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Wskazówka: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem
kosiarki. Instrukcja zawiera ważne informacje o BEZPIECZEŃSTWIE,
MONTAŻU, PRACY I KONSERWACJI. Do kosiarki jest dołączona również
instrukcja obsługi silnika. Zachowaj obydwie instrukcje, ponieważ zawierają
istotne informacje o kosiarce.
OZNACZENIA PIKTOGRAMÓW

UWAGA: Przed użytkowaniem przeczytaj instrukcję obsługi.

UWAGA: Podczas koszenia uważać na osoby postronne.

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia przez elementy tnące,
nie wkładać rąk ani nóg pod kosiarkę.

UWAGA: Spaliny z kosiarki zawierają toksyczny gaz. Nie
uruchamiaj kosiarki w zamkniętych lub pozbawionych
wentylacji pomieszczeniach.
UWAGA: Gorąca powierzchnia. Nie dotykać!

UWAGA: Przed czynnościami konserwacyjnymi,
czyszczeniem, regulacją zatrzymać silnik i odłączyć przewód
świecy zapłonowej.
UWAGA: Nie dolewać paliwa w czasie pracy silnika.

WAŻNE: Przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi silnika
Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą
się różnić od zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub
specjalistyczne nieprzewidziane w wersji standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą
do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami
aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się
prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania wynikających z
postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym serwisem lub
sprzedawcą.
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1. Oznaczenie głównych części kosiarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwyt bezpieczeństwa
Dźwignia napędu
Uchwyt górny
Uchwyt dolny
Silnik
Obudowa
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Zaślepka mieląca

Osłona bocznego wyrzutu

Blokada mieląca

2. Montaż kosza
1. Włożyć metalową ramę w kosz zbierający. Rysunek A
2. Nałożyć z drugiej strony ramy siatkę kosza. Rysunek A

Funkcja 4w1
Mielenie: załóż zaślepkę mielącą i zamknij pokrywę tylną (rys. C)
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Tylny wyrzut ze zbieraniem trawy
Wyjmij zaślepkę mielącą (rys. C) i załóż kosz zbierający (rys. B)

Tylny wyrzut bez zbierania trawy
Wyjmij zaślepkę mielącą (rys. C) i zamknij pokrywę tylną.

Boczny wyrzut
Załóż zaślepkę mielącą (rys. C) i osłonę bocznego wyrzutu (rys. D), zamknij pokrywę tylną

Rysunki

B

C

D
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3. Montaż uchwytu

Wyjąć uchwyty i skręcić ze sobą za pomocą dwóch śrub i plastikowych nakrętek. Linkę
rozrusznika przyłóż do prawej strony rączki i zamocuj kabel za pomocą plastikowej obejmy.
Puść linkę rozrusznika wzdłuż uchwytu na jej prowadniku.

4.Regulacja wysokości koszenia
Regulację należy przeprowadzić tylko przy unieruchomionym silniku i zatrzymanym nożu.
Dźwignię na każdym kole ustawić w jednakowym położeniu.
UWAGA!
Nie należy ustawiać wysokości cięcia zbyt nisko. Nóż nie może dotykać podłoża przy
nierównościach terenu. Ustawienie wysokości cięcia na ok. 2,5 cm jest możliwe tylko
na bardzo zadbanych trawnikach przy częstym koszeniu.
Normalna wysokość koszenia to 3-4,5 cm. Na większych powierzchniach to 5-7,5 cm.
Nie uruchamiać silnika gdy kosiarka stoi w wysokiej trawie.
Kosiarka ta wyposażona jest w centralną regulację wysokości koszenia
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5. Wskazówki dotyczące użytkowania
a. Zawsze używać kosiarki z zamontowanym koszem lub z założoną osłoną wyrzutu.
b. Zatrzymać silnik przed opróżnieniem kosza i przed zmianą wysokości koszenia.
c. Gdy silnik pracuje nie wolno zbliżać rąk ani nóg w okolice elementu tnącego ani wyrzutu
trawy. Rysunek E.
d. Przed koszeniem należy usunąć wszystkie przedmioty z trawnika, które mogłyby zostać
wyrzucone przez kosiarkę podczas pracy noża. Rysunek F.
e. Dzieci, osoby postronne, zwierzęta należy trzymać w bezpiecznej odległości od
pracującej kosiarki.
f. Nigdy nie wolno podnosić kosiarki podczas uruchamiania silnika. Rysunek G.

