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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mocowanie linki
Kosz na skoszoną trawę
Dźwignia regulacji wysokości koszenia (4)
Zawór paliwa
Filtr powietrza
Świeca zapłonowa
Tłumik
Wlew oleju silnikowego / Korek wymiany oleju
Korek wlewu paliwa
Osłona wyrzutu trawy
Rączka startera ręcznego
Dźwignia hamulca ostrzy
Dźwignia sprzęgła jazdy

A.
B.
C.

Naklejka bezpieczeństwa (patrz str. 8)
Tabliczka znamionowa (patrz str. 8)
Naklejka bezpieczeństwa (patrz str. 8)

UŻYTKOWANIE

Symbol ten oznacza konieczność zachowania ostrożności
podczas wykonywania konkretnych czynności. Prosimy,
stosuj się do zaleceń bezpieczeństwa zamieszczonych na
str.8 oraz do odpowiednich paragrafów znajdujących się
pod symbolem z lewej strony ilustracji.

Olej silnikowy
SAE 10W30, API SJ lub wyższa
(patrz str. 6)

Paliwo
Benzyna samochodowa o
liczbie oktanowej 95
(Bezołowiowa)

Świeca zapłonowa
NGK: BPR5 ES
(patrz str. 6)

Przygotowanie
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Użytkowanie

Zatrzymanie
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MAGAZYNOWANIE
• Wykonaj poniższe czynności za każdym razem, gdy kosiarka będzie przechowywana przez czas dłuższy niż 30 dni.

PRZYGOTOWANIE

PALIWA ZAWIERAJĄCE ALKOHOL
• Jeśli zamierzasz zastosować paliwo zawierające alkohol, upewnij się, że jego liczba oktanowa wynosi
przynajmniej tyle, ile zaleca Honda (91). Nie stosuj mieszanek zawierających więcej niż 10% etanolu, ani
paliwa zawierającego metanol, jeśli nie zawiera ono jednocześnie uszlachetniaczy lub środków
opóźniających korozję. W przypadku mieszanki zawierającej metanol z dodatkiem składników
opóźniających korozję, limit zawartości metanolu wynosi 5%.

• Aby uniknąć ryzyka pożaru, pozostaw silnik kosiarki do wystygnięcia i oczyść kosiarkę przed
magazynowaniem.
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KONSERWACJA
•

Zatrzymaj silnik i zdejmij fajkę świecy zapłonowej w następujących sytuacjach:
Przed jakimikolwiek czynnościami w przestrzeni tnącej oraz w tunelu wyrzutowym trawy.
Nie pracuj kosiarką ze zużytymi lub uszkodzonymi częściami.
Zakładaj grube rękawice ochronne podczas zdejmowania, zakładania lub innych czynności związanych
z ostrzami.

PRZED KAŻDYM
UŻYCIEM

Moment dokręcenia

CO ROK lub
CO KAŻDE 100
GODZIN PRACY
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INFORMACJA

