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Akumulatorowa kosiarka do trawy 
330 mm  

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup akumulatorowej kosiarki do trawy z akumulatorem i ładowarką. 
Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
i zachować ją do wglądu w przyszłości.
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1. OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

   Ostrożnie wypakuj produkt i nie wrzucaj żadnej części opakowania przed znalezieniem wszystkich części 
produktu.

   Przechowuj produkt w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
   Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Niestosowanie się do tych ostrzeżeń lub instrukcji może 

prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie 
to stanowi surowiec wtórny, który można poddać recyklingowi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem pracy z tym urządzeniem przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję 
obsługi. Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi oraz właściwym użytkowaniem tego urządzenia. 
Umieść niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu. Przynajmniej w okresie 
gwarancyjnym zachowaj oryginalne opakowanie włącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, 
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Jeśli musisz przetransportować to narzędzie elektryczne w inne 
miejsce, zapakuj je do oryginalnego kartonu, aby zagwarantować maksymalną ochronę podczas manipulacji i 
transportu (na przykład podczas przeprowadzki lub odsyłaniu narzędzia do serwisu do naprawy).

Uwaga: Jeśli będziesz sprzedawać urządzenie innej osobie, dołącz do niego niniejszą instrukcję obsługi. 
Zapewnij, aby urządzenie było użytkowane prawidłowo, zgodnie z instrukcjami zawartymi w dostarczonej 
instrukcji obsługi. Oprócz zaleceń dotyczących użytkowania instrukcja obsługi zawiera także informacje na 
temat wykonywania konserwacji i napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania niniejszych zaleceń.
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2. SYMBOLE

Ryzyko obrażeń spowodowanych przez mechanizm tnący!
Nigdy nie dotykaj mechanizmu tnącego.

Używaj środków ochrony wzroku.

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia przeczytaj 
wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Używaj środków ochrony słuchu.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób!
UWAGA! Podczas pracy z tym urządzeniem uważaj, aby w 
pobliżu nie znajdowały się żadne inne osoby (bezpieczna 
odległość: 5 m).
Dotyczy to w szczególności dzieci i zwierząt.

Uważaj na ostre krawędzie noża kosiarki.

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Uważaj na odrzucane przedmioty.
Nie dopuść do dostępu nieupoważnionych osób.

Uważaj na ostre krawędzie noża kosiarki. Noże będą 
jeszcze przez chwilę się obracać po wyłączeniu silnika.

Przed użyciem tego narzędzia przeczytaj uważnie 
instrukcję obsługi.

Chroń narzędzie przed wilgocią i nigdy nie zostawiaj go 
na deszczu!

Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 92 dB (A)

Przed jakąkolwiek konserwacją i naprawą odłącz 
bezpiecznik od kosiarki.
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3. OPIS
RYS. 1
1. Dźwignia uruchamiająca
2. Uchwyt
3. Uchwyt, dolna część
4. Kosz zbiorczy
5. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
6. Pokrywa akumulatora
7. Pokrywa ochronna
8. Blokada włącznika

 
RYS. 2
9. Akumulator
10. Wskaźnik LED stanu naładowania
11. Przycisk wyświetlania stanu naładowania
12. Przycisk blokady
13. Wskaźniki
14. Ładowarka baterii

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Instrukcja obsługi
• Akumulatorowa kosiarka do trawy
• Uchwyt
• Kosz zbiorczy

  
• 2× akumulator 2 Ah 
• Ładowarka baterii
• Wyłącznik automatyczny
• Worek z małymi częściami

4. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 
PRACY
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

   Akumulatory stanowią chemiczne źródło energii elektrycznej, zawiera związki chemiczne, które mogą 
spowodować uszczerbek na zdrowiu, majątku lub środowisku naturalnym. Dlatego obchodź się z nimi 
ostrożnie.

  Akumulator jest przygotowany do dostarczania energii, również w nieprzyjaznych warunkach! 

UWAGA! także u częściowo naładowanego akumulatora może dojść do spięcia, a następnie do 
uszkodzenia. W najgorszym razie może dojść do wybuchu i pożaru. Dlatego zawsze obchodź się z 
akumulatorami tak, aby nie mogło dojść do spięcia (np. przez spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, 
śrubki lub inne małe przedmioty metalowe)! 
Także podczas przechowywania.

 Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta urządzenia.
  Akumulatorów nie wolno przechowywać ani używać w pobliżu otwartego ognia. Zabrania się również 

wrzucania ich do ognia.
 Nie utylizuj starych akumulatorów wraz ze zwykłym odpadem komunalnym.
 Nigdy również nie dotykaj noży przed odłączeniem urządzenia od źródła energii i pełnego zatrzymania noży.
 Odłącz urządzenie od źródła zasilania (tj. wyjmij akumulator z urządzenia):

• Jeśli musisz zostawić urządzenie bez nadzoru
• Jeśli musisz pozostawić urządzenie niestrzeżone
• Przed każdą kontrolą, każdym czyszczeniem lub naprawami
• Jeśli podczas pracy uderzy w nie przedmiot obcy
• Jeśli urządzenie nadmiernie wibruje.
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 Uważnie przeczytaj podstawy bezpiecznej pracy z urządzeniem i niniejszą instrukcję obsługi.
 Urządzenia nie mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub 

mentalnych (włącznie z dziećmi). Ponadto nie mogą go używać osoby niedoświadczone, które nie posiadają 
wiedzy technicznej do jego obsługi. Takie osoby muszą pozostać pod nadzorem osoby kompetentnej lub 
muszą otrzymać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy.

