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Provozní návod – Sekačka trávy s elektromotorem
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všechny škody zpùsobené třetím
osobám a jejich vlastnictví.
Svévolnì provedené zmìny na
nářadí vylučují ručení výrobce za
škody, které z toho vyplývají.
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Tyto údaje jsou velmi dùležité pro
pozdìjší identifikaci k objednávce
náhradních dílù nářadí a pro zákaznický servis. Typový štítek najdete
v blízkosti motoru.
Zapište všechny údaje na typovém
štítku do následujícího pole.

Tyto a další údaje k nářadí najdete
v samostatném CE prohlášení
o shodì, které je součástí tohoto
provozního návodu.

Grafická znázornìní

Před prvním použitím si, jako
uživatel tohoto nářadi, pečlivì
přečtìte tento provozní návod.
Postupujte podle návodu a
uschovejte jej pro pozdìjší použití.
Nedovolte nikdy dìtem nebo jiným
osobám, které neznají tento návod
k obsluze, aby nářadí používaly.
Při zmìnì majitele předejte s
nářadím návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní
pokyny

V tomto odstavci najdete
všeobecné bezpečnostní pokyny.
Výstražné pokyny, které se
speciálnì vztahují na jednotlivé díly
nářadí, funkce nebo činnosti,
najdete na příslušném místì tohoto
návodu.

Před prací s nářadím
Odklopte obrázkové strany na
začátku návodu k obsluze.
V tomto provoznim návodu budou
popsány rùzné modely.
Grafická znázornìní se v detailu
mohou lišit od zakoupeného
nářadí.

Pro Vaši bezpečnost
Správné používání nářadí

Toto nářadí je výhradnì určeno
– k použití odpovídajícímu
popisùm a bezpečnostním
upozornìním uvedeným v tomto
návodu k obsluze;
– k sečení travnatých ploch
domovních a rekreačních
zahrad.

Při únavě a onemocnění se nářadí
nesmí používat.
Osoby, které nářadí používají,
nesmí být pod vlivem omamných
prostředkù jako je např. alkohol,
drogy nebo medikamenty.
Osoby mladší 16 let nesmìjí náøadí
obsluhovat nebo na náøadí
provádìt jiné práce, jako napø.
údržbu, čistìní, seøizování minimální vìk uživatele mùže být
stanoven místními pøedpisy.
Nářadí není určeno k používání
osobami (včetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo
psychic-kými schopnostmi nebo
nedostateč-nými zkušenostmi a/
nebo znalostmi, ledaže jsou při
používání nářadí pod dohledem
nebo byly poučeny osobou, která je
zodpovìdná za jejich bezpeč-nost.

Česky
Na dìti se má dohlížet, aby se
zajistilo, že si s nářadím nehrají.
Před začátkem práce se seznamte
se všemi seřízeními a ovládacími
prvky a rovnìž s jejich funkcemi.
Venku používejte pouze k tomuto
účelu schválené a příslušnì
označené připojovací kabely, např.
H07RN – F 3 x 1,5 mm²
(max. 50 m).
Spojovací díly připojovacích kabelù
musí být chránìny proti stříkající
vodì a zhotoveny z gumy nebo
potaženy gumou.
Před každým použitím zkontrolujte,
zda připojovací kabely nejsou
poškozené, nalomené nebo
zamotané.
K tomu účelu nářadí vypnìte a
vytáh-nìte síťovou zástrčku.
Používejte pouze připojovací
kabely, které jsou v bezvadném
stavu.
Před použitím zkontrolujte,
– zda funguje lapač trávy a správnì
se uzavírá deflektor odhazovací
koncovky. Poškozené, opotřebované nebo chybìjící součásti
okamžitì nahraïte.
– zda nejsou opotřebované nebo
poškozené žací nástroje, upevòovací čepy a celá žací jednotka.
Opotřebované nebo poškozené
součásti nechejte vymìnit v
odborné dílnì pouze v sadách,
aby se zabránilo nevyváženosti.
– není-li poškozen kabel mezi
motorem a kombinovaným
provedením vypí-nače/zástrčky.
Poškozený kabel nechejte
okamžitì vymìnit v odborné dílnì.
Náhradní díly a příslušenství musí
odpovídat požadavkùm stanoveným
výrobcem.
Používejte proto pouze originální
náhradní díly a originální
příslušenství nebo výrobcem
schválené náhradní díly a
příslušenství.
Opravy nechejte provádìt výhradnì
v odborné dílnì.

