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1 DESCRIPTION

1.1 PURPOSE
This machine is used for domestic lawn mowing. The
cutting blade must be approximately parallel to the
ground. All four wheels must touch the ground while you
mow.

1.2 OVERVIEW
Figure 1-9.

1 Quick-release lever
2 Lower handle
3 Upper handle
4 Knob
5 Bolt
6 Grass catcher
7 Rear discharge door
8 Mulch plug
9 Height adjustment lever
10 Battery door
11 Battery pack
12 Safety key
13 Start button
14 Bail switch
15 Front wheel
16 Rear wheel
17 Slot
18 Mounting screw
19 Spacer
20 Blade

2 SAFETY

 WARNING
Make sure that you do/obey all safety instructions.

Refer to Safety Manual.

3 INSTALLATION

 WARNING
Do not change or make accessories that are not
recommended by the manufacturer.

 WARNING
Do not put in the safety key or the battery pack until
you assemble all the parts.

3.1 UNPACK THE MACHINE

 WARNING
Make sure that you correctly assemble the machine
before use.

 WARNING
• If the parts have damage, do not use the machine.
• If you do not have all the parts, do not operate the

machine.
• If the parts are damaged or missing, speak to the

service center.

1. Open the package.
2. Read the documentation in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the machine from the box.
5. Discard the box and package in compliance with

local regulations.

3.2 UNFOLD AND ADJUST THE
LOWER HANDLE

Figure 2.
1. Pull up and back the upper handle to lift the handle

into operation position. Make sure that the handles
click into position correctly.

2. Tighten the lower handle with the quick-release
levers on the two sides.

 NOTE
Make sure that the two handles are in the same
position.

 WARNING
Do not make damage to the cables when you fold or
unfold the handle.

3.3 INSTALL THE UPPER HANDLE
Figure 3.
1. Align the holes in the upper handle and the lower

handle.
2. Put the bolts through the holes.
3. Tighten the knobs onto the bolts.
4. Do the same operation on the other side.

3.4 INSTALL THE GRASS CATCHER
Figure 4.
1. Remove the mulch plug.
2. Open the rear discharge door and hold it.
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3. Hold the the grass catcher by its handle and put the
hooks over the slots.

4. Close the rear discharge door.

3.5 INSTALL THE MULCH PLUG
Figure 5.
1. Remove the grass catcher.
2. Open the rear discharge door and hold it.
3. Hold the mulch plug by its handle and fit it in the

discharge chute.
4. Close the rear discharge door.

3.6 SET THE BLADE HEIGHT
The machine can be set to different blade heights.

Figure 6.
1. Pull the height adjustment lever rearward to

increase the blade height.
2. Pull the height adjustment lever forward to decrease

the blade height.

3.7 INSTALL THE BATTERY PACK
Figure 7.

 WARNING
• If the battery pack or charger is damaged, replace

the battery pack or the charger.
• Stop the machine and wait until the engine stops

before you install or remove the battery pack.
• Read, know, and follow the instructions in the

battery and charger manual.

1. Open the battery door.
2. Align the lift ribs on the battery pack with the

grooves in the battery compartment.
3. Push the battery pack into the battery compartment

until the battery pack locks into place.
4. When you hear a click, the battery pack is installed.
5. Close the battery door.

 NOTE
The engine starts only when you put in the safety key.

3.8 REMOVE THE BATTERY PACK
Figure 7.
1. Open the battery door.
2. Remove the safety key.
3. Push and hold the battery release button.
4. Remove the battery pack from the machine.

4 OPERATION

 WARNING
Wear eye protection during operation.

4.1 START THE MACHINE
Figure 8.
1. Put in the safety key.
2. Push and hold the start button.
3. While you hold the start button, pull the bail switch in

the direction of the handle bar.
4. Release the start button to start the machine.

4.2 STOP THE MACHINE
Figure 8.
1. Release the bail switch to stop the machine.

 WARNING
Wait until the blades fully stop before you start the
machine again. Do not quickly turn the machine off
and on.

 WARNING
Always remove the safety key and battery pack after
you complete the work.

4.3 EMPTY THE GRASS CATCHER
1. Stop the machine.
2. Remove the safety key.
3. Remove the battery pack.
4. Open the rear discharge door and hold it.
5. Hold the grass catcher by its handle and unhook it

from the slots.
6. Close the rear discharge door.
7. Empty the grass catcher.

4.4 OPERATE ON SLOPES

 WARNING
Do not mow on the slopes with incline more than 15°.
If you are not comfortable, do not mow on a slope.

• Do not go up and down on a slope, mow across the
face of the slope. Be careful when you change the
direction on a slope.

• Monitor the holes, ruts, rocks, and other hidden
objects that can cause you to fall. Remove all
obstacles such as rocks and tree limbs.

• Make sure that your footing is stable. If you are out
of balance, release the bail switch immediately.
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• Do not mow near drop-offs, ditches, or
embankments.

4.5 OPERATION TIPS
• Do not try to override the operation of the start

button or bail switch.
• Do not tilt the machine when you start it.
• Do not put hands or feet near or below the turning

parts.
• Keep the discharge chute clean.
• Do not cut wet grass.
• Higher blade height is necessary for new or thick

grass.
• Clean the bottom of the mower deck after each use.

Remove grass clippings, leaves, dirt, and other
debris.

5 MAINTENANCE

 WARNING
Remove the safety key and battery pack from the
machine before maintenance.

