
BEST-KE1232 Kosiarka elektryczna 1200W
BEST-KE1437 Kosiarka elektryczna 1400W
BEST-KE1640 Kosiarka elektryczna 1600W

Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi
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Gratulujemy i dziękujemy, 

że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego produktu, dając dowód na to, że nie 
akceptują Państwo żadnych kompromisów: Liczy się najwyższa jakość.

Poniższa instrukcja została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu 
Państwu jakości i wysokiej wydajności urządzenia.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia.

Oznakowanie CE znajdujące się na produkcie oznacza, że urządzenie zostało zbudowane 
zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej publikacji 
bez uprzedzenia w ramach ulepszania produktów. 

Niniejsza instrukcja nie może być powielana w całości lub w części bez zgody 
producenta.
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2. Parametry techniczne

BEST-KE1232 BEST-KE1437 BEST-KE1640
Rodzaj silnika: Elektryczny, szczotkowy
Moc: 1200W 1400W 1600W
Zasilanie: 230V
Prędkość obr. silnika: 3300 obr/min
Szerokość koszenia: 32cm 37cm 40cm
Wysokość koszenia: 3 stopniowa 27/47/67mm 5 stopniowa 25/38/51/65/75mm
Regulacja wys. koszenia manualna centralna
Poj. kosza na trawę: 30L 35L 40L
Korpus: plastikowy
Klasa ochrony: II
Klasa izolacji: IPX4
Waga: 9.5kg 11.5kg 12.8kg

1. Schemat montażu
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3. Właściwości produktu
Elektryczna kosiarka do trawy zaprojektowana w oparciu o najwyższej klasy standardy, 
przeznaczona do użytku prywatnego, do zastosowań przydomowych. Użytkowana zgodnie 
z przeznaczaniem zapewnia łatwość i wygodę obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowania. 
Prawidłowa obsługa oraz konserwacja pozwalają na długie lata bezproblemowego 
używania. Kosiarka wyposażona jest w silnik elektryczny pozwalający na wydajną pracę.  
Kosiarka daj możliwość regulacji wysokości koszenia zgodnie z potrzebami użytkownika.

4. Bezpieczne użytkowanie urządzenia

4.1 Użyte znaki i symbole

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ 
INSTRUKCJI!

Proszę zwrócić uwagę na wszystkie znaki i symbole pokazane w tej instrukcji i umieszczone 
na urządzeniu. Prawidłowa znajomość symboli pozwala na bezpieczną i odpowiednią 
pracę z maszyną.

1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed uruchomieniem
2. Odłącz od zasilania przed konserwacją lub naprawą
3. Należy stosować środki ochrony osobistej: nauszniki i okulary ochronne
4. Trzymaj ręce i stopy z dala od ostrza!
5. Stosować odzież ochronną
6. Stosować bezpieczne buty antypoślizgowe
7. Nie wystawiać na działanie deszczu, wody
8. Osoby postronne, w szczególności dzieci, nie mogą znajdować się w 
pobliżu urządzenia
9. Tylko do użytku zewnętrznego
10. Uwaga na odrzucane przedmioty! Zachować dystans od osób 
postronnych!
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4.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia elektrycznego, należy zawsze 
zastosować podstawowe środki bezpieczeństwa, w celu zredukowania ryzyka pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym i odniesienia ran. Ważne jest dokładne przeczytanie 
niniejszych instrukcji obsługi, aby zrozumieć zakres zastosowania, ograniczenia i 
potencjalne ryzyka, związane z tym urządzeniem. Należy stosować wymienione instrukcje 
bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zranienia czy uszkodzenia maszyny. 
Dodatkowo należy przestrzegać wszystkich szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa 
wskazanych w poszczególnych rozdziałach. W stosownych przypadkach, przestrzegać 
zarządzeń prawnych lub przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom przy użyciu 
maszyny.

Wskazówki bezpieczeństwa należy odpowiednio przechowywać!

4.3 Bezpieczna eksploatacja 

Zapoznać się z instrukcją obsługi.

