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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 elektrickým proudem, 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 k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. 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 balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

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

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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Vysvětlení štítků s pokyny na stroji

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Pozor, rotující nože!

Ostrý(e) nůž (nože). Chraňte se před poraněnim a ztrátou prstů končetin.

Třetí osoby udržujte mimo pracovní oblast. 

Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly poraněny odmrštěnými cizími 

tělesy.

Před provedením práce na žacím zařízení vytáhněte kabel ze sítě elektrického 

napětí.

Pozor, po vypnutí sekačky se nůž ještě chvíli otáčí! 

Všeobecné upozornění na nebezpečí.

Před provedením nastavení stroje nebo jeho údržby, nebo pokud se elektrické 

přívodní vedení zachytilo nebo je poškozené, vypněte vždy motor a vytáhněte 

vidlici ze zásuvky elektrické sítě!

Udržujte, elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od žacího mechanismu!

Pozor na odlétavající předměty od rotujícího nože!

Při práci používejte ochranné pomůcky.

Nepracuje za deště, ani za zhoršených klimatických podmínek.

Chraňte se před zásahem elektrickým proudem!

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY
NA STROJI
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (viz obr. 1)

Horní díl rukojeti

Dolní díly rukojeti

Spínací skříňka

Sběrný box

Kola

Tělo stroje

Klips na odlehčení kabelového tahu

Kabelový klips

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

8 - 

Obsah dodávky

Zahradní nářadí vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

POZOR! Ostré nože!

Elektrická zahradní sekačka rotační

4 kola

4 hlavice kol

Pojistná spona (závlačka) - 4 ks

1 horní díl rukojeti

2 spodní díly rukojeti

2 šrouby + 2 čepy rukojeti

2 šrouby do těla stroje

1 horní díl sběrného boxu na trávu

1 dolní díl sběrného boxu na trávu

1 kabelový klips

Návod k obsluze

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.



CZ29

ELEKTRICKÁ SEKAČKA ROTAČNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Montáž sekačky | Nastavení výšky sečení

4. MONTÁŽ SEKAČKY
Sekačka je dodávána v rozloženém stavu. Kompletní posuvná rukojeť a zachycovací box musí 

být před zahájením prací smontovány. Postupujte krok za krokem podle návodu a orientujte se 

pomocí obrázků, aby bylo provedení montáže co nejsnazší.

Upevněte kabelový klips na odlehčení tahu. (viz obr. 2)

Horní díl rukojeti připevněte pomocí šroubů a plastových matic na dolní tyčovou soustavu 

(viz obr. 3).

Vložte dolní díl rukojeti do k tomu určených otvorů a zajistěte pomocí upínanacích šroubů 

(viz obr. 4).

Kola nasaďte na nápravy, zajistěte je závlačkami ohnutím volných konců kolem osy a

nasaďte kryty kol (viz obr. 5) a (viz obr. 6).

Zajistěte upevnění elektrického kabelu k rukojeti kabelovým klipsem (viz obr. 7).

Sestavte horní díl sběrného boxu s dolním dílem zaskočením výlisků podél okraje (viz obr. 8).

Nadzdvihněte zadní výklopný díl stroje a nasaďte sběrný box na trávu (viz obr. 9).

5. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
POZOR! Nedotýkejte se žacího nože!

Požadované výšky sečení dosáhnete nastavením přední a zadní nápravy zespodu pod krytem 

sekačky.

POZOR! Před nastavením výšky odpojte sekačku od zdroje energie a ujistěte se, že se nože 

přestaly otáčet.

1. Nastavení výšky přední nápravy (viz obr. 10)

Zatlačte na přední nápravu směrem k přední části sekačky.

Posuňte nápravu do polohy odpovídající Vámi požadované výšce sečení.

2. Nastavení výšky zadní nápravy (viz obr. 11)

Zatlačte zadní nápravu směrem k záklopce sekačky.

Posuňte nápravu do polohy odpovídající Vámi požadované výšce sekání.

Poznámka: Ujistěte se, že přední i zadní náprava jsou nastavené ve stejné výšce.

3. Výška sečení (viz obr. 12)

25 mm (nejnižší poloha)

40 mm

55 mm (nejvyšší poloha) 
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6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Zapnutí stroje

Zástrčka umístěná na stroji (spínací skříňka - č. 3 viz obr. 1) musí být spojena s prodlužovacím 

kabelem (není součástí dodávky), zajištěným přes odlehčovač tahu (viz obr. 2)

Připojení ke zdroji energie

POZOR! Před připojením napájení vždy zkontrolujte, že je spínač vypnutý. 

Zástrčku připojte ke zdroji energie s proudovým chráničem.

Uvedení do provozu

POZOR! Nespouštějte sekačku, pokud stojí ve vysoké trávě nebo je zanesena nečistotami,

které mohou blokovat pohyb žacího nože.

Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A) (viz obr. 13) na spínači a následně přitáhněte spínací páku 

(B) směrem k madlu. Páku podržte a zároveň pusťte bezpečnostní tlačítko. Sekačku vypnete 

uvolněním spínací páky, která se automaticky vrátí do původní vypnuté polohy.

POZOR! Startujte nebo spouštějte startovací spínač opatrně, podle pokynů výrobce. 

Pozor na dostatečnou vzdálenost nohou od žacího mechanismu.

7. POKYNY K POUŽITÍ

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.

Elektrickou zahradní 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.

Účel použití
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Pokyny k použití

Sekačka je vhodná pro použití v soukromých zahradách.

Za sekačky vhodné k použití v soukromých zahradách jsou považována ta zařízení, jejichž

roční využití zpravidla 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.

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.

Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vytáhněte kabel ze zásuvky elektrické

sítě.

Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.

Stroj nikdy neprovozujte v uzavřených, špatně větraných místnostech, ani v blízkosti

hořlavých nebo výbušných 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.).

Sekačku používejte vždy se sběrným boxem na zachycování posečené trávy nebo pracujte se

zavřeným ochranným krytem, pokud sběrný box nepoužíváte (viz obr. 16).

Než sejmete nebo vyprázdníte sběrný box, 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 elektrickou zahradní 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 (viz obr. 17) Na 
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svazích převyšujících 15 % sekačku nepoužívejte.

Při startování motoru sekačku nenadzdvihujte (viz obr. 18)

Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod rotující části. Udržujte dostatečnou vzdálenost od

vyhazovacího otvoru (viz obr. 19)

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 sekaného terénu - hrozí nebezpečí poranění.

Než sekačku zdvihnete, abyste ji mohli transportovat, vypněte motor, vytáhněte kabel ze

zásuvky elektrického napětí a počkejte, až se nože úplně zastaví.

Musí-li být sekačka převrácena za účelem jejího transportu, při přejíždění jiných než

travnatých ploch a při přepravě sekačky k pracovní ploše a od ní, vypněte motor.

Při startování motoru sekačku nenaklánějte, pokud není nutné sekačku při postupu vpřed

zdvihnout.

V takovém 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 používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.

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

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte 

autorizovanému 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.).

Připojení do sítě elektrického napětí

Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku

odpovídá napětí zdroje proudu ve Vaší zásuvce. Je doporučeno připojit tento stroj jen na 

zásuvku, která je jištěna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA. Síťovou 
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Pokyny k použití

zástrčku nikdy neuchopujte mokrýma rukama. Spojovací zásuvky na připojovacích prvcích 

musí být z gumy, měkkého PVC nebo jiného termoplastického materiálu o stejné pevnosti, 

nebo musí být tímto materiálem potaženy.

Použitá připojovací vedení musí mít minimálně parametry jako gumová hadicová vedení

H07RN-F podle DIN 57 282/VDE 0282 a musí mít průměr minimálně 1,5 mm2. Zástrčkové 

spoje musí mít ochranné kontakty a spojení chráněná proti stříkající vodě. Připojovací vedení 

veďte skrz odlehčení tahu na vodicím madle a zastrčte do kombinace spínač – zástrčka. 

Před použitím zkontrolujte, nejsou-li vedení poškozená nebo nevykazují-li známky stárnutí 

materiálu. Sekačku nikdy neprovozujte, není-li elektrické vedení v bezvadném stavu (platí 

rovněž pro vedení k motoru). Dojde-li k poškození kabelu při sečení, ihned vytáhněte vidlici ze 

sítě a teprve potom zkontrolujte poškození.

Prodlužovací kabel musí mít průřez uvedený v návodu k provozu a musí být chráněný proti

stříkající vodě. Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.

Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo

podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s 

poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.

Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.

Vyvarujte se příliš častého zapínání a vypínání sekačky během krátké doby, zejména pak

hraní si s vypínačem.

Před nastavením sekačky, jejím čištěním, stejně tak provedením jakékoliv kontroly, údržby

nebo opravy sekačku vypněte a odpojte od zdroje elektrického napětí vytáhnutím kabele ze 

zásuvky.

Opravy elektrických částí smí provádět pouze autorizovaný servis.

Při nárazu na cizí těleso vypněte motor, vytáhněte kabel ze sítě, vyhledejte poškození a

proveďte nutné opravy. Teprve potom sekačku znovu nastartujte a pokračujte v práci.

Jakmile zařízení začne nezvykle vibrovat, okamžitě vytáhněte vidlici ze zásuvky a sekačku

zkontrolujte.

Nepracujte tak, aby byla omezena volná pohyblivost prodlužovacího vedení.

Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový

kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o 

něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.

Udržujte přívodní a prodlužovací kabel v dostatečné vzdálenosti od střižných nožů. Nebezpečí

zásahu elektrickým proudem, vždy mějte přehled ot om, kde se přívodní kabel nachází.

Na základě napěťových výkyvů způsobených tímto strojem při rozběhu mohou být při

nepříznivých síťových podmínkách rušeny ostatní přístroje napojené na stejný obvod. V 

takovém případě proveďte přiměřená opatření (např. sekačku připojte na jiný obvod nebo ji 

provozujte na obvodu s nižší impendancí).

Dejte pozor na potřebná prodlužovací vedení.

Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z

el. zásuvky.

Před čištěním postupujte stejným způsobem.
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Vždy vytáhněte zástrčku ze sítě, pokud:

sekačku opouštíte,

stroj začne nezvykle vibrovat (ihned zkontrolujte).

Elektrická bezpečnost

Sekačku lze připojit do každé světelné zásuvky (se střídavým proudem 230 V). Přípustná je

však pouze „zásuvka“ jištěná ochranným spínačem vedení na 10 A a ochranným spínačem 

proti chybnému proudu s max. 30 mA.

Používejte pouze nepoškozená přípojná vedení. Kabely nesmí být libovolně dlouhé 

(max. 50 m), neboť jinak by byl snižován výkon elektromotoru. Přístrojové přípojné vedení 

musí mít průměr 3 × 1,5 mm2. Na kabelech elektrických sekaček velmi často dochází k 

poškození izolace.

Příčinami toho jsou:

poškození vzniklé přejetím kabele

stlačení kabele při jeho vedení pod dveřmi, okny apod.

praskliny způsobené stárnutím izolace

zlomená místa při neodborném připevnění nebo vedení kabelů.

Takováto poškozená vedení bývají používána, ačkoliv jsou životu nebezpečná. Kabely,

zástrčky a spojovací zásuvky musí splňovat následně uvedené podmínky. Elektrická vedení 

pro připojení sekačky musí mít gumovou izolaci.

Elektrická vedení musí být minimálně typu H05RN-F, se 3 vodiči. Předepsáno je označení

kabelu potiskem. Kupujte proto pouze označená vedení. Zástrčky a spojovací zásuvky na 

elektrických přívodních vedeních musí být gumová a chráněná proti stříkající vodě. Přípojná 

vedení nesmí být libovolně dlouhá. Delší kabely vyžadují větší průměr. Přípojná a spojovací 

vedení pravidelně kontrolujte, nejsou-li poškozena. Při kontrole musí být vedení odpojeno. 

Přípojné vedení zcela odviňte. Zkontrolujte rovněž zlomená místa přípojného vedení na 

zástrčkách a spojovacích zásuvkách.

Spojovací zásuvky na připojovacích prvcích musí být z gumy, měkkého PVC nebo jiného

termoplastického materiálu o stejné pevnosti, nebo musí být tímto materiálem potaženy.

8. POKYNY KE SPRÁVNÉMU SEČENÍ

Pracovní postup

Umístěte stroj co nejblíže k síťové zásuvce. Pracujte směrem od síťové zásuvky. Po každé

obrátce položte kabel na protilehlou, již obdělanou stranu (viz obr. 14)

Zvlášť opatrní buďte při změně směru jízdy na svazích.
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Pokyny ke správnému sečení | Údržba a uskladnění

Sběrný box

Jakmile začnou při sečení zbytky trávy zůstávat ležet na zemi, vyprázdněte zachycovací vak.
Před sejmutím sběrného boxu vypněte motor a počkejte, až se nože zastaví.
Při snímání sběrného boxu jednou rukou zdvihněte klapku vyhazovacího otvoru a druhou
rukou za rukojeť sejměte sběrný box. Podle bezpečnostního předpisu klapka vyhazovacího 
otvoru při sejmutí sběrného boxu zapadne a uzavře zadní vyhazovací otvor. Pokud při tom 
zůstanou v otvoru zbytky trávy, bude kvůli snadnému startu motoru účelné posunout sekačku 
asi o 1 m zpět.
Zbytky trávy z tělesa sekačky a nástroje neodstraňujte rukou ani nohou, použijte vhodné
pomůcky, např. kartáč nebo smetáček.
Aby bylo zajištěno bezvadné shromažďování posečené trávy, musí být sběrný box zevnitř
vyčištěny.
Sběrný box zavěšujte pouze pokud jsou motor a nůž v klidu.
Jednou rukou zdvihněte klapku vyhazovacího kanálu a druhou rukou přidržte vak na rukojeti
a shora jej zavěste.

9. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

Údržba

Kontrolujte, nejeví-li zařízení známky opotřebení.
Údržbu a čištění sekačky i snímání ochranných zařízení provádějte pouze, je-li motor v klidu a
sekačka odpojená ze sítě.
Pravidelná péče o sekačku zajišťuje nejen dlouhou životnost a výkon, nýbrž rovněž prospívá
správnému a snadnému sečení Vašeho trávníku.
Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, nejsou-li žací nástroje, připevňovací čepy i celá žací
jednotka opotřebené nebo poškozené. Aby byla sekačka vždy vyvážená, vyměňujte vždy 
celou sadu opotřebených nebo poškozených žacích nástrojů.
Všechny matice, čepy a šrouby musí být pevně dotažené a celé zařízení v bezpečném
pracovním stavu.
Zkontrolujte, jsou-li připevněna všechna ochranná zařízení a bezvadně fungují.
Pravidelně kontrolujte, nevykazuje-li box na zachycování posečené trávy známky opotřebení
nebo ztráty funkčnosti.
Poškozené nebo opotřebené části vyměňte.
Opotřebené nebo poškozené nože, držáky nožů a čepy nechejte v sadách vyměnit v
autorizovaném servisu, aby bylo zachováno vyvážení sekačky.
Poškozené části stroje smí vyměnit pouze odborník za pomoci originálních náhradních dílů.
Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není
určeno.
Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.



FZR 2003-E

CZ       36 Hledání závad  |Výměna nože

Sekačku čistěte pokud možno kartáčem nebo hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla ani vodu.

Nejvíce náchylnou součástkou k opotřebení je nůž. Pravidelně kontrolujte jeho stav a 

připevnění. Je-li nůž opotřebený, ihned jej vyměňte. Začne-li sekačka nadměrně vibrovat, 

znamená to, že nůž není správně vyvážen, nebo byl nárazem zdeformován. V takovém 

případě musí být vyměněn nebo opraven.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě.

Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k 

poškození povrchu výrobku.

Sekačku nečistěte pod tekoucí vodou, zejména ne pod tlakem.

Stroj položte na bok a opatrně vyčistěte také prostor nožů.

Uskladnění

Sekačku skladujte v suché místnosti. Aby byla zachována dlouhá životnost sekačky,

pravidelně čistěte a olejujte kola, osy a šrouby.

Pro úsporu místa můžete sklopit rukojeť stroje, odejmout a rozložit stohovatelný sběrný box

na trávu.

Na stroj nestavte žádné další předměty.

Na konci sezóny proveďte celkovou kontrolu sekačky a odstraňte nahromaděné zbytky trávy.

Před začátkem každé sezóny bezpodmínečně zkontrolujte stav nože.

Je-li nutná oprava, obraťte se na autorizovaný zákaznický servis.

10. VÝMĚNA NOŽE
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme pověřit výměnou nože autorizovaný servis.

POZOR! Ujistěte se, že je stroj odpojen od zdroje energie.

POZOR! Při montáži nebo demontáži nože dodržujte pokyny a používejte ochranné 

pracovní rukavice.

Tupý nebo poškozený nůž vyměňte (viz obr. 15). Nůž resp. šroub nože při montáži nemažte tukem 

ani olejem.

Při výměně nožů postupujte následovně:

Povolte připevňovací šroub.

Sejměte nůž a vyměňte za nový.

Při montáži nového nože dejte pozor na směr připevnění nože: ohnutá část nože 

směřuje vzhůru v pracovní poloze stroje.

Nakonec pevně dotáhněte šroub ve směru hodinových ručiček. Utahovací moment 

by měl být asi 25 Nm. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto 

výrobkem nebo pro něj není určeno.
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Technické údaje

11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ ...........................................................................................Elektrická zahradní sekačka rotační FZR 2003-E
Jmenovité napětí ......................................................................................................................230 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet ............................................................................................................................................ 50 Hz
Jmenovitý příkon .............................................................................................................................................1000 W
Počet otáček ...........................................................................................................................................3000 ot/min
Šířka sečení .....................................................................................................................................................320 mm
Výška sečení ................................................................................................................... 3 polohy: 25, 40, 55 mm
Kapacita sběrného boxu .....................................................................................................................................35 L
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) ...............................................II
Garantovaná úroveň hluku ......................................................................................................................89 dB(A)
Délka síťového kabelu ................................................................................................................................400 mm
Hmotnost ............................................................................................................................................................10,6 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena. 

Návod k použití v originálním jazyce.
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12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek / značka:  ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA / FIELDMANN  

Typ / model: FZR 2003-E  ....................................................................................................... 230 V, 1000 W

Výrobek je v souladu s níže uvedenými předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 
a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních.

a normami:
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Označení CE: ....................................................................................................................................................... 13

Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Praze, 27.12.2013

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
        Předseda představenstva                                                                             Podpis a razítka:
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Co dělat „Když...“

13. CO DĚLAT „KDYŽ...“
Když... Možná příčina Odstranění

Motor nenabíhá – v zástrčce není proud

– sekačka stojí ve vysoké trávě

– ucpané těleso sekačky

– poškozený kabel

– poškozený kondenzátor

– poškozená kombinace

spínač – zástrčka

– povolené přípojky na motoru

nebo kondenzátoru

– zkontrolujte elektrické vedení a 

pojistku

– postavte do nižší trávy nebo

na již posečené plochy,

nebo změňte nastavení výšky sečení 

na nižší

polohu

– vyčistěte těleso, aby žací nůž volně 

běžel

– zkontrolujte

– v autorizovaném servisu

– v autorizovaném servisu

– v autorizovaném servisu

Motor ztrácí

na výkonu

– příliš vysoká nebo vlhká tráva

– ucpané těleso sekačky

– silně opotřebený nůž

– zkorigujte výšku sečení

– vyčistěte těleso

– vyměňte nůž

Po zapnutí stroje

se nůž netočí

– ucpané těleso sekačky

– uvolněná matice či šroub nože

– vyčistěte těleso, aby nůž volně běžel

– matici či šroub utáhněte

Nečistý řez – opotřebený nůž

– chybná výška sečení

– vyměňte nebo nabruste nůž

– zkorigujte výšku sečení

Silné vibrace,

hluk

– uvolněná matice či šroub nože

– poškozené nože

– matici či šroub utáhněte

– vyměňte nůž

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 

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

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 

unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele. 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 specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

14. LIKVIDACE