 WARNING
Keep the engine and battery pack free from grass,
leaves or too much grease.

 CAUTION
Use only approved replacement parts.

 CAUTION
Do not let brake fluids, gasoline, petroleum-based
materials touch the plastic parts. Chemicals can cause
damage to the plastic, and make the plastic
unserviceable.

 CAUTION
Do not use strong solvents or detergents on the plastic
housing or components.

5.1 GENERAL MAINTENANCE
• Before each use, examine the machine for

damaged, missing, or loose parts such as screws,
nuts, bolts and caps.

• Tighten correctly all the fasteners and caps.
• Clean the machine with a dry cloth. Do not use

water.

5.2 LUBRICATION
Apply sufficient quantity of high grade lubricant to all
bearings. No more bearing lubrication is necessary in
usual operation conditions.

 WARNING
Do not lubricate the wheel components. Lubrication
can cause damage to the wheel components during
operation.

5.3 REPLACE THE BLADE
Figure 9.

 WARNING
Use only approved replacement blades.

 WARNING
Wear heavy gloves or wind cloth around the blade
when you touch the blade.

1. Stop the machine.
2. Make sure that the blades fully stop.
3. Remove the safety key and battery pack.
4. Turn the machine to its side.
5. Use a piece of wood to prevent the movement of the

blade.
6. Remove the mounting screw and spacers with a

wrench or socket.
7. Remove the blade.
8. Install the new blade. Make sure that the raised

points engage the holes in the blade.
9. Put in the mounting screw and spacers and tighten

them.

5.4 STORE THE MACHINE
• Clean the machine before storage.
• Make sure the engine is not hot when you put the

machine into storage.
• Make sure that the machine does not have loose or

damaged parts. If it is necessary, do these steps/
instructions:

• Replace the damaged parts.
• Tighten the bolts.
• Speak to a person of an approved service

center.
• Store the machine in a dry area.
• Make sure that children cannot come near the

machine.

You must lower the handle before you put the machine
into the storage.

1. Fully loosen the handle knobs on the sides of the
handle.

2. Put the upper handle down.
3. Push on each side of the lower handle.
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4. Lift the sides of the lower handle around the edges
of the handle mounting brackets. Do not pinch or
trap the cables.

6 TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Solution

The handle is
not in position.

The bolts are not
engaged correct-
ly.

Adjust the height
of the handle
and make sure
that the knobs
and bolts are
aligned correctly.

The machine
does not start.

The battery ca-
pacity is low.

Charge the bat-
tery pack.

The bail switch is
defective.

Replace the bail
switch.

The battery key
is not put in.

Put in the battery
key.

The machine
cuts grass un-
evenly.

The lawn is
rough.

Examine the
mowing area.

The blade height
is not set cor-
rectly.

Move the wheels
to a higher posi-
tion.

The machine
does not mulch
correctly.

Wet grass clip-
pings attach to
the deck.

Wait until the
grass dries be-
fore mowing.

The mulch plug
is missing.

Install the mulch
plug.

The machine is
hard to push.

The grass is too
tall, or the blade
height is too low.

Increase the
blade height.

The grass catch-
er and the blade
drags in thick
grass.

Empty the grass
clippings from
the grass catch-
er.

Problem Possible cause Solution

There is a high
vibration in the
machine.

The blade is un-
balanced and
worn.

Replace the
blade.

The motor shaft
is bent.

1. Stop the mo-
tor.

2. Remove the
safety key
and battery
pack.

3. Disconnect
the power
source.

4. Inspect for
damage.

5. Repair the
machine be-
fore you start
it again.

The machine
stops during
mowing.

The blade height
is too low.

Increase the
blade height.

The battery pack
is out of power.

Charge the bat-
tery pack.

The grass clip-
pings attach to
the deck or the
blade.

Remove the bat-
tery pack and
check the deck.

Operation tem-
perature of the
machine is too
high.

Cool the ma-
chine.

* If you cannot find the solution to these problems, go to
the service center.

7 TECHNICAL DATA

Voltage 40 V

No load speed 3500 / min

Cut width 350 mm

Cut height 20 - 70 mm

Grass catcher capacity 40 L

Weight (without battery
pack)

15 kg

Measured sound pressure
level

LPA = 66.8 dB(A) , K = 3
dB(A)

Measured sound power
level

LWA = 86.8 dB(A)

Guaranteed sound power
level

LWA.d = 89 dB(A)
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Vibration ≤2.5 m/s2 , K = 1.5 m/s2

Battery model BAF721 and other BAF
series

Charger model 29417 and other CAF ser-
ies

8 WARRANTY
(The full warranty terms and conditions can be found on
Greenworks webpage)

The Greenworks warranty is 3 years on the product,
and 2 years on batteries (consumer/private usage) from
the date of purchase. This warranty covers
manufacturing faults. A faulty product under warranty
might be either repaired or replaced. A unit that has
been misused or used in other ways then described in
the owner’s manual might be rejected for warranty.
Normal wear, and wear parts are not considered as
warranty. The original manufacturer warranty is not
affected by any additional warranty offered by a dealer
or retailer.

A faulty product must be returned to the point of
purchase in order to claim for warranty, together with
the proof of purchase (receipt).

9 EC DECLARATION OF
CONFORMITY

Name and address of the manufacturer:

Name: GLOBGRO AB Globe Group Europe

Address: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Name and address of the person authorised to compile
the technical file:

Name: Peter Söderström

Address: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Herewith we declare that the product

Category: Lawn Mower

Model: 2501907(LMF334)

Serial number: See product rating label

Year of Construc-
tion:

See product rating label

• is in conformity with the relevant provisions of the
Machinery Directive 2006/42/EC.

