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ПЕРЕДМОВА
Дякуємо Вам за придбання електричної мотокоси DAEWOO.
У цьому посібнику міститься описання техніки безпеки і процедур з обслуговування
та використання моделей електричних мотокіс DAEWOO.
Усі надані дані містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо
взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені
в цьому посібнику. Зображення і малюнки можуть неістотно відрізнятися від
реального виробу.
У разі виникнення проблем з експлуатацією використовуйте корисну інформацію,
розміщену в кінці посібника.
Перед роботою із мотокосою необхідно уважно прочитати посібник користувача.
Це допоможе уникнути травм і пошкодження обладнання.

1. ОПИСАННЯ ВИРОБУ
Електрична коса DAEWOO призначена для косіння трави, різання чагарнику і
дрібної порості на невеликих і середніх площах з нерівною поверхнею.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DABC 1700E
Потужність, Вт
Напруга/частота струму, В/Гц
Тип двигуна
Виробник двигуна
Швидкість, об/хв
Ширина косіння (волосінь/ніж), мм
Ріжуча гарнітура
Рукоятка оператора

1650
220/50
електричний
Daewoo
10000
420/255
ніж 3Т — Ø255 мм
волосінь — Ø1,6 мм
U-подібна

Рознімний вал

так

Антивібраційна система

так

Вага нетто, кг

5,8

2

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ
До комплекту поставки входять:
Коса����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 од.
Наплічний ремінь ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 од.
Котушка з волосінню������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 од.
Ріжучий ніж ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 од.
Комплект ключів��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 од.
Посібник користувача���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 од.
Гарантійний талон ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 од.
Упаковка������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 од.

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Електричний двигун Daewoo
Додаткова рукоятка
Кронштейн кріплення рукоятки на штанзі
Кнопка блокування вимикача
Курок вимикача
Петля для кріплення ременя
Штанга верхня
Муфта рознімна
Фіксатор муфти
Штанга нижня
Захисний кожух
Кріплення кожуха на штанзі
Додаткова захисна накладка
Ніж для обрізання волосіні
Редуктор
Котушка
3-пелюстковий ніж
Наплічний ремінь
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5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Під час роботи з пристроєм необхідно обов’язково дотримуватися зазначених вимог з техніки безпеки:
• Перед першим застосуванням треба уважно прочитати інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання.
• Перед введенням в експлуатацію користувач пристрою повинен ознайомитися з функціями й елементами керування косою.
• Оператор повинен знати, як можна негайно зупинити робочі вузли пристрою
і двигун.
• Під час роботи з косою необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій інструкції з експлуатації. Інакше виникає небезпека травматизму
або небезпека пошкодження пристрою.
• Приводити в дію пристрій дозволено тільки в доброму фізичному та психічному стані.

УВАГА!
Забороняється працювати з косою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть негативно вплинути на реакцію працюючого.
Небезпека травматизму!
• Працювати з пристроєм дозволяється лише користувачам, які прочитали інструкцію з експлуатації. В жодному разі не можна доручати керування дітям.
• Необхідно враховувати, що оператор чи користувач несе відповідальність за
нещасні випадки або загрозу життю інших осіб та їхньому майну.
• Ніколи не користуйтеся тримером під час перебування людей, дітей і тварин
безпосередньо біля робочої зони (на відстані не менше 15 м).
• Коса DAEWOO задовольняє вимоги діючих європейських норм щодо правил
техніки безпеки. З міркувань безпеки не робіть жодних змін в конструкції
пристрою.

