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Návod k použití

SK

Návod na obsluhu Pred použitím prístroja si pozorne preèítajte návod na obsluhu.

Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití !
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Informaèní piktogramy umístìné na sekaèce
Vyobrazenie a vysvetlivky k typovému štítku
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CZ
Používejte ochranné brýle a chránièe sluchu!
Pozor!
Prostudujte si návod k použití!
Zabraòte pøístupu ostatním osobám do nebezpeèné zóny!
Vyžínací hlavice po vypnutí pøístroje ještì chvíli rotuje - zachovávejte bezpeènou vzdálenost!
Tento elektrický pøístroj chraòte pøed vlhkem!
Pøi poškození elektrického kabelu odpojte pøístroj z elektrické sítì!
Pozor! Ochrana životního prostøedí ! Tento pøístroj se nesmí likvidovat spoleènì s domovním/komunálním
odpadem. Vysloužilý pøístroj je zapotøebí odevzdat firmì zabývající se ekologickou likvidací odpadu.

SK
1 Používajte ochranu zraku a sluchu!
2 Pozor!
3 Preštudujte si návod na použitie!
4 Udržujte okolostojacich mimo ohrozenú oblase!
5 Po vypnutí zariadenia pokraèuje rezný nástroj v rotácii!
6 Zariadenie nepoužívajte vo vlhku!
7 Okamžite odpojte zariadenie od siete v prípade, že prívodný kábel je poškodený alebo prerušený!
8 Pozor! Ochrana životného prostredia ! Tento prístroj sa nesmie likvidova spoloène s domovým/komunálnym
odpadom. Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzda do zberných surovín.
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Sekačka na trávu

èEsky

1. Technické parametry
Model
jmenovité napětí
jmenovitý kmitoèet
Elektromotor
otáèky naprázdno
šířka záběru
průměr struny
délka struny
prodlužování struny
		
hmotnost
hladina akustického tlaku podle EN 786
hladina zrychlení vibrace podle EN 786

RT
V~
Hz
W
min-1
cm
mm
m

kg
dB (A)
m/s2

2522 A
230
50
250
11.000
22
1,4
1x6
automaticky
poklepem
1,3
77
3,7

3002 A
230
50
300
11.000
24
1,4
1x6
automaticky
poklepem
1,6
78
3,5

3003 DA
230
50
335
11.000
24
1,4
2x4
automaticky
poklepem
1,7
79
5,7

Pøístroj je odrušen podle EN 55014 a EN 61000.
Ochranná tøída II/VDE 0700
Technické zmìny vyhrazeny.
Pøístroje jsou zkonstruované podle pøedpisù,VDE 0700-1 a VDE 0700-91, a v plné míøe vyhovují pøedpisùm Zákona
o bezpeènosti pøístrojù a produktù.

2. Obecné bezpeènostní pokyny
Základní informace o hlučnosti stroje: hladina
akustického tlaku v místě obsluhy může při práci
dosáhnout až 85 dB(A). V takovém případě se
doporučuje používat osobní ochranné pomůcky na
ochranu sluchu (např. chrániče sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku ! Dodržujte pøi uvádění
do provozu regionální pøedpisy.
Pozor: Pøi použití elektrických přístrojů je tøeba
dodržovat k ochraně před zasažením elektrickým
proudem, nebezpečím zranění a vznikem požáru
následující zásadní bezpeènostní pokyny. Přečtěte
si a vezmìte v úvahu všechny tyto pokyny døíve,
než uvedenou strunovou sekačku použijete.
Bezpeènostní pokyny dobøe uschovejte.
Sekaèky jsou konstruovány podle posledního stavu
techniky a uznávaných bezpeènostnì technických
pravidel. Pøesto se mohou pøi jejich použití
vyskytnout situace, ohrožující zdraví a život uživatele
nebo tøetích osob, pøíp. poškozující sekaèku a další
vìcné hodnoty.
Sekaèky se smìjí používat pouze v technicky
bezvadném stavu, jakož i v souladu s urèením,
bezpeènostními pokyny a pokyny ohlednì možných
nebezpeèí pøi dodržování pokynů v návodu
k použití ! Zejména je tøeba neprodlenì (nechat)
odstranit všechny poruchy, které negativnì ovlivòují
bezpeènost!
Pøeètìte si peèlivì tento návod k použití. V každém

pøípadì dodržujte pokyny ohlednì
nebezpeèí a bezpeènostní pokyny.

možných

Nedodržení tìchto pokynù mùže mít za následek
ohrožení života. V každém pøípadì je nezbytné
dodržovat pokyny k ochraně před úrazy. Pøeètìte si
je pøed použitím této sekaèky.