• is in conformity with the provisions of the following
other EC-Directives:

• 2014/30/EU
• 2000/14/EC & 2005/88/EC

• 2011/65/EU & (EU)2015/863

Furthermore, we declare that the following parts,
clauses of harmonised standards have been used:

• EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO
3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC
62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2. IEC
62321-8

Conformity assessment method to Annex VI Directive
2000/14/EC.

Measured sound power level LWA: 86.8 dB(A)

Guaranteed sound power level LWA.d : 89 dB(A)

Place, date: Malmö,
10.03.2019

Signature: Ted Qu, Quality Di-
rector
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1 POPIS

1.1 ÚČEL
Tento stroj se používá k sekání trávníků v domácnosti.
Řezací čepel musí být přibližně rovnoběžně se zemí.
Všechna čtyři kola se musí při sekání dotýkat země.

1.2 POPIS
Obrázek 1-9.

1 Rychlouvolňovací páčka
2 Dolní rukojeť
3 Horní rukojeť
4 Knoflík
5 Šroub
6 Zachytávač trávy
7 Zadní výstupní dvířka
8 Mulčovací zátka
9 Páka pro nastavení výšky
10 Dvířka baterií
11 Akumulátor
12 Bezpečnostní klíč
13 Startovací tlačítko
14 Pákový spínač
15 Přední kolo
16 Zadní kolo
17 Štěrbina
18 Montážní šroub
19 Distanční vložka
20 Nůž

2 BEZPEČNOST

 VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní
pokyny.

Viz Bezpečnostní příručka.

3 INSTALACE

 VAROVÁNÍ
Nezaměňujte ani nepoužívejte příslušenství, které
výrobce nedoporučuje.

 VAROVÁNÍ
Nevkládejte bezpečnostní klíč nebo akumulátor,
dokud nenainstalujete všechny součásti.

3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

 VAROVÁNÍ
Ujistěte se před použitím, že jste řádně sestavili stroj.

 VAROVÁNÍ
• Pokud jsou díly poškozeny, nepoužívejte stroj.
• Pokud nemáte všechny součásti, nepoužívejte

stroj.
• Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící,

obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete balení.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v balení.
3. Vyjměte všechny nesmontované díly z balení.
4. Vyjměte stroj z balení.
5. Zlikvidujte krabici a obal v souladu s místními

předpisy.

3.2 ROZLOŽENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ
SPODNÍ RUKOJETI

Obrázek 2.
1. Vytáhněte a zatlačte horní rukojeť pro nastavení

rukojeti do pracovní polohy. Ujistěte se, že rukojeti
správně zapadnou do správné polohy.

2. Utáhněte dolní rukojeť pomocí rychlouvolňovacích
páček na obou stranách.

 POZNÁMKA
Ujistěte se, že obě rukojeti jsou ve stejné poloze.

 VAROVÁNÍ
Nepoškoďte kabely při sklápění nebo odklápění
rukojeti.

3.3 INSTALACE HORNÍ RUKOJETI
Obrázek 3.
1. Zarovnejte otvory v horní rukojeti a spodní rukojeti.
2. Vložte šrouby do otvorů.
3. Utáhněte knoflíky na šrouby.
4. Proveďte stejnou operaci na druhé straně.

3.4 INSTALACE ZACHYTÁVAČE
TRÁVY

Obrázek 4.
1. Odstraňte mulčovací zátku.
2. Otevřete zadní výstupní dvířka a podržte je.
3. Přidržte zachytávač trávy na jeho rukojeti a

zahákněte háčky do štěrbin.
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4. Zavřete zadní výstupní dvířka.

3.5 INSTALACE MULČOVACÍ ZÁTKY
Obrázek 5.
1. Odstraňte zachytávač trávy.
2. Otevřete zadní výstupní dvířka a podržte je.
3. Uchopte mulčovací zátku za její rukojeť a vložte ji

do vyhazovacího tunelu.
4. Zavřete zadní výstupní dvířka.

3.6 NASTAVENÍ VÝŠKY ČEPELE
Čepel stroje lze nastavit na různé výšky.

Obrázek 6.
1. Vytáhněte páku pro nastavení výšky směrem

dozadu pro zvýšení výšky čepele.
2. Posuňte páku pro nastavení výšky směrem dopředu

pro snížení výšky čepele.

3.7 INSTALACE AKUMULÁTORU
Obrázek 7.

 VAROVÁNÍ
• Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena,

vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
• Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru

zastavte stroj a počkejte, až se motor zastaví.
• Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny

uvedené v příručce pro baterii a nabíječku.

1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v

prostoru pro akumulátor.
3. Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor,

dokud akumulátor nezapadne na místo.
4. Když uslyšíte kliknutí, akumulátor je nainstalován.
5. Zavřete kryt prostoru pro akumulátor.

 POZNÁMKA
Motor se spustí pouze po vložení bezpečnostního
klíče.

3.8 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU
Obrázek 7.
1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč.
3. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění

akumulátoru.
4. Vyjměte akumulátor ze stroje.

4 PROVOZ

 VAROVÁNÍ
Při práci používejte ochranu očí.