Urządzenie nie może być wykorzystywane bez zapoznania się z treścią instrukcji obsługi.

Przechowuj instrukcję w miejscu pozwalającym na łatwe korzystanie i chroniącym przed 
zniszczeniem

Dzieci powinny przebywać zawsze w bezpiecznej odległości od urządzenia! 

Pod żadnym pozorem nie zezwalaj na obsługę kosiarki przez dzieci.

Osoby postronne zwłaszcza dzieci oraz zwierzęta domowe nie mogą przebywać w 
obszarze pracy kosiarki.

Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy sprawdź sprawność kosiarki.

Zabrania się uruchamiania urządzenia, jeżeli zostało ono zalane cieczą lub zawilgocone!Nie 
przechowywać kosiarki w miejscach wilgotnych, przy padającym deszczu lub śniegu.

Nie dotykać nigdy urządzenia mokrymi rękami

Chronić przewody i wtyczki urządzenia przed uszkodzeniami.

Podczas używania kosiarki należy zawsze stosować środki ochrony osobistej: nauszniki 
ochronne i okulary. 
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Należy nosić wytrzymałe obuwie i długie spodnie. Nie wolno obsługiwać maszyny w 
butach z odkrytymi stopami lub sandałach.

Należy unikać luźnych i zwiewnych części garderoby.

4.4 Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy kosiarki

Teren pracy kosiarki należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą uszkodzić 
ostrze kosiarki lub mogą być wyrzucone spod pracującej kosiarki i poranić osoby postronne.

Koszenie trzeba przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym. 
Koszenie przy świetle sztucznym możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania dobrej 
widoczności.

Nie uruchamiać kosiarki w obecności osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
wypadki i zagrożenia spowodowane pracą kosiarki

Przed każdym koszeniem zawsze trzeba wzrokowo sprawdzić stan połączeń śrubowych, 
ogólny stan urządzenia oraz poprawność zamocowania ostrza tnącego.

Zużyte lub uszkodzone ostrze trzeba od razu wymienić na nowe.

Nie wolno używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub obudowami
Nie wolno uruchamiać silnika, gdy w otoczeniu urządzenia znajdują się osoby postronne.

Nie wolno wkładać rąk lub nóg w pobliże obracających się elementów.

Nie wolno kosić mokrej trawy oraz nie wolno kosić podczas opadów!

Zachowaj ostrożność! Ostrze obraca się jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu kosiarki.

Nie należy przenosić lub podnosić kosiarki ani podczas pracy silnika.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas nawrotów, gdyż istnieje ryzyko utraty 
równowagi.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas cofania, gdyż istnieje ryzyko utraty 
równowagi.
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Zawsze zatrzymaj silnik przed czyszczeniem, przeglądem, naprawą kosiarki lub kontrolą 
po uderzeniu pracującego ostrza w obcy przedmiot przed sprawdzaniem powstałych 
uszkodzeń.

Nigdy nie przejeżdżaj uruchomioną kosiarką przewodu zasilającego – ryzyko porażenia 
prądem!

Zabezpiecz kosiarkę przed samoczynnym staczaniem się 

Naprawy wykonywane wyłącznie przez specjalistę elektryka!
To narzędzie elektryczne odpowiada właściwym przepisom bezpieczeństwa. Naprawy 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę-elektryka, w innym wypadku może 
dochodzić do wypadków niebezpiecznych dla użytkownika.

Stosowanie przedłużacza
Należy stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku na zewnątrz 
pomieszczeń. Przekrój kabla powinien wynosić co najmniej 2,5 mm. Maksymalna długość 
przedłużacza 50m!. 

UWAGA! Podniesienie, montaż i przesunięcie tej maszyny może wymagać współpracy 
dwóch osób! Opakowanie poddać recyklingowi lub zutylizować w odpowiedni sposób. 
Nie pozwalać dzieciom bawić się pustymi plastikowymi opakowaniami, gdyż istnieje 
ryzyka uduszenia się. 