Bìhem práce s nářadím

Při práci s nářadím nebo na nářadí
musíte nosit odpovídající pracovní
odìv, jako např.
– ochrannou pracovní obuv,
– dlouhé kalhoty,
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Česky
– tìsnì přiléhající odìv,
– ochranné brýle.
Provozujte nářadí pouze v
technickém stavu, předepsaném a
dodaném výrobcem.

Před všemi pracemi
na tomto nářadi

K ochranì před poranìním je nutno
před všemi pracemi (např.
údržbářské a seřizovací práce)
na tomto nářadí
– zastavit motor,
– počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých
dílù,
– vytáhnout síťovou zástrčku,
– nechat motor vychladnout
(cca 30 minut).

Provozní návod – Sekačka trávy s elektromotorem
Pozor! Před
uvedením do provozu
si přečtìte návod k
obsluze!

Symboly v návodu

Udržujte třetí osoby
v dostatečné vzdálenosti od oblasti
ohrožení!

! Nebezpečí
Budete upozornìni na nebezpečí,
která souvisejí s popsanou činností
a při které vzniká ohrožení osob.

Udržujte přípojné
vedení v dostatečné
vzdálenosti od žacích
nástrojù!

Po práci s nářadím

Než nářadí opustíte, vždy vytáhnìte
síťovou zástrčku.

Bezpečnostní zařízení
Obrázek 1

! Nebezpečí
Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými nebo demontovanými
bezpečnostními zařízeními.
Bezpečnostní třmen (1)
Bezpečnostní třmen slouží Vaší
bezpečnosti, aby v nouzovém
případì bylo možno okamžitì
zastavit motor a žací ústrojí.
Nesmíte se pokoušet obejít jeho
funkci.

Deflektor odhazovací
koncovky (2) nebo
protinárazová ochrana (3)
Deflektor odhazovací koncovky/
protinárazová ochrana Vás chrání
před poranìním zpùsobeným žacím
ústrojím nebo vymrštìnými
pevnými předmìty. Nářadí se smí
provozovat pouze s deflektorem
odhazovací koncovky nebo
protinárazovou ochranou.

Symboly na nářadí

Na nářadí najdete rùzné symboly
jako nálepky. Zde je vysvìtlení
symbolù:
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Nedávejte ruce a/
nebo nohy do
blízkosti rotujících
dílù.
Před pracemi na
žacích nástrojích
vytáhnìte síťovou
zástrčku! Mìjte prsty
a nohy v dostatečné
vzdále-nosti od
žacího ústrojí!
Před seřízením nebo
čistìním nářadí nebo
před kontrolou, zda
je zamotán nebo
poškozen připojovací
kabel, nářadí vypnìte
a vytáhnìte síťovou
zástrčku.
Udržujte připojovací
kabel v dostatečné
vzdálenosti od
nástrojù.
Udržujte tyto symboly na nářadí
stále v čitelném stavu.
Poškozené nebo nečitelné
symboly vyměňte.

V tomto návodu byly použity
symboly, které zobrazují
nebezpečí nebo charakterizují
dùležitá upozornìní. Zde je
vysvìtlení symbolù:

Pozor!
Budete upozornìni na nebezpečí,
která souvisejí s popsanou
činností, která mùže zpùsobit
poškození nářadí.
Upozornìní
Označuje dùležité informace a tipy
k použití.

