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Інструкція з експлуатації
П е р е д  в и к о р и с т а н н я м 
інструмента уважно прочитайте 
ці інструкції і впевніться, що ви 
їх зрозуміли.

Talimat el kitabı
Bu makineyi kullanmadan 
önce lütfen talimatları dik-
katlice okuyun ve anlayın.
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Виробник:
Husqvarna AB
SE-561 82
Huskvarna, Швеція

Оригінал інструкцій 
написано англійською 
мовою, усі інші версії 

є перекладом.
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Правила безпечної експлуатації 
обертальних газонокосарок для 
піших операторів

ВАЖЛИВО! Цей ріжучий інструмент здатен 
ампутувати кінцівки та кидати об’єкти.
Недотримання наведених далі інструкцій із 
техніки безпеки може призвести до серйозних 
травм або смерті.
I.    Навчання
• Уважно прочитайте інструкції. Ознайомтеся 

із принципами роботи засобів керування та 
належного користування обладнанням.

• Ніколи не дозволяйте користуватися 
газонокосаркою дітям або людям, які не 
ознайомилися з інструкціями.  Вік оператора 
може обмежуватися місцевими нормами.

• Ніколи не косіть газон, якщо поблизу 
знаходяться люди, особливо діти, або 
домашні тварини.

• Пам’ятайте, що саме оператор чи користувач 
несе відповідальність за нещасні випадки або 
шкоду, заподіяну іншим людям та їхньому 
майну.

II.   Підготовка
• Для косіння завжди надягайте міцне взуття і 

довгі штани. Не використовуйте обладнання 
босоніж або у відкритих сандалях.

• Уважно огляньте місце, де обладнання буде 
використовуватися, і усуньте всі об’єкти, які 
можуть бути відкинуті машиною.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Бензин є 
легкозаймистою речовиною.
- Зберігайте паливо у спеціально призначених 

для цього контейнерах.
- Заправляйте пальне тільки надворі і не 

паліть під час заправлення.
- Додавайте паливо перед запуском двигуна.  

Ніколи не знімайте кришку паливного бака 
та не додавайте бензин під час роботи 
двигуна чи коли двигун є гарячим.

- У випадку проливання бензину не 
намагайтеся запустити двигун. Натомість 
приберіть машину з місця проливання та не 
допускайте створення будь-якого джерела 
займання, доки пари бензину не зникнуть.

- Перемістіть усі паливні баки та кришки 
контейнерів у безпечне місце.

• Замініть глушники, на яких є ознаки 
пошкодження чи дефекти.

• Перед використанням завжди виконуйте 
огляд, перевіряючи ножі, болти ножів та 
різальний пристрій для виявлення ознак 
зношування чи пошкодження. Замінюйте 
зношені або пошкоджені ножі та болти з 
комплекту відповідного ножа для збереження 
збалансованості.

• Будьте обережні, працюючи з машиною, що 
має кілька ножів, адже обертання одного ножа 
може викликати обертання інших ножів.

III.  ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Не запускайте двигун у замкнутому просторі, 

де може збиратися чадний газ.
• Косіть газон лише за денного світла або 

якісного штучного освітлення.
• Якщо можливо, уникайте використання 

обладнання в мокрій траві.
• Завжди твердо стійте на ногах, перебуваючи 

на схилах.
• Ходіть повільно. Забороняється бігати під 

час роботи з інструментом.
• Під час косіння за допомогою обертальних 

машин на колесах перетинайте схил 
горизонтально, а не вгору-вниз.

• Будьте вкрай обережні, розвертаючись на 
схилах.

• Не косіть занадто круті схили.
• Будьте вкрай обережні, розвертаючи або 

рухаючи газонокосарку в напрямку до себе.
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• Зупиняйте ніж, якщо газонокосарку потрібно 
нахилити для транспортування через 
поверхні, не вкриті травою, а також під час 
переміщення газонокосарки до чи з місць 
скошування.