4.5 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Maszyna może być wykorzystywana tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem. 
Każde dalsze użycie wychodzące poza określony zakres zastosowania jest uznawane 
za niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała 
wynikającego z tego tytułu odpowiedzialność ponosi użytkownik a nie producent. Proszę 
pamiętać, że nasze urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem nie zostały skonstruowane 
do celu stosowania w firmach, rzemiośle, przemyśle czy też tym podobnej działalności.  
Częścią użytkowania zgodnie z przeznaczeniem jest również przestrzeganie wskazówek 
bezpieczeństwa jak również instrukcji montażu oraz wskazówek eksploatacyjnych 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Osoby, które obsługują i przeprowadzają prace 
konserwacyjne, muszą się zapoznać z instrukcją i zostać poinformowani o możliwych 
zagrożeniach. Poza tym należy dokładnie przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu 
wypadkom. Należy również postępować zgodnie z pozostałymi ogólnymi zasadami 
medycyny pracy i techniki bezpieczeństwa. Wprowadzenie zmian w maszynie wyklucza 
w całości odpowiedzialność producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Mimo 
wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem pewnych czynników ryzyka nie da się w 
całości wykluczyć.
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Urządzenie jest dopuszczone do pracy tylko jako kosiarka do trawy zgodnie z opisem i 
zasadami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji obsługi. Maszyny nie należy stosować 
do przycinania krzewów, rozdrabniania gałęzi czy odkurzania liści. Poprawne użytkowanie 
kosiarki obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków 
pracy, konserwacji, przechowywania i napraw. Urządzenie może być naprawiane i 
serwisowane wyłącznie w autoryzowanych serwisach.

5. Instrukcja użytkowania

UWAGA! Opakowanie kosiarki zawiera ostre przedmioty! Ostrożnie rozpakowywać! 
Podniesienie, montaż i przesunięcie tej maszyny może wymagać współpracy dwóch osób! 
Opakowanie poddać recyklingowi lub zutylizować w odpowiedni sposób. Nie pozwalać 
dzieciom bawić się pustymi plastikowymi opakowaniami, gdyż istnieje ryzyka uduszenia 
się.

5.1 Montaż uchwytu

Wszystkie części kosiarki zostały zamontowane fabrycznie. Jedynie uchwyt do sterowania 
kosiarki został ustawiony w pozycji transportowej. Aby ustawić uchwyt w pozycji roboczej 
wykonaj następujące czynności:

1. Wprowadź dolną część uchwytu do otworów w korpusie 
kosiarki i dokręć śruby

2. Umieść klips na przewód elektryczny na górnej części uchwytu

3. Połącz górną i dolną część uchwytu za pomocą śruby i pokrętła.

4. Wyreguluj wysokość uchwytu, abyś osiągnął wygodną pozycję

5. Upewnij się, że umiejscowienie klipsa pozwala na swobodne 
utrzymanie przewodu elektrycznego

5.2 Montaż kosza na trawę

1. Aby zamontować kosz (12) na kosiarce należy podnieść osłonę 
tylną (11)
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2. Trzymając kosz za uchwyt naprowadź go na punkty montażowe na końcu korpusu 
kosiarki (8)

3. Opuść osłonę tylną (11)

UWAGA! Zabrania się koszenia trawy z uniesioną klapą bez zamontowanego kosza

5.3 Ustawianie wysokości koszenia - model BEST-KE1232

UWAGA! Przed zmianą wysokości koszenia należy wyłączyć silnik i odczekać, aż ostrze 
tnące się zatrzyma oraz należy odłączyć kosiarkę od zasilania.

W celu ustawionej żądaj wysokości koszenia należy:

1. Ustawić kosiarkę w pozycji odwróconej do góry nogami

2. Wyciągnąć osie kół przednich i tylnych w kierunku przodu 
kosiarki.

3. Podnieść lub opuścić oś, ustawić żądaną wysokość koszenia. 
Model BEST-KE1232 posiada możliwość ustawienia 3 wysokości 
koszenia.

UWAGA! Rekomenduje się pracę na średnim lub najwyższym poziomie wysokości koszenia.