AKCESORIA

•

Ze względu na bezpieczeństwo operatora i osób postronnych bezwzględnie zakazane jest
instalowanie akcesoriów innych niż wymienione powyżej i które zostały specjalnie zaprojektowane
do danego modelu i typu kosiarki.
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ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Zaniechanie zastosowania się do poniższych wskazówek może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia. Prosimy zapoznaj się bardzo dokładnie z poniższymi wskazówkami przed uruchomieniem
maszyny.
PRZESZKOLENIE
A1. Uważnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem
pracy kosiarką. Zaznajom się z elementami sterującymi i ich
właściwą obsługą, zanim rozpoczniesz użytkowanie urządzenia.
Upewnij się, że wiesz, jak szybko zatrzymać silnik (w sytuacji
awaryjnej).
A2. Używaj kosiarki w celu, do którego została zaprojektowana, czyli do
koszenia i zbierania trawy. Każde inne użycie może stworzyć
zagrożenie lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
A3. Nigdy nie pozwalaj dzieciom, ani osobom niezaznajomionym
z instrukcją obsługi użytkować kosiarki. Lokalne przepisy mogą
określać minimalny wiek operatora.
A4. Nigdy nie koś, gdy: osoby postronne, zwłaszcza dzieci oraz
zwierzęta znajdują się w pobliżu. Nie pracuj z kosiarką także wtedy,
gdy jesteś pod wpływem leków lub innych substancji wpływających
na szybkość reakcji lub osąd sytuacji.
A5. Pamiętaj, że właściciel lub użytkownik kosiarki ponoszą
odpowiedzialność za powstałe zagrożenia lub ewentualne wypadki
odniesione przez innych ludzi, jak i uszkodzenia ich mienia.
PRZYGOTOWANIE
B1. Podczas koszenia zawsze noś pełne obuwie oraz zakładaj spodnie
z długimi nogawkami. Nie obsługuj kosiarki na bosaka lub w
sandałach.
B2. Dokładnie sprawdź teren, który ma być koszony i usuń znajdujące
się na nim wszelkie przedmioty, które mogą zostać wciągnięte i
odrzucone przez kosiarkę (kamienie, gałęzie, druty, kości itp.).
B3. OSTRZEŻENIE! Benzyna jest wysoce łatwopalna.
Przechowuj paliwo w kanistrach specjalnie do tego przenuconych.
Tankuj paliwo tylko na zewnątrz, przed uruchomieniem silnika oraz
nie pal w trakcie tankowania lub wykonywania czynności
związanych z paliwem.
Nigdy nie odkręcaj korka wlewu paliwa, ani nie uzupełniaj paliwa,
podczas gdy silnik pracuje lub jest jeszcze gorący.
Jeśli doszło do rozlania paliwa, nie uruchamiaj silnika, lecz przesuń
kosiarkę z dala od tego miejsca i unikaj zbliżenia tam jakiegokolwiek
źródła zapłonu, dopóki opary benzyny nie ulegną rozproszeniu.
Dokładnie zakręcaj korki wlewu paliwa i kanistra, w którym
przechowujesz benzynę.
Zanim pochylisz kosiarkę w celu sprawdzenia / obsługi ostrzy lub
zlania oleju z silnika, najpierw opróżnij zbiornik paliwa.
B4. Wymieniaj uszkodzony tłumik.
B5. Przed każdym uruchomieniem najpierw sprawdź wizualnie stan
kosiarki, szczególnie stan ostrzy, śrub mocujących ostrza i elementy
strefy tnącej, czy nie są zużyte lub uszkodzone. Wymieniaj zużyte
lub uszkodzone ostrza i śruby w kompletnych zestawach, aby
zachować odpowiednie ich wyważenie.
KOSZENIE
C1. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni, gdzie spaliny
zawierające tlenek węgla mogą się kumulować.
C2. Koś tylko przy świetle dziennym lub przy bardzo dobrym oświetleniu
sztucznym.
C3. Jeśli to możliwe, unikaj koszenia mokrej trawy.
C4. Podczas koszenia zawsze utrzymuj bezpieczny dystans od ostrza,
wyznaczony przez długość rączki kierownicy kosiarki.
C5. Idź, nie biegnij. Nie pozwól, aby kosiarka „ciągnęła” ciebie.
C6. Zawsze utrzymuj pewną równowagę na zboczach. Koś w poprzek
zbocza, nigdy w górę lub w dół.
C7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku
koszenia na zboczu.
C8. Nie koś na zboczach o kącie pochylenia większym niż 20°.
C9. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy prowadzisz kosiarkę w
swoim kierunku.
C10. Zatrzymaj ostrze, jeśli kosiarka ma być przechylona w celu
przetransportowania przez nawierzchnie inne niż trawa oraz gdy
transportujesz kosiarkę z i na teren koszenia.
C11. Nigdy pracuj z kosiarką z uszkodzonymi osłonami lub obudowami