• Не експлуатуйте газонокосарку з несправними 
захисними пристосуваннями або з 
невстановленими захисними пристроями, 
такими як дефлектори та/або травозбірники.

• Не змінюйте налаштування регулятора 
двигуна та не збільшуйте надмірно 
швидкість двигуна. Робота двигуна з 
надмірною швидкістю може підвищити ризик 
травмування.

• Роз’єднайте всі муфти ножів і приводу перед 
запуском двигуна.

• Вмикайте двигун обережно, відповідно до 
інструкцій, тримаючи ноги подалі від ножа.

• Не нахиляйте газонокосарку, вмикаючи 
двигун, за винятком випадків, коли для 
ввімкнення двигуна потрібно нахилити 
газонокосарку. У такому випадку не нахиляйте 
її більше, ніж дійсно необхідно, піднімаючи 
лише той бік, який знаходиться далі від 
оператора.

• Не вмикайте двигун, стоячи перед жолобом 
для викидання скошеної трави.

• Не розташовуйте руки та ноги поруч із 
частинами, що обертаються, або під ними.  
Не допускайте закупорювання отвору для 
викидання скошеної трави.

• Ніколи не піднімайте і не переносьте 
газонокосарку з увімкненим двигуном.

• Вимикайте двигун і від’єднуйте шнур свічки 
запалювання:
- перед усуненням різноманітних засмічень 

або перед очищенням жолоба у випадку 
забивання;

- перед перевіркою, чищенням або 
виконанням інших робіт із газонокосаркою;

- після удару об сторонній предмет.  Огляньте 
газонокосарку на наявність пошкоджень 
і виконайте необхідні ремонтні роботи 
перед повторним запуском і подальшою 
експлуатацією газонокосарки;

- якщо газонокосарка починає незвично 
вібрувати (потрібна негайна перевірка).

• Вимикайте двигун:
- щоразу, випускаючи газонокосарку з рук чи 

відходячи від неї;
- перед заправлянням.

• Під час зупинки двигуна зменште отвір, 
змінивши положення дроселя, і, якщо двигун 
оснащено відсічним клапаном, перекрийте 
пальне після завершення косіння.

• УВАГА !  ЦЕ ОБЛАДНАННЯ МОЖЕ 
ТРАВМУВАТИ ДІТЕЙ. Мінімальний 
рекомендований Американською 
академією педіатрії вік дітей для 
користування газонокосаркою, керованою 
пішим оператором, становить 12 років, 
а для їзди та роботи на самохідній 
газонокосарці – 16 років.

• Під час завантаження або розвантаження 
цієї машини не нахиляйте її більше, ніж на 
15° (максимальний рекомендований робочий 
кут).

• Під час експлуатації цієї машини слід носити 
належне особисте захисне спорядження, 
у тому числі (щонайменше) міцне взуття, 
засоби захисту очей і захисні навушники.  
Не косіть газон у шортах та/або відкритому 
взутті.

• Вказані в цьому посібнику рівні вібрації 
не є даними про вплив вібрацій на 
працівника. Роботодавці повинні розрахувати 
еквівалентне 8 годинам значення впливу 
вібрацій (Aw) та відповідно обмежити такий 
вплив на працівника.

• Завжди повідомляйте комусь, коли йдете 
надвір косити газон.

IV. Технічне обслуговування та зберігання
• Усі гайки, болти та гвинти повинні бути міцно 

затягнуті, щоб обладнання було в безпечному 
робочому стані.

• Ніколи не зберігайте обладнання з бензином 
у баку в приміщенні, де можливий контакт 
парів із відкритим вогнем або іскрами.

• Дайте двигуну охолонути перед зберіганням 
у будь-якому контейнері.

• Для зменшення небезпеки виникнення пожежі 
не допускайте потрапляння трави, листя 
чи надмірної кількості мастила у двигун, 
глушник, батарейний відсік і місця зберігання 
бензину.