W modelach BEST-KW1437 oraz BEST-KW1640 występuje  
centralna regulacja ustawiania wysokości koszenia. 

Urządzenia posiadają 5 wysokości koszenia.

W celu wyboru odpowiedniej wysokości należy przesunąć 
uchwyt do wybranego otworu w korpusie kosiarki.

5.4 Uruchomienie silnika

UWAGA! Kiedy silnik kosiarki jest uruchomiony ostrza noża obracają się!
UWAGA! Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się w pobliżu ostrza noża
W celu zabezpieczenia kosiarki przed jej przypadkowym uruchomieniem kosiarka została 
wyposażona w przycisk bezpieczeństwa (2). Próba uruchomienia kosiarki bez wciśniętego
jednocześnie przycisku bezpieczeństwa nie będzie niemożliwa.



 - 11 -

Sprawdzić przed uruchomieniem, czy napięcie zasilania jest takie samo jak w opisie na 
etykiecie. Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się czy wszystkie śruby i nakrętki są 
poprawnie dokręcone. Sprawdź czy ostrze noża obraca się swobodnie.

W celu uruchomienia silnika:
1. Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk bezpieczeństwa (2)
2. Dźwignię włącznika (1) przyciągnij w kierunku uchwytu.
3. Po uruchomieniu silnika puść przycisk bezpieczeństwa, a 
trzymaj dźwignię

Nigdy nie przeciążaj urządzenia. Maszyna nie została zaprojektowana do pracy ciągłej, 
upewniaj się czy urządzenie nie jest przegrzane. Po 30 minutach pracy wyłącz urządzenie i 
pozwól na wystygnięcie do temperatury otoczenia. Po uruchomieniu pozwól ostrzu noża 
osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem koszenia.

W przypadku przegrzania silnika elektrycznego, wyłącznik termiczny automatycznie 
odłączy zasilanie. Silnik można uruchomić ponownie po przywróceniu prawidłowej 
temperatury. 

Aby zatrzymać silnik, należy zwolnić (puścić) dźwignię włącznika (1)

Po wyłączeniu nigdy nie odchodź od maszyny dopóki ostrza noża całkowicie się nie 
zatrzymają.

5.5 Opróżnianie kosza na trawę

Ostrzeżenie: Przed opróżnieniem i zdejmowaniem kosza należy wyłączyć silnik i zaczekać 
aż ostrza noża zatrzymają się! 
W czasie koszenia kosz na trawę zapełnia się i należy go regularnie opróżniać.
Podnieść osłonę tylną (11) i trzymając kosz za uchwyt zdejmij go ostrożnie z punktów 
montażowych na końcu korpusu kosiarki (8). Nie przesuwaj kosza po ziemi podczas 
transportu do miejsca składowania trawy, aby go nie uszkodzić. Wysyp zawartość i 
zamontuj kosz ponownie na swoim miejscu.
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5.6 Wymiana noża

Ostrzeżenie: Przed demontażem noża zawsze rozłącz przewód zasilający! Nóż tnący ma 
ostre krawędzie! Uwaga! Nigdy nie próbuj zatrzymać obracającego się ostrza! W celu 
ochrony rąk przed zranieniem załóż rękawice ochronne lub owiń ostrze tkaniną. Uwaga! 
Podczas instalowania noża zwróć uwagę na umieszczone na ostrzu strzałki kierunkowe! 
Nieprawidłowe zamontowanie noża może wpłynąć na koszenie, uszkodzenie ciała 
operatora oraz usterkę kosiarki. Przed dokonaniem jakiejkolwiek kontroli ostrza koniecznie 
wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i sprawdź czy silnik jest unieruchomiony. Pamiętaj, 
że ostrze obraca się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu kosiarki. 

1. Odwróć kosiarkę do góry nogami
2. Przytrzymaj ręką ostrze noża
3. Przy pomocy klucza odkręć śrubę mocującą ostrza
4. Przykręć nowy nóż wykonując odwrotną procedurę

Ostrzeżenie: Śruba mocująca nóż powinna zawsze być dokręcona 
mocno. Nie dokręcona śruba lub nóż mogą spowodować 
wypadek!

