeł zasilania, takich jak adapter akumu-
latora lub przenośna jednostka zasilająca. Przewód takiego źródła zasilania może utrudniać pracę, a w konse-
kwencji może dojść do obrażeń ciała.

Symbole
Poniżej pokazano symbole, jakie mogą być zastoso-
wane na urządzeniu. Przed rozpoczęciem użytkowania 
należy zapoznać się z ich znaczeniem.

Zachować szczególną ostrożność.

 

Przeczytać instrukcję obsługi.

Niebezpieczeństwo; uważać na wyrzucane 
przedmioty.

Minimalna odległość między narzędziem 
a osobami postronnymi musi wynosić co 
najmniej 15 m.

Nigdy nie wkładać rąk ani stóp pod 
kosiarkę, w pobliże noża. Noże obracają 
się nawet po wyłączeniu silnika.

Przed przystąpieniem do kontroli, regula-
cji, czyszczenia, naprawy, a także przed 
oddaleniem się od urządzenia lub jego 
schowaniem należy wyjąć kluczyk.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem konser-
wacji należy odłączyć akumulator.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem kon-
serwacji należy aktywować mechanizm 
dezaktywujący.

Dotyczy tylko państw UE
Z uwagi na obecność w sprzęcie niebezpiecznych 
składników, zużyty sprzęt elektryczny, elektro-
niczny, akumulatory oraz baterie mogą powodować 
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych, 
elektronicznych lub akumulatorów wraz z 
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego oraz dotyczącą akumulatorów i baterii 
oraz zużytych akumulatorów i baterii, a także 
dostosowaniem ich do prawa krajowego, zużyte 
urządzenia elektryczne, elektroniczne, baterie 
i akumulatory, należy składować osobno i 
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, działającego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Informuje o tym symbol przekreślonego 
kołowego kontenera na odpady umiesz-
czony na sprzęcie.
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92
Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z dyrektywą UE w sprawie hałasu 
na zewnątrz.

92
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 
australijskimi przepisami dot. redukcji 
hałasu dla Nowej Południowej Walii

Przeznaczenie
Maszyna ta jest przeznaczona do koszenia trawników.

Hałas
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w 
oparciu o normę EN 60335-2-77, IEC 62841-4-3:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 82,4 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 89,0 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB(A)

WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość emisji hałasu 
została zmierzona zgodnie ze standardową metodą 
testową i można ją wykorzystać do porównywania 
narzędzi.
WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość emisji hałasu 
można także wykorzystać we wstępnej ocenie 
narażenia.

OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu.
OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwa-

rzanego podczas rzeczywistego użytkowania 
elektronarzędzia może się różnić od wartości 
deklarowanej w zależności od sposobu użytko-
wania narzędzia, a w szczególności od rodzaju 
obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane 
narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowa-
nia należy określić środki bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając 
wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy 
narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu 
jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 
osiach) określona zgodnie z normą EN 60335-2-77, IEC 
62841-4-3:
Emisja drgań (ah): 2,5 m/s2 lub mniej
Niepewność (K): 1,5 m/s2

WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu 
drgań została zmierzona zgodnie ze standardową 
metodą testową i można ją wykorzystać do porówny-
wania narzędzi.
WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość poziomu 
drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie 
narażenia.

OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane pod-
czas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia 
mogą się różnić od wartości deklarowanej w 
zależności od sposobu użytkowania narzędzia, 
a w szczególności od rodzaju obrabianego 
elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane 
narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowa-
nia należy określić środki bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając 
wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy 
narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu 
jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

Deklaracja zgodności WE
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności WE jest dołączona jako załącznik 
A do niniejszej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIA 
DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne zasady bezpiecznej 
eksploatacji elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z 
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
instrukcjami, ilustracjami i danymi technicz-
nymi dołączonymi do tego elektronarzędzia. 
Niezastosowanie się do podanych poniżej instrukcji 
może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub 
poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instruk-
cje należy zachować do wykorzy-
stania w przyszłości.
Pojęcie „elektronarzędzie”, występujące w wymienio-
nych tu ostrzeżeniach, odnosi się do elektronarzędzia 
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilają-
cym) lub do elektronarzędzia akumulatorowego (bez 
przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
1. W miejscu pracy należy utrzymywać czystość 

i zadbać o dobre oświetlenie. Nieporządek bądź 
słabe oświetlenie sprzyjają wypadkom.

2. Nie uruchamiać elektronarzędzia w otoczeniu 
zagrożonym wybuchem, w którym obecne są 
łatwopalne ciecze, gazy i pyły. Elektronarzędzia 
elektryczne emitują iskry, które mogą spowodo-
wać zapłon pyłu lub gazu.

3. Trzymać dzieci oraz osoby postronne z dala 
podczas użytkowania elektronarzędzia. Chwila 
nieuwagi może spowodować utratę panowania 
nad narzędziem.



21 POLSKI

Bezpieczeństwo elektryczne
1. Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do 

gniazdek. W żadnym przypadku nie przera-
biać wtyczki w żaden sposób. Nie stosować 
wtyczek rozgałęźnych w przypadku elektrona-
rzędzi z uziemieniem. Oryginalne wtyczki i dopa-
sowane odpowiadające im gniazdka zmniejszają 
ryzyko porażenia prądem.

2. Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uzie-
mionymi, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki 
czy lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest 
większe, gdy ciało jest uziemione.

3. Unikać używania kosiarki do trawy w czasie 
deszczu lub w mokrych warunkach. Może to 
zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

4. Obchodzić się z przewodem zasilającym w 
prawidłowy sposób. W żadnym przypadku nie 
używać przewodu zasilającego do przenosze-
nia czy ciągnięcia elektronarzędzia ani wyjmo-
wać wtyczki z gniazda, ciągnąc za przewód. 
Trzymać przewód zasilający z daleka od źródeł 
ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych 
obiektów. Uszkodzone lub splątane przewody 
zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem.

5. Podczas użytkowania elektronarzędzia na 
zewnątrz stosować przedłużacz przewodu 
odpowiedni do zastosowań na zewnątrz 
pomieszczeń. Stosowanie przewodu odpowied-
niego do użytku na zewnątrz pomieszczeń zmniej-
sza ryzyko porażenia prądem.

6. Jeśli używanie elektronarzędzia w miejscu o 
dużej wilgotności jest nieuniknione, należy 
korzystać z zasilania zabezpieczonego wyłącz-
nikiem różnicowo-prądowym (RCD). Wyłącznik 
różnicowo-prądowy zmniejsza ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

7. Elektronarzędzia mogą wytwarzać pole elektro-
magnetyczne, które nie jest szkodliwe dla użyt-
kownika. Niemniej jednak, przed rozpoczęciem 
używania elektronarzędzia osoby korzystające z 
rozruszników serca lub innych urządzeń medycz-
nych powinny skontaktować się z producentem 
tego urządzenia i/lub zasięgnąć opinii lekarza.

Bezpieczeństwo osobiste
1. Trzymać się na baczności, patrzeć co się robi 

oraz zachowywać zdrowy rozsądek podczas 
pracy z elektronarzędziem. Nie używać elektro-
narzędzia, gdy jest się zmęczonym, pod wpły-
wem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment 
nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może 
spowodować poważne obrażenia ciała.

2. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze 
nosić okulary ochronne. Odpowiednie środki 
ochrony, takie jak maska przeciwpyłowa, 
ochronne obuwie antypoślizgowe, kask czy 
ochronniki słuchu, dostosowane do panujących 
warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.

3. Nie dopuszczać do przypadkowego urucho-
mienia. Przed podłączeniem do źródła zasila-
nia i/lub akumulatora, podniesieniem lub prze-
niesieniem narzędzia należy sprawdzić, czy 
przełącznik znajduje się w pozycji wyłączenia. 
Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na prze-
łączniku lub podłączanie przewodu zasilającego 
przy włączonym przełączniku grozi wypadkiem.

4. Wyjąć wszystkie klucze regulacyjne i narzę-
dzia przed uruchomieniem elektronarzędzia. 
Pozostawienie klucza w obrotowej części elektro-
narzędzia może spowodować obrażenia ciała.

5. Nie sięgać zbyt daleko. Zawsze stać na pew-
nym podłożu i trzymać równowagę. Zapewnia 
to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nie-
przewidzianych sytuacjach.

6. Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych 
ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy i odzież z 
daleka od części ruchomych. Luźna odzież, 
biżuteria i długie włosy mogą zostać pochwycone 
przez ruchome części.

7. Jeśli urządzenia są wyposażone w podłą-
czenie odsysania pyłu i funkcję zbierania, to 
należy je podłączyć i odpowiednio stosować. 
Korzystanie z takich funkcji może ograniczyć 
zagrożenia powodowane przez pył.

8. Nie należy pozwolić, aby doświadczenie zdo-
byte podczas częstego użytkowania wielu 
narzędzi przerodziło się w zadowolenie z sie-
bie i ignorowanie zasad bezpiecznej obsługi 
narzędzia. Nieostrożne postępowanie może w 
ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia 
ciała.

9. Należy zawsze nosić okulary ochronne, 
aby zabezpieczyć oczy przed urazami pod-
czas użytkowania elektronarzędzi. Okulary 
ochronne muszą spełniać wymagania normy 
ANSI Z87.1 w USA, EN 166 w Europie oraz AS/
NZS 1336 w Australii/Nowej Zelandii. Przepisy 
prawne obowiązujące w Australii/Nowej 
Zelandii wymagają również obowiązkowego 
stosowania osłony twarzy.

Odpowiedzialność za egzekwowanie używania 
odpowiednich środków ochrony osobistej 
przez operatorów narzędzi oraz inne osoby 
przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru roboczego ponosi pracodawca.

Użytkowanie i utrzymywanie elektronarzędzia w 
dobrym stanie
1. Nie przeciążać elektronarzędzia. Stosować 

elektronarzędzia odpowiednie dla danego 
zastosowania. Odpowiednie elektronarzędzie 
wykona zadanie w sposób lepszy i bezpieczniej-
szy przy prędkości i obciążeniu, do jakich zostało 
zaprojektowane.

2. Nie używać elektronarzędzia, jeśli nie działają 
funkcje przełącznika. Elektronarzędzie, którego 
pracy nie można kontrolować przełącznikiem, 
może być niebezpieczne i należy je naprawić.
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3. Odłączyć wtyczkę elektronarzędzia od źródła 
zasilania i/lub akumulator, jeśli jest odłączany, 
przed przystąpieniem do jakichkolwiek regu-
lacji, wymiany akcesoriów czy odłożeniem do 
przechowywania. Tego rodzaju zapobiegawcze 
środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przy-
padkowego uruchomienia elektronarzędzia.

4. Przechowywać nieużywane elektronarzędzia 
poza dostępem dzieci i nie dopuszczać osób nie-
zaznajomionych z elektronarzędziem i niniejszą 
instrukcją obsługi. Elektronarzędzia w niewprawio-
nych rękach stanowią niebezpieczeństwo.

5. Dbać o elektronarzędzia i akcesoria. Należy 
sprawdzić elektronarzędzie pod kątem nie-
prawidłowego ustawienia lub zablokowania 
elementów ruchomych, pękniętych części oraz 
innych usterek, które mogą mieć wpływ na 
jego działanie. Jeśli elektronarzędzie uszkodzi 
się, należy je naprawić przed ponownym uży-
ciem. Wiele wypadków jest powodowanych przez 
elektronarzędzia w złym stanie.

6. Dbać o czystość i naostrzenie narzędzi tną-
cych. Odpowiednio utrzymane narzędzia tnące o 
ostrych krawędziach tnących nie są podatne na 
zakleszczenia i łatwiej je kontrolować.

7. Używać elektronarzędzie, akcesoria, narzędzia 
itp. zgodnie z instrukcjami, biorąc pod uwagę 
warunki pracy oraz rodzaj pracy. Stosowanie 
elektronarzędzia do zastosowań innych niż prze-
widziane może powodować zagrożenie.

8. Utrzymywać rękojeści i powierzchnie chwytów 
suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Śliskie rękojeści i powierzchnie chwytów nie 
pozwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i 
jego kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.

9. Podczas pracy z narzędziem nie wolno korzy-
stać z materiałowych rękawic roboczych, gdyż 
mogą one zostać wciągnięte przez to narzę-
dzie. Wciągnięcie rękawic w ruchome części 
urządzenia może wywołać obrażenia ciała.

Użytkowanie narzędzi akumulatorowych i dbałość o nie
1. Akumulator należy ładować wyłącznie przy 

użyciu określonej przez producenta ładowarki. 
Ładowarka przeznaczona do jednego typu aku-
mulatora może stwarzać zagrożenie pożarem, gdy 
będzie używana do ładowania innego akumulatora.

2. Do zasilania elektronarzędzi używać tylko spe-
cjalnie do tego celu przeznaczonych akumulato-
rów. Używanie innych akumulatorów może stwarzać 
ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru.

3. Gdy akumulator nie jest używany, należy 
zabezpieczyć go przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami, typu spinacze, monety, 
klucze, gwoździe, wkręty lub innymi metalo-
wymi drobiazgami, które mogą powodować 
zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków 
akumulatora grozi poparzeniami lub pożarem.

4. W niewłaściwych warunkach eksploatacji 
może dojść do wycieku elektrolitu z akumu-
latora. Nie należy go dotykać. W razie przy-
padkowego kontaktu należy przemyć skażoną 
skórę wodą. W przypadku dostania się elek-
trolitu do oczu należy dodatkowo skorzystać 
z porady lekarza. Elektrolit z akumulatora może 
powodować podrażnienia lub poparzenia.

5. Nie używać uszkodzonego lub przerobionego 
akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub 
przerobione akumulatory mogą działać w nieprze-
widywalny sposób i spowodować pożar, wybuch 
lub obrażenia ciała.

6. Nie wystawiać akumulatora ani narzędzia na 
działanie ognia ani nadmiernej temperatury. 
Narażenie na ogień lub temperaturę wyższą niż 
130°C może spowodować wybuch.

7. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania 
i nie ładować akumulatora ani narzędzia w 
temperaturze wykraczającej poza zakres okre-
ślony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub 
temperatury wykraczająca poza określony zakres 
mogą spowodować uszkodzenie akumulatora 
oraz wzrost zagrożenia pożarem.

Serwis
1. Elektronarzędzie powinno być serwisowane 

przez wykwalifikowany personel, z użyciem 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa pracy z 
elektronarzędziem.

2. Nie wolno naprawiać uszkodzonych akumu-
latorów. Naprawa akumulatorów powinna być 
wykonywana wyłącznie przez producenta lub 
autoryzowane punkty usługowe.

3. Przestrzegać instrukcji smarowania i wymiany 
akcesoriów.

Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa dla akumulatorowej 
kosiarki do trawy

1. Nie należy używać kosiarki do trawy przy 
złej pogodzie, w szczególności, jeśli istnieje 
ryzyko wyładowań atmosferycznych. Dzięki 
temu zmniejszy się ryzyko porażenia piorunem.

2. Należy dokładnie sprawdzić, czy w obszarze, w 
którym ma być używana kosiarka do trawy, nie 
ma dzikich zwierząt. Podczas pracy z użyciem 
kosiarki do trawy może dojść do obrażeń u dzikich 
zwierząt.

3. Należy dokładnie sprawdzić obszar, w którym 
ma być używana kosiarka do trawy i usunąć 
wszystkie kamienie, patyki, druty, kości i inne 
przedmioty. Wyrzucane przedmioty mogą spowo-
dować obrażenia ciała.

4. Przed użyciem kosiarki zawsze należy wzro-
kowo sprawdzić, czy ostrze i zespół ostrzy nie 
są zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszko-
dzone części zwiększają ryzyko obrażeń.

5. Regularnie sprawdzać chwytak trawy pod 
kątem zużycia lub uszkodzeń. Zużyty lub uszko-
dzony chwytak trawy może zwiększyć ryzyko 
obrażeń ciała.

6. Osłony powinny być założone. Osłony muszą 
być sprawne i muszą być prawidłowo zamon-
towane. Jeśli osłona jest luźna, została uszko-
dzona lub nie działa prawidłowo, może spowodo-
wać obrażenia ciała.