6. Obsługa kosiarki
Przed uruchomieniem kosiarki należy przeczytać instrukcje obsługi silnika spalinowego, dołączoną
do kosiarki.

Silnik nie jest zalany olejem! Dodaj olej – 0,6 litra – przed uruchomieniem
silnika. Nie nalanie oleju spowoduje zatarcie silnika!!!
Uruchomienie silnika:

Gdy urządzenie jest już prawidłowo złożone można uruchomić silnik. Postępować w
następujący sposób:
a) Przesunąć dźwignię gazu w pozycję START lub

。
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b) Przyciągnąć uchwyt bezpieczeństwa do górnego uchwytu, pociągnąć za rączkę
rozrusznika aż do wyczucia oporu i następnie pociągnąć gwałtowanie.
c) Przesunąć dźwignię gazu w pozycję RUN lub 。
Nóż zaczyna się obracać w momencie uruchomienia silnika. Podczas pracy
urządzenia utrzymuj uchwyt bezpieczeństwa przyciągnięty do uchwytu górnego. Silnik
zatrzyma się w momencie zwolnienia uchwytu bezpieczeństwa.

W modelach z napędem na tylne koła
W modelach kosiarek z napędem jazdy uruchomienie napędu następuje poprzez
przyciągniecie dźwigni napędu do uchwytu prowadzącego. Przy zwolnieniu dźwigni napęd
jest odłączony.

7. Przekładnia napędu
Regularnie kontroluj system napędowy kosiarki z napędem na tylne koła. Czyść przekładnie i
nakładaj na nie smar. To samo należy zrobić z łożyskami kulkowymi, jeśli występują.

8. Wskazówki bezpieczeństwa
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. To urządzenie jest przeznaczone do koszenia trawy. Nie wolno używać kosiarki dla
innych celów. Każda inna forma użytkowania może stanowić zagrożenie dla Twojego
bezpieczeństwa i może spowodować uszkodzenie kosiarki.
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2. Osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby nie zapoznanie z instrukcją obsługi nie mogą
obsługiwać kosiarki.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
koszenia. Utrzymuj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od pracującej kosiarki.
4. Przed koszeniem należy usunąć z trawnika wszystkie przedmioty, które mogą być
wyrzucone spod kosiarki w trakcji koszenia, bądź czujny w czasie koszenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1. Sprawdź czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dobrze przykręcone.
2. Przed koszeniem załóż kosz zbierający.
3. Przed koszeniem upewnij się, że nóż i śruba mocująca noża są dobrze dokręcone. Gdy
ostrza noża wymaga ostrzenia, należy zrobić to równo z obu stron tak by nóż był
wyważony. Jeśli nóż jest uszkodzony, złamany należy go wymienić na nowy.
4. Do koszenia należy nosić długie spodnie i solidne, nieślizgające się obuwie.
5. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, opary
z silnika zawierają tlenek węgla, który jest niebezpieczny dla zdrowia.
6. Pracuj tylko przy dobrym oświetleniu.
7. Nie używaj kosiarki w czasie deszczu lub gdy trawa jest mokra.
8. Należy przedsięwziąć szczególne środki ostrożności podczas koszenia na zboczach lub
w wąskich przejściach. Kosić wzdłuż zbocza, a nie z dołu do góry lub odwrotnie.
9. Wyłącz silnik gdy zamierzasz zostawić kosiarkę, przenieść ją lub przechylić.
10. Nie podnoś tyłu kosiarki gdy uruchamiasz silnik i nie wkładaj rąk czy nóg pod obudowę
kosiarki lub w pobliże tylnego kanału wyrzutowego podczas pracy silnika.
11. Nigdy nie zmieniaj ani nie reguluj ustawionych fabrycznie obrotów silnika.
12. W kosiarkach z napędem na tylne koła odłącz system napędu przed uruchomieniem
silnika.
13. Nie ponoś ani nie przenoś kosiarki z włączonym silnikiem.
14. Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej w następujących przypadkach:
- Przed każdą czynnością pod spodem obudowy bądź w pobliżu kanału tylnego
wyrzutu.
- Przed czynnościami konserwacyjnymi, naprawą i kontrolą urządzenia.
- Przed przenoszeniem, podnoszeniem czy przesunięciem kosiarki.
- Przed pozostawieniem kosiarki w miejscu lub zmianą wysokości koszenia.
- Przed zdjęciem lub opróżnieniem kosza.
- Po uderzeniu w obcy przedmiot zatrzymaj silnik i sprawdź całą kosiarkę czy nie ma
uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest poważne należy udać się do autoryzowanego
serwisu.
15. UWAGA: Po zatrzymaniu silnika nóż obraca się jeszcze przez kilka sekund.
- Jeśli kosiarka wibruje spróbuj znaleźć przyczynę drgań samemu lub udaj się do
autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
- Sprawdzaj regularnie dokręcenie śrub, nakrętek i wkrętów.
16. UWAGA: PALIWO JEST ŁATWOPALNE
- Paliwo należy trzymać w atestowanym pojemniku / kanistrze.
- Paliwo nalewaj przez lejek, na zewnątrz. Nie pal w trakcie wlewania paliwa. Nie
używaj telefonu komórkowego.
- Napełnij zbiornik paliwem a silnik olejem przed uruchomieniem silnika. Nie odkręcaj
korka zbiornika paliwa gdy silnik pracuje lub jest gorący.
- Nie uruchamiaj silnika w miejscu gdzie jest porozlewane paliwo, przenieś kosiarkę w
inne miejsce i unikaj kontaktu z gorącym źródłem tak długo aż rozlane paliwo nie
wyparuje.
- Dokręć korek zbiornika paliwa i zakręć szczelnie kanister.
Konserwacja i przechowywanie
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UWAGA: Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej
przed naprawą bądź czynnościami konserwacyjnymi