www.daewoo-power.com.ua
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6. ЗБИРАННЯ І ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
6.1. Підготовка до роботи
• При експлуатації коси завжди взувайте міцне взуття на нековзній підошві та
одягайте довгі штани. Не дозволяється працювати з пристроєм без взуття або
в сандалях.
• Використовуйте засоби захисту рук, органів слуху й очей.
• Ретельно перевірте передбачувану зону використання коси і видаліть усі
сторонні предмети.
• Уважно огляньте виріб щодо втрачених або послаблених болтів та/або кріплень.
• Переконайтеся, що косильна головка або ніж встановлено правильно і надійно зафіксовано.
• Переконайтеся, що захисний кожух встановлено правильно і надійно закріплено.
• Завжди використовуйте наплічний ремінь. Відрегулюйте його під свої розміри
до запуску двигуна.
6.2. Запуск двигуна
Необхідно обов’язково переконатися в тому, що в робочій зоні розміром 15 м не
перебувають сторонні особи, особливо діти. Слід також запобігти доступу тварин.
Слідкуйте за тим, щоб жодні сторонні предмети не опинилися в зоні розташування
косильної головки або ножа для косіння.
6.3. Дії при роботі з косою
• Косити дозволяється лише в денний час або при доброму штучному освітленні.
• Не використовуйте косу під час дощів, ураганного вітру, а також інших природних катаклізмів, які являють загрозу вашій безпеці.
• Забороняється працювати з пристроєм, якщо несправний захист або не встановлено запобіжні механізми.
• Під час роботи не можна поспішати, треба спокійно, рівномірно рухатися.
• При роботі з косою необхідно триматися за рукоятку обома руками. Розставте
ноги трохи далі, ніж ширина плечей, так, щоб Ваша вага рівномірно розподілялася на обидві ноги, і завжди під час роботи зберігайте рівновагу.
• Не піднімайте ріжучу частину пристрою вище поясу.
• Якщо під час роботи коса починає сильно вібрувати, то Вам слід зупинити двигун і постаратися знайти причину. Не запускайте двигун, поки проблему не
буде знайдено й усунено.

6

• Не торкайтеся рухомих і ріжучих частин пристрою, а також гарячих поверхонь.
• Уникайте надто тривалого керування косою, бо довготривалий вплив вібрації
на руки оператора може заподіяти шкоду.

УВАГА!
Будьте особливо обережними та уважно прочитайте інструкцію з експлуатації!

Значення символів
• Уважно слідкуйте за площею косіння під час роботи.

• Дотримуйтеся безпечної дистанції в робочій зоні мінімум 15 м.

• Перед роботою надівайте навушники і захисні окуляри.

• Взувайте безпечне і нековзне взуття.

• Надівайте захисні рукавички.

• Одягайте цупкий захисний одяг.

www.daewoo-power.com.ua
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6.4. Збирання вала
1. Послабте гвинтовий затискач з’єднувальної муфти (1).
1

2. Висуньте фіксуючий шплінт (2) зі з’єднувальної муфти.
Вставте нижню частину вала у з’єднувальну муфту (3), переконавшись, що фіксуючий
шплінт встановився в отвір на нижньому валу.

2

3. Зафіксуйте нижній вал у з’єднувальній муфті затягуванням гвинтового затискача (1).

3

8

6.5. Встановлення рукоятки керування
1. Закріпіть нижню частину кронштейна кріплення
рукоятки на штанзі.
2. Встановіть рукоятку в кронштейн.
3. З’єднайте верхню частину кронштейна з нижньою і зафіксуйте за допомогою 4-х болтів, але не затягуйте.
4. Відрегулюйте положення рукоятки для зручного косіння. Залежно від Вашого зросту та довжини рук підберіть
оптимальне балансування коси.
5. Надійно зафіксуйте кронштейн на штанзі.

УВАГА!
Відповідно до норм охорони праці та техніки безпеки на косі має бути змонтований захисний кожух, який входить до комплекту поставки.

6.6. Встановлення захисного кожуха
1. Встановіть на вал захисний кожух (1).
2. Закріпіть його за допомогою спеціального кронштейна (2) і 4-х гвинтів.
3. Закріпіть спеціальний ніж для обрізання волосіні (3) у нижній частині кожуха за допомогою 2-х шурупів і гайок.
4. Встановлюйте додаткову захисну
накладку тільки при косінні волосінню.

1
2

3

www.daewoo-power.com.ua
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6.7. Встановлення ріжучого інструмента
Коси DAEWOO можуть експлуатуватися з різними ріжучими інструментами:
• з 2-нитковою косильною головкою для скошування залишків трави біля стін,
огорож, країв газонів, дерев, стовпів тощо;
• з 3-пелюстковим ножем для косіння бур’янів, високої трави і дрібної порості.
6.8. Встановлення косильної головки
Для монтажу ріжучого інструмента покладіть моторну косу так, щоб вона стабільно
лежала на рукоятці.

УВАГА!
Косильна головка має зворотну різьбу. Для загвинчування необхідно закручувати її проти годинникової стрілки.

