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 Pomembno! 

Pri uporabi te električne naprave je potrebno upoštevati vse preventivne varnostne ukrepe, da bi tako preprečili 

poškodbe in škodo na napravi, zato ta navodila skrbno preberite. Ta varnostna navodila shranite na varno 

mesto, da vam bodo potrebne dodatne informacije vsak čas na razpolago. Kadar napravo nameravate prodati ali 

kako drugače predati drugi osebi, vas prosimo, da ta navodila za uporabo izročite skupaj z napravo. 

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nesreče ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi 

neupoštevanja teh navodil in varnostnih opozoril. 

 

11..  VVAARRNNOOSSTTNNAA  NNAAVVOODDIILLAA  

Pred montažo in prvo uporabo kosilnice preberite in upoštevajte ta navodila in varnostna opozorila! 

Opozorilo! Pri uporabi tega električnega orodja upoštevajte vsa osnovna navodila za varno delo, saj le 

tako lahko zmanjšate možnost nastanka električnega udara, požara ali poškodb oseb. Prosimo vas, da 

upoštevate maksimalen dovoljen čas neprekinjenega obratovanja motorja kosilnice, kakor tudi veljavne 

predpise o varnosti pri delu. Ta navodila shranite na varno mesto skupaj z napravo za kasnejšo uporabo. 

 



Obrazložitev opozorilne tablice na napravi (glejte sliko 11) 

A Opozorilo! 

B Pred prvim zagonom preberite navodila za uporabo! 

C Uporabljajte zaščitna očala! 

D Varujte pred vlago! 

E Pred pregledom poškodovanega priključnega kabla potegnite omrežni vtikač iz električne priključne vtičnice! 

F Tretje osebe ne pustite v območje nevarnosti! 

G Noži kosilnice se po tem, ko motor ugasnete, še nekaj sekund vrtijo! 

H Pozor! Ostra rezila! Držite roke stran od naprave! 

  

22..  SSEESSTTAAVVNNII  DDEELLII  (slika 1/2/6)  

1. Omrežni kabel 

2. Zgornji ročaj 

3. Stikalo za vklop/izklop 

4. Dodatni ročaj  

5. Blokirni gumb dodatnega ročaja 

6. Blokirni gumb za nastavljanje višine ročaja 

7. Zgornja prečka ročaja 

8. Spodnja prečka ročaja 

9. Distančnik 

10. Nastavek za košnjo ob robovih 

11. Tuljava z nitko 

12. Zaščitni pokrov 

13. Mehanizem za popuščanje kabla 

14. Vijak za montažo ščitnika 

15. Kolesca za upravljanje kosilnice 

 

33..  SSEESSTTAAVVLLJJAANNJJEE  KKOOSSIILLNNIICCEE  

Pri dobavi kose so nekateri deli demontirani. Sestava kose je enostavna, če upoštevate sledeče napotke za 

sestavo. Če ugotovite, da v škatli manjka kakšen sestavni del, o tem obvestite najbližji pooblaščeni servis v 

roku največ 5 dni od prevzema naprave, pri čemer imejte s seboj račun oz. garancijski list. 

 Koso in priključne dele vzemite iz embalaže in preverite, če so dobavljeni vsi deli. 

 Odstranite embalažo in vse zaščitne dele (če so bili nameščeni na napravo). 

 Preverite, ali se v škatli nahajajo vsi sestavni deli kose. 

 Preverite stanje vseh delov kose in poiščite morebitne poškodbe, ki bi nastale med transportom. 

 Če je možno, škatlo shranite vse do izteka garancijskega obdobja. 

 

POMEMBNO! 

Kosa ter embalaža niso igrače! Otrokom ne dovolite igranja s plastičnimi deli embalaže, folijo ali 

majhnimi sestavnimi deli kose! Nevarnost zadušitve z majhnimi deli!  

 Navodila za uporabo 

 Varnostna opozorila 

 

44..  PPRRAAVVIILLNNAA  UUPPOORRAABBAA 

Ta model kosilnice je namenjen košnji trave na manjših tratah in zelenicah okoli vašega doma. Naprave ne 

uporabljajte v druge namene! 