7. Dbać o to, by we wlotach powietrza chłodzą-
cego nie gromadziły się odpadki. Zablokowane 
wloty powietrza i zanieczyszczenia mogą spowo-
dować przegrzanie lub ryzyko pożaru.
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8. Podczas użytkowania kosiarki do trawy należy 
zawsze nosić antypoślizgowe i ochronne 
obuwie. Nie wolno używać kosiarki do trawy 
bez założonego obuwia lub nosząc sandały. 
Zmniejsza to ryzyko obrażeń stóp na skutek kon-
taktu z ruchomym ostrzem.

9. Podczas użytkowania kosiarki do trawy 
zawsze należy nosić długie spodnie. Odsłonięta 
skóra zwiększa prawdopodobieństwo obrażeń 
spowodowanych przez wyrzucane przedmioty.

10. Unikać koszenia mokrej trawy. Podczas użyt-
kowania urządzenia należy chodzić, a nie 
biegać. Pozwala to zmniejszyć ryzyko poślizgu i 
upadku, co może spowodować obrażenia ciała.

11. Nie należy używać kosiarki do trawy na 
znacząco stromych zboczach. Pozwala to 
zmniejszyć ryzyko utraty kontroli, ślizgania się lub 
upadku, co może spowodować obrażenia ciała.

12. W przypadku pracy na zboczach należy sta-
wiać stabilne kroki i poruszać się zawsze w 
poprzek zbocza, a nie w górę ani w dół, a pod-
czas zmiany kierunku zachować szczególną 
ostrożność. Pozwala to zmniejszyć ryzyko utraty 
kontroli, ślizgania się lub upadku, co może spowo-
dować obrażenia ciała.

13. Zachować szczególną ostrożność w przy-
padku cofania lub ciągnięcia kosiarki do trawy 
w swoim kierunku. Zawsze należy zwracać 
uwagę na otoczenie. Pozwala to zredukować 
ryzyko wywrócenia podczas pracy.

14. Nie dotykać ostrzy ani innych niebezpiecznych 
ruchomych części, jeśli nadal się poruszają. 
Zmniejsza to ryzyko obrażeń spowodowanych 
przez ruchome części.

15. Podczas usuwania zakleszczonego materiału 
lub czyszczenia kosiarki do trawy należy się 
upewnić, czy wszystkie przełączniki zasilania 
są wyłączone i czy akumulator został odłą-
czony. Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki do 
trawy może spowodować poważne obrażenia 
ciała.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE 
INSTRUKCJE.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, aby 
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi.
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub 
niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

WAŻNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przeczytać wszystkie ostrze-
żenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. 
Niezastosowanie się do wspomnianych ostrzeżeń i 
instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instruk-
cje należy zachować do wykorzy-
stania w przyszłości.
Informacje podstawowe
1. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

Należy zapoznać się z elementami sterowania i 
zasadami poprawnego użytkowania kosiarki.

2. Nie dopuszczać, aby kosiarka była używana przez dzieci 
lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. 
Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika.

3. Nie wolno użytkować kosiarki, gdy w pobliżu znajdują 
się inne osoby, zwłaszcza dzieci, oraz zwierzęta.

4. Należy pamiętać, że operator lub użytkownik 
odpowiada za wypadki lub niebezpieczeństwa 
zagrażające innym osobom lub ich mieniu.

5. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły 
się kosiarką.

6. Kondycja fizyczna – nie używać kosiarki pod 
wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Przygotowanie
1. Podczas użytkowania kosiarki zawsze należy 

nosić odpowiednio mocne obuwie i długie 
spodnie. Nie wolno używać kosiarki, nie mając 
na stopach obuwia lub nosząc otwarte san-
dały. Unikać noszenia luźnej odzieży lub biżu-
terii, a także wiszących ozdób lub krawatów. 
Mogą się one zahaczyć o ruchome części.

2. Przed użyciem kosiarkę zawsze należy sprawdzić 
wzrokowo pod kątem uszkodzonych bądź brakują-
cych lub nieprawidłowo założonych osłon i pokryw.

3. Upewnić się, że w miejscu koszenia nie są 
obecne inne osoby. Wyłączyć kosiarkę w przy-
padku pojawienia się jakichkolwiek osób na 
terenie przeznaczonym do koszenia.

4. Nie wkładać kluczyka do kosiarki, dopóki nie 
jest ona gotowa do pracy.

5. Należy zawsze nosić okulary ochronne, aby 
zabezpieczyć oczy przed urazami podczas użytko-
wania elektronarzędzi. Okulary ochronne muszą 
spełniać wymagania normy ANSI Z87.1 w USA, 
EN 166 w Europie oraz AS/NZS 1336 w Australii/
Nowej Zelandii. Przepisy prawne obowiązujące w 
Australii/Nowej Zelandii wymagają również obo-
wiązkowego stosowania osłony twarzy.

Odpowiedzialność za egzekwowanie używania odpo-
wiednich środków ochrony osobistej przez operatorów 
narzędzi oraz inne osoby przebywające w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru roboczego ponosi pracodawca.
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6. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić 
dokładnie noże lub śruby noży pod kątem 
ewentualnych pęknięć lub uszkodzeń. 
Popękane lub uszkodzone noże lub śruby noży 
należy niezwłocznie wymienić.

7. W celu niedopuszczenia do powstania obrażeń 
ciała lub uszkodzenia kosiarki przed przystą-
pieniem do koszenia należy usunąć z terenu 
koszenia wszystkie przedmioty, takie jak kamie-
nie, druty, butelki, kości oraz większe gałęzie.

8. Przedmioty odrzucone przez nóż kosiarki 
mogą spowodować poważne obrażenia u osób 
znajdujących się w pobliżu. Przed każdym 
przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić i 
oczyścić trawnik ze wszystkich niepożądanych 
rzeczy.

9. Zwracać uwagę na dziury w ziemi, koleiny, 
wyboje, kamienie i inne ukryte przeszkody. 
Nierówny teren może spowodować potknięcia i 
upadki. Wysoka trawa może ograniczać widocz-
ność przeszkód.

10. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze 
nosić okulary ochronne. Odpowiednie środki 
ochrony, takie jak maska przeciwpyłowa, 
ochronne obuwie antypoślizgowe, kask czy 
ochronniki słuchu, dostosowane do panujących 
warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.

Obsługa
1. Nie sięgać zbyt daleko. Zawsze należy utrzy-

mywać równowagę. Podczas pracy na pochy-
łym terenie należy zadbać o dobre oparcie dla 
nóg. Podczas użytkowania urządzenia należy 
chodzić, a nie biegać.

2. Zatrzymać kosiarkę i wyjąć kluczyk oraz 
upewnić się, że wszystkie ruchome elementy 
kosiarki się zatrzymały:
- gdy operator oddala się od kosiarki;
- przed usunięciem niedrożności i odblokowa-
niem kanału wyrzutnika;
- przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub kon-
serwacją kosiarki;
- po natrafieniu na obcy przedmiot. Przed 
ponownym uruchomieniem i użytkowaniem 
kosiarki należy sprawdzić ją pod kątem wystę-
powania uszkodzeń i wykonać ewentualne 
naprawy.
- gdy kosiarka zaczyna drgać w nietypowy 
sposób.

3. Nie używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami 
lub pokrywami bądź ze zdjętymi zabezpiecze-
niami, takimi jak płyta odchylająca i/lub kosz 
na trawę.

4. Unikać korzystania z kosiarki przy złej pogo-
dzie, w szczególności podczas burzy.

5. Przez cały czas użytkowania kosiarki należy 
nosić osłonę oczu i solidne buty.

6. Użytkować kosiarkę tylko przy świetle dzien-
nym lub odpowiednio silnym sztucznym 
oświetleniu.

7. Kosiarkę należy uruchamiać zgodnie z instruk-
cją, trzymając stopy z dala od noży.

8. Należy chronić stopy i dłonie przed obraże-
niami ze strony noży kosiarki.

9. Zawsze należy dbać, aby otwory wentylacyjne 
nie były zatkane przez zanieczyszczenia.

10. Kosić trawę w poprzek pochyłości; nigdy pod 
górę ani w dół. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy zmianie kierunku na pochy-
łościach. Nie wolno kosić trawy na stromych 
pochyłościach.