• Досить часто перевіряйте травозбірник на 
наявність ознак зношення чи псування.

• Із міркувань безпеки замінюйте зношені або 
пошкоджені деталі.

• Якщо паливний бак потрібно спорожнити, це 
потрібно робити надворі.
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 Відповідає положенням і поточним поправкам 
директив та стандартів, зазначених у таблиці 
технічних характеристик виробу.

* Вказана виробником двигуна номінальна 
потужність двигуна є середньою валовою 
потужністю за вказаної частоти обертання 
типового серійного двигуна для цієї моделі, 
виміряної згідно зі стандартом SAE.  За 
докладнішою інформацією звертайтеся до 
виробника двигуна.

Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499

589337101

ASSEMBLED IN MCRAE, GEORGIA, USA
HUSQVARNA AB, 561 82 HUSKVARNA, SWEDEN
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 ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС
Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 м. Гускварна, Швеція, заявляємо під свою виключну 
відповідальність, що представлений виріб:

Опис Газонокосарка з двигуном 
внутрішнього згоряння, керована пішим 
оператором

Бренд McCulloch
Платформа / Тип / Модель M56-140WF
Партія Серійні номери за 2017 рік і пізніше

повністю відповідає наступним директивам і нормам ЄС:

Директива/норма Опис 
2006/42/EC «Про механічне обладнання»
2014/30/EU «Про електромагнітну сумісність»
2000/14/EC; 2005/88/EC «Про випромінювання шуму від 

обладнання, призначеного для 
використання надворі»

Застосовуються такі узгоджені стандарти та/або технічні специфікації: 
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 та 2, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032
Згідно з директивною 2000/14/EC, додаток V, заявлені шумові характеристики 
зазначені в розділі технічних даних цього посібника та в підписаній декларації 
відповідності ЕС.
Поставлена газонокосарка з двигуном внутрішнього згоряння, керована пішим 
оператором, відповідає зразкам, які пройшли перевірку.
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ПРИМІТКА: Перш ніж перекидати косарку для зливу мастила, 
спустоште паливний бак, давши двигуну попрацювати з 
пустим паливним баком.
Міняйте мастило після завершення кожного сезону або 
через 25 годин роботи.  Ввімкніть двигун, щоб він нагрівся 
до теплого стану, від’єднайте шнур свічки запалювання.  
Вийміть щуп і злийте мастило.  Залийте нове мастило. 
Можна використовувати SAE 30.

Чищення повітряного фільтра.  Зніміть кришку і картридж 
фільтра.  У випадку використання брудного повітряного 
фільтра двигун не працюватиме належним чином і може 
пошкодитися.  Замінюйте повітряний фільтр щороку або 
частіше, якщо вам доводиться косити сильно вкритий пилом, 
брудний газон.   (Також ознайомтеся з наявною в комплекті 
інструкцією з експлуатації двигуна.)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Транспортування
Від’єднайте шнур свічки запалювання.  Вилийте пальне з 
бензобаку.  Перед транспортуванням через людяні місця 
потрібно злити моторну олію та бензин.

5

Ці символи можуть бути наявні на машині або в документації, що постачається з виробом.  
Дізнайтеся та зрозумійте їхнє значення.  Відповідає положенням і поточним поправкам директив 
та стандартів, зазначених у таблиці технічних характеристик виробу.

EU V
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Технічне обслуговування
Перед виконанням робіт із ремонту, очищення чи 
технічного обслуговування завжди від’єднуйте шнур свічки 
запалювання.  Через 5 годин роботи підтягніть гвинти 
та гайки.  Перевіряйте рівень мастила.  Коли косарка 
нахиляється, свічка запалювання має знаходитись у 
найвищій точці косарки.

Регулярно
Зупиняйте двигун та викручуйте щуп.  Рівень має бути між 
позначками FULL (повно) та ADD (додати).  ПРИМІТКА: 
щуп потрібно закручувати повністю, щоб він правильно 
показував рівень мастила.  Не допускайте наливання 
завеликої кількості мастила.