Ta naprava je izdelana za uporabo na domačih tratah in zelenicah ter v mejah zmogljivosti motorja. Naprave, ki 

so izdelane za uporabo v privatnih domovih in gospodinjstvih, morajo biti zmeraj uporabljane le v te določene 

namene. Naprave iz te kategorije niso primerne za uporabo v parkih, športnih igriščih in drugih javnih 

površinah, na kmetijah ali v gozdovih. Navodila za uporabo, ki so priložena s strani proizvajalca, vsebujejo 

koristne informacije za pravilno in varno uporabo ter vzdrževanje kosilnice. Navodila hranite na varnem mestu 

in jih uporabljajte po potrebi – za osvežitev spomina ali iskanje informacij. 



Pomembno! 

Zaradi nevarnosti nastanka škode ali poškodb se naprava ne sme uporabljati za drobljenje odpadkov v 

smislu kompostiranja. 

Zaradi velike nevarnosti nastanka telesnih poškodb uporabnika kosilnice ni dovoljeno uporabljati za 

obrezovanje grmov, rezanje plevela, košnjo strešnih zelenic ali balkonskih travnih površin, čiščenje smeti s 

pešpoti ali sekljanje drevesnih panjev in živih mej. Prav tako ne uporabljajte kosilnico kot kultivator za 

ravnanje krtin! Iz varnostnih razlogov kosilnice ni dovoljeno uporabljati kot pogon za kakršnekoli druge 

naprave ali priključke. 

Naprava je primerna za privatno uporabo na vrtu. Prosimo vas da upoštevate, da ta naprava ni izdelana za 

uporabo v obrtnih ali industrijskih delavnicah. V primeru neupoštevanja tega opozorila garancijskih pravic ne 

morete uveljavljati. Upoštevanje od proizvajalca priloženih navodil za uporabo je pogoj za pravilno uporabo 

naprave. Navodila za uporabo vsebujejo tudi pogoje za upravljanje, vzdrževanje in popravila. 

 

55..  TTeehhnniiččnnii  ppooddaattkkii  
Omrežna napetost:    230 V~ 50 Hz 

Sprejem moči:    550 W 

Delovna širina:    31 cm 

Število vrtljajev v prostem teku:  9.200 min
-1

 

Premer nitke:     1,4 mm 

Teža:     2,7 kg 

  

Hrup in vibracije 

Raven zvočnega pritiska LpA:   73 dB(A) 

KpA odstopanje:   3 dB 

Raven zvočne moči LWA:  95 dB(A) 

KWA odstopanje:   3 dB 

 

Nosite zaščitne slušalke! 

Hrup lahko povzroči poškodbe sluha. 

Nivo vibracij ah= 2,5 m/s
2
 

K odstopanje = 1,5 m/s
2 

 

Omejite razvijanje hrupa in vibracij na minimum! 

 Uporabljajte samo brezhibne naprave. 

 Redno vzdržujte in čistite napravo. 

 Način dela prilagodite napravi. 

 Ne preobremenjujte naprave. 

 Po potrebi dajte napravo na preverjanje. 

  Izključite napravo, ko je ne uporabljate.  

  Uporabljajte zaščitne rokavice.  

  

66..  PPrreedd  pprrvvoo  uuppoorraabboo  kkoossiillnniiccee  
6.1 Montaža kosilnice za travo (slike 3-4c) 

 Z dodatnega ročaja snemite pribor za pritrjevanje (slika 2/del 4). 

 Dodatni ročaj (slika 3/del 4) nataknite na zgornji ročaj (slika 3/del 7) in ga pritrdite s prej odstranjenim 

priborom. 

 Ščitnik (slika 4/del 12) namestite na glavo motorja, kot je to prikazano na sliki 4a. 

 Ščitnik zvijte v položaj, kot je to prikazano na sliki 4b. 

 Z vijakom (slika 4c/del 14) ščitnik pritrdite v pravilen položaj. 

 Odvijte in snemite vijake s kolesc (slika 2/del 15). 

 Nataknite kolesca za upravljanje na spodnjo prečko in jih fiksirajte s pomočjo predhodno snetih vijakov 

(slika 4d). 



6.2 Nastavitev višine (slika 5b) 

Z nastavitvijo višine si lahko nastavite optimalni delovni položaj. 

