Návod k obsluze a údržbě
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Bezpečnost obslu-

hy

Symboly a varování
Symbol upozorňující na nebezpečí
se používá na
označení informací o nebezpečných rizicích, které mohou
vyústit k úrazu. Slovní upozornění (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ) se používá se symbolem upozorňujícím na nebezpečí, na označení pravděpodobnosti
vzniku a možné vážnosti úrazu. Navíc symbol hazardu může
být použitý na označení typu hazardu.

NEBEZPEČÍ označuje hazard, který, pokud se
mu nevyhnete, může způsobit smrtelný, a nebo vážný
úraz.
VAROVÁNÍ označuje hazard, který, pokud se mu
nevyhnete, může způsobit smrtelný, anebo vážný
úraz.
UPOZORNĚNÍ označuje hazard, který, pokud se
mu nevyhnete, může způsobit smrtelný, anebo vážný úraz.
UPOZORNĚNÍ, použití bez výstražného
symbolu, označuje situaci, která by mohla vést k
poškození výrobku.
Informace pro majitele
Poznejte svůj výrobek: Pokud rozumíte zařízení a jeho
činnosti, tak dosáhnete jeho nejvyšší výkonnosti. Při čtení
tohoto návodu si porovnávejte obrázky se zařízením. Zjistěte
si a naučte se umístění a funkce ovládacích prvků. Kvůli
prevenci nehod postupujte podle provozních pokynů a
bezpečnostních pravidel. Tento návod si uschovejte pro
pozdější potřebu.

Odpovědnost majitele
VAROVÁNÍ: Tato sekačka dokáže odhazovat
předměty. Při nedodržení následujících
bezpečnostních nařízení, může dojít k
vážnému úrazu obsluhy nebo blízko stojících osob.
Majitel zodpovídá za dodržování níže uvedených
pokynů.

Bezpečnostní předepsané postupy
Pro rotační sekačky obsluhované obsluhou
kráčející za sekačkou

Bezpečnostní provozní postupy
Pro rotační sekačky obsluhované obsluhou
kráčející za sekačkou:
I. Běžné používání
1. Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené
na stroji a v návodě (návodech). Před
nastartováním se důkladně seznamte s ovládacími
prvky a správným používáním sekačky.

2. Seznamte se se všemi bezpečnostními a
obslužnými obrázky, vytisknutými na tomto zařízení a
všech přídavných zařízeních, anebo příslušenství.
3. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující
díly.
4. Obsluhovat sekačku smí jen odpovědné osoby, které
jsou obeznámeny s pokyny.
5. Zkontrolujte plochu, na které má být sekačka
používaná. Vaše sekačka může odhodit malé předměty
vysokou rychlostí a tím způsobit úraz nebo
poškození majetku. Pohybujte se daleko od předmětů,
které se mohou rozbít, jako jsou okna, automobilová skla,
skleníky, atd..
6. V prostoru sečení se nesmí zdržovat žádné osoby,
hlavně malé děti a domácí zvířata.
7. Oblečte si vhodný oděv, například košili s dlouhými
rukávy nebo kabát. Vždy mějte oblečené dlouhé nohavice.
Nenoste krátké nohavice.
8. Nenoste volný oděv, který může být zachycený zařízením.
9. Vždy používejte bezpečnostní brýle nebo
bezpečnostní brýle s postranní ochranou při práci se
sekačkou, aby jste si chránili oči před předměty, které
mohou být odhozené sekačkou.
10. Vždy používejte pracovní rukavice a masivní obuv. Pro
většinu osob je vhodná kožená pracovní obuv nebo
nízké holiny. Chrání kotníky obsluhy a holenní kosti
před malými kousky větví, třískami a jinými úlomky a zlepšují práci.
11. Je vhodné používat ochrannou pokrývku hlavy, jako
opatření na ochranu před údery malých létajících předmětů
nebo údery nízko visícími větví, větviček
nebo jiných předmětů, kterých si obsluha nemusí všimnout.
12. Sekačku nepoužívejte bez správných krytů, anebo jiných
bezpečnostních ochranných zařízeních, nasazených na
svém místě.
13. Toto zařízení používejte jen na stanovený účel. Sekačku
nepoužívejte na ploše, na které je volný materiál,
jako štěrk, větve, odpad, atd., který přináší riziko
odhození předmětů a poškození sekačky.
14. Přečtěte si pokyny výrobců, týkající se správného
používání a instalace příslušenství (vybavení).
Používejte jen příslušenství schválené výrobcem.
15. Pracujte jen při denním světle nebo dobrém umělém
osvětlení.
16. Sekačku nepoužívejte pod vlivem alkoholu, léků nebo
jiných léčiv, které mohou vyvolat ospalost nebo
ovlivní vaši schopnost bezpečného používání tohoto stroje.
17. Sekačku nikdy nepoužívejte na sečení mokré trávy.
Vždy mějte jistou chůzi; pevně držte rukojeť a kráčejte;
nikdy neběžte.
18. Před každým použitím zkontrolujte páku a bovden na
ovládání plynu. Ujistěte se, že bovden je volný a že páka
není poškozená. Taktéž zkontrolujte bovden do karburátoru,
zda není ohnutý, zda nemá uvolněné příchytky a
zda jeho pohybu nebrání nějaké překážky. Ověřte si, jestli
ovládací závěs funguje správně.
19. Při přechodu přes štěrkové příjezdové cesty, chodníky
nebo vozovky vypněte motor.
20. Sledujte provoz při práci v blízkosti vozovek nebo při
přechodu přes vozovky.
21. Vždy vypněte motor když opouštíte zařízení, před čištěním, opravou nebo kontrolou zařízení a ujistěte se, že všechny rotující díly se zastavily. Nechte motor
vychladnout, odpojte zapalovací kabel od zapalovací
svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.
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22. Pokud zařízení po nastartovaní začne nezvykle
vibrovat, vypněte motor, odpojte zapalovací kabel od
zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací
svíčce. Ihned vyhledejte příčinu. Vibrace jsou obvykle
varováním před problémy.
23. Po nárazu na cizí předmět vypněte motor. Odpojte
zapalovací kabel od zapalovací svíčky. Zkontrolujte zda
nedošlo k poškození sekačky obsluhované osobou
kráčející za sekačkou. Pokud je poškozená, tak ji
nepoužívejte a nejprve ji dejte opravit.
24. Sekačku pravidelně kontrolujte. Ujistěte se, že díly
nejsou ohnuté, poškozené ani uvolněné.
25. Při běžícím motoru nikdy sekačku nezvedejte ani
nepřenášejte.
26. Je potřebné se vyhýbat příliš dlouhému působení hluku
a vibrací, produkovaných zařízením poháněným
benzínovým motorem. Dělejte si přestávky, resp.
používejte prostředky na ochranu sluchu před hlukem od
motoru, jakož i robustní pracovní rukavice na snížení
vibrace rukou.