11. Zachować szczególną ostrożność w przy-
padku cofania lub ciągnięcia kosiarki w swoim 
kierunku.

12. Należy poczekać na zatrzymanie noża w przy-
padku konieczności przechylenia kosiarki, 
przejechania nią przez nawierzchnię inną niż 
trawa lub w przypadku konieczności przetrans-
portowania jej do lub z obszaru użytkowania.

13. Nie przechylać kosiarki podczas uruchamia-
nia silnika, poza przypadkiem gdy kosiarka 
musi zostać przechylona w celu rozpoczęcia 
pracy. W takim przypadku nie wolno prze-
chylać kosiarki bardziej, niż jest to absolut-
nie konieczne; należy unosić tylko tę część 
kosiarki, która jest oddalona od użytkownika. 
Przed opuszczeniem kosiarki na podłoże 
należy zawsze upewnić się, że obydwie ręce są 
w położeniu roboczym.

14. Nie zbliżać i nie wkładać dłoni ani stóp pod 
wirujące części. Nie zasłaniać nigdy wylotu 
wyrzutnika.

15. Nie transportować włączonej kosiarki.
16. Unikać koszenia mokrej trawy.
17. Zawsze trzymać urządzenie mocno za uchwyt.
18. Podczas podnoszenia lub przenoszenia 

kosiarki nigdy nie chwytać za noże lub krawę-
dzie tnące.

19. Trzymać ręce oraz stopy z dala od obracają-
cych się noży. Przestroga – po wyłączeniu 
kosiarki noże obracają się dalej siłą rozpędu.

20. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nie-
prawidłowości należy natychmiast przerwać 
pracę. Wyłączyć kosiarkę i wyjąć kluczyk. 
Następnie przeprowadzić kontrolę kosiarki.

21. Nigdy nie podejmować prób regulacji wyso-
kości cięcia podczas pracy kosiarki, jeśli 
kosiarka jest wyposażona w mechanizm regu-
lacji wysokości cięcia.

22. Zwolnić dźwignię przełącznika i poczekać na 
zatrzymanie się noża przed przejściem przez 
podjazd, ścieżkę, drogę lub inny obszar o 
nawierzchni żwirowej. W przypadku oddalenia 
się od kosiarki w celu podniesienia lub usunię-
cia czegoś z drogi lub z jakiegokolwiek innego 
powodu przyczyniającego się bezpośrednio do 
przerwania pracy należy również wyjąć kluczyk.

23. W przypadku natrafienia przez kosiarkę na 
obcy przedmiot należy postępować zgodnie z 
następującą procedurą:
- Wyłączyć kosiarkę, zwolnić dźwignię prze-
łącznika i poczekać do momentu całkowitego 
zatrzymania się noża.
- Wyjąć kluczyk i akumulator.
- Sprawdzić dokładnie kosiarkę pod kątem 
występowania jakichkolwiek uszkodzeń.
- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia 
noża należy wymienić go na nowy. Przed 
ponownym uruchomieniem i kontynuowaniem 
koszenia należy naprawić wszelkie powstałe 
uszkodzenia.
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24. Nie uruchamiać kosiarki, stojąc przed wylotem 
wyrzutnika.

25. Jeśli kosiarka zaczyna drgać w nietypowy 
sposób (natychmiast sprawdzić):
- sprawdzić pod kątem występowania uszkodzenia,
- wymienić lub naprawić uszkodzone części,
- sprawdzić pod kątem poluzowanych części i, 
jeśli takie występują, dokręcić je.

26. Nigdy nie kierować strumienia wyrzucanego 
materiału w stronę osób. Unikać wyrzucania 
materiału na ściany i przeszkody. Wyrzucany 
materiał może odbić się i polecieć w kierunku ope-
ratora. Podczas przejeżdżania przez powierzchnie 
pokryte żwirem nóż należy zatrzymać.

27. Kosiarki nie należy pociągać w kierunku 
wstecznym, chyba że jest to absolutnie nie-
zbędne. Jeśli konieczne jest wycofanie kosiarki 
spod ogrodzenia lub podobnej przeszkody, przed 
wycofaniem kosiarki i podczas tej czynności 
należy rozglądać się za siebie oraz pod nogi.

28. Przed zdjęciem chwytaka trawy należy wyłą-
czyć silnik i poczekać, aż nóż zatrzyma się 
całkowicie. Zachować ostrożność, ponieważ po 
wyłączeniu noże dalej obracają się siłą rozpędu.

29. Używając maszyny na błotnistym gruncie, 
mokrym zboczu lub śliskiej nawierzchni, utrzy-
mywać stabilną postawę ciała i uważać, by się 
nie przewrócić.

30. Nie zanurzać maszyny w kałużach.
31. Podczas pracy z maszyną uważać na rury i 

przewody.
Konserwacja i przechowywanie
1. Ze względów bezpieczeństwa należy wymie-

niać zużyte lub uszkodzone części. Używać 
tylko oryginalnych części zamiennych oraz 
akcesoriów.

2. Kosiarkę należy regularnie sprawdzać i podda-
wać czynnościom konserwacyjnym.

3. Gdy kosiarka nie jest używana, należy ją prze-
chowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla 
dzieci miejscu.

4. Wszystkie nakrętki, wkręty i śruby powinny 
być dokręcone, co pozwoli utrzymać urządze-
nie w bezpiecznym stanie technicznym.

5. Regularnie sprawdzać kosz na trawę pod 
kątem zużycia lub występowania uszkodzeń. 
Kosiarkę należy przechowywać wyłącznie z 
opróżnionym koszem na trawę. W celu zacho-
wania bezpieczeństwa zużyty kosz na trawę 
należy wymienić na nowy, oryginalny kosz.

6. Używać wyłącznie oryginalnych noży wymie-
nionych w niniejszej instrukcji.

7. Zachować ostrożność podczas regulacji 
kosiarki w celu niedopuszczenia do utknięcia 
palców pomiędzy poruszającymi się nożami 
oraz zamocowanymi na stałe częściami 
kosiarki.

8. Regularnie sprawdzać śrubę mocującą noża 
pod kątem prawidłowego dokręcenia.

9. Przed schowaniem kosiarki należy zawsze 
odczekać, aż ostygnie.

10. Podczas obsługi noży należy pamiętać, że 
nawet w przypadku wyłączenia zasilania, noże 
mogą nadal się poruszać.

11. Urządzeń zabezpieczających nie należy zdejmo-
wać ani modyfikować. Należy regularnie spraw-
dzać, czy działają poprawnie. Nigdy nie należy 
robić niczego, co mogłoby uniemożliwić urządze-
niom zabezpieczającym pełnienie ich zamierzonej 
funkcji, ani nie można w żaden sposób ograni-
czać ochrony, którą zapewniają te urządzenia.

12. Nie pozostawiać maszyny bez nadzoru na 
otwartym powietrzu, w deszczu.

13. Maszyna powinna być przechowywana w miejscu nie-
narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, deszcz, 
nadmierny wzrost temperatury i zawilgocenie.

Użytkowanie narzędzi akumulatorowych i dbałość o nie
1. Akumulator należy ładować wyłącznie przy 

użyciu określonej przez producenta ładowarki. 
Ładowarka przeznaczona do jednego typu aku-
mulatora może stwarzać zagrożenie pożarem, gdy 
będzie używana do ładowania innego akumulatora.

2. Do zasilania elektronarzędzi używać tylko spe-
cjalnie do tego celu przeznaczonych akumulato-
rów. Używanie innych akumulatorów może stwarzać 
ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru.

3. Gdy akumulator nie jest używany, należy 
zabezpieczyć go przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami, typu spinacze, monety, 
klucze, gwoździe, wkręty lub innymi metalo-
wymi drobiazgami, które mogą powodować 
zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków 
akumulatora grozi poparzeniami lub pożarem.

4. W niewłaściwych warunkach eksploatacji 
może dojść do wycieku elektrolitu z akumu-
latora. Nie należy go dotykać. W razie przy-
padkowego kontaktu należy przemyć skażoną 
skórę wodą. W przypadku dostania się elek-
trolitu do oczu należy dodatkowo skorzystać 
z porady lekarza. Elektrolit z akumulatora może 
powodować podrażnienia lub poparzenia.

5. Nie używać uszkodzonego lub przerobionego aku-
mulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub przerobione 
akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i 
spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.

