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CZ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze 19

Benzínová sekačka s pojezdem

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní benzínovou sekačku. Než ji začnete 

používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ 

dalšího použití.
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CZ 20 Všeobecné bezpečnostní předpisy 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Důležitá bezpečnostní upozornění 

   Výrobek  pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete 
všechny součásti výrobku. 

   Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí. 
   Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít 

za následek úraz, požár a/nebo těžká poranění. 

Obal
 Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat 
k recyklaci.

Návod na použití
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a návod k použití. Seznamte 
se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. 
Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálů, pokladní 
doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maxi-
mální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhovaní nebo odeslaní do servisního střediska). 

   Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přilo-
ženého návodu k použití je předpokladem řádného používání stroje. Návod k použití obsahuje rovněž 
pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy. 

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování 
tohoto návodu.
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BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM NÁVOD K OBSLUZE

Vysvětlení štítků s pokyny na stroji 21

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI  

Všeobecné upozornění na nebezpečí. 
Pozor, po vypnutí sekačky se nůž ještě chvíli otáčí! 

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. 

Ostrý nůž (ostré nože). Chraňte se před poraněnim a ztrátou prstů končetin. 
Pozor, rotující nože!

Pozor na odlétavající předměty od rotujícího nože! 

Třetí osoby udržujte mimo pracovní oblast.

 
Před údržbou odstraňte zapalovací svíčku.

Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly poraněny odmrštěnými cizími tělesy. 
Vyčistěte plochu pro sečení. Udržujte děti i dospělé v dostatečné vzdálenosti od sekačky.

Řízení a zastavení sekačky 
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CZ 22 Popis stroje a obsah dodávky

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
3. POPIS STROJE  (viz obr. 1)

1 Rukojeť 7 Nastavení výšky sečení 

2 Brzdová páčka 8 Vzduchový filtr

3 Páčka pojezdu 9 Deska bočního výhozu trávy

4 Startér 10 Spínač bočního výhozu trávy

5 Nastavení výšky rukojeti 11 Zapalovací svíčka

6 Sběrný koš

m  POZOR:  Ostré nože.

Obsah dodávky
Opatrně vyjměte stroj z obalu a zkontrolujte, zda nechybí žádná z níže uvedených součástí: 

  benzinová sekačka 1 ks
  sběrný vak 1 ks
  ložisko 4 ks
  kolo 2 ks
  střed kola 2 ks
  matice 2 ks
  podložka 2 ks
  návod k obsluze

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se prosím na prodejce, kde jste stroj zakoupili. 
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BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM NÁVOD K OBSLUZE

Montáž stroje | Uvedení do provozu 23

4. MONTÁŽ STROJE 
Sekačka je dodávána v rozloženém stavu. Kompletní rukojeť a sběrný vak musí být před zahájením prací smon-
továny. Postupujte krok za krokem podle návodu a orientujte se pomocí obrázků, aby bylo provedení montáže 
co nejsnazší.

m  POZOR:  Nepoužívejte žádná přídavná zařízení, která nebyla doporučena výrobcem.

SESTAVENÍ SEKAČKY (viz obr. 2)  

m  POZOR:  Opatrně vybalte rukojeť, aby nedošlo k poškození ovládacích kabelů.

1. Zvedejte rukojeť nahoru, dokud nezacvakne do spodní části rukojeti.
2.  Odstraňte ochranné polstrování, zvedněte horní část rukojeti do místa spodní části rukojeti a utáhněte oba 

boční šrouby.
3. Odstraňte ochranné polstrování u ovládací páčky u horní rukojeti. 

MONTÁŽ KOLA (viz obr. 3)
Sestavte jednotlivá kola jak uvedeno na obrázku. 
Ujistěte se, že je kolo dobře připevněno. 

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ SBĚRNÉHO VAKU (viz obr. 4)
1. Vytáhněte plastový vak z obalu.
2. Vezměte malý horní kryt.
3. Zatlačte horní kryt do sběrače dle obrázku.
4. Upevněte plastový vak do kovového držáku. 