c. Palivo nikdy nedolévejte do stroje v uzavřených
prostorech.
d. Stroj nebo nádobu s palivem nikdy neskladujte v
místnosti, v které je otevřený plamen, jako
například ohřívač vody.
e. Pokud je potřebné vypustit palivo z palivové nádrže, tak
ho vypusťte venku. Vypuštěné palivo musí být uložené v
nádobě speciálně určené na skladování paliva
nebo musí být opatrně zlikvidované.
f. Starý olej a benzín musí být opatrně naplněn do
nádob speciálně určených pro olej a palivo.
g. Plné nádoby musí být opatrně přepravené do
sběrného střediska na správnou recyklaci.
2. Motor nikdy nenechte běžet v budově nebo v uzavřeném
prostoru.
3. Nikdy nedělejte nastavení nebo opravy při běžícím motoru. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce, aby nedošlo k náhodnému nastartování (vyndejte klíč ze zapalování, pokud je motor vybavený elektrickým startováním). Při nastavovaní nebo opravách vždy používejte ochranu očí.
4. Často kontrolujte správné utáhnutí šroubů upevňujících
II. Používání na svahu
Svahy jsou hlavními faktory, souvisejícími s podklouznutím motor.
5. Všechny matice a šrouby musí být stále utáhnuté a zařízea pády, při kterých může dojít k vážnému úrazu. Všechny
ní musí být udržované v dobrém stavu. Při výměně dílů nesvahy si vyžadují zvláštní pozornost. Pokud se na svahu
zapomeňte utáhnout montážní upevňovací prvky.
cítíte nejistě, tak na něm nesečte.
6. Nikdy nezasahujte do bezpečnostních zařízení. Pravidelně
Sečte napříč svahy; nikdy ne nahoru a dolu.
kontrolujte jejich správnou činnost.
Odstraňte předměty, jako kameny, kořeny stromu, atd.
7. Při vykonávaní servisu nebo opravy sekačky, ji nenakláSledujte díry, brázdy nebo nerovnosti. Vysoká tráva může
nějte nahoru, ani nepřevracejte, pokud se to výslovně
skrývat překážky.
nepožaduje v tomto návodu. Údržbu a opravy mohou být
Nesečte v blízkosti příkopů nebo hrází. Obsluha nemůže
vykonávané na sekačce v rovné poloze. Některé opravy
ztratit jistotu chůze nebo rovnováhu.
se vykonávají snáze, když se sekačka zdvihne na zvýšenou
Nesečte příliš strmé svahy (maximálně 15 stupňů)
nebo terény s příliš nerovnou půdou. Buďte velmi opatrní při rampu nebo pracovní povrch.
8. Na snížení rizika, udržujte sekačku vždy očištěnou od
změně směru na svazích.
Nesečte mokrou trávu. Snížená jistota chůze může způsobit trávy, listů nebo jiných nahromaděných úlomků. Rozlitý
olej nebo palivo ihned utřete. Sekačku nechte před uložením
podklouznutí.
vychladnout.
9. Pokud narazíte do nějakého předmětu, tak sekačku vypněIII. Děti
te a zkontrolujte. Před nastartováním ji v případě potřeby
Pokud si obsluha není vědomá přítomnosti dětí, tak může
dojít k tragickým nehodám. Děti jsou často upoutané sekač- nejprve opravte.
10. Před čištěním, opravou nebo nastavováním, vždy odpojte
kou a sečením.
zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste
11. Nemějte nastavený regulátor motoru ani nepřetlačujte
je viděli naposledy.
motor.
1. Děti udržujte mimo prostor sečení a pod pozorným
12. V případě potřeby vymažte a vyměňte bezpečnostní a
dohledem zodpovědné dospělé osoby.
2. Buďte ostražití a vypněte sekačku, jakmile se do prostoru instruktážní potisk.
13. Aby se motor nepřehřál, vždy musí být nasazený, čistý
sečení dostanou děti.
3. Před a během pohybu dozadu (couvání) se dívejte dozadu filtr, chránící motor před různými úlomky.
14. Sekačku před uskladněním vždy zkontrolujte.
a dolů, aby jste uviděli malé děti.
15. Používejte jen originální vybavení nebo schválené
4. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat sekačku.
náhradní díly.
5. Dávejte velký pozor při přibližovaní se k nepřehledným
16. Žací nůž nahraďte dílem, schváleným výrobním závorohům, keřům, stromům, anebo jiným objektům, které
dem
mohou omezit viditelnost.