-

-

-

Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są mocno dokręcone.
Nie przechowuj kosiarki z pełnym zbiornikiem paliwa w pomieszczeniu zamkniętym
gdzie opary paliwa mogą stanowić niebezpieczeństwo w połączeniu z iskrą bądź
płomieniem. Niech silnik ostygnie zanim schować kosiarkę w miejsce
przechowywania.
By zredukować ryzyko pożaru należy czyścić kosiarkę regularnie, szczególnie silnik,
tłumik i zbiornik paliwa. Należy je oczyścić z wszystkich śladów trawy, liści lub
pozostałości smaru.
Sprawdzaj regularnie stan osłony i kosza zbierającego, wymień na nowe jeśli
zachodzi potrzeba.
Jeśli chcemy spuścić paliwo, należy to zrobić przed zimą, na zewnątrz.
Zakładać grube rękawice do montażu lub ostrzenia noża. Nóż powinien być zawsze
dobrze wyważony.

9. Konserwacja

UWAGA: Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej przed jakąkolwiek
naprawą bądź czynnościami konserwacyjnymi.
Przy silnikach czterosuwowych należy dokładnie przeczytać rozdział o konserwacji w
instrukcji obsługi silnika. Sprawdzaj regularnie poziom oleju i dolej lub wymień olej
jeśli jest to wymagane.
- Periodycznie sprawdzaj kosiarkę i upewnij się, że wszystkie pozostałości trawy są
usunięte spod obudowy.
- Smaruj regularnie osie kół i łożyska smarem.
- Często sprawdzaj nóż, by uzyskać optymalne cięcie nóż powinien być zawsze ostry i
dobrze wyważony.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów. Zużyte bądź źle
dokręcone nakrętki mogą spowodować bardzo niebezpieczne uszkodzenia silnika
bądź ramy.
- Jeśli nóż mocno uderzy w obcy przedmiot należy zatrzymać kosiarkę i udać się z nią
do serwisu naprawczego.
NÓŻ: został zrobiony z hartowanej stali, by uzyskać dobre wyniki koszenia należy ostrzyć
nóż regularnie, co około 25 h pracy. Upewnij się, że nóż jest zawsze dobrze wyważony, jeśli
nałożysz nóż otworem środkowym na metalowy pręt, to nóż powinien pozostać w pozycji
poziomej. Jeżeli nóż nie pozostaje w pozycji horyzontalnej zrównoważ „usuwając” trochę
metalu ze strony, która jest niżej.
-

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNEGO NOŻA PRODUCENTA – POWINIEN MIEĆ WYBITĄ NAZWĘ
“GIANS”

10

By zdjąć nóż należy odkręcić śrubę noża, sprawdzić adapter noża, i wymienić części, które mogą być
zużyte bądź uszkodzone.
Gdy zakładamy ponownie nóż należy się upewnić, że jego tnące końce są ustawione w tym samym
kierunku co obroty silnika. Śruba musi być dokręcona momentem 3.7 K·gm(37Nm).