 Jeśli w pobliżu tego urządzenia poruszają się dzieci, zagwarantuj, aby nie mogły bawić się urządzeniami.
 Drętwienie rąk lub utrata czucia są skutkiem nadmiernych drgań.

 Jeśli taka sytuacja wystąpi, skróć cykl pracy, rób wystarczające przerwy, podziel się pracą z innymi osobami 
lub, jeśli kosiarka jest używana przez długi czas, noś specjalne rękawice antywibracyjne.

 Nieuniknionym skutkiem używania kosiarki jest hałas. Dlatego wykonuj głośne prace tylko podczas 
określonych godzin lub kiedy taki rodzaj aktywności jest normalny. Przestrzegaj ciszy nocnej i postaraj się 
ograniczyć pracę do jak najkrótszego czasu.

 Zalecamy również, aby obsługa i osoby w jej otoczeniu nosiły ochronniki słuchu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWAREK AKUMULATORÓW 

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

UWAGA! Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie, nie 
należy używać ładowarki.

UWAGA! Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na ładowarce i obudowie 
akumulatora.

  Nie narażaj ładowarki na działanie deszczu, śniegu ani wilgoci. Przedostanie się wody do ładowarki 
akumulatorów zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  Aby obniżyć niebezpieczeństwo uszkodzenia wtyczki i kabla zasilającego zawsze odłączaj kabel zasilający 
przez pociągnięcie za wtyczkę (nie pociągaj za kabel).

  Zapewnij, aby kabel był umieszczony tak, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć, potknąć się o niego ani w 
inny sposób uszkodzić.

  Nigdy nie ładuj akumulatora w środowisku wybuchowym, w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w 
środowisku łatwopalnym. Nie używaj na łatwopalnych powierzchniach (np. papier, tekstylia itp.).

  Nie demontuj ładowarki. Jeśli trzeba ją wymienić lub naprawić, oddaj ją do autoryzowanego serwisu. 
Niedotrzymanie tego wymogu może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

  NIGDY nie przechowuj i nie używaj ładowarki w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć lub 
przekroczyć 50°C (na przykład wiatrołapy, samochody itp.).

  Skontroluj, czy napięcie sieciowe mieści się w zakresie wymaganym przez producenta ładowarki. Obwód 
musi mieć adekwatną ochronę prądową.

INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! W razie mechanicznego uszkodzenia pojemnika na akumulator, nie dotykaj chemikaliów, które 
mogą się z niego wydostawać. Jeśli dojdzie do kontaktu z chemikaliami, natychmiast opłucz dotknięte 
miejsce czystą wodą. W przypadku nadmiernego kontaktu lub oparzeń chemicznych lub dostania się 
substancji do oczu, zwróć się o pomoc lekarską.

 Pomimo że nasze produkty są zaprojektowane tak, aby spełniały aktualne normy techniczne i przepisy 
bezpieczeństwa, dla użytkownika urządzenia pomimo tego istnieją ryzyka:
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• Z mechanizmu tnącego mogą być odrzucane kamienie lub inne odłamki.
• Jeśli obsługa urządzenia nie używa ochrony słuchu, ryzykuje ogłuchnięciem.
• Zranienia palców podczas konserwacji noży
• Dostanie się kawałków trawy do płuc
• Porażenie prądem elektrycznym przez dotknięcie nieizolowanych części.

 Urządzenia nie mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub 
mentalnych (włącznie z dziećmi), osoby niedoświadczone i osoby, których wiedza techniczna jest ewidentnie 
niewystarczająca do tego zadania; osoby te mogą używać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby 
kompetentnej dla danego zadania lub pod warunkiem, że zostały dokładnie przeszkolone do bezpiecznej 
pracy z urządzeniem.

 Jeśli w pobliżu tego urządzenia poruszają się dzieci, zagwarantuj, aby nie mogły bawić się urządzeniami.

UWAGA! Przed uruchomieniem tej kosiarki należy zawsze uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Szczegółowo zapoznaj się z elementami sterującymi. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa tego 
urządzenia minimalizuje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń.

 Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie zachować do użytku w przyszłości.
 W przypadku niewłaściwej obsługi tego urządzenia może dojść do obrażeń. Ta kosiarka mogłaby 

spowodować poważne obrażenia obsłudze i osobom w jej pobliżu, i aby w możliwie maksymalnej mierze 
wyeliminować ryzyko, należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

 Użytkownik odpowiada podczas użytkowania tego urządzenia za bezpieczeństwo. Nigdy nie używaj tego 
urządzenia, jeśli brakuje lub całkiem nie działa któryś z jego elementów zabezpieczających.

PRZED UŻYWANIEM TEJ KOSIARKI

 Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia podane w niniejszej instrukcji obsługi. Zapoznaj się dokładnie z 
elementami sterowania urządzenia i zasadami jego prawidłowego użycia.