IV. Servis
Dávejte velký pozor při manipulaci s benzínem a jinými
palivy. Jsou zápalné a jejich výpary jsou výbušné.
a. Používejte jen schválené nádoby.
b. Nikdy neotvírejte uzávěr palivové nádrže, ani
nedolévejte palivo při běžícím motoru. Před
doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
Nekuřte.
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Popis

Piktogramy pro ovládání a obsluhu (Obrázek 23)

Sekačka s kráčející obsluhou je sekačka rotačního typu, poháněná motorem. Motor pohání žací nůž, umístěný pod krytem sekačky. Nůž zdvihá a žne trávu. Výšku sečení je možné
nastavit podle požadované výšky trávy po sečení.
Posečená tráva se buď sbírá do sběrného koše na trávu,
umístěného vzadu nebo u některých sekaček, může být
recyklovaná a slouží jako hnojivo pro trávník. Recyklování
posečené trávy je známe jako „mulčování”. Tlačené modely
musí být ručně tlačené obsluhou. Modely s pojezdem mají
systém pohonu zadních kol, který ulehčuje sečení.

H. Nízké otáčky
I. Vysoké otáčky
J. Olej
K. Palivo
L. Motor — Start/Běh/Stop
M. Páka pro ovládání pohonu — pohon zapnutý
N. Ovládání otáček motoru - zapnuté

Montáž
Ilustrace a piktogramy začínají na straně 2.

Určené použití/Limity používání
Sekačka s kráčející obsluhou je určená na sečení
trávníku. Není povolené žádné jiné použití. Není určená pro
sečení vyšší trávy než 15 cm nebo trávy smíšené s vysokým
plevelem. Tato sekačka je vhodná jen na soukromé používání v zahradě u domu. Není vhodná na sečení trávy ve veřejných parcích nebo hřištích.

Vlastnosti a ovládací prvky
(Obrázek 1) Následující vlastnosti a ovládací prvky si porovnejte se svým modelem. Ujistěte se, že poznáte jejich
polohu a rozumíte jejich účelu.
A. Páka na zastavení motoru
B. Horní rukojeť
C. Tlačítko nebo zajišťovací páčka
D. Dolní rukojeť
E. Zadní dvířka
F. Motor
G. Nastavení výšky
H. Výrobní štítek
I. Sběrný koš na trávu
J. Rukojeť lanka navíjecího startéru
K. Páka ovládání pohonu (Model s pojezdem)
L. Mulčovací uzávěr

Pokyny na vybalení
Tato sekačka byla kompletně namontována v továrně. Po
uložení sekačky do krabice, byla rukojeť nastavena do skladovací polohy. Při nastavování rukojetě do pracovní polohy
se řiďte podle dále uvedených kroků
1. Vyndejte sekačku z krabice.
2. (Obrázek 2) Vyšroubujte knoflík (A) a příchytky ze spodní rukojetě (C). Zdvihejte dolní rukojeť (C) dokud se její
konce nezajistí v pracovní poloze. Našroubujte a utahujte
knoflík (A), dokud dolní rukojeť není pevně zajištěná.
3. (Obrázek 2) Dejte horní rukojeť (B) do pracovní polohy.
Našroubujte a utahujte knoflíky (A) dokud horní rukojeť a
dolní rukojeť nebudou zajištěné ve své poloze.
4. (Obrázek 4) Při nasazování lanka navíjecího startéru
musíte nejprve stlačit páku pro zastavení motoru (F). Pomalu
tahejte rukojeť lanka navíjecího startéru (G) a
vložte lanko navíjejícího startéru do vedení lanka (H).
5. (Obrázek 3) Na modelech s pojezdem upevněte bovdeny
k rukojeti pomocí kabelových příchytek (F).
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při sklápění nebo
zdvihání rukojetě. Nepoškoďte bovdeny. Ohnutý bovden
nebude správně fungovat. Před použitím zařízení
vyměňte ohnutý nebo poškozený bovden.

Jak namontovat sběrný koš na trávu

1. (Obrázek 5) Zasuňte rám (A) do otevřeného konce sběrného koše na trávu (B).
DŮLEŽITÉ: Na vašem zařízení nebo v literatuře dodané se 2. (Obrázek 6) Ujistěte se, že rukojeť (C) je na vnější
zařízením, jsou umístěné následující piktogramy. Před použí- straně sběrného koše na trávu. Připevněte sponky (D) k
váním zařízení se naučte a pochopte účel každého piktogra- rámu (E).
mu.

Piktogramy

Jak nasadit sběrný koš na trávu (Obrázek 7)
Bezpečnostní varovné piktogramy (Obrázek 22)
A. VAROVÁNÍ
B. DŮLEŽITÉ: Před používáním tohoto stroje si přečtěte
návod na jeho používání.
C. VAROVÁNÍ: Odhozené předměty. V blízkosti stroje se
nesmí zdržovat žádné osoby. Před používáním tohoto
stroje si přečtěte pokyny pro uživatele.
D. VAROVÁNÍ: Tento stroj nepoužívejte na svazích se
sklonem víc než 10 stupňů.
E. VAROVÁNÍ: Do prostoru žacího nože nedávejte nohy
ani ruce.
F. UPOZORNĚNÍ: Před údržbou zařízení odpojte kabel
od zapalovací svíčky.
G. VAROVÁNÍ: Rozdrcené prsty.

