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EC DECLARATION OF CONFORMITY ISSUED BY THE MANUFACTURER – ES PROHLÁŠENÍ O 
SHODĚ, VYDANÉ VÝROBCEM – VOM HERSTELLER HERAUSGEGEBENE EG-
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT FOR MODELLER, 
UDSTEDT AF FABRIKANTEN – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE EMITIDA POR EL 
FABRICANTE – TOOTJA VÄLJASTATUD EC-VASTAVUSDEKLARATSIOON – VALMISTAJAN 
ANTAMA EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
ÉMISE PAR LE FABRICANT – EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI KOJU DAJE PROIZVOĐAČ – 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO RILA SCIATA DAL PRODUTTORE – EK 
GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA – EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA, KURU IZDOD 
RAŽOTĀJS – EG- CONFORMITEITSVERKLARING, UITGEGEVEN DOOR DE FABRIKANT – EF-
SAMSVARSERKLÆRING FRA PRODUSENTEN – DEKLARACJA ZGODNOŒCI Z PRZEPISAMI 
EC WYDANA PRZEZ PRODUCENTA – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO MODELO 
EMITIDO PELO FABRICANTE – СОСТАВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ ЕС – ES-IZJAVA O SKLADNOSTI, KI JO JE IZDAL 
PROIZVAJALEC – ES VYHLÁSENIE O ZHODE, VYDANÉ VÝROBCOM – EG-DEKLARATIONEN 
OM ÖVERENSSTÄMMELSE UTFÄRDAD AV TILLVERKAREN – ÜRETİCİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN EC UYGUNLUK BEYANI

We the undersigned, AriensCo, certify that: My, nížepodepsaní, AriensCo, prohlašujeme, že: Der Unterzeichnete, AriensCo, bescheinigt, 
dass: Undertegnede, AriensCo, attesterer, at: Nosotros, los abajo firmantes, AriensCo, certificamos que: Meie, allakirjutanud, 
ETTEVÕTE ARIENS, kinnitame, et: Allekirjoittanut, AriensCo, vakuuttaa, että: Nous, soussignés AriensCo, certifions que: Mi, dolje 
potpisani, AriensCo, potvrđujemo da:  La sottoscritta società AriensCo certifica che: Mes, žemiau pasirašiusieji, „ARIENS“ kompanija, 
patvirtiname, jog: Mēs, zemāk parakstījušies, AriensCo, apliecinām, ka: Wij, de ondergetekenden, AriensCo, verklaren dat: 
Undertegnede, AriensCo, bekrefter at: My, niżej podpisani, AriensCo, oświadczamy, że: Nós, abaixo assinados, certificamos em nome 
da AriensCo, que: Мы (фирма ARIENS), нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что: Spodaj podpisani AriensCo potrjujemo, 
da je: My, spoločnosť AriensCo vyhlasujeme, že: Undertecknad, AriensCo, intygar att: Biz altta imzası bulunan, AriensCo olarak tasdik 
ederiz ki:

Type: Typ: Typ: Type: Tipo: 
Tüüp: Tyyppi: Type: Tipo: 
Type: Tip: Type: Tips: Typ: 
Tipas: Tipo: Тип: Tip: Typ: Typ: 
Tip:

Riding Rotary Lawn Mower – Samojízdná Sekačka – Aufsitz-Sichelmäher – Havetraktor med 
roterende knive – Tractor cortacésped giratorio – Rootor-murutraktor – Puutarhatraktori Pyörivällä 
Leikkuuyksiköllä – Tondeuse à gazon autoportée rotative – Samohodna rotaciona kosilica za travu – 
Trattorino con unità di taglio rotativa – Savaeigė žoliapjovė  – Braucošais rotējošais zāles pļāvējs 
– Rijdende roterende grasmaaier – Plentraktor med rotorklipper – Samobieżna rotacyjna kosiarka 
trawnikowa – Tractor cortador de relva – езда Косилка роторная – Sedežna vrtljiva kosilnica – 
Jazdecké rotačná kosačka na trávu – Sittrotorgräsklippare – Döner biçme makinesi sürme

Trade Name: Obchodní název: Handelsbezeichnung: Firmanavn: Nombre comercial: Kaubamärk: 
Kauppanimi: Appellation commerciale: Trgovački naziv: Nome commerciale: Prekės 
pavadinimas: Komerciālais nosaukums: Handelsnaam: Handelsnavn: Nazwa handlowa: Nome 
da Marca: Название фирмы: Trgovsko ime: Názov výrobku: Handelsbeteckning: Ticaret Unvan:

Stiga

Model, Model Name, Serial Number: Model, název modelu, výrobní číslo: Modell, Modellname und 
Seriennummer: Model, Modelnavn, Serienummer: Modelo, Nombre, Nº de Serie: Mudel,Mudel, 
Seerianumber: Malli, mallin nimi, sarjanumero: Modèle, nom du modèle, numéro de série: Model, Naziv 
modela, Serijski broj: Modello, Nome modello, Numero di serie: Modelis, Modelio pavadinimas, Serijos 
numeris: Modelis, Modeļa nosaukums, Sērijas numurs: Model, Model Naam, Volgnummer: Modell, 
modellnavn, serienummer: Model, nazwa modelu, numer seryjny: Modelo, Nome do Modelo, Número 
de Série: Модель, наименование модели, серийный номер: Model, Ime modela, Serijska številka: 
Model, názov modelu, výrobné číslo: Modell, modellnamn, serienummer: Model, Model Adı, Seri 
Numarası:

915333,
915333000101+

Cutting Width: Pracovní záběr: Schnittbreite: Klippebredde: Anchura de corte: Lõikelaius: 
Leikkuuleveys: Largeur de coupe: Širina reza: Pjovimo plotis: Larghezza: Griešanas platums: 
Maaibreedte: Atbilst: Klippebredde: Szerokość cięcia: Largura de corte: Ширина скашивания: 
Širna košnje: Šírka kosenia: Klippbredd: Kesme Genişliği:

915333: 106.7 cm

Conforms to: Odpovídá normě: mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien übereinstimmt: Er i overensstemmelse med: 
Cumple con: Vastab: Täyttää seuraavat vaatimukset: Est conforme à: U sukladnosti s: È conforme a: Atitinka: Voldoet aan: Er i 
samsvar med: Jest zgodny z: De acordo com: Соответствует: v skladu z: Je v zhode s: Överensstämmer med: Uygundur:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU - 2015/863/EU, 2000/14/EC, Annex VI - 2005/88/EC

EN ISO 5395-1: 2013 + A1: 2018, EN ISO 5395-3: 2013 + A1: 2017 + A2: 2018

EN ISO 14982: 2009, ISO 11094:1991, EN ISO 3744:1995, EN 50581: 2012
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Notified Body – Pověřená osoba – Benachrichtigte Körperschaft – Bemyndiget organ – Organismo notificado – 
Teavitatud asutus – Entité notifiée – Organisme notifié – Obaviješteno tijelo – Organismo notificato – 
Registruota instancija –Pieteiktā iestāde – Aangemelde instantie – Teknisk kontrollorgan – Organ 
zaświadczający – Organismo Certificador – Уполномоченным органом – Priglašeni organ – Notifikovaný 
Orgán – Anmält organ – Onaylanmış Kuruluş

SNCH
11, Route de 
Luxembourg
L-5230 
Sandweiler

Representative Measured Sound Power Level  (Lwa) – 
Representativní hodnota změřené hladiny akustického výkonu 
(Lwa) – Repräsentativer gemessener Geräuschpegel (Lwa) – 
Näitlik mõõdetud helivõimsuse tase (Lwa) – Repræsentativt, målt 
støjeffektniveau (Lwa) – Nivel de potencia acústica 
representativo medido (Lwa) – Tyypillinen mitattu äänitehotaso 
(Lwa) – Niveau de puissance acoustique représentatif mesuré 
(Lwa) – Reprezentativna izmjerena razina snage zvuka (Lwa) – 
Livello di potenza sonora rappresentativo rilevato (Lwa) – 
Reprezentatīvais izmērītais skaņas jaudas līmenis (Lwa) – 
Būdingas išmatuotas garso galios lygis (Lwa) – Representatief 
gemeten geluidsniveau (Lwa) – Representativt målt lydeffektnivå 
(Lwa) – Zmierzony reprezentatywny poziom mocy akustycznej 
(Lwa) – Nível de Potência de Som Medido Representativo (Lwa) 
– Репрезентативный измеренный уровень звуковой 
мощности (Lwa) – Tipična izmerjena raven zvočne moči (Lwa) – 
Charakteristická zmeraná hladina akustického výkonu (Lwa) – 
Representativ uppmätt ljudnivå (Lwa) – Örnek Ölçülmüş Ses Güç 
Seviyesi (Lwa)

Guaranteed Sound Power Level (Lwa) – Zaručovaná hodnota 
hladiny akustického výkonu (Lwa) – Garantierter Geräuschpegel 
(Lwa) – Garanteret støjeffektniveau (Lwa) – Nivel de potencia 
acústica garantizado (Lwa) – Tagatud mõõdetud helivõimsuse tase 
(Lwa) – Taattu äänitehotaso (Lwa) – Niveau de puissance acous-
tique garanti (Lwa) – Zajamčena razina snage zvuka (Lwa) – Livello 
di potenza sonora garantito (Lwa) – Garantuotas garso galios 
lygis (Lwa) – Garantētais skaņas jaudas līmenis (Lwa) –  Gega-
randeerd geluidsniveau (Lwa) – Garantert lydeffektnivå (Lwa) – 
Gwarantowany reprezentatywny poziom mocy akustycznej (Lwa) 
– Nível de Potência de Som Medido Garantido (Lwa) – 
Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) – Zajam-
čena raven zvočne moči (Lwa) – Zaručená hladina akustického 
výkonu (Lwa) – Garanterad uppmätt ljudnivå (Lwa) – Garanti 
Edilmiş Ses Güç Seviyesi (Lwa)

915333:                                    99 dB(A) 915333:                                  100 dB(A)
Engine Power (Kw @ RPM): Výkon motoru při regulovaných otáčkách (Kw při ot./min): 
Motorleistung (kW bei U/Min): Motoreffekt (Kw @ RPM): Potencia del motor (Kw a RPM): Mootori 
võimsus (Kw @ RPM): Enimmäisteho (Kw @ RPM): Puissance moteur (Kw au régime max.): 
Snaga motora (kW pri o/min): Potenza max. del motore (Kw a giri/min.): Variklio galia (Kw @ RPM): 
Dzinēja jauda (Kw pie apgriezieniem minūtē): Motor Vermogen (Kw @ RPM): Motoreffekt (Kw @ 
RPM): Moc silnika (Kw przy obr./min): Potência (Kw @ RPM): Мощность двигателя (кВт при 
об/мин): Moč motorja (kW pri vrt./min.): Výkon motora (Kw @ RPM) (Kw / ot./min.): Motoreffekt (Kw 
@ varvtal): Motor Gücü (Kw @ RPM):

915333: 10.8 @ 2600

Chad C. Saubert:
Director Product Liability and Conformance (Keeper of Technical
File) / Ředitel pro odpovědnost za produkt a shodu (držitel
technického archivu) / Directeur de la fiabilité et de la conformité
des produits (détenteur du fichier technique) / Dyrektor ds.
odpowiedzialności za produkt i zgodności (osoba
odpowiedzialna za przechowywanie dokumentacji technicznej) /
Direktor Produkthaftung und Konformität (Bevollmächtigte
Person zum Zusammenstellen der technischen Unterlagen) /
Tootja vastutuse ja vastavuskontrolli juht (tehnilise
dokumentatsiooni pidaja) / Atbildīgais par izstrādājuma
saistībām un atbilstību (tehniskās lietas glabātājs) / Ürün
Sorumluluğu ve Uyumluluğu Direktörü (Teknik Dosya
Sorumlusu) / Director de responsabilidad civil y conformidad de
productos (encargado del Archivo Técnico) / Chef för
produktansvar och -överensstämmelse (innehavare av den
tekniska dokumentationen) / Direktør for produktansvar og
varekonformitet (vokter av teknisk fil) / Diretor de
Responsabilidade Decorrente de Produtos e Conformidade
(Responsável pelo Processo Técnico) / Direktør produktansvar
og overensstemmelse (ansvarlig for teknisk dokumentation) /
Direktor i odgovorna osoba za sukladnost proizvoda (osoba
zadužena za tehničku dokumentaciju) / Директор по вопросам
качества и соответствия продукции (Хранитель
технического файла) / Directeur Productaansprakelijkheid en -
conformiteit (houder van het technische bestand) / Direttore
Responsabilità e Conformità dei Prodotti (Conservatore della
documentazione tecnica) / Direktor za skladnost in odgovornost
glede izdelka (skrbnik tehničnega dokumenta) / Tuotevastuu- ja
vaatimustenmukaisuusjohtaja (teknisen tiedoston pitäjä)

AriensCo
Brillion, WI 54110-1072 USA
Signature – Podpis – Unterschrift 
– Underskrift Firma – Allkiri –
Allekirjoitus – Signature – Potpis – 
Firma – Parašas – Paraksts – 
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Darren Spencer:
Authorized to Compile the Technical File / Oprávněný vytvořit 
technickou dokumentaci / Zur Anlage der technischen Akte 
ermächtigt / Autoriseret til at kompilere den tekniske fil / 
Autorizado para compilar los archivos técnicos / Volitatud 
tehnilisi dokumente koostama / Valtuutettu laatimaan teknisen 
tiedoston / Autorisé à remplir la fiche technique / Ovlaštena 
osoba za pripremu tehničke arhive / Autorizzato alla 
compilazione del fascicolo tecnico / Įgaliotas sudaryti techninį 
failą / Pilnvarots sastādīt tehnisko lietu / Geautoriseerd om het 
technische bestand samen te stellen / Autorisert til å produsere 
den tekniske filen / Uprawniony do przygotowania dokumentacji 
technicznej / Autorizado a Compilar o Ficheiro Técnico / 
Уполномочен на составление технического файла / 
Pooblaščenec za pripravo tehnične dokumentacije / Oprávnený 
na zostavenie súboru technickej dokumentácie / Auktoriserad att 
kompilera den tekniska filen / Teknik Dosyayı Derlemeye Yetkili

AriensCo
Great Haseley
Oxford
OX44 7PF UK
Signature – Podpis – Unterschrift 
– Underskrift Firma – Allkiri – 
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Datum – Tarih
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Uwagi
UWAGA: Ogólne informacje dotyczące 
prawidłowej pracy i konserwacji.