5. UVEDENÍ DO PROVOZU
Vaše nová sekačka byla zkonstruována a odzkoušena v továrně.

m   POZOR: Tato sekačka je dodávána BEZ OLEJE A PALIVA v motoru. 

Brzdová páčka – při startování musí být držena zároveň s rukojetí. Jejím uvolněním motor zastavíte.
Startér – používá se pro nastartování motoru.
Páčka pojezdu – používá se pro snadný pohyb sekačky vpřed

PRÁCE SE STROJEM
 Sekání trávy (viz obr. 5)

   bez sběru do koše
   se sběrem do koše
   s výhozem trávy zpět 
   s výhozem trávy do strany
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CZ 24 Uvedení do provozu

Mulčování

   Montáž a demontáž příslušenství musí být prováděna jedině, když je motor vypnutý.
   Ujistěte se, že instalované příslušenství pro mulčování je dobře zapojeno.
   Pro mulčovací desku použijte výhradně originální příslušenství.
   Vždy se vyhněte odstraňování nadměrného množství trávy, aby nedošlo k přetížení rotačního mechanismu 

a motoru sekačky. 
   Snížením rychlosti pojezdu snáze překonáte nadměrné množství trávy.

Montáž příslušenství

Vložte usměrňovací desku a zvedněte, umístěte do kulatého otvoru na spodní straně, zajistěte automatický 
zámek zatáhnutím háčku.

Demontáž příslušenství

Stiskněte palcem tlačítko, poté uvolněte a odkloňte směrem dolů mulčovací desku.

Zavěšení sběrného vaku

Zvedněte přepážku a zavěste sběrný vak.

OVLÁDANÍ (viz obr. 2)
   Pojezd ovládáte přidržením páčky pohonu směrem k rukojeti a stiskem ovládací páčky pohonu dopředu, 

dokud nezacvakne, poté uvolněte páčku.
   Pohyb sekačky vpřed, bez toho aniž byste vypnuli motor, zastavíte uvolněním páčky pohonu. Uvolněte páčku 
pohonu směrem dolů oproti rukojeti a pokračujte v sečení bez použití pojezdu. 

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ 
Pro nízkou výšku pokosu zvedněte kola, pro vysokou výšku pokosu kola snižte. Nastavte výšku pokosu dle 
vašich požadavků. Střední pozice je doporučena jako nejvíce vyhovující pro většinu trávníků.

PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU DOPLŇTE OLEJ
   Vaše sekačka je dodávána bez motorového oleje. 
   Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby dolijte motorovým olejem SAE-30 (15W-40)o objemu 

0,5l. Pro zvolení správného typu oleje přečtěte kapitolu MOTOR v sekci Údržba tohoto návodu k obsluze. 

m  POZOR:  Nepřeplňujte motor olejem, hrozí silný únik kouře z výfuku během startování.

1. Ujistěte se, že sekačka je v rovině.
2. Vyjměte měrku oleje z plnící trubice.
3. Zasuňte měrku.
4. V případě potřeby dolijte olej. 
5. Dolijte do plné čáry na měrce. 
6. Vyměňte olej po každých 25 hodinách provozu nebo každou sezónu. 
7.  Ve zvlášť prašných, znečištěných podmínkách budete muset olej měnit častěji, viz „VÝMÉNA OLEJE“ v sekci 

ÚDRŽBA tohoto návodu.

   Poznámka: Zkontrolujte hladinu oleje před každým použitím. 
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Uvedení do provozu 25

DOPLNĚNÍ BENZÍNU (viz obr. 7)
  Naplňte palivovou nádrž. 
  Nepřeplňujte. 
  Používejte čistý, čerstvý, bezolovnatý benzín. 
  Nemíchejte olej s benzínem. 
  Doporučujeme: zajistětě benzín v množství, které spotřebujete během 30 dní, abyste zajistili jeho čerstvost.

m   POZOR: Očistěte od přebytečného oleje nebo benzínu. Neskladujte, nevylévejte nebo nemanipulujte s ben-
zínem v blízkosti otevřeného ohně.