1. Při nasazování sběrného koše na trávu na sekačku, zvedněte zadní dvířka.(F). Uchopte rukojeť (G) sběrného koše na
trávu a nasaďte háčky sběrného koše na trávu (H) na otočnou
tyč zadních dvířek (I). Spusťte zadní dvířka.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že háčky sběrného koše na

trávu (H), jsou nasazené na otočné tyči zadních dvířek
(I).
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Jak připravit motor

Systém pohonu zadních kol (Obrázek 11)

VAROVÁNÍ: Typ benzínu a oleje, které mají
být použité, najdete v návodu na obsluhu
k motoru. Vždy používejte bezpečnou nádobu na
benzín. Při nalévání benzínu do motoru nekuřte.
Benzín nenalévejte v uzavřeném prostoru. Před
naléváním benzínu vypněte motor. Motor nechte
několik minut vychladnout.
UPOZORNĚNÍ: V motoru není olej ani benzín. Před
startováním motoru nezapomeňte naplnit olej podle pokynů
v návodu na obsluhu motoru. Pokud nastartujete motor bez
oleje, tak se neopravitelně poškodí a přestane dále platit
záruka. Typ benzínu a oleje, které mají být použité, najdete v
návodu na obsluhu k motoru. Před používáním zařízení si
přečtěte informace o bezpečnosti používaní, údržbě a
skladování.

VAROVÁNÍ: Kvůli bezpečnému používání
musí být systém pohonu odpojený ihned po
uvolnění páky pro ovládání pohonu. Pokud se
systém pohonu neodpojí správně, tak sekačku
nepoužívejte, dokud systém pohonu nebude nastavený,
nebo opravený autorizovaným servisním střediskem.
Modely s pojezdem mají systém pohonu zadních kol.
Systém pohonu používejte následovně.
1. Držte páku pro zastavení motoru (A) v pracovní poloze.
Nastartujte motor.
POZNÁMKA: Pro zastavení motoru uvolněte (pusťte)
páku pro zastavení motoru (A).
2. Páku ovládání pohonu (C) přitlačte k rukojeti (B).Tímto
se zapne pohon a sekačka se bude pohybovat dopředu.
Na snížení rychlosti pohybu mírně uvolněte páku
ovládání pohonu.
3. Na odpojení jen systému pohonu, uvolněte páku pro
ovládání pohonu (C). V odpojené poloze (D), se sekačka
přestane pohybovat dopředu, ale motor bude
nadále běžet.
4. Na odpojení systému pohonu, a také vypnutí motoru,
úplně uvolněte páku pro zastavení motoru (A).
POZNÁMKA: Pokud se systém pohonu odpojí na nové sekačce, tak je možné, že kola se po zdvihnutí ze země nebudou dále otáčet. Toto je normální při novém řemeni a po
jedné nebo dvou hodinách používání sekačky to přestane.

Jak vyměnit mulčovací uzávěr
VAROVÁNÍ: Před odstraněním nebo vložením
mulčovacího uzávěru, odpojte kabel od
zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.
(Obrázek 8) Některé modely mají doplňkový mulčovací
uzávěr. Mulčovací uzávěr použijte (A) na mulčování trávy
kvůli hladkému, jemnému řezu. Na vyhazování trávy do
sběrného koše na trávu, odstraňte mulčovací uzávěr
následujícím způsobem.

Jak odstranit mulčovací uzávěr
1. (Obrázek 9) Zdvihněte zadní dvířka (B).
2. Vyndejte mulčovací uzávěr (A) z vyhazovacího otvoru.

Jak nastartovat motor

VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru
otáčet.
DŮLEŽITÉ: Před startováním motoru několikrát zmáčkněte
a uvolněte páku pro zastavení motoru. Ujistěte se, že bovden
pro zastavení motoru se pohybuje volně a že páka pro zastavení motoru funguje správně.
1. Zkontrolujte olej. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
Ilustrace a piktogramy začínají na straně 3
2. Palivovou nádrž naplňte normálním, bezolejovým
Páka pro zastavení motoru (Obrázek 10)
benzínem. Přečtěte si „Jak připravit motor”.
Uvolněte páku pro zastavení motoru (A) a motor a nůž se
3. Ujistěte se, že zapalovací kabel je nasazený na zapalovací
automaticky zastaví. Na nastartování a běh motoru, držte
svíčce.
páku pro zastavení motoru (A) v pracovní poloze (B).
4. (Obrázek 15) Páku ovládání otáček motoru dejte do
Před startováním motoru několikrát zmáčkněte a uvolněte
páku pro zastavení motoru. Ujistěte se, že bovden pro zasta- polohy (B) fast (vysoké otáčky) .
vení motoru se pohybuje volně a že páka pro zastavení moto- 5. (Obrázek 12) Motor s palivovou pumpou
(vstřikovačem)
ru funguje správně.
Téměř při všech běžných teplotách okolí,
Jak zastavit motor (Obrázek 10)
třikrát silně zmáčkněte knoflík palivové pumpy (vstřikovače)
Na zastavení motoru uvolněte páku pro zastavení motoru
(E). V chladnějším počasí možná bude potřebné
(A). Odpojte kabel od zapalovací svíčky, aby nedošlo k
vstřikovat víckrát. Teplý motor obvykle není potřeba
nastartování motoru.
navstřikovat. Po každém stlačení knoflíku vstřikovače
počkejte dvě sekundy.
POZNÁMKA: Před prvním startováním nového motoru,
zmáčkněte knoflík vstřikovače pětkrát.
POZNÁMKA: Nadbytečné vstřikování může způsobit
zahlcení karburátoru palivem. Přečtěte si „Motor
nestartuje” v části Řešení problémů.
6. (Obrázek 10) Modely s pojezdem: Ujistěte se, že páka
ovládání pohonu (C) je v odpojené (vypnuté) poloze
(D).
7. (Obrázek 4 a Obrázek 11) Stojíte za sekačkou. Jednou
rukou držíte páku pro zastavení motoru (A) v pracovní
poloze tak, jak je to znázorněné (Obrázek 11). Druhou
rukou uchopíte rukojeť lanka navíjecího startéru (F),
(Obrázek 4).