 Sprostite aretirni mehanizem (slika 5b/del 6). 

 Z nastavljanjem zgornjega ročaja (slika 5b/del 8) nastavite želeno višino. 

 Aretirni mehanizem (slika 5b/del 6) ponovno pritegnite. 

6.3 Nastavljanje dodatnega ročaja 

Kosilnico za travo postavite trdno na tla. Odvijte zvezdasto matico (slika 3/poz. 5) in dodatni ročaj 

nastavite v optimalni položaj. S tem, da pritegnete zvezdasto matico, pritrdite ročaj. 

6.4 Uporaba distančnika 

Kadar je to potrebno, lahko distančnik (slika 5c/del 9) pomaknete navzdol. V tem položaju vam bo omogočal 

varno košnjo okoli dreves, grmov ipd. 

6.5 Nastavitev robnega vodila 

Robno vodilo (slika 5c/del 10) lahko poljubno spremenite v želen položaj, potem ko rahlo odvijete vijak (slika 

5c/del B). Po končani namestitvi v primeren položaj vodilo pritrdite s privijanjem vijaka. Robno vodilo je 

koristen pripomoček pri košnji ob zidovih ali ograjah. 

 

 

77..  ZZaaggoonn  iinn  uuppoorraabbaa  kkoossiillnniiccee  
Kosilnica je opremljena s polavtomatskim sistemom za samodejno podaljševanje nitke. Ko se nitka kosilnice 

med uporabo skrajša (na okoli 260 mm), se preko sistema za samodejno podaljševanje ta nitka podaljša na 

maksimalno dolžino (približno 310 mm). To pomeni, da lahko vedno delate z optimalno dolžino nitke. 

Opomba: Ko napravo zaženete prvič, se bo eventualno predolga nitka na rezilu zaščitnega pokrova skrajšala na 

optimalno dolžino. V primeru, da je pred prvim zagonom nitka prekratka, pritisnite na gumb na tuljavi nitke in 

močno potegnite za nitko. Pri prvem zagonu se bo nitka avtomatsko skrajšala na optimalno dolžino. 

 

Da bi iz Vaše kosilnice za travo dobili največji učinek, vas prosimo, da se držite naslednjih navodil: 

 Kosilnico za travo ne uporabljajte brez zaščitnih delov. 

 Ne kosite, ko je trava mokra. Najboljše rezultate boste dosegli, ko je trava suha. 

 Omrežni električni kabel priključite na električni podaljšek in ga obesite na ročaj (slika 6/del 13). 

 Da bi vklopili Vašo kosilnico za travo, pritisnite stikalo za vklop/izklop (slika 5a/del 3). 

 Da bi Vašo kosilnico za travo izklopili, spustite stikalo za vklop/izklop (slika 1/del 3). 

 Kosilnico za travo približajte travi le, ko je stikalo pritisnjeno, t.j. ko je kosilnica v delovanju. 

 Da bi kosili pravilno, napravo premikajte od ene proti drugi strani in nazaj, pri tem pa hodite naprej. Pri tem 

kosilnico držite nagnjeno za pribl. 30° (glejte slik 7 in 8). 

 Pri dolgi travi je travo potrebno postopoma kositi od njenega vrha navzdol (glejte sliko 9). 

 Da bi preprečili nepotrebno obrabo nitke, pri košnji uporabljajte vodilo za košnjo ob robovih ter zaščitni 

pokrov. 

 Da bi preprečili nepotrebno obrabo nitke, kosilnico za travo držite vstran od trdih predmetov. 

 

Uporaba kosilnice za travo za košnjo trave ob robovih (slika 10) 

Da bi kosili robove trat in gred, lahko kosilnico za travo spremenite v robilnik na naslednji način: 

 Odklopite oskrbo z električnim tokom. 

 Popolnoma sprostite aretirni mehanizem (6) in zgornji ročaj obrnite za 180° v desno. 

 Aretirni mehanizem (6) ponovno pritrdite. 

 Višino robljenja nastavite, kot je navedeno v točki 6.2. 

 Na ta način kosilnico za travo spremenite v kosilnico za košenje ob robovih, s katero lahko 

izvajate vertikalno košenje. 