3. Úèel použití
Strunové sekačky jsou výhradnì urèeny pro dosekávání
okrasných trávníkù, tzn. okrajù trávníkù. Jiné nebo tento
rozsah pøekraèující použití, jako napø. sekání keøù a
živých plotù nebo velkoplošných trávníkù, se považuje
za použití v rozporu s jejich určením. Za škody, které pøi
takovém použití vzniknou, výrobce / dodavatel neruèí.
Riziko nese výhradnì uživatel. Použití v souladu s
urèením zahrnuje dále dodržování návodu na použití a
dodržování podmínek provozu a údržby.
Návod k obsluze ukládejte na místì použití sekaèky.

4. Bezpeènostní pokyny
A. Obecné pokyny
1. Vysoké otáèky sekaèky a pøívodní kabel v sobì
skrývají zvýšené nebezpeèí. Proto je nezbytné
pøi práci se sekaèkou dodržovat zvláštní
bezpeènostní pokyny.
2. Pøed provádìním veškerých prací na sekaèce,
pøed èištìním a pøepravou vytáhnìte vidlici ze
zásuvky. Sekaèka se musí odpojit od sítì,
zùstane-li stát bez dozoru.
Před údržbou,
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

kontrolou poškození přívodního kabelu či
opravou sekačky je nutné vždy vytáhnout vidlici
ze zásuvky.
Uživatel by si mìl od prodejce nebo odborníka
nechat předvést bezpeèné zacházení se
sekaèkou.
Zákaz obsluhy sekaèky pro nezletilé osoby.
Sekaèka se smí pøedat (pùjèit) pouze osobám,
které jsou podrobnì seznámeny s její obsluhou.
V každém pøípadì pøedejte spolu se sekaèkou i
návod k použití. Mladiství do 16 let nesmí přístroj
používat.
Uživatel je zodpovìdný za tøetí osoby nacházející
se v pracovní oblasti pøístroje.
Osoby, které se sekaèkou pracují, musí být
zdravé, odpoèinuté a v dobré kondici.
Nezapomeòte na vèasné pøestávky v práci! - Se
sekaèkou nepracujte pod vlivem alkoholu nebo
omamných látek.
Na sekaèce neprovádìjte zmìny, nenahrazujte
nylonovou strunu napø. ocelovým drátem. Mohli
byste tak ohrozit své zdraví. Za škody, které
vzniknou v dùsledku použití sekaèky v rozporu
s urèením nebo následkem nedovolených zmìn,
nepøebírá výrobce žádnou zodpovědnost.
Nezapínejte sekaèku, pokud se v blízkosti zdržují
osoby, zejména dìti, nebo domácí zvíøata.
V okruhu 15 m se nesmí zdržovat ani další osoby
/ dìti, ani zvíøata, protože se od rotující sekací
hlavice mohou odrážet kameny apod.