Jak vložit mulčovací uzávěr

1. (Obrázek 9) Zdvihněte zadní dvířka (B).
2. Zasuňte mulčovací uzávěr (A) do vyhazovacího otvoru.

Používání
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8. Pomalu tahejte rukojeť lanka navíjejícího startéru dokud
neucítíte odpor a potom prudkým potáhnutím nastartujte
motor. Pomalu vraťte zpět rukojeť lanka navíjejícího
startéru.
9. Pokud motor nenastartujete po 5 nebo 6 pokusech, tak si
přečtěte část Řešení problémů.

Před používáním sekačky

-Ostří nože musí být stále ostré. Nůž který není ostrý, působí
hnědnutí konců trávy.
-Vyčištění spodního krytu sekačky. Nahromadění trávy,
nebo jiných nečistot na spodku krytu sekačky způsobí
snížení výkonnosti.
Pro zvýšení kvality sečení zkuste následující:
- zvyšte výšku sečení
- sečte častěji
- sečte při nižší rychlosti pohybu po trávníku
- zmenšete šířku záběru sečení
- změňte směr sečení
- sečte dvakrát

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte stav sběrného koše
na trávu, zda není opotřebovaný nebo jinak
poškozený. Pokud je opotřebovaný nebo
poškozený, tak příslušné díly vyměňte náhradními
díly, schválenými výrobcem.
Ujistěte se, že sběrný koš na trávu (pokud je ve výbavě) je
správně nasazený na sekačce.
Zkontrolujte stav sběrného koše na trávu, jestli není
opotřebovaný nebo jinak poškozený. Pokud je opotřebovaný,
Údržba motoru
nebo poškozený, tak příslušné díly vyměňte pouze
Ilustrace a piktogramy začínají na straně 2.
náhradními díly, schválenými výrobcem.
Pro udržení svého stroje v dobrém původním stavu,
postupujte podle následující části věnované údržbě. Před
Jak nastavit výšku sečení.
startováním motoru si přečtěte tento návod a taktéž návod
na obsluhu motoru. Všechny informace o údržbě motoru
VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru
jsou uvedené v návodu na obsluhu motoru.
otáčet. Před změnou výšky sečení, odpojte
VAROVÁNÍ: Před kontrolou, nastavováním,
zapalovací kabel od zapalovací svíčky a
nebo opravou, odpojte zapalovací kabel od
nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.
zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

Údržba

Modely s jednou společnou pákou pro nastavení
výšky sečení
(Obrázek 16 a Obrázek 17)

Naklánění motoru

Na úplné naplnění sběrného koše na trávu (který je ve
výbavě), nechejte motor běžet s páčkou plynu (který je ve
výbavě) nastavenou do polohy fast (vysoké otáčky).

(Obrázek 14) Upozornění: Nenaklánějte (nepřevracejte)
motor tak, aby se zapalovací svíčka dostala dolu.
Když děláte servis motoru, zkontrolujte nůž nebo vyčistěte
spodek krytu sekačky; motor vždy naklánějte tak, aby přitom
zapalovací svíčka byla nahoře. Přeprava nebo nakládání
motoru, při kterém se zapalovací svíčka dostane dolu,
způsobí následovné.
- těžké startování
- kouření motoru
- znečištění zapalovací svíčky.
- nasáknutí vložky vzduchového filtru olejem nebo palivem

Jak vyprázdnit sběrný koš na trávu

Mazání

Pro změnu výšky sečení změňte polohu nastavovacího
ramena (B) následovně.
1. Uvolněte nastavovací rameno (B).
2. Posuňte nastavovací rameno do jiné polohy.

Jak naplnit sběrný koš na trávu

VAROVÁNÍ: Před odmontováním sběrného
koše na trávu vypněte motor. Před
odstraňováním jakékoli trávy z krytu
sekačky, odpojte zapalovací kabel od zapalovací
svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.
1. (Obrázek 7) Zdvihněte zadní dvířka (A).
2. Uchopte rukojeť (B) sběrného koše na trávu. Zdvihněte
rám (C) nad otočnou tyč zadních dvířek (I).
3. (Obrázek 13) Vysypte trávu ze sběrného koše na trávu
(E).

Rady pro sečení
Některé modely mají doplňkový mulčovací uzávěr. Když je
mulčovací uzávěr nasazený, tak se tráva poseká na jemno a
lehko se recykluje. Protože se živiny vrátí do půdy, trávník
bude potřebovat méně hnojiva.
Následující rady zvýší výkonnost a zlepšení vzhledu trávníku.
-Tráva musí být suchá. Když je tráva vlhká, těžko se seče a
tvoří se těžké shluky trávy
-Tráva nesmí být příliš vysoká. Maximální výška pro efektivní sečení je 9,8 cm. Nastavování výšky nastavte tak, aby
se sekala nejvíc jen jedna třetina výšky trávy.
-Když je tráva vyšší než 9,8 cm, tak je třeba ji sekat na dvakrát. Při prvním sečení nastavte nastavování výšky do nejvyšší polohy. Při druhém sečení nastavte menší výšku.

1. Kvůli maximální výkonnosti každých 25 hodin namažte
kolečka a všechny otočná místa motorovým olejem.
2. Mazání motoru si přečtěte v návodu na obsluhu motoru.
POZNÁMKA: Nemažte bovden pro zastavení motoru. Maziva poškodí bovden a zabrání jeho volnému pohybu. Pokud je
bovden ohnutý nebo poškozený, tak ho vyměňte.