Pokyn k likvidaci

Příslušné zbytky obalu, použité
nářadí atd. zlikvidujte podle místních
předpisù.
Stará elektrická nářadí
jsou cenné suroviny,
která proto nepatří do
domovního odpadu!
Chceme Vás proto poprosit, abyste
nás svým aktivním příspìvkem podpořili při ochranì zdrojù a životního
prostředí a toto nářadí odevzdali
u zřízených odbìrních míst – jsou-li
k dispozici.

Smontování nářadí
Na přiloženém listu Vám formou
obrázkù ukážeme, jak Vaše nářadí
v nìkolika krocích smontujete
a uvedete do provozní
připravenosti.

Obsluha
! Nebezpečí
Úraz elektrickým proudem
– Použijte u Vaší síťové zásuvky
chránič pro ochranu osob
(= ochranný spínač chybového
proudu s vybavovacím proudem
nejvýše 30 mA).
– Pokud byste při sečení kabel
přesekli, vzniká nebezpečí
ohrožení života nebo nebezpečí
poranìní. Pomalu, malými kroky
se vzdalujte od nářadí.
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Vytáhnìte zástrčku ze zásuvky.
Dbejte na to, aby se při sečení
nikdy nedostal připojovací kabel
do sečené oblasti.
Úraz
– Při sečení nesmí být nikdy
v blízkosti nářadí osoby, zejména
dìti nebo zvířata.
Nebezpečí poranìní prostřednictvím vymrštìných kamenù
nebo jiných předmìtù.
Upadnutí
– Veïte nářadí pouze krokovou
rychlostí.
– Buïte zejména opatrní, když
sečete pozpátku a nářadí táhnete
k sobì.
– Při sečení na příkrých svazích
se mùže nářadí převrátit
a Vy se mùžete poranit.
Sečte napříč ke svahu, nikdy
smìrem nahoru a dolù.
Sečení neprovádìjte na svazích
se sklonem vìtším než 20%.
– Buïte zejména opatrní při zmìnì
smìru jízdy a dbejte vždy
na dobrou stabilitu, zejména
na svazích.
– Při sečení v mezních oblastech
hrozí nebezpečí poranìní.
Sečení v blízkosti okrajù, živých
plotù nebo příkrých úbočí je
nebez-pečné. Při sečení dodržujte
bez-pečnou vzdálenost.
– Při sečení vlhké trávy mùže
nářadí vlivem snížené přilnavosti
pùdy sklouznout a vy mùžete
upadnout. Sečte pouze tehdy, je-li
tráva suchá.
– Pracujte pouze za denního svìtla
nebo při dobrém umìlém osvìtlení.
Poranìní
– Dodržujte vždy bezpečnostní
odstup k rotujícímu nářadí, daný
prostřednictvím vodicích madel.
– Pracovní oblast obsluhy se bìhem
provozu nachází za vodicím
madlem.
– Nikdy nedávejte ruce nebo nohy
na rotující díly nebo pod nì.
– Zastavte motor, když se nářadí
musí naklonit a k přepravì přes
jiné plochy než tráva.