 Nigdy nie pozwól używać tego urządzenia dzieciom ani nikomu innemu, kto nie zna elementów sterowania i 
przepisów bezpieczeństwa pracy z tym urządzeniem. Prawodawstwo narodowe może również określać limit 
wiekowy dla używania tego typu urządzeń. Zapoznaj się z prawami obowiązującymi w danym kraju dla tego 
urządzenia.

 Nigdy nie używaj kosiarki do trawy, jeśli w pobliżu poruszają się osoby (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta.
 Zawsze pamiętaj o tym, że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za obrażenia lub uszkodzenia 

majątku spowodowane przez użytkowanie tego urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

 Podczas pracy z tym urządzeniem noś odpowiednie obuwie i długie spodnie. Nigdy nie używaj tej kosiarki do 
trawy, będąc na boso lub w sandałach.

 Przed rozpoczęciem pracy skontroluj ziemię i usuń wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać odrzucone 
przez urządzenie.

UWAGA! Przed każdym użyciem tego urządzenia upewnij się, że nóż, uchwyt montażowy i korpus 
kosiarki nie są uszkodzone lub nadmiernie zużyte. Uszkodzone lub zużyte części, które w tym urządzeniu 
występują jako zestaw, zawsze wymieniaj w zestawie, aby nie dochodziło do zachwiania równowagi.
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UŻYWANIE

 Używaj tego urządzenia wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dostatecznie silnym sztucznym 
oświetleniu.

 O ile to możliwe, nie koś mokrej trawy.
 Podczas pracy miej zawsze mocny grunt pod nogami i zachowaj bezpieczną postawę.
 Podczas pchania tej kosiarki nie biegaj – poruszaj się normalnym krokiem.
 Podczas pracy z kosiarkami obowiązują następujące zasady ogólne: Podczas koszenia na zboczu nie 

poruszaj się w kierunku w górę i w dół, ale zawsze wzdłuż poziomic, tj. poziomo, prostopadle do nachylenia 
stoku.

 Podczas zmiany kierunku na zboczu zachowaj szczególną ostrożność.
 Nigdy nie używaj kosiarki na ekstremalnie stromych zboczach.
 Jeśli musisz przyciągnąć kosiarkę do siebie lub jeśli musisz jechać nią wstecz, zachowaj ostrożność.
 Przed transportem urządzenia lub przed przeniesieniem przez obszar bez trawy zawsze zatrzymaj obroty 

noży.
 Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli w jakikolwiek uszkodzone osłony lub jeśli brakuje jakiegokolwiek 

elementu bezpieczeństwa, takich jak defl ektory lub kosze zbiorcze.
 Silnik zawsze uruchamiaj w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi i zagwarantuj, aby stopy nie 

znajdowały się w pobliżu noży.
 Nigdy nie pochylaj urządzenia podczas jego uruchamiania, jeśli nie jest to naprawdę konieczne do jego 

uruchomienia. W takim przypadku obróć w górę tę stronę kosiarki, która znajduje się dalej od ciebie.
 Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod kosiarkę, zwłaszcza w pobliżu ruchomych części. Nigdy nie zakrywaj 

otworu do wyrzucania trawy.
 Nigdy nie transportuj tego urządzenia z włączonym silnikiem.
 Zawsze najpierw zatrzymaj silnik i wyjmij akumulator z urządzenia; dopiero potem można naprawiać usterki 

lub opróżniać kosz zbiorczy.
• W ten sam sposób postępuj przed każdą kontrolą, czyszczeniem lub naprawami urządzenia.
• Jeśli uderzysz w przedmiot obcy, skontroluj, czy nie doszło do uszkodzenia tej kosiarki; jeśli doszło do 

uszkodzenia, napraw kosiarkę przed kolejnym uruchomieniem silnika.
• Albo jeśli urządzenie zacznie wibrować więcej niż zwykle (natychmiast skontroluj urządzenie!) 

 Zatrzymaj silnik zawsze, gdy oddalasz się od urządzenia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

 Zawsze zagwarantuj, aby wszystkie nakrętki, czopy i śruby były dobrze dokręcone, aby urządzenie działało 
prawidłowo.

 Sprawdzaj regularnie, czy kosz zbiorczy nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty.
 Zużyte lub uszkodzone kosze niezwłocznie wymień. W ten sposób zagwarantujesz bezpieczne działanie 

swojej kosiarki.
 Podczas nastawiania elementów regulowanych uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy ruchomymi 

częściami a stałą częścią urządzenia. Przed odstawieniem kosiarki do zamkniętego pomieszczenia, 
poczekaj, aż silnik wystygnie.
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5. MONTAŻ
5.1 INSTALACJA UCHWYTU

Uwaga:  Wszystkie etapy instalacji należy przeprowadzić na obu stronach.

S. 4, pozycja 3
 Zwolnij dźwignię mocującą (15).
 Przechyl dolną część uchwytu (3), tak jak pokazano na rysunku.
 Przestrzegaj kierunku instalacji: Uchwyty (16) należy umocować tak jak na obrazku.
 Przyciśnij dźwignię mocującą w kierunku uchwytu.
 Jeśli nie dojdzie do bezpiecznego umocowania dźwigni: ponownie otwórz dźwignię mocującą w kierunku 

ruchu wskazówek zegara i dokręć ją aż do oporu.
 Jeśli nie możesz dokręcić dźwigni do oporu, otwórz dźwignię, upewnij się, że wykonujesz ruch w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara i dokręć ją do oporu.
S. 4, pozycja 4

 Przykręć uchwyt (2) przy pomocy śrub drzwiowych (16) i nakrętek dźwigni mocującej (17) na dolną część 
uchwytu.