4.1 SPUŠTĚNÍ STROJE
Obrázek 8.
1. Vložte bezpečnostní klíč.
2. Stiskněte a podržte startovací tlačítko.
3. Zatímco držíte startovací tlačítko zmáčknuté,

posuňte pákový spínač ve směru řídítek.
4. Po stlačení pákového spínače můžete uvolnit

startovací tlačítko. Stroj se zastaví po uvolnění
pákového spínače.

4.2 ZASTAVENÍ STROJE
Obrázek 8.
1. Uvolněte pákový spínač pro zastavení stroje.

 VAROVÁNÍ
Před opětovným spuštěním stroje počkejte, až se
čepele zcela zastaví. Stroj rychle nevypínejte a
nezapínejte.

 VAROVÁNÍ
Po ukončení práce vždy vyjměte bezpečnostní klíč a
akumulátor.

4.3 VYPRÁZDNĚNÍ ZACHYTÁVAČE
TRÁVY

1. Zastavte stroj.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč.
3. Vyjměte akumulátor.
4. Otevřete zadní výstupní dvířka a podržte je.
5. Přidržte zachytávač trávy na jeho rukojeti a

odhákněte jej ze štěrbin.
6. Zavřete zadní výstupní dvířka.
7. Vyprázdněte zachytávač trávy.

4.4 PRÁCE VE SVAHU

 VAROVÁNÍ
Nesekejte ve svahu se sklonem větším než 15 °.
Pokud se ve svahu necítíte pohodlně, nesekejte ve
svahu.

• Nejezděte po svahu nahoru a dolů, když sekáte
napříč svahem. Buďte opatrní při změně směru ve
svahu.
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• Sledujte díry, vyjeté koleje, skály a další skryté
předměty, které mohou způsobit pád. Odstraňte
všechny překážky, jako jsou kameny a větve
stromů.

• Ujistěte se, že máte stabilní postoj. Pokud jste v
nerovnováze, okamžitě uvolněte pákový spínač.

• Nesekejte v blízkosti výsypů, příkopů nebo násypů.

4.5 PROVOZNÍ TIPY
• Nepokoušejte se přemostit funkci startovacího

tlačítka nebo pákového spínače.
• Při spouštění stroj nenaklánějte.
• Nestrkejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod

rotující části.
• Udržujte výpustný žlab čistý.
• Nesekejte mokrou trávu.
• Vyšší výška čepele je nutná pro novou nebo hustou

trávu.
• Po každém použití vyčistěte spodní část sekačky.

Odstraňte odřezky trávy, listy, nečistoty a další
pozůstatky.

5 ÚDRŽBA

 VAROVÁNÍ
Před údržbou odstraňte ze zařízení bezpečnostní klíč
a akumulátor.

 VAROVÁNÍ
Udržujte motor a akumulátor bez trávy, listů nebo
přílišné mastnoty.

 UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze schválené náhradní díly.

 UPOZORNĚNÍ
Nedovolte, aby brzdové kapaliny, benzín nebo
materiály na bázi ropy přišly do kontaktu s plastovými
díly. Chemikálie mohou způsobit poškození plastů a
znemožnit jejich použití.

 UPOZORNĚNÍ
Na plastový kryt nebo součásti nepoužívejte silná
rozpouštědla ani čistící prostředky.

5.1 CELKOVÁ ÚDRŽBA
• Před každým použitím zkontrolujte stroj, zda není

poškozen, nechybí nebo nejsou uvolněné žádné
díly, jako např. vruty, matice, šrouby a uzávěry.

• Správně utáhněte všechny spojovací prvky a
uzávěry.

• Čistěte stroj suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu.

5.2 MAZÁNÍ
Naneste dostatečné množství vysoce kvalitního maziva
na všechna ložiska. Žádné další mazání ložisek není
nutné za běžných provozních podmínek.

 VAROVÁNÍ
Nemažte součásti kola. Mazání může v provozu
způsobit poškození součástí kola.

5.3 VÝMĚNA ČEPELE
Obrázek 9.

 VAROVÁNÍ
Používejte pouze schválené náhradní čepele.

 VAROVÁNÍ
Vždy si chraňte ruce pevnými rukavicemi nebo
zabalením čepelí hadrem, když se jich dotýkáte.

1. Zastavte stroj.
2. Ujistěte se, že se čepele zcela zastaví.
3. Vyjměte bezpečnostní klíč a akumulátor.
4. Převraťte sekačku na boční stranu.
5. K zabránění pohybu čepele použijte kus dřeva.
6. Odstraňte montážní šroub a distanční vložky

pomocí klíče nebo nástavce.
7. Vyjměte čepel.
8. Nainstalujte novou čepel. Ujistěte se, že vyvýšená

místa zapadnou do otvorů v čepeli.
9. Vložte montážní šroub a distanční vložky a

utáhněte.

5.4 SKLADOVÁNÍ STROJE
• Před skladováním stroj vyčistěte.
• Před skladováním stroje se ujistěte, že motor není

horký.
• Ujistěte se, že stroj nemá uvolněné nebo poškozené

součásti. Pokud je to nutné, postupujte takto:

• Vyměňte poškozené části.
• Utáhněte šrouby.
• Promluvte si s technikem autorizovaného

servisního střediska.
• Skladujte stroj v suchém prostoru.
• Ujistěte se, že se děti nemohou přiblížit k zařízení.

Před uskladněním musíte rukojeť stroje spustit.