lub bez elementów zabezpieczających takich jak deflektor i/lub kosz
na trawę.
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C12. Nie zmieniaj fabrycznych ustawień silnika, jak i nie przekraczaj
zalecanej prędkości obrotowej.
C13. Rozłącz napęd ostrza i sprzęgło jazdy przed uruchomieniem silnika.
C14. Uruchamiaj silnik ostrożnie wg podanych instrukcji i ze stopami
w bezpiecznej odległości od ostrza.
C15. Nie przechylaj kosiarki podczas uruchamiania silnika. Silnik
uruchamiaj z kosiarką ustawioną na równej, nieporośniętej wysoką
trawą nawierzchni, wolnej od przeszkód.
C16. Trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych elementów kosiarki. Nie
uruchamiaj silnika stojąc naprzeciw otworu wyrzutowego trawy.
C17. Nigdy nie podnoś i nie przenoś kosiarki, gdy silnik pracuje.
C18. Zatrzymaj silnik i zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej w
następujących sytuacjach:
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności w strefie tnącej
i tunelu wyrzutowym.
Przed sprawdzeniem, czyszczeniem czy serwisowaniem kosiarki.
Po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź kosiarkę, czy nie została
uszkodzona i wykonaj ewentualną naprawę przed ponownym
uruchomieniem i pracą z kosiarką.
Jeśli kosiarka wpada w nieprawidłowe wibracje. Natychmiast
sprawdź ich przyczynę i przeprowadź konieczną naprawę.
C19. Zatrzymaj silnik w następujących przypadkach:
Zawsze, gdy pozostawiasz kosiarkę bez nadzoru.
Przed uzupełnianiem paliwa.
C20. Odetnij dopływ paliwa poprzez zamknięcie - przekręcenie zaworu
paliwa.
C21. Stosowanie jakichkolwiek akcesoriów doczepianych niezalecanych
przez
Hondę,
może
skutkować
uszkodzeniami
kosiarki
niepodlegającymi bezpłatnej naprawie gwarancyjnej.
KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
D1. Upewnij się, że wszystkie nakrętki, sworznie i śruby są dokładnie
dokręcone, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy kosiarką. Regularne
przeglądy i konserwacja są niezbędne w celu zapewnienia
użytkownikowi bezpieczeństwa pracy, jak i utrzymania wydajności
urządzenia na najwyższym poziomie.
D2. Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku wewnątrz
budynku, gdzie opary benzyny mogłyby wejść w kontakt z źródłem
otwartego ognia, iskier lub wysokiej temperatury.
D3. Pozwól silnikowi najpierw ostygnąć, zanim odstawisz kosiarkę do
przechowania w zamkniętym pomieszczeniu.
D4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymaj zarówno kosiarkę, a w
szczególności silnik i tłumik, jak i miejsce przechowywania paliwa
wolne od resztek skoszonej trawy, liści lub nadmiernego smaru. Nie
przechowuj pojemników z odpadami roślinnymi w lub pobliżu
budynku.
D5. Jeśli zbiornik paliwa powinien być opróżniony, należy to zrobić na
zewnątrz i gdy silnik jest zimny.
D6. Sprawdzaj często system zbierania trawy pod względem zużycia
i pogarszania jakości.
D7. Nie użytkuj kosiarki ze zużytymi, bądź uszkodzonymi częściami.
Części takie muszą być wymienione na nowe, nie mogą być
naprawiane. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części na oryginalne
części zamienne Honda. Ostrza zawsze muszą być oznaczone
nazwą marki Honda i mieć wybity numer katalogowy. Części
zamienne o niewłaściwej jakości mogą być przyczyną uszkodzenia
kosiarki, jak również stwarzać zagrożenie dla Twojego
bezpieczeństwa.
D8. Podczas zdejmowania i zakładania ostrza lub czyszczenia
przestrzeni tnącej zakładaj grube rękawice, aby ochronić dłonie. W
trakcie dokręcania śrub mocujących ostrze używaj drewnianego
bloczka w celu zablokowania ostrza, aby się nie obracało.
D9. Zawsze upewnij się, że po naostrzeniu ostrze jest prawidłowo
wyważone.
D10. Zalecane jest, aby używać platformy załadunkowej lub korzystać z
pomocy drugiej osoby, gdy kosiarka musi być załadowana lub zdjęta
ze środka transportu.
D11. Sprawdź, czy silnik i ostrze zatrzymują się natychmiast po
zwolnieniu dźwigni sprzęgła ostrza. Zlecaj serwisowi sprawdzenie
okładziny hamulca koła zamachowego co rok lub co każde 100
godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze.

NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:
1. Przeczytaj Instrukcję obsługi przed uruchomieniem kosiarki.
2. Ryzyko od wyrzucanych przedmiotów. Trzymaj osoby postronne
z dala w trakcie pracy z kosiarką.
3. Ryzyko ucięcia. Obracające się ostrze: Nie wkładaj rąk i stóp w
przestrzeń pracy ostrza. Zdejmij fajkę świecy zapłonowej przed
rozpoczęciem działań konserwacyjnych lub napraw.
4. Nie koś bez założonej osłony otworu wyrzutowego lub kosza na
trawę.
5. Tłumik nagrzewa się podczas pracy do wysokiej temperatury i
pozostaje gorący jakiś czas po wyłączeniu silnika.
6. Silnik wytwarza toksyczny tlenek węgla. Nie uruchamiaj kosiarki
w zamkniętych pomieszczeniach.
7. Benzyna jest wysoce łatwopalna. Zatrzymaj silnik przez
tankowaniem.

TABLICZKA ZNAMIONOWA KOSIARKI
1. Gwarantowany poziom mocy akustycznej wg Dyrektywy 2000/14/EC.
2. Oznaczenie zgodności wg Dyrektyw WE.
3. Opcjonalny symbol zgodności.
4. Moc nominalna [kW].
5. Zalecane maksymalne obroty silnika [obr/min].
6. Masa [kg].
7. Rok produkcji.
8. Numer seryjny.
9. Model – Typ
10. Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela.
11. Nazwa i adres producenta
Nazwa i adres producenta i autoryzowanego przedstawiciela znajdują się w
rozdz.”Deklaracja Zgodności WE-Schemat zawartości” w niniejszej instrukcji.

WARUNKI GWARANCYJNE

Szczegółowe warunki gwarancji znajdziecie Państwo w Karcie Gwarancyjnej, dołączonej do urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Model
Typ
Kod opisowy
Wymiary
Waga sucha
Szerokość cięcia
Ustawienia wysokości cięcia
Pojemność kosza na trawę
Silnik: 4-suwowy, OHC, 1-cylindrowy
Obroty robocze silnika
Prędkość jazdy naprzód
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność miski olejowej

(mm)
(kg)
(cm)
(mm)
(ℓ)
(rpm)
(m/s)
(ℓ)
(ℓ)

HRG536C6
SDEA
MZCG
1637 x 585 x 970
36,2
53
19 ~ 82
61
GCV160A
2750 ~ 2850
0,91
0,91
0,50

*Rzeczywista ilość będzie różnić się w zależności od pozostałości oleju zalegającego w silniku. Zawsze dokonuj pomiaru poziomu oleju za
pomocą bagnetu pomiarowego, aby potwierdzić rzeczywisty poziom oleju (patrz str. 6).

Ciśnienie dźwięku działające na uszy operatora
(zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC)
Niepewność pomiarowa
Zmierzona moc akustyczna (zgodnie z dyrektywą
2000/14/EC)
Niepewność pomiarowa
Gwarantowana moc akustyczna (zgodnie z dyrektywą
2000/14/EC)
Test wibracji (zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC)
Niepewność pomiarowa

dB(A)

88
2

dB(A)

96
2

dB(A)

m/s

2

98
4,5
2,3
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ADRESY GŁÓWNYCH DYSTRYBUTORÓW HONDY

LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH
Adresy oraz telefony do autoryzowanych punktów serwisowych Aries Power Equipment znajdziecie Państwo na stronie
internetowej www.mojahonda.pl lub www.ariespower.pl oraz pod podanymi poniżej telefonami:
Centrala:
Warszawa 01-493
ul. Wrocławska 25
tel. (22) 861 43 01
fax. (22) 861 43 02
info@ariespower.pl
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Serwis Centralny:
Warszawa 02-844
ul. Puławska 467
tel. (22) 894 08 90
fax. (22) 894 08 85
serwis@ariespower.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE – Schemat zawartości
Deklaracja Zgodności WE
1. Niżej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu autoryzowanego przedstawiciela, niniejszym deklaruje, że urządzenie
opisane poniżej spełnia wszystkie zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw:
•
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
•
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EC
•
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/EC – 2005/88/EC
2. Opis urządzenia
a) Ogólny opis
Kosiarka
b) Funkcja
Cięcie trawy
c) Nazwa handlowa
*1

d)

Typ

e)

Numer seryjny

*1

3. Producent
Honda Power Equipment Mfg., Inc.
PO Box 37
Honda Drive, NC Hwy 119
Swepsonville, NC 27359 USA
Autoryzowany przedstawiciel
Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd. – Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V),
9300 Aalst - BELGIA
5. Zastosowane normy zharmonizowane

6. Pozostałe standardy i specyfikacje

EN ISO 14982:2009

EN 836:1997/A4:2011

7. Dyrektywa hałasowa (50 < L ≤ 70)
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej:
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
c) Parametr hałasu:
d) Procedura oceny zgodności:
e) Jednostka Notyfikowana:

8. Wykonano w:
9. Data:

*1
*1
*1
Aneks VI
SNCH
2a, Kalchesbruck
L – 1852 Luxembourg
Aalst, BELGIA

........................
Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe Ltd., Aalst Office

*1 patrz strona z danymi technicznymi
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HRG 536C6SDEA
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