 

88..  MMeennjjaavvaa  eelleekkttrriiččnneeggaa  kkaabbllaa  

Če na kablu oziroma podaljšku opazite poškodbe, ga nemudoma iztaknite iz električne vtičnice, nato ga 

odnesite na popravilo k pooblaščenemu serviserju. 

 

 

 



99..  ČČiiššččeennjjee,,  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  nnaarrooččaannjjee  nnaaddoommeessttnniihh  ddeelloovv  
Vzdrževalna dela in čiščenje naprave kot tudi demontiranje varovalnih naprav lahko izvajate le, ko 

je motor ugasnjen in ko je električni omrežni vtikač izklopljen iz električnega omrežja. Obrabljene ali 

poškodovane dele kosilnice naj zamenja pooblaščen strokovnjak (glejte naslov na garancijskem listu).  

 

9.1 Čiščenje 

 Reže za prezračevanje motorja, ščitniki ter ohišje motorja morajo biti ves čas kar se da čisti. Reže za 

zračenje motorja čistite z majhno krtačko in redno odstranjujte ostanke trave ter druge umazanije. Ohišje 

motorja lahko čistite z mehko krpo, namočeno v milnico, ali s curkom zraka pod nizkim pritiskom. 

 Priporočamo vam, da kosilnico očistite po vsaki uporabi. 

 Kosilnico redno čistite z mehko krpo, namočeno v milnico. Za čiščenje ne uporabljajte razne vrste bencina, 

terpentina, razredčila, topila ali čistila, saj lahko le ta poškodujejo plastične dele ohišja. Med čiščenjem 

pazite, da v ohišje ne bi prodrla voda ali čistilo. 

 Umazanijo na ščitniku odstranjujte z mehko ščetko. 

 

9.2. Zamenjava tuljave z nitko 

Pozor! Pred menjavanjem tuljave z nitko električni omrežni vtikač iztaknite iz električne vtičnice! 

Uporabljajte le originalne nadomestne dele (tuljavo oz. nitko), ker v drugačnem primeru delovanje in varnost 

pod določenimi pogoji nista zagotovljena. 

 S strani pritisnite na označena polja pokrova tuljave za nitko in tuljavo snemite (slika 10a). 

 Snemite prazno tuljavo za nitko. 

 Konce nove nitke dajte skozi ušesca pokrova tuljave za nitko (slika 10b) in pustite, da bo nitka štrlela ven za 

pribl. 10 cm. 

 Pokrov tuljave za nitko skupaj z nitko vstavite v sprejemni del za tuljavo za nitko. 

 Pri prvem zagonu se rezalna nitka avtomatsko skrajša na optimalno dolžino. 

Pozor! Delci najlonske nitke, ki letijo ven, lahko vodijo do poškodb! 

 

9.3 Vzdrževanje 

V notranjosti naprave se ne nahajajo nobeni deli, za katere bi bilo potrebno posebno dodatno vzdrževanje. 

 

9.4. Naročilo nadomestnih delov 

Pri naročanju nadomestnih delov potrebujete naslednje podatke: 

· Tip naprave; 

· Številka izdelka; 

· Identifikacijska številka naprave; 

· Številka zahtevanega nadomestnega dela. 

Dodatne informacije ter cenik nadomestnih delov poiščite na spletni strani: www.isc-gmbh.info. 

Nadomestna tuljava: št. 34.050.60 

 

1111..  SSKKLLAADDIIŠŠČČEENNJJEE  

Kosilnico skupaj s priborom hranite v temnem in suhem prostoru izven dosega otrok. Optimalna temperatura 

skladiščenja je med 5° in 30° C. Napravo shranite v originalno embalažo. 

 

1111..  EEMMBBAALLAAŽŽAA  
Naprava je zaradi varovanja pred poškodbami pri transportiranju shranjena v zaščitni embalaži. Celotna embalaža je 

izdelana iz materialov, primernih za recikliranje, zato jih lahko odložite v najbližjem reciklažnem ali zbirnem centru za 

gospodarjenje z odpadki. 

Naprava, pribor in embalaža morajo biti odloženi v skladu z okoljevarstvenimi predpisi in normativi v reciklažnih zbirnih 

centrih. Plastični deli so označeni s kodami za kategorizacijo odpadkov za pravilno recikliranje. 