1. Zcela uvolněte knoflíky na rukojeti na obou
stranách.

2. Dejte horní rukojeť dolů.
3. Zatlačte na obě strany spodní rukojeti.
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4. Zvedněte strany dolní rukojeti kolem okrajů
montážních držáků rukojeti. Nepřiskřípněte nebo
nezachyťte kabel.

6 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina Řešení

Rukojeť není
ve správné po-
loze.

Šrouby nejsou
správně osa-
zené.

Nastavte výšku
rukojeti a ujistěte
se, že knoflíky a
šrouby jsou
správně zarov-
nány.

Stroj se nespus-
tí.

Kapacita akumu-
látoru je nízká.

Nabijte akumulá-
tor.

Pákový spínač je
vadný.

Vyměňte pákový
spínač.

Bezpečnostní
klíč není vložen.

Vložte bezpeč-
nostní klíč.

Stroj řeže trávu
nerovnoměrně.

Trávník je hrbo-
latý.

Zkontrolujte ob-
last sečení.

Výška čepele
není nastavena
správně.

Posuňte kola do
vyšší polohy.

Stroj správně
nemulčuje.

Odřezky mokré
trávy se nalepují
na sekačku.

Před sečením
počkejte, dokud
tráva neuschne.

Chybí mulčovací
zátka.

Nainstalujte mul-
čovací zátku.

Stroj se těžko
tlačí.

Tráva je příliš vy-
soká nebo je vý-
ška čepele příliš
nízká.

Zvyšte nastavení
výšky čepele.

Zachytávač trávy
a čepel se táh-
nou v tlusté
trávě.

Odstraňte odřez-
ky trávy ze za-
chytávače trávy.

Na stroji dochází
k vysokým vibra-
cím.

Čepel je nevyvá-
žená a opotřebo-
vaná.

Vyměňte čepel.

Hřídel motoru je
ohnutá.

1. Zastavte mo-
tor.

2. Vyjměte bez-
pečnostní
klíč.

3. Vyjměte aku-
mulátor.

4. Zkontrolujte
poškození.

5. Opravte stroj
dříve, než jej
znovu spus-
títe.

Problém Možná příčina Řešení

Stroj se zastaví
během sečení.

Výška čepele je
příliš nízká.

Zvyšte nastavení
výšky čepele.

Akumulátor je
vybitý.

Nabijte akumulá-
tor.

Odřezky mokré
trávy se nalepují
na sekačku nebo
čepel.

Vyjměte akumu-
látor a zkontro-
lujte sekačku.

Provozní teplota
stroje je příliš vy-
soká.

Stroj ochlaďte.

* Pokud řešení těchto problémů nemůžete najít, obraťte
se na servisní středisko.

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí 40 V

Otáčky naprázdno 3500 / min

Záběr 350 mm

Výška sečení 20 - 70 mm

Kapacita zachytávače
trávy

40 L

Hmotnost (bez akumulá-
toru)

15 kg

Měřená hladina akustické-
ho tlaku

LPA = 66.8 dB(A) , K = 3
dB(A)

Měřená hladina akustické-
ho výkonu

LWA = 86.8 dB(A)

Garantovaná hladina
akustického výkonu

LWA.d = 89 dB(A)

Vibrace ≤2.5 m/s2 , K = 1.5 m/s2

Akumulátor BAF721 a další řady BAF

Typ nabíječky 29417 a další řady CAF

8 ZÁRUKA
(Úplné záruční podmínky naleznete na Greenworks
webové stránce společnosti)

Greenworks Záruka 3 roky na výrobek a 2 roky na
baterie (spotřební / soukromé použití) od data
zakoupení. Tato záruka se vztahuje na výrobní závady.
Vadný výrobek v záruce může být buď opraven nebo
vyměněn. Přístroj, který byl zneužitý nebo použitý jinými
způsoby, než popsanými v uživatelské příručce, může
být odmítnut pro uplatnění záruky. Na normální
opotřebení a opotřebované součásti se záruka
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nevztahuje. Původní záruka výrobce není ovlivněna
žádnou dodatečnou zárukou, kterou nabízí prodejce
nebo obchodník.

Vadný výrobek spolu s dokladem o koupi (pokladniční
stvrzenka) musí být vrácen na místo zakoupení pro
uplatnění záručního nároku.

9 PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ
Název a adresa výrobce:

Název: GLOBGRO AB Globe Group Europe

Adresa: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Švédsko

Název a adresa společnosti oprávněné vypracovat
soubor technické dokumentace:

Název: Peter Söderström

Adresa: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Švédsko

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Sekačka na trávu

Model: 2501907(LMF334)

Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku

Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

• je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o
strojních zařízeních 2006/42/ES.

• je v souladu s následujícími směrnicemi ES:

• 2014/30/EU
• 2000/14/ES a 2005/88/ES
• 2011/65/EU a (EU)2015/863

Dále prohlašujeme, že byly použity následující části,
ustanovení harmonizovaných norem:

• EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO
3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC
62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2. IEC
62321-8

Metoda posouzení shody s přílohou VI / směrnice
2000/14/ES.

Měřená hladina akustického vý-
konu

LWA: 86.8 dB(A)

Garantovaná hladina akustické-
ho výkonu

LWA.d : 89 dB(A)

Místo, datum: Mal-
mö, 10.03.2019

Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvali-
tu
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1 POPIS

1.1 ÚČEL
Tento stroj sa používa na kosenie trávnikov v
domácnosti. Rezacia čepeľ musí byť približne
rovnobežne so zemou. Všetky štyri kolesá sa musia pri
kosení dotýkať zeme.