1

2

3
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1. Вставте монтажний штифт (1) через
приймальну шайбу у виїмку конічної
передачі. Прокрутіть вал до потрапляння
штифта в передачу. Приводний вал буде
заблоковано.
2. Встановіть чашку фланця (2) так, щоб
її бічна крайка щільно притулялася до конічної передачі.
3. Закрутіть косильну головку (3) у
напрямку проти годинникової стрілки.

6.9. Встановлення 3-лопатевого ножа для косіння

УВАГА!
Ніж має гострі краї. При установці та знятті ріжучого ножа використовуйте захисні рукавички.

1
2

1. Вставте монтажний штифт (1)
через приймальну шайбу у виїмку
конічної передачі. Прокрутіть вал
до потрапляння штифта в передачу.
Приводний вал буде заблоковано.
2. Встановіть чашку фланця (2).
3. Встановіть ніж для косіння (3).
4. Встановіть шайбу фланця (4) і захисний диск (5).
5. Сильно затягніть гайку (6) за допомогою ключа (лівобічна різьба).

3
4
5
6
6.10. Кріплення плечового ременя

УВАГА!
Під час експлуатації виробу завжди використовуйте плечовий ремінь.
Перевіряйте, щоб косу було надійно закріплено на ньому. Інакше Ви не
зможете повністю контролювати положення пристрою під час роботи,
що може завдати серйозних пошкоджень Вам і оточуючим. Ніколи не
використовуйте пошкоджений плечовий ремінь.

www.daewoo-power.com.ua
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1. Надіньте плечовий ремінь.
2. Встановіть довжину плечового ременя так,
щоб він розташовувався на рівні стегна.
3. Закріпіть косу на тримачі.
4. Почепіть плечовий ремінь, як показано на
малюнку.

6.11. Ввімкнення електричної коси
1. Підготуйте косу до роботи.
2. Підключіть до електричної мережі 220 В.
3. Надіньте плечовий ремінь із закріпленою на ньому косою і відрегулюйте зручне
положення для косіння.
4. Розблокуйте вимикач, натиснувши кнопку блокування (4).
5. Утримуючи кнопку блокування,
натисніть курок вимикача (5).
6. Ввімкніть косу, не починаючи
5
косіння і не торкаючись трави.
4
7. Дочекайтеся, поки котушка
досягне максимальних обертів, і
починайте косіння.
8. Для вимкнення коси відпустіть
курок вимикача (5), оберти двигуна
зменшуватимуться.
9. Котушка обертатиметься ще
декілька секунд, дочекайтеся її
повної зупинки.
10. Відключіть косу від електричної
мережі.

12

7. РОБОТА З КОСОЮ
7.1. Робота з використанням косильної головки
Нейлонова волосінь забезпечує чисте косіння трави, не завдаючи пошкоджень корі
дерев і не створюючи сильних ударів, які звичайно відбуваються при зіткненні ножа
чи диска з твердими предметами.
1. Тримайте косу під час роботи таким чином, щоб косильна головка не торкалася
землі.

2. Для косіння густої високої трави переміщуйте ріжучу частину повільно й обережно.
3. Вжийте запобіжних заходів, щоб уникнути намотування на вал дротів, сухої і
довгої трави та бур’янів. Це може призвести до припинення обертання косильної
головки і, як наслідок, викликати прослизання зчеплення. При регулярних таких випадках Ви пошкодите зчеплення.
Регулювання довжини волосіні
Вашу косу обладнано косильною головкою, яка дозволяє висувати волосінь без
спеціальної зупинки мотора. Коли довжини волосіні не вистачає, злегка притисніть
косильну головку до твердої ділянки землі, не зупиняючи при цьому мотор. За
кожен такий прийом волосінь висувається орієнтовно на 25 мм.
7.2. Робота з використанням ножа для косіння
Перевірте, щоб болт, фіксуючий ніж, був добре затягнутим і не був пошкодженим.
Перевірте, щоб ніж вільно обертався і не мав при цьому сторонніх звуків.

www.daewoo-power.com.ua
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Порядок косіння:
1. Спрямовуйте косу справа наліво, при
цьому з невеликим нахилом у лівий бік
(аналогічно ручній косі).
2. Намагайтеся працювати в одному ритмі. Стійте стійко, поставивши стопи ніг
трохи ширше плечей.
3. Ніж може застрягти в бур’янах, якщо
швидкість двигуна не досить висока і/чи
глибина скошування надто велика. Підбирайте швидкість двигуна та глибину косіння залежно від обставин.