 Przyciśnij dźwignię mocującą w kierunku uchwytu.
 Jeśli nie dojdzie do bezpiecznego umocowania dźwigni: ponownie otwórz dźwignię mocującą w kierunku 

ruchu wskazówek zegara i dokręć ją aż do oporu.
 Jeśli nie możesz dokręcić dźwigni do oporu, otwórz dźwignię, upewnij się, że wykonujesz ruch w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara i dokręć ją do oporu.

MONTAŻ KOSZA ZBIORCZEGO

S. 5, pozycja 5
 Przymocuj kosz zbiorczy (19) do górnego uchwytu kosza zbiorczego (20).
 Przyciśnij gumową uszczelkę jak najdalej do prowadnicy!

5.2 PIERWSZE UŻYCIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas manipulacji z ładowarkami przestrzegaj wszystkich 
wskazówek bezpieczeństwa.
UWAGA! Grozi ryzyko uszkodzenia jednostki! Nie dopuść, aby doszło do pełnego rozładowania 
akumulatora.
Uwaga: Akumulator Li-Ion można ładować w każdym momencie bez wpływu na jego żywotność. 
Przerwanie procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora

 Przed pierwszym użyciem akumulator musi zostać doładowany (szacowany czas ładowania: Dane 
techniczne – str. 105).

 Wciśnij włącznik (12) i wyjmij baterię z narzędzia.
 Włóż akumulator do ładowarki.
 Podłącz kabel ładowarki do gniazdka sieciowego.

Stan naładowania jest wskazywany przez wskaźniki (13).
 Włóż akumulator do narzędzia i upewnij się, że doszło do jego prawidłowego zatrzaśnięcia.
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KONTROLA NAŁADOWANIA BATERII

 Wciśnij przycisk (11).
Poziom naładowania akumulatora przedstawiono przy pomocy wskaźników (9).

PRZYGOTOWANIE

Ustaw wysokości koszenia
Wysokość koszenia można ustawić na kilka różnych wartości (wysokość koszenia: Dane techniczne – str. 105).
S. 3, pozycja 1

 Wyjmij dźwignię (5), kierując ją w bok.
 Ustaw wysokość koszenia na pożądaną wartość i puść dźwignię na pierwotną pozycję.

Mocowanie kosza zbiorczego
S. 3, pozycja 1

  Podnieś osłonę ochronną (7) i trzymaj ją w tej pozycji.
 Zatrzymaj kosz zbiorczy (4).
 Upewnij się, że kosz zbiorczy jest dobrze przymocowany.
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6. UŻYWANIE
SKONTROLUJ PRZED WŁĄCZENIEM!

ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń! Ten produkt może być uruchamiany tylko pod warunkiem, 
że nie ma żadnych usterek. Przed ponownym użyciem tego produktu upewnij się, że wymieniono wszystkie 
uszkodzone części.

Skontroluj bezpieczny stan roboczy tego produktu:
 Upewnij się, że po narzędziu nie widać żadnych widzialnych wad.
 Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze przymocowane.

Włączanie narzędzia
Uwaga: Tego produktu nie można włączyć bez bezpiecznika.

Wyłączenie urządzenia
 Zwolnij dźwignię uruchamiającą.

Koszenie
UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Przed rozpoczęciem pracy skontroluj miejsce pracy i usuń 
wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać odrzucone przez narzędzie.

 Prowadź kosiarkę w równym i spokojnym tempie (prędkość kroku) i w miarę możliwości w najprostszej linii.

Ważne uwagi
• Zawsze pracuj pod kątem prostym do zbocza.
• Jeśli to możliwe, nie koś mokrej trawy.
• Przy pomocy zachodzących na siebie pasów stwórz równomierny wzór koszenia.
• Wyższą trawę najpierw koś na większą wysokość koszenia, a następnie koś w poprzek na pożądaną 

wysokość koszenia.
S. 6, pozycja 9
• Jeśli dojdzie do zamknięcia klapki powietrznej (22), kosz zbiorczy jest zapełniony i należy go opróżnić.
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7. DANE TECHNICZNE
Model FZR 70335-A
Źródło zasilania 2× 20 V / 2 Ah (dostarczane wyposażenie)
Czas ładowania 1 godzina / 1 szt. 2 Ah
Wolne obroty 3 900 obr./min.
Szerokość koszenia (długość noża) 330 mm
Wysokość koszenia 25–65 mm (5 pozycji)
Pojemność kosza zbiorczego 35 l
Zalecana powierzchnia koszenia: do 350 m2

AKCESORIA

Numer pozycji Akcesoria

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah (dostarczany w zestawie 2 szt.)

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Szybka ładowarka (dostarczana w zestawie 1 szt.)

FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka
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8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niefachowe ingerencje mogą oznaczać, że kosiarka 
nie będzie pracować bezpiecznie. To zagraża Tobie i Twojemu otoczeniu.

Awarie są często powodowane przez drobne usterki. Większość z nich można łatwo naprawić samodzielnie. 
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem przeczytaj poniższą tabelę. Unikniesz wielu problemów 
i być może wydatków.