WAŻNE:Specyficzne procedury lub 
informacje wymagane do zapobiegania 
uszkodzeniom urządzenia lub przystawki.

PLAKIETKI BEZPIECZEŃSTWA I 
MIEJSCE ICH UMIESZCZENIA
ZAWSZE wymieniać brakujące lub 
uszkodzone plakietki bezpieczeństwa. 
Miejsca rozmieszczenia plakietek 
bezpieczeństwa zaznaczono na rysunku. 
Rysunek 1.

OSTRZEŻENIE! SYTUACJA 
STANOWIĄCA POTENCJALNE 
ZAGROŻENIE! Jeżeli się do niej 
dopuści, ZAKOŃCZY SIĘ TO 
śmiercią lub poważnymi 
obrażeniami.

NIEBEZPIECZEÑSTWO: 
SYTUACJA STANOWIĄCA 
BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE! 
Jeżeli się do niej dopuści, 
ZAKOŃCZY SIĘ TO śmiercią lub 
poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE!SYTUACJA 
STANOWIĄCA POTENCJALNE 
ZAGROŻENIE! Jeżeli się do niej 
dopuści, ZAKOŃCZY SIĘ TO 
śmiercią lub poważnymi 
obrażeniami. Można również 
wykorzystać do ostrzeżenia przed 
niebezpiecznym postępowaniem.
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Rysunek 1
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 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie wyrzucanym 
materiałem – NIE WOLNO 
uruchamiać urządzenia 
bez rynny zsypowej w 
pozycji roboczej. 
Wyrzucany materiał może 
spowodować obrażenia 
lub uszkodzenia.

Nie korzystać z kosiarki, 
jeżeli wszystkie 
zabezpieczenia nie 
są w pozycji roboczej lub 
worek nie jest założony.

 2. NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie wyrzucanym 
materiałem – NIE WOLNO 
kierować wyrzucanego 
materiału w stronę ludzi, 
zwierząt ani przedmiotów. 
Wyrzucany materiał może 
spowodować obrażenia lub 
uszkodzenia.

Zagrożenie uszkodzeniem 
ciała – NIE WOLNO 
wkładać rąk ani nóg pod 
płytę ani w miejsca 
osłonięte.

Przed wykonaniem 
czynności serwisowych lub 
wykonaniem regulacji 
urządzenia wyłączyć silnik, 
wyjąć klucz ze stacyjki 
i przeczytać instrukcję 
obsługi.
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Podczas pracy urządzenia 
nie dopuszczać dzieci lub 
innych osób w jego pobliże. 

Podczas pracy należy 
trzymać dłonie i stopy 
z daleka od wszystkich 
elementów obracających lub 
poruszających się.

NIE WOLNO wchodzić 
w ten obszar ani stać w nim.

 3. NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed rozpoczęciem pracy z 
urządzeniem należy 
przeczytać i zrozumieć 
instrukcję obsługi.

 3.1 Zagrożenie uszkodzeniem ciała

Aby uniknąć uszkodzenia 
ciała, nie zbliżać dłoni do 
obracających się ostrzy.

Aby uniknąć uszkodzenia 
ciała, nie zbliżać dłoni do 
poruszających się pasów.

Nie zbliżać dłoni do 
elementów obracających się 
czy poruszających.

Wszystkie zabezpieczenia i 
osłony muszą znajdować 
się na odpowiednich 
miejscach.

 3.2 Zagrożenie wyrzucanym 
materiałem

Zagrożenie wyrzucanym 
materiałem – NIE WOLNO 
kierować wyrzucanego 
materiału w stronę ludzi, 
zwierząt ani przedmiotów. 
Wyrzucany materiał może 
spowodować obrażenia lub 
uszkodzenia.

Podczas pracy urządzenia 
nie dopuszczać dzieci lub 
innych osób w jego pobliże.

Nie korzystać z kosiarki, 
jeżeli wszystkie 
zabezpieczenia nie 
są w pozycji roboczej lub 
worek nie jest założony.

 3.3 Zagrożenie wywróceniem się

Unikanie zagrożenia 
wywróceniem się

Nie używać urządzenia 
na zboczach o pochyleniu 
powyżej 15°.

Nie używać urządzenia 
na zboczach o pochyleniu 
powyżej 15°.

 3.4 Zagrożenie związane 
z serwisowaniem

Przed serwisowaniem 
urządzenie należy wykonać 
poniższe czynności:

Przed rozpoczęciem 
serwisowania lub regulacji 
urządzenia należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi.

15

15
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Włączyć hamulec 
postojowy.

Przed rozpoczęciem 
serwisowania lub regulacji 
urządzenia wyjąć klucz ze 
stacyjki i odłączyć świecę 
zapłonową.

 3.5 Zagrożenie dla osób 
postronnych

NIE WOLNO uruchamiać 
urządzenia w obecności 
osób postronnych.

Nie przewozić pasażerów.

Podczas prowadzenia 
urządzenia wstecz należy 
patrzeć do tyłu.

 3.6 Zagrożenie utratą przyczepności

W przypadku utraty 
przyczepności należy:

Rozłączyć wał odbioru 
mocy.

Powoli zjechać z pochyłości.

Nie próbować skręcać ani 
zwiększać prędkości.

P
 4. NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Aby uniknąć uszkodzenia 
ciała, nie zbliżać dłoni do 
poruszających się pasów.

Nie zbliżać dłoni do 
elementów obracających się 
czy poruszających.

 5. NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Podczas pracy ZAWSZE 
trzymać dłonie i stopy 
z daleka od rynny zsypowej.

Zagrożenie uszkodzeniem 
ciała – NIE WOLNO 
wkładać rąk ani nóg pod 
osłony czy elementy 
zabezpieczające.

 6. NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIE dotykać części, które są 
gorące na skutek pracy. 
ZAWSZE pozwalać im 
najpierw ostygnąć.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Poniższe instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa są oparte na normie 
ISO 5395, która obowiązywała w chwili 
wyprodukowania maszyny.

 7. OSTRZEŻENIE!

Nie palić!

WAŻNE:NIE przepełniać.
Napełnić zbiornik paliwa 
do poziomu poniżej szyjki 
wlewu.

OSTRZEŻENIE: Przepełnienie 
może spowodować poważne 
uszkodzenie układu 
odpowietrzania!

• Nigdy nie tankować paliwa, kiedy 
silnik pracuje, jest gorący lub 
urządzenie znajduje się wewnątrz 
pomieszczenia. Nigdy nie 
przepełniać zbiornika paliwa.

• Dokładnie dokręcić zakrętkę 
zbiornika paliwa i wytrzeć rozlane 
paliwo.

Szkolenie
Przed rozpoczęciem pracy należy ze 
zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi 
oraz instrukcje znajdujące się na maszynie 
i postępować zgodnie z nimi.

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, 
że na obszarze pracy nie ma osób 
postronnych ani zwierząt. Wyłączyć silnik, 
jeśli ktokolwiek wjedzie w obszar pracy.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń 
z napędem mechanicznym może 
spowodować poważne, trwałe obrażenia 
ciała lub śmierć operatora bądź osób 
postronnych.
Należy sobie przyswoić:
• Jak obsługiwać wszystkie przełączniki 

kontrolne
• Funkcje wszystkich przełączników 

kontrolnych
• Jak ZATRZYMAĆ maszynę w razie 

niebezpieczeństwa
• Charakterystyki hamowania i sterowania 

urządzeniem
• Promień skrętu i prześwity
Jeśli operator lub mechanik nie mogą 
przeczytać instrukcji, właściciel ma 
obowiązek zapoznać ich z nią.

ZAWSZE należy przeszkolić wszystkich 
niedoświadczonych operatorów i wymagać 
od nich przeczytania ze zrozumieniem 
wszystkich instrukcji i plakietek.

Zezwalać na obsługę maszyny jedynie 
odpowiedzialnym osobom dorosłym, które 
są zaznajomione z instrukcjami.

Odpowiedzialność za wypadki i obrażenia 
własne, innych osób oraz zniszczenie ich 
mienia ponosi operator.

Wiek operatora
NIE pozwalać dzieciom w wieku do lat 18 
na obsługę żadnych urządzeń z napędem 
mechanicznym przeznaczonych do pracy 
na zewnątrz.

Wiek osoby obsługującej urządzenie może 
być regulowany przez lokalne przepisy.

Dane wykazują, że operatorzy w wieku 
60 lat i powyżej biorą udział w większym 
odsetku wypadków związanych z jazdą 
kosiarką.
Tacy operatorzy muszą ocenić swoją 
zdolność do obsługiwania kosiarki 
wystarczająco bezpiecznie, aby ochronić 
siebie i innych przed poważnymi 
obrażeniami.
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Dzieci
Brak ostrożności lub niezwracanie uwagi 
na dzieci może prowadzić do tragicznych 
w skutkach wypadków. Dzieci często lubią 
przebywać w pobliżu maszyn i towarzyszyć 
podczas czynności koszenia. NIE WOLNO 
zakładać, że dzieci będą przebywać cały 
czas w miejscu, w którym były ostatnio 
widziane.

Należy zachować czujność i wyłączyć 
maszynę, gdy dziecko wkroczy na obszar 
pracy.

Przed i podczas cofania należy spoglądać 
do tyłu i w dół, zwracając uwagę na małe 
dzieci.

NIE WOLNO przewozić dzieci na maszynie, 
nawet po wyłączeniu ostrzy. Dzieci mogą 
spaść z maszyny i doznać poważnych 
obrażeń. Mogą również przeszkadzać 
w bezpiecznej obsłudze maszyny. Dzieci, 
które były kiedyś przewożone mogą nagle 
pojawić się na obszarze pracy, domagając 
się kolejnej przejażdżki, co grozi ich 
przewróceniem, a nawet przejechaniem.

NIE WOLNO pozwalać dzieciom na obsługę 
maszyny.

Należy zachować szczególną ostrożność, 
zbliżając się do narożników, krzewów, drzew 
lub innych obiektów, które mogą zasłaniać 
widoczność.

Nie wpuszczać dzieci na obszar koszenia 
i zapewnić im uważną opiekę drugiej 
odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Ochrona osobista
NIE nosić luźnego ubrania lub biżuterii 
oraz spiąć włosy tak, aby nie zostały 
one wciągnięte w obracające się części 
urządzenia.

Nosić odpowiednie ubrania.

NIE WOLNO nosić sandałów ani obuwia 
płóciennego podczas użytkowania maszyny. 
Należy nosić odpowiednie środki ochrony, 
okulary ochronne oraz obuwie ochronne.

Nosić odpowiednie obuwie 
przeciwpoślizgowe.

ZAWSZE należy nosić osłony oczu i 
ochronniki słuchu podczas obsługi maszyny.

Przed przystąpieniem do obsługi
Kontrolować dokręcenie wszystkich śrub 
i nakrętek oraz sprawdzać, czy urządzenie 
znajduje się w dobrym stanie.

Konserwację maszyny należy wykonywać 
zgodnie z harmonogramem.

Usunąć trawę i odpady z urządzenia, 
zwłaszcza z okolic silnika i tłumika, 
w celu zapobieżenia zapaleniu się ognia.

Regularnie sprawdzać działanie hamulca 
postojowego. W razie potrzeby 
przeprowadzać prace regulacyjne 
i serwisowe.

Zawsze przed użyciem dokonać przeglądu 
maszyny pod kątem brakujących lub 
uszkodzonych plakietek i osłon, prawidłowej 
pracy systemu blokady bezpieczeństwa 
oraz zużycia kosza na trawę. W razie 
potrzeby dokonać wymiany lub naprawy.