B. Pokyny pro použití
10. Sekaèka se smí používat pouze k sekání trávy
a plevele podél zídek, pod ploty, okolo stromů
a sloupků, na schodech, dláždìných cestách a
terasách, pod keøi a živými ploty, na pøíkrých
svazích, ve spárách mezi dlažebními kostkami
atd.
C. Pokyny pro bezpeèné použití
11. V zájmu bezpeèného provozu se doporuèuje
napájet sekaèku pøes proudový chránič
s vybavovacím proudem max. 30 mA. Další
informace vám sdìlí elektro-instalatér.
12. Pøed každým použitím sekaèky se musí
zkontrolovat její správná funkce a pøedepsaný,
provoznì bezpeèný stav. Zejména je dùležité
zkontrolovat pøívodní kabel a prodlužovací kabel,
vidlici, spínaè a sekací hlavici.
13. Pøed použitím se musí zkontrolovat, zda pøívodní
a prodlužovací kabel nevykazují známky
poškození nebo stárnutí. Sekaèka na trávu se
nesmí používat, pokud jsou kabely poškozeny
nebo opotøebeny.
14. Dojde-li k poškození kabelu bìhem práce
se sekaèkou, musí se kabel okamžitì odpojit
od sítì. Kabelu se nedotýkejte døíve, než bude
odpojen od sítì.
15. Pozor! Nebezpeèí! Sekací prvky po vypnutí
motoru dobíhají. Vzniká nebezpeèí úrazù na
prstech rukou a na nohou!
16. Používejte pouze kabely, které odpovídají daným
pøedpisùm. Vidlice a spojky prodlužovacích

kabelù musí být chránìny pøed odstøikující
vodou. Sekaèka se smí provozovat pouze
s bezvadným ochranným zaøízením, zvláštní
pozornost je nutné vìnovat pevnému usazení
sekací hlavice.
17. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice a
sekací hlavice.
18. Motor se smí spouštìt až tehdy, když se v blízkosti
sekacích prvkù nenacházejí ruce a nohy.
19. Pøi práci se sekaèkou noste ochranné brýle nebo
ochranu oèí, plné boty s drsnou podrážkou,
pøiléhavé pracovní obleèení, rukavice a ochranu
sluchu.
20. Pøi neopatrném používání sekaèky mohou rotující
sekací prvky zpùsobit zranìní rukou a nohou.
21. Sekaèku na trávu držte vždy pevnì obìma
rukama - dbejte na stabilní a bezpeènou polohu.
22. Se sekaèkou pracujte klidnì, s rozvahou a pouze
pøi dobrém svìtle a podmínkách viditelnosti a
neohrožujte ostatní! Pracujte opatrnì!
23. S prodlužovacím kabelem manipulujte vždy
tak, aby se nepoškodil a netvořil vám pøekážky
v chùzi.
24. Nepřetahujte prodlužovací kabel pøes hrany,
ostré nebo špièaté pøedmìty, ani jej nelamte,
napø. pode dveømi a v oknech.
25. Při práci musí být namontován ochranný štít
vyžínací hlavice a strunová sekačka natočena
ochranným štítem k obsluze.
26. Vidlici neodpojujte ze zásuvky tahem za kabel,
ale za vidlici.
27. V nepøehledném, hustì porostlém terénu pracujte
se zvláštní pozorností!
28. Sekaèku nenechávejte stát za deštì venku.
29. Nesekejte mokrou trávu! Sekaèku nepoužívejte
v dešti!
30. Prodlužovací kabel držte tak, aby se nedostal do
kontaktu s rotující nylovovou strunou.
31. Pøi pøepravì sekaèky na krátkou vzdálenost
(napø. na jiné místo) uvolnìte spínaè a odpojte
vidlici.
32. Pozor na nebezpeèí sklouznutí na svazích nebo
na nerovném terénu.
33. Svahy sekejte napøíè sklonu. Pozor pøi otáèení!
34. Dejte pozor na paøezy a koøeny, o které mùžete
zakopnout!
35. Ze sekací hlavice se musí pravidelnì odstraòovat
namotaná tráva!
36. Sekací hlavice se musí v krátkých intervalech
pravidelnì kontrolovat. Pøi zjevných zmìnách
(vibrace, hluk) sekaèku okamžitì vypněte. Pevně
ji držte a přitlačte hlavici k zemi, aby se zastavila,
pak vytáhněte vidlici ze zásuvky. Zkontrolujte
sekací hlavici - pozornost vìnujte trhlinám.
37. Pozor na zranìní o zaøízení, které slouží k odøezávání struny. Po výmìnì cívky se strunou nebo
po prodloužení vlákna podržte sekaèku nejprve
v normální pracovní poloze, až potom ji zapnìte.
38. Poškozenou sekací hlavici okamžitì nechte
vyměnit i v případě zdánlivì nepatrných vlasových
CZ-2