6. Nie wystawiać akumulatora ani narzędzia na 
działanie ognia ani nadmiernej temperatury. 
Narażenie na ogień lub temperaturę wyższą niż 
130°C może spowodować wybuch.

7. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania 
i nie ładować akumulatora ani narzędzia w 
temperaturze wykraczającej poza zakres okre-
ślony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub 
temperatury wykraczająca poza określony zakres 
mogą spowodować uszkodzenie akumulatora 
oraz wzrost zagrożenia pożarem.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elek-
trycznych i akumulatora
1. Nie wyrzucać akumulatorów do ognia. Ogniwo 

może eksplodować. Należy zapoznać się z obo-
wiązującymi lokalnie przepisami, które określają 
specjalne wytyczne dotyczące utylizacji odpadów.

2. Nie wolno otwierać ani niszczyć akumulato-
rów. Uwolniony elektrolit jest substancją żrącą, 
która może spowodować uszkodzenie oczu lub 
skóry. W przypadku połknięcia może być trujący.

3. Akumulatora nie należy ładować w deszczu ani 
w wilgotnym otoczeniu.
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4. Nie ładować akumulatora na zewnątrz.
5. Nie dotykać ładowarki, w tym jej wtyczki i 

styków, mokrymi rękami. 
6. Nie wymieniać akumulatora w deszczu.
7. Nie zwilżać zacisków akumulatora cieczami, 

np. wodą, ani nie zanurzać akumulatora. Nie 
pozostawiać akumulatora w deszczu ani nie 
ładować, używać bądź przechowywać akumu-
latora w wilgotnym lub mokrym miejscu. Jeśli 
zacisk zamoczy się lub do wnętrza akumulatora 
dostanie się ciecz, może dojść do zwarcia akumu-
latora i przegrzania, zapłonu lub wybuchu.

8. Po wyjęciu akumulatora z maszyny lub łado-
warki należy koniecznie przymocować do aku-
mulatora jego pokrywę i umieścić akumulator 
w suchym miejscu.

9. Nie wymieniać akumulatora mokrymi rękami.
10. Unikać niebezpiecznych warunków pracy. Nie 

wolno używać maszyny w otoczeniu wilgot-
nym lub mokrym ani narażać go na działanie 
deszczu. Woda, która dostanie się do maszyny, 
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

11. W przypadku zamoczenia akumulatora usunąć 
znajdującą się w środku wodę i wytrzeć suchą 
szmatką. Przed użyciem całkowicie wysuszyć 
akumulator, pozostawiając go w suchym miejscu.

Serwis
1. Elektronarzędzie powinno być serwisowane 

przez wykwalifikowany personel, z użyciem 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa pracy z 
elektronarzędziem.

2. Nie wolno naprawiać uszkodzonych akumu-
latorów. Naprawa akumulatorów powinna być 
wykonywana wyłącznie przez producenta lub 
autoryzowane punkty usługowe.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE 
INSTRUKCJE.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, aby 
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi.
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub 
niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Ważne zasady bezpieczeństwa 
dotyczące akumulatora

1. Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze 
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze 
i (3) produkcie, w którym będzie używany 
akumulator.

2. Nie rozmontowywać ani modyfikować akumu-
latora. Może to spowodować pożar, przegrzanie 
lub wybuch.

3. Jeśli czas działania uległ znacznemu skróce-
niu, należy natychmiast przerwać pracę. Może 
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych 
poparzeń, a nawet eksplozji.

4. W przypadku przedostania się elektrolitu do 
oczu, przemyć je czystą wodą i niezwłocznie 
uzyskać pomoc lekarską. Może on bowiem 
spowodować utratę wzroku.

5. Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1) Nie dotykać styków materiałami przewo-

dzącymi prąd.
(2) Unikać przechowywania akumulatora w 

pojemniku z metalowymi przedmiotami, 
takimi jak gwoździe, monety itp.

(3) Chronić akumulator przed deszczem lub 
wodą.

Zwarcie prowadzi do przepływu prądu elek-
trycznego o dużym natężeniu i przegrzania 
akumulatora, co w konsekwencji może grozić 
poparzeniami a nawet awarią urządzenia.

6. Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowy-
wać ani używać w miejscach, w których tempe-
ratura osiąga bądź przekracza 50°C (122°F).

7. Akumulatorów nie wolno spalać, również tych 
poważnie uszkodzonych lub całkowicie zuży-
tych. Akumulator może eksplodować w ogniu.

8. Nie należy przecinać ani zgniatać akumulatora, 
wbijać w niego gwoździ, rzucać nim, upusz-
czać, ani uderzać akumulatorem o twarde 
obiekty. Takie działanie może spowodować pożar, 
przegrzanie lub wybuch.

9. Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
10. Stanowiące wyposażenie akumulatory lito-

wo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym 
produktów niebezpiecznych. 
Na potrzeby transportu komercyjnego, np. świad-
czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne, 
należy przestrzegać specjalnych wymagań w 
zakresie pakowania i oznaczania etykietami. 
Przygotowanie produktu do wysyłki wymaga 
skonsultowania się ze specjalistą ds. materiałów 
niebezpiecznych. Należy także przestrzegać 
przepisów krajowych, które mogą być bardziej 
szczegółowe. 
Zakleić taśmą lub zaślepić otwarte styki akumula-
tora oraz zabezpieczyć go, aby nie mógł się prze-
suwać w opakowaniu.

11. Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumula-
tora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać 
w bezpieczne miejsce. Postępować zgodnie z 
przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji 
akumulatorów.

12. Używać akumulatorów tylko z produktami 
określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie 
akumulatorów w niezgodnych produktach może 
spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub 
wyciek elektrolitu.

13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż-
szy czas, należy wyjąć z niego akumulator.

14. Przed użyciem akumulatora i po jego użyciu 
akumulator może pozostawać nagrzany, co 
może spowodować poparzenia lub poparzenia 
w niskiej temperaturze. Z gorącym akumulato-
rem należy obchodzić się ostrożnie.

15. Nie należy dotykać styku narzędzia bezpośred-
nio po jego użyciu, ponieważ może on być na 
tyle gorący, że spowoduje oparzenia.
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16. Nie należy dopuszczać, aby wióry, kurz lub 
brud gromadziły się na stykach, w otworach i 
rowkach akumulatora. Może to doprowadzić do 
przegrzania, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia 
narzędzia lub akumulatora, co może spowodować 
oparzenia lub obrażenia ciała.

17. Jeśli narzędzie nie jest przeznaczone do użytku 
w pobliżu linii wysokiego napięcia, nie należy 
korzystać z akumulatora w ich sąsiedztwie. 
Może to spowodować nieprawidłowości w działaniu 
lub uszkodzenie narzędzia lub akumulatora.

18. Przechowywać akumulator w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE 
INSTRUKCJE.

PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal-
nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie-
oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub 
akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może 
spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia 
ciała oraz zniszczenie mienia. Stanowi to również 
naruszenie warunków gwarancji firmy Makita doty-
czących narzędzia i ładowarki.

Wskazówki dotyczące zacho-
wania maksymalnej trwałości 
akumulatora
1. Akumulator należy naładować zanim zostanie 

do końca rozładowany. Po zauważeniu spadek 
mocy narzędzia należy przerwać pracę i nała-
dować akumulator.

2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni nałado-
wanego akumulatora. Przeładowanie akumula-
tora skraca jego trwałość.

3. Akumulator należy ładować w temperaturze 
pokojowej w przedziale 10–40°C (50–104°F). W 
przypadku gorącego akumulatora przed przy-
stąpieniem do ładowania należy poczekać, aż 
ostygnie.

4. Jeśli akumulator nie jest używany, należy go 
wyjąć z narzędzia lub ładowarki.

5. Akumulatory niklowo-wodorkowe należy nała-
dować po okresie długiego nieużytkowania 
(dłuższego niż sześć miesięcy). 

MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem 

do jakichkolwiek czynności związanych z 
obsługą kosiarki należy koniecznie upewnić 
się, że kluczyk oraz akumulator zostały wyjęte. 
Pozostawienie kluczyka i akumulatora może prowa-
dzić do poważnych obrażeń ciała w wyniku nieoczeki-
wanego uruchomienia.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie włączać kosiarki, 
jeśli nie jest ona całkowicie zmontowana. Obsługa 
częściowo zmontowanej maszyny może prowadzić 
do poważnych obrażeń ciała w wyniku nieoczekiwa-
nego uruchomienia.