– Nikdy nezvedejte a nenoste
nářadí za chodu motoru.
Předtím vytáhnìte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
– Zastavte motor a vytáhnìte
síťovou zástrčku, když uvolòujete
bloko-vání nebo odstraòujete
ucpání ve vyhazovacím kanálu
nebo než sekačku kontrolujete,
čistíte, přepravujete, seřizujete
nebo provádíte na ní nìjaké práce.
– Při sundání lapače trávy mùžete
být Vy nebo jiné osoby poranìny
vymrštìným posekaným materiálem nebo cizími předmìty.
Nevyprazdòujte lapač trávy
za chodu motoru.
K tomuto účelu nářadí vypnìte.
– Zkontrolujte terén, na kterém má
být nářadí nasazeno a odstraòte
všechny předmìty, které mohou
být zachycené a odmrštìné.
– Nepoužívejte nářadí při špatných
povìtrnostních podmínkách, jako
např. nebezpečí deštì nebo
bouřky.
– Bude-li žacím nástrojem zasaženo cizí tìleso (např. kámen)
nebo pokud začne nářadí
neobvykle vibrovat: zastavte
okamžitì motor a vytáhnìte
síťovou zástrčku.
Před dalším provozem nechejte
nářadí přezkoušet v odborné
dílnì na poškození.
– Při sečení srpem se nikdy nestavìjte před vyhazovací otvory trávy.
– Než nářadí opustíte, vždy
vytáhnìte síťovou zástrčku.
Zakopnutí
– Při otáčení nářadí mùžete zakopnout o připojovací kabel a zranit
se. Veïte kabel vždy tak, aby se
nikdy nemohl dostat do oblasti
chùze a pracovní oblasti.
– Veïte nářadí pouze krokovou
rychlostí.
Pozor!
Poškození nářadí
– Kameny, povalující se vìtve nebo
podobné předmìty mohou vést k
poškození nářadí a jeho
funkčnosti. Před každým
nasazením odstraòte z pracovní
oblasti pevné předmìty.

Česky
– Provozujte nářadí pouze tehdy, jeli v bezvadném stavu.
Před každým provozováním
proveïte optickou kontrolu.
Zkontrolujte zejména bezpečnostní zařízení, elektrické
ovládací prvky, kabely pod
proudem a šroubová spojení na
poškození a pevné usazení.
Před provozováním poškozené
díly vymìòte.
Provozní doby
Dodržujte národní/komunální předpisy týkající se dob používání
(event. se dotažte u Vašeho
příslušného úřadu).
Údaje polohy
Při údajích polohy na nářadí
(např. vlevo, vpravo) vycházíme
vždy z pohledu od řídící rukojeti
v pracovním smìru nářadí.

1. Zavìšení lapače trávy

Obrázek 2
 Nadzvednìte deflektor
odhazovací koncovky a zavìste
lapač trávy.

2. Nastavení výšky sečení
Pozor!
Na nerovném terénu zvolte výšku
sečení tak, aby sekací nùž nikdy
nepřišel do kontaktu s pùdou.
Obrázek 3
Nastavení výšky sečení trávy
podle požadavku.
Možnost nastavení (podle modelu)
cca 3 cm až maximálnì 9 cm.
Upozornìní
U nářadí s nezávislým přestavením
kol nastavte všechna kola na
stejnou výšku.
Model A:
 Odšroubujte kola a umístìte je
do odpovídajícího nastavení
výšky.
Model B:
 Táhnìte za příložku a v
požadované poloze ji nechejte
zaskočit.
Model C:
 Posuòte páku centrálního
přestavení výšky smìrem dopředu
nebo dozadu a v požadované
poloze ji nechejte zaskočit.
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Model D:
 Stisknìte aretaci a současnì
zataže-ním nebo stlačením
rukojeti/páky nastavte
požadovanou výšku. Při uvolnìní
aretace se zvolené nastavení
zaaretuje.
Model E:
 Táhnìte kolo dopředu a v
požado-vané poloze zaaretujte.

3. Připojovací kabel

Obrázek 4
 Upevnìte připojovací kabel
na odlehčení tahu kabelu.
 Zastrčte připojovací kabel
nejdříve do kombinovaného
provedení vypínače/zástrčky na
nářadí a potom do zásuvky 230
V.

4. Nastartování motoru
! Nebezpečí
Mìjte ruce a nohy v dostatečné
vzdálenosti od žacího ústrojí.

Pozor!
– Při startování nářadí nepřevraťte.
– Při pokusu nastartovat nářadí
ve vysoké trávì se mùže přehřát
a poškodit motor.
Obrázek 5
 Nářadí odstavte na rovné ploše
s pokud možno krátkou trávou
nebo témìř bez trávy.
 Stojíce za nářadím – stisknìte
a pevnì držte aretační knoflík.
 Táhnìte a držte bezpečnostní
třmen, uvolnìte aretační knoflík.
Motor a žací nástroj bìží.
Mùžete začít s prací.