Sprawdzić, czy system blokady 
bezpieczeństwa działa prawidłowo. 
NIE WOLNO używać maszyny, jeśli system 
blokady bezpieczeństwa jest uszkodzony 
lub wyłączony.

Maszynę można uruchamiać i obsługiwać 
tylko po zajęciu miejsca operatora. Podczas 
uruchamiania silnika dźwignie kierownicze 
muszą być w położeniu neutralnym, 
WOM rozłączony, a hamulec postojowy 
zaciągnięty.

NIE WOLNO ingerować w zamierzone 
działanie urządzenia bezpieczeństwa ani 
zmniejszać ochrony zapewnianej przez 
to urządzenie. Regularnie sprawdzać 
prawidłowe działanie takich urządzeń.

Nie należy dopuszczać do gromadzenia 
się resztek trawy, liści ani innych 
zanieczyszczeń na maszynie. Usuwać 
wszelkie resztki rozlanego oleju i paliwa 
oraz inne zanieczyszczenia nasączone 
paliwem.

Użytkowanie
Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że 
w pobliżu nie przebywają osoby postronne. 
Wyłączyć silnik, jeśli ktokolwiek wjedzie 
w obszar pracy.

NIE WOLNO używać maszyny w 
zamkniętych lub źle wentylowanych 
miejscach.

Stan urządzenia musi ZAWSZE zapewniać 
bezpieczną pracę. Uszkodzony lub zużyty 
tłumik może spowodować pożar lub 
eksplozję.
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Niniejszy produkt jest wyposażony w silnik 
spalinowy. NIE WOLNO wykorzystywać 
urządzenia na lub w pobliżu nieuprawnych 
obszarów leśnych lub pokrytych zaroślami, 
jeśli jego układ wydechowy nie jest 
wyposażony w chwytacz iskier spełniający 
wymagania przepisów lokalnych, stanowych 
lub federalnych. W razie stosowania 
chwytacza iskier operator musi utrzymywać 
go w dobrym stanie technicznym.

Maszyna NIE może być obsługiwana przez 
osoby zmęczone, chore lub znajdujące się 
pod wpływem alkoholu lub 
lekarstw/narkotyków.

NIE zbliżać dłoni ani stóp do części 
obracających się ani nie wkładać ich pod 
maszynę. Zawsze zachować bezpieczną 
odległość od otworu wyrzutowego.

NIE dotykać części, które są gorące. 
Poczekać, aż części ostygną.

NIE obsługiwać maszyny bez sprawnych 
i prawidłowo założonych kosza na trawę, 
osłony wyrzutowej oraz innych urządzeń 
bezpieczeństwa.

ZAWSZE trzymać ręce i stopy z daleka od 
wszystkich miejsc zaciskania się części.

Unikać śliskich powierzchni. ZAWSZE 
dbać o pewne oparcie.

NIE WOLNO przewozić pasażerów.

NIE WOLNO kierować wyrzucanego 
materiału w stronę innych osób. Unikać 
wyrzucania materiału na ściany i inne 
przeszkody. Materiał może uderzyć 
rykoszetem w operatora. Przejeżdżając 
przez miejsca pokryte żwirem, należy 
wyłączać ostrza.

NIE WOLNO włączać WOM-u, gdy 
przystawka (w tym ostrza kosiarki) nie 
jest używana. ZAWSZE wyłączać napęd 
przystawki, gdy ta nie jest aktywnie 
użytkowana, np. podczas dojazdu czy 
przecinania dróg dojazdowych.

Przed opuszczeniem pozycji roboczej, 
ZAWSZE wyłączać odbiór mocy, zatrzymać 
urządzenie i wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk, 
włączyć hamulec postojowy i poczekać, 
aż wszystkie ruchome części przestaną 
się obracać.

NIE WOLNO włączać WOM-u podczas 
podnoszenia przystawki (w tym ostrzy 
kosiarki) lub gdy przystawka jest już 
podniesiona.

Dbać, aby urządzenia bezpieczeństwa 
i osłony znajdowały się na swoim miejscu 
i były sprawne. NIGDY nie modyfikować 
i nie usuwać urządzeń zabezpieczających.

NIE WOLNO kosić w czasie jazdy do tyłu, 
jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 
ZAWSZE przed i podczas cofania patrzeć 
w dół i do tyłu.

Wyłączyć silnik przed wyjmowaniem 
chwytaka trawy lub odblokowywaniem 
rynny.

Zwolnić przed zakręcaniem.

Po uderzeniu w inny obiekt należy się 
zatrzymać i sprawdzić maszynę. W razie 
potrzeby naprawić przed ponownym 
uruchomieniem.

NIE WOLNO zostawiać uruchomionej 
maszyny bez nadzoru. ZAWSZE przed 
zejściem z maszyny należy wyłączyć ostrza, 
włączyć hamulec postojowy, wyłączyć silnik 
i wyjąć kluczyk.

Wyłączać napęd ostrzy, jeśli maszyna 
nie jest używana do koszenia. Przed 
przystąpieniem do czyszczenia maszyny 
oraz przed zdjęciem kosza na trawę lub 
udrożnieniem rynny wyrzutowej wyłączyć 
silnik i zaczekać, aż wszystkie części 
przestaną się poruszać.

Należy znać wielkość obciążenia. 
Ograniczyć obciążenie tak, aby można było 
bezpiecznie je kontrolować i aby maszyna 
była w stanie je obsłużyć.

Warunki pracy
Uderzenie pioruna może być przyczyną 
odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci. 
W przypadku zauważenia błyskawicy lub 
usłyszenia grzmotu w pobliżu, nie należy 
obsługiwać maszyny, ale oddalić się w 
bezpieczne miejsce.

Przed rozpoczęciem pracy ZAWSZE 
uważnie sprawdzić prześwit nad 
urządzeniem i po jego bokach.

Uważać na ruch uliczny podczas pracy przy 
drogach oraz przy przejeżdżaniu przez 
ulice.

Oczyścić obszar z przedmiotów takich, jak 
kamienie, druty, zabawki itp., które mogą 
zostać wyrzucone przez ostrza.

Sprawdzić miejsca przeładunkowe, rampy 
i podłoża pod kątem występowania słabych 
punktów. Unikać pracy na nierównym lub 
trudnym terenie. Należy zwracać uwagę na 
możliwość wystąpienia ukrytych zagrożeń 
i ruch uliczny.
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Należy zachować szczególną ostrożność 
zbliżając się do narożników, krzewów, drzew 
lub innych obiektów, które mogą zasłonić 
widoczność.

Pył, dym, mgła, itd. mogą ograniczyć pole 
widzenia i być przyczyną wypadku.

Urządzenie należy obsługiwać tylko 
podczas dnia lub przy dobrym sztucznym 
oświetleniu.

Praca na zboczach
Praca na zboczach jest głównym 
źródłem utraty kontroli oraz wypadków 
spowodowanych przewróceniem się 
maszyny, które mogą prowadzić do 
poważnych obrażeń, a nawet śmierci. 
Praca na zboczach wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności. Jeśli nie można 
wycofać kosiarki w górę zbocza lub jeśli 
operator czuje się niepewnie, NIE należy 
kosić danego obszaru.

NIE wykonywać prac na zboczach 
o nachyleniu ponad 15°.

Poruszać się w górę i w dół zboczy, 
a nie w poprzek.

W czasie jazdy w dół maszyna ZAWSZE 
powinna być na biegu. Podczas jazdy w dół 
nie należy ustawiać dźwigni w położeniu 
neutralnym ani zjeżdżać siłą bezwładności.

Uważać na dziury, koleiny, wyboje, kamienie 
oraz inne niewidoczne obiekty. Praca na 
nierównym terenie może spowodować 
przewrócenie się maszyny. Wysoka trawa 
może zasłaniać przeszkody.

NIE kosić wilgotnej ani mokrej trawy. 
Opony mogą stracić przyczepność, 
powodując utratę kontroli nad maszyną.

Zachować szczególną ostrożność podczas 
używania maszyny z koszem na trawę oraz 
z innymi przystawkami, gdyż mogą one 
wpływać na jej stabilność. NIE używać 
maszyny na stromych zboczach.

Wszystkie manewry na zboczach należy 
wykonywać powoli i stopniowo. 
NIE zmieniać nagle prędkości ani kierunku, 
gdyż może to spowodować przewrócenie 
się maszyny.

Unikać ruszania, zatrzymywania się i 
zawracania na zboczach. Jeśli opony stracą 
przyczepność, należy odłączyć napęd ostrzy 
i poruszać się powoli prosto w dół zbocza.

Praca na zboczach może prowadzić do 
utraty kontroli. Podczas prowadzenia prac 
na zboczach należy być przygotowanym 
na sytuacje awaryjne:
• Ustawić dźwignie kierownicze z powrotem 

w położeniu neutralnym.
• Natychmiast włączyć hamulec postojowy.
• Wyłączyć silnik i WOM.

NIE WOLNO próbować stabilizować 
maszyny stawiając stopę na ziemi.

NIE parkować maszyny na zboczu, chyba 
że jest to bezwzględnie konieczne. Parkując 
maszynę na zboczu ZAWSZE podkładać 
kliny lub blokować koła. ZAWSZE zaciągać 
hamulec postojowy.

Należy wybrać niską prędkość jazdy, aby nie 
trzeba było się zatrzymywać ani zmieniać 
biegu na zboczu.

NIE kosić w pobliżu spadków terenu, rowów 
ani wałów. Maszyna może się nagle 
przewrócić, jeśli koło wyjedzie poza krawędź 
lub jeśli grunt się nagle zapadnie.

Podczas pracy na zboczach NIE obchodzić 
przekładni ani pozwalać na pracę przekładni 
na wolnym biegu. 

Paliwo
Aby uniknąć obrażeń ciała oraz zniszczenia 
mienia, zachować szczególną ostrożność 
podczas obchodzenia się z benzyną. 
Benzyna jest bardzo łatwopalna, a jej opary 
są wybuchowe.

Mieszanki z etanolem nie mogą zawierać 
więcej niż 10% etanolu (E10). 
Wyższa zawartość etanolu może 
spowodować, że silnik będzie bardziej 
gorący i może ulec uszkodzeniu.

Przed uruchomieniem silnika dobrze założyć 
korek paliwowy i wytrzeć rozlane paliwo.

Zgasić wszystkie papierosy, cygara, 
fajki i inne źródła zapłonu.

Używać wyłącznie zatwierdzonego 
pojemnika na paliwo.

NIE WOLNO przechowywać maszyny ani 
pojemnika na paliwo w miejscu, w którym 
występują otwarty płomień, iskry lub płomyk 
kontrolny, np. w podgrzewaczach wody, 
kotłach czy innych urządzeniach.

NIGDY nie napełniać pojemników wewnątrz 
pojazdu lub na ciężarówce bądź przyczepie 
wyłożonej sztucznym tworzywem. 
Przed napełnieniem pojemnik ZAWSZE 
umieścić na podłożu z dala od pojazdu.
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NIE WOLNO tankować maszyny w 
pomieszczeniach.

NIE WOLNO odkręcać korka paliwa ani 
tankować maszyny przy pracującym silniku. 
Przed tankowaniem poczekać, aż silnik 
ostygnie.

Paliwo jest łatwopalne, a jego opary są 
wybuchowe. Zachować ostrożność. Używać 
wyłącznie zatwierdzonego zbiornika na 
paliwo z końcówką do nalewania 
o odpowiedniej wielkości.
NIE palić, NIE wywoływać iskier, NIE zbliżać 
się z otwartym ogniem. 

Urządzenia z silnikami napędzanymi 
paliwem należy zdjąć z przyczepy i 
tankować na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, 
urządzenia takie należy tankować za 
pomocą kanistra, a nie bezpośrednio 
z pistoletu dystrybutora paliwa.

Końcówka pistoletu musi cały czas dotykać 
brzegu otworu zbiornika paliwa lub 
pojemnika do momentu pełnego 
zatankowania. NIE WOLNO korzystać 
z urządzenia do otwierania-zamykania 
dyszy.

NIGDY nie przepełniać zbiornika paliwa. 
Założyć i dokręcić dobrze korek paliwowy.

Jeśli paliwo rozleje się na ubranie, należy 
je natychmiast zmienić.

Holowanie
Postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta odnośnie do maksymalnej 
masy holowanego urządzenia i holowania 
na zboczach.

NIGDY nie pozwalać dzieciom lub innym 
osobom wsiadać do holowanego 
urządzenia.

Holowanie jest dopuszczalne tylko w 
przypadku maszyn wyposażonych w zaczep 
przeznaczony do holowania. Holowane 
urządzenia MOŻNA przyczepiać tylko do 
zaczepu.

Na zboczach masa holowanego urządzenia 
może spowodować utratę przyczepności, 
a w konsekwencji kontroli.

Poruszać się powoli i zostawić zapas 
miejsca do zatrzymania.

Akcesoria
Przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 
obciążników kół i przeciwciężarów.

Regularnie sprawdzać elementy osłony 
wyrzutowej i w razie potrzeby wymieniać 
je na części zalecane przez producenta.