Awaria/Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Narzędzie nie pracuje. Czy akumulator nie jest rozładowany?

Czy akumulator nie jest uszkodzony?

Ładowanie akumulatora

Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Nie można włączyć 
narzędzia. 

Czekasz na opóźnienie podczas 
uruchomienia?

Poczekaj na opóźnienie 2 sekundy.

Kosiarka kosi trawę 
nierównomiernie.

Trawnik jest posegmentowany lub 
wyboisty.
Wysokość koszenia nie została 
prawidłowo ustawiona. 

Skontroluj koszoną powierzchnię.
Ustaw mechanizm tnący na wyższą 
pozycję. 

Dziwne dźwięki. Czy nie doszło do poluzowania śrub 
lub części?

Czy w nożach nie znajdują się 
przedmioty obce?

Czy noże nie są uszkodzone?

Dokręć śruby.

Usuń przedmioty obce.

Naostrz lub wymień noże.

Wynik koszenia nie jest 
zadawalający.

Noże są tępe? Naostrz lub wymień noże.

Jeśli nie możesz naprawić usterki, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Uświadom sobie, że jakiekolwiek 
nieprawidłowe naprawy powodują utratę gwarancji i mogą spowodować kolejne wydatki.
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9. KONSERWACJA
UWAGA! Przed zdjęciem kosza zbiorczego zawsze wyłącz kosiarkę i wyjmij z niej akumulator.

Uwaga: Zaleca się regularne wykonywanie poniższej konserwacji, aby przedłużyć żywotność i 
niezawodność urządzenia.

 Regularnie kontroluj wizualnie, czy na urządzeniu nie widać usterek, takich jak poluzowany nóż, nóż 
zainstalowany odwrotnie, uszkodzony nóż lub uszkodzone czy zużyte części.

 Kontroluj regularnie, czy pokrywy ochronne i elementy ochronne nie są uszkodzone i czy są właściwie 
umieszczone.

 Przed użyciem tego urządzenia wykonaj wszystkie niezbędne naprawy i konserwację.
 Jeśli pomimo niezbędnej konserwacji urządzenie nie pracuje, zwróć się do naszego serwisu. Naprawy musi 

wykonywać partner umowny ze specjalistycznych serwisów Fieldmann.

9.1 WYMIANA NOŻA

 W tej czynności zalecamy kontakt z autoryzowanym serwisem.
 Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych.

Ważne! Przed kontrolą noży zawsze wyjmij z kosiarki akumulator i sprawdź, czy silnik 
jest wyłączony.

UWAGA: Nie zapominaj, że nóż kosiarki obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. 
Nigdy nie próbuj zatrzymać noża. Regularnie sprawdzaj, czy nóż jest bezpiecznie przymocowany, czy jest 
ostry i w dobrym stanie. Jeśli to konieczne, naostrz go lub wymień.

Jeśli podczas koszenia nóż napotka przedmiot obcy, zatrzymaj kosiarkę i odczekaj do pełnego zatrzymania 
noża. Następnie sprawdź stan noża i jego śrub mocujących. 
Jeśli noże są uszkodzone lub jeśli doszło do zagubienia śrub, należy je bezzwłocznie wymienić.

Ważne! Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych.

Poluzuj śrubę mocującą nóż (przy pomocy właściwego klucza), obracając w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, zdejmij nóż i zastąp go nowym nożem. Skontroluj, czy nowy nóż jest zainstalowany we 
właściwym kierunku. Przykręć śrubę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

9.2 KONSERWACJA AKUMULATORA

Przechowywanie po zakończeniu sezonu
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy ładować nieużywany akumulator co dwa miesiące.

UWAGA: Przed przechowywaniem akumulatora całkowicie go naładuj.

UWAGA: Nie przechowuj akumulatora w miejscach, w których temperatura spada poniżej 10°C
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10.  UTYLIZACJA

Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich 
ekologiczną utylizację.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE u narzędzi elektrycznych, które nie są już używane, 
ich uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie należy gromadzić oddzielnie i utylizować w sposób 
nieszkodliwy dla środowiska zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać w miejsce utylizacji odpadów wskazane przez lokalny 
urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na 
śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie 
nowego, odpowiedniego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu 
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony 
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi 
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku 
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub 
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może 
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dla fi rm w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u 
swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską. 
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych 
urzędach lub u sprzedawcy.

Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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Stosowanie i obchodzenie się z narzędziem akumulatorowym

Ładowarka 

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Koniecznie przestrzegać uznanych przepisów 
o zapobieganiu wypadkom i załączonych wskazówek bezpieczeństwa. Wykonywać tylko czynności opisane 
w niniejszej instrukcji użycia. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i niedozwolone.
Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wynikające stąd szkody.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi 

przed pierwszym użyciem urządzenia.
  Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa pracy! Gdy nie przestrzega się wskazówek 

bezpieczeństwa, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych.
  Przechowywać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do przyszłego wykorzystania.
  W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia, należy również bezwzględnie przekazać niniejszą 

instrukcję obsługi.

3. STOSOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ 
Z NARZĘDZIEM AKUMULATOROWYM

  Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta. Podczas ładowania 
akumulatorów ładowarkami nieprzeznaczonymi do nich, istnieje zagrożenie pożarowe.