5.7 Usuwanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie uruchamia się Brak zasilania

Sprawdź napięcie. Dokonaj inspekcji wtyczki, 
kabla, przedłużacza

Uszkodzony kabel – zgłoś się do serwisu w 
celu naprawy. Zakaz naprawy we własnym 
zakresie

Uszkodzony włącznik – zgłoś się do serwisu 
w celu naprawy. Zakaz naprawy we własnym 
zakresie

Kosiarka nie wrzuca trawy 
do kosza

Przepełniony lub brudny kosz Opróżnić i oczyścić kosz

Brudny spód kosiarki Wyczyścić spód

Źle założony nóż / zużyty nóż Założyć prawidłowo / wymienić

Wysoka trawa Ciąć na dwie tury

Mokra trawa Nie kosić mokrej trawy

Wibracje podczas pracy

Zbyt luźne mocowanie podze-
społów

Dokręcić prawidłowo wszystkie podzespoły. 
Jeśli wibracje nie miną przekazać urządzenie 
do serwisu

Krzywy wał silnia po uderzeniu 
w przeszkodę
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6. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie, transport

Kosiarkę należy utrzymywać w możliwie bezpyłowym i czystym stanie. Urządzenie należy
wycierać czystą ścierką lub oczyszczać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. 
Zalecamy czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdym użyciu. Urządzenie należy 
czyścić regularnie przy pomocy wilgotnej ścierki i odrobiny szarego mydła. Proszę nie 
stosować środków czystości ani rozpuszczalników; mogłyby one zaatakować części 
urządzenia wyprodukowane z tworzywa sztucznego. Proszę zwracać uwagę aby do 
wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Przed czyszczeniem spodu obudowy należy zatrzymać silnik i rozłączyć przewód zasilający. 
Trawę z okolic ostrza usuwaj przy pomocy drewnianych elementów, aby uniknąć zranienia. 
Trawa i śmieci, znajdujące się pod obudową kosiarki mogą spowodować zakłócenia 
pracy silnika. Po zakończeniu koszenia wyczyść obudowę kosiarki w następujący sposób: 
zatrzymaj silnik, odłącz zasilanie, zdejmij kosz na trawę, wyczyść obudowę. Zwróć 
szczególna uwagę, aby drobiny trawy i pyłu usunąć z wlotów powietrza silnika.

Aby utrzymać kosiarkę w dobrym stanie technicznym należy smarować wszystkie koła i 
łożyska smarem (olejem) co 25 godzin pracy. Zaleca się również smarowanie dowolnym 
smarem sprężyny osłon i zaślepek.

Do przechowywania i transportu kosiarka nie musi być należycie przygotowywana. Dla 
zmniejszenia jej gabarytów należy zdemontować uchwyt (1) poprzez zwolnienie blokad 
(9) i zdjęcie kosza na trawę (12). Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony. 
Podczas przechowywania czy transportu nie ustawiaj nic na kosiarce. Kosiarkę należy 
przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, nie zakurzonym 
miejscu. Sprawdź, czy kosz na trawę jest opróżniony i porządnie wyczyszczony. Trawa 
pozostawiona w koszu gnijąc uszkodzi go.

7. Prawidłowa utylizacja produktu

Oznakowanie wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem 
z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. 
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je 

odpowiedzialnemu recyklingowi. Należy skorzystać z systemów zbiórki lub skontaktować 
się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, aby zwrócić zużyte urządzenie. 
Sprzedawca może odebrać ten produkt do recyklingu przyjaznego dla środowiska.



