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Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією даного пристрою
і звертайтесь до неї за інформацією щоразу при виникненні потреби
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ОПИС ПРИЛАДУ
Електрична газонокосарка - це незамінний агрегат в домашньому
господарстві, за допомогою якого можна швидко і якісно викосити газони
та паркові зони, акуратно обкосити предмети ландшафтного дизайну.
Конструкція має стильний, сучасний дизайн і компактні форми, оснащена
зручною ручкою. Зрізана трава може збиратися в об’ємний травозбірник,
або після обробки системою мульчування використовуватися в якості
добрива. Ергономічний і ударостійкий корпус захищає від механічних
пошкоджень в процесі роботи. Великі колеса не ушкоджують поверхню,
сприяють прекрасній маневреності та легкості ходу.
Апарат екологічно чистий у роботі. Витривалий двигун є економним у
споживанні електроенергії, забезпечує високу продуктивність навіть при
максимальних навантаженнях.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга/частота мережі В/Гц

230/50

Максимальна потужність, Вт

1200

Частота обертання ножа, об/хв

3000

Ширина різу, мм

320

Висота різу, мм

25/40/55

Об’єм травозбірника, л

35

Маса (нетто), кг

9

Маса (брутто), кг

10

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА ГАЗОНОКОСАРКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рукоятка оператора.
Фіксатори рукоятки.
Кришка травозбірника.
Рукоятка для перенесення.
Силовий агрегат.
Транспортувальні колеса.
Травозбірник.
Силовий кабель.
Фіксатори силового кабелю.
Кнопка блокування від випадкового
вмикання.
11. Важіль «Вмикання/Вимикання»
12. Силова вилка.
13. Фіксатор подовжувача.
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БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ
• Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтеся під час
роботи з газонокосаркою, так як це може викликати втрату контролю і
стати причиною отримання травм різного ступеня важкості.
• Не вмикайте двигун та не працюйте виробом у разі хвороби, в стані
стомлення, наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також під впливом
сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та
увагу.
• Стежте за цілісністю та справністю виробу. Перш ніж почати роботу
газонокосаркою, перевірте справність та надійність кріплення ножа,
рукоятки і травозбірника. Ні в якому разі не вмикайте та не працюйте
виробом у разі наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими
частинами і деталями. Всі передбачені конструкцією складові та захисні
елементи повинні знаходитися на штатних місцях.
• Працюючи з виробом, надягайте відповідний захисний одяг (куртку
і штани або комбінезон). Взувайте міцні захисні чоботи або черевики з
закритим носком та з підошвою, що не ковзає. Завжди використовуйте
засоби захисту обличчя і очей, а також органи слуху. Обов’язково
надягайте головний убір.
• Перш ніж увімкнути виріб, переконайтеся, що ніж вільно обертається і
не доторкається до сторонніх предметів. Під час вмикання газонокосарки
перебувайте тільки збоку або позаду виробу.
• Не торкайтеся деталей виробу, які обертаються. Не допускайте
перебування частин тіла в зоні обертових деталей газонокосарки.
• Перевірте територію, на якій ви плануєте працювати, на наявність
сторонніх предметів – каміння, металу, скла, пластмасових та дерев’яних
предметів.
• Не використовуйте виріб для скошування трави на газонах, які мають
горбисту поверхню.
• Не використовуйте виріб для обрізання дерев, чагарнику та живоплоту,
а також подрібнення зрізаних сучків дерев і чагарнику.
• Не
починайте
користуватися
виробом,
попередньо
не
потренувавшись. Перш ніж приступити до роботи, обов’язково
попрактикуйтесь - викосіть траву на невеликій ділянці.
• Не допускайте присутності сторонніх людей і тварин у зоні проведення
робіт (у радіусі 15 метрів).
• Під час роботи газонокосаркою зберігайте стійке положення. Під час
роботи з виробом пересувайтесь повільним кроком. В процесі роботи
утримуйте виріб двома руками, міцно тримаючись за рукоятку. Під час
роботи виробом уникайте руху спиною вперед, так як при цьому присутня
ймовірність оступитися.
• Під час роботи виробом дотримуйтесь безпечної дистанції між вами і
газонокосаркою.
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• Будьте гранично уважні під час роботи газонокосаркою на схилах.
Не працюйте газонокосаркою, переміщаючись по схилу знизу-вгору або
зверху-вниз – пересувайтесь тільки впоперек схилу. Також звертайте
увагу на положення кабеля. На схемі показаний рекомендований метод
пересування.