  W narzędziach elektrycznych stosować wyłącznie akumulatory przewidziane do tego celu. Stosowanie 
innych akumulatorów może spowodować obrażenia lub zagrożenie pożarowe.

  Akumulator, który nie jest używany, należy przechowywać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, 
gwoździ, śrub i innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Zwarcie 
kontaktów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

  W przypadku nieprawidłowego zastosowania, z akumulatora może wypływać elektrolit. Unikać kontaktu 
z nią. Po przypadkowym kontakcie zmyć wodą. Po przedostaniu się cieczy do oka, skorzystać z pomocy 
lekarza. Ciecz wydostająca się z akumulatora może spowodować podrażnienia skóry i poparzenia.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

  Akumulatora nie otwierać. W wyniku niefachowej ingerencji akumulator można uszkodzić.
  Akumulatora nie narażać na oddziaływanie wysokiej temperatury, ognia, wody ani wilgoci. Istnieje 

niebezpieczeństwo wybuchu!
  W przypadku uszkodzenia lub niefachowego obchodzenia się z akumulatorem mogą wydostawać się 

opary. Zapewnij dobrą wentylację, w razie dolegliwości zwróć się do lekarza. Opary mogą drażnić drogi 
oddechowe i spowodować choroby.

  Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem.
  Akumulator ten wolno stosować tylko w połączeniu z tym elektronarzędziem. Inne elektronarzędzia mogą 
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Symbole

akumulator ewentualnie przeciążyć i w ten sposób uszkodzić.
  Stosować wolno tylko akumulatory dopuszczone przez producenta o parametrach zgodnych z wartościami 

podanymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Stosowanie akumulatorów o odmiennych 
parametrach może spowodować zagrożenie obrażeń i szkód rzeczowych w wyniku wybuchu 
akumulatorów.

  Stosować wolno tylko dopuszczone przez producenta ładowarki o parametrach zgodnych z wartościami 
podanymi na tabliczce znamionowej akumulatora. Stosowanie ładowarek o odmiennych parametrach 
może spowodować zagrożenie obrażeń i szkód rzeczowych w wyniku wybuchu akumulatorów.

  Zabrania się zdejmowania lub zakrywania symboli znajdujących się na urządzeniu. Nieczytelne informacje 
na urządzeniu należy niezwłocznie wymienić.

4. SYMBOLE

Przed uruchomieniem przeczytać instruk-
cję obsługi i przestrzegać jej zaleceń.

Akumulator wolno ładować wyłącznie 
wewnątrz pomieszczeń.

Nie wyrzucać akumulatora wraz z odpad-
ami domowymi!

Nie wyrzucać akumulatora do akwenów 
wodnych!

Nie wrzucać akumulatora do ognia!

10-40°C 

Nie wystawiać akumulatora na działanie 
promieni słonecznych czy wysokiej tem-
peratury!
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5. ŁADOWANIE AKUMULATORA
Wskazówka: Akumulator nie wchodzi w skład zestawu i jest dostępny opcjonalnie.

Wskazówka: Rzeczywisty wygląd urządzenia może się różnić od ilustracji.

  OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo zranienia! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dla urządzeń 
akumulatorowych.

  UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Nie dopuszczać do całkowitego 
rozładowania akumulatora.

Wskazówka: Jeżeli akumulator jest całkowicie naładowany, ładowarka przestawia się automatycznie 
na ładowanie podtrzymujące. Akumulator może pozostawać przez cały czas w gnieździe ładowarki.

   Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować akumulator.
– Przycisk blokujący (3) i wyjąć akumulator z urządzenia.
– Umieścić akumulator w ładowarce.
– Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazdka.
Stan ładowania akumulatora sygnalizują kontrolki (4).
– Umieścić akumulator w urządzeniu i docisnąć, aby się zazębił.

Wskaźniki sterowania (4)

  Zielona kontrolka mruga – ładowanie
  Zielona kontrolka świeci – w pełni naładowana bateria
  Czerwona kontrolka mruga – problem z baterią; skontroluj, czy bateria została prawidłowo włożona 

do ładowarki. Jeśli problem trwa nadal, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem
  Czerwona kontrolka świeci – wysoka temperatura baterii; zaczekaj minimalnie 60 minut i spróbuj 

ponownie

Sprawdzenie pozostałej pojemności akumulatora

– Wcisnąć przycisk (2).
Pozostała pojemność akumulatora jest sygnalizowana przez lampki kontrolne (1).
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6. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu 
i tworzyw sztucznych. 
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego organu lokalnego.
Ikona przekreślonego kosza na śmieci oznacza: Baterii i akumulatorów, urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. 
Mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.
Zużyte urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory należy przekazać osobno do punktu 
zbiórki odpadów, aby zapewnić ich prawidłową, nieszkodliwą dla środowiska utylizację. 
Informacji dotyczących zwrotu tych produktów udziela producent. Producent jest 
zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytych produktów. Baterie i akumulatory, które 
nie stanowią integralnej części zużytych urządzeń elektrycznych, należy wyjąć i przekazać 
oddzielnie do utylizacji. Wszelkie baterie i akumulatory litowe należy przekazać do 
utylizacji w stanie rozładowanym. Baterie należy zabezpieczyć przed zwarciem poprzez 
zaklejenie biegunów taśmą klejącą.
Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych osobowych, 
zapisanych w urządzeniach przed ich przekazaniem do utylizacji.

Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.

7. DANE TECHNICZNE
Numer artykułu FDUZ 79100 

Stacja akumulatorowa z funkcją szybkiego ładowania

Napięcie znamionowe 230 V~, 50 Hz

Moc znamionowa 70 W

Napięcie ładowania 20,9 V 

Prąd ładowania 2,4 A

Klasa ochrony II

Czas ładowania 2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min
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Akumulator 20 V 2,0 Ah 
1. SYMBOLE

Nie dopuszczać do kontaktu z deszczem 
i wodą

Nie wrzucać do ognia

Przed użyciem urządzenia należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń 
istnieje ryzyko powstania obrażeń

Akumulator można przechowywać 
i ładować w temperaturze 10-40°C (50-104°F)

Utylizacja opakowania

Opakowanie zawiera karton i odpowiednio oznaczone tworzywa sztuczne, nadające się do 
ponownego przetworzenia. Należy przekazać te materiały do recyklingu.

Utylizacja zużytego akumulatora
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, akumulator należy poddać recyklingowi 
lub utylizacji w odpowiedni sposób. Akumulator zawiera ogniwa Li-ion. Informacje dotyczące 
możliwości recyklingu i/lub utylizacji można uzyskać w lokalnych urzędach, zajmujących się 
gospodarką odpadami. Po rozładowaniu akumulatora w narzędziu należy wyjąć akumulator 
z obudowy narzędzi i zakleić styki akumulatora wytrzymałą taśmą klejącą, aby zapobiec 
powstaniu spięć i wyładowań elektrycznych. Zabrania się otwierania lub usuwania jakichkolwiek 
komponentów.
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Środki bezpieczeństwa podczas stosowania akumulatorów i baterii

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 
STOSOWANIA AKUMULATORÓW I BATERII

 Należy stosować wyłącznie akumulatory Fieldmann, dostarczane wraz z narzędziami Fieldmann lub zamienniki 
dopuszczone do użytku przez fi rmę Fieldmann.

 Nie należy stosować akumulatora do zasilania innego urządzenia niż narzędzie Fieldmann, do którego dołączono 
akumulator.

 Akumulator można ładować wyłącznie przy pomocy ładowarki Fieldmann dostarczonej wraz z narzędziem lub 
zamiennika, dopuszczonego do użytku przez fi rmę Fieldmann, postępując zgodnie z instrukcją obsługi fi rmy 
Fieldmann.

 Zabrania się ładowania akumulatora w miejscu, w którym generowany jest ładunek elektrostatyczny, należy również 
zapobiec zetknięciu się akumulatora z powierzchnią naładowaną elektrostatycznie.

 Akumulator można przechowywać w temperaturze 10-40°C (50-104°F).
 Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno przechowywać i pozostawiać w miejscu, w którym temperatura 

przekracza zalecany zakres, aby zapobiec ryzyku pożaru.
 ZABRANIA SIĘ PRZECHOWYWANIA akumulatorów litowo-jonowych w miejscach, w których temperatura może łatwo 

osiągnąć wartość wyższą od zalecanej – dotyczy to wiat ogrodowych i pojazdów, wewnątrz których temperatura 
przy bezpośrednim działaniu światła słonecznego lub w gorący dzień może wzrosnąć do niebezpiecznych 
wartości. PRZED POZOSTAWIENIEM AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO W MIEJSCU JEGO 
PRZECHOWYWANIA, NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WSZYSTKIE WSKAZANE OKOLICZNOŚCI.

 ZABRANIA SIĘ ŁADOWANIA TEGO AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO W TEMPERATURZE 
PRZEKRACZAJĄCEJ ZALECANĄ WARTOŚĆ, W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO POŻARU 
LUB POWAŻNEGO USZKODZENIA AKUMULATORA.

 Zaleca się ładowanie tego akumulatora przy temperaturze 20–25 °C (68–77 °F).
 Po ładowaniu należy poczekać, aż akumulator ostygnie, nie wolno umieszczać go w gorącym miejscu, takim jak 

metalowa wiata lub otwarta przyczepa pozostawiona na słońcu.
 Podczas przechowywania narzędzi należy wziąć pod uwagę wskazane okoliczności. Nie wolno przechowywać ich 

w miejscach występowania gazów powodujących korozję, słonego powietrza i podobnym środowisku. Narzędzia 
należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 Wrzucanie akumulatora do ognia, wkładanie go do kuchenki mikrofalowej, piekarnika, suszarki lub zbiorników 
wysokociśnieniowych jest zabronione. Mogłoby to spowodować wybuch akumulatora.

 Zabrania się otwierania akumulatora, przebijania go lub narażania na mocne uderzenia.
 W przypadku nagłego otwarcia lub pęknięcia plastikowej pokrywy akumulatora należy natychmiast przerwać 

używanie akumulatora i nie ładować go. Zacisk akumulatora należy utrzymywać w dobrym stanie, aby zapobiec 
wypadnięciu akumulatora z narzędzia. W przypadku uszkodzenia zacisku lub jeżeli z jakiegokolwiek powodu 
akumulator nie utrzymuje się na miejscu, należy przerwać jego używanie.