Zamontowanie uchwytu
UWAGA: Podczas montowania uchwytów umie-
ścić przewód w taki sposób, aby nie został zak-
leszczony pomiędzy uchwytami. Jeśli przewód jest 
uszkodzony, przełącznik kosiarki może nie działać.

1. Umieścić oba końce dolnego uchwytu w rowkach 
korpusu kosiarki, a następnie dokręcić dźwignie zaci-
skowe i złożyć je.
► Rys.1:    1. Dźwignia zaciskowa 2. Dolny uchwyt

WSKAZÓWKA: Po złożeniu dźwigni zaciskowych 
należy upewnić się, że nie ma szczeliny pomiędzy 
dolnym uchwytem i korpusem kosiarki.
► Rys.2

2. Ustawić otwór w górnym uchwycie naprzeciwko 
otworu w dolnym uchwycie, następnie włożyć śrubę 
od zewnątrz, po czym dokręcić nakrętki motylkowe 
od wewnątrz. Wykonać tę samą procedurę po drugiej 
stronie.
► Rys.3:    1. Nakrętka motylkowa 2. Śruba

WSKAZÓWKA: Górny uchwyt należy trzymać pew-
nie, aby nie wypadł z rąk.

3. Przymocować uchwyt przewodu do uchwytu. 
Umieścić przewód w sposób przedstawiony na rysunku.
► Rys.4:    1. Uchwyt przewodu

Demontaż przystawki do mulczowania
1. Otworzyć tylną pokrywę.
► Rys.5:    1. Tylna pokrywa

2. Przytrzymać przystawkę do mulczowania za 
uchwyt, a następnie wyjąć ją z korpusu kosiarki w spo-
sób pokazany na ilustracji.
► Rys.6:    1. Uchwyt 2. Przystawka do mulczowania

Zakładanie i zdejmowanie kosza na 
trawę

W celu zamontowania kosza na trawę należy wykonać 
poniższe czynności.
1. Otworzyć tylną pokrywę.
► Rys.7:    1. Tylna pokrywa

2. Chwycić za uchwyt kosza na trawę, a następnie 
zaczepić kosz na trawę na kołku wystającym z korpusu 
kosiarki, tak jak przedstawiono to na rysunku.
► Rys.8:    1. Kołek 2. Uchwyt 3. Kosz na trawę

Aby zdjąć kosz na trawę, otworzyć tylną pokrywę i 
wyjąć kosz na trawę, chwytając za jego uchwyt.

Zakładanie przystawki do mulczowania
1. Otworzyć tylną pokrywę i zdjąć kosz na trawę.
► Rys.9:    1. Tylna pokrywa 2. Kosz na trawę

2. Przytrzymać przystawkę do mulczowania za 
uchwyt, a następnie wprowadzić ją do korpusu kosiarki, 
wciskając do końca zakresu ruchu w sposób pokazany 
na ilustracji.
► Rys.10:    1. Uchwyt 2. Przystawka do mulczowania
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OPIS DZIAŁANIA
Wkładanie i wyjmowanie 
akumulatora

PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem 
akumulatora należy zawsze wyłączyć maszynę.

PRZESTROGA: Podczas wkładania lub wyj-
mowania akumulatora należy mocno trzymać 
maszynę i akumulator. W przeciwnym razie mogą 
się one wyślizgnąć z rąk, powodując uszkodzenie 
maszyny lub akumulatora oraz obrażenia ciała.

PRZESTROGA: Przed użyciem upewnić się, 
że pokrywa akumulatora została zablokowana. W 
przeciwnym razie błoto, kurz lub woda mogą przyczy-
nić się do uszkodzenia urządzenia lub akumulatora.

PRZESTROGA: Akumulator należy włożyć 
do końca, tak aby czerwony wskaźnik nie był 
widoczny. W przeciwnym razie może on przypad-
kowo wypaść z maszyny, powodując obrażenia u 
operatora lub znajdujących się w pobliżu osób.

PRZESTROGA: Nie wkładać akumulatora na 
siłę. Jeśli akumulator nie daje się swobodnie wsunąć, 
oznacza to, że został włożony nieprawidłowo.

PRZESTROGA: Podczas wkładania lub wyj-
mowania akumulatora należy mocno trzymać 
pokrywę akumulatora.

W celu włożenia akumulatora:
1. Otwórz pokrywę akumulatora, naciskając przycisk 
odblokowywania.
► Rys.11:    1. Pokrywa akumulatora 2. Przycisk 

odblokowywania

2. Wyrównaj występ akumulatora ze szczeliną w 
kosiarce i wsuń akumulator, aż zatrzaśnie się na swoim 
miejscu.
► Rys.12:    1. Akumulator

3. Wsuń do oporu kluczyk w miejsce wskazane na 
rysunku.
► Rys.13:    1. Kluczyk

4. Dokładnie zamknij pokrywę akumulatora.
W celu wyjęcia akumulatora z kosiarki:
1. Otwórz pokrywę akumulatora, naciskając przycisk 
odblokowywania.
2. Wyciągnij akumulator z kosiarki, przesuwając 
przycisk znajdujący się w przedniej jego części.
3. Wyjmij kluczyk.
4. Zamknij pokrywę akumulatora.

Układ zabezpieczenia maszyny/akumulatora
Maszyna jest wyposażona w układ zabezpieczenia 
maszyny/akumulatora. Układ automatycznie odcina 
zasilanie silnika w celu wydłużenia trwałości maszyny i 
akumulatora. Maszyna zostanie automatycznie zatrzy-
mana podczas pracy w następujących sytuacjach zwią-
zanych z maszyną lub akumulatorem.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
W przypadku korzystania z urządzenia/akumulatora 
w sposób powodujący pobór nadmiernie wysokiego 
prądu urządzenie zostanie automatycznie zatrzymane, 
a lampka wskaźnika będzie świecić na czerwono. W 
takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie i zaprzestać 
wykonywania czynności powodującej jego przecią-
żenie. Następnie należy włączyć urządzenie w celu 
ponownego uruchomienia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
W przypadku przegrzania urządzenie zostanie automa-
tycznie zatrzymane, a lampka wskaźnika zacznie świe-
cić na czerwono. Przed ponownym włączeniem należy 
poczekać, aż maszyna ostygnie.

Zabezpieczenie przed nadmiernym 
rozładowaniem
W przypadku niskiego stanu naładowania akumulatora 
urządzenie zostanie automatycznie zatrzymane, a 
lampka wskaźnika zacznie świecić na czerwono. Jeśli 
urządzenie nie działa pomimo włączenia przełączników, 
należy wyjąć akumulator z urządzenia i naładować go.

Inne zabezpieczenia
Układ zabezpieczający jest także przeznaczony do 
ochrony przed innymi czynnikami, które mogłyby dopro-
wadzić do uszkodzenia maszyny i umożliwia automa-
tyczne zatrzymanie maszyny. Należy wykonać poniższe 
kroki, aby usunąć przyczyny tymczasowego wstrzyma-
nia lub zatrzymania pracy maszyny.
1. Wyłączyć maszynę, a następnie włączyć ją 

ponownie w celu zrestartowania.
2. Naładować akumulatory lub zastąpić je (lub jeden 

z nich) naładowanymi akumulatorami.
3. Pozostawić narzędzie i akumulator(y) do 

ostygnięcia.
Jeśli przywrócenie działania układu zabezpieczającego 
nie przynosi pozytywnych efektów, należy skontakto-
wać się z centrum serwisowym Makita.

WSKAZÓWKA: To, w jakim momencie zaświeci się 
lampka, zależy od temperatury w miejscu pracy oraz 
od stanu akumulatora.

Wskazanie stanu naładowania 
akumulatora

► Rys.14:    1. Lampka wskaźnika
W przypadku obniżenia stanu naładowania akumulatora 
lampka wskaźnika zacznie migać na czerwono. Jeśli 
urządzenie będzie nadal używane, nastąpi jego zatrzy-
manie, a lampka wskaźnika zaświeci się na czerwono. 
W takiej sytuacji należy naładować akumulator.
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Wskazanie stanu naładowania akumulatora
Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem
► Rys.15:    1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny
Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu 
wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki 
wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund.