 - 14 -

Informacje o gwarancji
Producent udziela gwarancji 12 miesięcy od dnia sprzedaży lub 24 miesięcy w przypadku 
sprzedaży konsumenckiej, począwszy od dnia, w którym urządzenie zostało sprzedane 
użytkownikowi końcowemu.
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje następujących 
przypadków:
- normalne zużycie produktu,
- niewłaściwe użytkowanie, takie jak przeciążanie produktu / stosowanie niezatwierdzonych 
akcesoriów,
- nieprawidłowe użytkowanie spowodowane nieprzeczytaniem instrukcji, np. podłączanie 
do nieodpowiedniego zasilania lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu,
- uszkodzenie umyślne lub spowodowane wypadkiem.
Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Podczas składania reklamacji w ramach gwarancji należy dostarczyć oryginalny rachunek 
zakupu (z datą zakupu).
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Dokument przedstawiający treść
DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE

Niniejszym oświadczamy, że poniżej opisane urządzenie ze względu na swoją konstrukcję 
jak i wersję w jakiej została wprowadzona na rynek odpowiada właściwym wymogom 
bezpieczeństwa dyrektywy UE. W przypadku nieuzgodnionych z nami zmian niniejsze 

oświadczenie traci swą ważność.

PRODUKT: Kosiarka elektryczna
TYP: BEST-KE1232

Właściwe dyrektywy UE:

2006/95/WE
2004/108/WE
2006/42/WE 
2000/14/WE  
2005/88/WE
2011/65/WE

Zachowane normy:

EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-77:2010

EN 62233: 2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

AKUSTYKA – OKREŚLENIE POZIOMÓW MOCY AKUSTYCZNEJ HAŁASU
Pomiar zgodnie z normą ISO 11094, EN ISO 3744, 

Dyrektywą Europejską 2000/14/WE oraz 2005/88/WE, Załącznik VI:
Zmierzony poziom mocy akustycznej (dB): 88 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB): 96 dB(A)

Producent:
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska

Deklarację zgodności sporządził: 
Bronisław Chwała

Data i miejsce: Ostróda 15.12.2015

Dokumentacja techniczna:
Bronisław Chwała
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska
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Dokument przedstawiający treść
DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE

Niniejszym oświadczamy, że poniżej opisane urządzenie ze względu na swoją konstrukcję 
jak i wersję w jakiej została wprowadzona na rynek odpowiada właściwym wymogom 
bezpieczeństwa dyrektywy UE. W przypadku nieuzgodnionych z nami zmian niniejsze 

oświadczenie traci swą ważność.

PRODUKT: Kosiarka elektryczna
TYP: BEST-KE1437

Właściwe dyrektywy UE:

2006/95/WE
2004/108/WE
2006/42/WE 
2000/14/WE  
2005/88/WE
2011/65/WE

Zachowane normy:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

AKUSTYKA – OKREŚLENIE POZIOMÓW MOCY AKUSTYCZNEJ HAŁASU
Pomiar zgodnie z normą ISO 11094, EN ISO 3744, 

Dyrektywą Europejską 2000/14/WE oraz 2005/88/WE, Załącznik VI:
Zmierzony poziom mocy akustycznej (dB): 93 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB): 96 dB(A)

Producent:
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska

Deklarację zgodności sporządził: 
Bronisław Chwała

Data i miejsce: Ostróda 15.12.2015

Dokumentacja techniczna:
Bronisław Chwała
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska
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Dokument przedstawiający treść
DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE

Niniejszym oświadczamy, że poniżej opisane urządzenie ze względu na swoją konstrukcję 
jak i wersję w jakiej została wprowadzona na rynek odpowiada właściwym wymogom 
bezpieczeństwa dyrektywy UE. W przypadku nieuzgodnionych z nami zmian niniejsze 

oświadczenie traci swą ważność.

PRODUKT: Kosiarka elektryczna
TYP: BEST-KE1640

Właściwe dyrektywy UE:

2006/95/WE
2004/108/WE
2006/42/WE 
2000/14/WE  
2005/88/WE
2011/65/WE

Zachowane normy:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-77:2010

EN 62233: 2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

AKUSTYKA – OKREŚLENIE POZIOMÓW MOCY AKUSTYCZNEJ HAŁASU
Pomiar zgodnie z normą ISO 11094, EN ISO 3744, 

Dyrektywą Europejską 2000/14/WE oraz 2005/88/WE, Załącznik VI:
Zmierzony poziom mocy akustycznej (dB): 93 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB): 96 dB(A)

Producent:
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska

Deklarację zgodności sporządził: 
Bronisław Chwała

Data i miejsce: Ostróda 15.12.2015

Dokumentacja techniczna:
Bronisław Chwała
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda
Polska
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urządzenia: ....................................................................................................