1.2 PREHĽAD
Obrázok 1-9.

1 Rýchlouvoľňovacia páčka
2 Dolná rukoväť
3 Horná rukoväť
4 Gombík
5 Skrutka
6 Zachytávač trávy
7 Zadné výstupné dvierka
8 Mulčovacia zátka
9 Páka pre nastavenie výšky
10 Dvierka pre batérie
11 Akumulátorová batéria
12 Bezpečnostný kľúč
13 Tlačidlo Štart
14 Pákový spínač
15 Predné koleso
16 Zadné koleso
17 Drážka
18 Montážna skrutka
19 Rozpera
20 Nôž

2 BEZPEČNOSŤ

 VAROVANIE
Uistite sa, že dodržujete všetky bezpečnostné pokyny.

Pozrite si Bezpečnostnú príručku.

3 INŠTALÁCIA

 VAROVANIE
Nezamieňajte ani nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
výrobca neodporúča.

 VAROVANIE
Nevkladajte bezpečnostný kľúč alebo akumulátor, kým
nenainštalujete všetky súčasti.

3.1 ROZBALENIE STROJA

 VAROVANIE
Pred použitím sa uistite, že ste správne zložili stroj.

 VAROVANIE
• Ak sú diely poškodené, nepoužívajte stroj.
• Ak nemáte všetky súčasti, nepoužívajte stroj.
• Ak sú súčasti poškodené alebo chýbajú, obráťte

sa na servisné stredisko.

1. Otvorte balenie.
2. Prečítajte si dokumentáciu priloženú v škatuli.
3. Vyberte všetky nezmontované diely zo škatule.
4. Vyberte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte škatuľu a obal v súlade s miestnymi

predpismi.

3.2 ROZLOŽENIE A PRISPÔSOBENIE
SPODNEJ RUKOVÄTE

Obrázok 2.
1. Vytiahnite a zatlačte hornú rukoväť pre nastavenie

rukoväte do pracovnej polohy. Uistite sa, že
rukoväte správne zapadnú do správnej polohy.

2. Dotiahnite dolnú rukoväť pomocou
rýchlouvoľňovacích páčok na oboch stranách.

 POZNÁMKA
Uistite sa, že obe rukoväte sú v rovnakej polohe.

 VAROVANIE
Nepoškoďte káble pri sklápaní alebo vyklápaní
rukovätí.

3.3 INŠTALÁCIA HORNEJ RUKOVÄTE
Obrázok 3.
1. Zarovnajte otvory v hornej a spodnej rukoväti.
2. Vložte skrutky do otvorov.
3. Dotiahnite matice na skrutkách.
4. Urobte rovnakú operáciu na druhej strane.

3.4 INŠTALÁCIA ZACHYTÁVAČA
TRÁVY

Obrázok 4.
1. Odstráňte mulčovaciu zátku.
2. Otvorte zadné výstupné dvierka a podržte ich.
3. Pridržte zachytávač trávy na jeho rukoväti a

zaháknite háčiky do štrbín.
4. Zatvorte zadné výstupné dvierka.
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3.5 INŠTALÁCIA MULČOVACEJ ZÁTKY
Obrázok 5.
1. Odstráňte zachytávač trávy.
2. Otvorte zadné výstupné dvierka a podržte ich.
3. Uchopte mulčovaciu zátku za jej rukoväť a vložte ju

do vyhadzovacieho tunela.
4. Zatvorte zadné výstupné dvierka.

3.6 NASTAVENIE VÝŠKY ČEPELE
Čepeľ stroja je možné nastaviť na rôzne výšky.

Obrázok 6.
1. Vytiahnite páku pre nastavenie výšky smerom

dozadu pre zvýšenie výšky čepele.
2. Posuňte páku pre nastavenie výšky smerom

dopredu pre zníženie výšky čepele.

3.7 INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA
Obrázok 7.

 VAROVANIE
• Ak je akumulátor alebo nabíjačka poškodená,

vymeňte akumulátor alebo nabíjačku.
• Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora

zastavte stroj a počkajte, kým sa motor zastaví.
• Prečítajte si, oboznámte sa a dodržujte pokyny

uvedené v príručke pre akumulátor a nabíjačku.

1. Otvorte dvierka priestoru pre akumulátor.
2. Zarovnajte rebrá na akumulátore s drážkami v

priestore pre akumulátor.
3. Zatlačte akumulátor do priestoru preň, kým

akumulátor nezapadne na miesto.
4. Keď budete počuť kliknutie, akumulátor je

nainštalovaný.
5. Zatvorte kryt pre akumulátor.

 POZNÁMKA
Motor sa spustí iba po vložení bezpečnostného kľúča.

3.8 ODSTRÁNENIE AKUMULÁTORA
Obrázok 7.
1. Otvorte dvierka priestoru pre akumulátor.
2. Vyberte bezpečnostný kľúč.
3. Stlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora.
4. Vyberte akumulátor zo stroja.

4 OBSLUHA

 VAROVANIE
Pri práci používajte ochranu očí.

4.1 SPUSTENIE STROJA
Obrázok 8.
1. Vložte bezpečnostný kľúč.
2. Stlačte a podržte štartovacie tlačidlo.
3. Počas držania štartovacieho tlačidla, posuňte

pákový spínač v smere riadidiel.
4. Po stlačení pákového spínača môžete uvoľniť

štartovacie tlačidlo. Stroj sa zastaví po uvoľnení
pákového spínača.