trhlin. Poškozenou sekací hlavici neopravujte.
39. Po pøerušení a ukonèení práce: Odpojte vidlici!
Proveïte údržbu sekaèky (pøi odpojené vidlici):
Provádìjte pouze ty údržbáøské práce, které jsou
popsány v návodu k použití. Všechny ostatní
práce svìøte servisu.
40. Pravidelně čistěte otvory pro chladicí vzduch na
krytu motoru.
41. Používejte pouze originální náhradní díly.
42. Používejte pouze originální sekací hlavice
a náhradní cívky. Nikdy nepoužívejte kovové
sekací prvky.
43. Plastové èásti èistìte vlhkým hadøíkem.
Mechanické èisticí pøípravky by mohly umìlou
hmotu poškodit.
44. Sekaèku nikdy nestøíkejte proudem vody!
45. Sekaèku ukládejte na suchém místì.
Dùležité pokyny pro zachování záruèních nárokù:
• Udržujte vstupní vzduchové otvory v èistotì, aby
se mohl motor chladit.
• Nepracujte se strunou delší, než jak nastavuje
øezací bøit.
• Používejte pouze strunu o průměru max. 1,4 mm a
originální cívku (nejlépe naši originální strunu).
• Netlaète sekací hlavici k zemi, tím brzdíte spuštìný
motor.
• Pøedcházejte nárazùm sekací hlavice na tvrdý
podklad, jinak ztratí høídel motoru vyváženost.

5. Montáž ochranného štítu (obr. 1 - 3)
Pøiložte ochranný štít na tìleso sekaèky tak, aby oba
vodicí mùstky ochranného štítu zapadaly do výøezù
v tìlese motoru. Nyní otoète ochranný štít o 90 stupòù
až do správné polohy, jak je uvedeno na nákresu. Vodicí
mùstky ochranného štítu musí øádnì zapadat do daných
drážek na tìlese motoru.
Volitelnì mùže být k Vaší sekačce pøibalena i
následující varianta ochranného štítu (obr. 3).
Montážní šroub je v tomto pøípadì sevøen do držáku na
spodní stranì ochranného štítu. Vyjmìte šroub z držáku
a pokraèujte dále podle výše uvedeného popisu.
Pozor: (obr. 16) K ochraně proti pořezání řezacím
zařízením struny je na ochranném štítu Vaší sekačky
trávníku nasazena ochrana ostří nože z umělé hmoty
nápadné, svítící barvy (X). Tato ochrana ostří nože
se musí nutně před uvedením sekačky do provozu
odstranit. Uschovejte si dobře tuto ochranu ostří
nože a použijte ji při přepravě a skladování sekačky.

6. Pøipojení sekaèky (obr. 4)
Sekaèky lze provozovat pouze na jednofázový støídavý
proud. Jsou izolovány podle tøídy II VDE 0700 a CEE
20. Pøed zapnutím sekaèky zkontrolujte, zda napìtí
sítì souhlasí s provozním napìtím, které je uvedeno na
typovém štítku.
Minimální průřezy vodičů prodlužovacího kabelu:

• Vidlice sekaèky se zasune do zásuvky prodlužovacího
kabelu.
• Pro odlehèení tahu prostrète smyèku prodlužovacího
kabelu otvorem v držadle a položte ji na hák pro
odlehèení tahu.
• Po skonèení práce pøetáhnìte smyèku dopøedu pøes
hák a vytáhnìte ji z držadla. Vytáhnìte síťovou vidlici.