Lampki wskaźnika Pozostała 
energia 

akumulatora

Świeci się Wyłączony Miga

75–100%

50–75%

25–50%

0–25%

Naładować 
akumulator.

Akumulator 
może nie 
działać 

poprawnie.

WSKAZÓWKA: Zależnie od warunków użytkowania 
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom może 
nieznacznie się różnić od rzeczywistego stanu nała-
dowania akumulatora.
WSKAZÓWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie) 
lampka wskaźnika miga, gdy układ zabezpieczenia 
akumulatora jest aktywny.

Działanie przełącznika

OSTRZEŻENIE: Przed włożeniem akumu-
latora należy zawsze sprawdzić, czy dźwignia 
przełącznika działa prawidłowo i powraca do swo-
jego położenia wyjściowego po jej zwolnieniu. 
Korzystanie z maszyny z nieprawidłowo działającym 
przełącznikiem może doprowadzić do utraty kontroli 
nad maszyną oraz poważnych obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA: Bez naciśnięcia przycisku przełącz-
nika kosiarka nie zostanie uruchomiona, nawet jeśli 
dźwignia przełącznika jest pociągnięta.
WSKAZÓWKA: Kosiarka może nie uruchomić się z 
powodu przeciążenia spowodowanego koszeniem 
zbyt długiej lub zbyt gęstej trawy. W takim przypadku 
należy zwiększyć wysokość koszenia.

Kosiarka została wyposażona w kluczyk oraz przełącznik na 
uchwycie. W przypadku zauważenia nieprawidłowego dzia-
łania któregokolwiek z tych przełączników, należy niezwłocz-
nie wyłączyć urządzenie oraz skontaktować się z lokalnym 
autoryzowanym punktem serwisowym firmy Makita.
1. Włóż akumulator. Włóż kluczyk, a następnie 
dokładnie zamknij pokrywę akumulatora.
► Rys.16:    1. Akumulator 2. Kluczyk

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika.

3. Przytrzymaj za górny uchwyt i pociągnij dźwignię przełącznika.
► Rys.17:    1. Przycisk przełącznika 2. Dźwignia przełącznika

4. Zwolnij przycisk przełącznika po uruchomieniu się 
silnika. Kosiarka będzie pracować do momentu zwolnie-
nia dźwigni przełącznika.
5. Aby wyłączyć silnik, zwolnij dźwignię przełącznika.

Regulacja wysokości koszenia

OSTRZEŻENIE: Nie wkładać rąk ani nóg pod 
kosiarkę podczas regulacji wysokości koszenia.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy 
zawsze należy upewnić się, że dźwignia dobrze 
leży w rowku.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać obracającego 
się noża.

Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 20 
mm do 75 mm.
Wyjąć kluczyk, a następnie odchylić dźwignię regulacji wyso-
kości koszenia na zewnątrz, oddalając ją od korpusu kosiarki, 
po czym ustawić ją na żądanej wysokości koszenia.
► Rys.18:    1. Dźwignia regulacji wysokości koszenia

W poniższej tabeli podano zależność między liczbą na 
korpusie kosiarki a przybliżoną wysokością koszenia.

Liczba Wysokość koszenia

1 20 mm

2 26 mm

3 33 mm

4 42 mm

5 52 mm

6 62 mm

7 71 mm

8 75 mm

WSKAZÓWKA: Podane wysokości koszenia należy 
traktować jako ogólne wytyczne. Rzeczywista wyso-
kość trawnika może się nieco różnić od ustawionej w 
zależności od stanu trawnika oraz terenu.
WSKAZÓWKA: Przetestować koszenie trawy w 
mniej widocznym miejscu w celu ustawienia wymaga-
nej wysokości koszenia.

Wskaźnik poziomu trawy
► Rys.19:    1. Wskaźnik poziomu trawy

Wskaźnik poziomu trawy wskazuje ilość skoszonej trawy.
• Jeśli kosz na trawę nie jest całkowicie pełen, 

wskaźnik będzie pływał podczas koszenia.
• Jeśli kosz na trawę zostanie całkowicie zapeł-

niony, wskaźnik przestanie pływać podczas 
koszenia. W takim przypadku należy niezwłocznie 
przerwać koszenie i opróżnić kosz. Po opróżnieniu 
kosza oczyścić go, tak aby siatka przepuszczała 
powietrze.

WSKAZÓWKA: Wskaźnik ten stanowi wyłącznie 
wskazanie zgrubne. W zależności od warunków 
wewnątrz kosza wskaźnik ten może nie działać 
prawidłowo.
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Regulacja wysokości uchwytu

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać obracającego 
się noża.

PRZESTROGA: Przed wyjęciem śrub mocno 
chwycić górny uchwyt. W innym przypadku, upadek 
uchwytu może spowodować obrażenia.

Uchwyt można ustawić na trzech poziomach wysokości.
1. Poluzować nakrętki motylkowe uchwytu, a następ-
nie wyjąć śruby i nakrętki motylkowe.
► Rys.20:    1. Nakrętka motylkowa

2. Wyregulować wysokość uchwytu.
3. Włożyć śruby od zewnątrz, po czym dokręcić 
nakrętki motylkowe od wewnątrz.

Korzystanie z przystawki do 
mulczowania

Przystawka do mulczowania umożliwia pozostawienie 
skoszonej trawy na ziemi, bez zbierania jej w koszu. 
Aby korzystać z maszyny z przystawką do mulczowa-
nia, należy wyjąć kosz na trawę.

UWAGA: Gdy maszyna jest używana z przystawką 
do mulczowania, całkowita długość trawy po 
skoszeniu musi wynosić co najmniej 30 mm, a 
długość odcinanego odcinka musi wynosić nie 
więcej niż 15 mm.

► Rys.21:    (1) 30 lub więcej (2) 15 mm lub mniej

OBSŁUGA
Koszenie

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do 
koszenia należy usunąć gałęzie oraz kamienie z 
terenu przeznaczonego do koszenia. Następnie 
należy usunąć chwasty.

OSTRZEŻENIE: Podczas koszenia należy 
zawsze nosić gogle ochronne lub okulary 
ochronne z bocznymi osłonami.

PRZESTROGA: Jeśli ścięta trawa lub obcy 
przedmiot utknie wewnątrz korpusu kosiarki, 
należy przed usunięciem takiej przeszkody 
koniecznie wyjąć kluczyk i akumulator oraz zało-
żyć rękawice.

UWAGA: Tego urządzenia należy używać jedynie 
do koszenia trawy. Za pomocą tego urządzenia 
nie wolno kosić chwastów.

► Rys.22

Podczas koszenia mocno trzymać uchwyt kosiarki 
obiema rękami.
Zalecana prędkość koszenia to około 2 do 4 sekund na 
1 metr.
► Rys.23

Środkowe linie przednich kół określają szerokość kosze-
nia. Kosić trawnik pasami, jako odniesienia używając 
tych linii. Aby zapewnić równe skoszenie trawnika, od 
1/2 do 1/3 szerokości pasów powinno się nakładać.
► Rys.24:    1. Szerokość koszenia 2. Obszar nakłada-

nia 3. Linia środkowa

Za każdym razem zmieniać kierunek koszenia, aby 
zapobiec powstaniu wzoru spowodowanego kształto-
waniem trawy w tym samym kierunku.
► Rys.25

Okresowo sprawdzać zapełnienie kosza na trawę. 
Usuwać trawę zanim kosz całkowicie się zapełni. Przed 
każdym sprawdzeniem kosza na trawę należy wyłączyć 
kosiarkę, wyjąć kluczyk i akumulator.

UWAGA: Używanie kosiarki z pełnym koszem na 
trawę uniemożliwia płynny ruch obrotowy noża 
oraz dodatkowo obciąża silnik, co może przyczy-
nić się do jego uszkodzenia.

Koszenie wysokiej trawy
Nie zaleca się koszenia wysokiej trawy za jednym razem. W 
takim przypadku należy kosić trawę etapami. Kosić co jeden 
lub dwa dni, aż do uzyskania równomiernego trawnika.

WSKAZÓWKA: Mocne skrócenie wysokiej trawy 
za jednym razem może spowodować jej uschnięcie. 
Skoszona trawa może także zablokować się w kosiarce.

