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Návod k použití



Dbejte na to, abyste se vyhnuli úrazu způsobeného pohybujícím se převodovým řeme-
nem: neuvádějte stroj do chodu bez namontovaných ochranných krytů. Zdržujte se v

dostatečné vzdálenosti od převodových řemenů.



Vážený Zákazníku,

děkujeme vám za vaši důvěru, kterou jste projevil našim výrobkům. Přáli bychom si,
aby vás vaše nová sekačka plně uspokojila, a aby vám její používání přineslo mnoho
hezkých zážitků.
Tento návod je připraven tak, aby vám umožnil dobře poznat váš stroj a používat jej
bezpečně a účinně; nezapomeňte, že je neoddělitelnou součástí samotného stroje,
mějte ho proto neustále po ruce kvůli konzultaci a předejte jej spolu se strojem
novému majiteli.

Tento váš nový stroj byl vyroben s ohledem na současně platné normy, což garantuje,
při respektování pokynů uvedených v tomto návodu na použití a údržbu, jeho spolehli-
vost a funkčnost pro sekání a sběr trávy (správné použití); jakékoli jiné, než výše uve-
dené použití, anebo nerespektování bezpečnostních pokynů, pokynů pro údržbu a
opravy, je považováno za nesprávné použití a proto v tomto případě přestává platit
záruka poskytovaná Výrobcem a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví způsobené
sobě nebo jiným osobám nesprávným použitím je zodpovědný pouze uživatel.

Setkáte-li se s některými nepatrnými odlišnostmi mezi vašim strojem a strojem
popsaným v tomto návodu, mějte na paměti skutečnost, že neustálé vylepšování
výrobků může mít za následek změnu informací uvedených v tomto návodu, bez upo-
zornění a bez povinnosti informovat majitele stroje. Výjimku tvoří pouze ty části
návodu, které jsou nezbytné pro dodržení bezpečnostních norem a zajištění
funkčnosti. V případě jakýchkoli pochybností se obra�te na vašeho prodejce. Hodně
zdaru při práci!

SERVISNÍ SLUŽBA

V tomto návodu jsou uvedeny všechny pokyny potřebné pro správné používaní stroje a
pro základní nezbytnou údržbu, kterou může provádět sám uživatel. 
Všechny zásahy seřizování a údržby, které nejsou popsány v tomto návodu, musí
být provedeny vaším Prodejcem nebo Specializovaným střediskem, které
disponuje potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro správné provedení
uvedených operací při současném dodržení původní bezpečnostní úrovně stroje. 
V případě vašeho zájmu vám váš prodejce může navrhnout personální program
údržby, který by co nejlépe vyhovoval vašim požadavkům a který vám umožní udržovat
předmět vaší koupě v perfektním stavu a tím zachovat hodnotu vaší investice.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 1CS
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1.1 JAK ČÍST NÁVOD K POUŽITÍ

V textu návodu se nacházejí některé zvláš� důležité odstavce, s ohledem na
bezpečnost anebo funkčnost stroje; stupeň důležitosti je označen symboly, jejichž
význam je následující:

anebo  upřesňuje aneb blíže vysvětluje
některé předem uvedené informace s úmyslem vyhnout se poškození stroje a
způsobení škod.

Upozorňuje na možnost ublížení na zdraví sobě nebo jiným
osobám v případě neuposlechnutí..

Upozorňuje na možnost těžkého ublížení na zdraví sobě nebo
jiným osobám v případě neuposlechnutí.

V tomto návodě jsou popsány různé verze stroje, které se mohou navzájem lišit hlavně
podle:

– typu náhonu: s mechanickou převodovkou anebo s plynulou hydrostatickou regulací
rychlosti. Modely s hydrostatickým převodem je možné rozeznat podle nápisu „HY-
DRO“ na příslušném identifikačním štítku  (☛ 2.1);

– přítomnosti prvků a přídavných zařízení, které nejsou dostupné ve všech oblastech
prodeje;

– přítomnosti zvláštních výbav.

Označení  poukazuje na odlišnosti z hlediska provozu a je následován označením
verze, na kterou se vztahuje.

Označení  ☛ slouží k odvolávání se na jinou část návodu, kde se nacházejí další infor-
mace.

Všechny výrazy "přední", "zadní", "pravý" a
"levý" se vztahují na pozici sedící obsluhy.

K prostudování úkonů spojených s použitím a
údržbou motoru a akumulátoru, které nejsou popsány v tomto
návodu, si přečtěte samostatné návody k použití, které jsou
neoddělitelnou součástí dodané dokumentace.

DŮLEŽITÉ

POZNÁMKA

➤

�! NEBEZPEČÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!

DŮLEŽITÉPOZNÁMKA
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1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím
stroje pozorně přečtěte.

A) SEZNÁMENÍ SE STROJEM

1) Přečtěte si pečlivě tento návod. Sez-
namte se s umístěním a funkcí všech
ovladačů.
2) Nedovolte používat stroj dětem ani
osobám, které nejsou dostatečně
seznámeny s návodem k použití. Zákony
v jednotlivých zemích upřesňují minimální
předepsaný věk pro uživatele.
3) Nepoužívejte stroj za přítomnosti
osob, zvláště dětí, nebo zvířat v jeho
blízkosti
4) Pamatujte, že obsluha anebo uživatel
nese plnou odpovědnost za nehody a
nepředvídané události, vůči jiným osobám
a jejich majetku.
5) Nepřevážejte žádné pasažéry.
6) Obsluha stroje musí být důkladně
seznámena s pokyny pro provoz, se
zvláštní pozorností věnovanou především
následujícím skutečnostem:
– soustře�te vaší pozornost a koncentra-
ci na práci;
– pamatujte, že pro znovuzískání kontroly
nad strojem klouzajícím na svahu není
možné použít brzdu. Hlavní důvody ztráty
kontroly nad strojem jsou:

– nedostatečná přilnavost kol;
– nadměrná rychlost;
– nevhodný způsob brzdění;
– použití stroje pro nevhodný účel;
– nedostatečná informovanost o

možných důsledcích jízdy při
špatných podmínkách terénu,
zvláště pak na svazích;

– nesprávné použití přívěsu a
nesprávné rozložení nákladu.

B) PŘÍPRAVA STROJE K POUŽITÍ

1) Při sekání noste pevnou uzavřenou
obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte bosí

�! UPOZORNĚNÍ!

nebo v otevřených sandálech.
2) Zkontrolujte dopodrobna celou pra-
covní plochu a odstraňte všechny cizí
předměty, které by mohly být strojem
vymrštěny.
3) NEBEZPEČÍ! Benzín je hořlavina I.
třídy.
– palivo skladujte pouze v nádobách
určených k tomuto použití;
– palivo doplňujte na otevřené, dobře
větrané ploše a během manipulace s pali-
vem nekuřte;
– palivo doplňujte před nastartováním
motoru; nesnímejte víčko palivové
nádrže a nedoplňujte palivo za chodu
a/nebo je-li motor horký;
– rozlijete-li palivo, nepokoušejte se
nastartovat motor, ale přesuňte stroj na
jiné místo a zabraňte vzniku nebezpečí
požáru dokud se rozlité palivo nevypaří a
výpary se nerozptýlí.
– po dolití nádrže nezapomeňte znovu
našroubovat a pečlivě dotáhnout víčko
nádrže a nádoby s palivem.
4) Poškozený tlumič výfuku je nutno
okamžitě vyměnit.
5) Před zahájením sekání vždy zkontro-
lujte stav stroje, především dotažení
šroubů a stav nožů. Vyměňte jako celek
poškozené nože a šrouby, aby bylo
zachováno vyvážení nožů.
6) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože
má za následek také rotaci druhého.

C) POUŽITÍ STROJE 

1) Nestartujte motor v uzavřených pro-
storech, kde vzniká nebezpečí nahro-
madění plynů, které obsahují oxid uhel-
natý.
2) Pracujte pouze při denním světle nebo
při dobrém umělém osvětlení.
3) Před nastartováním motoru, vyřa�te
nože a přeřa�te pohon do "neutrálu".
4) Nesekejte na svazích s vyšším sklo-
nem než 10˚ (17%).
5) Pamatujte, že neexistuje
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"bezpečný" svah. Jízda na svahu vyža-
duje zvýšenou pozornost, jinak může dojít
k převrácení stroje. Abyste se vyhnuli
převrácení:
– nezastavujte a nerozjíždějte se prudce
při jízdě z kopce anebo do kopce;
– pohon zařazujte velmi zvolna a mějte jej
vždy zařazen, zvláš� při jízdě z kopce;
– při jízdě po svahu a při zatáčení udržuj-
te nízkou rychlost stroje;
– věnujte zvláštní pozornost přejíždění
hrbolů, jam a jiných nebezpečných míst;
– na svahu nikdy nesekejte v příčném
směru;
6) Když táhnete vozík, nebo používáte
těžkou výbavu, věnujte pozornost násle-
dujícím pokynům:
– pro uchycení tažných tyčí používejte
jenom uchycení k tomu určená;
– zatížení přívěsu omezte tak, aby ho
bylo možné bezpečně kontrolovat;
– vyhněte se prudkému zatáčení. Věnujte
pozornost pohybu směrem vzad;
– v případech uvedených v návodě k
použití, použijte přední závaží anebo
závaží na kola.
7) Při přejíždění povrchů bez trávného
porostu, vyřa�te z činnosti nože.
8) Nikdy nepoužívejte stroj s odmonto-
vanými anebo poškozenými och-
rannými kryty.
9) Neměňte nastavení motoru, a nedo-
volte, aby motor pracoval při příliš
vysokých otáčkách. Používání motoru
při příliš vysokých otáčkách, může mít za
následek zvýšení rizika ublížení na zdraví.
10) Před opuštěním pozice obsluhy je
třeba:
– vyřadit nože a spustit sekačku do nižší
polohy;
– zařadit neutrál a parkovací brzdu;
– zastavit motor a vyjmout klíček zapa-
lování.
11) Vyřa
te nože, zastavte motor a
vyjměte klíček zapalování vždy:
– pokud hodláte vyčistit anebo odstranit
ucpání ve vyhazovacím kanálu;
– před kontrolou, čištěním a/nebo prací

se strojem;
– po zásahu stroje cizím předmětem.
Ověřte případné poškození stroje a
prove�te nezbytné opravy ještě před
opětovným použitím stroje;
– v případě, že se náhle zvýší vibrace
stroje (ihned zjistěte a odstraňte příčinu
vibrací).
12) Vyřa�te z činnosti nože během
přepravy a pokaždé, když nejsou v činno-
sti.
13) Zastavte motor a vyřa
te nože:
– před doplňováním paliva;
– před sejmutím sběrného koše.
14) Před vypnutím motoru snižte otáčky,
a je-li motor vybaven kohoutkem pro
uzavření přívodu paliva, po ukončení
práce jej zavřete.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1) Pravidelně kontrolujte dotažení šrou-
bových spojů, abyste si mohli být pořád
jistí bezpečným a funkčním stavem stroje.
2) Neskladujte stroj s palivem v nádrži v
místnosti, kde může dojít ke styku výparů
paliva s otevřeným ohněm anebo jiskrou.
3) Před umístěním stroje v uzavřeném
prostoru, nechte motor vychladnout.
4) Abyste snížili riziko požáru, očistěte
před uskladněním motor, výfuk, prostor
pro uložení baterie a prostor benzínové
nádrže od zbytků trávy, listů a
přebytečného maziva.
5) Pravidelně kontrolujte sběrný koš, aby-
ste včas zjistili jeho poškození anebo
opotřebení.
6) Z bezpečnostních důvodů, vyměňte
poškozené anebo opotřebované díly za
nové.
7) Je-li nutné vypustit palivovou nádrž,
provádějte tuto operaci na otevřené
ploše.
8) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože
má za následek také rotaci druhého.
9) Před opuštěním stroje dejte sekačku
do nejnižší polohy.
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1.3 VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY

Váš stroj musí být používán s opatrností. Abyste na to nezapomněli, byly na něm
rozmístěny štítky se symboly, které se odvolávají na příslušné bezpečnostní opatření
pro použití stroje. 
Tyto štítky jsou považovány za neoddělitelnou součást stroje.
V případě odpadnutí nebo při výrazném snížení čitelnosti některého ze štítků,
požádejte vašeho Prodejce o jeho výměnu. Význam jednotlivých symbolů je
následující.

1.4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ SOUPRAVY PRO TAHÁNÍ PŘÍVĚSU

Mezi přídavnými zařízeními je k dispozici také souprava pro
tahání malého přívěsného vozíku; toto přídavné zařízení musí
být namontováno podle dodaného návodu.
Při jeho použití nepřekračujte dovolené zatížení uvedené na
štítku a dodržujte bezpečnostní pokyny, (☛ 1.2, C-6).

Upozornění: Před použitím stroje
si přečtěte návod k použití a údržbě.

Upozornění: Před vykonáním
jakékoli údržby anebo opravy vyjměte
klíček zapalování a přečtěte si návod
k použití a údržbě.

Nebezpečí! Vymrš�ování
předmětů: Nepracujte bez sběrného
koše anebo ochranného krytu.

Nebezpečí! Vymrš�ování
předmětů: Udržujte osoby v
bezpečné vzdálenosti.

Nebezpečí! Převrácení stroje:
Nepoužívejte tento stroj a svazích se
sklonem vyšším než 10˚.

Nebezpečí! Úraz:  Ujistěte se o tom, že přítomné děti se nacházejí
v bezpečné vzdálenosti od stroje, když je motor zapnutý.

Riziko pořezání. Pohybující se nože. Nevkládejte nikdy
ruce ani nohy do prostoru rotujících nožů.
7
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2.1 POPIS STROJE

Identifikační štítek, který se nachází v blízkosti
prostoru pro baterii, obsahuje veškeré důležité
údaje každého stroje.

1. Garantovaná hladina akustického
výkonu podle směrnice 2000/14/CE

2. Značka o shodě výrobku se
směrnicí 98/37/CEE 

3. Rok výroby
4. Pracovní rychlost motoru v

ot/min (je-li uvedena)
5. Model stroje
6. Výrobní číslo
7. Hmotnost v kg
8. Název a adresa výrobce
9. Typ náhonu (je-li uveden)

2.2 POPIS HLAVNĺCH ČÁSTÍ

Stroj je složen z několika základních částí, které plní následující funkce:

11. Sekačka: tvoří ji rotující nože. 

POPIS STROJE A JEHO ČÁSTÍ 7CS

2. POPIS STROJE A JEHO ČÁSTÍ

LWA

dB
kg

S/N

min-1

8 5 4 7

3 9 6 2 1

16201918

171314

15
1211

Zapište si sem výrobní číslo 
vašeho stroje (6)

✍



12. Nože: slouží k sekání trávy; lopatky umístěné na jejich koncích napomáhají k
nasměrování odseknuté trávy směrem k vyhazovacímu kanálu.

13. Vyhazovací kanál: slouží ke spojení sekačky se sběrným košem.
14. Sběrný koš: Kromě sběru odseknuté trávy, plní také funkci bezpečnostní a to tím,

že zabraňuje vymrštění cizích předmětů, které se dostanou mezi nože, daleko za
stroj.

15. Ochranný kryt (je k dispozici na požádání): může být namontován na místo
sběrného koše, a zabraňuje vymrš�ování cizích předmětů, které se dostaly mezi
nože, daleko za stroj.

16. Motor: slouží k pohonu nožů a také samotného stroje. Jeho technické údaje a
pokyny k použití jsou popsány v samostatném návodu.

17. Baterie: dodává energii potřebnou k nastartování motoru; její údaje a pokyny k
použití jsou popsány v samostatném návodu.

18. Sedadlo řidiče: je to pracovní místo pro obsluhu a je vybaveno senzorem, který
signalizuje přítomnost řidiče, kvůli aktivování příslušných bezpečnostních funkcí.

19. Výstražné štítky: Upozorňují na základní pravidla pro bezpečné používání stroje.
Jejich význam je podrobně popsán v kap. 1.

20. Přístupové okénko: umožňuje přístup k některým seřizovacím prvkům.
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Z přepravních a skladovacích důvodů není stroj dodáván kompletně sestaven. Pro jeho
uvedení do provozu je třeba provést rozbalení jednotlivých částí a jejich montáž, řid’te
se přitom podle následujících pokynů.

Stroj je dodáván bez motorového oleje a benzínu. Před nastar-
továním motoru je nutno je doplnit podle pokynů obsažených v samostatném
návodu k použití motoru.

3.1 ROZBALENÍ

Při rozbalování postupujte opatrně. Věnujte pozornost kontrole celistvosti předepsané
sestavy. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození sekačky při sjíždění z přepravní palety. 

Sestava obsahuje:
– samotný stroj;
– akumulátor;
– volant;
– sedadlo;
– prvky uchycení sběrného koše;
– součásti sběrného koše;
– obálku s:

– návody k použití a dokumenty,
– soupravu šroubů a součástí včetně čepu pro zajištění volantu,
– 2 klíčky od zapalování a jednu náhradní pojistku o hodnotě 10 A.

Abyste se vyhnuli možnému poškození sekačky při sjíždění z
přepravní palety, nastavte ji do maximální výšky a věnujte této operaci zvláštní
pozornost. U modelů s hydrostatickým převodem pro ulehčení sjíždění z palety
a posunutí stroje je nutné přesunout páku zajištění hydrostatického převodu do
polohy «B»  (☛ 4.33).

3.2 MONTÁŽ VOLANTU

Umístěte stroj na vodorovnou plochu a vyrovnejte
přední kola se směrem jízdy.
Nasa�te volant (1) na vyčnívající tyč řízení (2) a
natočte jej tak, aby byly příčky správně natočené.

Pohybujte předními koly tak, aby došlo k natočení
hřídele (2) a volantu (1) přibližně o čtvrtinu otáčky
za účelem zpřístupnění otvoru (3) v hřídeli. 

➤
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Slícujte otvory v náboji volantu (4) s otvorem v
hřídeli (3) a zasuňte kolík (5), který je součástí
příslušenství, tak, aby vyšel úplně z druhé
strany. K zatlučení čepu použijte kladivo.

Abyste předešli poškození
volantu kladivem, doporučujeme vám
poslední část čepu zatloukat pomocí tyčky
anebo šroubováku, vloženého mezi čep a
kladivo.

3.3 MONTÁŽ SEDADLA

Potáhněte směrem nahoru páku nastavení (3) a
nasa�te sedadlo (1) do vodící lišty (2) ze strany
od volantu, až do jeho zachycení do jedné ze
šesti poloh.

Sedadlo je nyní pevně zachyceno a je možno
jej demontovat jenom po stlačení západky (4),
která ho uvolní z polohy, ve které se nacházelo.

3.4 MONTÁŽ A ZAPOJENĺ AKUMULÁTORU

Uložte akumulátor (1) na místo jeho uložení pod
sedadlem 
Připojte červený kabel (2) ke kladnému pólu (+)
a černý kabel (3) k zápornému pólu (–). Pro
montáž použijte šrouby z balíčku. Dodržujte
předepsaný postup montáže.

Upevněte akumulátor namontováním pružiny
(4) a dbejte přitom, abyste správně uložili
kabely před akumulátor, aby nedošlo k jejich
přicvaknutí pružinou (4).

Postarejte se o to, aby
byla baterie stále kompletně nabita. Při jejím
nabíjení se řid’te pokyny uvedenými v samo-
statném návodu k použití baterie  (☛ 6.2.5).

Abyste se vyhnuli zásahuDŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ
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ochrany elektronické karty, nepokoušejte se startovat motor, pokud baterie není
dobita!

Při manipulaci s baterií a při její likvidaci se ři�te podle
pokynů jejího výrobce.

3.5 MONTÁŽ DRŽÁKŮ SBĚRNÉHO KOŠE

Namontujte dva držáky (1) na zadní desku
(2) s použitím třech šroubů (3) z dotace pro
každý držák a nezablokujte je. Při montáži
dodržujte uvedený postup.

Připevněte k držákům koš a vystře�te jej
vůči zadní desce (2). Seři�te polohu dvou
držáků (1) vůči dorazu (5) tak, aby otočením
koše čep (6) správně zapadl do uložení (7).

Po ověření správnosti pohybu výše
uvedeným způsobem utáhněte na doraz
upevňovací matice (4).

3.6 MONTÁŽ PÁK PŘEKLÁPĚNĺ KOŠE
( Umodelů s elektrickým
ovládáním)

Nasměrujte osu pák (1) do drážky ve dvou
destičkách (2) a upevněte je dovnitř držáků
koše (3) s použitím šroubů a matic (4) z
dotace způsobem uvedeným na obrázku.

Připojte koncovou část tyčky (5) pístu
zvedání k páce (6) s použitím čepu (7) a
namontujte dva elastické kroužky (8).

➤
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Před montáží koše k držákům se ujistěte, že pohyb pák překlápění probíhá
předepsaným způsobem.

3.7 ODSTRANĚNÍ JISTÍCÍHO PRVKU VIDLICE UCHYCENÍ SBĚRNÉHO KOŠE 

Z přepravních důvodů, je vidlice (1)
uchycení sběrného koše zablokována
na zadní desce pomocí jistícího prvku
(2).

Tento jistící prvek musí být odstraněn
ještě před zahájením montáže uchy-
cení sběrného koše. Jistící prvek zlik-
vidujte a dále nepoužívejte.

ROZBALENÍ A MONTÁŽ STROJE12 CS
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4.1 VOLANT ŘÍZENÍ
Slouží k ovládání natočení předních kol.

4.2 SYTIČ ( je-li součástí)
Slouží k obohacení palivové směsi a používá se výhradně na dobu nezbytně nutnou
pro nastartování studeného motoru.

4.3 PÁČKA PLYNU
Slouží k nastavení otáček motoru. Význam jednotlivých poloh, do kterých je možné ji
nastavit, označených na příslušném štítku, je následující:

«STARTOVÁNÍ» ( je-li součástí) startování studeného motoru➤

➤
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«POMALU» minimální otáčky motoru

«RYCHLE» maximální rotáčky motoru

– Poloha «STARTOVÁNÍ» ( je-li součástí, jako alternativa k ovládacímu prvku 4.2)
slouží k obohacení palivové směsi a používejte ji výhradně na dobu nezbytně nutnou
pro nastartování studeného motoru.

– Při přesunu nastavte páčku do polohy mezi «POMALU» a «RYCHLE».
– Při sekání trávy nastavte páčku do polohy «RYCHLE».

4.4 KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ
Klíček zapalování se může nacházet v jedné ze tří poloh: 

«VYPNUTO»  vypnutí všech okruhů;

«ZAPNUTO» všechny okruhy jsou zapnuty;

«STARTOVÁNÍ» zapnutí startéru.

Po uvolnění klíčku v poloze «STARTOVÁNÍ», se klíček vrátí automaticky do polohy
«ZAPNUTO».

4.5 PÁKA PARKOVACÍ BRZDY
Parkovací brzda zabraňuje pohybu stroje po jeho zaparkování. Jedná se o páku se
dvěma polohami odpovídajícími:

«A» = Brzda vyřazena 
«B» = Brzda zařazena

– Pro zařazení parkovací brzdy je nutné kompletně stlačit pedál (4.21 anebo 4.31) a
zasunout páku do polohy «B»; po uvolnění nohy z pedálu, pedál zůstane zablokován
ve spodní poloze.

– Stav "Brzda zařazena" je signalizován rozsvícením kontrolky (4.10.a).
– Pro vyřazení parkovací brzdy, stlačte pedál (4.21 anebo 4.31) a páka se vrátí do

polohy «A».

4.6 VYPÍNAČ SVĚTEL
Slouží k zapnutí světel. Je v činnosti pouze tehdy, když je klíček zapalování (4.4) v
poloze «ZAPNUTO».  

➤
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4.7 OVLÁDÁNĺ ZAŘAZENĺ A BRZDY NOŽŮ SEKAČKY

U modelů se zařazením pomocí páky
Páka (4.7.1) má dvě polohy, označené na příslušném štítku a odpovídající:

«A» = Nože vyřazeny 

«B» = Nože zařazeny  
– jestliže při zařazení nožů nejsou respektovány příslušné bezpečnostní pokyny,

dojde k vypnutí motoru a jeho opětovné nastartování (☛ 5.2) není možné.
– Stav "Nože zařazeny" je signalizován rozsvícením kontrolky (4.10.c).
– Vyřazením nožů (Poloha «A»), dojde k aktivaci brzdy, která zastaví jejich rotaci v

průběhu několika vteřin.

U modelů s elektromagnetickým ovládáním
Tlacítko ve tvaru houby (4.7.2) umožnuje zarazení nožu prostrednictvím elektroma-
gnetické spojky:

«A» Stisknuté = Nože zařazeny  

«B» Potažené = Nože vyřazeny

– jestliže při zařazení nožů nejsou respektovány příslušné bezpečnostní pokyny,
dojde k vypnutí motoru a jeho opětovné nastartování (☛ 5.2) není možné..

– Stav "Nože zařazeny" je signalizován rozsvícením kontrolky (4.10.c).
– Vyřazením nožů dojde k aktivaci brzdy, která zastaví jejich rotaci v průběhu

několika vteřin.

4.8 PÁKA NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ
Tato páka má sedm poloh označených na příslušném štítku od «1» do «7», které
odpovídají stejnému dílu z nastavení výšky sekání v rozmezí od 3 do 9 cm.

– Při přesunu páky z jedné polohy do druhé, je nutno stisknout aretační tlačítko, které
se nachází na vrchním konci páky.

4.9 OVLÁDÁNĺ PŘEKLÁPĚNĺ KOŠE

U modelů s manuálním ovládáním
Překlápění koše za účelem jeho vyprázdnění se provádí
prostřednictvím páky (4.9.1), kterou lze vytáhnout z jejího
uložení. 

U modelů s mechanickým převodem
Překlápění koše za účelem jeho vyprázdnění se provádí

➤

➤

➤

➤

4.9.1
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stisknutím tlačítka (4.9.2) a jeho podržením ve stlačeném stavu
až do zastavení ovládacího motorku. 
Koš se vrátí do pracovní polohy stisknutím tlačítka (4.9.3) a
jeho podržením ve stlačeném stavu až do zachycení vidlice a
zastavení ovládacího motorku.

4.10 KONTROLKY A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Při vkládání klíče v poloze «ZAPNUTO»
dojde k současné aktivaci všech
kontrolek přibližně na půl sekundy
(provázené krátkým akustickým signálem)
za účelem indikace správné činnosti. 

Následně rozsvícení kontrolky poukazuje na: 

a) zařazená parkovací brzda;

b) chybí sběrný koš anebo ochranný kryt;

c) zařazené nože;

d) nepřítomnost obsluhy;

e) převod v "neutrálu".

f) svítící nepřerušovaně = porucha nabíjení akumulátoru (s motorem v činno-
sti); blikající před nastartováním = akumulátor není schopen nastartovat
motor, a proto je třeba se obrátit na autorizované servisní středisko.

Akustický signál může být:

– nepřerušovaný: = zásah ochrany elektronické karty;
= motor vypnutý již déle než 30 sekund s klíčkem v poloze

«ZAPNUTO»
– blikající = plný koš.

4.11 DISPLEJ PALUBNí DESKY ( je-li součástí)

Při vkládání klíče v poloze «ZAPNUTO» dojde k
současné aktivaci všech kontrolek přibližně na půl
sekundy (provázené krátkým akustickým signálem) za
účelem indikace správné činnosti; na displeji bude
aktivována funkce “Počítadlo hodin“.
– Tlačítko «MODE» umožňuje postupný přístup k

různým povozním funkcím.

➤

4.9.2
4.9.3
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a) Provozní funkce

1. Počítadlo hodin. Zobrazuje celkový počet hodin
provozu motoru.

Při dosažení počtu hodin
odpovídajícímu intervalu údržby (☛6.2.2) bude na
displeji aktivována funkce “Počítadlo hodin” a displej
bude blikat přibližně 2 minuty nezávisle na dalších

funkcích, aktivních v daném okamžiku.

2. Voltmetr. Poukazuje na stav nabití akumulátoru.

3. Otáčkoměr. Poukazuje na otácky motoru
prostrednictvím série hvezdicek s následujícím
významem:

✱
(✱✱) minimální otácky motoru;

✱✱
✱✱✱ rychlost pri presunu
✱✱✱✱
✱✱✱✱✱
✱✱✱✱✱✱

rychlost pri sekání.

Blikání poukazuje na to, že otácky motoru nejsou vhodné pro
sekání trávy.

4. Hodiny ( je-li součástí). Zobrazuje aktuální čas
ve formátu 24 hodin/den.

Nastavení se provádí s klíčem v poloze «ZAPNUTO»,
při vypnutém motoru, dle následujícího postupu:

– stlačte víckrát tlačítko «MODE» až do zobrazení ikony hodin;
– držte stisknuté tlacítko «MODE», dokud nezacnou blikat první dve císlice (hodina);
– stisknutím jednoho ze dvou bocních tlacítek (a - b) zvýšíte nebo snížíte  hodnotu o

jednu jednotku;
– držte stisknuté tlacítko «MODE», dokud nezacnou blikat druhé dve císlice (minuty);
– stisknutím jednoho ze dvou bocních tlacítek zvýšíte nebo snížíte hodnotu o jednu

jednotku; 
– ukončete zadávání stlačením tlačítka «MODE».

➤
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Hodiny jsou napájeny záložní baterií; pri jejím vybití je treba se
obrátit na autorizované centrum servisní služby.

b) Pomocné funkce

5. Kontrolka naplnění koše. Spolu s přerušovaným akustickým signálem
signalizuje naplnění sběrného koše.

6. Kontrolka oleje ( je-li součástí). Signalizuje poruchy v mazání
motoru; je třeba ihned zastavit motor, zkontrolovat hladinu oleje a, při
přetrvávajícím problému, se obra�te na servisní středisko.

7. Indikátor paliva  ( je-li součástí).  Může se jednat o jeden ze dvou druhů:

a) Indikátor hladiny = poukazuje na hladinu paliva v nádrži dle následujícího
kritéria:

b) Indikátor rezervy = bliká pri zahájení používání palivové rezervy. 

Rezerva je tvořena přibližně 2 litry paliva, postačujícími k zajištění
30-40 minut činnosti v provozním režimu.

U modelů s mechanickým převodem:

4.21 PEDÁL SPOJKA / BRZDA
Tento pedál plní dvě funkce: v první
polovici své dráhy funguje jako spojka
a to tak, že zařadí nebo vyřadí náhon
na kola  a ve druhé části své dráhy
funguje jako brzda zadních kol.

Věnujte zvláštní
pozornost tomu, abyste nedrželi
pedál v poloze spojka příliš dlouho;

DŮLEŽITÉ
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vyhněte se tak možnému přehřátí a
následnému poškození převodových
řemenů.

Během provozu
stroje se vyhněte opírání nohy o
pedál.

4.22 ŘADĺCÍ PÁKA
Tato páka má sedm poloh, které odpovídají pěti rychlostním stupňům pro pohyb
vpřed, poloze neutrál «N» a poloze pro zpáteční pohyb «R».
Přeřazení z jedné rychlosti na druhou je možné po stlačení pedálu  (4.21) do polovi-
ce své dráhy, přesunutím řadící páky do polohy odpovídající požadovanému rychlo-
stnímu stupni (viz štítek s označením rychlostních stupňů).

Zařazení zpátečky je nutno provádět až po úplném zasta-
vení stroje.

U modelů s hydrostatickým převodem:

4.31 BRZDOVÝ PEDÁL
Tento pedál uvádí do činnosti brzdu, která působí na zadní kola.

4.32 PEDÁL ZAŘAZENÍ POHONU
Pomocí tohoto pedálu se zařazuje
pohon kol a nastavuje se rychlost
pohybu stroje směrem vpřed i vzad.

– Pro zahájení  pohybu směrem
vpřed, zatlačte špičkou nohy ve
směru označeném «F»; zvýšení
tlaku na pedál má za následek
postupné zvýšení rychlosti stroje.

– K pohybu směrem vzad dojde po
stlačení pedálu patou ve směru
označeném «R».

– Po uvolnění pedálu dojde automa-
ticky k jeho navrácení do polohy
neutrál «N».

– Stav "Neutrál" «N» je signalizován
rozsvícením kontrolky (4.10.e).

Zařazení pohy-�! UPOZORNĚNÍ!

➤
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bu směrem vzad je nutno
provádět až po úplném zasta-
vení  stroje.

V případě, že
dojde k zařazení pohybu směrem
vpřed nebo vzad při zařazené parko-
vací brzdě (4.5), dojde k zastavení
motoru.

4.33 PÁKA ZAJIŠTĚNĺ HYDROSTATICKÉHO
POHONU
Tato páka má dvě polohy, označené
na příslušném štítku:

«A» = Pohon zajištěn: pro všechny druhy použití, při pohybu a při sekání;
«B» = Pohon odjištěn: pro výrazné snížení námahy potřebné k ručnímu přesunu

stroje, při vypnutém motoru.  

Abyste se vyhnuli poškození převodovky, tato operace musí
být provedena pouze při zastaveném motoru, s pedálem (4.32) v poloze «N».

DŮLEŽITÉ

POZNÁMKA

20 CS

A
B4.33

N

4.32

F

R



POKYNY K POUŽITÍ 21CS

5.1 RADY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Používejte stroj výhradně k účelu, pro který je určen (sekání a
sběr trávy).
Neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení, kterými je stroj vybaven.
MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI, ŽE ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝM OSOBÁM JE
VŽDY ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL. Před použitím stroje:
– přečtěte si pozorně základní bezpečnostní pokyny ( ☛ 1.2), se zvláštní pozor-
ností věnovanou pohybu a sekání na svazích;
– přečtěte si pozorně návod k použití, seznamte se s ovládáním stroje a naučte
se rychle zastavit nože a motor.
– Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí a zdržujte se v dosta-
tečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.
Nepoužívejte stroj, nacházíte-li se ve špatném fyzickém stavu anebo pod vli-
vem léků anebo látek, které snižují pozornost a oslabují reflexní schopnosti.
Zhodnocení možných rizik při práci na zvoleném terénu patří do odpovědnosti
uživatele, který je také odpovědný za přijetí všech dostupných opatření k
zabezpečení vlastní bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob, zvláště na
svazích, nepravidelném, kluzkém a nestabilním terénu.
Nenechávejte stroj se zapnutým motorem ve vysokém trávním porostu, abyste
se vyhnuli riziku vzniku požárů.

Tento stroj nesmí být používán na svazích se sklonem vyšším
než 10˚ (17%)  ( ☛ 5.5). V případě, že se předpokládá použití stroje převážně na
svazích (nikdy s větším sklonem než 10˚) je vhodné namontovat závaží (jsou k
dispozici na požádání ☛ 8.1) pod přední nápravu, kvůli zvýšení stability přední
části stroje a snížení možnosti převrácení.

Všechny informace ohledně umístění ovládacích prvků se
nacházejí v kapitole 4.

5.2 PODMÍNKY ZÁSAHU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

Bezpečnostní systémy reagují podle dvou kriterií:
– zabránění nastartování motoru, nejsou-li dodrženy všechny bezpečnostní podmínky;
– zastavení motoru v případě, že chybí alespoň jedna z bezpečnostních podmínek. 

a) Pro nastartování motoru je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
– Pohon v "neutrálu";
– nože vyřazeny;
– obsluha sedící a/nebo parkovací brzda zařazena.

DŮLEŽITÉ

�! UPOZORNĚNÍ!

�! NEBEZPEČÍ!
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b) Motor se zastaví v následujících případech:
– obsluha opustí sedadlo při zařazených nožích;
– obsluha opustí sedadlo, když pohon není v "neutrálu";
– obsluha opustí sedadlo, když je pohon v "neutrálu", ale není zařazena parkovací

brzda;
– dojde ke zvednutí sběrného koše anebo ochranného krytu při zařazených nožích.
– zařadí se parkovací brzda bez zařazení nožů.

V následující tabulce jsou uvedeny některé pracovní situace, při kterých je  evidován
důvod zásahu bezpečnostních systémů.

OBSLUHA SBĚRNÝ KOŠ NOŽE POHON BRZDA MOTOR

A) OVLÁDACÍ PANEL ZAPNUTÝ (Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO»)
Sedící ANO Vyřazeny «N» Zařazena Zastaven
Sedící NE Vyřazeny «N» Vyřazena Zastaven

B) STARTOVÁNÍ (Klíček zapalování v poloze «STARTOVÁNÍ»)
Sedící nemá vliv Vyřazeny 1...5 - F / R Zařazena NESTARTUJE
Sedící nemá vliv Zařazeny «N» Zařazena NESTARTUJE
Nepřítomna nemá vliv Vyřazeny «N» Vyřazena NESTARTUJE

C) PŘI SEKÁNÍ TRÁVY (Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO»)
Nepřítomna ANO Zařazeny –/– Zařazena Se zastaví
Nepřítomna nemá vliv Vyřazeny 1...5 - F / R Vyřazena Se zastaví
Nepřítomna ANO Vyřazeny «N» Vyřazena Se zastaví
Sedící NE Zařazeny nemá vliv Vyřazena Se zastaví
Sedící ANO Zařazeny nemá vliv Zařazena Se zastaví

5.3 PŘÍPRAVA STROJE K POUŽITÍ

Před použitím stroje, je nezbytné provést některé kontrolní a jiné operace pro zajištění
maximální bezpečnosti a účinnosti práce.

5.3.1 NASTAVENÍ SEDADLA

Sedadlo je možné posouvat podél vodících
lišt, a tím jej nastavit do jedné ze šesti
různých poloh.

Nastavení se provádí po zvednutí páky (1)
přesunutím sedadla do požadované polohy.
Uvolněním páky ve zvolené poloze dojde k
zablokování sedadla.

1
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5.3.2 TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

Správný tlak vzduchu v pneumatikách je nutnou
podmínkou k zabezpečení vodorovnosti
sekačky, a tím k dosažení rovnoměrného sekání
trávníku.

Odstraňte kryty kol ( jsou-li součástí),
odšroubujte ochranné čepičky ventilů a připojte
ventily ke zdroji stlačeného vzduchu pomocí
vysokotlakové hadice, vybavené měřičem tlaku.

Tlak v pneumatikách má mít následující hodnoty:

PŘEDNÍ 1,5 bar (pneumatiky 13 x 5.00-6)
1,0 bar (pneumatiky 15 x 5.00-6)

ZADNÍ 1,2 bar

5.3.3 DOPLNĚNÍ OLEJE A BENZÍNU

Druhy vhodného oleje a benzínu jsou uvedeny v samostatném
návodu pro použití a údržbu motoru.

Při zastaveném motoru zkontrolujte hladinu oleje
v motoru podle přesného postupu, který je uve-
den v návodu na použití a údržbu motoru. 

Výška hladiny se musí nacházet v rozmezí mezi
značkami MIN a MAX na kontrolní měrce.
Při doplňování paliva používejte nálevku. Dbejte
přitom, aby nedošlo k úplnému naplnění nádrže.
Objem palivové nádrže je přibližně 7 litrů.

Doplnění paliva musí
probíhat při zastaveném motoru, na
otevřené, dobře větrané ploše. Pamatujte
vždy na skutečnost, že výpary benzínu jsou
hořlavé! NEPŘIBLIŽUJTE SE K PALIVOVÉ
NÁDRŽI S OTEVŘENÝM OHNĚM, ABYSTE
SI POSVÍTILI DO JEJÍHO OTVORU! PŘI
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEKUŘTE!.

Dávejte pozor, abyste
nevylili benzín na části z umělé hmoty a
nepoškodily se tak; v případě náhodného unik-
nutí ihned opláchněte vodou.

DŮLEŽITÉ
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5.3.4 NASAZENĺ OCHRAN (NASAZENĺ SBĚRNÉHO KOŠE NEBO OCHRANNÉHO KRYTU NA STROJ)

Nepoužívejte nikdy stroj bez
namontovaných ochranných zařízení v jeho
zadní části!

Nasa�te sběrný koš (1) do držáků (2). Při nasa-
zování koše dejte do zákrytu dva zářezy (3) na koši
a na zadní desce.
Ujistěte se, zda-li je spodní trubka rámu sběrného
koše zachycena do vidlice  uchycení (4).

V případě, že by pohyb koše ve vidlici uchycení byl
zvláš� namáhavý anebo měl přílišnou vůli, změňte
seřízení příslušné pružiny  (☛ 6.3.6)

V případě, že byste chtěli pracovat bez sběrného
koše, je vám k dispozici, na přání, souprava och-
ranného krytu  (☛ 8.2) která se připevní na zadní
desku podle přiložených pokynů.

5.3.5 KONTROLA BEZPEčNOSTI A ÚČINNOSTI STROJE

1. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení zasahují uvedeným způsobem (☛ 5.2).
2. Ujistěte se, že brzda řádně pracuje.
3. Nezahajujte sekání v případě, že nože vibrují nebo pokud si nejste jisti jejich

nabroušením; neustále pamatujte, že:
– Špatně nabroušený nůž způsobuje vytrhávání trávy a tím zažloutnutí trávníku.
– Uvolněný nůž způsobuje poruchové vibrace a může být zdrojem nebezpečí.

Nepoužívejte stroj, nejste-li si jisti jeho účinností a
bezpečností. V případě potřeby kontroly nebo oprav se okamžitě obra�te na
vašeho Prodejce.

5.4 POUŽITÍ STROJE

5.4.1 STARTOVÁNÍ

STARTOVÁNÍ musí probíhat na otevřeném a dobře větraném�! NEBEZPEČÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!

POKYNY K POUŽITÍ
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prostoru! PAMATUJTE VŽDY NA TO, ŽE VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ!

K nastartování motoru je potřebné:

– otevřít kohoutek přívodu benzínu (1)  ( je-li součástí);
– přeřadit pohon do neutrálu («N») (☛ 4.22 anebo 4.32);
– vyřadit nože (☛ 4.7);
– na svazích zařadit parkovací brzdu;
– v případě STARTOVÁNÍ studeného motoru, aktivujte

sytič  ( je-li součástí) anebo přesuňte páčku plynu
do polohy «STARTOVÁNÍ» označené na příslušném
štítku;

– v případě, že startujete už teplý motor, je postačující
přesunout páčku plynu do polohy mezi «POMALU» a
«RYCHLE»;

– zasuňte klíček do zapalování, otočte jím do polohy «ZAPNUTO», ve které dojde k
zapnutí elektrického okruhu, pak do polohy «STARTOVÁNÍ», ve které dojde k
zahájení samotného startování motoru;

– po úspěšném NASTARTOVÁNÍ klíček uvolněte.

Po nastartování motoru, přesuňte páčku plynu do polohy «POMALU» a vyřa�te z
činnosti sytič ( je-li součástí).

Sytič musí být vyřazen z činnosti okamžitě po tom, jak otáčky
motoru dosáhnou běžnou provozní úroveň; jeho setrvání v činnosti při již teplém
motoru může způsobit zanesení svíčky, a tím ohrozit správnou činnost motoru.

V případě problému se STARTOVÁNÍM, nepokračujte, abyste se
vyhnuli vybití baterie a přesycení motoru. Pootočte klíček zapalování zpět do polohy
«VYPNUTO», posečkejte několik vteřin a až pak znovu opakujte celou operaci. V
případě, že problémy přetrvávají, prostudujte si kapitolu «7» tohoto návodu a samo-
statný návod k použití a údržbě motoru.

Mějte vždy na paměti, že bezpečnostní systémy zabrání spuštění
motoru, pokud nejsou respektovány bezpečnostní podmínky (☛ 5.2).
V těchto případech, po obnovení bezpečnostních podmínek pro STARTOVÁNÍ, je
nutno nejdříve pootočit klíčkem zapalování zpět do polohy «VYPNUTO» a teprve pak
je možné opět zahájit startování motoru.

5.4.2 POHYB SMĚREM VPŘED A PŘESUNY

Předpisy týkající se provozu tohoto stroje nedovolují jeho
provoz na veřejných komunikacích. K jeho použití může docházet (ve smyslu
Dopravních předpisů) jenom na soukromých pozemcích, uzavřených pro
veřejnou dopravu.

�! UPOZORNĚNÍ!

DŮLEŽITÉ
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Během přesunů musí být nože vyřazeny z činnosti a sekačka se
musí nacházet v poloze odpovídající maximální výšce (poloha «7»).

U modelů s mechanickým převodem:

Páčku plynu dejte do polohy mezi «POMALU»a «RYCHLE» a řadící páku přesuňte
do pozice odpovídající 1. rychlostnímu stupni.  (☛ 4.22).

Sešlápněte pedál, uvolněte parkovací brzdu; zvolna uvolňujte pedál, který přejde z
funkce «brzdy» do funkce «spojky» a uvede do chodu zadní kola stroje (☛ 4.21).

Pedál nikdy neuvolňujte rychle, může dojít k převrácení
stroje! 

Požadovanou rychlost dosáhnete kombinací polohy řadící páky a polohy plynové
páčky. Pokud chcete přeřadit, stlačte pedál spojka/brzda do poloviny svého chodu
a opatrně přeřa�te  (☛ 4.21).

U modelů s hydrostatickým převodem:

Během přesunů, přesuňte páčku plynu zhruba do středu mezi «POMALU» a «RY-
CHLE».
Vyřa�te parkovací brzdu a uvolněte brzdový pedál (☛ 4.31).
Sešlápněte pedál pohonu ve směru  (☛ 4.32) «F». Požadované rychlosti dosáhnete
postupným zvýšením tlaku na pedál a nastavením páčky plynu.

Zařazení pohonu musí proběhnout předem popsaným
způsobem (☛ 4.32) aby bylo možné se vyhnout příliš prudkému zařazení s
následnou ztrátou kontroly nad strojem a jeho převrácením, zvláště pak na
svazích.

5.4.3 BRZDĚNÍ

Nejprve snižte otáčky motoru a tím i rychlost stroje, a teprve pak sešlápněte brzdový
pedál  (☛ 4.21 anebo  4.31) kvůli dalšímu snížení rychlosti, až do úplného zastavení.

U modelů s hydrostatickým převodem:

Značné zpomalení stroje je možné dosáhnout už po uvolnění
pedálu pohonu.

POZNÁMKA

➤

�! UPOZORNĚNÍ!

➤

�! UPOZORNĚNÍ!
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5.4.4 POHYB SMĚREM VZAD

Zařazení zpátečky MUSÍ vždy proběhnout až po úplném zastavení.

U modelů s mechanickým převodem:

Sešlápněte pedál, až do úplného zastavení stroje. Zařa�te zpětný chod zvednutím
řadící páky a jejím přesunutím do polohy «R» (☛ 4.22).  Uvolňujte zvolna pedál
spojky až se stroj rozjede.

U modelů s hydrostatickým převodem:

Po zastavení stroje, zahajte pohyb směrem vzad sešlápnutím pedálu pohonu ve
směru «R»  (☛ 4.32).

5.4.5 SEKÁNÍ TRÁVY

Po přijetí na trávník, před zahájením sekání, se
ujistěte, že sběrný koš a ochranný kryt jsou namon-
továny správně, a že kolečka zabraňující nepravi-
delnému sekání trávy jsou umístěná do
požadované výšky.
Každé kolečko může být namontováno do dvou
různých výšek: v nejnižší poloze umožňuje stále
udržovat prostor mezi terénem a okrajem sekačky,
tak zabrání tomu, aby sekačka nemohla poškodit
trávník v případě nepravidelného povrchu terénu; v nejvyšší poloze se jeho účinnost
vyloučí.
Pro změnu polohy, odšroubujte a vytáhněte čep (1) a kolečko (2) dejte do požadované
polohy odpovídající průměru kolečka.

Nastavení prove�te na všech čtyřech kolečkách najednou, A
TO VŽDY PŘI VYPNUTÉM MOTORU A VYŘAZENÝCH NOŽÍCH.

Před zahájením sekání postupujte následovně:
– přesuňte páčku plynu do polohy «RYCHLE»;
– zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy;
– zařa�te nože  (☛ 4.9);
– velmi zvolna a se zvýšenou opatrností, jak již bylo předem uvedeno, zahajte pohyb

po travnatém porostu; 
– nastavte rychlost pohybu a výšku sekačky (☛ 4.10) s ohledem na stav trávníku

(výška, hustota a vlhkost trávy); 

Při sekání na svazích je nutné snížit rychlost pohybu, aby
byly dodrženy bezpečnostní podmínky  ( ☛ 1.2 - 5.5).

V každém případě je nutné snížit rychlost pojezdu vždy tenkrát, když si povšimněte

�! UPOZORNĚNÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!
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snížení otáček motoru. Mějte stále na paměti, že příliš vysoká rychlost pohybu vzhle-
dem na množství sekané trávy neumožní dosáhnout vysoké kvality sekání.

Pokud přejíždíte překážku, vypněte pohon nožů a zdvihněte sekačku do nejvyšší
polohy.

5.4.6 VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Nedovolte, aby se sběrný koš naplnil příliš, vyvarujete se
tak ucpání kanálu na přepravu nasekané trávy.
Přerušovaný akustický signál vás upozorní na naplnění
koše; v takovém případě:
– snižte otáčky motoru;
– zařa�te neutrál (N) (☛4.22 anebo 4.32/33) a zastavte

pohyb;
– na svazích zařa�te parkovací brzdu;
– vyřa�te nože (☛4.7) a akustický signál se přeruší;

U modelů s manuálním ovládáním

Vyprázdnění sběrného koše je
možné provádět, pokud jsou nože vyřazené; v
opačném případě by došlo k zastavení motoru.

– vytáhnete páku (1) (☛ 4.9.1) a převra�te sběrný koš,
abyste jej vyprázdnili;

– vra�te sběrný koš do původní polohy, a to tak, aby
došlo k jeho opětovnému zachycení do vidlice
uchycení (2), a odložte páku (1).

U modelů s elektrickým ovládáním

Ovládání překlápění koše působí
při vyřazených nožích.

– obsluha sedící na sedadle musí držet stlačeno
tlačítko (3) (☛4.9.2) až do úplného překlopení koše;

– po dokončení překlápění držte stlačeno tlačítko (4)
(☛4.9.3) až do úplného sestupu koše, kontrolujíc
jeho nepřetržité uchycení ve vidlici uchycení (2).

Může se stát, že po vyprázdnění sběrného koše, a po zařazení
nožů, se akustický signál znovu zapne a to z důvodu přítomnosti zbytků trávy na
tastru (5) v okolí signalizačního mikrospínače; v takovém případe je nutno vyřadit a
následně opět zařadit nože a akustický signál se vypne. Při přetrvávajícím aku-
stickém signálu zastavte motor, odložte koš a odstraňte případné shluky trávy z
tastru (5).

POZNÁMKA
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5.4.7 VYPRÁZDNĚNÍ VYHAZOVACHO KANÁLU

Při sekání příliš vysoké anebo mokré trávy, a pří současném pojezdu vysokou rychlostí,
může dojít k ucpání vyhazovacího kanálu. V takovém případě je potřebné:
– zastavit pojezd, vyřadit nože a zastavit motor;
– odmontovat sběrný koš anebo ochranný kryt;
– odstranit nahromaděnou trávu, směrem od vnějšího otvoru vyhazovacího kanálu.

Tuto operaci je nutno vykonávat při vypnutém motoru.

5.4.8 UKONČENÍ SEKÁNÍ

Po ukončení sekání, vyřa�te nože, snižte otáčky motoru a před návratem nastavte
sekačku do nejvyšší polohy.

5.4.9 UKONČENÍ PRÁCE

Zastavte stroj, přesuňte páčku plynu do polohy «POMA-
LU» a vypněte motor otočením klíčku zapalování do
polohy «VYPNUTO».
Při vypnutém motoru, zavřete kohoutek (1) přívodu
benzínu ( je-li součástí).

Abyste se vyhnuli samozápalům,
přesuňte páčku plynu do polohy «POMALU» na dobu
20 vteřin před vypnutím motoru. 

Před opuštěním stroje vyjměte klíček zapalování!

Abyste se vyhnuli vybití baterie, nenechávejte nikdy klíč v poloze
«ZAPNUTO», když motor není v pohybu. 

5.4.10 ČIŠTĚNĺ STROJE

Po každém použití očistěte vnější povrch stroje, vyprázdněte sběrný koš a dobře jím
potřeste, abyste ho zbavili zbytků trávy a hlíny.

Sběrný koš vždy vyprázdněte a zásobníky s trávou
nenechávejte nikdy v uzavřeném prostoru.

�! UPOZORNĚNÍ!

DŮLEŽITÉ

�! UPOZORNĚNÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!

➤

�! UPOZORNĚNÍ!
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Umyjte umělohmotné části karoserie houbou namočenou ve vodě se saponátem,
přičemž dbejte na to, aby nedošlo k namočení motoru, zařízení, které jsou součástí
elektrického rozvodu a elektronické karty, která se nachází pod ovládacím panelem.

Při čištění karoserie a motoru, nepoužívejte nikdy vodu pod
vysokým tlakem, ani agresivní čistící prostředky!

Umytí vnitřní části sekačky a výstupního kanálu
musí proběhnout na pevném podkladu za těchto
podmínek:

– nasazený sběrný koš anebo ochranný kryt;
– sedící obsluha;
– zapnutý motor;
– pohon v neutrálu;
– nože vyřazeny.

Připojte hadici s vodou střídavě na obě přípojky (1), po dobu několika minut pro kaž-
dou z přípojek, při rotujících nožích.
Během umývání je vhodné, aby se sekačka nacházela v nejspodnější poloze. Pak
sejměte sběrný koš, vyprázdněte ho, opláchněte a uložte ho tak, aby co nerjychleji
vyschnul.

U modelů s elektromagnetickým zařazením

Aby nebyla ohrožena správná činnost elektromagnetické
spojky, je třeba:
– zabránit, aby došlo k jejímu styku s olejem;
– vyhnout se přímému působení vody pod vysokým tlakem na součásti spojky;
– nepoužívat při jejím čištění benzín.

5.4.11 SKLADOVÁNÍ A DLOUHODOBÁ NEČINNOST

Před obdobím dlouhodobé nečinnosti (delší než 1 měsíc) odpojte kabely baterie a
prove�te všechny úkony předepsané v samostatném návodu na použití a údržbu bate-
rie a motoru; kromě již uvedeného vykonejte také namazání všech kloubových spojení,
podle uvedeného postupu  (☛ 6.2.1).

Vyprázdněte palivovou nádrž odpojením hadičky, která se nachází na vstupu
benzínového filtru (1) a prove�te případné další úkony uvedené v samostatném
návodu k obsluze motoru.

Pečlivě odstraňte nánosy travní hmoty a nečistot z prostoru
motoru a tlumiče výfuku; účelem těchto opatření je omezit nebezpečí vzniku
požáru při opětovném použití stroje!

Uložte stroj do suchého prostředí a přikryjte ho plachtou  (☛ 8.4).

�! UPOZORNĚNÍ!

DŮLEŽITÉ

➤

DŮLEŽITÉ
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Baterie musí být uskladněna na chladném a suchém místě. Před
obdobím dlouhodobé nečinnosti (delší než 1 měsíc), a také před opětovným
zahájením činnosti  (☛ 6.2.5), vždy nabijte baterii.

Před opětovným zahájením práce je nutné se přesvědčit, zda-li nedochází k úniku
benzínu z hadiček, kohoutku a karburátoru.

5.4.12 ZAŘĺZENí NA OCHRANU ELEKTRONICKÉ KARTY

Elektronická karta je vybavena ochranou, která přeruší její
elektrický obvod, pokud se objeví porucha v elektrickém
rozvodu; zásah ochrany způsobí zastavení motoru a je
signalizován akustickým signálem, který se vypne jenom po
vyjmutí klíčku ze zapalování.

Elektrický obvod se po několika vteřinách znovu automa-
ticky uzavře; příčina přerušení obvodu by měla být zjištěna,
aby se tak dalo vyhnout opakovaným signalizacím poruchy.

Aby nedošlo k zásahu ochrany elek-
tronické karty:
– nezaměňte polaritu vývodů baterie;
– nepoužívejte stroj bez baterie, protože následná závada může způsobit poruchu

regulátoru dobíjení;
– vyvarujte se zkratů v elektrickém obvodu.

5.4.13 PŘEHLED HLAVNÍCH ÚKONŮ, KTERÉ JE NUTNO VYKONAT V RŮZNÝCH SITUACÍCH POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ

1

Pro ...

Nastartování motoru (☛ 5.4.1)

Zahájit pohyb směrem vpřed  (☛
5.4.2)

Brzdění anebo zastavení  (☛ 5.4.3)

Je potřebné ...

Otevřít kohoutek přívodu benzínu, zabezpečit podmínky,
které umožňují STARTOVÁNÍ a otočit klíčkem zapalování.

Nastavit páčku plynu;
U modelů s mechanickým převodem: Sešlápnout úplně

pedál, Zařadit rychlost  (☛ 4.22) a pak zvolna uvolněte
pedál;

U modelů s hydrostatickým převodem: sešlápnout pedál
pohonu směrem dopředu (☛ 4.32);

Snížit otáčky motoru a sešlápnout brzdový pedál.

➤

➤
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5.5 POUŽITÍ STROJE NA SVAZÍCH

Je nutné  respektovat uvedené  limity sklonu
svahů (max 10˚ - 17%), trávníky na svazích
je nutné přejíždět ve směru nahoru/dolů a
nikdy ne napříč. Věnujte velkou pozornost
změnám směru a také tomu, aby výše
položená kola nepřejížděla přes překážky
(skály, větve, kořeny, adt.), které by mohly
způsobit příčné uklouznutí, ztrátu kontroly
nad strojem anebo převrácení.

PŘI JÍZDĚ NA
SVAHU, PŘED JAKOUKOLI ZMĚNOU SMĚRU, SNIŽTE RYCHLOST, a před
každým opuštěním stroje zařa�te parkovací brzdu.

Při rozjíždění na svazích je nutné zahájit pohyb směrem
vpřed se zvláštní opatrností, aby bylo možné vyhnout  se převrácení stroje.

�! UPOZORNĚNÍ!

�! NEBEZPEČÍ!

POKYNY K POUŽITÍ

Pro ...

Zahájit pohyb směrem vzad  (☛ 5.4.4)

Sekání trávy (☛ 5.4.5)

Vyprázdnění sběrného koše  (☛ 5.4.6)

Odstranění ucpání kanálu (☛ 5.4.7)

Ukončení sekání  (☛ 5.4.8)

Ukončení sekání (☛ 5.4.9)

Uložení stroje  (☛ 5.4.10)

Je potřebné ...

Zastavit stroj;
U modelů s mechanickým převodem: Zařadit neutrál,

sešlápnout úplně pedál, Zařadit zpětný chod (☛ 4.22) a
pak zvolna uvolněte pedál;

U modelů s hydrostatickým převodem: sešlápnout pedál
pohonu směrem dozadu (☛ 4.32).

Namontovat sběrný koš anebo ochranný kryt, nastavit
výšku vodících koleček a nastavit páčku plynu;

U modelů s mechanickým převodem: Sešlápnout úplně
pedál, Zařadit rychlost  (☛ 4.22) a pak zvolna uvolněte
pedál;

U modelů s hydrostatickým převodem: sešlápnout pedál
pohonu směrem dopředu (☛ 4.32);

zařadit nože a nastavit výšku sekání.

Zastavte pohyb, vyřa�te z činnosti nože a aktivujte
ovládání překlápění koše.

Zastavit pohyb, vyřadit z činnosti nože a zastavit motor;
sejmout sběrný koš a vyčistit kanál.

Vyřadit z činnosti nože a snížit otáčky motoru.

Snížit otáčky motoru, vyčkat několik vteřin, otočit klíček
zapalování a uzavřít kohoutek přívodu benzínu.

Zařadit parkovací brzdu, vybrat klíček ze zapalování, a,
je-li to potřebné, umýt stroj, vnitřní část sekačky, kanál a
sběrný koš.

➤

➤

➤

➤

max 10° (17%)
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Před zahájením přejíždění svahu snižte rychlost, a to zvláště při jízdě z kopce

Když chcete při jízdě z kopce snížit rychlost, nikdy
nezařazujte zpátečku: mohlo by to mít za následek ztrátu kontroly, zvláště pak
na kluzkých terénech.

U modelů s mechanickým převodem:

Nikdy nesjíždějte z kopce s řadící pákou v pozici neutrál
anebo se stlačeným pedálem spojky! Před opuštěním stroje zařa�te vždy
nízký rychlostní stupeň.

U modelů s hydrostatickým převodem:

Pří jízdě z kopce nepoužívejte pedál pohonu (☛ 4.32) , čím docílíte využití brzdného
efektu hydrostatického pohonu, při jeho vyřazení z činnosti.

5.6 PŘEPRAVA

Má-li být stroj přepravován na nákladním autě nebo na
přívěsu, je nutné použít pro zvedání vhodné prostředky a počet lidí odpovídající
hmotnosti a zvolené technice zvedání. Stroj nesmí být nikdy zvedán pomocí lan
a jeřábů. Před přepravou uzavřete kohoutek přívodu benzínu ( je-li
součástí), dejte sekačku do nejnižší  polohy, zařa�te parkovací brzdu a
pojistěte stroj vhodným způsobem úvazky proti pohybu během přepravy. 

5.7 NĚKTERÉ RADY PRO UDRŽENĺ PĚKNÉHO VZHLEDU TRÁVNĺKU

1. Aby si trávník zachoval pěkný vzhled a aby zůstal zelený a měkký, je třeba jej pravi-
delně sekat, aniž by byla tráva traumatizována. Trávník může být tvořen rostlinami
různých druhů. Při častém sekání budou lépe růst rostliny s četnými kořeny, které tvoří
pevnou přikrývku; když bude sekání naopak méně časté, dojde k převážnému růstu
vysokých a plevelných rostlin (jetel, kopretiny atd.).

2. Je vhodné provádět sekání trávy, když je trávník dokonale suchý.

3. Nože musí být neporušené a správně naostřené, aby bylo možné dosáhnout
přesného sekání bez roztřepení stébel trávy, které by mělo za následek zažloutnutí jeji-
ch konců.

4. Motor má být používán při nejvyšších otáčkách, a to jednak kvůli tomu, aby bylo

➤

�! UPOZORNĚNÍ!

➤

�! NEBEZPEČÍ!

➤

�! NEBEZPEČÍ!
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zabezpečeno přesné sekání trávy, a také kvůli zabezpečení dostatečného vymrštění
posekané trávy do vyhazovacího kanálu.

5. Pravidelnost sekání musí být úměrná růstu trávy, aby bylo možné vyhnout se tomu,
že tráva mezi dvojím sekáním vyroste příliš.

6. V období sucha je vhodné udržovat trávu o něco vyšší, aby se tak předešlo vysy-
chání trávníku.

7. Optimální výška trávy u dokonale
udržovaného trávníku je 4-5 cm a
jedním sekáním by nemělo být
odstraněno více než jedna třetina
celkové výšky. Je-li tráva příliš vysoká,
je lepší provést sekání nadvakrát, s
denní přestávkou; poprvé s noži v
nejvyšší poloze a podruhé již s noži ve
zvolené výšce. 

8. Vzhled trávníku bude lepší, budou-li sekání prováděna střídavě ve dvou směrech.

9. V případě, že se vyhazovací kanál ucpává, je třeba snížit rychlost pojezdu, protože
by mohla být příliš vysoká s ohledem na podmínky trávníku; zůstane-li problém i
nadále aktuální, důvodem by mohly být špatně naostřené nože nebo deformace profilu
lopatek.

10. Věnujte velkou pozornost sekání v blízkosti keřů a nízkých obrubníků, které by
mohly poškodit seřízení a okraj řezacího kotouče a nožů.

POKYNY K POUŽITÍ

1

2



6.1 RADY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Před každým čištěním nebo údržbou stroje vyjměte klíček
zapalování a přečtěte si příslušné pokyny. Ve všech situacích nebezpečí pro
ruce používejte vhodný oděv a pracovní rukavice. 

Nikdy nepoužívejte stroj, který má poškozené anebo
opotřebované díly. Poškozené anebo opotřebované díly musí být nahrazeny a
nesmí být opravovány. Používejte jenom originální náhradní díly: Díly, které
nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit poškození stroje a ohrozit vaše zdraví a
také zdraví jiných osob.

Nevylévejte volně v přírodě použitý olej, benzín anebo jiné látky
znečis�ující životní prostředí!

6.2 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA

6.2.1 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

ÚKON HODINY PROVOZU VYKONÁN (DATUM ANEBO HODINY PROVOZU)

1. STROJ
1.1 Kontrola upevnění a nabroušení nožů 25
1.2 Výměna nožů 100
1.3 Kontrola řemene pohonu kol 25
1.4 Výměna řemene pohonu kol  2) –
1.5 Kontrola řemene pohonu nožů 25
1.6 Výměna řemene pohonu nožů  2) –
1.7 Kontrola řemene spojení nožů 25
1.8 Výměna řemene spojení nožů  2) –
1.9 Kontrola a seřízení brzdy 10
1.10 Kontrola a seřízení pohonu 10
1.11 Kontrola zařazení a brzdy nožů 10
1.12 Kontrola všech upevnění 25
1.13 Všeobecné mazání3) 25
2. MOTOR 1)

2.1 Výměna motorového oleje .....
2.2 Kontrola a čištění vzduchového filtru .....
2.3 Výměna vzduchového filtru .....
2.4 Kontrola benzínového filtru .....
2.5 Výměna benzínového filtru .....
2.6 Kontrola a čištění kontaktů svíčky .....
2.7 Výměna svíčky .....

DŮLEŽITÉ

�! UPOZORNĚNÍ

�! UPOZORNĚNÍ
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1) Způsob a termíny údržby jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití a údržbu
motoru.

2) Vyměnit při prvním náznaku opotřebení v Autorizovaném Centru Servisní služby.
3) Mazání by mělo být prováděno kromě již uvedených termínů vždy tenkrát, když se

předpokládá období dlouhodobé nečinnosti stroje.

Výše uvedená tabulka má za úkol vám pomoci při udržování účinnosti a bezpečnosti
vašeho stroje. Jsou v ní shrnuty základní operace údržby a mazání s uvedením
intervalu, se kterým se mají provádět; vedle každé z nich najdete prázdná okénka, do
kterých je třeba poznačit datum nebo počet hodin provozu při provádění úkonu údržby

Všechny operace kontroly, seřizování a výměny, které nejsou
popsány v kap. 6.3 a 6.4 tohoto návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem
nebo Specializovaným střediskem, které disponuje znalostmi a vybavením
potřebným pro správné provedení uvedených operací při zachování původní
bezpečnostní úrovně stroje. 

6.2.2. PŘEHLED ZÁKLADNĺCH SITUACĺ, KTERÉ MŮŽOU VYŽADOVAT ZÁSAH

6.2.3 MOTOR

Způsob a termíny údržby
motoru jsou uvedeny v samostatném návodu
pro použití a údržbu motoru.

Vypouštění motorového oleje se provádí vyšrou-
bováním zátky (1); při zpětné montáži zátky dbejte
na správně nasazení vnitřního těsnění.

DŮLEŽITÉ

�! UPOZORNĚNÍ

Pokaždé, když ...

Nože vibrují

Tráva se roztřepuje a trávník žloutne

Sekání je nepravidelné

Zařazení pohonu nožů je nepravidelné

Stroj nebrzdí

Pojezd je nepravidelný

Sběrný koš poskakuje a otevírá se

Je třeba ...

Zkontrolovat jejich upevnění  (☛ 6.3.1)  vyvážit je
(☛ 6.3.1). 

Nabrousit nože  (☛ 6.3.1).

Seřídit sekačku   (☛ 6.3.2).

Seřídit zařazení pohonu  (☛ 6.3.3).

Seřídit pružinu brzdy  (☛ 6.3.4).

Seřídit pružinu napínacího mechanizmu (☛ 6.3.5).

Seřídit pružinu  (☛ 6.3.6).

1
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6.2.4 ZADNÍ NÁPRAVA

Je vyrobená ve formě jednolitého, uzavřeného monobloku, který nevyžaduje žádnou
údržbu; obsahuje trvalou náplň maziva, kterou není nutné měnit ani doplňovat.

6.2.5 BATERIE

Nezbytným předpokladem dlouho-
dobé životnosti baterie je její
důsledná údržba.
Baterie vašeho stroje musí být bez-
podmínečne nabita:

– před prvním použitím stroje po
zakoupení;

– před každou delší dobou nečinno-
sti stroje;

– před uvedením do provozu po
delší době nečinnosti.

– Pozorně si přečtěte postup
nabíjení uvedený v návodu
přiloženém k baterii a ři�te se jím.
V případě, že uvedený postup není
respektován anebo je-li opomenu-
to nabíjení baterie, mohlo by dojít k
trvalému poškození článků baterie.

– Vybitá baterie musí být nabita v co
možná nejkratší době.

Pro nabíjení
baterie může být použito výhradně
zařízení s KONSTANTNÍM
NAPĚTÍM. Jiné systémy by mohly
trvale poškodit baterii.

Stroj je vpravo pod víkem motoru vybaven koncovkou (1) pro nabíjení, pomocí které je
možné ho připojit k příslušnému nabíjecímu zařízení “CB01” které je součástí
příslušenství anebo (není-li součástí) je možné o něj požádat (☛ 8.5).

Tato koncovka může být použita výhradně na připojení k
nabíjecímu zařízení CB 01. Při jejím použití:
– dodržujte pokyny uvedené v návodu na použití;
– dodržujte pokyny uvedené v návodu přiloženém k baterii.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ
1

1
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6.3 KONTROLY A NASTAVENÍ

6.3.1 SEŘÍZENÍ SEKAČKY

Pro dosažení rovnoměrně sekaného trávníku je
nezbytné správné seřízení sekačky. 

Abyste mohli dosáhnout
dobrých výsledků sekání, je potřebné, aby byla
přední část sekačky níže alespoň o 5-6 mm než
její zadní část.

– uložte stroj na rovný povrch a zkontrolujte, zda-li
je správný tlak vzduchu v pneumatikách;

– položte pod přední část sekačky podložku (1) o
výšce 26 mm a pod zadní část sekačky pod-
ložku (2) o výšce 32 mm, přesuňte páku nasta-
vení výšky sekání do polohy «1»;

– povolte matky (3), šrouby (5) a zajiš�ovací matky
(4-6) na pravé i na levé straně, aby došlo k
úplnému položení sekačky na podložky;

– zasuňte směrem vzad dvě spojovací tyčky (7),
pak dotáhněte dvě matky (3), které se na nich
nacházejí, až do začátku zvedání přední části
sekačky na její levé i pravé straně; pak
dotáhněte příslušné zajiš�ovací matky (4);

– dotáhněte oba zadní šrouby (5) až do začátku
zvedání zadní části sekačky na její levé i pravé
straně; pak dotáhněte příslušné zajiš�ovací
matky (6).

V případě jakýchkoli pochybností se obra�te na vašeho prodejce.

6.3.2 SEŘÍZENÍ PRUŽINY VIDLICE UCHYCENÍ SBĚRNÉHO KOŠE

V případě, že sběrný koš při pohybu nadskakuje a při
jízdě po nerovném terénu se otevírá, anebo jeho uchy-
cení po vyprázdnění se jeví jako obtížné, je nutné
seřídit napnutí regulační pružiny (1).

Změňte polohu místa uchycení za použití jednoho z
dvou otvorů (2) až do dosažení žádaného výsledku.

POZNÁMKA

ÚDRŽBA

4

1 = 26 mm

2 = 32 mm

3 7

5

6

1

2



39CSÚDRŽBA

6.4 OPERACE DEMONTÁŽE A VÝMĚNY

6.4.1 VÝMĚNA KOL

Stroj umístěte na pevný rovný povrch a pod jeden z
nosných prvků podvozku, ze strany kola určeného na
výměnu, podložte podložky.

Kola jsou zajištěna segerovou pojistkou (1), kterou je
možné sejmout pomocí šroubováku.
Zadní kola jsou nasazena přímo na hřídelích poloos a
zajištěna pomocí zajiš�ovacích prvků vložených do
drážek vyhloubených přímo v samotných kolech.

Při výměně jednoho nebo obou zadních kol, zkontrolujte zda-li
mají stejný průměr a zkontrolujte seřízení sekačky, abyste se vyhnuli nepravidelnému
sekání.

Před nasazením kol vždy namažte osy plastickým mazivem a na
závěr nezapomeňte nasadit  segerovou pojistku (1) a oddělovací podložku (2).

6.4.2 OPRAVA ANEBO VÝMĚNA PNEUMATIK

Pláště kol jsou bezdušové, typ «Tubelles» a proto výměnu anebo opravu případného
defektu musí provést odborník v pneuservisu podle postupu určeného pro daný typ
pláště.

6.4.3 VÝMĚNA ŽÁROVEK

Žárovky (18W) jsou uchyceny v objímkách
pomocí bajonetového závitu, a je možné je z něj
uvolnit jejich pootočením proti směru
hodinových ručiček za pomocí kleští.

DŮLEŽITÉ

POZNÁMKA

2

1
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6.4.4 VÝMĚNA POJISTKY

Na stroji se nachází několik
pojistek (1) s různou
jmenovitou hodnotou, které
mají následující funkce a
vlastnosti:

– Pojistka 10 A = slouží k
ochraně základních
obvodů a napájení elek-
tronické karty. Její zásah
vyvolá zastavení stroje a
způsobí úplné vypnutí
přístrojové desky.

– Pojistka 25 A  = složí k
ochraně nabíjecího obvo-
du a její zásah je signali-
zován rozsvícením kon-
trolky akumulátoru s
cílem upozornit na postu-
pný pokles  nabití aku-
mulátoru s následnými
potížemi při startování.

U modelů s elektrickým překlápěním:

– Pojistka 15 A = chránící obvod ovládacího motorku. Po jejím zásahu nebude
možné elektrické ovládání systému překlápění koše; vyprázdňování bude možné
provádět prostřednictvím manuální páky (je-li namontována)

Jmenovitá hodnota pojistky je uvedena na samotné pojistce.

Spálená pojistka musí být vždy nahrazena novou, stejného druhu
a jmenovité hodnoty a nikdy žádnou jinou.

V případě, že není možné odstranit příčiny poruchy, obra�te se na Autorizované Cen-
trum Servisní služby.

DŮLEŽITÉ

➤

ÚDRŽBA

1

1
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6.5 INFORMACE PRO SERVISNĺ STŘEDISKA

Níže jsou uvedeny základní kvóty seřízení stroje a způsoby demontáže a výměny nožů.

Tyto operace je třeba vždy provádět pouze ve Specializo-
vaném středisku. Před zahájením jakékoli operace seřizování nebo údržby
vyjměte klíček zapalování.

6.5.1 SEŘIZOÁNĺ

�! UPOZORNĚNÍ

a) Brzda:
�➤ Mechanická

převodovka:

�➤ Hydrostatická
převodovka:

b) Náhon:
�➤ Mechanická

převodovka:

�➤ Hydrostatická
převodovka:

c) Zařazení nožů:
�➤ Zařazení

prostřednictvím
páky

�➤ Elektromagne-
tické zařazení

Prvek Umístění Umístění ovládacích prvků Seřízení

47,5-49,5

45-47

4.5

4.5

A

4.5

A

4.5

114-116

109-111

Mod. 102 = 94-96
Mod. 122 = 92,5-93,5

Mod. 102 = 113-115
Mod. 102 = 90-91

B

4.7.1

B

B
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6.5.2 DEMONTÁŽ, VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOŽŮ

Při údržbě nožů používejte pracovní rukavice.

Nahra�te vždy oba
poškozené anebo pokřivené nože
najednou; nepokoušejte se je opra-
vovat! POUŽÍVEJTE VŽDY JENOM
ORIGINÁLNÍ NOŽE S OZNAČENÍM

! Při montáži nožů mějte na
paměti, že levý a pravý nůž se jeden
od druhého navzájem liší, jsou
namontovány ve vzájemném úhlu
90˚ a s protichůdnou rotací. Pro
správnou montáž zkontrolujte čísla
vyražená na každém noži.

1. Demontáž
1a = šroub s pravotočivým závitem

(odšroubovat proti směru hodinových
ručiček)

1b = šroub s levotočivým závitem (odšrou-
bovat ve směru hodinových ručiček)

2. Originální náhradní díly
Na tomto stroji používejte pouze
následující dvojice nožů:
Mod.102: 2b� 82004341/1 82004340/1 �2a
Mod.102: 2b� 82004348/0 82004347/0 �2a
Mod.122: 2b� 82004350/0 82004349/0 �2a

3. Zpětná montáž
Dbejte na to, aby vypouklá část
elastického kroužku (3) přitlačovala nůž.
Prove�te zpětnou montáž nábojů (4) z
hřídele a ujistěte se, zda jsou pera (5)
řádně vložena do svých uložení.

4. Dotažení šroubů
1a = šroub s pravotočivým závitem

(zašroubovat ve směru hodinových
ručiček)

1b = šroub s levotočivým závitem (zašrou-
bovat proti směru hodinových
ručiček)

Dotáhnout dynamometrickým klíčem,
nastaveným na 40-50 Nm .

�! UPOZORNĚNÍ!

�! UPOZORNĚNÍ!

2b 2a

1a

2a

2b

1b

1b

1a

1b

2b
1a

2a

3

5
4

90°

1

2

3

4
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ZÁVADA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. S klíčkem zapa-
lování v poloze «ZA-
PNUTO», zůstává
ovládací panel vypnut,
bez jakéhokoli aku-
stického signálu

2. S klíčkem zapa-
lování v poloze «ZA-
PNUTO», zůstává
ovládací panel vypnut,
ale uvede se do
činnosti zvukový
signál

3. S klíčkem zapa-
lování v poloze
«STARTOVÁNÍ», se
rozsvítí ovládací
panel, ale motor
startéru se netočí

4. S klíčkem zapa-
lování v poloze
«STARTOVÁNÍ», se
motor startéru točí,
ale motor nestartuje

5. STARTOVÁNÍ je
obtížné a činnost
motoru nepravidelná

6. Snížení otáček
motoru během sekání

Zásah ochrany elektronické karty z násle-
dujících důvodů:

– není zapojena baterie
– vývody baterie jsou prohozeny
– baterie úplně vybita anebo zanesena

sulfátem
– spálená pojistka

Zásah ochrany elektronické karty z násle-
dujících důvodů:

– vlhká elektronická karta

– baterie není dostatečně nabita
– přerušená pojistka dobíjení

– baterie není dostatečně nabita
– chybějící přívod benzínu

– chyba v zapalování

– chyba při tvoření palivové směsi

– rychlost pohybu příliš velká vzhledem
na zvolenou výšku sekání  (☛ 5.4.5)

Otočte klíček zapalování do polohy «VY-
PNUTO» a najděte příčinu závady:

– zkontrolujte zapojení (☛ 3.4)
– zkontrolujte zapojení  (☛ 3.4)
– nabijte baterii  (☛ 6.2.5)

– vyměňte pojistku (10 A)  (☛ 6.4.4)

Otočte klíček zapalování do polohy «VY-
PNUTO» a najděte příčinu závady:

– vysušte ji vlažným vzduchem

– nabijte baterii  (☛ 6.2.5)
– vyměňte pojistku (25 A)  (☛ 6.4.4)

– nabijte baterii (☛ 6.2.5)
– zkontrolujte hladinu v nádrži  (☛ 5.3.3)
– otevřete kohoutek ( je-li součástí)

(☛ 5.4.1)                              

– zkontrolujte benzínový filtr
– zkontrolujte spojení kabelové kon-

covky se svíčkou
– zkontrolujte čistotu a vzdálenost elek-

trod svíčky

– zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr 
– vyčistěte vnitřek karburátoru
– vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte

ji novým palivem
– zkontrolujte a případně vyměňte

benzínový filtr

– snižte rychlost pohybu a/anebo zvyšte
výšku sekání

➤

7. NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD
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ZÁVADA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

7. Po zařazení nožů,
se motor zastaví

8. Kontrolka baterie se
nezhasne ani po
několika minutách
práce

9. Kontrolka oleje se
rozsvítí během práce
( je-li součástí)

10. Motor se zastaví a
uvede se do činnosti
zvukový signál

11. Motor se zastaví
bez jakéhokoli
zvukového signálu

12. Kontrolka nožů
zůstane rozsvícena a
nože zařazeny

13. Nože se nezařadí
do činnosti  

( modely se
ovládáním pomocí
páky)

➤

➤

– nejsou splněné podmínky pro zařazení
nožů  

– nedostatečně nabitá baterie

– problémy v mazání motoru

Zásah ochrany elektronické karty z násle-
dujících důvodů:

– baterie chemicky aktivovaná ale nena-
bita

– přetížení způsobené regulátorem
nabíjení

– špatné zapojení baterie (špatné kon-
takty)

– odpojená baterie

– problémy činnosti motoru 

– páka se nevrátí do polohy vyřazení z
důvodů přítomnosti zbytků trávy v okolí
mikrospínače

– povolené lanko anebo povolený řemen

– zkontrolujte zda jsou respektovány
podmínky  (☛ 5.2.c)

– Obra�te se na vašeho Prodejce

Otočte okamžitě klíček zapalování do
polohy «VYPNUTO»:

– doplňte olej  (☛ 5.3.3)
– nahra�te olejový filtr (jestli závada trvá

nadále,  Obra�te se na vašeho Pro-
dejce)

Otočte klíček zapalování do polohy «VY-
PNUTO» a najděte příčinu závady:

– nabijte baterii  (☛ 6.2.5)

– Obra�te se na vašeho Prodejce

– zkontrolujte zapojení  (☛ 3.4)

– zkontrolujte zapojení (☛ 3.4)

– Obra�te se na vašeho Prodejce

– očistěte kloubové spojení od všech
zbytků trávy (přístup přes přístupové
okénko)

– Obra�te se na vašeho Prodejce
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ZÁVADA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

( modely s elektro-
magnetickým
ovládáním) 

14. Nepravidelné
sekání a nedostatečné
množství nasbírané
trávy

15. Vibrace během
provozu

16. Při zapnutém
motoru, po stlačení
pedálu náhonu, se
stroj nehýbe 
( modelů s hydro-
statickým převodem)
➤

➤ – povolený řemen
– problémy s elektromagnetickou

spojkou

– sekačka není v poloze rovnoběžné k
terénu

– nedostatečná činnost nožů 

– příliš vysoká rychlost vzhledem k výšce
nebo vlhkosti sekané trávy  (☛ 5.4.5)

– ucpaný kanál

– sekačka je plná trávy

– nože nejsou vyváženy

– nože jsou uvolněny

– upevnění uvolněno

– páka odjistění pohonu je v poloze «B»
(☛ 4.33)

– Obra�te se na vašeho Prodejce
– Obra�te se na vašeho Prodejce

– zkontrolujte tlak v pneumatikách
(☛ 5.3.2)

– seři�te polohu sekačky vzhledem k
terénu  (☛ 6.3.1)

– zkontrolujte zda-li jsou nože správně
namontovány (☛ 6.3.1)

– nabruste anebo vyměňte nože
(☛ 6.3.1)

– zkontrolujte napnutí řemenu a lanka
ovládání páky zařazeni  ( modely
se zařazením prostřednictvím páky)
(☛ 6.3.3)

– snižte rychlost pohybu a/anebo
zvedněte sekačku

– počkejte až tráva vyschne

– sundejte sběrný koš a vyprázdněte
kanál  (☛ 5.4.7)

– vyčistěte sekačku  (☛ 5.4.10)

– Obra�te se na vašeho Prodejce

– Obra�te se na vašeho Prodejce

– zkontrolujte a dotáhněte šrouby
upevnění motoru a podvozku

– přesuňte ji do polohy «A»

➤

Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit podle výše uvedeného postupu, Obra�te se
na vašeho Prodejce.

Nevykonávejte sami komplikovanější opravy, pokud vám
chybí nutné vybavení nebo technické znalosti. Každá špatně provedená oprava
může vést k poškození stroje anebo zranění osob. V případě špatně provedené
opravy dochází automaticky ke zrušení Záruky a jakékoli odpovědnosti
výrobce.

�! UPOZORNĚNÍ!
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1. SOUPRAVA PŘEDNÍHO ZÁVAŽÍ

Zlepšuje stabilitu přední části stroje, zvláště při
převládajícím použití na svazích.

2. SOUPRAVA OCHRANNÉHO KRYTU

Používá se namísto sběrného koše, když se posekaná
tráva nesbírá.

3. SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ PŘÍVĚSU

Slouží k tažení malého přívěsného vozíku.

4. OCHRANNÁ PLACHTA

Chrání stroj od prachu v období mimo provozu.

5. NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ “CB01”

Umožňuje udržovat vysokou účinnost baterie v období
dlouhodobé nečinnosti stroje, zajiš�uje její optimální nabití
a prodlužuje její životnost.

6. SOUPRAVA “MULCHING” (pouze u strojů na to
vybavených)

Jemně rozdrtí posekanou trávu a nechá ji na trávníku, jako
alternativa ke sběru do koše.

7. SADA OCHRANN...HO KRYTU VE VÝSTUPNĺ ŇÁSTI
(pouze pro mod. 102)

Zlepšuje sběr trávy při práci stroje s žacím kotoučem v
nejnižších polohách.

1

3

4

5

6

7

2

8. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
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Údaje v závorkách (...) se vztahují na modely "122" 

U modelů s mechanickým převo-
dem:

Rychlost posuvu (přibližná) 3000 min.-1:
1. stupeň.............................. 2,2 km/h
2. stupeň ............................ 3,8 km/h
3. stupeň.............................. 5,8 km/h
4. stupeň.............................. 6,4 km/h
5. stupeň.............................. 9,7 km/h
vzad .................................... 2,8 km/h

U modelů s hydrostatickým převo-
dem:

Rychlost posuvu (3000 min.-1):
vpřed ..... od 0 do 8,8 km/h
vzad ....... od 0 do 4,5 km/h

➤

➤Elektrická instalace ............................ 12 V
Baterie .............................................. 18 Ah

Přední pneumatiky .................. 13 x 5.00-6
anebo .................................. 15 x 5.00-6

Zadní pneumatiky ....................18 x 8.50-8
Tlak předních kol

pneumatiky 13 x 5.00-6 ...............1,5 bar
pneumatiky 15 x 5.00-6 ...............1,0 bar

Tlak zadních kol ............................. 1,2 bar

Celková hmotnost ......... od 216 do 240 kg

Vnitřní průměr zatáčení (minimální průměr
prostoru s neposekanou trávou - levý
okraj):

pneumatiky 13 x 5.00-6 ....... 1,5 (1,3) m
pneumatiky 15 x 5.00-6 ....... 1,7 (1,5) m

Výška sekání ........................ od 3 do 9 cm
Šířka sekání .......................... 101 (121) cm
Objem sběrného koše .................. 300 litrů

1150

1800

2420

97
0 11

15

910

950

1050  (1260)

9. TECHNICKÉ ÚDAJE
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PŘĺLOHY

Servis dílny, náhradní díly a záruka
ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

1



vylepšeních a o novinkách v nabídce náhradních
dílů. Prosíme, pamatujte také na to, že při použití
jiných než originálních dílů není možné záruční
plnění.

Záruka

DOLMAR zaručuje bezvadnou kvalitu přejímá
výlohy za výměnu poškozených dílů v případě
chyb motoru nebo výroby, které se projeví v
záruční době ode dne prodeje.
Prosím, uvědomte si, že v některých zemích jsou
platné specifické záruční podmínky. Zeptejte se v
případě pochybností Vašeho prodejce. On je
zodpovědný za záruku, protože je prodejce
tohoto výrobku.
Prosím o Vaše porozumění, že za následující
škody nemůže být převzata záruka:
- Nerespektování pokynů v návodu k provozu.
- Opomenutí údržbářských a čisticích prací.
- Škody na základě nevhodného seřízení

zplynovače.
- Opotřebování normálním používáním.
- Viditelné přetížení soustavným překračováním

horní hranice výkonu.
- Použití násilí, nevhodné zacházení, zneužití

nebo nehoda.
- Škody při přehřátí následkem nečistot ve

schránce ventilátoru.
- Zásahy neodborných osob nebo nevhodné

pokusy o uvedení do provozu.
- Používání nevhodných náhradních dílů,

případně ne-originálních DOLMAR dílů, které
způsobily škody.

- Používání nevhodných a dlouho skladovaných
pohonných látek.

Škody, které pochází z podmínek pronajímacího
obchodu. Čištění, péče a seřizovací práce
nebudou uznány jako garanční výkon. Všechny
práce, týkající se záruky, musí být prováděny
odborníkem od firmy DOLMAR.

2

Servis dílny, náhradní díly a záruka

Údržba a opravy

Údržba a opravy moderních zařízení a
konstrukčních celků, ovlivňujících bezpečnost,
vyžadují kvalifikované odborné vzdělání a dílnu,
vybavenou speciálními nástroji a testovacími
přístroji.
Všechny práce, které nejsou popsané v tomto
provozním návodu, musí být provedené v
odpovídající oodborné dílně, resp. smluvní dílně.
Odborník má odborné vyškolení, zkušenost a
vybavení k tomu, aby Vám poskytl cenově
výhodné řešení a pomohl Vám radou i skutkem.
V případech pokusů o opravy třetími osobami,
resp. neautorizovanými osobami, zaniká nárok
na záruku.

Příslušnost
Jen u zařízení s motory značky Briggs&Stratton,
Honda, Tecumseh a Robin Subaru je pro motor
vzhledem k dílenskému servisu, náhradním dílům
a záruce příslušný výrobce motoru resp.
odpovídající smluvní dílna. Pro přístroj (s
výjimkou motoru) DOLMAR.

Touto úpravou nejsou dotčeny generátory na
výrobu proudu a všechny ostatní přístroje,
které neobsahují žádný z výše uvedených
motorů. Zde jsou příslušné kompetence jen u
firmy DOLMAR.

Náhradní díly
Spolehlivý trvalý provoz a bezpečnost Vašeho
přístroje závisí také na kvalitě použitých
náhradních dílů. Používejte jen originální
náhradní díly.
Jen originální díly pochází z produkce přístroje a
zaručují proto nejvyšší kvalitu materiálu,
dodržování rozměrů a funkce.
Originální náhradní díly a příslušenství dostanete
u Vašeho odborného prodejce. On má k
disposici také nutné seznamy náhradních dílů,
aby zprostředkoval potřebná čísla náhradních
dílů, a je také běžně informován o detailních

CZ
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•Společnost

•Prohlašuje, že travní samojízdná sekačka se sedící
obsluhou a se spalovacím motorem model

•Šířkou záběru

•Motorem

•Zkoušená

•Je ve shodě s požadavky směrnic

•Posouzení shody bylo provedeno podle:

•Zjištěná hladina akustického výkonu

•Zaručená hladina akustického výkonu

•Použité harmonizované normy

•Akustický tlak působící na ucho obsluhy v souladu
s 81/1051/EHS

•Vibrace (EN 1032)

•Vibrace (EN 1033)

•ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

TM-102.16

101 cm

Briggs & Stratton 31A607

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•PŘĺLOHY VI

99 dB(A)

100 dB(A)

EN 836  -  EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982 

88 dB(A)

2.8 m/s2

14 m/s2

Hamburg 02-10-2006           S. KOMINAMI (Managing Director)             R. BERGFELD (Managing Director)
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•Společnost

•Prohlašuje, že travní samojízdná sekačka se sedící
obsluhou a se spalovacím motorem model

•Šířkou záběru

•Motorem

•Zkoušená

•Je ve shodě s požadavky směrnic

•Posouzení shody bylo provedeno podle:

•Zjištěná hladina akustického výkonu

•Zaručená hladina akustického výkonu

•Použité harmonizované normy

•Akustický tlak působící na ucho obsluhy v souladu
s 81/1051/EHS

•Vibrace (EN 1032)

•Vibrace (EN 1033)

•ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

TM-102.18 H

101 cm

Briggs & Stratton 31G777

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•PŘĺLOHY VI

99 dB(A)

100 dB(A)

EN 836  -  EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982 

88 dB(A)

2.8 m/s2

14 m/s2

Hamburg 02-10-2006           S. KOMINAMI (Managing Director)             R. BERGFELD (Managing Director)
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•Společnost

•Prohlašuje, že travní samojízdná sekačka se sedící
obsluhou a se spalovacím motorem model

•Šířkou záběru

•Motorem

•Zkoušená

•Je ve shodě s požadavky směrnic

•Posouzení shody bylo provedeno podle:

•Zjištěná hladina akustického výkonu

•Zaručená hladina akustického výkonu

•Použité harmonizované normy

•Akustický tlak působící na ucho obsluhy v souladu
s 81/1051/EHS

•Vibrace (EN 1032)

•Vibrace (EN 1033)

•ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

TM-102.20 H2

101 cm

Briggs & Stratton 441777

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•PŘĺLOHYVI

99 dB(A)

100 dB(A)

EN 836  -  EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982 

85 dB(A)

2.8 m/s2

14 m/s2

Hamburg 02-10-2006           S. KOMINAMI (Managing Director)             R. BERGFELD (Managing Director)
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•Společnost

•Prohlašuje, že travní samojízdná sekačka se sedící
obsluhou a se spalovacím motorem model

•Šířkou záběru

•Motorem

•Zkoušená

•Je ve shodě s požadavky směrnic

•Posouzení shody bylo provedeno podle:

•Zjištěná hladina akustického výkonu

•Zaručená hladina akustického výkonu

•Použité harmonizované normy

•Akustický tlak působící na ucho obsluhy v souladu
s 81/1051/EHS

•Vibrace (EN 1032)

•Vibrace (EN 1033)

•ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

TM-122.22 H2

121 cm

Briggs & Stratton 441777

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•PŘĺLOHY VI

104 dB(A)

105 dB(A)

EN 836  -  EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982 

89 dB(A)

3.5 m/s2

14 m/s2

Hamburg 02-10-2006           S. KOMINAMI (Managing Director)             R. BERGFELD (Managing Director)
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DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22045 Hamburg
Germany
http://www.dolmar.com

To find your local distributor,
please visit www.dolmar.com

Form: 995 703 920 (10.06 CZ)

• Možnost změn bez předešlého upozornění