7. Zapnutí a vypnutí (obr.5)
Pøi spouštìní sekaèky na trávu:
• Zaujmìte stabilní postoj.
• Uchopte sekaèku do obou rukou.
• Stùjte zpøíma a sekaèku držte volnì.
• Nepokládejte sekací hlavici na zem!
• Stisknìte spínaè.
• Uvolněním spínače se sekačka vypíná.
(Pozor! Vyžínací hlavice dobíhá několik vteřin)

8. Sekání trávníku (obr.6)
• Na malých plochách rovnomìrnì pøejíždìjte sekaèkou
sem a tam - k sekání vìtších ploch není sekaèka
vhodná.
• Sekejte podle možností levou polovinou, pak se
posekaná tráva, prach a zvíøené kamínky apod.
odhazují dopøedu, tedy smìrem od obsluhy.
• Ideální pracovní podmínky dosáhnete, když budete
sekaèku držet se sklonem cca 20 - 30 stupňů ve směru
pohybu sekací hlavice.
• Zabraňte kontaktu sekací struny s překážkami, jako jsou
ploty, zdi, kameny atd. To vede k jejímu nadměrnému
opotřebení.
• Sekačku je možné používat pro dosekávání okrajů
travních ploch, kolem stromů a cest apod. Sekačka
není určena pro sekání větších ploch. Doporučená
maximální doba chodu je 20 minut. Po přerušení práce
nechte sekačku v klidu také alespoň 20 minut. Čím je
tráva vyšší a hustší, tím častěji provádějte přestávky
v práci.

9. Nastavení délky žací struny
Pravidelnì kontrolujte nylonovou strunu, zda není
poškozena a zda má délku, nastavenou øezacím bøitem.
Pokud tomu tak není, postupujte takto:
Pøi klesajícím výkonu: Sekačku spusťte a podržte ji
nad trávníkem. Sekací hlavicí se lehce dotknìte zemì
(obr. 7). Struna se nastaví, pokud je dlouhé alespoò 2,5
cm. Když je struna kratší, sekaèku vypnìte a odpojte
od sítì. Nástavec cívky stisknìte až na doraz a silou
zatáhnìte za konec struny (obr. 8). Pokud není konec
struny vidìt - viz bod 10 (výmìna cívky).
Je-li struna delší než 8,5 cm, odøízne se pøi spuštìní
automaticky na správnou délku (obr. 9).
Pozor: Øezací bøit se musí oèistit od zbytkù trávy, aby
tím nebyl výsledný øez negativnì ovlivnìn.
Pozor: Nebezpeèí poranìní o odøezávací nožík.

1,5 mm2
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10. Výmìna cívky se strunou (obr. 10 + 11)
Nejdøíve sekaèku vypnìte a vytáhnìte síťovou vidlici.
Poèkejte chvíli, až se nylonová struna zastaví. Poté
stisknìte oba pojistné jazýčky 1 po stranì vyžínací hlavy a
odklopte nahoru kryt vyžínací hlavice 2 (obr. 10). Vyjmìte
prázdnou cívku a nasaïte novou cívku 3 tak, aby konce
strun vyčnívaly z příslušných výstupních otvorů na stranì
vyžínací hlavy (obr. 11). Dbejte na to, aby pružina 4 byla
øádnì usazena pod cívkou. Nakonec znovu nasaïte kryt.
Oba pojistné jazýčky musí øádnì zaskoèit.

a kovové díly a postoupit je k opětovnému zpracování.
Informace k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce
nebo města.

Výměna žací struny
Pokud budete navíjet novou strunu na prázdnou cívku,
dbejte zejména na:
-- dostatečné uchycení struny v cívce,
-- namotání struny ve správném směru – tj. proti směru
otáčení vyžínací hlavy,
-- maximální délku a maximální průměr použité struny,
aby odpovídaly hodnotám uvedeným v Technických
parametrech,
-- správné sestavení vyžínací hlavy.

11. Poruchy
• Sekaèka nebìží: Zkontrolujte, zda je zajištìn pøívod
proudu (napø. pokusem na jiné zásuvce nebo pomocí
zkoušeèky napìtí). V pøípadì, že sekaèka nebìží pøi
zapojení do zásuvky pod proudem, zašlete sekaèku
nedemontovanou našemu centrálnímu servisu nebo
do autorizované opravny.
• Sekací struna zapadne do krytu cívky: Cívku
demontujte (podle pokynù pod bodem 10), provléknìte
konce struny otvory a cívku opìt namontujte. Pokud
je nylonová struna spotřebovaná, nasaïte novou cívku
nebo kazetu.
Jiné poruchy sekaèky neodstraòujte vlastními silami, ale
zašlete sekaèku k opravì do autorizované opravny.