Jak vyčistit kryt sekačky
VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru
otáčet. Před čištěním krytu sekačky vypněte
motor a odpojte zapalovací kabel od zapalovací
svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.
Nahromadění trávy nebo jiných nečistot na spodku krytu
sekačky způsobí snížení výkonnosti. Po sečení vyčistěte kryt
sekačky následovně.
1. Vypněte motor.
2. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
3. Vyčistěte vršek a spodek krytu sekačky.
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Jak vyměnit hnací řemen

Zkontrolujte výšku sečení (Obrázek 19)

Pro výměnu nebo údržbu hnacího řemene dopravte
sekačku k autorizovanému servisnímu zástupci.

Sekačku vyzkoušejte na malé ploše. Když výška sečení není
všude stejná nebo když se posečená tráva nevyhazuje,
nebo když se neseče rovnoměrně, tak si přečtěte část Řešení
problémů.

Jak nastavit bovden pro ovládání pohonu
(Obrázek 18)

Skladování se sklopenou rukojetí
VAROVÁNÍ: Před nastavováním bovdenu pro
ovládání pohonu uvolněte (pusťte) páku pro
zastavení motoru a počkejte až se motor zastaví.
Když se systém pohonu nezapíná a nevypíná správně, tak
zkontrolujte správné namontování rukojetě. Ujistěte se, že
všechny díly jsou v dobrém stavu, nejsou zlomené nebo
ohnuté a všechny upevňovací prvky jsou utáhnuté.
Opotřebované díly změní funkčnost systému pohonu. Pokud
sečete vysokou, hrubou trávu nebo sečete na svazích, tak
systém pohonu může proklouzávat a bovden pro ovládání
pohonu je příliš volný. Když systém pohonu proklouzává,
tak vykonejte následující nastavení nebo dopravte sekačku
do autorizovaného servisního střediska.
1. (Obrázek 18) Pokud systém pohonu proklouzává, tak
otočte nastavovací prvek bovdenu (A) o jednu otočku ve
směru uvedeném na obrázku. Začněte sekat a vyzkoušejte
systém pohonu.
2. Když systém pohonu nadále proklouzává, tak nastavovací
prvek bovdenu otočte ještě o jednu otočku, aby se bovden
zkrátil. Znovu vyzkoušejte systém pohonu.
3. Nastavování a zkoušení opakujte dokud systém
pohonu nepřestane proklouzávat.
4. Před sečením se ujistěte, že se systém pohonu správně
vypíná a že se sekačka zastaví. Když se systém pohonu
nevypne, tak sekačku nepoužívejte a přepravte ji do autorizovaného servisního střediska.

Údržba nože (Obrázek 19)
VAROVÁNÍ: Před kontrolou nože (B) nebo
adaptéru nože (E), odpojte zapalovací kabel od
zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k
zapalovací svíčce. Když nůž narazí do nějakého
předmětu, tak vypněte motor. Odpojte zapalovací kabel
od zapalovací svíčky. Zkontrolujte, zda nedošlo k
poškození stroje.
Často kontrolujte nůž, (B) zda je opotřebovaný nebo
poškozený, například jestli na něm nejsou praskliny. Často
kontrolujte matku (A), která upevňuje nůž. Matka musí být
stále utáhnutá. Když nůž narazí do předmětu, tak vypněte
motor. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
Zkontrolujte adaptér nože, (E) zda je nebo není poškozený.
Zkontrolujte, zda je nůž ohnutý, velmi opotřebovaný nebo
jinak poškozený. Před používáním stroje musí být poškozené
díly nahrazené náhradními díly z výrobního závodu. Kvůli
bezpečnosti, nůž vyměňujte každé dva roky. Ostří nože musí
být stále ostré. Nůž, který není ostrý, způsobí hnědnutí konců
trávy. Na demontáž, nebo údržbu nože, dopravte sekačku k
autorizovanému servisnímu zástupci.

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při sklápění nebo zdvihání
rukojetě. Nepoškoďte bovdeny. Ohnutý bovden nebude
správně fungovat. Před použitím zařízení vyměňte ohnutý
nebo poškozený bovden.

Jak sklopit rukojeť
1. (Obrázek 20) Na modelech s knoflíky (A) uvolněte
knoflíky (A) upevňující horní rukojeť (B) k dolní rukojeti
(C).
UPOZORNĚNÍ: Při sklápění nebo zdvihání rukojetě
zabezpečte, aby se bovdeny nezachytili mezi horní a
dolní rukojeť nebo na upevňovacích prvkách rukojeti.
2. (Obrázek 21) Otočte horní rukojeť (B) směrem k zadní
straně sekačky.
3. Vyšroubujte knoflíky (D) a příchytky z dolní rukojeti
(C).
4. Otočte rukojeť dopředu nad motor, tak jak je to
znázorněné na obrázku. Dávejte pozor, aby se přitom
nepoškodili bovdeny.
5. Našroubujte knoflíky (D) a příchytky do otvorů dolní
rukojeti (C).

Jak zdvihnout rukojeť
1. (Obrázek 21) Zdvihejte dolní rukojeť (C) dozadu, dokud
se její konce nenachází v pracovní poloze. Potom ji zajistěte
knoflíky (A) a příchytkami.
2. Zdvihněte horní rukojeť (B) do polohy vhodné pro obsluhu.
3. (Obrázek 20) Na modelu s knoflíky (A), našroubujte a
utáhněte tyto knoflíky.