   Poznámka: Palivo smíchané s alkoholem („gasohol“ nebo etanol nebo metan) může vázat vlhkost, která 
vede k oddělení a formování kyselin během skladování. Během skladování mohou kyselá paliva zničit pali-
vový systém motoru. 

   V případě, že sekačka nebude používána 30 a více dní, doporučujeme vypustit palivo, předejdete tak případ-
ným problémům s motorem. 

   Vypusťte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechte jej běžet do té doby, než se karburátor vyprázdní. 
   Pro následující sezónu použijte nové palivo. 
   Více informací naleznete v sekci Uskladnění. 
   Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky v okolí nebo do palivové nádrže, hrozí trvalé poškození.

STARTOVÁNÍ MOTORU

m   POZOR: Startujte nebo spouštějte startovací spínač opatrně, podle pokynů výrobce. Pozor na dostateč-
nou vzdálenost nohou od žacího mechanismu.

Před tím, než nastartujete, ujistěte se, že zapalovací svíčka je v sekačce a stroj je naplněn dostatečným množ-
stvím oleje a benzínu.

   Poznámka: Vzhledem k ochrannému nátěru motoru, může při prvním použití sekačky, vycházet malé 
množství kouře, které se považuje za normální jev. 

Držte páčku pohonu směrem dolů k rukojeti a prudce zatáhněte za držátko startéru. Dávejte pozor, aby nedošlo 
k vytržení lanka startéru zpět.

   Poznámka: V případě chladného počasí bude nutné zopakovat prvotní kroky.

VYPNUTÍ MOTORU
Motor vypnete tak, že uvolníte ovládací páčku.

m   POZOR: Po vypnutí motoru se žací nůž několik sekund i nadále točí. Pokud necháváte sekačku bez dozoru, 
odstraňte zapalovací svíčku.

   Za určitých okolností jako např. při sečení velmi vzrostlé trávy, je vhodné zvýšit nastavení výšky pokosu, čímž 
se sníží tlak, tak aby nedošlo k přetížení motoru a vynechávání výseků travního porostu. Je pravděpodobné, 
že budete muset snížit rychlost a/nebo přejet sekačkou jedno místo dvakrát.
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CZ 26 Uvedení do provozu | Pokyny k použití

   Ve zvlášť náročných místech doporučujeme snížit záběr (šíři) a vícekrát pomalu sekat již sekaný úsek.
   Póry v textilii sběrných košů se mohou ucpat hlínou a prachem, což snižuje jejich efektivitu. Abyste tomu pře-

dešli, vymývejte je pravidelně vodou a po vyschnutí opět použijte.
   Udržujte horní část motoru v okolí startéru čistou (bez zbytků posekané trávy). Udržováním motoru v čistotě, 

umožníte dobrou cirkulaci vzduchu a prodloužíte tak jeho životnost.

6. POKYNY K POUŽITÍ
Účel použití

   Sekačka je vhodná pro použití v soukromých zahradách. 
   Za sekačky vhodné k použití v soukromých zahradách jsou považována ta zařízení, jejichž roční využití zpra-

vidla nepřesahuje 50 provozních hodin a která jsou převážně využívána pro údržbu travních ploch, ne však 
ve veřejných zařízeních, parcích, na sportovištích, ani v zemědělství či lesnictví. 

   Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
    Z bezpečnostních důvodů nesmí být sekačka používána jako pohonný agregát pro jakékoliv ostatní pracovní 

nástroje a sady nářadí, není-li to výrobcem výslovně povoleno. 

OBSLUHA
   Tento výrobek není určen pro děti a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo 
osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány 
instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

   Sekačku nikdy nepoužívejte, pokud se v těsné blízkosti nachází jiné osoby, děti nebo volně se pohybující 
domácí zvířectvo. 

   Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich 
dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát. 

   Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat. Místní předpisy 
mohou stanovit minimální věk uživatele. Uživatel je odpovědný za škody způsobené třetím osobám v pracovní 
oblasti sekačky jako následek jejího používání.

   Stroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek. 
   Před každým použitím překontrolujte pracovní prostor. Odstraňte předměty, které by se mohli odmrštit nebo 

zaklínit do stroje. 
   Při přenášení uchopte zařízení celé, nošení za palivovou nádrž je nebezpečné, může dojít k poškození pali-
vové nádrže a požáru. 

   Při práci se strojem je zakázáno kouřit. 

m   POZOR: Kvůli ohrožení zdraví uživatele nesmí být sekačka používána k vyžínání keřů, živých plotů či křovin, 
k řezání či rozmělňování ohebných mladých porostů nebo trávníku, na zatravněných střechách či v balkónových 
truhlících, k čištění (vysávání) chodníků a jako drtička k rozmělňování kusů kmenů nebo větviček. Dále nesmí 
být sekačka používána jako motorová motyka, ani k vyrovnávání půdních vyvýšenin, např. krtinců

Pokyny k používání 
Stroj zapněte a provozujte jak je uvedeno v návodu k obsluze, pečlivě dbejte všech instrukcí.

   Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení. 
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   Stroj nikdy neprovozujte v uzavřených, špatně větraných místnostech, ani v blízkosti hořlavých nebo výbuš-
ných kapalin, par nebo plynů. 

   Sekačku na trávu nikdy nepoužívejte tam, kde hrozí kontakt s vodní hladinou (např. v bezprostřední blízkosti 
zahradních jezírek, zapuštěných bazénů atp.). 

   Než sejmete nebo vyprázdníte sběrný vak, vypněte motor a počkejte, než se nože úplně nezastaví. 
   Před zahájením sečení zkontrolujte terén, na němž má být sekačka použita, a odstraňte z ní kameny, dráty, 
klacky, střepy, kosti a ostatní cizí tělesa, která by mohla být zachycena nebo vymrštěna a způsobit zranění. 

   Startujte nebo spouštějte startovací spínač opatrně, podle pokynů výrobce. Pozor na dostatečnou vzdálenost 
nohou od žacího mechanismu. 

   Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo bez řádného obutí. 
   Při sečení noste pevnou, protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Nikdy nepracujte bosí ani v lehkých sandálech. 
   Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých částech stroje.
   Nikdy nepoužívejte sekačku v příliš strmém terénu. Ve svahovitém terénu dbejte na svoji bezpečnost – hrozí 

nebezpečí uklouznutí a poranění. Při změnách směru sekání postupujte vždy napříč, nikdy ne kolmým směrem 
nahoru nebo dolů. Na strmých svazích sekačku nepoužívejte.

   Při startování motoru sekačku nenadzdvihujte.
   Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod rotující části. Udržujte dostatečnou vzdálenost od vyhazovacího otvoru. 
   Nikdy netáhněte při provozu směrem k sobě, ale vždy pouze dopředu. 
   Sekačku nevystavujte dešti. Nesečte mokrou ani hodně vlhkou trávu. 
   Při práci si hlídejte bezpečný postoj. 
   Zařízení veďte pouze rychlostí chůze. 
   Sekačku za provozu (tj. se zapnutým motorem) nikdy nezvedejte, nepřenášejte nebo nenaklánějte od seka-
ného terénu – hrozí nebezpečí poranění. 

   Než sekačku zdvihnete, abyste ji mohli transportovat, vypněte motor a počkejte, až se nože úplně zastaví. 
   Musí-li být sekačka převrácena za účelem jejího transportu, při přejíždění jiných než travnatých ploch a při pře-
pravě sekačky k pracovní ploše a od ní, vypněte motor. 

   Při startování motoru sekačku nenaklánějte, pokud není nutné sekačku při postupu vpřed zdvihnout. V tako-
vém případě ji nakloňte pouze tak daleko, jak je bezpodmínečně nutné a zdvihejte ji na straně, která je více 
vzdálená od uživatele. 