Щорічно (після завершення сезону)
Шліфування та балансування леза різця.  Від’єднайте 
шнур свічки запалювання.  Встановлювати та знімати 
лезо потрібно в захисних рукавицях.  Відкрутіть лезо 
різця та доставте його в майстерню з обслуговування для 
шліфування й балансування.  Належним чином затягніть 
гвинт під час установлення на місце (47–54 Nм).
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MAX 
15°

MAX 1/3

Використання
Косарку не слід використовувати на схилах, крутіших за 15°.  
Це може призвести до виникнення проблем зі змащенням 
двигуна.

Перед косінням із газону потрібно прибрати предмети, такі 
як гілки, іграшки та каміння.

У періоди найбільш активного росту косіть газон двічі на 
тиждень.  Не зрізайте більше 1/3 довжини трави, особливо 
під час засушливих періодів.  Під час першого скошування 
спочатку слід установити велику висоту зрізання.  Оцініть 
результат і зменште висоту зрізання на косарці, установивши 
потрібну.  Якщо трава дуже висока, слід косити повільно 
або скосити газон двічі.

7

Установіть трос стартера
(деталь із T-подібною голівкою)
• Викрутіть деталь із T-подібною голівкою.
• Утримуючи вилку гальма поруч із верхньою ручкою, 

повільно витягніть трос стартера, щоб він потрапив у 
петлю напрямного пристрою для тросу.

• Закрутіть деталь із T-подібною голівкою.

ЗБИРАННЯ
Ручка
Потягніть ручку у вказаному стрілкою напрямку.  Утримуючи 
ручку в піднятому положенні, затягніть крильчаті гайки.
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Регулювання
У косарці можна налаштувати різні рівні скошування.  
Потрібний рівень скошування налаштовується за допомогою 
важеля на кожному колесі.  Змістіть важіль у бік колеса і 
встановіть рівень скошування.  На всіх колесах потрібно 
встановити однакову висоту, інакше скошування буде 
нерівномірне.

Заливання мастила
Заливайте у двигун моторну олію.  Можна використовувати 
SAE30. (Також ознайомтеся з наявною в комплекті 
інструкцією з експлуатації двигуна.)

Трансформування косарки
ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ -
• Кришка мульчера (3) закрита.
ДЛЯ ВИКИДАННЯ -
• Розблокуйте кришку мульчера (1).
• Підніміть важіль (2).
• Відкрийте кришку (3).
• Встановіть дефлектор скошеної трави (4).

4
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(1) ВЕРХНЯ РУЧКА
(2) ГАЛЬМІВНА ВИЛКА
(3) РУЧКА СТАРТЕРА

Запуск і зупинка
Розташуйте косарку на рівній поверхні.  Примітка:  не на 
гравій чи подібне покриття.  Наповніть бак бензином, без 
додавання олії.  Не заливайте бензин під час роботи двигуна.
• Щоб запустити холодний двигун, перед запуском тричі 

(3) натисніть кнопку запальника.  Натиснення має бути 
сильним.  У разі запуску двигуна, який вже пропрацював 
кілька хвилин, цей крок, зазвичай, можна пропустити.

• Утримуючи вилку гальмування двигуна біля ручки, швидко 
потягніть ручку стартера.  Не давайте тросу стартера 
раптово скручуватися назад.

• Щоб зупинити двигун, відпустіть вилку гальмування 
двигуна.

ПРИМІТКА:  За холодних погодних умов, можливо, 
доведеться повторити процедуру заливання.  За теплих 
погодних умов надмірне заливання може спричинити 
переповнення двигуна, що унеможливить його запуск.  У 
разі переповнення двигуна почекайте декілька хвилин, перш 
ніж спробувати запустити його, і НЕ повторюйте процедуру 
заливання.
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Привід косарки
• Під’єднання (1) та від’єднання (2) приводу косарки 

здійснюється затискним важелем угорі на ручці.
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