1

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
CZĘŚCI ZAMIENNE ZŁEJ JAKOŚCI MOGĄ USZKODZIĆ KOSIARKĘ I SKRÓCIĆ JEJ
ŻYWOTNOŚĆ!

10.

Dane techniczne

Model kosiarki:
Model silnika:
Moc znamionowa:
Obroty:
Pojemność silnika:
Rozruch:
Pojemność zbiornika paliwa:
Pojemność zbiornika oleju:
Regulacja wysokości:
Szerokość koszenia:
Średnica kół:
Pojemność kosza:
Obudowa:
Poziom hałasu Lwa:
Waga netto/brutto:

11.

GK48N4W1 (KJ480SMH-C)
XAS1P70F
4.2 kW
2800 obr/min
200 cc
ręczny
1.5 l
0.60 l
25-75mm 8-stopniowa
480 mm
178mm (przednie), 254 mm (tylne)
50 l
stalowa
96 dB (A)
32 kg/34 kg

Warunki gwarancji

1) Kosiarki objęte są 24 miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.
2) Gwarancja wchodzi w życie z dniem zakupu. Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane będą
jedynie po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej z pieczątką i podpisem sprzedawcy.
3) Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie prawidłowego, zgodnego z
instrukcją użytkowania.
4) Klient ma prawo żądać od sprzedawcy lub jego reprezentanta naprawy lub wymiany uszkodzonych
części lub też, w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, wymiany całej kosiarki.
5) Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nie przestrzeganiem wymaganych
środków ostrożności nie będą objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają również żadne elementy
ulegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji np. paski, noże itd.
6) Gwarancja wygasa w następujących okolicznościach:
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- z powodu niewłaściwego zabezpieczenia i czyszczenia;
- używanie kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem np. jako sprzętu profesjonalnego lub służącego
do wypożyczania;
- w przypadku stosowania przez użytkownika nieoryginalnych części zamiennych;
- w przypadku wad powstałych w związku z niewłaściwą samowolną naprawą lub przeróbkami
konstrukcyjnymi dokonanymi przez osoby nieuprawnione.
- silnik spalinowy objęty jest odrębną gwarancją udzieloną przez jego Producenta.
7) Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu należy natychmiast zgłosić firmie transportowej,
jednocześnie opisując je na dokumentach transportowych, w przeciwnym razie gwarancja na
zakupiony towar przepada.

12.

Ochrona środowiska

Użytkownik kosiarki zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia
prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. W ramach tych
działań w chwili wymiany i złomowania części i zespołów lub likwidacji całego urządzenia użytkownik
powinien:
- Części nadające się jeszcze do dalszego wykorzystania zakonserwować i odłożyć do magazynu.
- Części metalowe złomowane przekazać do punktów skupu złomu.
- Elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów prowadzących skup surowców
wtórnych.
- Zużyte oleje przekazać do przedsiębiorstw prowadzących zbiór olejów i smarów lub postępować
zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
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13.

Deklaracja zgodności WE

Produkt:
Kosiarka spalinowa do trawy Lider GK48N4W1
Model:
KJ480SMH-C
Nr seryjne: 201110190001 - 201110199999
My niżej podpisani,
BHU A. Krysiak, 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6
oświadczamy, że wymienione powyżej produkty spełniają wymagania obowiązujących Dyrektyw WE i
jej późniejszych modyfikacji:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa dotycząca hałasu 2000/14/WE – 2005/88/WE
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 94.4 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu“ 84.8 dB(A)
Wibracje przy uchwycie: 5,89 m/s2
Procedura oceny zgodności wg aneksu VI / 2000/14/EC zmieniona przez 2005/88/EC
Zastosowano następujące standardy i normy zharmonizowane:
EN 836:1997+A1+A2+A3+AC,
EN 14982:2009
Jedn. Notyfikacyjna - TUV Rheinland (NB 0197)
Data i miejsce:26.10.2011, Baranowo

Podpis:
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE: Andrzej Krysiak,
62-081 Baranowo, ul. Rolna 6
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