• Не працюйте в безпосередній близькості (менше ніж 5 метрів) від
місцезнаходження легкозаймистих матеріалів. Забороняється вмикати й
експлуатувати виріб поблизу джерел відкритого вогню, в безпосередній
близькості від сухих кущів, гілок або інших легкозаймистих предметів,
горючих та вибухових речовин.
• Не користуйтеся газонокосаркою у разі випадання роси, під час
дощу чи снігопаду, сильного вітру, а також вночі або в умовах обмеженої
видимості.
• Не лийте на газонокосарку воду. Якщо газонокосарка якимось чином
намокла, витріть насухо.
• Якщо під час роботи сталося зіткнення ножа з металом, камінням або
іншими твердими сторонніми предметами, негайно вимкніть виріб та
проведіть огляд ножа на предмет пошкодження.
• Під час заміни ножа, установки рукоятки, регулювання висоти
скошування, видалення скошеної трави з травозбірника або вибору
режиму скошування, обов’язково виключіть вилку з розетки.
• Не працюйте газонокосаркою, якщо ніж затуплений, тому що при
цьому підвищується ймовірність отримання травми і виріб може вийти з
ладу. Постійно стежте за станом ножа. Не встановлюйте на виріб ніж, який
має пошкодження. Не використовуйте саморобні ножі. Не експлуатуйте
газонокосарку з розбалансованим ножом, так як це призведе до
підвищеної вібрації та можливого виходу газонокосарки з ладу.
• Не допускайте переповнення травозбірника. Своєчасно видаляйте
скошену траву з контейнера травозбірника.
• Не перевантажуйте електричний двигун газонокосарки, чергуйте
роботу з відпочинком.
• Не залишайте виріб увімкненим без нагляду.
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• Не використовуйте виріб, якщо пошкоджена ізоляція подовжуючого
кабелю. Використовуйте цільний кабель відповідної довжини та перерізу
не менше 1,5 мм2 . Перш ніж розпочати роботу, перевіряйте стан кабелю
з метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте
використання перегнутого, скрученого або пошкодженого кабелю.
• Від’єднуйте мережевий кабель від джерела електроживлення під час
перевірки, розплутування або ліквідації пошкоджень, а також під час
регулювання, обслуговування та очищення газонокосарки. Від’єднуйте
виріб від розетки під час переходу з однієї ділянки роботи на іншу, а також
під час перерви в роботі.
• У разі використання подовжувача в бобіні – повністю розмотайте
кабель, так як намотаний на бобіну кабель може перегрітися і спалахнути.
• Для надійної фіксації мережевого кабелю і силової вилки
використовуйте спеціальні фіксатори, які входять в комплект поставки
газонокосарки.
• Не носіть та не піднімайте газонокосарку, якщо електричний двигун
працює.
• Очищуйте газонокосарку від скошеної трави, пилу та бруду відразу ж
після закінчення роботи.
• Технічне обслуговування і зберігання газонокосарки здійснюйте лише
у відповідності до вимог даного керівництва з експлуатації.
• Не дозволяйте користуватися виробом дітям та особам з обмеженими
можливостями.
Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі,
появи сильного стукоту, шуму, іскор чи полум’я, необхідно
негайно знеструмити виріб і звернутися до сервісного
центру.
Дане керівництво не в змозі врахувати всі випадки, які можуть виникнути
в реальних умовах експлуатації газонокосарки. Тому, під час роботи
виробом керуйтеся здоровим глуздом, дотримуйтесь граничної уваги і
акуратності.
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РОБОТА З ГАЗОНОКОСАРКОЮ
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Зовнішній огляд
1. Дістаньте газонокосарку та всі її складові з упаковки.
2. Огляньте газонокосарку і переконайтеся, що немає пошкоджень.
3. Перевірте справність елементів управління газонокосаркою.
4. Переконайтеся, що параметри електричної мережі, до якої Ви плануєте
підключати газонокосарку, відповідають параметрам, що зазначені у
технічних характеристиках даного керівництва.
5. Переконайтеся в справності та правильності кріплення ножа.
Збирання та підготовка до роботи
1. Зберіть рукоятку і надійно приєднайте до корпусу газонокосарки.
2. Встановіть на рукоятці фіксатори силового кабелю і надійно закріпіть
кабель
3. Встановіть на виріб транспортувальні колеса і надійно зафіксуйте.
4. Встановіть необхідну висоту скошування
5. З’єднайте дві частини травозбірника
6. Під’єднайте травозбірник до корпусу газонокосарки.
7. Перевірте надійність кріплення частин та деталей газонокосарки.
У разі необхідності здійсніть підтяжку кріпильних з’єднань.
Установка рукоятки (a, b, c, d)
1. Встановіть газонокосарку на рівній поверхні, забезпечивши стійке
положення виробу.
2. З’єднайте складові частини рукоятки між собою. Для чого треба
сумістити отвори на рукоятці з отворами на кронштейні.
3. Вставте болти в отвори і надійно закрутіть баранчикові гайки .
4. Вставте кронштейн рукоятки до упору в установочні отвори корпусу
косарки.
5. Надійно зафіксуйте кронштейн рукоятки гвинтами.
6. Перевірте надійність фіксації рукоятки.
Установка транспортувальних коліс (f)
1. Встановіть на колісні осі транспортувальні колеса та зафіксуйте
кільцевими фіксаторами.
2. Встановіть на колеса декоративні ковпаки.
3. Перевірте надійність кріплення транспортувальних коліс.
Установка травозбірника (e)
Якщо Ви плануєте використовувати газонокосарку в режимі «в
травозбірник», необхідно під’єднати травозбірник до газонокосарки.
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Щоб під’єднати травозбірник до газонокосарки, відкрийте захисну
кришку і акуратно під’єднайте травозбірник. При цьому фіксатори на
травозбірнику повинні увійти в надійне зачеплення з фіксаторами на
корпусі . Переконайтеся в надійності фіксації травозбірника.
a