4.2 ZASTAVENIE STROJA
Obrázok 8.
1. Uvoľnite pákový spínač pre zastavenie stroja.

 VAROVANIE
Pred opätovným spustením stroja počkajte, až sa
čepele celkom zastavia. Stroj rýchlo nevypínajte a
nezapínajte.

 VAROVANIE
Po ukončení práce vždy vyberte bezpečnostný kľúč a
akumulátor.

4.3 VYPRÁZDNENIE ZACHYTÁVAČA
TRÁVY

1. Stroj zastavte.
2. Vyberte bezpečnostný kľúč.
3. Vyberte batériu.
4. Otvorte zadné výstupné dvierka a podržte ich.
5. Pridržte zachytávač trávy za jeho rukoväť a

odháknite ho zo štrbín.
6. Zatvorte zadné výstupné dvierka.
7. Vyprázdnite zachytávač trávy.

4.4 PRÁCA NA SVAHU

 VAROVANIE
Nekoste na svahu so sklonom, ktorý presahuje 15 °.
Ak sa na svahu necítite pohodlne, nekoste na svahu.

• Nejazdite po svahu hore a dole, keď kosíte naprieč
svahom. Buďte opatrní pri zmene smeru na svahu.

• Sledujte diery, vyjazdené koľaje, skaly a ďalšie
skryté predmety, ktoré môžu spôsobiť pád.
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Odstráňte všetky prekážky, ako sú kamene a
konáre stromov.

• Uistite sa, že máte stabilný postoj. Ak ste v
nerovnováhe, okamžite uvoľnite pákový spínač.

• Nekoste v blízkosti výsypov, priekop alebo násypov.

4.5 PREVÁDZKOVÉ TIPY
• Nepokúšajte sa premostiť funkciu štartovacieho

tlačidla alebo pákového spínača.
• Pri spúšťaní stroj nenakláňajte.
• Nestrkajte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod

rotujúce časti.
• Udržujte výpustný žľab čistý.
• Nekoste mokrú trávu.
• Vyššia výška čepele je nutná pre novú nebo hrubú

trávu.
• Po každom použití vyčistite spodnú časť kosačky.

Odstráňte odrezky trávy, listy, nečistoty a ďalšie
pozostatky.

5 ÚDRŽBA

 VAROVANIE
Pred údržbou odstráňte zo zariadenia bezpečnostný
kľúč a akumulátor.

 VAROVANIE
Udržujte motor a akumulátor bez trávy, listov alebo
prílišnej mastnoty.

 VÝSTRAHA
Používajte iba schválené náhradné diely.

 VÝSTRAHA
Nedovoľte, aby brzdové kvapaliny, benzín alebo
materiály na báze ropy prišli do kontaktu s plastovými
dielmi. Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie plastov
a znemožniť ich používanie.

 VÝSTRAHA
Na plastový kryt alebo súčasti nepoužívajte silné
rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

5.1 CELKOVÁ ÚDRŽBA
• Pred každým použitím skontrolujte stroj, či nie je

poškodený, nechýbajú alebo nie sú uvoľnené žiadne
diely, ako napr. skrutky, matice a uzávery.

• Správne dotiahnite všetky spojovacie prvky a
uzávery.

• Čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte vodu.

5.2 MAZANIE
Naneste dostatočné množstvo vysokokvalitného maziva
na všetky ložiská. Žiadne ďalšie mazanie ložísk nie je
nutné pri bežných prevádzkových podmienkach.

 VAROVANIE
Nemažte súčasti kolesa. Mazanie môže v prevádzke
spôsobiť poškodenie súčastí kolesa.

5.3 VÝMENA ČEPELE
Obrázok 9.

 VAROVANIE
Používajte iba schválené náhradné čepele.

 VAROVANIE
Vždy si chráňte ruky pevnými rukavicami alebo
zabalením čepelí handrou, keď sa ich dotýkate.

1. Stroj zastavte.
2. Uistite sa, že sa čepele celkom zastavia.
3. Vyberte bezpečnostný kľúč a akumulátor.
4. Prevráťte kosačku na bočnú stranu.
5. Pre zabránenie pohybu čepele použite kus dreva.
6. Odstráňte montážnu skrutku a rozpery pomocou

kľúča alebo nadstavca.
7. Vyberte čepeľ.
8. Nainštalujte novú čepeľ. Uistite sa, že vyvýšené

miesta zapadnú do otvorov v čepeli.
9. Vložte montážnu skrutku a rozpery a dotiahnite.

5.4 SKLADOVANIE STROJA
• Pred skladovaním vyčistite stroj.
• Pred skladovaním stroja sa uistite, že motor nie je

horúci.
• Uistite sa, že stroj nemá uvoľnené alebo poškodené

súčasti. Ak je to nutné, postupujte takto:

• Vymeňte poškodené časti.
• Dotiahnite skrutky.
• Kontaktujte osobu z autorizovaného servisného

strediska.
• Skladujte stroj v suchom priestore.
• Uistite sa, že sa deti nemôžu priblížiť k stroju.

Pred uskladnením musíte rukoväť stroja spustiť.

1. Celkom uvoľnite gombíky na rukoväti na oboch
stranách.

2. Dajte hornú rukoväť dole.
3. Zatlačte na obe strany spodnej rukoväti.
4. Zdvihnite strany dolnej rukoväti okolo okrajov

montážnych držiakov rukoväti. Nepriškripnite alebo
nezachyťte kábel.
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6 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Riešenie

Rukoväť nie je
v správnej po-
lohe.

