INSTRUKCJA OBSŁUGI
(Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Kosiarka

3MVH3600
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kosz na skoszon traw
D wignia regulacji wysoko ci koszenia
Zawór paliwa
Filtr powietrza
wieca zapłonowa
Tłumik
Wlew oleju silnikowego / Korek wlewu oleju
Korek wlewu paliwa
Osłona wyrzutu trawy
R czka startera r cznego
R czka hamulca ostrzy
R czka sprz gła jazdy (SDE)

A.

Tabliczka znamionowa

Symbol ten oznacza konieczno zachowania ostro no ci
podczas konkretnych operacji. Prosimy, stosuj si do
zalece bezpiecze stwa ze str.8 oraz do odpowiednich
paragrafów znajduj cych si pod symbolem z lewej strony
ilustracji.

Olej silnikowy
SAE 10W30/15W40/20W50
(patrz str. 6)

Paliwo
Benzyna samochodowa o
liczbie oktanowej 95
(Bezołowiowa)

wieca zapłonowa
NGK: BPR4 ES
(patrz str. 6)
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•

Wykonaj poni sze czynno ci za ka dym razem gdy kosiarka b dzie przechowywana przez czas dłu szy ni 30 dni.

PALIWA ZAWIERAJ CE ALKOHOL
•

Je li zamierzasz zastosowa paliwo zawieraj ce alkohol, upewnij si , e jego liczba oktanowa wynosi
przynajmniej tyle ile zaleca Honda (86). Nie stosuj mieszanek zawieraj cych wi cej ni 10% etanolu ani paliwa
zawieraj cego metanol. W przypadku mieszanki zawieraj cej metanol z dodatkiem składników opó niaj cych
korozj , limit zawarto ci metanolu wynosi 5%.

•

Aby unikn ryzyka po aru, pozostaw silnik kosiarki do wystygni cia przed czyszczeniem kosiarki przed
magazynowaniem.
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Zatrzymaj silnik i zdejmij fajk wiecy zapłonowej w nast puj cych sytuacjach:
Przed jakimikolwiek operacjami w przestrzeni tn cej oraz w tunelu wyrzutowym trawy.
Nie pracuj kosiark ze zu ytymi lub uszkodzonymi ostrzami.
Zakładaj grube r kawice ochronne podczas zdejmowania, zakładania lub innych operacji z ostrzami.
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Moment dokr cenia
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Ze wzgl du na bezpiecze stwo operatora i osób postronnych bezwzgl dnie zakazane jest
instalowanie akcesoriów innych ni wylistowane powy ej i specjalnie zaprojektowanych do danego
modelu i typu kosiarki.
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Zaniechanie zastosowania si do poni szych wskazówek mo e doprowadzi do powa nych obra e i
uszkodzenia urz dzenia. Prosimy zapoznaj si bardzo dokładnie z poni szymi wskazówkami przed
uruchomieniem maszyny.

C21. Stosowanie akcesoriów innych ni zalecane przez Hond mo e spowodowa
uszkodzenie kosiarki, które nie b dzie podlegało naprawie gwarancyjnej.
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11. OSTRZE ENIE: Przeczytaj Instrukcj obsługi przed uruchomieniem.
12. Ryzyko wyrzucanych przedmiotów. Trzymaj osoby postronne z dala.
13. Ryzyko uci cia. Wiruj ce ostrza: Nie wkładaj r k i stóp w przestrze pracy
ostrza. Zdejmij fajk wiecy zapłonowej przed rozpocz ciem działa
konserwacyjnych lub napraw.
14. Nie ko bez zało onej osłony otworu wyrzutowego lub kosza na traw .
15. Tłumik nagrzewa si podczas pracy do wysokiej temperatury i pozostaje
gor cy jaki czas po wył czeniu silnika.
16. Silnik wytwarza toksyczny tlenek w gla. Nie uruchamiaj kosiarki w
zamkni tych pomieszczeniach.
17. Benzyna jest wysoce łatwopalna. Zatrzymaj silnik przez tankowaniem.
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A.TABLICZKA ZNAMIONOWA KOSIARKI
1. Poziom mocy akustycznej wg Dyrektywy 2000/14/EC i 2005/88/EC.
2. Oznaczenie zgodno ci wg Dyrektyw 98/37/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC,
2005/88/EC, 2004/108/EC.
3. Rosyjski znak zgodno ci.
4. Moc nominalna [kW].
5. Zalecane obroty silnika [obr/min].
6. Masa [kg].
7. Rok produkcji.
8. Numer seryjny.
9. Model – Typ
10. Nazwa i adres producenta.
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Szczegółowe warunki gwarancji znajdziecie Pa stwo w Karcie Gwarancyjnej, doł czonej do urz dzenia.
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Wymiary