5. Zapnutí/vypnutí
pohonu kol

(pouze u nářadí s pohonem kol)
Obrázek 9
:
Zapnutí pohonu kol
 Zatáhnìte za páku a držte ji.
Vypnutí pohonu kol
:
 Páku uvolnìte.

6. Zastavení motoru


Uvolnìte bezpečnostní třmen.
Motor a žací nástroj se po krátké
dobì zastaví.
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7. Sejmutí a vyprázdnìní
lapače trávy

Obrázek 2
Když zùstává posečený materiál
ležet na zemi nebo svítí-li ukazatel
stavu naplnìní (doplòkové
vybavení, obrázek 10), je plný koš:
 Uvolnìte bezpečnostní třmen
a počkejte, až se zastaví motor.
 Nadzvednìte deflektor
odhazovací koncovky a lapač
trávy vyvìste.
 Vyprázdnìte jeho obsah.

8. Práce bez lapače trávy

Když sundáte lapač trávy, sklopí se
deflektor odhazovací koncovky
dolù. Při práci bez lapače trávy
bude posečená hmota vyhazována
přímo smìrem dolù.

9. Přestavení na
mulčování

(pouze pro nářadí s mulčovacím
příslušenstvím/doplòkové
vybavení).
Nářadí se zadním vyhazováním:
Obrázek 7A
 Nadzvednìte deflektor odhazovací
koncovky.
 Sundejte lapač trávy.
 Nasaïte mulčovací klín (podle
modelu).
 Spusťte deflektor odhazovací
koncovky.
Upozornìní
Modely s integrovanou funkcí
mulčo-vání nepotřebují žádný
samostatný mulčovací klín – tuto
funkci přebírá speciálnì formovaný
deflektor odhazovací koncovky
(obrázek 7B).
Nářadí s bočním vyhazováním:
 Odstraòte boční vyhazování –
odrazový kryt/mulčovací uzávìr
se automaticky uzavře (obrázek
8A).

10. Přestavení nářadí
na boční vyhazování

(podle provedení)
 Je-li k dispozici:
Sundejte lapač trávy a spusťte
deflektor odhazovací koncovky.
 Nadzvednìte protinárazovou
ochranu/mulčovací uzávìr a
namontujte boční vyhazování
(obrázek 8B).

11. Po ukončení práce




Vyprázdnìte lapač trávy.
Vytáhnìte síťovou zástrčku
ze zásuvky a na nářadí.
Než budete nářadí čistit,
udržovat, ukládat nebo
odstavovat, nechejte
vychladnout motor (cca 30
minut).

Tipy k ošetřování trávy
Sečení

Trávník je tvořen rùznými druhy
travin. Jestliže jej často sečete,
rostou více traviny, které se silnì
zakořeòují
a tvoří pevné drny. Sečete-li jej
zřídka, vyvíjejí se více traviny
rostoucí do výšky a jiné divoké
byliny (např. jetel, sedmi-krásky).
Normální výška trávníku se
pohybuje kolem cca 4–5 cm.
Posekat se má pouze 1/3 celkové
výšky; tedy při 7–8 cm posečte
na normální výšku. Trávník se
pokud možno nemá sekat kratší
než 4 cm, jinak se při suchém
počasí poškozují drny. Vysoce
narostlou trávu (např. po dovolené)
sekejte na normální výšku po
etapách.
Při sečení nechejte sečené pruhy
vždy trochu překrývat.