Jak připravit sekačku na skladování
VAROVÁNÍ: Nevylévejte benzín uvnitř
budovy, v blízkosti ohně nebo když kouříte.
Benzínové výpary mohou způsobit výbuch nebo
požár.
1. Vypusťte palivo z nádrže.
2. Nechte motor běžet, dokud se benzín nespotřebuje.
3. Vypusťte olej z teplého motoru. Do klikové skříně motoru
nalijte nový olej.
4. Z válce vyšroubujte zapalovací svíčku. Do válce nalijte
30 ml oleje. Pomalu tahejte rukojeť lanka navíjecího
startéru, aby se olej roznesl po celém válci a chránil ho.
Do válce zašroubujte novou zapalovácí svíčku.
5. Odstraňte špínu a úlomky z chladících žeber válce a
krytu motoru.
6. Vyčistěte spodek krytu sekačky.
7. Úplně vyčistěte sekačku kvůli ochraně nátěru.
8. Sekačku uložte do místnosti s dobrým větráním.
9. Ujistěte se, že ve sběrném koši na trávu není žádná tráva.
Tráva, která zůstane ve sběrném koši po dobu skladování,
poškodí sběrný koš.
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Jak objednat náhradní díly

Výkonnost motoru je nízká.

Používejte jen náhradní díly schválené výrobcem nebo
ověřené náhradní díly. Nepoužívejte přídavné zařízení
nebo příslušenství, které nejsou přímo doporučené pro
tento výrobek. Na obdržení správných náhradních dílů
musíte uvést číslo modelu, které najdete na výrobním štítku
výrobku.
Při objednávaní jsou potřebné následujíce informace:
- Číslo modelu
- Výrobní číslo
- Číslo dílu
- Počet kusů
Pokud nedokážete získat díly nebo službu výše uvedeným
způsobem, tak se spojte s:
Briggs & Stratton UK Ltd
Road Four, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire,
CW7 3QN
United Kingdom
www.BRIGGSandSTRATTON.COM

1. Zkontrolujte nastavení výšky sečení. Pokud je tráva vysoká, tak zvyšte výšku sečení.
2. Zkontrolujte spodek krytu nože. Vyčistěte kryt nože od
trávy a jiných úlomků.
3. Zkontrolujte zapalovací kabel k zapalovací svíčce. Ujistěte se, že kabel je nasazený na zapalovací svíčce.
4. Vyčistěte chladící žebra motoru od trávy a jiných úlomků.
5. Zkontrolujte nastavení karburátoru. Přečtěte si návod na
obsluhu motoru.
6. Zkontrolujte vzdálenost elektrod zapalovací svíčky.
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky nastavte na
0,76 mm.
7. Zkontrolujte množství oleje v motoru. Když je to potřebné, tak olej dolijte.
8. Zkontrolujte vzduchový filtr motoru. Přečtěte si návod na
obsluhu motoru.
9. Benzín není v pořádku. Vypusťte benzín z nádrže a
nádrž vyčistěte. Palivovou nádrž naplňte čistým benzínem.

Řešení problémů
Motor nestartuje.
1. Ujistěte se, že v palivové nádrži je čistý benzín.
Nepoužívejte starý benzín.
2. Na studeném motoru párkrát stlačte tlačítko palivové
pumpy (vstřikovač) (doplňkový na některých modelech).
3. Ujistěte se, že zapalovací kabel je nasazený na zapalovací
svíčce.
4. Nastavte karburátor. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
5. Ve válci motoru je moc benzínu. Vyšroubujte a
osušte zapalovací svíčku. Několikrát potahejte za
rukojeť lanka navíjecího startéru. Zašroubujte zapalovací
svíčku. Nasaďte zapalovací kabel na zapalovací
svíčku. Nastartujte motor.
6. Motor se těžko startuje v těžké nebo vysoké trávě. Přepravte sekačku na čistou, suchou plochu.
7. Zabezpečte, aby páka pro zastavení motoru byla v pracovní poloze.
8. Zabezpečte, aby palivový ventil byl v poloze ON
(otevřený).
Přečtěte si návod na obsluhu motoru.

Motor se nezastavuje.
1. Uvolněte páku pro zastavení motoru.
2. Zkontrolujte bovden pro zastavení motoru. Když je
bovden ohnutý nebo poškozený, tak ho vyměňte.

Nadměrné vibrace
1. Nůž není vyvážený. Nůž demontujte a nahraďte ho
nožem dodaným z výrobního závodu.
2. Zkontrolujte, zda není nůž ohnutý, nebo zlomený.
Poškozený nůž je nebezpečný a musí být vyměněný.
3. Zkontrolujte adaptér nože. Zlomený adaptér nože
vyměňte.
4. Pokud vibrace přetrvávají, tak přepravte sekačku do autorizovaného servisního střediska.

Tráva není správně vyhazovaná z vyhazovacího
kanálu.
1. Vyčistěte spodek krytu sekačky.
2. Zkontrolujte, zda nůž není velmi opotřebovaný. Nůž vymontujte a naostřete. Kvůli bezpečnosti každé dva roky vyměňte nůž za nový náhradní, dodaný z výrobního závodu.

Tráva se neseče rovnoměrně.
1. Zkontrolujte nastavení výšky každého kola. Nastavení
výšky musí být stejné na všech kolech.
2. Ujistěte se, že nůž je ostrý.
3. Zkontrolujte, zda nůž není ohnutý nebo zlomený.
Poškozený nůž je nebezpečný a musí být vyměněný.
4. Zkontrolujte, zda adaptér nože není zlomený. Zlomený
adaptér nože vyměňte.
5. Páku plynu (pokud je ve výbavě) otočte do polohy fast
(vysoké otáčky) nebo start.
6. Zkontrolujte páku plynu (pokud je ve výbavě). Ujistěte se,
že páka plynu není v poloze choke.
7. Páku plynu (pokud je ve výbavě) otočte do polohy fast
(vysoké otáčky). Zkontrolujte otáčky motoru podle návodu
na obsluhu motoru.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Platí od 09/07