Skrutky nie sú
správne osa-
dené.

Nastavte výšku
rukoväte a uistite
sa, že tlačidlá a
skrutky sú
správne zarov-
nané.

Stroj sa nespus-
tí.

Kapacita akumu-
látora je nízka.

Nabite akumulá-
tor.

Pákový spínač je
chybný.

Vymeňte pákový
spínač.

Bezpečnostný
kľúč nie je vlože-
ný.

Vložte bezpeč-
nostný kľúč.

Stroj kosí trávu
nerovnomerne.

Trávnik je hrbo-
ľatý.

Skontrolujte ob-
lasť kosenia.

Výška čepele nie
je správne nas-
tavená.

Posuňte kolesá
do vyššej polo-
hy.

Stroj správne
nemulčuje.

Odrezky mokrej
trávy sa lepia na
kosačku.

Pred kosením
počkajte, kým
tráva uschne.

Chýba mulčova-
cia zátka.

Nainštalujte mul-
čovaciu zátku.

Stroj sa ťažko
tlačí.

Tráva je príliš vy-
soká alebo je vý-
ška čepele príliš
nízka.

Zvýšte nastave-
nie výšky čepele.

Zachytávač trávy
a čepeľ sa ťaha-
jú v hrubej tráve.

Odstráňte odrez-
ky trávy zo za-
chytávača trávy.

Na stroji dochád-
za k vysokým vi-
bráciám.

Čepeľ je nevyvá-
žená a opotrebo-
vaná.

Vymeňte nôž.

Hriadeľ motora je
ohnutý.

1. Zastavte mo-
tor.

2. Vyberte bez-
pečnostný
kľúč.

3. Vyberte aku-
mulátor.

4. Skontrolujte
poškodenie.

5. Opravte stroj
predtým, než
ho znovu
spustíte.

Problém Možná príčina Riešenie

Stroj sa zastaví
počas kosenia.

Výška čepele je
príliš nízka.

Zvýšte nastave-
nie výšky čepele.

Akumulátor je
vybitý.

Nabite akumulá-
tor.

Odrezky mokrej
trávy sa lepia na
kosačku alebo
čepeľ.

Vyberte akumu-
látor a skontro-
lujte kosačku.

Prevádzková te-
plota stroja je
príliš vysoká.

Stroj ochlaďte.

* Ak riešenie týchto problémov nemôžete nájsť, obráťte
sa na servisné stredisko.

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie 40 V

Rýchlosť bez zaťaženia: 3500 / min

Záber 350 mm

Výška kosenia 20 - 70 mm

Kapacita zachytávača
trávy

40 L

Hmotnosť (bez akumulá-
tora)

15 kg

Meraná hladina akustické-
ho tlaku

LPA = 66.8 dB(A) , K = 3
dB(A)

Meraná hladina akustické-
ho výkonu

LWA = 86.8 dB(A)

Garantovaná hladina
akustického výkonu

LWA.d = 89 dB(A)

Vibrácie ≤2.5 m/s2 , K = 1.5 m/s2

Akumulátor BAF721 a ďalšie série
BAF

Typ nabíjačky 29417 a ďalšie série
CAF

8 ZÁRUKA
(Úplné záručné podmienky nájdete na Greenworks
webovej stránke spoločnosti)

Greenworks Záruka 3 roky na výrobok a 2 roky na
akumulátor (spotrebné / súkromné používanie) od
dátumu zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na výrobné
chyby. Chybný výrobok v záruke môže byť buď
opravený alebo vymenený. Prístroj, ktorý bol zneužitý
alebo použitý inými spôsobmi, než popísanými v
používateľskej príručke, môže byť odmietnutý na
uplatnenie záruky. Na normálne opotrebovanie a
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opotrebované súčasti sa záruka nevzťahuje. Pôvodná
záruka výrobcu nie je ovplyvnená žiadnou dodatočnou
zárukou, ktorú ponúka predajca alebo obchodník.

Chybný výrobok spolu s dokladom o zakúpení
(pokladničný blok) musí byť vrátený na miesto
zakúpenia pre uplatnenie záruky.

9 VYHLÁSENIE ES O ZHODE
Názov a adresa výrobcu:

Názov: GLOBGRO AB Globe Group Europe

Adresa: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Švédsko

Názov a adresa spoločnosti oprávnenej vypracovať
súbor technickej dokumentácie:

Názov: Peter Söderström

Adresa: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Švédsko

Týmto prehlasujeme, že výrobok

Kategória: Kosačka na trávu

Model: 2501907(LMF334)

Výrobné číslo: Pozrite si štítok s označením
výrobku

Rok výroby: Pozrite si štítok s označením
výrobku

• je v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o
strojných zariadeniach 2006/42/ES.

• je v súlade s nasledujúcimi smernicami ES:

• 2014/30/EÚ
• 2000/14/ES a 2005/88/ES
• 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863

Ďalej vyhlasujeme, že boli použité nasledujúce časti,
ustanovenia harmonizovaných noriem:

• EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO
3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC
62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2. IEC
62321-8

Metóda posudzovania zhody s prílohou VI smernice
2000/14/ES.

Meraná hladina akustického vý-
konu

LWA: 86.8 dB(A)

Garantovaná hladina akustické-
ho výkonu

LWA.d : 89 dB(A)

Miesto, dátum: Mal-
mö, 10.03.2019

Podpis: Ted Qu, riaditeľ pre kva-
litu
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