Mulčování (s
příslušenstvím)

Při sečení je tráva posekaná na
malé kousky (cca 1 cm) a zùstává
ležet. Tím zùstane trávníku
zachováno mnoho živných látek.
K dosažení optimálního výsledku
se musí trávník udržovat stále
krátký, viz také odstavec “Sečení”.
Při mulčování dodržujte následující
upozornìní:
– Nesečte mokrou trávu.
– Nesekejte nikdy více než 2 cm
celkové vyšce trávy.
– Jeïte pomalu.
– Pravidelnì čistìte žací ústrojí.

Přeprava
! Nebezpečí
Před přepravou na nebo ve vozidle:
Vypnìte motor a odstraòte připojovací kabel. Nechejte motor vychladnout (cca 30 minut).

Provozní návod – Sekačka trávy s elektromotorem
Při přepravì nářadí na nebo ve
vozidle jej dostatečnì zajistìte
proti nechtìnému sklouznutí.
Před zvednutím nebo přenášením
nářadí vytáhnìte síťovou zástrčku.
K pohybování nářadí přes plochy,
jako jsou např. chodníky nebo
vjezdy do dvora, zastavte napřed
motor.

– Za chodu motoru a zapnutém
pohonu kol se nářadí má pohybovat smìrem dopředu.
 V případì potřeby nastavte
zábìrový bod pomocí
rýhovaného kolečka/seřizovací
matice na páce pohonu kol nebo
seřiïte bovden.

Pozor!
Nepřiskřípnìte nebo nepřelamujte
kabel mezi motorem a kombinovaným provedením vypínače/
zástrčky.
Obrázek 6
 K lepšímu uložení mùžete řídící
rukojeť sklopit dohromady.



Údržba/Čistìní
! Nebezpečí

K ochranì před poranìním je nutno
před všemi pracemi na tomto
nářadí
– zastavit motor,
– počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých
dílù,
– vytáhnout síťovou zástrčku,
– nechat motor vychladnout (cca 30
minut).

Údržba
! Nebezpečí

K ochranì před poranìním zpùsobeným žacím ústrojím je nutno nechat
provést všechny práce, jako je
výmìna nebo přebroušení sekacího
nože, pouze v odborné dílnì (je
potřebné speciální nářadí).

Před každým provozem
Zkontrolujte připojovací kabel.
Zkontrolujte pevné usazení
šroubových spojení.
 Zkontrolujte bezpečnostní
zařízení.
 Zkontrolujte nářadí – viz
odstavec “Před prací s nářadím”.
Kontrola zábìrového bodu
spojky:
(pouze u nářadí s pohonem kol)
– Za chodu motoru a vypnutém
pohonu kol se nářadí nesmí
pohybovat smìrem dopředu.



Jednou za sezonu



Namažte kloubové body a
otočné pružiny na deflektoru
odhazovací koncovky.
Na konci sezony nechejte nářadí
v odborné dílnì přezkoušet
a provést jeho údržbu.

Čistìní
Pozor
– Neostřikujte nářadí vodou,
protože se jinak mohou
poškodit elektrické díly.
– Po každém provozu nářadí
očistìte. Nečistìní nářadí vede
k poškození materiálù a funkčním
poruchám.

Čistìní lapače trávy
Nejjednodušší je čistìní provádìné
přímo po sečení.
 Sundejte a vyprázdnìte lapač
trávy.
 Lapač trávy je možno vyčistit
silným proudem vody (zahradní
hadicí).
 Před dalším používáním
nechejte lapač trávy dùkladnì
vyschnout.

Čistìní sekačky trávy

Česky

Odstavení
Pozor
Poškození materiálù na nářadí
Nářadí uskladòujte (s vychladlým
motorem) pouze v čistých a
suchých prostorech. Při delším
uskladnìní, např. v zimì chraòte
nářadí každo-pádnì proti rzi.
Po sezonì nebo není-li nářadí
používáno déle než jeden mìsíc,
 Vyčistìte nářadí a lapač trávy.
 K ochranì před rzi potřete
všechny kovové díly
naolejovaným hadrem (olej
neobsahující pryskyřice) nebo je
nastříkejte sprejovým olejem.