OMEZENÁ ZÁRUKA
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC zdarma opraví nebo vymění každou součástku (součástky) výrobku, která
má vadu materiálu nebo zpracování nebo oba dva typy závady. Náklady za dopravu výrobku předloženého na opravu
nebo výměnu na základě této záruky musí hradit zákazník. Tato záruka platí na časové období a podléhá níže uvedeným
podmínkám . Pokud potřebujete záruční servis, najděte nejbližší servisní opravnu autorizovaného prodejce na webové stránce www.snapper.com. Některé státy nepovolují vyloučení, nebo omezení vedlejších nebo následných škod, tedy výše uvedené omezení a vyloučení se nesmí aplikovat na vás. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva a můžete mít i další
práva, které se v jednotlivých státech liší.
Záruční podmínky
Typ výrobku
Sekačka s obsluhou kráčející za sekačkou

Spotřebitelské použití
2 roky

Obchodní použití
90 dní

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním maloobchodním zákazníkem nebo komerčním koncovým uživatelem a pokračuje po dobu,
která je uvedená v tabulce nahoře. ”Zákaznické použití” znamená osobní použití v domácnosti maloobchodním zákazníkem nebo použití
na komerční účely, za účelem vytváření příjmu nebo na účely pronájmu. Pokud se už výrobek používal na komerční účely, potom se za
účelem této záruky bude považovat jako obchodní použití. Na získání záruky není potřebná žádná registrace záruky. Uschovejte si nákupní
doklad.

O VAŠÍ ZÁRUCE
Pokud potřebujete záruční opravu omlouváme se vám za to, že jsme vám způsobili problémy. Záruční opravu může vykonat každý autorizovaný dodavatel servisních služeb. Většina záručních oprav se vyřídí běžným způsobem, ale někdy požadavek na záruční servis nemusí
být přiměřený. Například, záruční servis se nevztahuje na takový výrobek, u kterého poškození vzniklo v důsledku nesprávného použití,
nedostatkem běžné údržby, v důsledku nesprávné přepravy, nesprávného zacházení, skladování nebo kvůli nesprávné instalaci. Podobně,
záruka neplatí, jestliže bylo odstraněné sériové číslo výrobku nebo jestliže byl výrobek změněný nebo upravený.
Táto záruka se vztahuje jen na vadný materiál výrobku a / resp. nebo zpracování. Abychom se vyhnuli nedorozumění, které by mohlo
vzniknout mezi zákazníkem a dodavatelem servisních služeb, níže uvádíme některé příčiny poruch výrobku, na které se záruka nevztahuje.
• Běžné opotřebení: Zařízení poháněné malým motorem , podobně jako všechna mechanická zařízení, vyžadují pravidelnou
údržbu a servis dílů, aby dobře fungovali. Záruka neplatí na výrobek nebo díly, kterých životnost skončila při normálním používaní.
• Montáž: Tato záruka neplatí na výrobek, který byl nesprávně smontovaný nebo byl smontovaný nedovoleným způsobem, byl vyměněný,
nebo upravený. Též montáže bránící startování, mají za následek nedostatečný výkon motoru.
• Nesprávná údržba: Životnost tohoto výrobku závisí na podmínkách v kterých pracuje a péči, která je mu věnovaná. Doporučené
intervaly údržby a nastavování jsou uvedené v návodu na obsluhu. Výrobky jako kultivátory, plotostřihy, rotační sekačky jsou často
používané v prašném nebo znečištěném prostředí, které způsobí jejich předčasné opotřebení. Na toto opotřebení, způsobené špínou,
prachem nebo jiným abrazivním materiálem, který se dostal do výrobku kvůli nevhodné údržbě, neplatí záruka. Záruka nebude platit na
odstraňování závad, které byli způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů.
• Nesprávné, resp. nevhodné palivo nebo mazivo: Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím zvětraného paliva nebo
alternativních benzínů. Poškození motoru nebo dílů motoru, t.j. spalovací komory, ventilů, sedel ventilů, vedení ventilů, spálené
vinutí motoru startéru, způsobené použitím alternativních paliv, jako například petroleje, zemního plynu, není kryté zárukou, pokud motor
není na použití daného paliva certifikovaný. Záruka neplatí na díly, které jsou poškrabané nebo zlomené kvůli tomu, že výrobek byl
používaný s nedostatečným množstvím oleje, znečistěným olejem nebo olejem nesprávné třídy ani na díly výrobku poškozené
chybějícím mazáním.
• Nesprávné používání: Správné používání výrobku je popsané v návodu na obsluhu. Výrobek poškozený přetočením, přehřátím
nebo používáním v stísněném prostoru, bez dostatečného větrání. Výrobek zlomený příliš silnými vibracemi, způsobenými uvolněným
upevněním motoru, chybějícími nebo nevyváženými noži, rotory, přetočením nebo klikovým hřídelem ohnutým v důsledku nárazu
do tvrdého předmětu. Záruka se nevztahuje na poškození nebo nesprávné fungování, způsobené nehodami, nesprávným použitím
nebo nevhodným servisem nebo zamrznutím nebo chemickým rozkladem, jako i intenzívnějším používáním než je doporučené v
návodu na obsluhu
• Běžné nastavování, spotřební položky nebo nastavení: Tato záruka neplatí na spotřební položky, jako například olej, řemeny,
nože, O-kroužky, filtry, atp.
• Ostatní vyloučení ze záruky: Záruka neplatí na opravu nebo nastavení dílu (dílů), které nejsou vyrobené u Briggs & Stratton. Tato
záruka neplatí na závady způsobené vyšší mocí a jinými událostmi, které výrobce nedokáže ovlivnit. Taktéž neplatí na
použité, renovované a demonstrační výrobky.
Záruční servis poskytují jen autorizovaní servisní zástupci. Svého nejbližšího zástupce si vyhledejte na naší mapě na stránce
BRIGGSandSTRATTON.COM
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