Nr fabryczny: ......................................................................................................................

Data sprzedaży: ...................................... Nr dowodu sprzedaży: ....................................

EWIDENCJA NAPRAW

Data 
przyjęcia

Data 
naprawy Opis wykonanej naprawy Pieczęć i podpis serwisu

..........................................................................
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

SERWIS CENTRALNY:

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel.: 89 642 97 34, fax: 89 642 97 35
serwis@pgn.com.pl

Lista pozostałych punktów serwisowych dostępna na stronie www.stayer.pl

Gwarant: Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o., www.pgn.com.pl

Data przyjęcia Data naprawy Opis wykonanej naprawy Pieczęć podpis serwisu

Ewidencja napraw

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urządzednia: ..............................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................. Nr seryjny: ..............................................................

Data sprzedaży: ..................................................... Nr dowodu sprzedaży: .............................................

......................................................................
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy

serwis@narzedziabest.pl
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WARUNKI GWARANCJI

1. Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Hurtowej 6 (zwana dalej Gwa-
rantem), gwarantuje wysoką jakość i niezawodność urządzenia, na które została wydana niniejsza Karta 
Gwarancyjna.
2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu,
natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności:
- w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną Instrukcją Obsługi), instalacji,
konserwacji, magazynowania i transportu;
- wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i fizyczne;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
3. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na urządzenia na okres 12 miesięcy od 
dnia sprzedaży lub 24 miesiące w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
4. Gwarancją Północnej Grupy Narzędziowej Sp. z o.o. objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone do 
obrotu handlowego przez PGN Sp. z o.o.
5. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia, które przy używaniu go 
zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w instrukcji obsługi mogą zużyć się przed upływem 
gwarancji, w szczególności: filtry, paski, uchwyty wiertarskie, szczotki, przewody elektryczne, talerze szlifu-
jące i tarcze tnące, powłoki lakiernicze osłon, elementy gumowe lub gumowo-metalowe.
6. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów, będących należytą 
normalną obsługą eksploatacyjną.
7. Gwarant odmówi świadczenia gwarancyjnego, jeżeli:
- urządzenie było modyfikowane, naprawiane lub demontowane przez nieautoryzowany serwis,
- urządzenie było eksploatowane bez odpowiedniej konserwacji,
- urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie.
8. Gwarancja, której udziela Gwarant, nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub 
osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny uprawniony do gwarancji, a będące skutkiem wad 
urządzenia stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.
9. Podstawą do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej wraz z
dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna nie zawierająca numeru seryjnego, 
daty sprzedaży, numeru dokumentu sprzedaży, oraz pieczęci i podpisu sprzedawcy jest nieważna.
10. Uprawniony do gwarancji dostarcza wadliwe urządzenie do punktu zakupu lub do 
Serwisu PGN Sp. z o.o., ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 97 34, serwis@narzedziabest.pl. Wysyłka 
może odbyć się na koszt Gwaranta, po uzgodnieniu z Serwisem Centralnym PGN.
11. Gwarant zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urządzenia do serwisu. W przypadkach nietypowych czas naprawy może ulec wydłużeniu.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2007r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej.

GWARANCJA WAŻNA JEST Z PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ 

I Z DOWODEM ZAKUPU.

Uwaga!
Po zauważeniu zmiany w pracy narzędzia należy przerwać pracę i dostarczyć urządzenie do serwisu.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę praw gwarancyjnych.
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PRODUCENT

PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.

ul Hurtowa 6
14-100 Ostróda

Tel. +48 89/6429700
Fax +48 89/6489701

e-mail. info@narzedziabest.pl
www.narzedziabest.pl

CENTRALNY SERWIS

ul. Hurtowa 6
14-100 Ostróda

Tel. +48 89/6429734
Fax +48 89/6429735

e-mail. serwis@narzedziabest.pl