   Při opuštění travnaté plochy vypněte motor. 
   Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej 
do nadměrně prašného prostředí. 

   Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou 
zdroji tepla. 

   Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte 
do vody nebo jiné tekutiny. 

   Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru. 
   Nedotýkejte se dílů stroje dokud se nedostanou zcela do stavu klidu. Nože po vypnutí stroje ještě dále rotují 
a mohou způsobit zranění. 

   Před uložením sekačky v uzavřené místnosti nechte motor ochladit. 
   V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení 
tohoto výrobku svěřte kvalifikovanému servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete 
riziku ztráty záručních plnění. 

   Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství (poranění, 
popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.). 
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   Nikdy nepracujte s motorem, pokud je v palivové nádrži pouze benzín. 
   Nikdy neplňte pohonné hmoty, pokud motor běží nebo je ještě horký. Motor doplňujte, pouze pokud je motor studený. 
   Uzávěr palivové nádrže musí být pevně dotažen, aby se zamezilo přetečení pohonné hmoty. 
   Zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku v následujících případech:
– před čištěním otvoru pro výhoz trávy,
– před prováděním jakékoliv činnosti pod krytem sečení, 
– před započetím jakýchkoliv servisních prací, kontrolou a čištěním sekačky
–  po zasažení cizího předmětu, sekačku prohlédněte, zda není poškozena. V případě nutnosti zajistěte opravu. 

Až po uvedení do normálního stavu, pokračujte v práci.
– v případě abnormálních vibrací sekačky (okamžitě zjistěte a zajistěte odstranění příčiny vibrace).

   Mějte na paměti, že vlastník nebo uživatel sekačky je zodpovědný za nehody nebo ohrožení, jimž vystaví jiné 
lidi či jejich majetek.

   Nikdy neměňte nastavení výšky sečení se spuštěným motorem.
   Součásti sběrného koše se v provozu opotřebovávají a mohou se i uvolnit, či poškodit. Proto před použi-
tím sekačky jejich stav vždy pečlivě zkontrolujte. Opotřebené nebo poškozené součásti vyměňte v souladu 
s doporučeními výrobce.

   Čepele jsou ostré a mohou způsobit řezná poranění. Při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti, přičemž 
používejte odpovídající ochranné prostředky (rukavice),

   Nezasahujte do regulace motoru a motor nepřetáčejte.
   Při couvání i přitahování sekačky směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
   Vypněte pohon nože(ů) při přejezdech přes nezatravněné povrchy.
   Nikdy nestartujte motor se zapnutými žacími noži nebo páčkou pojezdu.
   Nastartujte motor/ zatáhněte za startér dle návodu, dolní končetiny přitom udržujte v bezpečné vzdálenosti 

od nožů.
   Nenaklánějte sekačku při spouštění /startování motoru až na případy, kdy je nezbytné sekačku naklonit 
za účelem uvedení do chodu. V takových případech ji nakloňte jen s maximální opatrností, ne více než je 
nezbytně nutné, a to u obsluhující osoby vzdálenější stranou.

   Nespouštějte pohon na nerovném či nesourodém terénu. Může dojít k převržení.
   Nikdy nezvedejte, ani nepřenášejte sekačku s běžícím motorem.
   Během zastavování pohonu, stáhněte brzdu. Je-li motor vybaven uzavíracím ventilem, po ukončení sečení 
uzavřete zdroj paliva.