  

  

  

http://www.isc-gmbh.info/


V skladu z Evropsko Direktivo 2002/96/EC, ki obravnava izrabljeno odpadno električno in elektronsko 

opremo in njeno izvajanje v skladu z državnimi predpisi, se morajo ti odpadki odlagati ločeni od drugih 

odpadkov na okolju prijazen način v za to posebej namenjenih zbirnih reciklažnih centrih. 

Alternativen način recikliranja v sodelovanju s proizvajalcem električne opreme: 

proizvajalec električne in elektronske opreme lahko v skladu z državnimi trgovinskimi in 

okoljevarstvenimi predpisi prevzame rabljeno opremo v trgovinah in servisih in poskrbi z pravilno 

reciklažo v zbirnih centrih. Uporabnik je tako dolžan v sodelovanju s proizvajalcem poskrbeti za pravilno 

reciklažo izrabljene električne in elektronske opreme. 

To ne velja za nastavke, pribor in druge izrabljene dodatne dele, ki ne vsebujejo električnih ali 

elektronskih delov - za njihovo odlaganje mora poskrbeti uporabnik sam.  

 

1122..  MMOOTTNNJJEE  
Naprava ne deluje:  

Preverite, če je omrežni električni kabel pravilno priklopljen in preverite omrežne varovalke. V primeru, da 

naprava kljub prisotni napetosti ne deluje, vas prosimo, da napravo pošljete na naveden naslov servisne službe. 

 

 

 

Izjava o skladnosti: 

Na lastno odgovornost izjavljamo, da ta proizvod – Električna kosilnica Einhell RG-ET 5531, ustreza vsem 

naslednjim standardom ali standardnim dokumentom: 

2004/108/EC, 2011/65/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC:LWM = 93,1 dB; LWA = 96 dB; P = KW; L/O = cm 

Notified Body: TUV SUD Industrie Service GmbH (0036) 

in v skladu z: 

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-91; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; 

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 

 

Landau/Isar, 5. marec 2012   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v 

izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem podjetja ISC GmbH. 

 

Tehnične spremembe pridržane. 



 



EINHELL  
Distributer:  
EINHELL Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Brunner Str. 81 a  
A-1230 Wien  
Tel: ++43/1/869 14 80 
Fax: ++43/1/869 14 80-80 
 
INFO ŠTEVILKA:  
ISC SLOVENIJA: 059 963 540 

 
 
Pooblaščeni servis: 
GMA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. 
CESTA ANDREJA BITENCA 115 
1000 LJUBLJANA 
Tel.: 01 58 38 304 
Fax: 01 51 83 803 

Garancijski list  

Kupec/Priimek in ime  

Mesto  

Ulica  

Izdelek:  

Tip izdelka:  

Serijska št. proizvoda:  

Datum izročitve blaga, dne: Žig in podpis prodajalca: 

 

GARANCIJSKA IZJAVA, podjetja EINHELL: 

1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se 
obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi 
napak v materialu ali izdelavi. 

2. Garancijski rok za proizvod je 24 mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu. 
3. V primeru okvare se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali na EINHELL-servis. 
4. Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu izpolnjen garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko 

s serijsko številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu. 
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 
6. V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od 

dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem 
popravilu. 

7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti 
vplačani znesek. 

8. Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema, kot so baterijski vložki, aku baterije, žarnice, rezila, svedri, rezalne glave, pasovi 
ter vsi deli ki se sčasoma pri normalni rabi obrabijo. 

9. Staranje ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije 
10. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil. 
11. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji še 8 let po poteku garancije  
12. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU 
13. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  
14. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve 

blaga/izdelka potrošniku. 
15. V primeru da je aparat /izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunavamo stroške diagnostike 

aparata/izdelka in prevozne stroške v obe smeri. 
 

KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, 
ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL. 

 
V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa. 
 
Transportne stroške, ki nastanejo pri transportu, nosi pooblaščeni servis oziroma proizvajalec. 
 
Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa. 
 
Za transport do pooblaščenega servisa pokličite: 
Paketna služba DPD  
Tel: 01 51 32 300 ali 02 33 02 260 

POŠILJKO PREVZAMEJO NA VAŠEM DOMU 