УВАГА!
Обертові частини виробу, які погано закріплені, можуть завдати Вам шкоди
під час роботи.
Переконайтеся, що ніж не має сильних відколів, тріщин та інших серйозних
пошкоджень.
У разі виявлення серйозних пошкоджень ніж необхідно обов’язково замінити
на новий.

УВАГА!
Якщо трава чи бур’яни намоталися на ніж або косу почало трусити, то вам необхідно вимкнути двигун, дочекатися повної зупинки обертання ріжучої частини і лише потім перевірити стан диска, видалити бур’яни і траву, які туди
потрапили.

УВАГА!
Віддача під час косіння може спричинити серйозні травми. Уважно вивчіть
цей розділ для розуміння, що таке віддача і як її попередити.
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1. Що спричиняє віддачу
Віддача може трапитися, коли ніж, що обертається, стикається з перешкодою,
яку не може скосити. Цей контакт зупиняє ніж на дуже короткий час, а потім він
знову починає обертатися або відскакує в бік від цієї перешкоди. У цей момент Ви
можете втратити контроль над керуванням косою, що може спричинити отримання
серйозних травм Вами та особами, які перебувають на небезпечній відстані.
2. Як зменшити ризик отримання віддачі під час косіння
• Намагайтеся вгадати можливу віддачу. Тепер Ви розумієте, що після віддачі
косу може відкинути в бік, тож для Вас це не буде несподіванкою.
• Косіть траву, бур’яни і молоді пагони чагарнику. В жодному разі не торкайтеся
ножем дерев, каміння, металу тощо.
• Завжди будьте готові до отримання віддачі при обробці поверхні з густою
рослинністю, де Ви не можете бачити можливі перешкоди.
• Ніж завжди має бути заточеним. Тупий ніж підвищує ризик отримати віддачу.
• Не косіть ножем надто швидко.
• Косіть завжди справа наліво.
• Тримайте косу міцно й обома руками за спеціальні гумові ручки.
• Завжди зберігайте стійке положення, розставляючи ноги трохи ширше плечей.

УВАГА!
Завжди носіть спеціальні захисні окуляри. Ніколи не схиляйтеся над ріжучою
частиною виробу. Гілки, бур’яни можуть бути відкинуті з-під ріжучої частини
прямо в очі та обличчя, що може спричинити серйозну травму.
Під час роботи з косою захист ріжучої частини має бути завжди встановленим.

www.daewoo-power.com.ua
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8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!
Щоб уникнути отримання травм, будь-які операції з технічного обслуговування необхідно виконувати при зупиненому двигуні.

8.1. Ріжучий ніж
1. Ніж має бути гострим (заточеним). Після зношення одного боку слід перевернути його на другий, щоб працювали крайки іншого боку. Заточувати слід тільки
скошені крайки ножів.
2. Важливо зберігати первинну форму профілю ножів, щоб уникнути появи тріщин
і відколів.

УВАГА!
Якщо після заточування в ріжучій частині з’являється ненормальна вібрація,
це значить, що Вам слід звернутися до офіційного дилера або в авторизований сервісний центр.
8.2. Заміна волосіні на косильній головці
Для заміни необхідна волосінь діаметром і довжиною, що відповідають
характеристикам коси.

УВАГА!
Забороняється використовувати металевий дріт.

16

1. Натисніть на затискачі, розташовані по обидва боки косильної головки, щоб
зняти кришку (1).
2. Витягніть шпульку. Видаліть з неї залишки нейлонової волосіні (2).
3. Приготуйте до 6 м волосіні, складіть її вдвічі за довжиною та заведіть середину в
проріз шпульки (3).
4. Намотайте волосінь на шпульку в зазначеному на ній напрямку (4).
5. Встановіть шпульку на посадкове місце в основі. Протягніть кінці волосіні в два
протилежні отвори (5).
6. Встановіть верхню кришку назад (6) до характерного клацання.
7. Залиште довжину волосіні з кожного боку 10-12 см.
1