   Sekáte-li usazeni v připojeném sedadlovém přívěsu, postupujte pomalu a opatrně 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE – Palivo 

m   POZOR: Palivo do motoru je vysoce hořlavé.
– palivo skladujte pouze v nádobách pro tento účel speciálně určených;
– palivo doplňujte pouze na otevřeném či dobře větraném prostranství. 
– během doplňování paliva či při jakékoli jiné manipulaci s palivem nekuřte;
–  palivo doplňujte pouze za předpokladu, že je motor vypnutý. Nikdy neotvírejte palivovou nádrž a palivo 

nedoplňujte, je-li motor horký anebo v chodu;
–  pokud dojde k rozlití benzínu, motor nestartujte. Odstraňte sekačku z plochy, kde bylo palivo rozlito 

a vyvarujte se vytvoření jakéhokoliv možného zdroje vznícení. V použití sekačky pokračujte až 
po vypaření rozlitého paliva a rozptýlení palivových výparů;
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   Během přepravy stroje musí být palivová nádrž prázdná. 
   Pohonné hmoty přepravujte pouze ve schválených kanystrech. 
   Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádrže. Musí být dotažené a nesmí docházet k úniku palivové hmoty. 
   Chraňte životní prostředí: dávejte pozor, aby nedošlo k úniku palivových hmot a kontaminaci půdy. 
   Palivo nikdy nedoplňujte v uzavřených místnostech. V místnosti musí být zajištěno dostatečné větrání, nebez-

pečí výbuchu. 
   Výpary z paliva nevdechujte. Palivo doplňujte v ochranných rukavicích. 

7. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
ÚDRŽBA STROJE 

   Poznámka: Pravidelná, pečlivá údržba je nezbytná z hlediska udržení bezpečného a efektivního výkonu 
z dlouhodobého hlediska.

   Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném a provozu-
schopném stavu. Pravidelná údržba je základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti uživatele, zacho-
vání provozuschopnosti a vysokého výkonu sekačky.

   Zařízení s benzínem v nádrži nikdy neuskladňujte uvnitř budovy, kde by se výpary mohly dostat do dosahu 
otevřeného ohně, jiskry nebo zdroje vysoké teploty. 

   Před uskladněním v jakémkoliv uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.
   Z důvodu snížení rizika požáru zajistěte, aby sekačka a obzvláště motor, tlumič výfuku, baterie a také místo 

uložení náhradního benzínu byly zbaveny zbytků trávy, listí anebo nadměrného množství maziva.
   V zájmu bezpečnosti nepoužívejte stroj s opotřebovanými nebo poškozenými díly. Díly musí být vyměněny 
a nikoliv opraveny. Pro jejich výměnu používejte původní náhradní díly (čepele by měly být vždy označeny 
symbolem). Náhradní díly nedostatečné kvality mohou poškodit zařízení a mohou ohrozit Vaši bezpečnost.

   Vypouštění paliva provádějte v dobře větraném prostoru při vychladlém motoru. 
   Při snímání či instalaci žacího nože používejte silné pracovní rukavice. 
   Po každém nabroušení čepele žacího nože je nutné překontrolovat jeho vyvážení.
   Pravidelně kontrolujte, zda samouzavíratelný kryt a/nebo sběrné koše nejsou uvolněné, opotřebené či jinak 
poškozené.

   Při každé manipulaci, přepravě, překlápění sekačky: 
– používejte pevné pracovní rukavice
– uchopte stroj v místech, kde je lze bezpečně uchopit s ohledem na jeho hmotnost a rozložení.

ČIŠTĚNÍ
   Po každém sečení stroj pečlivě očistěte vodou, odstraňte nahromaděné zbytky trávy a hlíny. 
   Nátěr uvnitř šasi (podvozku) může časem oprýskávat v důsledku odírání od sekání travního porostu, v tako-
vém případě okamžitě proveďte antikorozní nátěr, abyste zabránili zrezivění. 

   Jednou/dvakrát do roka odmontujte kryt převodovky a vyčistěte její okolí včetně řemenů kartáčem nebo stla-
čeným vzduchem. Jednou za sezónu je třeba hnací kola očistit i zevnitř. 

   Odmontujte je (obě) a očistěte jak kolo, tak věnec kartáčem anebo stlačeným vzduchem.
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VÝMĚNA NOŽE (viz obr. 6)
Pokud chcete vyměnit nůž, odšroubujte šroub. Před výměnou nože vyprázdněte nádrž s olejem
Znovu nainstalujte dle obrázku. Utáhněte šroub (doporučení – točivý moment 40 Nm). Při každé výměně nože je 
potřeba vyměnit i utahovací šroub.

VÝMĚNA OLEJE (viz obr. 8)
  Výpustný šroub oleje je umístěn pod motorem. 
  Připravte nádobu, do které zachytíte olej a odstraňte výpustný šroub. 
   Jakmile je olej vypuštěn, dejte zpět výpustný šroub a ujistěte se, že těsnění je na svém místě a poté otřete pře-

bytečný olej.
   Doplňujte olej typ SAE30. 
   Pokud je měrka umístěna v plnící trubici (a není dotažená), hladina oleje musí být mezi Min. a Max. ryskou 
na měrce. Nepřeplňujte olejem.

   Nastartujte motor a nechte jej krátce běžet. 
   Vypněte motor, vyčkejte minutu a zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby dolijte olej.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA (viz obr. 9)
Jakmile se motor sekačky ochladí, vyjměte zapalovací svíčku pomocí dodaného klíče a očistěte konektor smirko-
vým papírem. Spárovou měrkou, nastavte mezeru na 0,75 mm (0,030"). Namontujte zapalovací svíčku.

VZDUCHOVÝ FILTR (viz obr. 11)
Uvolněte kryt vzduchového filtru a vyjměte houbovou část filtru. Abyste zabránili pádu předmětů do přívodu sání, 
nasaďte kryt vzduchového filtru zpět.
 
VYPOUŠTĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE A KARBURÁTORU (viz obr. 10)
1. Umístěte schválenou nádobku pod karburátor a použijte trychtýř, abyste zabránili úniku paliva.
2. Odstraňte vypouštěcí šroub, poté posuňte palivovou páku do pozice ON (zapnuto)
3.  Poté, co veškeré palivo vyteče do nádobky, opět zašroubujte vypouštěcí šroub s těsněním. Bezpečně dotáh-

něte vypouštěcí šroub..

USKLADNĚNÍ 
Stejný benzín nesmí zůstat v nádrži déle než jeden měsíc. Důkladně očistěte benzínovou sekačku a uložte ji 
na suchém místě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V zájmu ochrany životního prostředí, doporučujeme, aby následujícím bodům byla věnována zvláštní pozornost:

   Vždy používejte čistý bezolovnatý benzin.
   Vždy používejte trychtýř a/nebo kanystr s ovládáním úrovně hladiny, aby se zabránilo úniku, při doplňování 
palivové nádrže.

   Nedoplňujte palivovou nádrž až po okraj.
   Nepřeplňujte olejovou nádrž olejem.
   Nevyhazujte použitý olejový filtr do odpadkového koše. Odneste jej do sběrného dvora.
   Vyměňte tlumič, je-li vadný. Při provádění oprav, vždy používejte originální náhradní díly
   Při opravě karburátoru vždy vyhledejte odbornou pomoc.
   Čistěte vzduchový filtr dle návodu k obsluze.
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   Pokud se po několika letech provozu rozhodne ke koupi nové sekačky a již nebude dále používána, doporuču-
jeme vám ji vrátit prodejci k recyklaci.

Originální náhradní díly jsou dodávány servisními prodejnami a distributory. Doporučujeme, abyste alespoň 1x 
ročně nechali přístroj zkontrolovat v kvalifikovaném servisu, kde vám provedou údržbu a kontrolu bezpečnost-
ního vybavení. Pro servis a náhradní díly, se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste stroj zakoupili.

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY
Před 
každým 
použitím

1. měsíc 
nebo

Každé 
3 měsíce 
nebo

Každých 
6 měsíců 
nebo

Každý 
rok 
nebo

Každé 
2 roky 
nebo

Odstra-
nění

Provádějte vždy v uvedeném měsíci nebo 
dosáhnete-li uvedeného počtu hodin 
provozu, podle toho, co nastane dříve

5 hod 25 hod 50 hod 100 hod 250 hod

Motorový olej
Kontrola o viz. návod

Výměna o o viz. návod

Vzduchový filtr
Kontrola o viz. návod

Výměna o viz. návod

Zapalovací svíčka
Kontrola nastavení o viz. návod

Výměna o viz. návod

Brzdové destičky Kontrola o servis

Palivová nádrž a filtr Čištění o servis

Palivová hadice Kontrola Každé 2 roky (proveďte výměnu, je-li to nutné) servis

Vůle ventilů Kontrola nastavení servis

Spalovací komora Čištění Po každých 200 hodinách servis

8. TECHNICKÉ ÚDAJE
Název stroje  .................................................................................................................
Benzínovy motor .............................................................................................................
Otáčky motoru  ...........................................................................................................
Šířka sečení  ...................................................................................................................
Nastavitelná vyška pokosu  .....................................................................................................
Kapacita sběrného koše  ........................................................................................................
Hmotnost  ........................................................................................................................
Hlučnost  ...................................................................................................................................
Deklarovaná úroveň hluku  ..............................................................................................................
Vibrace  .........................................................................................................................................
Rozteč zapalovací svíčky  ....................................................................................................... 0,028–0,031 uvnitř (0,7–0,8 mm)
Vůle ventilů (za studena)  ........................................................................................  uvnitř: 0,06–0,02 mm EX: 0,08–0,02 mm
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........................FZR3004-B   /  FZR 3007 BS
...................2.7KW           /   2.7KW

....................2850ot/min    /   2880ot/min
......................508mm       /     456mm

..........6 pozic       /     6 pozic
.........65 l                /      65l

......................37kg            /       33.6kg
............83,5 dB (A)/83,5 dB (A)

....98 dB (A)/98 dB (A)
............6,9 m /s  / 6,9 m/s
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9. CO DĚLAT „KDYŽ…“

Motor nestartuje Možná příčina Odstranění

1. Zkontrolujte palivo. Chybí palivo Doplňte palivo

Špatné palivo;  motor uložen bez 

ošetření nebo vypuštění benzínu, 

tankování špatného benzínu

Vypusťte palivovou nádrž 

a karburátor. Naplňte nádrž 

novým benzínem.

2. Vyjměte 

a zkontrolujte 

zapalovací svíčku.

Zapalovací svíčka je vadná, znečištěná 

nebo nesprávně nasazená

Vyměňte zapalovací svíčku.

Zapalovací svíčka je vlhká, zasažená 

benzínem (zahlcený motor).

Vysušte a opět namontujte 

zapalovací svíčku.

3. Zavezte motor 

do kvalifikovaného 

servisu, nebo 

k prodejci.

Ucpaný palivový filtr, porucha 

karburátoru, porucha zapalování, 

ucpané ventily apod.

Vyměňte nebo opravte 

vadné díly.

Nedostatečně 

funkční motor

Příčina poruchy Oprava

1. Zkontrolujte čistič 

vzduchu

Čistič vzduchu je ucpaný. Vyčistěte nebo odstraňte ele-

ment čistič vzduchu 

2. Zkontrolujte palivo. Špatné palivo;  motor uložen bez 

ošetření nebo vypuštění benzínu, 

tankování špatného benzínu

Vypusťte palivovou nádrž 

a karburátor. Naplňte nádrž 

novým benzínem.

3. Zavezte motor 

do kvalifikovaného 

servisu, nebo 

k prodejci.

Ucpaný palivový filtr, porucha 

karburátoru, porucha zapalování, 

ucpané ventily apod.

Vyměňte nebo opravte 

vadné díly.

10. LIKVIDACE
Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů. Poškozené součástky ode-
vzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu. 

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

LIKVIDACE V OSTATNÍCH ZEMÍCH MIMO EVROPSKOU UNII
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek splňuje veškeré 
základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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