Opróżnianie kosza na trawę

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka 
wypadku regularnie sprawdzać kosz na trawę pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń lub pogorszenia wytrzymałości 
materiału. Wymienić kosz na trawę w razie potrzeby.

1. Zwolnij dźwignię przełącznika.
2. Wyjmij kluczyk.
3. Otwórz tylną pokrywę i wyjmij kosz na trawę, 
chwytając za jego uchwyt.
► Rys.26:    1. Tylna pokrywa 2. Uchwyt

4. Opróżnij kosz na trawę.

KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed schowaniem kosiarki 

lub przystąpieniem do jej przenoszenia, kontroli 
bądź konserwacji należy zawsze wyjąć kluczyk i 
akumulator.

OSTRZEŻENIE: Gdy kosiarka nie jest uży-
wana, należy zawsze wyjmować kluczyk. Kluczyk 
należy przechowywać w bezpiecznym, niedostęp-
nym dla dzieci miejscu.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do 
przeglądu lub prac konserwacyjnych należy zało-
żyć rękawice.

OSTRZEŻENIE: Podczas kontroli lub kon-
serwacji należy zawsze nosić gogle ochronne lub 
okulary ochronne z bocznymi osłonami.
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UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalni-
ków, alkoholu itp. środków. Mogą one powodo-
wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu 
BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu 
wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez 
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi 
Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien-
nych Makita.

Konserwacja
1. Wyjąć kluczyk i akumulator, a następnie zamknąć 
pokrywę akumulatora.
2. Położyć kosiarkę na boku. Usunąć resztki trawy 
nagromadzone pod kosiarką.
3. Kierować wodę na spód maszyny, tam gdzie 
przymocowany jest nóż.

UWAGA: Nie myć maszyny wodą pod wysokim 
ciśnieniem.

4. Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, śruby, wkręty 
itp. są dobrze dokręcone.
5. Sprawdź, czy części ruchome nie są uszkodzone, 
złamane ani zużyte. Uszkodzone lub brakujące części 
należy naprawić lub wymienić.
6. Kosiarkę należy przechowywać w bezpiecznym, 
niedostępnym dla dzieci miejscu.

Przechowywanie

PRZESTROGA: Podczas ustawiania maszyny 
w pionie należy umieścić ją na płaskiej i stabilnej 
powierzchni. Jeśli maszyna zostanie ustawiona na 
niestabilnej powierzchni, może się wywrócić i spowo-
dować obrażenia.

Przechowywać kosiarkę w chłodnym, suchym i 
zamkniętym miejscu. Nie przechowywać kosiarki ani 
ładowarki w miejscu, w którym temperatura może osią-
gnąć lub przekroczyć 40°C.
1. Wyjąć akumulator i kluczyk.
2. Zdjąć kosz na trawę.
3. Rozłożyć dźwignie zaciskowe, złożyć uchwyt, a 
następnie złożyć dźwignie zaciskowe.
► Rys.27:    1. Dźwignia zaciskowa

4. Poluzować nakrętki motylkowe uchwytu, a następ-
nie złożyć górny uchwyt.
► Rys.28:    1. Nakrętka motylkowa 2. Górny uchwyt

5. Ustawić maszynę w pozycji pionowej.

WSKAZÓWKA: Podczas ustawiania kosiarki w 
pozycji pionowej nie chwytać tylko za uchwyt; należy 
przytrzymać za korpus kosiarki i za uchwyt.

6. Kosz na trawę należy przechowywać pomiędzy 
uchwytem a obudową kosiarki.
► Rys.29:    1. Kosz na trawę

Przenoszenie kosiarki

PRZESTROGA: Przed przeniesieniem kosiarki 
należy się upewnić, czy akumulator i kluczyk 
zostały wyjęte.

W celu przeniesienia kosiarki chwycić za tylną rękojeść 
i dolny uchwyt z przodu urządzenia, tak jak przedsta-
wiono to na rysunku.
► Rys.30:    1. Dolny uchwyt 2. Tylna rękojeść

Zakładanie i zdejmowanie noża 
kosiarki

OSTRZEŻENIE: Podczas zakładania lub 
zdejmowania noża należy zawsze wyjąć kluczyk 
i akumulator. Niewyjęcie kluczyka i akumulatora 
może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: Nóż porusza się siłą roz-
pędu jeszcze przez kilka sekund po zwolnieniu 
przełącznika. Nie przystępować do jakichkol-
wiek czynności, dopóki nóż nie zatrzyma się 
całkowicie.

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania czyn-
ności wymagających kontaktu z nożem należy 
nosić rękawice ochronne.

Zdejmowanie noża kosiarki
1. Połóż kosiarkę na boku w taki sposób, aby dźwi-
gnia regulacji wysokości koszenia znajdowała się na 
górze.
2. Aby zablokować obrót noża, wsuń śrubokręt lub 
podobne narzędzie w otwór w korpusie kosiarki.
3. Odkręć śrubę w lewo za pomocą klucza.
► Rys.31:    1. Nóż kosiarki 2. Klucz 3. Śrubokręt 

4. Otwór

4. Wymontuj kolejno śrubę i nóż kosiarki.
► Rys.32:    1. Podpora noża 2. Nóż kosiarki 3. Śruba

Zamontowanie noża kosiarki
Aby założyć nóż kosiarki, należy wykonać czynności 
procedury zakładania w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE: Nóż kosiarki należy zakładać 
z zachowaniem ostrożności. Nóż ma górną i dolną 
stronę.

OSTRZEŻENIE: Dokręcić mocno śrubę w 
prawo w celu zamocowania noża.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że nóż kosiarki 
oraz wszystkie elementy mocujące są zamonto-
wane prawidłowo i dobrze dokręcone.

OSTRZEŻENIE: Podczas wymiany noża 
należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją 
opisaną w niniejszej instrukcji.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed oddaniem maszyny do naprawy należy najpierw przeprowadzić samodzielną kontrolę. W razie napotkania 
problemu, który nie został wyjaśniony w instrukcji, nie należy próbować demontować maszyny we własnym zakresie. 
Należy natomiast zlecić naprawę w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Makita; zawsze z użyciem oryginal-
nych części zamiennych Makita.

Nieprawidłowe działanie Prawdopodobna przyczyna (usterka) Rozwiązanie

Kosiarka nie uruchamia się. Nie włożono akumulatora. Włożyć naładowany akumulator.

Problem z akumulatorem (za niskie 
napięcie)

Naładować akumulator. Jeśli naładowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, należy go wymienić.

Kluczyk nie jest włożony. Włożyć kluczyk.

Silnik wyłącza się po krótkim czasie. Niski poziom naładowania akumulatora. Naładować akumulator. Jeśli naładowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, należy go wymienić.

Wysokość cięcia jest zbyt niska. Zwiększyć wysokość cięcia.

Silnik nie może osiągnąć maksymal-
nych obrotów.

Akumulator jest włożony nieprawidłowo. Włożyć akumulator zgodnie z opisem w niniejszej 
instrukcji.

Spada moc akumulatora. Naładować akumulator. Jeśli naładowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, należy go wymienić.

Układ napędowy nie działa prawidłowo. Zlecić naprawę w lokalnym autoryzowanym punkcie 
serwisowym.

Nóż kosiarki nie obraca się: 
 natychmiast wyłączyć kosiarkę!

Obcy przedmiot, taki jak gałąź, zaklesz-
czył się w pobliżu noża.

Usunąć przeszkodę.

Układ napędowy nie działa prawidłowo. Zlecić naprawę w lokalnym autoryzowanym punkcie 
serwisowym.

Nietypowe drgania: 
 natychmiast wyłączyć kosiarkę!

Nóż jest niewyważony; nadmiernie lub 
nierówno zużyty.

Wymienić nóż.

AKCESORIA 
OPCJONALNE

PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie-
nionych akcesoriów i przystawek z maszyną 
Makita opisaną w niniejszej instrukcji. Stosowanie 
innych akcesoriów lub przystawek może być przy-
czyną obrażeń ciała. Akcesoriów lub przystawek 
należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych 
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą 
Państwu lokalne punkty serwisowe Makita.
• Nóż kosiarki
• Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na 
liście mogą być dołączone do pakietu urządzenia jako 
akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, 
w zależności od kraju.
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