2

3

4

5

6

www.daewoo-power.com.ua
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9. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Зберігання
Зберігайте пристрій в сухому, чистому приміщенні. Очищуйте його після кожного
використання, також очищуйте ріжучу гарнітуру, редуктор, захисний кожух від трави і бруду.
Приміщення для зберігання має бути сухим та не запиленим. Крім того, косу слід
зберігати в недоступному для дітей місці. Можливі несправності на пристрої слід
усувати перед встановленням його на зберігання, щоб він завжди був готовий до
експлуатації.
Транспортування
• Інструмент має транспортуватися в положенні, вказаному на коробці.
• Під час вантажно-розвантажувальних робіт не допускається піддавати пристрій ударним навантаженням.
• Виріб має бути надійно закріпленим, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.
Консервація
Якщо моторна коса не використовуватиметься довше 6 тижнів, необхідно
підготувати її до тривалого зберігання.
Металевий ріжучий інструмент треба очистити і трохи змастити моторною оливою.

10. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пристрої DAEWOO проходять обов’язкову сертифікацію відповідно до Технічного
регламенту про безпеку машин і обладнання. Використання, техобслуговування та
зберігання коси DAEWOO мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з
експлуатації.
Термін служби виробу становить 5 років.
Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну
роботу пристрою, а також за заподіяння шкоди здоров’ю або майну.
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Гарантійний термін ремонту: 1 рік основної гарантії + 2 роки додаткової гарантії, що надається у разі дотримання умов реєстрації та своєчасного проходження
технічного обслуговування. Повні умови додаткової гарантії описано в Гарантійному
талоні.
Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та шкоду, викликані
недотриманням вказівок щодо техніки безпеки і технічного обслуговування.
Це, насамперед, поширюється на:
• використання виробу не за призначенням;
• використання не допущених виробником мастильних матеріалів, бензину і
моторної оливи;
• технічні зміни виробу;
• непрямі збитки у результаті подальшого використання виробу з несправними
деталями.
Усі роботи, наведені в розділі «Технічне обслуговування», мають проводитися
регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування
самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для
оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Перелік адрес Ви зможете
знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:
www.daewoo-power.com.ua
Розклад технічного обслуговування
Графік
техобслуговування Види робіт
Електричний
ланцюг

перевірка

Колектор ротора

очищення

Щітки
електродвигуна

перевірка/
заміна

Ріжуче обладнання

перевірка/
заточення

Вал

змащення

Під час
кожного
запуску*

Перший
місяць
або перші
20 годин

Кожні
50 годин
або 1 раз
на сезон

Кожні
100 годин
або 1 раз
на сезон

●
●
●
●

●

●
●

* Виконується самостійно, згідно з інструкцією користувача.

www.daewoo-power.com.ua
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11. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ПЕРЕВІРИТИ

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ

ДІЇ

Немає мережної напруги.

Перевірити запобіжник.

З’єднувальний кабель/
вилка має дефект.

Перевірити
(спеціаліст з електротехніки).
Замінити.

Послаблені гвинти кріплення ножа.

Затягнути гвинти ножа.

Послаблене кріплення двигуна.

Затягнути гвинти кріплення
двигуна.

Ніж внаслідок неправильного
заточення або наявності
тріщин має дисбаланс.

Ніж заточити (відбалансувати)
або замінити.

Двигун
не запускається

Підвищена вібрація
під час роботи

Нечисте скошування, луг стає жовтим Ніж коси затуплений або зношений.

Утруднений запуск
або потужність двигуна зменшується
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Ніж заточити або замінити.

Косіння надто високої або надто
вологої трави.

Висоту скошування зробити
відповідною до умов косіння.

Корпус коси забито травою.

Очистити корпус коси
(перед очищенням
витягнути мережну вилку).

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
• Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати
протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ
до всіх деталей і всієї необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
• Цей пристрій та комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколишнього середовища та здоров’я людини матеріалів і речовин.
• Утім, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою, або після закінчення терміну його
служби, чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій підлягає
здачі до приймальних пунктів з переробки металобрухту і пластмас.
• Утилізація пристрою та комплектуючих вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин — для подальшого переплавляння чи використання для вторинної переробки.
• Після закінчення терміну служби пристрій потрібно утилізувати відповідно до
норм, правил і способів, діючих у місці утилізації побутових приладів.
• Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди
навколишньому середовищу.
• Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до
норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, діючих у місці утилізації.
• Не виливайте відпрацьовану оливу до каналізації чи на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися до пунктів збору і переробки відпрацьованих олив.
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