Używać jedynie przystawek zalecanych 
przez firmę Stiga, które są odpowiednie 
i bezpieczne dla danego zastosowania.

Akumulatory
Unikać porażenia elektrycznego. 
Przedmioty stykające się z obydwoma 
zaciskami akumulatora w tej samej chwili 
mogą powodować obrażenia i uszkodzenie 
urządzenia. NIE zamieniać ze sobą 
połączeń akumulatora.

Odwrotne połączenie może wywołać 
iskrzenie, które może spowodować 
poważne obrażenia. ZAWSZE najpierw 
przyłączać przewód dodatni (+) ładowarki 
do zacisku dodatniego (+), a następnie 
przewód ujemny (-) ładowarki do zacisku 
ujemnego (-).

ZAWSZE NAJPIERW odłączać przewód 
ujemny (-), a NASTĘPNIE dodatni (+). 
ZAWSZE NAJPIERW przyłączać przewód 
dodatni (+), a NASTĘPNIE ujemny (-).

Wybuchowe gazy wydzielające się 
z akumulatora mogą stać się przyczyną 
zgonu lub poważnych obrażeń. Trujący płyn 
z akumulatora zawiera kwas siarkowy i jego 
kontakt ze skórą, oczami lub ubraniem może 
spowodować poważne poparzenia 
chemiczne.

Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym 
ogniem, nie wywoływać iskier, nie palić.

W pobliżu akumulatora ZAWSZE nosić 
okulary oraz ubranie ochronne. 
Używać narzędzi w izolacji.

ZAWSZE trzymać akumulatory z dala 
od dzieci.

Elementy akumulatora, np. bieguny, zaciski 
oraz związane z nimi akcesoria zawierają 
ołów i jego związki, które w stanie Kalifornia 
są uznawane za substancje rakotwórcze, 
szkodliwe dla płodu lub w inny sposób 
szkodliwie wpływające na rozrodczość. 
Po jego obsłudze należy umyć ręce.
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Serwisowanie
Użycie nieoryginalnych części zamiennych 
lub akcesoriów może spowodować 
nieprawidłowe działanie maszyny i stanowić 
niebezpieczeństwo.

NIE WOLNO zmieniać ustawienia regulatora 
silnika ani nie wprowadzać go w zbyt duże 
obroty.

Konserwować lub, w razie potrzeby, 
wymieniać etykiety bezpieczeństwa 
i informacyjne.

Utrzymywać maszynę w czystości. 
Usuwać wycieki oleju i paliwa.

ZAWSZE, podczas konserwacji urządzenia, 
zablokować koła i upewnić się, czy 
podstawy podnośników są odpowiednio 
wytrzymałe, aby utrzymać jego ciężar.

Ciśnienie pneumatyczne i hydrauliczne 
należy zwalniać powoli.

NIE WOLNO próbować dokonywać żadnych 
regulacji podczas pracy silnika (oprócz 
przypadków jednoznacznie zalecanych 
przez producenta). Przed przystąpieniem 
do serwisowania lub czyszczenia wyłączyć 
silnik, wyjąć kluczyk, odłączyć przewód 
świecy zapłonowej i odczekać, aż wszystkie 
poruszające się części zatrzymają się.

Obniżyć płyta tnącą kosiarki, o ile nie jest 
używana wymuszona blokada 
mechaniczna.

Przed przystąpieniem do konserwacji 
poczekać na ostygnięcie silnika.

Poruszające się części mogą spowodować 
zranienie lub obcięcie palców bądź dłoni. 
W kosiarkach wieloostrzowych obroty 
jednego ostrza powodują obracanie się 
wszystkich ostrzy.

NIE WOLNO spawać ani prostować ostrzy 
kosiarki.

NIE WOLNO przeprowadzać napraw ani 
regulacji przy pracującym silniku.

Ostrza kosiarki są ostre. Podczas ich 
serwisowania zachować szczególną 
ostrożność i zabezpieczyć ostrze lub 
założyć rękawice.

Ciało i ręce należy ZAWSZE trzymać z dala 
od otworów lub dysz, które wyrzucają płyn 
hydrauliczny pod ciśnieniem.

Transportowanie maszyny
Zachować szczególną ostrożność podczas 
załadunku i rozładunku maszyny na 
przyczepę lub ciężarówkę.

Umocować powozie urządzenia na 
pojeździe transportowym. NIE WOLNO 
mocować do prętów ani połączeń, które 
mogą zostać uszkodzone.

NIE transportować urządzenia z włączonym 
silnikiem.

ZAWSZE wyłączyć zasilanie przystawki i 
odłączyć paliwo podczas transportowania 
urządzenia.

Przechowywanie
NIE WOLNO przechowywać maszyny 
z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie 
występują jakiekolwiek źródła zapłonu.

Nie należy dopuszczać do gromadzenia się 
resztek trawy, liści ani innych 
zanieczyszczeń na maszynie. Usuwać 
wszelkie resztki rozlanego oleju i paliwa 
oraz inne zanieczyszczenia nasączone 
paliwem. Przed odstawieniem maszyny do 
przechowywania zaczekać, aż ostygnie.

W przypadku długookresowego 
przechowywania maszyny zamknąć zawór 
odcinający paliwa i dokładnie wyczyścić 
maszynę. Informacje na temat 
prawidłowego przechowywania znajdują 
się w instrukcji silnika.

Ubezpieczenie kosiarki do trawy
Należy zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi ubezpieczenia kosiarki.

W tym celu należy skontaktować się z firmą 
ubezpieczeniową.

Użytkownik urządzenia powinien 
dysponować pełnym ubezpieczeniem 
od szkód w ruchu drogowym, pożaru, 
uszkodzenia i kradzieży.
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Potrzebne narzędzia
• Klucze regulowane
• Wazelina i smar izolacyjny

Rozpakowanie urządzenia
1. Wyjąć urządzenie i wszelkie inne 

elementy z pojemnika transportowego.
2. Załączyć dźwignię obejścia przekładni. 

Zobacz Ręczne przepychanie maszyny 
na stronie 10. 

3. Wypchnąć urządzenie z pojemnika na 
płaską powierzchnię. 

4. Rozłączyć dźwignię obejścia przekładni.
5. Rozciąć wszystkie pakunkowe opaski 

kablowe i wyrzucić je.
6. Usunąć materiały pakunkowe z 

maszyny i wyrzucić je.

Podłączanie akumulatora
Zobacz Montaż fabrycznie zamontowanego 
akumulatora na stronie 18 wykonując 
czynności 4 i 6 w rozdziale na temat 
montażu.

Ustawić urządzenie w położeniu 
roboczym
(Rysunek 1)

NOTATKA: Urządzenie jest dostarczane z 
fotelem odsuniętym do tyłu do oporu i w 
położeniu serwisowym.

1. Wyjąć dźwignie kierownicze z dolnego 
otworu dźwigni kierowniczej. 

2. Obrócić dźwignię kierowniczą do 
przodu, by wyrównać dolny otwór z 
otworem w ramieniu uchylnym i 
ponownie zamontować elementy 
montażowe.

NOTATKA: Nie dokręcać elementów 
mocujących przed sprawdzeniem Regulacja 
dźwigni kierowniczych na stronie 20. Jeśli 
korekta nie jest konieczna, dokręcić elementy 
mocujące.

3. Rozciąć wszystkie pakunkowe opaski 
kablowe i wyrzucić je.

4. Popchnąć dźwignie kierownicze na bok i 
odchylić fotel w położenie robocze. 

5. Wyregulować fotel w razie potrzeby. 
Zobacz Regulacja fotela na stronie 6. 

Sprawdzanie poziomu oleju 
silnikowego
Patrz Instrukcja silnika.

Sprawdzić ciśnienie w Tireoponach

Zobacz specyfikacje na stronie 26.

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE! UNIKAJ 
OBRAŻEÑ. Przed przystąpieniem 
do dalszej pracy należy dokładnie 
przeczytać i zapoznać się z całym 
rozdziałem Bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE: Unikać obrażeń! 
Nieprawidłowa obsługa może 
spowodować wybuchowe 
rozdzielenie tireopony i 
elementów obręczy:
• Nie wolno próbować mount a 

tirezakładać opony na obręcz 
bez odpowiednich urządzeń i 
doświadczenia w tym 
zakresie. 

• Nie pompować tiresopon 
powyżej zalecanego 
ciśnienia. 

• Podczas napełniania nie 
wolno stać przed ani nad 
zespołem tireopony. Używać 
przyczepianego uchwytu i 
węża przedłużającego o 
wystarczającej długości, aby 
zająć pozycję z jednej strony. 

Rysunek 2

1. Dźwignia kierownicza
2. Element montażowy dźwigni 

kierowniczej
3. Ramię przegubu kierowniczego

1

2

3
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Poziomowanie płyty kosiarki
Zobacz Poziomowanie i ustawianie skoku 
płyty kosiarki na stronie 14.

Napełnić zbiornik paliwa
Napełnić zbiornik paliwa. NIE PRZEPEŁNIAĆ 
Zobacz Napełnianie zbiornika paliwa na 
stronie 8.

Sprawdzanie systemu blokady 
bezpieczeństwa

Zobacz System blokady bezpieczeństwa na 
stronie 5.
Sprawdzić działanie wszystkich elementów 
sterujących
Zobacz Eksploatacja na stronie 5.

OSTRZEŻENIE! Awaria blokady 
bezpieczeństwa i nieprawidłowe 
działanie urządzenia mogą być 
przyczyną śmierci lub poważnych 
obrażeń. Przed każdym użyciem 
należy sprawdzić system i 
upewnić się, że działa on 
prawidłowo.
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1. Przełącznik zapłonu
2. Przełącznik WOM
3. Fotel
4. Poziom paliwa
5. Dźwignie kierownicze
6. Zbiornik paliwa
7. Dźwignia podnoszenia kosiarki
8. Płyta kosiarki

9. Rynna wyrzutowa
10. Hamulec postojowy
11. Przepustnica
12. Zasysacz
13. Dźwignia regulacji fotela 
14. Dźwignia wyboru wysokości cięcia
15. Otwór do płukania 

STEROWANIE I FUNKCJE

3

10
7

9

5

4

14

Rysunek 3

21

6

8

13

15

11 12
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STEROWANIE I FUNKCJE
Zobacz Rysunek 2 odnośnie do informacji na 
temat położenia wszystkich elementów 
sterujących funkcji.

System blokady bezpieczeństwa

Wykonać następujące testy w celu 
upewnienia się, że system blokady 
bezpieczeństwa działa prawidłowo. Jeśli 
urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy 
skontaktować się z dystrybutorem firmy Stiga 
w celu dokonania naprawy.

Wyłącznik zapłonu
Wyłącznik zapłonu 
włącza się i wyłącza 
wyjmowanym 
kluczykiem. Wyłącznik 
zapłonu ma trzy 
położenia: Stop (1), 
Praca (2), Start (3). 
Zobacz Włączanie i 
wyłączanie silnika na 
stronie 8, gdzie można 
znaleźć szczegółowe 
informacje na temat 
uruchamiania silnika.

Przepustnica

Szybko (1) Zwiększa prędkość 
silnika. 

Wolno (2) Zmniejsza prędkość 
silnika.

Zasysacz
Wyciągnąć dźwignię sterowania 
zasysaczem, by uruchomić zimny 
silnik. 
Jeśli silnik jest ciepły, dźwignię 
sterowania zasysaczem należy 

wsunąć.

EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE! UNIKAĆ 
OBRAŻEŃ. Przed przystąpieniem 
do dalszej pracy należy dokładnie 
przeczytać i zapoznać się z całym 
rozdziałem Bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE! Awaria blokady 
bezpieczeństwa i nieprawidłowe 
działanie urządzenia mogą być 
przyczyną śmierci lub poważnych 
obrażeń. Przed każdym użyciem 
należy sprawdzić system i 
upewnić się, że działa on 
prawidłowo.

Test Dźwignia kierownicza WOM Hamulec 
postojowy

Silnik

1 Położenie neutralne Wył. Załączona Rozpoczyna pracę

2 Położenie neutralne Wł. Załączona Nie rozpoczyna pracy

3 Położenie neutralne Wył. Załączona Nie rozpoczyna pracy

4*+ Położenie neutralne Wył. Załączona Wyłącza się

5*+ Położenie neutralne Wł. Załączona Wyłącza się

* Test z uruchomionym silnikiem.
+ Operator podnosi fotel.

C

1

2
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Dźwignia hamulca postojowego
Załącza (2) oraz rozłącza 
(1) hamulec postojowy.

Przełącznik odbioru mocy PTO 
(Power Take-Off)

Załącza (2) 
oraz 
rozłącza 
(1) ostrza 
kosiarki.

Dźwignie kierownicze
• Wsteczny (1) – Pociągnąć obie 

dźwignie kierownicze do tyłu.
• Do przodu (2) – Popchnąć obie 

dźwignie kierownicze do przodu.
• W lewo (3) – Pociągnąć lewą dźwignię 

kierowniczą do tyłu lub pociągnąć 
prawą dźwignię kierowniczą do przodu 
lub obie te czynności naraz.