(mm)

Waga sucha
Szeroko ci cia
Ustawienia wysoko ci ci cia
Pojemno kosza na traw
Silnik: 4-suwowy, górnozaworowy, 1-cylindrowy
Moc netto (*)
Moc znamionowa
Obroty robocze silnika
Pr dko jazdy naprzód
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa
Czas pracy na zbiorniku paliwa (*)
Pojemno miski olejowej
Ci nienie d wi ku w uszach operatora (zgodnie z
EN836:1997/AC:2006)
Niepewno pomiarowa
Zmierzona moc akustyczna (zgodnie z 2000/14/EC,
2005/88/EC)
Niepewno pomiarowa
Gwarantowana moc akustyczna (zgodnie z
2000/14/EC, 2005/88/EC)
Test wibracji (zgodnie z EN836:1997/ AC:2006,
EN12096-D:1997)
Niepewno pomiarowa

(kg)
(cm)
(mm)
(l)

%

kW/rpm
(kW/rpm)
(rpm)
(m/s)
(l)
(l/h)
(h)
(l)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

HRG415C3
HRG465C3
PDE
SDE
PDE
SDE
1415x
1440x
1445x
1470x
453x980
453x980
497x980
497x980
28,5
30,5
30,5
32,5
41
46
6 (20 ~ 74)
50
55
GCV135
2,6 / 2600
2,2 / 3000
2,0 / 2850
3000 - 100
2850 - 100
1
1
0,77
0,53
1,5
0,55
82
83
1

93

dB(A)

1

dB(A)

94

m/s

2

m/s2
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2,5

2,5
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Adresy oraz telefony do autoryzowanych punktów serwisowych Aries Power Equipment znajdziecie Pa stwo na
stronie internetowej www.mojahonda.pl lub www.ariespower.pl oraz pod podanymi poni ej telefonami:
Centrala:
Warszawa 01-493
ul. Wrocławska 25
tel. (22) 861 43 01
fax. (22) 861 43 02
info@ariespower.pl

Serwis Centralny:
Warszawa 02-844
ul. Puławska 467
tel. (22) 894 08 90
fax. (22) 894 08 85
serwis@ariespower.pl
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1.

Ni ej podpisany, Takayoshi Fukai, reprezentuj cy producenta, deklaruje i urz dzenie opisane poni ej jest
zgodne z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC – 98/37/EC.
Urz dzenie spełnia dodatkowo wymagania:
- Dyrektywy Hałasowej: 2000/14/EC – 2005/88/EC
- Dyrektywy EMC: 2004/108/EC

2.

Opis urz dzenia:
a. Ogólne okre lenie:
b. Funkcja:
c. Typ:
d. Numery seryjne:
HRG415C3
HRG465C3

3.

Kosiarka
cinanie trawy
HRG415C3 (PDE, SDE)
HRG465C3 (PDE, SDE)

MABF
MADF

1480000 ~ 1555152
1510000 ~ 1613092

Dyrektywa Hałasowa:
a. Zmierzony poziom mocy akustycznej:
b. Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
c. Parametry charakterystyczne:
d. Zastosowana procedura oceny zgodno ci:
e. Jednostka Notyfikowana:

93 dB(A) (HRG415C3 – HRG465C3)
94 dB(A) (HRG415C3 – HRG465C3)
L=41 cm (HRG415C3)
L=46 cm (HRG465C3)
Aneks VI
CEMAGREF
Groupement d’Antony – Parc De Tourvois – BP 44
92163 ANTONY Cedex - Francja

4. Producent:

Honda France manufacturing S.A.S.
Pole 45 – Rue des Chataigniers
45140 ORMES - Francja
5. Upowa niony Przedstawiciel posiadaj cy dost p do dokumentacji technicznej:
Honda France manufacturing S.A.S.
Pole 45 – Rue des Chataigniers
45140 ORMES - Francja
6. Zastosowane normy zharmonizowane:
7. Pozostałe normy i przepisy krajowe:

EN 836:1997 / AC : 2006
EN ISO 14982 : 1998
nie dotyczy

Miejsce:

Data:

Prezes:

Podpis:

ORMES

01 12 2009

Takayoshi Fukai

na oryginale
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HRG 415 / HRG 465
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