Záruka
V každé zemi platí záruční
ustanovení vydané naší
společností nebo dovozcem.
Poruchy na Vašem nářadí
odstraníme v rámci záruky
bezplatnì, pokud je příčinou chyba
materiálu nebo výrobní chyba.
V případì záruky se prosím obraťte
na Vašeho prodejce nebo na
nejbližší pobočku.

Zjištìní a odstranìní
poruch
Poruchy v provozu Vaší sekačky
trávy mají často jednoduché
příčiny, které byste mìli znát a
částečnì je mohli odstranit sami. V
případì pochybností Vám Váš
odborný prodejce rád dále pomùže.

! Nebezpečí
Při pracích na žacím ústrojí
se mùžete poranit. Používejte pro
svou ochranu pracovní rukavice.
Čistìte nářadí pokud možno vždy
přímo po sečení.
 Nakloòte nářadí na stranu,
 ¤ací prostor a deflektor
odhazovací koncovky vyčistìte
pomocí kartáče, smetáčku nebo
hadru.
 Postavte nářadí na kola a
odstraòte všechny viditelné
zbytky trávy a nečistot.
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Problém

Možná(é) příčina(y)

Odstranìní

Motor nelze nenastartuje.

Připojovací kabel není připojen
nebo je vadný.

Zkontrolujte, zastrčte kabel, v
případì potřeby vymìòte nebo
nechejte opravit odborníkem.

Přetížená domovní pojistka.

Zapnìte pojistkový automat event.
použijte silnìjší jištìní domovní
přípojky nebo je nechejte
odborníkem nainstalovat.

Vadné kombinované provedení
vypínače/zástrčky.

Nechejte opravit v odborné dílnì.

Sekačka stojí ve vysoké trávì.

Postavte sekačku na plochu s nízkou
trávou.

Zablokovaný nùž.

Vytáhnìte síťovou zástrčku,
odstraòte blokování.

Uvolnila se zástrčka.

Zkontrolujte kabel, zajistìte, aby byl
zavìšen v odlehčení tahu kabelu,
zastrčte opìt zástrčku.

Vypnula ochrana proti přetížení
(podle modelu).

Vytáhnìte síťovou zástrčku,
odstraòte ucpání ve vyhazování,
počkejte cca 30 min., znovu zapnìte.

Neobvyklé hluky (chrastìní,
rachocení, klepání).

Uvolnìní šroubù, matic nebo jiných
upevòovacích míst.

Upevnìte díly, když hluky přetrvávají:
Vyhledejte odbornou dílnu.

Silné vibrace.

Poškozený nožový hřídel nebo
vadný sekací nùž.

Nářadí okamžitì vypnìte.
Nechejte vymìnit vadné díly v
odborné dílnì.

Nefunguje pohon kol.

Vadný klínový řemen, případnì
převodovka.

Poškozené díly nechejte vymìnit
v odborné dílnì.

Nečistá řezná plocha nebo
pokles otáček.

Tráva je příliš vysoká.

Nastavte vìtší výšku sečení, v
nouzo-vém případì posekejte
dvakrát.

Tráva zùstává ležet nebo lapač
trávy není plný.

Tráva je příliš vlhká.

Nechejte trávník oschnout.

Ucpaná odhazovací koncovka.

Vytáhnìte síťovou zástrčku,
odstraòte ucpání.

Tupý nùž.

Nechejte nùž vymìnit nebo
přebrousit v odborné dílnì.

Lapač trávy je plný.

Zastavte sekačku, vyprázdnìte lapač
trávy.

Lapač trávy je znečistìn.

Zastavte sekačku, vyčistìte vìtrací
štìrbiny v lapači trávy.

Motor bručí, ale nebìží.

Motor se náhle zastaví.
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