• W prawo (4) – Pociągnąć prawą 
dźwignię kierowniczą do tyłu lub 
pociągnąć lewą dźwignię kierowniczą 
do przodu lub obie te czynności naraz.

UWAGA: Aby zatrzymać, należy ustawić obie 
dźwignie kierownicze w położeniu 
neutralnym.
UWAGA: Aby możliwe było uruchomienie 
silnika, dźwignie kierownicze muszą być w 
położeniu neutralnym.
UWAGA: Hamulec postojowy musi być 
rozłączony przed przedstawieniem dźwigni 
kierowniczych z położenia neutralnego.

Wysokość cięcia
(Rysunek 4)

1. Wcisnąć dźwignię podnoszenia kosiarki, 
by unieść płytę.

2. Umieścić dźwignię wyboru wysokości 
cięcia w żądanym położeniu na konsoli 
wysokości cięcia.

3. Zwolnić dźwignię podnoszenia kosiarki. 

Regulacja fotela
(Rysunek 5)
Pociągnąć dźwignię wstecz i przesunąć 
siedzenie w przód lub w tył, w pożądane 
położenie. Zwolnić dźwignię w celu 
zablokowania siedzenia w wybranym 
położeniu. 

1

2

1

2

1 2

3 4

 

Rysunek 4

1. Dźwignia podnoszenia kosiarki
2. Dźwignia wyboru wysokości cięcia
3. Konsola wysokości cięcia

2 3 1

Rysunek 5
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Otwór do płukania
(Rysunek 6)

UWAGA: Po każdym użyciu umyć kosiarkę, 
by zapobiec osadzaniu się odpadów, 
poprawić rozkład ściółki i rozrzucanie ściętej 
trawy.

1. Umieścić urządzenie na płaskiej 
powierzchni, w zasięgu węża 
i w miejscu, gdzie można rozrzucić 
mokrą ściętą trawę.

2. Odłączyć WOM, wyłączyć silnik, wyjąć 
klucz, uruchomić hamulec postojowy 
i pozostawić urządzenie do wystygnięcia 
na co najmniej 30 minut.

WAŻNE:Nie myć urządzenia wodą, gdy 
jeszcze nie wystygło po pracy. Woda może 
się przedostać do łożysk i spowodować 
uszkodzenia 

3. Podłączyć złączkę węża do 
standardowego węża ogrodowego, 
podłączonego do kranu z wodą.

4. Odciągnąć pierścień blokujący złączki 
węża i nałożyć złączkę na otwór płyty, by 
złączka została ciasno umieszczona na 
właściwym miejscu. Zwolnić pierścień 
blokujący, by zablokować złączkę na 
otworze płyty.

UWAGA: Posmarować wazeliną pierścień 
samouszczelniający mocowania otworu 
do płukania, by złączka łatwiej się 
przesuwała oraz by chronić pierścień 
samouszczelniający.
UWAGA: W złączce znajduje się zawór, który 
odcina dopływ wody do chwili, aż złączka nie 
zostanie umieszczona na mocowaniu otworu 
do płukania. Przed umieszczeniem złączki 
na mocowaniu należy odciąć dopływ wody.

5. Obniżyć płytę na najniższą wysokość 
cięcia.

6. Odkręcić wodę, by płynęła silnym 
strumieniem.

UWAGA: Jeśli woda wypływa ze złączki 
węża na górę płyty, złączka prawdopodobnie 
nie została umieszczona prawidłowo 
w otworze do płukania. Odciąć dopływ wody 
i powtórzyć czynności od 4 do 6. Przy 
umieszczaniu złączki w otworze wcisnąć 
ją mocno.

7. Z fotela operatora uruchomić silnik 
i włączyć WOM. Odczekać chwilę przy 
pracującym urządzeniu – zwykle 
2 do 3 minut.

UWAGA: Woda wylewająca się z rynny 
zsypowej powinna zmienić kolor zielonej 
na przezroczystą, gdy płyta będzie czysta.

8. Odłączyć WOM, wyłączyć silnik, wyjąć 
klucz, odczekać aż wszystkie elementy 
ruchome się zatrzymają.

9. Odciąć dopływ wody i wyjąć złączkę 
z mocowania otworu do płukania.

UWAGA: Jeśli płyta kosiarki po myciu nie jest 
czysta, należy ją zmoczyć i pozostawić 
na 30 minut. Potem należy powtórzyć proces.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie lub 
zagubienia zatyczki otworu 
do płukania może spowodować 
zagrożenie szkodliwym 
wyrzucanym materiałem lub 
kontaktem z ostrzami.
Przed użyciem urządzenia 
wymienić lub założyć nową 
zatyczkę otworu do płukania.
NIE WOLNO wkładać rąk ani nóg 
pod kosiarkę ani do otworów 
w kosiarce.

Rysunek 6

1. Otwór płyty
2. Złączka węża
3. Pierścień blokujący
4. Płyta kosiarki
5. Standardowy wąż ogrodowy

1

3

5

4

2
OSTRZEŻENIE: Przy korzystaniu 
z systemu mycia płyty NIE 
WOLNO włączać płyty 
z jakiejkolwiek pozycji innej niż 
fotel operatora.
NIE WOLNO włączać płyty 
w obecności JAKICHKOLWIEK 
osób postronnych. 
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10. Po oczyszczeniu płyty kosiarki 
uruchomić urządzenie ponownie na 
2 do 3 minut, by usunąć nadmiar wody.

Poziom paliwa
Szczelina w płytce fotela 
pokazuje poziom paliwa 
w zbiorniku. Uzupełnić paliwo, 
gdy poziom osiągnie dolną 
szczelinę.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA 
PALIWA
WAŻNE:NIE PRZEPEŁNIAĆ!
Dolewanie paliwa do zbiornika paliwa:

1. Oczyścić korek wlewu paliwa i jego 
otoczenie, aby do zbiornika nie dostały 
się zanieczyszczenia.

2. Wyjąć korek wlewu paliwa.

WAŻNE:Należy używać wyłącznie benzyny 
bezołowiowej. NIE MIESZAĆ ze sobą 
benzyny i oleju. Benzyna ulega zepsuciu 
i nie powinna pozostawać w zbiorniku przez 
ponad 30 dni. Możliwe jest użycie paliw 
ekologicznych, takich jak alkilat, którego 
skład jest mniej szkodliwy dla ludzi oraz 
środowiska. Nie zostały zgłoszone żadne 
niekorzystne konsekwencje użycia tego 
rodzaju benzyny, należy jednak zawsze 
zapoznać się z zaleceniami i danymi 
przekazywanymi przez producenta benzyny 
typu alkilat. Jeżeli urządzenie nie będzie 
używane przez dłuższy czas (np. w okresie 
zimowym), należy wcześniej całkowicie 
opróżnić zbiornik paliwa.

3. Napełniać zbiornik paliwem tak, 
aby poziom był poniżej szyjki wlewu. 
Patrz DANE TECHNICZNE na 
stronie 37, aby uzyskać informacje 
na temat pojemności zbiornika paliwa.

WAŻNE:NIE PRZEPEŁNIAĆ Urządzenie 
i/lub jego silnik może zawierać podzespoły 
układu sterowania z emisją oparów, które 
będą działać prawidłowo jedynie, jeśli 
zbiornik paliwa został napełniony do 
zalecanego poziomu. Przepełnienie może 
spowodować trwałe uszkodzenie elementów 
układu kontroli usuwania par paliwa. 
Napełnianie do zalecanego poziomu 
zapewnia pozostawienie szczeliny 
odpowietrzającej umożliwiającej rozprężanie 
paliwa. Należy zwrócić dużą uwagę podczas 
tankowania, aby nie przekraczać zalecanego 
poziomu. Do tankowania należy używać 

kanistra z dzióbkiem o odpowiedniej 
wielkości. Nie należy używać lejków ani 
innych przedmiotów zasłaniających widok 
operacji tankowania.

4. Założyć i dokręcić korek wlewu paliwa.
5. ZAWSZE należy wytrzeć rozlane paliwo.

ZATRZYMYWANIE W WYPADKU 
NIEBEZPIECZEŃSTWA

1. Ustawić drążki sterownicze z powrotem 
w pozycji neutralnej.

2. Natychmiast włączyć hamulec 
postojowy.

3. Wyłączyć WOM i silnik.
UWAGA: Urządzenie jest wyposażone 
w funkcję powrotu do położenia neutralnego. 
Dźwignie sterujące automatycznie powrócą 
stopniowo z położenia jazdy do przodu do 
położenia neutralnego. 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 
SILNIKA

Uruchamianie silnika
UWAGA: Przed uruchomieniem silnika 
odłączyć WOM, umieścić dźwignie 
sterowania w położeniu neutralnym i włączyć 
hamulec postojowy.

1. Jeśli silnik jest zimny, włączyć ssanie. 
Jeśli silnik jest ciepły lub gorący, nie 
używać ssania. Zobacz Przepustnica na 
stronie 16. 

WAŻNE:NIE WOLNO włączać rozrusznika 
na dłużej niż 10 sekund na minutę, gdyż 
może nastąpić uszkodzenie.

2. Włożyć kluczyk zapłonu do stacyjki 
i ustawić go w pozycji Start.

3. Pozwolić by silnik rozgrzał się przez 
kilka sekund lub minut, w zależności od 
temperatury na zewnątrz.

OSTRZEŻENIE: Praca na 
zboczach może prowadzić 
do utraty kontroli. Podczas 
prowadzenia prac na zboczach 
należy być przygotowany 
na sytuacje awaryjne:
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UWAGA: Nie wyłączać ssania natychmiast 
po uruchomieniu silnika. Po uruchomieniu 
silnika stopniowo zmniejszać ssanie do 
pozycji wyłączenia. Jeśli silnik jest zimny lub 
temperatura otoczenia jest niska, silnik może 
zgasnąć. Upewnić się, czy ssanie jest 
całkowicie wyłączone. Jeśli ssanie będzie 
częściowo włączone, urządzenie nie będzie 
pracować równo i będzie się rozprzestrzeniał 
zapach paliwa. 

Wyłączanie silnika
1. Zatrzymać urządzenie.
2. Rozłączyć WOM.
3. Ustawić dźwignię przepustnicy w 

położeniu niskiej prędkości.
4. Przekręcić wyłącznik zapłonu w 

położenie wyłączenia i wyjąć kluczyk.
5. Włączyć hamulec postojowy.

EKSPLOATACJA KOSIARKI
1. Uruchomić silnik.
2. Ustawić dźwignię przepustnicy w 

położeniu wysokiej prędkości.

WAŻNE: Nigdy nie należy włączać WOM, 
jeśli kosiarka jest pluggedzatkana trawą lub 
innymi materiałami.

3. Załączyć WOM, by ostrza kosiarki 
zaczęły się poruszać. Załączenie ostrzy 
nastąpi po 2 – 3 sekundach.

NOTATKA: Hamulec postojowy musi być 
rozłączony przed przedstawieniem dźwigni 
kierowniczych z położenia neutralnego 
zablokowanego.

4. Zwolnić hamulec postojowy.
5. Użyć dźwigni kierowniczej, by 

przemieszczać urządzenie.
6. Rozłączyć WOM, by zatrzymać ostrza 

kosiarki.

TRANSPORT URZĄDZENIA
ZAWSZE należy wyłączyć silnik, załączyć 
hamulec postojowy, wyjąć kluczyk i 
prawidłowo usunąć paliwo, kiedy urządzenie 
ma być transportowane na przyczepie lub 
ciężarówce. Bezpiecznie zamocować 
urządzenie. Nie mocować urządzenia za 
kable, osłony, przewody czy inne części, 
które mogą ulec uszkodzeniu.

W CELU OSI¥GNIÊCIA 
NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

• Kosić tylko suchą trawę.
• Nie dopuszczać do stępienia się 

ostrza kosiarki.
• Dbać o odpowiednie wypoziomowanie 

płyty kosiarki.
• Nie ustawiać zbyt niskiej wysokości 

koszenia. W przypadku bardzo 
wysokiej trawy kosić ją dwukrotnie.

• Nie poruszać się ze zbyt dużą 
prędkością.

• Kosić przy całkowicie otwartej 
przepustnicy silnika.

• Podczas ściółkowania ścinać jedynie 
jedną trzecią długości trawy na raz.

• Ścinki trawy wyrzucać na już skoszony 
teren.

• Przy każdym koszeniu zmieniać 
sposób cięcia.

• Nie wolno pozwolić, aby trawa lub 
odpady zbierały się wewnątrz płyty 
kosiarki. Czyścić kosiarkę po każdym 
użyciu.

MANUALNE PORUSZANIE 
URZ¥DZENIEM

Zwolniæ (2) dŸwignie Obejœcia Przek³adni, 
aby poprowadziæ pojazd i za³¹czyæ (1) 
dŸwignie Obejœcia Przek³adni, aby pchaæ 
urz¹dzenie manualnie (rysunek 7).
UWAGA: Istniej¹ dwie dŸwignie obejœcia, 
po jednej z ka¿dej strony urz¹dzenia.

OSTRZE¯ENIE! NIE WOLNO 
roz³¹czaæ czy pomijaæ 
przek³adni i poruszaæ siê si³¹ 
rozpêdu w dó³ zbocza.
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Rysunek 7

1. Za³¹czona DŸwignia Obejœcia 
Przek³adni

2. Roz³¹czona DŸwignia Obejœcia 
Przek³adni

2

1
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WAŻNE: Właściwe serwisowanie może 
przedłużyć okres użytkowania urządzenia. 
Poniższa tabela przedstawia zalecany 
harmonogram serwisowania. Więcej informacji 
na ten temat znajduje się w instrukcjach 
dotyczących konserwacji w Instrukcji silnika.

UWAGA: Aby możliwy był pełny dostęp do 
silnika, fotel musi być przesunięty do przodu 
(zobacz Przechylanie fotela do przodu na 
stronie 24), a pokrywa silnika otwarta (zobacz 
ZDEJMOWANIE I MONTAŻ PŁYTY 
KOSIARKI na stronie 24).

HARMONOGRAM KONSERWACJI

OSTRZEŻENIE! UNIKAĆ 
OBRAŻEŃ. Przed przystąpieniem 
do dalszej pracy należy dokładnie 
przeczytać i zapoznać się z całym 
rozdziałem Bezpieczeństwo.

Czêstotl
iwoœæ

Zadanie Działanie

Przy 
każdym 
użyciu

Sprawdzanie 
systemu 
blokady 
bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Awaria systemu blokady 
bezpieczeństwa i nieprawidłowe działanie urządzenia 
mogą być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń. 
Przed każdą eksploatacją urządzenia należy wykonać 

test tego systemu. Jeśli system nie funkcjonuje w opisany sposób, 
nie wolno korzystać z urządzenia do momentu wykonania 
odpowiednich napraw. Zobacz System blokady bezpieczeństwa 
na stronie 16.

Sprawdzanie 
hamulca 
postojowego

Załączyć hamulec postojowy i załączyć dźwignię obejścia 
przekładni. Zobacz MANUALNE PORUSZANIE URZ¥DZENIEM 
na stronie 20. Pchnąć urządzenie. Jeśli urządzenie się toczy, 
należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Stiga.

Czyszczenie 
urządzenia

Oczyścić silnik, akumulator, fotel itp. z odpadków i zabrudzeń. Nie 
używać rozpuszczalników, intensywnie działających środków 
czyszczących ani substancji ściernych. Instrukcje dotyczące 
mycia płyty kosiarki, zobacz Otwór do płukania na stronie 18.
NOTATKA: Powierzchnie lakierowane należy zabezpieczać 
woskiem samochodowym.

WAŻNE:Nie spryskiwać urządzenia wodą, szczególnie wtedy, gdy 
jeszcze nie wystygło po pracy.

Sprawdzanie 
opon

OSTRZEŻENIE: Unikaæ obra¿eñ! Nieprawid³owa 
obs³uga mo¿e spowodowaæ wybuchowe rozdzielenie 
opony i elementów obrêczy:

• Nie wolno próbowaæ zak³adaæ opony bez odpowiednich 
urz¹dzeñ i doœwiadczenia w tym zakresie.

• Nie pompowaæ opon powy¿ej zalecanego ciœnienia.
• Nie spawaæ ani nie podgrzewaæ zestawu kó³ i opon. 

Ciep³o mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie ciœnienia 
powietrza prowadz¹ce do eksplozji. Spawanie mo¿e os³abiæ 
strukturê lub zdeformowaæ ko³o.

OSTRZEŻENIE: Nie stawaæ z przodu lub nad zestawem opon 
podczas pompowania. U¿ywaæ przyczepianego uchwytu i wê¿a 
przed³u¿aj¹cego o wystarczaj¹cej d³ugoœci, aby zaj¹æ pozycjê z 
jednej strony.
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Przy 
każdym 
użyciu

Sprawdzanie 
ostrzy kosiarki

Sprawdzić, czy ostrza kosiarki nie są zużyte lub uszkodzone. 
Zobacz Czyszczenie akumulatora i kabli akumulatora na 
stronie 29.

Przestrzegać 
harmonogramu 
konserwacji w 
instrukcji silnika.

Dokonywaæ konserwacji silnika 
zgodnie z harmonogramem. 
Dok³adne instrukcje znajduj¹ siê w 
Instrukcji Obs³ugi Silnika.
UWAGA: Aby spuścić olej, należy 
odkręcić korek spustowy oleju 
i podłączyć przewód spustowy oleju 
dostarczony w zestawie do korka 
spustowego. Obrócić spust w lewą 
stronę, aby umożliwić spust oleju. 
Obrócić spust w prawą stronę, aby 
zamknąć.

25 
godzin 
lub co s
ezon

Sprawdzić 
akumulator

Akumulator i zaciski akumulatora należy utrzymywać w czystości. 
Zobacz OSTRZENIE OSTRZA KOSIARKI na stronie 27.

Smarowanie 
urządzenia

1. Nałożyć smar do smarowniczek (1) na obu przednich kołach.
2. Aby szybko wyregulować fotel, nałożyć smar przez szczeliny 

(2) w dolnej części płyty fotela. Wprowadzić smar do 
mechanizmu przesuwając kilkukrotnie fotel tam i z powrotem.

50 
godzin 
lub co s
ezon

Sprawdzanie 
elementów 
mocujących

Sprawdzić elementy mocujące ostrza kosiarki i wszystkie 
pozostałe elementy złączne. Wymienić lub uzupełnić uszkodzone 
lub brakujące elementy złączne. Dokręcić wszystkie nakrętki i 
śruby z prawidłowymi wartościami momentu obrotowego.

100 
godzin 
lub co 
sezon

Sprawdzić 
wszystkie paski

Wymienić zużyte lub zniszczone paski.
• Sprawdzić pasek układu hydrostatycznego. Zobacz 

WYMIANA PASKA HYDROSTATYCZNEGO na stronie 32, 
gdzie opisano umieszczenie paska układu 
hydrostatycznego.

• Sprawdzić pasek WOM. Zobacz WYMIANA PASKA WOM 
na stronie 32, gdzie opisano umieszczenie paska WOM.

Czêstotl
iwoœæ

Zadanie Działanie

Korek spustu oleju 

12
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PRZECHYLANIE FOTELA 
DO PRZODU
(Rysunek 8)
Przesunąć dźwignie sterownicze do pozycji 
neutralnej i obrócić uchwyty na zewnątrz. 
Przechylić fotel do przodu.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE 
POKRYWY SILNIKA
(Rysunek 9)
Otwieranie:
Przechylić fotel do przodu i pociągnąć tył 
pokrywy silnika, aż pokrywa silnika oprze się 
na ogranicznikach pokrywy silnika.
Zamykanie:
Nacisnąć tylną część pokrywy silnika w dół, 
by ją zamknąć.

ZDEJMOWANIE I MONTAŻ PŁYTY 
KOSIARKI

Zdejmowanie
(Rysunek 10)

1. Zdjąć pas WOM z kół pasowych 
klinowych silnika. Zobacz WYMIANA 
PASKA WOM na stronie 32.

2. Odłączyć cięgło od przedniego 
wspornika płyty.

3. Odłączyć przedni i tylny czop 
zawieszenia obrotowego od ramion 
podnoszących po obu stronach 
urządzenia, zdejmując nakrętki 3/8. 
Zachować je w celu zmontowania 
urządzenia.

4. Wysunąć płytę kosiarki spod 
urządzenia.

Zainstalować
(Rysunek 10)

1. Wsunąć płytę pod urządzenie.
2. Podłączyć cięgło do przedniego 

wspornika płyty.
3. Podłączyć przedni i tylny czop 

zawieszenia obrotowego od ramion 
podnoszących po obu stronach 
urządzenia za pomocą nakrętek 3/8.

4. Założyć pasek WOM na koło pasowe 
silnika. Zobacz WYMIANA PASKA 
WOM na stronie 32.

5. Wypoziomować i ustawić skok płyty 
kosiarki. Zobacz POZIOMOWANIE I 
USTAWIANIE SKOKU PŁYTY na 
stronie 25.

SERWIS I REGULACJE

OSTRZE¯ENIE! UNIKAĆ 
OBRAŻEŃ. Przed przystąpieniem 
do dalszej pracy należy dokładnie 
przeczytać i zapoznać się z całym 
rozdziałem Bezpieczeństwo.

Rysunek 8

1. Fotel przechylony do przodu
2. Elementy mocujące
3. Dźwignie kierownicze

1
2

3

Rysunek 9

Otwarta pokrywa silnika
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POZIOMOWANIE I USTAWIANIE 
SKOKU PŁYTY 
Skok to różnica w wysokości ostrza między 
przodem a tyłem lub z boku na bok.
Ustawiać na poziomej powierzchni z oponami 
napompowanymi do właściwego ciśnienia. 
Zobacz DANE TECHNICZNE na stronie 37.
Do wypoziomowania i ustawienia skoku płyty 
kosiarki wymagane jest ustawienie trzech 
wymiarów.

1. Odległość ostrzy kosiarki od ziemi.
2. Skok ostrzy kosiarki do przodu.
3. Boczny skok ostrzy kosiarki.

Odległość ostrzy kosiarki od ziemi
(Rysunek 11)

• W najniższej pozycji koszenia 
powinna wynosić 3.2 cm ± 0.6 cm (1 
1/2" ± 1/4").

• W najwyższej pozycji koszenia 
powinna wynosić 10.8 cm ± 0.6 cm (4 
1/2" ± 1/4").

Rysunek 10

1 23 46 5 67 7

1. Tylny czop zawieszenia obrotowego
2. Pasek WOM
3. Płyta kosiarki
4. Cięgło
5. Przedni czop zawieszenia obrotowego
6. Ramiona podnoszące
7. Nakrętki

Rysunek 11

1. Płyta kosiarki
2. Ostrze kosiarki
3. Ziemia

Najniższe położenie koszenia

3.2 cm ± 0.6 cm (1 1/2" ± 1/4")

13 2

Najwyższe położenie koszenia

10.8 cm ± 0.6 cm (4 1/2" ± 1/4")

13 2
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Skok ostrzy kosiarki do przodu
(Rysunek 12)

• Przednia krawędź ostrza powinna 
znajdować się 0 cm – 0.6 cm niżej od 
tylnej części ostrza.

UWAGA: Pomiar należy wykonać przy 
ostrzach kosiarki skierowanych do przodu. 

Boczny skok ostrzy kosiarki
(Rysunek 13)

• Powinien wynosić 0 cm – 0.6 cm (0" – 
1/4"), mierzony po obu stronach płyty 
kosiarki. 

UWAGA: Pomiar należy wykonać przy 
ostrzach kosiarki skierowanych w lewo 
i w prawo.

Regulacja płyty kosiarki w celu 
ustawienia wysokości i skoku ostrzy
(Rysunek 14)
UWAGA: Regulacja płyty kosiarki powoduje 
regulację wysokości i skoku ostrzy kosiarki.

1. Na początek należy wyregulować czopy 
i ponownie wykonać trzy pomiary 
wymagane do wypoziomowania i 
ustawienia skoku płyty kosiarki. Pomiary 
te są następujące:

a. Odległość ostrzy kosiarki od ziemi.
b. Skok ostrzy kosiarki do przodu.
c. Boczny skok ostrzy kosiarki

Regulacja czopów zawieszenia obrotowego:
 1. Za pomocą regulowanego lub otwartego 

klucza dokręcić lub poluzować 
przeciwnakrętkę na górze.

UWAGA: Aby uniknąć nadmiernej regulacji, 
należy zanotować, które nakrętki zostały 
dokręcone lub odkręcone i w jakim stopniu.

2. Za pomocą tego samego narzędzia 
dokręcić dolną nakrętkę sześciokątną, 
by podnieść płytę LUB odkręcić dolną 
nakrętkę sześciokątną, by opuścić płytę.

3. Dokręcić przeciwnakrętkę na górze, 
by zamocować połączenie w żądanym 
położeniu.

4. W razie potrzeby powtórzyć krok 1, 
aż wszystkie trzy wymiary (a, b i c) 
znajdą się w zakresie podanych 
tolerancji. 

Skok ostrzy kosiarki do przodu

Rysunek 12

1. Płyta kosiarki
2. Ostrze kosiarki
3. Ziemia

Skok do przodu = od 0 cm – 0.6 cm 
(0" – 1/4")

Przód płyty 
kosiarki

13 2

Rysunek 13

1. Płyta kosiarki
2. Ostrze kosiarki
3. Ziemia

1
3 2

Skok boczny

0.6 cm (1/4") między bokami

Rysunek 14

1. Tylny czop zawieszenia obrotowego
2. Płyta kosiarki
3. Przeciwnakrętka
4. Nakrętka sześciokątna

1

2
3

4
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WYMIANA OSTRZY KOSIARKI

Wymontowanie
(Rysunek 15)

1. Zablokować ostrza kosiarki, 
aby nie mogły się obracać.

2. Zdjąć elementy mocujące i ostrza 
kosiarki z płyty kosiarki.

Zamontowanie
(Rysunek 15)

1. Zamocować ostrza kosiarki na 
trzpieniach obrotowych za pomocą 
elementów mocujących.

2. Dokręcić nakrętkę 5/8" momentem 
obrotowym od 136 N•m do 163 N•m 
(100 stopofuntów – 120 stopofuntów).

OSTRZENIE OSTRZA KOSIARKI

1. Zdjąć ostrze kosiarki z urządzenia. 
Zobacz Wymiana ostrzy kosiarki na 
stronie 27.

Stiga zaleca ostrzenie ostrzy kosiarki 
w profesjonalnym warsztacie. Należy 
skontaktować się z dystrybutorem firmy Stiga.
Wyrzucić ostrze jeżeli (Rysunek 16):

• Ubytek metalu wynosi więcej 
niż 1.3 cm (1/2").

• obszar wyżłobienia elementu 
kierującego powietrze do góry ulegnie 
uszkodzeniu.

• Ostrze jest wygięte lub złamane.
Nie wolno zmieniać kąta krawędzi tnącej 
ani zaokrąglać narożników ostrza kosiarki.

2. Ostrza kosiarki należy ostrzyć usuwając 
taką samą ilość materiału z obu stron 
ostrza kosiarki.

3. Sprawdzić wyważenie ostrza kosiarki, 
nasuwając je na trzpień bez gwintu. 
Jeśli ostrze jest wyważone, powinno 
pozostać w położeniu poziomym. 
Jeśli któryś koniec ostrza opada, 
naostrzyć cięższy koniec, aż do 
wyważenia ostrza.

4. Założyć ostrze kosiarki na urządzenie. 
Zobacz Wymiana ostrzy kosiarki na 
stronie 27.

OSTRZEŻENIE: Ostrza kosiarki 
są bardzo ostre i mogą 
spowodować skaleczenia. 
Podczas ich serwisowania 
zachować szczególną ostrożność 
i zabezpieczyć ostrza lub założyć 
rękawice.

Rysunek 15

1. Wrzeciono
2. Ostrze
3. Podkładka
4. Nakrętka 5/8 cala

1 2

3

4

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO 
ostrzyć ostrzy założonych na 
urządzeniu. Niewyważone ostrze 
kosiarki powoduje nadmierne 
drgania i może spowodować 
uszkodzenie urządzenia. 
Sprawdzić wyważenie ostrza 
kosiarki przed ponownym 
założeniem ostrzy. NIE WOLNO 
spawać ani prostować ostrzy 
kosiarki.
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OBSŁUGA AKUMULATORA
UWAGA: Urządzenie jest wyposażone 
w bezobsługowy akumulator nie wymagający 
regularnego serwisowania, poza 
czyszczeniem końcówek.

WYJMOWANIE I INSTALACJA 
ZAMONTOWANEGO 
FABRYCZNIE AKUMULATORA

Wyjmowanie zamontowanego 
fabrycznie akumulatora 
(Rysunek 17)

1. Opuścić płytę w najniższe położenie 
cięcia.

2. Przechylić fotel do przodu. Zobacz 
Przechylanie fotela do przodu na 
stronie 24.

3. Najpierw odłączyć przewód ujemny (-), 
następnie dodatni (+).

UWAGA: Nie przecinać opaski zaciskowej 
mocującej kabel dodatni do wspornika 
dociskowego akumulatora, chyba że podczas 
instalacji akumulatora U1.

4. Zdjąć nakrętkę i śrubę mocujące 
wspornik dociskowy akumulatora. 
Odłożyć w celu ponownego założenia.

UWAGA: Śruba zabezpieczająca akumulator 
przechodzi przez dolną część ramy. Włożyć 
rękę pod ramę, by chwycić odkręconą śrubę.

5. Wyjąć akumulator z urządzenia. 

 Montaż fabrycznie zamontowanego 
akumulatora
(Rysunek 17)

1. Przechylić fotel do przodu. Zobacz 
Przechylanie fotela do przodu na 
stronie 24.

2. Umieścić akumulator w ramie, pod 
fotelem, z zaciskami akumulatora 
umieszczonymi jak na (Rysunek 17). 

3. Umieścić obejmę mocującą akumulatora 
na górze akumulatora. Zaczepić 
zakrzywiony koniec wspornika w dolnym 
otworze mocującym w ścianie ramy 
(Rysunek 18). 

4. Przełożyć śrubę przez otwór mocujący 
znajdujący się najbliżej akumulatora 
i poprzez wspornik mocujący. 
Zabezpieczyć nakrętką.

OSTRZEŻENIE! Elementy 
akumulatora, np. bieguny, zaciski 
oraz związane z nimi akcesoria 
zawierają ołów i jego związki, 
które w stanie Kalifornia są 
uznawane za substancje 
rakotwórcze, szkodliwe dla płodu 
lub w inny sposób szkodliwie 
wpływające na rozrodczość. 
Po jego obsłudze należy umyć 
ręce.

Rysunek 16

 1.  Erozja powierzchni nośnej
 2.  Krawędź tnąca

21

NIE ostrzyć w ten sposób.

Ostrzyć w ten sposób.

Wyrzucić, jeśli 
ubytek 
przekracza 
1.3 cm (1/2")

Rysunek 17

1. Styk (+) dodatni
2. Kabel dodatni (+)
3. Obejma mocująca akumulatora
4. Akumulator
5. Zacisk ujemny (–)
6. Kabel ujemny (–)
7. Nakrętka
8. Sworzeń

3 5

1

2

4 67 8
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WAŻNE:Dokręcić nakrętkę, aż akumulator 
zostanie bezpiecznie zamocowany i nie 
będzie się przesuwał ani obijał podczas całej 
operacji. NIE WOLNO nadmiernie dokręcać.

5. Podłączyć przewód od końcówki 
dodatniej (+), następnie od ujemnej (-).

6. Pokryć końcówki kabli i styki 
akumulatora wazeliną lub smarem 
izolującym.

7. Ustawić fotel w normalnym położeniu. 
Zobacz Przechylanie fotela do przodu 
na stronie 24.

Montaż akumulatora U1
(Rysunek 18 i 19)

1. Wyjmowanie akumulatora 
zamontowanego fabrycznie. Zobacz 
Wyjmowanie zamontowanego 
fabrycznie akumulatora na stronie 28.

UWAGA: Przeciąć opaskę kablową łączącą 
kabel dodatni ze wspornikiem zaciskowym 
akumulatora.

2. Umieścić akumulator w ramie, pod 
fotelem, z zaciskami umieszczonymi 
jak poniżej (Rysunek 19).

3. Umieścić wspornik dociskowy 
akumulatora na akumulatorze. Zaczepić 
zakrzywiony koniec wspornika w górnym 
otworze mocującym w ścianie ramy 
(Rysunek 18).

4. Przełożyć śrubę przez otwór mocujący 
znajdujący się najbliżej akumulatora 
i poprzez wspornik mocujący. 
Zabezpieczyć nakrętką.

WAŻNE:Dokręcić nakrętkę, aż akumulator 
zostanie bezpiecznie zamocowany i nie 
będzie się przesuwał ani obijał w ramie.

5. Podłączyć przewód od końcówki 
dodatniej (+), następnie od ujemnej (-).

6. Pokryć końcówki kabli i styki 
akumulatora wazeliną lub smarem 
izolującym.

7. Ustawić fotel w normalnym położeniu. 
Zobacz Przechylanie fotela do przodu 
na stronie 24.

Czyszczenie akumulatora i kabli 
akumulatora
(Rysunek 17)

1. Przechylić fotel do przodu. Zobacz 
Przechylanie fotela do przodu na 
stronie 24.

2. Najpierw odłączyć przewód ujemny (-), 
następnie dodatni (+).

3. Wyczyścić końcówki kabli, zacisk (-) 
ujemny oraz zacisk (+) dodatni za 
pomocą szczotki drucianej i spłukać 
słabym roztworem sody oczyszczonej.

4. Najpierw podłączyć przewód dodatni (+), a następnie ujemny (–).

Rysunek 18

1. Fabryczny otwór mocowania 
baterii

2. Otwór mocowania baterii

1

2

1

2

Rysunek 19

1. Styk (+) dodatni
2. Kabel dodatni (+)
3. Obejma mocująca akumulatora
4. Akumulator
5. Zacisk ujemny (–)
6. Kabel ujemny (–)
7. Nakrętka
8. Sworzeń

35 1 2

4 678
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5. Pokryć końcówki przewodów i zaciski 
akumulatora wazeliną lub smarem 
izolującym.

6. Ustawić fotel w normalnym położeniu. 
Zobacz Przechylanie fotela do przodu 
na stronie 24.

Ładowanie akumulatora
(Rysunek 17)

WAŻNE: NIE stosować metody szybkiego 
ładowania. Ładowanie w szybszym tempie 
niszczy i uszkadza akumulator.

WAŻNE: ZAWSZE stosować się do zaleceń 
umieszczonych na akumulatorze i ładowarce 
akumulatorów przez producenta. 
Skontaktować się z producentem 
akumulatora i ładowarki w celu uzyskania 
szczegółowych instrukcji.

1. Wyjąć akumulator z urządzenia. Zobacz 
Wyjmowanie i instalacja 
zamontowanego fabrycznie akumulatora 
na stronie 28.

2. Umieścić akumulator w dobrze 
przewietrzonym pomieszczeniu.

3. Najpierw podłączyć przewód dodatni (+) 
ładowarki do końcówki dodatniej (+), 
następnie ujemny (-) przewód ładowarki 
do końcówki ujemnej (-).

4. Ładować akumulator zgodnie 
z instrukcjami producenta akumulatora 
i ładowarki.

5. Założyć akumulator na urządzenie. 
Zobacz Wyjmowanie i instalacja 
zamontowanego fabrycznie akumulatora 
na stronie 28.

Rozruch za pomocą zewnętrznego 
akumulatora
Firma Stiga nie zaleca awaryjnego rozruchu 
urządzenia. Rozruch awaryjny może 
uszkodzić silnik i podzespoły układu 
elektrycznego. Szczegółowe informacje 
znajdują się w instrukcji silnika.

REGULACJA DŹWIGNI 
KIEROWNICZYCH
(Rysunek 20)

WAŻNE:Wyregulować jednakowo 
każdą dźwignię kierowniczą.
UWAGA: Podczas regulowania dźwigni 
za pierwszym razem zaleca się wykonywanie 
regulacji w poniższej kolejności.

1. Regulacja wysokości dźwigni 
kierowniczej

1. Wykręcić śrubę, która mocuje kierownicę 
do górnego ramienia regulacji. Przesuwać 
kierunicę w górę i w dół, aż otwory 
mocujące kierownicy wyrównają się 
z preferowanymi otworami regulacyjnymi.

2. Włożyć i dokręcić śrubę.

2. Regulacja szerokości dźwigni 
kierowniczej

1. Poluzować śrubę w podstawie dolnego 
ramienia regulacji pozycja 5.

2. Obracać mimośrodowym elementem 
dystansowym, aby odsunąć lub przysunąć 
dźwignie w stronę operatora 
(rysunek 21).

3. Dokręcić elementy mocujące.

OSTRZEŻENIE: ZAMARZNIĘTY 
AKUMULATOR MOŻE 
EKSPLODOWAĆ i stać się 
przyczyną śmierci lub poważnych 
obrażeń. NIE WOLNO ładować 
zamarzniętego akumulatora. 
Przed ładowaniem należy 
poczekać, aż akumulator 
odmarznie.

Rysunek 20

2

1

1. Kierownica
2. Górne ramię regulacji
3. Otwory regulacyjne
4. Mimośrodowa podkładka dystansująca
5. Elementy mocujące
6. Dolne ramię regulacji

5
Regulacja 2

Regulacja1

Regulacja 3

4

6

3



PL - 31

3. Regulacja dźwigni kierowniczych w 
przód i w tył

1. Poluzować, ale nie wykręcać, śruby 
mocujące kierownicę do górnego 
ramienia regulacji.

2. Przesunąć dźwignię kierowniczą 
w przód lub w tył do żądanej pozycji 
i dokręcić śruby.

UWAGA: Najpierw dokręcić górną śrubę.

Regulacja prędkości jazdy w przód
(Rysunek 22)
Skok dźwigni kierowniczych może wymagać 
regulacji, jeśli urządzenie skręca w prawo lub 
w lewo, gdy obydwie dźwignie kierownicze są 
maksymalnie popchnięte do przodu. 
Urządzenie nie powinno zbaczać więcej niż 
0.61 m (2 stopy) od linii prostej na odcinku  
9.14 m (30 stóp).
Strona, na którą urządzenie skręca, 
wskazuje, że koło jezdne po tej stronie 
obraca się wolniej niż koło po przeciwnej 
stronie. Aby urządzenie poruszało się po linii 
prostej, koło obracające się szybciej musi 
zwolnić, albo koło obracające się wolniej 
musi przyspieszyć.

WA¯NE: Przed dokonaniem regulacji 
sprawdzić ciśnienie w oponach. 
Nieprawidłowe lub niejednolite ciśnienie w 
oponach może spowodować nierówną jazdę 
urządzenia.

1. Ustalić, w którą stronę urządzenie 
skręca.

2. Poluzować przeciwnakrętkę na śrubie 
regulacyjnej.

3. Wyregulować prędkość przez:
• Obrócenie śruby regulacyjnej zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara, aby 
zmniejszyć skok dźwigni sterowniczej.

• Obrócenie śruby regulacyjnej 
przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara, aby zwiększyć skok dźwigni 
sterowniczej.

4. Dokręcić przeciwnakrętkę.

UWAGA: Nie można regulować prędkość 
jazdy wstecz. Jeśli urządzenie zbacza 
nadmiernie w lewą lub prawą, należy 
skontaktować się z dealerem w celu naprawy.

Rysunek 21

Obrócić ten koniec w stronę „od” operatora, 
aby przesunąć dźwignie na zewnątrz. 

Obrócić ten koniec w stronę 
„do” operatora, aby przesunąć dźwignie 
do wewnątrz. 

Rysunek 22

1. Śruba do regulacji skoku do przodu
2. Dolne ramię regulacji

1

2
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WYMIANA PASKA WOM
Zdjąć
(Rysunek 23)

1. Opuścić płytę kosiarki na ziemię.
2. Zdjąć pokrywy pasów z płyty kosiarki.

3. Obrócić ramię koła pasowego luźnego 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, urządzenia 
aż naprężenie zostanie zdjęte z paska 
WOM.

4. Zdjąć pasek WOM z lewego koła 
pasowego płyty kosiarki.

5. Powoli zwolnić ramię koła pasowego 
luźnego, aż naprężenie na sprężynie 
koła pasowego luźnego zostanie 
zniwelowane.

6. Zdjąć pasek WOM z płyty kosiarki 
i koła pasowego silnika.

Zainstalować
(Rysunek 23)
UWAGA: Nie wolno instalować paska WOM 
na lewym kole pasowym płyty kosiarki 
w czynności 1.

1. Założyć pasek WOM na koło pasowe 
silnika i płytę kosiarki.

2. Obrócić ramię koła pasowego luźnego 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż pas WOM 
zostanie naciągnięty na lewe koło 
pasowe płyty kosiarki.

3. Powoli zwolnić ramię koła pasowego 
luźnego, aż koło pasowe luźne pewnie 
dociśnie się do pasa WOM.

4. Zamontować pokrywy pasów na płycie 
kosiarki.

UWAGA: Upewnić się, że pasek znajduje się 
w rowku po zamontowaniu pokryw paska.

WYMIANA PASKA 
HYDROSTATYCZNEGO
Zdjąć
(Rysunek 24)

1. Zdjąć pasek WOM (Zobacz WYMIANA 
PASKA WOM na stronie 32).

2. Odłączyć sprężynę Koła Pasowego 
Luźnego.

3. Zdjąć pasek układu hydrostatycznego 
z kół pasowych przekładni 
hydrostatycznej, kół pasowych napędu 
i koła pasowego luźnego.

Zainstalować
(Rysunek 24)

1. Założyć pasek układu hydrostatycznego 
na kole pasowym luźnym, kole pasowym 
napędu i kołach pasowych przekładni 
hydrostatycznej.

2. Zamontować sprężynę Koła Pasowego 
Luźnego.

3. Założyć pasek WOM (Zobacz 
WYMIANA PASKA WOM na stronie 32).

OSTRZEŻENIE: Zachować 
ostrożność podczas zwalniania 
naprężenia sprężyny koła pasowego 
luźnego. Przy wykonywaniu tej 
czynności zachować odpowiednią 
odległość od kół pasowych.

Rysunek 23

1. Wrzeciono płyty kosiarki
2. Koło pasowe silnika
3. Koło pasowe luźne płyty kosiarki
4. Pasek WOM

3

4
1

1

2
OSTRZEŻENIE: Zachować 
ostrożność podczas zwalniania 
naprężenia sprężyny koła pasowego 
luźnego. Przy wykonywaniu tej 
czynności zachować odpowiednią 
odległość od kół pasowych.
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Przechowywanie krótkoterminowe
WAŻNE: NIE WOLNO czyścić urządzenia 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 
lub przechowywać urządzenia pod gołym 
niebem.
Usunąć brud, smar, liście itp. Urządzenie 
należy przechowywać w suchym, czystym 
miejscu.
Skontrolować urządzenie pod kątem 
oznak zużycia lub uszkodzeń. Sprawdzić, 
czy wszystkie elementy mocujące są 
właściwie dokręcone.

Przechowywanie długoterminowe
Postępować zgodnie z instrukcjami dla 
Przechowywania krótkoterminowego.
Wyjąć i całkowicie naładować akumulator. 
Urządzenie należy przechowywać w suchym, 
czystym miejscu.
Szczegółowe informacje dotyczące 
właściwych procedur przechowywania silnika 
można znaleźć w instrukcji silnika.
Zamalować zadrapania lub wyszczerbienia 
na powierzchniach lakierowanych.

Rysunek 24

1

1. Pasek hydrostatyczny
2. Ko³o pasowe przek³adni hydrostatycznej
3. Ko³o pasowe swobodne
4. Sprê¿yna ko³a pasowego luŸnego

2

2

3

4 PRZECHOWYWANIE
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

NAPRAWA

Silnik nie rusza.

 1. System blokady 
bezpieczeństwa nie 
jest włączony lub 
występuje usterka 
systemu.

 1. Sprawdziæ system blokady 
bezpieczeñstwa (Zobacz System blokady 
bezpieczeństwa na stronie 16).

 2. Zbiornik paliwa 
jest pusty.

 2. Nape³niæ zbiornik paliwa (Zobacz 
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA na 
stronie 19).

 3. Rozładowany 
akumulator.

 3. Naładować akumulator. Zobacz 
Ładowanie akumulatora na stronie 30.

 4. Połączenie między 
akumulatorem a 
przewodami 
akumulatora jest 
niewystarczające.

 4. Dokręcić przewody akumulatora i/lub 
oczyścić akumulator i przewody 
akumulatora. Zobacz Czyszczenie 
akumulatora i kabli akumulatora na 
stronie 29.

 5. Przewody świec 
zapłonowych są 
luźne lub występuje 
usterka świec 
zapłonowych.

 5. Połączyć przewody świec zapłonowych 
lub wymienić świece zapłonowe. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się w Instrukcji obsługi silnika.

 6. Wadliwy układ 
elektryczny.

 6. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Nierówna praca 
silnika.

 1. Załączony zasysacz.  1. Rozłączyć zasysacz. 

 2. Zatkany wkład filtra 
powietrza.

 2. Wyczyścić lub wymienić wkład filtra 
powietrza. Szczegółowe informacje 
znajdują się w Instrukcji obsługi silnika.

 3. Wadliwy silnik.  3. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Urządzenie 
nie porusza się, 
gdy silnik 
pracuje, 
po użyciu 
dźwigni 
kierowniczych.

 1. dźwignia obejścia 
przekładni jest 
załączona.

 1. Rozłączyć dźwignię obejścia przekładni. 
Zobacz MANUALNE PORUSZANIE 
URZ¥DZENIEM na stronie 20.

 2. Uszkodzony pasek 
układu 
hydrostatycznego.

 2. Wymieniæ pasek hydrostatyczny 
(Zobacz WYMIANA PASKA 
HYDROSTATYCZNEGO na stronie 32).

 3. Wadliwa przek³adnia.  3. Skontaktowaæ siê ze swoim dealerem 
firmy Stiga.

WOM lub ostrza 
kosiarki nie 
załączają się lub 
wyłączają.

 1. Przycisk obecności 
operatora nie jest 
wciśnięty.

 1. Nacisnąć przycisk obecności operatora 
siadając na fotelu.

 2. Uszkodzony 
przełącznik 
wykrywania 
obecności operatora.

 2. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

 3. Uszkodzony pasek 
WOM.

 3. Wymienić pasek WOM. Zobacz 
WYMIANA PASKA WOM na stronie 32.

 4. Usterka przełącznika 
WOM, przewodów, 
złączy lub sprzęgła.

 4. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.
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Silnik się 
przegrzewa.

 1. Niski poziom oleju 
silnikowego.

 1. Dolać oleju silnikowego. Szczegółowe 
informacje znajdują się w Instrukcji 
obsługi silnika.

 2. Zatkany system 
chłodzenia.

 2. Wyczyścić system chłodzenia. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się w Instrukcji obsługi silnika.

 3. Wadliwy silnik.  3. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Maszynę daje 
się poruszyć 
przy 
wyłączonym 
silniku 
i włączonym 
hamulcu 
postojowym.

 1. hamulec postojowy 
wymaga regulacji.

 1. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

 2. Usterka hamulca 
postojowego.

 2. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Urządzenie nie 
porusza się po 
linii prostej.

 1. Nieprawidłowe 
ciśnienie w oponach.

 1. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Zobacz 
specyfikacje na stronie 37.

 2. Dźwignie kierownicze 
wymagają regulacji.

 2. Wyregulować dźwignie kierownicze. 
Zobacz Regulacja prędkości jazdy w 
przód na stronie 31.

 3. Przekładnia 
hydrostatyczna i/lub 
układ cięgieł wymaga 
regulacji.

 3. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Maszyna pełza 
(porusza się 
z niewielką 
prędkością), 
gdy dźwignie 
kierownicze 
znajdują się 
w położeniu 
neutralnym.

 1. Przekładnia 
hydrostatyczna i/lub 
układ cięgieł wymaga 
regulacji.

 1. Należy skontaktować się z dystrybutorem 
firmy Stiga.

Zła jakość 
koszenia.

 1. Płyta kosiarki nie jest 
wypoziomowana lub 
pochylenie płyty 
kosiarki jest 
nieprawidłowe.

 1. Wypoziomować i ustawić pochylenie 
płyty kosiarki. Zobacz POZIOMOWANIE I 
USTAWIANIE SKOKU PŁYTY na 
stronie 25.

 2. Tępe lub uszkodzone 
ostrza kosiarki.

 2. Naostrzyć (Zobacz OSTRZENIE 
OSTRZA KOSIARKI na stronie 27) lub 
wymienić ostrza kosiarki (Zobacz 
Wymiana ostrzy kosiarki na stronie 27).

PROBLEM PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA

NAPRAWA
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Pełną listę kompatybilnych akcesoriów 
i przystawek można znaleźć u dystrybutora 
firmy Stiga.

AKCESORIA

Opis

Zestaw do mulczerowania

Zestaw haka do przyczepy
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DANE TECHNICZNE
Model numer 915333

Silnik

Typ Briggs & Stratton Intek

Moc znamionowa - kW 10.8

Pojemność silnika - cm3 (in3) 656 (40.03)

Maksymalne obr./min 2600

Napęd

Maks. prędkość jazdy do przodu – km/h 
(mile/godz.)

7.2 (4.47)

Maks. prędkość jazdy do tyłu – km/h 
(mile/godz.)

3.6 (2.24)

Promień skrętu Zero

Hamulce Wewnątrz przekładni

Przekładnia Napęd hydrostatyczny

Elektryczna

Rozrusznik Elektryczny

Akumulator 12 V bezobsługowy 
190 CCA

WOM (wał odbioru mocy) Sprzęgło elektryczne

Paliwo

Rodzaj paliwa Patrz Instrukcja silnika.

Pojemność zbiornika paliwa – l (gal.) 7.49 (1.98)

Rozmiar i ciężar

Długość – cm (cale) 165.1 (65)

Szerokość – cm (cale) 137.2 (54)

Ciężar – kg (funty) 222 (489.43)

Wysokość – cm (cale) 102 (40.16)

Opony

Rozmiar opony przedniej - in 11 x 4-5

Rozmiar opony tylnej - in 18 x 8.5 x 8

Ciśnienie w przednich oponach – kPa (psi) 317 (46.0)

Ciśnienie w tylnych oponach – kPa (psi) 69 (10.0)

Płyta kosiarki

Wysokość cięcia – cm (cale) 3.8 – 11.4 (1.5 – 4.5)

Szerokość cięcia – cm (cale) 106.7 (41.88)

Kody narzędzi tnących

Fisher Barton 04265400

Stiga (części zamienne) 118830002/0

Holowanie

Maks. masa holowanego urządzenia – kg (funty) 136 (300.0)

Maks. nacisk pionowy na zaczep holowniczy – kg 
(funty)

13.6 (30.0)
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CE Dźwięku i Wibracji (Ref. EN ISO 5395-1: 2013)

Ciśnienie dźwięku podczas pracy (Lpa) w dB(A) 84

Niepewność w dB(A) 3.75

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa) w 
dB(A) 99

Niepewność w dB(A) 1.59

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa) w 
dB(A) 100

Pomiar drgań (m/s2) na rękach operatora 2.8

Niepewność w m/s2 1.4

Drgania mierzone na fotelu operatora (m/s2) 1.0

Niepewność w m/s2 0.5

DANE TECHNICZNE
Model numer 915333
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