d

b

e

c

f

Встановлення та відокремлення травозбірника здійснюйте
тільки тоді, коли газонокосарка знеструмлена.
Регулювання висоти скошування
Конструкцією газонокосарки передбачені 3 фіксовані положення висоти
скошування. Таким чином, можна встановити висоту скошування, яка
становить 25/40/55мм.
Щоб змінити висоту скошування, необхідно передню і задню колісні осі
встановити у відповідний паз (одне з трьох положень).
Колісні осі в пазах необхідно встановлювати в однаковому
положенні.
Необхідно враховувати, що встановлюючи колісні осі в верхній паз,
висота скошування зменшується, встановлюючи колісні осі в нижній
9
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паз – висота скошування збільшується. Висоту скошування вибирають
таким чином, щоб ніж не торкався поверхні ґрунту, при цьому висота
трави після стрижки відповідала необхідній. Якщо поверхня газону рівна,
встановлюється мінімальна висота скошування. І навпаки, якщо територія
має нерівний рельєф, то встановлюється максимальна висота скошування.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОНОКОСАРКИ
1. Виконайте комплекс підготовчих заходів, викладених у главі
«підготовка до роботи» даного керівництва.
2. Підключіть виріб до джерела електроживлення.
3. Прийміть стійке положення.
4. Міцно візьміться двома руками за рукоятку, щоб забезпечити
належний контроль над інструментом.
5. Увімкніть газонокосарку і почніть роботу виробом.
При цьому швидкість руху газонокосарки визначайте станом поверхні,
що підлягає скошуванню.
Вмикання і вимикання газонокосарки
Щоб увімкнути газонокосарку натисніть на
кнопку блокування від випадкового вмикання (А)
і не відпускаючи кнопку натисніть на важіль
«Вмикання/Вимикання» (В). Після того, як
електричний двигун газонокосарки почне
працювати, відпустіть кнопку блокування
від випадкового вмикання. Щоб вимкнути
електричний
двигун,
відпустіть
важіль
«Вмикання/Вимикання» та знеструмте виріб.
Режими скошування:
1. У травозбірник: під час скошування трава надходить у спеціальний
контейнер для збирання скошеної трави – в травозбірник.
2. Мульчування: у процесі скошування зрізана трава подрібнюється та
рівномірно розподіляється по території газону, забезпечуючи тим самим
природне удобрення ґрунту. Щоб перевести газонокосарку в режим
«мульчування», необхідно від’єднати травозбірник від деки газонокосарки.
Кришка травозбірника при цьому повинна щільно закривати відсік викиду
скошеної трави.
Під час роботи газонокосаркою виникає небезпека
віддачі в результаті застосування зіпсованого ножа або у
разі випадкового потрапляння ножа на сторонні тверді
предмети. Результатом цього можуть стати відсутність
контролю над виробом та неконтрольоване переміщення
користувача, що може призвести до травм.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Комплекс робіт з технічного обслуговування газонокосарки включає:
• огляд корпусу виробу, частин та деталей, мережевого кабелю, силової
вилки, елементів управління на відсутність механічних і термічних
ушкоджень;
• перевірку справності важеля «Вмикання/Вимикання», кнопки
блокування від випадкового вмикання, стан затягування гвинтів, болтів
і гайок;
• очищення частин і деталей виробу від бруду та пилу;
• перевірку стану ножа.
У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень виробу,
зверніться до сервісного центру. Якщо в процесі експлуатації виробу ніж
пошкодився, деформувався або затупився - замініть або заточіть ніж.
Працювати газонокосаркою, якщо ніж затуплений або
розбалансований, заборонено.
Очищення від пилу та бруду
Очищення газонокосарки необхідно здійснювати після кожного
використання виробу.
Запобігайте скупченню бруду на вузлах і деталях виробу. Слід пам’ятати,
що засохлий матеріал важче видаляти, ніж свіжий і вологий. Видалення