 Zabrania się używania akumulatora, który nadmiernie się rozgrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor, 
jest zdeformowany lub jego stan wzbudza jakiekolwiek podejrzenia.

 W przypadku wycieku elektrolitu lub wydzielania nieprzyjemnego zapachu, nie wolno dopuścić do kontaktu 
akumulatora z otwartym ogniem. W przypadku dostania się elektrolitu z akumulatora na skórę lub odzież, 
natychmiast dokładnie przemyć zabrudzone miejsce czystą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu 
z akumulatora do oczu, nie przecierać oczu. Dobrze przepłukać oczy (przez co najmniej 10 minut) czystą wodą 
i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 Nie wolno używać akumulatora, z którego wycieka elektrolit.
 Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby nie dopuścić do zwarcia materiałem przewodzącym, takim jak 

gwoździe, śruby, metalowe bransoletki, klucze itp. Akumulator mógłby się przegrzać, stwarzając ryzyko oparzenia.
 Po upływie okresu żywotności akumulatora, zaleca się jego utylizację w lokalnym punkcie recyklingu 

odpadów. ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEJ wymiany ogniw akumulatora lub dokonywania napraw i modyfi kacji 
jakiejkolwiek części akumulatora.

 Przed przekazaniem do recyklingu należy zaizolować akumulator, zaklejając jego styki taśmą izolacyjną.
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Kiedy ładować akumulator
 Nowe akumulatory są dostarczane w stanie rozładowanym i przed użyciem należy je naładować. 

Akumulator można doładować w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie jest przegrzany.
 Jeżeli akumulator przestaje działać z powodu niskiego napięcia lub jeżeli nie jest możliwe wykonanie 

poprzedniej operacji, zaleca się przerwanie używania narzędzia i doładowanie akumulatora.
 Przed rozpoczęciem przechowywania zaleca się doładowanie akumulatora do poziomu 50% do 75% jego 

pojemności. 

Kontrola naładowania akumulatora
 Wciśnij przycisk (2).
 Poziom naładowania akumulatora przedstawiono przy pomocy wskaźników (1).

Świecą się wszystkie 4 diody: Akumulator jest w pełni naładowany.

3 lub 2 diody LED świecą się: Akumulator ma wystarczający poziom naładowania.

Miga 1 dioda LED: Bateria jest wyczerpana, naładuj baterię.

Wszystkie diody LED migają: 
Akumulator jest zbyt gorący (np. Na skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub długotrwałego użytkowania) 
lub zbyt zimny (poniżej 0 ° C / 32 ° F). Nie używaj ani nie ładuj akumulatora, upewnij się, że temperatura 
akumulatora wynosi od 50 ° F ( 10 ° C) i 104 ° F (40 ° C).

3. UTYLIZACJA
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu i tworzyw 
sztucznych. 
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego organu lokalnego.
Ikona przekreślonego kosza na śmieci oznacza: Baterii i akumulatorów, urządzeń elektrycznych 
lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą one zawierać 
substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.
Zużyte urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory należy przekazać osobno do punktu zbiórki 
odpadów, aby zapewnić ich prawidłową, nieszkodliwą dla środowiska utylizację. Informacji 
dotyczących zwrotu tych produktów udziela producent. Producent jest zobowiązany do bezpłatnego 
przyjęcia zużytych produktów. Baterie i akumulatory, które nie stanowią integralnej części 
zużytych urządzeń elektrycznych, należy wyjąć i przekazać oddzielnie do utylizacji. Wszelkie 
baterie i akumulatory litowe należy przekazać do utylizacji w stanie rozładowanym. Baterie należy 
zabezpieczyć przed zwarciem poprzez zaklejenie biegunów taśmą klejącą.
Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych osobowych, zapisanych 
w urządzeniach przed ich przekazaniem do utylizacji.

Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt/marka: Akumulatorowa kosiarka do trawy / FIELDMANN

Typ/model: FZR 70335-A jako model produkcyjny D03004500
 DC 2x 20V, 3900/min-1, IPX1, Klasa III
 Szerokość koszenia: 330 mm
 Zmierzony poziom mocy akustycznej: LPA= 78,9dB(A)
 Gwarantowany poziom mocy akustycznej: LWA= 92dB(A)
 FDUZ 79020 jako model produkcyjny D01102700 (Li-on battery)
 DC 20 V, 2000 mAh, 40 Wh
 FDUZ 79100 jako model produkcyjny D02103000 (charger)
 Input AC 200-240 V, 50/60 Hz, 70 W, Class II, Output DC 20 V, 2,4 A

Producent: FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
 NIP: CZ26726548

Produkt jest zgodny z poniższymi dyrektywami i rozporządzeniami:

Dyrektywa MD 2006/42/WE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa NEOW 2000/14/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

oraz spełnia poniższe normy:

EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Wydanie:  Praga Nazwisko:  Ing. Zdeněk Pech
    Chairman of the Board

Data wydania:  22. 7. 2020 Podpis:
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FDUZ 79020

IČO (REGON): 26 72 65 48, NIP: CZ-26 72 65 48

Nazwa banku:  Komerční banka Praha 1, nr rach. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, nr konta 
2375682/0800, ČSOB Praha 1, nr rachunku 8010-0116233383/300







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:












