GB
F
D
I

Petrol Lawn Mower
Tondeuse Thermique
Benzin-Rasenmäher
Rasaerba con motore a benzina

Original instruction manual
Manuel d’instructions d’origine
Original-Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni originale

NL
E

Grasmaaier met benzinemotor
Cortadora de Cesped a Gasolina

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones original

P
DK
GR
TR
S

Cortador de Grama a Gasolina
Benzinplæneklipper
ǺİȞȗȚȞȠțȓȞȘĲȠ ȋȜȠȠțȠʌĲȚțȩ
Benzinli Çim Biçme Makinesi
Bensindriven gräsklippare

Manual de instruções original
Original brugsanvisning
ȆȡȦĲȩĲȣʌȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ
Orijinal kullanõm kõlavuzu
Originalbruksanvisning

N Bensindrevet gressklipper
FIN Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri

Original bruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje

LV
LT
EE
PL
HU
SK
CZ
RO
RUS
UA

OriƧinƗlƗ lietošanas rokasgrƗmata
Originali naudojimo instrukcija
Originaalne kasutusjuhend
Oryginalna instrukcja obsáugi
Eredeti használati útmutató
Pôvodný návod na obsluhu
Originální návod k obsluze
Manual de instrucĠiuni original
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ

BenzƯna zƗles pƺaujmašƯna
Benzininơ žoliapjovơ
Bensiinimootoriga muruniiduk
Spalinowa kosiarka do trawy
Benzinmotoros fĦnyíró
Benzínová kosaþka
Benzínová sekaþka na trávu
Maúină de tuns iarba pe bază de benzină
Ȼɟɧɡɨɝɚɡɨɧɨɤɨɫɢɥɤɚ
Ȼɟɧɡɢɧɨɜɚ ɝɚɡɨɧɨɤɨɫɚɪɤɚ
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ýESKY
VysvČtlení k celkovému pohledu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Držadlo ovládání brzdy
Horní þást držadla
Držadlo ovládání pojezdu
Páþka plynu
Rukojet’ startéru
Vodítko lanka
Pojistný knoflík
SbČrací koš
Páþka nastavení výšky

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Boþní vyhazovací kanál
Postranní záklopka
Kryt
Zapalovací svíþka
Víþko palivové nádrže
Víþko olejové nádrže
PĜíchytka kabelu
Dolní þást držadla
Páþka nastavení rychlosti

VAROVÁNÍ:
PĜed uvedením nového zaĜízení do provozu si v zájmu
vlastní bezpeþnosti nejprve pĜeþtČte tuto pĜíruþku.
Nedodržení pokynĤ mĤže vést k závažnému poranČní.
PĜed každým použitím se krátce seznamte s ovládáním
sekaþky. Návod si uschovejte na bezpeþném místČ tak,
abyste mČli tyto informace vždy k dispozici. Pokud
pĜedáte zaĜízení jiné osobČ, pĜedejte jí také tento návod k
použití a bezpeþnostní pĜedpisy.

19. Mulþovací klín
20. Tlaþítko
21. Víþko olejové nádrže/olejová
mČrka
22. Max.: horní mez
23. Min.: dolní mez
24. Západka
25. Kryt filtru

1. SYMBOLY VYZNAýENÉ NA
VÝROBKU (na zadní stranČ)
PĜeþtČte si uživatelskou pĜíruþku.

Nepracujte v blízkosti pĜihlížejících osob.

Urþené použití
Toto zaĜízení lze používat pouze k úþelĤm, pro nČž bylo
navrženo. Jakékoliv jiné použití se považuje za pĜípad
zneužití. Za veškeré škody nebo zranČní jakéhokoli druhu
zpĤsobené ve výše uvedeném dĤsledku neodpovídá
výrobce, nýbrž uživatel/provozovatel.
Benzinová sekaþka na trávu je urþena k soukromému
použití, tzn. k provozu na domácích zahradách.
Za soukromé používání sekaþky se považuje provozní
doba, která obecnČ nepĜesahuje 50 hodin za rok, bČhem
nichž stroj slouží zejména k udržování malých trávníkĤ u
rodinných domkĤ a na domácích/hobby zahrádkách.
Vylouþena jsou veĜejná prostranství, sportovní areály a
zemČdČlské/lesní plochy.
Pamatujte si, že naše zaĜízení není urþeno pro komerþní,
obchodní nebo prĤmyslové využití. PĜi použití našeho
zaĜízení ke komerþním, obchodním, prĤmyslovým nebo
podobným úþelĤm dochází k porušení záruky.
Návod k použití dodávaný výrobcem je tĜeba dodržovat a
Ĝídit se jeho pokyny, aby bylo zajištČno správné používání
a údržba sekaþky. Návod obsahuje cenné informace
týkající se ovládání, údržby a servisu.
DĤležité! KvĤli vysokému riziku fyzického poranČní
uživatele se sekaþka nesmí používat k Ĝezání kĜoví,
živých plotĤ nebo keĜĤ, k odstraĖování vegetace, kosení
osázených stĜech nebo balkónových trávníkĤ, k þištČní
(odsávání) neþistot a usazenin na chodnících, nebo k
osekávání vČtví þi stĜíhání živých plotĤ. KromČ toho se
sekaþka nesmí používat jako motorový kultivátor ke
srovnávání terénu, napĜ. krtincĤ.
Z bezpeþnostních dĤvodĤ se sekaþka nesmí používat
jako pohonná jednotka pro jiné pracovní stroje nebo
náĜadí jakéhokoli druhu.

Obsluha si musí dávat pozor na ruce a nohy,
aby nedošlo ke zranČní.

Palivo je hoĜlavé, nepĜibližujte se k
otevĜenému ohni. Palivo nenalévejte do
spuštČné sekaþky.

Benzínové výpary jsou toxické – nepracujte
uvnitĜ budov.

PĜi sekání používejte brýle a ochranu sluchu.

PĜi opravČ vyjmČte zapalovací svíþku a
postupujte v souladu s návodem k obsluze.

UpozornČní: Motor je horký.
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2. VŠEOBECNÁ BEZPEýNOSTNÍ
PRAVIDLA
VAROVÁNÍ: PĜi práci s zaĜízením pohánČným
spalovacím motorem je vždy tĜeba dodržovat základní
bezpeþnostní opatĜení (vþetnČ níže uvedených).
Zamezíte tak nebezpeþí vážného zranČní þi poškození
zaĜízení. PĜed prací se zaĜízením si pĜeþtČte veškeré
pokyny a uchovejte je pro pozdČjší využití.

VAROVÁNÍ: PĜi provozu tohoto zaĜízení vzniká
elektromagnetické pole. Toto pole mĤže za urþitých
okolností rušit þinnost aktivních þi pasivních lékaĜských
implantátĤ. Osobám s lékaĜskými implantáty proto v
zájmu omezení nebezpeþí vážného poškození zdraví
nebo i smrtelného úrazu doporuþujeme, aby se pĜed
používáním tohoto zaĜízení poradily s lékaĜem nebo
výrobcem pĜíslušného implantátu.

PrĤprava
• PeþlivČ si pĜeþtČte pokyny. Obeznamte se s ovládacími
prvky a správným používáním zaĜízení. Nauþte se
rychle vypínat motor.
• Sekaþku na trávu používejte pouze k urþený úþelĤm,
þili k sekání a sbČru trávy. Jakékoli jiné využití mĤže být
nebezpeþné a mĤže vést k poškození zaĜízení.
PĜíklady nesprávného používání mimo jiné zahrnují i
následující þinnosti:
- pĜevážení osob, dČtí þi zvíĜat na zaĜízení,
- vození se na zaĜízení,
- používání zaĜízení k tahání þi tlaþení bĜemen,
- používání zaĜízení ke sbČru listí þi odštČpkĤ,
- používání zaĜízení k oĜezávání trávníkĤ nebo k
sekaní jiné než travní vegetace,
- využívání zaĜízení více než jednou osobou,
- používání nože na jiných než travnatých plochách.
• Nikdy nedovolte, aby sekaþku obsluhovaly dČti nebo
osoby neobeznámené s tČmito pokyny. VČk obsluhy
mĤže být omezen místními pĜedpisy.
• Sekaþku na trávu nikdy nepoužívejte v následujících
situacích:
- v blízkosti osob, zvláštČ pak dČtí a domácích
mazlíþkĤ,
- jestliže užíváte léky nebo látky ovlivĖující rychlost
reakcí a koncentraci.
• Pamatujte, že za nehody nebo vystavení nebezpeþí
jiných osob a jejich majetku odpovídá obsluha þi
uživatel.
• Obsluha musí absolvovat Ĝádné zaškolení v používání,
seĜizování a ovládání stroje, vþetnČ zakázaných
operací.

PĜíprava
• PĜi sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
Se zaĜízením nepracujte naboso ani v otevĜených
sandálech.
• PeþlivČ si prohlédnČte místo, kde budete se zaĜízením
pracovat, a odstraĖte veškeré pĜedmČty (napĜ. kameny,
hraþky, klacky a dráty), které by sekaþka mohla
odmrštit.
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• VAROVÁNÍ – benzín je vysoce hoĜlavý.
- palivo skladujte v nádobách speciálnČ navržených
pro tento úþel,
- palivo doplĖujte pouze venku a pĜi této þinnosti
nekuĜte,
- palivo doplĖujte pĜed spuštČním motoru. Jestliže je
sekaþka spuštČná nebo pokud je motor horký, nikdy
nesnímejte víþko palivové nádrže ani nedoplĖujte
palivo.
- pĜi rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat
motor, ale pĜesuĖte zaĜízení z místa politého
benzínem a pĜed odpaĜením paliva dejte pozor,
abyste nezpĤsobili jeho vznícení,
- pevnČ zašroubujte víþko nádrže i víþko nádoby s
palivem.
• Pokud je vadný tlumiþ, vymČĖte jej.
• PĜed prací vždy vizuálnČ zkontrolujte, zda není
opotĜebený þi poškozený sekací nĤž, šrouby nože a
sekací sestava. OpotĜebený þi poškozený nĤž se
šrouby vymČĖujte v celé sadČ, abyste zachovali
vyváženost.
• PravidelnČ kontrolujte Ĝádnou funkci všech uzávČrĤ
startování a kontrolních prvkĤ pĜítomnosti obsluhy.

Provoz
• NespouštČjte motor v omezených prostorách, kde se
mohou shromažćovat nebezpeþné zplodiny oxidu
uhelnatého.
• Stroj nepoužívejte, pokud jste unaveni, nemocni nebo
pod vlivem alkoholu þi návykových látek.
• Varování! Sekaþku nepoužívejte, pokud existuje
nebezpeþí zásahu bleskem.
• Doporuþuje se omezit dobu provozu, aby se
minimalizovalo nebezpeþí hluku a vibrací.
• Dávejte pozor, pokud sekaþku používáte na svazích a
poblíž prohlubní, pĜíkopĤ þi náspĤ.
• Sekejte pouze za denního svČtla nebo pĜi dobrém
umČlém osvČtlení.
• Se zaĜízením nepracujte pokud možno v mokré trávČ.
• PĜi práci ve svahu vždy dávejte pozor, kam šlapete.
• Kráþejte – nikdy nebČhejte.
• S kolovými sekaþkami pojíždČjte pĜi sekání po
vrstevnicích svahu, nikdy nahoru a dolĤ.
• PĜi zmČnČ smČru ve svahu bućte mimoĜádnČ opatrní.
• Nesekejte v pĜíliš strmých svazích.
• Bućte mimoĜádnČ opatrní pĜi otáþení nebo tahání
sekaþky smČrem k sobČ.
• PĜi nutnosti naklonČní sekaþky kvĤli transportu s
pĜejíždČním jiných než travnatých ploch a pĜi transportu
sekaþky na pracovištČ a z pracovištČ vypnČte motor
pohánČjící nĤž (nože).
• Nikdy nepracujte se sekaþkou s vadnými kryty nebo se
sejmutým bezpeþnostním zaĜízením, napĜíklad bez
krytu vyhazovacího kanálu nebo bez sbČracího koše.
• UpozornČní: Sekaþka se nesmí používat bez
nasazeného koše na trávu nebo bez samouzavírací
záklopky nasazené na vyhazovací kanál.
• NemČĖte nastavení regulátoru motoru a motor
nepĜetČžujte vysokými otáþkami.
• Neupravujte ani nezasahujte do jakéhokoli uzavĜeného
nastavení pro regulaci otáþek motoru.
• Do bezpeþnostních prvkĤ ani funkcí sekaþky se nesmí
zasahovat ani je vyĜazovat.

• PĜed spuštČním motoru vypnČte všechny spojky nožĤ a
pohonu.
• Motor startujte opatrnČ podle pokynĤ a s nohama v
dostateþné vzdálenosti od nože (nožĤ).
• PĜi spouštČní motoru sekaþku nenaklápČjte.
• Motor nespouštČjte, jestliže stojíte pĜed vyhazovacím
kanálem.
• Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte ruce ani
nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah otvoru pro boþní
výhoz.
• Pokud je motor v chodu, sekaþku nikdy nezvedejte a
nepĜenášejte.
• V následujících situacích vypnČte motor, odpojte kabel
zapalovací svíþky, ujistČte se, zda se všechny
pohyblivé díly zcela zastavily a u modelĤ vybavených
klíþem vyjmČte klíþ:
- pĜed uvolĖováním zablokování nebo pĜi uvolĖování
ucpaného vyhazovacího kanálu,
- pĜed kontrolou, þištČním nebo pracemi na sekaþce,
- po kontaktu s cizorodým pĜedmČtem. Sekaþku
zkontrolujte, zda není poškozená a pĜed opČtovným
spuštČním a pracovním využitím provećte
pĜípadnou opravu,
- jestliže sekaþka zaþne neobvykle vibrovat (provećte
okamžitou kontrolu).
• V následujících situacích vypnČte motor, odpojte kabel
zapalovací svíþky, ujistČte se, zda se všechny
pohyblivé díly zcela zastavily a u modelĤ vybavených
klíþem vyjmČte klíþ:
- kdykoli se od sekaþky vzdálíte,
- pĜed doplĖováním paliva.
• PĜi vypínání motoru uberte plyn a jestliže je motor
vybaven uzavíracím ventilem, uzavĜete po skonþení
sekání pĜívod paliva.
• Sekaþku na trávu používejte pouze pro urþený úþel – k
sekání a sbČru trávy. Jakékoli jiné využití mĤže být
nebezpeþné a mĤže vést k poškození zaĜízení.

• Pokud prvek k zastavení nože nefunguje, požádejte o
pomoc servisní stĜedisko.

Transport a manipulace
• Pokud je nutné se zaĜízením manipulovat, zvedat je,
transportovat þi naklánČt, je nutné vždy dodržovat
následující opatĜení:
- používejte silné pracovní rukavice,
- zaĜízení držte v místech umožĖujících bezpeþný
úchop a vezmČte v úvahu hmotnost zaĜízení
rozložení váhy,
- podle hmotnosti zaĜízení a charakteristik
pĜevážejícího vozidla a místa urþení þi odbČru
angažujte pĜi manipulaci více osob.
• PĜi transportu zaĜízení pevnČ pĜivažte lany þi ĜetČzy.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se rotujícího nože.

VAROVÁNÍ: Palivo doplĖujte v dobĜe vČtraném
prostoru a s vypnutým motorem.

3. POPIS SOUýÁSTÍ (obr. 1)
Další souþásti
A: Klíþ na zapalovací svíþku

4. TECHNICKÁ DATA
Model

PM5600S3R

Typ motoru

ěada B&S 675EXi,
ReadyStart

S pojezdem

Ano

Zdvihový objem motoru

163 cm3

Jmenovitý výkon

2,6 kW

Údržba a skladování

Délka nože

560 mm

• Všechny matice, šrouby a vruty udržujte dotažené –
zajistíte tak bezpeþnou provozuschopnost zaĜízení.
• ZaĜízení s benzínem v nádrži nikdy neukládejte v
budovách, kde se mohou výpary dostat do kontaktu s
otevĜeným ohnČm þi jiskrami.
• PĜed uložením v jakémkoli krytu ponechte motor
vychladnout; PĜed uskladnČním sekaþku vyþistČte a
provećte její údržbu.
• V rámci omezení nebezpeþí vzniku požáru udržujte
motor, tlumiþ, prostor akumulátoru a místo skladování
benzínu þisté a beze zbytkĤ trávy, listí þi nadbyteþného
maziva.
• ýasto kontrolujte sbČrací koš, zda není opotĜebený þi
poškozený.
• V rámci zajištČní bezpeþnosti poškozené díly vymČĖte.
• V pĜípadČ nutnosti vypuštČní palivové nádrže pracujte
venku.
• PĜi nesprávné údržbČ, používání neodpovídajících
náhradních dílĤ nebo odebrání þi úpravČ
bezpeþnostních prvkĤ mĤže dojít k poškození sekaþky
a vážnému zranČní obsluhy.
• Používejte pouze nože a náhradní díly doporuþené
výrobcem. PĜi použití neoriginálních náhradních dílĤ
mĤže dojít k poškození stroje a poranČní obsluhy.
Sekaþku udržujte v dobrém provozuschopném stavu.

Jmenovité otáþky

2 800/min

Objem palivové nádrže

1,0 l

Objem olejové nádrže

0,47 l

Objem sbČracího koše

70 l

ýistá hmotnost

37,2 kg

Výškové nastavení

25 – 70 mm, 8 nastavení

Model

PM5600S3R

Zaruþená hladina akustického tlaku v
místČ obsluhy
(Podle normy EN ISO 5395-1 Annex F
a EN ISO 5395-2, EN ISO 4871)

88,5 dB (A)
(K=3 dB (A))

NamČĜená hladina akustického výkonu

96,3 dB (A)
K=1,86 dB (A)

Zaruþená hladina akustického výkonu
(dle 2000/14/ES)

98 dB (A)

Vibrace
(Podle normy EN ISO 5395-1 Annex G
a EN ISO 5395-2)

7,90 m/s2
K=1,5 m/s2
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5. MONTÁŽ

Uvedení do provozu

5-1 SESTAVENÍ SKLÁPċCÍHO DRŽADLA

6-1 Úprava na mulþovací sekaþku

1. Dolní þást držadla upevnČte pomocí šroubu, podložky
a pojistného knoflíku ke konzole držadla (obr. 2,
obr. 3).
2. Horní a dolní þást držadla spojte pojistným knoflíkem
(obr. 4, obr. 5).
3. Kabel većte kolem otvoru tyþe stĜední a dolní þásti
držadla. Kabel pĜichyt’te pĜíchytkou a ujistČte se, zda
je upevnČn kolem vnČjší strany držadla (obr. 6). Jinak
by mohlo dojít ke skĜípnutí kabelu otevĜením þi
zavĜením zadního krytu.

VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým
motorem a sekacím nožem v neþinnosti.
1. ZvednČte zadní kryt a vyjmČte sbČrací koš.
2. Mulþovací klín zatlaþte do krytu. Mulþovací klín
zajistČte tlaþítkem v otvoru krytu (obr. 13, obr. 14).
3. Zadní kryt spust’te zpČt dolĤ (obr. 15).
4. ZvednČte postranní záklopku a vyjmČte boþní
vyhazovací kanál.

5-2 NASTAVENÍ SPRÁVNÉ VÝŠKY
DRŽADLA

6-2 Úprava zpČt na sekaþku s boþním
výhozem

1) Odšroubujte pojistný knoflík pĜidržující dolní þást
držadla.
2) PĜesunutím dolní þásti držadla nahoru þi dolĤ nastavte
správnou výšku. U tohoto typu sekaþky si mĤžete
vybrat nČkterou ze 3 poloh nastavení výšky: V poloze
1 je dolní þást držadla vĤþi zemi nejvýše a v poloze 3
nejníže (obr. 7).
3) Po nastavení správné výšky upevnČte dolní þást
držadla pojistnými knoflíky (obr. 8).

5-3 NASAZENÍ A SEJMUTÍ SBċRACÍHO
KOŠE
1. Nasazení: ZvednČte zadní kryt a sbČrací koš
zaháknČte za zadní þást sekaþky (obr. 9, obr. 10).
2. Sejmutí: Uchopte a zvednČte zadní kryt a pak sbČrací
koš sejmČte.

5-4 RUKOJEġ STARTÉRU
Rukojet’ startéru pĜesuĖte od motoru k vodítku lanka
(obr. 11).

5-5 VÝŠKA POKOSU
Zatlaþením smČrem ven uvolnČte páþku ze záĜezu.
PĜesunutím páþky smČrem vpĜed nebo zpČt nastavte
výšku (viz obr. 12 a odstavec 7–9).

6. FUNKCE
Tyto sekaþky lze podle úþelu použití upravit tak, aby
kromČ své normální funkce plnily i jiné úkoly:
Ze sekaþky se zadním výhozem mĤže být:
1. mulþovací sekaþka nebo
2. sekaþka s boþním výhozem.
Co je mulþování?
PĜi mulþování se tráva nejprve usekne a pak se po
jemném rozsekání vrací na trávník jako pĜírodní hnojivo.
Rady k mulþovacímu sekání:
- PravidelnČ sekejte max. 2 cm z trávy vysoké 6 až 4 cm.
- Používejte ostrý sekací nĤž.
- Nesekejte mokrou trávu.
- Nastavte max. otáþky motoru.
- Sekejte pouze v tempu chĤze.
- PravidelnČ þistČte mulþovací klín, vnitĜní stranu pláštČ
sekaþky a sekací nĤž.
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Pracujte pouze s vypnutým motorem a sekacím
nožem v neþinnosti!
1. ZvednČte zadní kryt a vyjmČte sbČrací koš.
2. Mulþovací klín zatlaþte do krytu. Mulþovací klín
zajistČte tlaþítkem v otvoru krytu.
3. ZvednČte postranní záklopku pro boþní výhoz
(obr. 16).
4. Na opČrný þep postranní záklopky nasaćte boþní
vyhazovací kanál pro boþní výhoz trávy (obr. 17).
5. Postranní záklopku spust’te dolĤ – záklopka leží na
boþním vyhazovacím kanálu (obr. 18).

6-3 Sekání se sbČracím košem
VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým
motorem a sekacím nožem v neþinnosti.
Chcete-li pĜi sekání trávy použít sbČrací koš, vyjmČte
mulþovací klín, sundejte vyhazovací kanál pro boþní
výhoz a nasaćte sbČrací koš.
1. VyjmČte mulþovací klín.
- ZvednČte zadní kryt a vyjmČte mulþovací klín.
2. Odebrání vyhazovacího nástavce pro boþní výhoz.
- ZvednČte postranní záklopku a odeberte boþní
vyhazovací nástavec.
- Silou pružiny postranní záklopky se otvor pro boþní
výhoz v konstrukci automaticky uzavĜe.
- Postranní záklopku a otvor pro boþní výhoz
pravidelnČ þistČte od zbytkĤ trávy a neþistot.
3. Nasazení sbČracího koše.
- ZvednČte zadní kryt a sbČrací koš zaháknČte za
zadní þást sekaþky.

7. NÁVOD K OBSLUZE
7-1 NEŽ ZAýNETE
Podle pokynĤ v samostatné pĜíruþce k motoru dodané k
sekaþce naplĖte nádrže motoru benzínem a olejem.
PeþlivČ si pĜeþtČte pokyny (obr. 19, obr. 20, obr. 21).

VAROVÁNÍ: Benzín je vysoce hoĜlavý.
Palivo skladujte v nádobách speciálnČ navržených pro
tento úþel.

Benzín doplĖujte pouze venku pĜed spuštČním motoru a
pĜi doplĖování þi manipulaci s palivem nekuĜte.
Jestliže je sekaþka spuštČná nebo pokud je motor horký,
nikdy nesnímejte víþko palivové nádrže ani nedoplĖujte
palivo.
PĜi rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat motor, ale
pĜesuĖte zaĜízení z místa politého benzínem a pĜed
odpaĜením paliva dejte pozor, abyste nezpĤsobili jeho
vznícení.
PevnČ zašroubujte víþko nádrže i víþko nádoby s palivem.
PĜed sklopením sekaþky za úþelem údržby nože þi
vypuštČní oleje vyprázdnČte palivovou nádrž.

ovládání motoru se páka musí vrátit do své výchozí
polohy, v níž se motor automaticky vypne.

Poznámka: Motorová brzda (držadlo ovládání
brzdy): Páku použijte k zastavení motoru. Když páþku
uvolníte, motor a nĤž se zastaví automaticky. Chcete-li
sekat, páku pĜidržujte v pracovní poloze. PĜed zahájením
sekání páku spuštČní/zastavení nČkolikrát zkontrolujte,
abyste se ujistili, že pracuje správnČ. OvČĜte si, že se
napínací lanko pohybuje plynule (tzn. nijak nevázne ani
není zkrouceno).

7-4 VYPNUTÍ MOTORU
VAROVÁNÍ: Palivovou nádrž nikdy nenaplĖujte
uvnitĜ budov, se spuštČným motorem ani pĜed
vychladnutím motoru po uplynutí alespoĖ 15 minut po
vypnutí.

7-2 SPUŠTċNÍ MOTORU A ZAHÁJENÍ
SEKÁNÍ
1. ZaĜízení je vybaveno pryžovou prachovkou
pĜetaženou pĜes konec zapalovací svíþky. UjistČte se,
zda je kovové oþko na konci kabelu zapalovací svíþky
(uvnitĜ pryžové prachovky) pevnČ nasazeno na
kovovém konci zapalovací svíþky.
2. PĜi startování studeného þi teplého motoru pĜepnČte
páþku plynu do libovolného místa mezi polohou „
“a
„
“. BČhem provozu otoþte páþku plynu do polohy
„
“. (Obr. 22)
3. Postavte k zadní stranČ sekaþky, uchopte držadlo
ovládání brzdy a pĜitisknČte jej k horní þásti držadla
tak, jak je znázornČno na obr. 23.
4. Uchopte rukojet’ startéru podle obr. 23 a rychle za ni
zatáhnČte. Po nastartování motoru vrat’te rukojet’
pomalu ke šroubu vodítka lanka.
Chcete-li vypnout motor a zastavit nĤž, uvolnČte držadlo
ovládání brzdy.
Motor startujte opatrnČ podle pokynĤ a s
nohama v dostateþné vzdálenosti od nože.
PĜi spouštČní motoru sekaþku nenaklápČjte.
Motor startujte na rovné ploše bez vysoké trávy
þi pĜekážek.
NepĜibližujte ruce ani nohy k rotujícím dílĤm.
Motor nespouštČjte, jestliže stojíte pĜed
otvorem vyhazovacího kanálu.

7-3 PRACOVNÍ POSTUPY
BČhem provozu obČma rukama pevnČ pĜidržujte držadlo
ovládání brzdy.

Poznámka: PĜi provozu se po uvolnČní držadla
ovládání brzdy motor zastaví a sekaþka pĜestane
pracovat.

Varování: Aby nedošlo k nechtČnému startu,
sekaþka je vybavena motorovou brzdou, která se musí
pĜed nastartováním motoru pĜitáhnout. PĜi uvolnČní páky

UPOZORNċNÍ: Po vypnutí motoru se nĤž ještČ
nČkolik vteĜin otáþí.
1. Chcete-li vypnout motor a zastavit nĤž, uvolnČte
držadlo ovládání brzdy (obr. 24).
2. Náhodnému spuštČní zaĜízení bez dozoru zamezíte
odpojením a uzemnČním kabelu zapalovací svíþky
tak, jak je uvedeno v samostatném návodu k obsluze
motoru.

7-5 SPOJKA POJEZDU
Sekaþka je vybavena systémem nastavování rychlosti se
3 rychlostmi (od 3,0 km/h do 4,5 km/h).
Poloha „
“: nejpomalejší nastavení; poloha „
“:
nejrychlejší nastavení (obr. 25).
Postupujte následovnČ:
1. UvolnČním držadla ovládání pojezdu zastavte pojezd
sekaþky.
2. Nastavte pĜíslušnou požadovanou rychlost.
3. PĜitáhnutím držadla ovládání pojezdu uvećte sekaþku
do pohybu (obr. 26).

UPOZORNċNÍ: Sekaþka je navržena k sekání
bČžných trávníkĤ vysokých maximálnČ 250 mm.
Nepokoušejte se sekat mimoĜádnČ vysokou a suchou þi
mokrou trávu (napĜ. pastviny) ani hromady suchého listí.
V krytu sekaþky se mĤže usazovat drt’ nebo mĤže dojít ke
kontaktu s výfukem motoru, což pĜedstavuje nebezpeþí
vzniku požáru.

7-6 JAK DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH
VÝSLEDKģ PěI SEKÁNÍ
VyþistČte trávník. UjistČte se, zda nejsou v trávČ kameny,
klacky, dráty þi jiné cizorodé pĜedmČty, jež by mohly být
sekaþkou nechtČnČ odmrštČny jakýmkoli smČrem a mohly
tak zpĤsobit vážné zranČní obsluhy þi jiných osob, anebo
škody na majetku a okolních objektech. Nesekejte
mokrou trávu. PĜi efektivním sekání není vhodné sekat
mokrou trávu, jež má tendenci ulpívat na vnitĜní stranČ
krytu, kde zamezuje správnému sekání kouskĤ trávy.
Nesekejte více než 1/3 délky trávy. Doporuþujeme sekat
1/3 výšky trávy. Rychlost je tĜeba pĜizpĤsobit tak, aby se
posekaná tráva rovnomČrnČ rozptýlila po trávníku. PĜi
zvláštČ nároþném sekání husté trávy mĤže být nutné
využít co nejpomalejší rychlost, abyste dosáhli þistého a
kvalitního výsledku. PĜi sekání dlouhé trávy bude
pravdČpodobnČ tĜeba sekat trávník ve dvou fázích se
spuštČním nože o další 1/3 délky trávy pro druhý stĜih a
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zĜejmČ i sekání z jiného smČru než v pĜedchozí fázi.
DĤkladnému vysekání celé plochy trávníku rovnČž
napomĤžete mírným pĜekrytím pásĤ pĜi každém
prĤchodu. Sekaþku je tĜeba používat vždy s plným
plynem, þímž dosáhnete nejlepšího stĜihu a docílíte
maximální efektivity sekání. VyþistČte spodní stranu krytu.
Po každém použití zabezpeþte vyþištČní spodní strany
krytu sekaþky, abyste zamezili hromadČní trávy, jež by
bránila správnému mulþování. Sekání listí. Pro trávník
mĤže být prospČšné i sekání listí. PĜi sekání listí se
ujistČte, zda je listí suché a zda na trávníku neleží v pĜíliš
silné vrstvČ. Se sekáním neþekejte, až ze stromĤ opadá
všechno listí.

VAROVÁNÍ: Jestliže narazíte na cizorodý
pĜedmČt, vypnČte motor. Odpojte kabel od zapalovací
svíþky, sekaþku dĤkladnČ prohlédnČte, zda nedošlo k
jejímu poškození a pĜed opČtovným spuštČním a
uvedením do provozu ji nechte opravit. PĜílišné vibrace
sekaþky za provozu jsou známkou poškození. ZaĜízení je
tĜeba neprodlenČ prohlédnout a opravit.

7-7 SBċRACÍ KOŠ
Na zadním krytu je umístČn prĤzor ke sledování stavu
posekané trávy ve sbČracím koši.
Jestliže se sbČrací koš naplní trávou, vyprázdnČte jej,
vyþistČte sbČrací koš a ujistČte se, zda je jeho sít’ovina
prodyšná (obr. 27).

7-8 KRYT
Spodní stranu krytu sekaþky je tĜeba po každém použití
vyþistit, aby se zamezilo hromadČní kouskĤ trávy, listí,
neþistot atd. NahromadČná drt’ vyvolává korozi, narušuje
povrch a mĤže zamezit správnému mulþování. Kryt lze
oþistit naklonČním sekaþky a oškrábáním neþistot
vhodným nástrojem (ujistČte se, zda je odpojen kabel
zapalovací svíþky).

7-9 POKYNY K NASTAVENÍ VÝŠKY
UPOZORNċNÍ: Nikdy neprovádČjte žádné
nastavování sekaþky bez pĜedchozího vypnutí motoru a
odpojení kabelu zapalovací svíþky.

UPOZORNċNÍ: PĜed zmČnou výšky pokosu
vypnČte sekaþku a odpojte kabel zapalovací svíþky.
Sekaþka je vybavena páþkou centrálního nastavení
výšky, jež nabízí celkem 8 výškových poloh.
1. PĜed zmČnou výšky pokosu vypnČte sekaþku a
odpojte kabel zapalovací svíþky.
2. Páþka centrálního nastavení výšky nabízí 8 rĤzných
výškových poloh.
Jestliže chcete výšku pokosu zmČnit, stlaþte nastavovací
páþku smČrem ke kolu a pĜesuĖte ji nahoru nebo dolĤ do
požadované výšky.
Všechna kola budou ve stejné výšce pokosu (obr. 28).

8. POKYNY K ÚDRŽBċ
ZAPALOVACÍ SVÍýKA
Používejte pouze originální náhradní zapalovací svíþky. K
dosažení nejlepších výsledkĤ vymČĖte zapalovací svíþku
po každých 100 hodinách práce.

BRZDOVÉ DESTIýKY
V servisu si nechte pravidelnČ kontrolovat nebo mČnit
brzdové destiþky motoru. K výmČnČ lze použít pouze
originální díly.

9. POKYNY K MAZÁNÍ
UPOZORNċNÍ: PěED PROVÁDċNÍM ÚDRŽBY
ODPOJTE ZAPALOVACÍ SVÍýKU.
1. KOLA – nejménČ jednou za sezónu namažte olejem
kuliþková ložiska v každém kole.
2. MOTOR – pokyny k mazání naleznete v pĜíruþce k
motoru.

10. ýIŠTċNÍ
UPOZORNċNÍ: Na motor nestĜíkejte hadicí.
Voda mĤže poškodit motor nebo zneþistit palivový
systém.
1. Kryt otírejte suchou tkaninou.
2. Hadicí mĤžete opláchnout spodní kryt po naklonČní
sekaþky tak, aby byla zapalovací svíþka nahoĜe.

10-1 VZDUCHOVÝ FILTR MOTORU
UPOZORNċNÍ: Nedovolte, aby se pČnová vložka
vzduchového filtru ucpala neþistotami þi prachem.
Vzduchový filtr motoru je tĜeba vyþistit po 25 hodinách
bČžného provozu. Pokud sekaþku používáte v suchých a
prašných podmínkách, je tĜeba pČnovou vložku
pravidelnČ þistit.
ýIŠTċNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
1. ZvednČte západku na krytu filtru. (Obr. 29)
2. SejmČte kryt filtru.
3. Filtraþní vložku vyperte v mýdlové vodČ.
NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN!
4. Filtraþní vložku vysušte.
5. Na pČnový filtr kápnČte nČkolik kapek oleje SAE30 a
pevným stisknutím odstraĖte všechen pĜebyteþný olej.
6. Filtr namontujte zpČt.
7. UzavĜete kryt filtru.
POZNÁMKA: Filtr vymČĖte, pokud je prodĜený,
opotĜebený, poškozený nebo pokud jej nelze vyþistit.

10-2 SEKACÍ NģŽ
UPOZORNċNÍ: PĜed provádČním prací na
sekacím noži se ujistČte, zda jste odpojili a uzemnili
zapalovací svíþku, abyste zamezili náhodnému spuštČní
motoru. PĜi kontaktu se sekacím nožem si chraĖte ruce
silnými rukavicemi nebo použijte hadr. Sekaþku nakloĖte
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podle pokynĤ v samostatné pĜíruþce k motoru.
Odmontujte šroub se šestihrannou hlavou a podložku
pĜidržující nĤž s adaptérem nože na hĜídeli motoru. Z
hĜídele sejmČte nĤž a adaptér.

VAROVÁNÍ: Adaptér nože pravidelnČ kontrolujte,
zda nemá praskliny – zvláštČ pokud narazíte na cizorodý
pĜedmČt. V pĜípadČ nutnosti jej vymČĖte.
K dosažení nejlepších výsledkĤ je zapotĜebí ostrého
nože. NĤž mĤžete po vyjmutí naostĜit broušením þi
opilováním ostĜí s co nejpĜesnČjším zachováním
pĤvodního zkosení. PĜi broušení je mimoĜádnČ dĤležité
odebrat z každého ostĜí stejné množství materiálu, abyste
uchovali vyváženost nože. NesprávnČ vyvážený nĤž bude
pĜíliš vibrovat a mĤže pĜípadnČ poškodit motor i sekaþku.
Po naostĜení zajistČte peþlivé vyvážení nože. Vyváženost
nože mĤžete zkontrolovat nasazením na kulatý dĜík
šroubováku. Z tČžší strany odebírejte materiál, až docílíte
rovnomČrného vyvážení (obr. 30).
PĜed namontováním nože s pĜíslušným adaptérem zpČt
do jednotky namažte hĜídel motoru a vnitĜní plochu
adaptéru nože olejem. Na hĜídel namontujte adaptér
nože, viz obr. 30. NĤž umístČte þíslem dílu smČrem od
adaptéru. Na noži vyrovnejte podložku a namontujte
šroub se šestihrannou hlavou. Šroub se šestihrannou
hlavou dotáhnČte níže uvedeným momentem.

10-3 UTAHOVACÍ MOMENT PěI MONTÁŽI
NOŽE
StĜedový šroub 40–50 Nm, k zajištČní bezpeþného
provozu zaĜízení. Správné dotažení VEŠKERÝCH matic
a šroubĤ musí být pravidelnČ kontrolováno.
Po dlouhodobČjším používání, zvláštČ v podmínkách s
prašnou pĤdou, dojde k opotĜebení nože a urþité ztrátČ
pĤvodního tvaru. Omezí se efektivita sekání a nĤž bude
tĜeba vymČnit. NĤž nahraćte pouze schváleným továrním
výrobkem. Výrobce nenese odpovČdnost za možné škody
zpĤsobené nevyvážeností nože.
PĜi výmČnČ je nutné použít originální díl s oznaþením na
noži (DOLMAR 263001171). Pokud si chcete nĤž
objednat, obrat’te se na místního prodejce nebo zavolejte
do naší spoleþnosti (viz titulní stránka).

10-4 MOTOR
Pokyny k údržbČ motoru naleznete v samostatné pĜíruþce
k motoru.
VýmČnu motorového oleje provádČjte podle pokynĤ v
samostatné pĜíruþce k motoru dodané k sekaþce. Pokyny
si pĜeþtČte a peþlivČ podle nich postupujte.
Za normálních podmínek þistČte vzduchový filtr podle
pokynĤ v samostatné pĜíruþce k motoru.
V mimoĜádnČ prašných podmínkách þistČte filtr vždy po
nČkolika hodinách. Slabý výkon a pĜesycování motoru
obvykle naznaþují nutnost provedení údržby vzduchového
filtru.
PĜi þištČní vzduchového filtru nahlédnČte do samostatné
pĜíruþky k motoru pĜibalené k sekaþce.
Jednou za sezónu je tĜeba vyþistit zapalovací svíþku a
seĜídit mezeru mezi elektrodami. Na zaþátku sezóny
doporuþujeme provést výmČnu zapalovací svíþky.
Informace o správném typu svíþky a vzdálenosti elektrod
naleznete v pĜíruþce k motoru.

Motor pravidelnČ þistČte tkaninou nebo kartáþem.
Chladicí systém (oblast pláštČ ventilátoru) udržujte v
þistotČ, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu, jež je
nezbytná ke správnému výkonu a dlouhé životnosti
motoru. Z oblasti tlumiþe odstraĖte všechnu trávu,
neþistoty a hoĜlavou drt’.

11. POKYNY KE SKLADOVÁNÍ
(MIMO SEZÓNU)
V rámci pĜípravy sekaþky ke skladování je zapotĜebí
provést následující kroky.
1. Po posledním sekání v sezónČ vyprázdnČte nádrž.
a) Pumpiþkou odsajte benzín z nádrže.

UPOZORNċNÍ: Benzín nevypouštČjte v
uzavĜených prostorách, v blízkosti otevĜeného ohnČ atd.
NekuĜte! Benzínové výpary mohou zpĤsobit výbuch þi
požár.
b) Spust’te motor a nechte jej bČžet, dokud
nespotĜebuje všechen zbývající benzín a nezastaví
se.
c) Vyšroubujte zapalovací svíþku. Do spalovací
komory nalijte olejniþkou pĜibližnČ 20 ml oleje.
Zatažením za startér zajistČte rovnomČrné
promazání spalovací komory. Zašroubujte zpČt
zapalovací svíþku.
2. Sekaþku peþlivČ oþistČte a promažte podle popisu v
þásti „POKYNY K MAZÁNÍ“.
3. K zamezení vzniku koroze ošetĜete tenkou vrstvou
maziva i sekací nĤž.
4. Sekaþku uskladnČte mimo dosah neoprávnČných
osob na suchém a þistém místČ chránČném pĜed
mrazem.

UPOZORNċNÍ: PĜed uskladnČním sekaþky musí
motor zcela vychladnout.

POZNÁMKA:
- PĜi skladování jakéhokoli typu motorového zaĜízení v
nedostateþnČ vČtraných skladovacích prostorech
postupujte následovnČ:
- VČnujte péþi ochranČ zaĜízení proti korozi. ZaĜízení
namažte olejem þi silikonem – zvláštČ pak lanka a
pohyblivé díly.
- Dejte pozor, abyste lanka nezohýbali a nezkroutili.
- Jestliže se lanko startéru vyvlékne z vodítka lanka na
držadle, odpojte a uzemnČte zapalovací svíþku,
pĜitáhnČte držadlo ovládání nože a pomalu zatáhnČte
za startovací lanko smČrem od motoru. Startovací
lanko provleþte ke šroubu vodítku lanka na držadle.

Transport
Zastavte motor a nechte ho vychladnout. Poté odpojte
kabel zapalovací svíþky a vyprázdnČte palivovou nádrž
podle pokynĤ v pĜíruþce k motoru. Dejte pozor, abyste pĜi
tlaþení sekaþky pĜes pĜekážky neohnuli þi jinak
nepoškodili sekací nĤž.
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12. ODSTRAĕOVÁNÍ PROBLÉMģ
PROBLÉM

Motor nestartuje.

PRAVDċPODOBNÁ PěÍýINA

NÁPRAVA

Páþka plynu není vzhledem k
aktuálním podmínkám ve správné
poloze.

Páþku plynu pĜesuĖte do správné polohy.

Palivová nádrž je prázdná.

NaplĖte nádrž palivem: viz PěÍRUýKA K
MOTORU.

ZneþištČná vložka vzduchového
filtru.

VyþistČte vložku vzduchového filtru: viz
PěÍRUýKA K MOTORU.

Povolená zapalovací svíþka.

Zapalovací svíþku dotáhnČte momentem 25–
30 Nm.

Kabel zapalovací svíþky je uvolnČný
Na svíþku nasaćte kabel zapalovací svíþky.
nebo odpojený od svíþky.
Nesprávná vzdálenost elektrod
zapalovací svíþky.

Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.

Vadná zapalovací svíþka.

Namontujte novou svíþku se správnČ nastavenou
vzdáleností elektrod: viz PěÍRUýKA K MOTORU.

Karburátor je pĜesycený palivem.

VyjmČte vložku vzduchového filtru, taháním za
lanko startéru vyprázdnČte karburátor a vložku
filtru nasaćte zpČt.

Závada modulu zapalování.

Obrat’te se na zástupce servisu.

Neþistota, voda nebo zvČtralé palivo Vypust’te palivo a vyþistČte nádrž. Nádrž naplĖte
v nádrži.
þistým a þerstvým palivem.
Startování motoru je obtížené Ucpaný ventilaþní otvor ve víþku
nebo motor ztrácí výkon.
palivové nádrže.

Motor pracuje nepravidelnČ.

Chybný volnobČh motoru.

Motor ve vysokých otáþkách
vynechává.

Motor se pĜehĜívá.

Sekaþka nezvykle vibruje.
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Otvor vyþistČte nebo vymČĖte víþko palivové
nádrže.

ZneþištČná vložka vzduchového
filtru.

VyþistČte vložku vzduchového filtru.

Vadná zapalovací svíþka.

Namontujte novou svíþku se správnČ nastavenou
vzdáleností elektrod: viz PěÍRUýKA K MOTORU.

Nesprávná vzdálenost elektrod
zapalovací svíþky.

Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.

ZneþištČná vložka vzduchového
filtru.

VyþistČte vložku vzduchového filtru: viz
PěÍRUýKA K MOTORU.

ZneþištČná vložka vzduchového
filtru.

VyþistČte vložku vzduchového filtru: viz
PěÍRUýKA K MOTORU.

Ucpané vzduchové štČrbiny v krytu
motoru.

ŠtČrbiny vyþistČte od neþistot.

Ucpaná chladicí žebra a vzduchové
kanálky pod pláštČm ventilátoru
motoru.

OdstraĖte neþistoty z chladicích žeber a
vzduchových kanálkĤ.

PĜíliš malá mezera mezi elektrodami
Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.
zapalovací svíþky.
Omezený prĤtok chladicího
vzduchu.

OdstraĖte veškeré neþistoty ze štČrbin v krytu,
pláštČ ventilátoru a vzduchových kanálkĤ.

Nesprávná zapalovací svíþka.

Do motoru namontujte originální zapalovací svíþku
a chladicí žebra.

UvolnČná sekací sestava.

DotáhnČte nĤž.

Nevyvážená sekací sestava.

Vyvažte nĤž.

13. OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTěEDÍ
Bude-li nutno zaĜízení po delším používání vymČnit,
nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zajistČte jeho
bezpeþnou ekologickou likvidaci.

14. ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ
Pouze pro evropské zemČ
Prohlášení o shodČ pro ES je k tomuto návodu k použití
pĜipojeno jako PĜíloha A.

195