засохлого матеріалу може супроводжуватися глибокими подряпинами на
частинах та деталях виробу.
Очищуйте корпус газонокосарки м’якою тканиною. Якщо на корпусі
присутні складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м’якої
тканини, яка попередньо була змочена в мильному розчині або
спеціальному миючому засобі.
У процесі очищення виробу не рекомендується використовувати
абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які
можуть пошкодити корпус виробу.
Видаляти пил і бруд з металевих частин виробу, а також у важкодоступних
місцях необхідно щіточкою.
Перевірка стану і заміна ножа.
Перш ніж приступити до роботи газонокосаркою, перевірте стан ножа.
1. Знеструмте виріб.
2. Покладіть газонокосарку на бік
3. Перевірте стан ножа. Якщо ніж затуплений або пошкоджений, заточіть
або замініть ніж. Після установки нового ножа надійно затягніть гвинт
кріплення ножа.
11
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Заміна ножа
• Перед тим як поміняти ніж на газонокосарці, вимкніть вилку з мережі
живлення.
• Акуратно покладіть газонокосарку боком на рівну поверхню.
• Щоб не поранитися, при заміні ножа вдягніть рукавички з щільної
тканини. Акуратно візьміться за ніж, уникаючи контакту з заточеною
поверхнею. Відкрутіть болті зніміть лезо.
• Встановіть новий ніж так, щоб його
отвори збігалися з місцем кріплення.
Зафіксуйте ніж болтом. Надійно затягніть
болт кріплення ножа.
• Перевірте надійність та якість установки
ножа. Прокрутіть ніж вручну. Перевірте на
предмет виявлення ненадійної установки та
люфтів.
• Установіть газонокосарку у робоче
положення та зробіть контрольне ввімкнення.
Якщо після заміни ножа при роботі з’явився незвичний шум, стук, то
роботу з виробом необхідно негайно припинити, і виявити причину
незадовільної роботи. При необхідності зверніться в сервісний центр.
Не намагайтеся самі заточити ніж, якщо не володієте
навичками в даному питанні – зверніться до відповідного
спеціаліста.
Елементи управління.
Перш ніж приступити до роботи газонокосаркою, обов’язково
перевірте мережний кабель і силову вилку, а також елементи управління
на відсутність пошкодження (важіль «Вмикання/Вимикання», кнопку
блокування від випадкового вмикання).
У разі виникнення труднощів під час проведення технічного
обслуговування виробу, слід звернутися за допомогою в
сервісний центр.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Транспортування
Транспортування газонокосарки допускається всіма видами транспорту,
які забезпечують її збереження, відповідно до загальних правил
перевезень. Подбайте про те, щоб не пошкодити газонокосарку під
час транспортування. Не розміщуйте на виробі важкі предмети. Під час
вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування газонокосарка
не повинна підлягати ударам і впливу атмосферних опадів.
Розміщення і кріплення газонокосарки в транспортних засобах повинні
забезпечувати стійке положення виробу та відсутність можливості його
переміщення під час транспортування.
Допустимі умови транспортування: температура навколишнього повітря
від -15 °С до +55 °С, відносна вологість повітря не повинна перевищувати
90%.
Зберігання
Якщо газонокосарка не використовується
протягом тривалого
часу, її необхідно зберігати в приміщенні, яке добре провітрюється, за
температури в межах від -15 °С до +55 °С, та відносній вологості не більше
ніж 90%, укривши від потрапляння на виріб пилу та дрібного сміття.
Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не
допускається.
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ДЛЯ НОТАТОК
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ТОВ «КТ Україна», Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10
Телефон сервісної підтримки: 0 800 200 500
Веб-сайт: www.foresta.ua
Термін придатності виробу: необмежений
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