12. Ukládání
• Sekaèku øádnì oèistìte, zejména pøívodní vzduchové
otvory.
• Nepoužívejte k èištìní vodu.
• Sekaèku uložte na suché a bezpeèné místo. Chraòte ji
pøed neoprávnìným použitím (napø. pøed dìtmi).

13. Servis
Servis provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách
a specializovaných servisech a pøes své dealery. Adresu
nejbližšího servisu naleznete v telefonním seznamu „Zlaté
stránky“ pod heslem „Zahradnické nářadí a stroje“.

14. Likvidace a ochrana životního prostøedí
Když Váš přístroj jednoho dne doslouží nebo jej již nebudete
potřebovat, v žádném případě přístroj neodhazujte do
domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte ekologicky.
Prosíme, abyste přístroj odevzdali v pověřené sběrně
k ekologické likvidaci. Zde je možné separovat plastové
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Kosaèka na trávu

SLOVENSKY

1. Technické dáta
Model
menovitý príkon
menovitý kmitoet
Menovitý výkon
otáky naprázdno
šírka kosenia
sila vlákna
d¾žka vlákna
predlžovanie vlákna

RT
V~
Hz
W
1/min
cm
mm
m

hmotnose
hladina akustického tlaku podla EN 786
vibrácie podla EN 786

kg
dB(A)
m/s2

2522 A
230
50
250
11.000
22
1,4
1x6
automatický
poklepom
1,3
77
3,7

3002 A
230
50
300
11.000
24
1,4
1x6
automatický
poklepom
1,6
78
3,5

3003 DA
230
50
335
11.000
24
1,4
2x4
automatický
poklepom
1,7
79
5,7

Odrušené pod¾a EN 55014 a EN 61000.
Ochranná trieda II/VDE 0700
Technické zmeny zostávajú výhradne v práve výrobcu.
Prístroje sú skonštruované pod¾a predpisov, VDE 0700-1, VDE 0700-91, a zodpovedajú úplne predpisom Zákona o
bezpeènosti prístrojov a výrobkov.

2. Základné bezpenostné predpisy
Nariadenie o hluènosti strojov 3. GSGV: Hladina
akustického tlaku na pracovisku smie prekroèiť
85 bD(A). V takomto prípade je nutné, aby užívate¾
prijal ochranné opatrenia proti hluku (napr. aplikoval
ochranu sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku! Pri spustení do prevádzky
dodržujte regionálne predpisy.
Pozor: Pri použití elektrických nástrojov je nutné
dodržiavae zásady bezpeènosti proti elektrickým
úrazom a proti požiarom. Preítajte si a vezmite do
úvahy všetky tieto pokyny skôr, než daný elektrický
nástroj použijete. Bezpeènostné pokyny dobre
uschovajte.
Kosaèky sú konštruované pod¾a posledného stavu
techniky a uznávaných bezpeènostno-technických
pravidiel. Aj napriek tomu sa môžu pri ich použití
vyskytnúe situácie ohrozujúce zdravie a život užívate¾a
alebo tretích osôb, príp. poškodzujúce kosaèku a
alšie vecné hodnoty.
Kosaèky sa smú používae iba v technicky bezchybnom
stave, ako aj v súlade s urèením, bezpeènostnými
pokynmi a pokynmi týkajúcimi sa možných nebezpeèí
pri nedodržaní návodu na použitie. Hlavne je nutné
neodkladne (nechae) odstránie všetky poruchy, ktoré
negatívne ovplyvòujú bezpeènose!
Pozorne si preèítajte tento návod na použitie. V
každom prípade dodržujte pokyny oh¾adne ožných
nebezpeèí a bezpeènostné pokyny.

Nedodržanie týchto pokynov môže mae za následok
ohrozenie života. V každom prípade je nevyhnutné
dodržovae predpisy o úrazovej prevencii. Preèítajte
si ich pred použitím tejto kosaèky.

3. Úel použitia
Kosaèky sú výhradne urèené ku koseniu okrasných
trávnikov. Iné, alebo tento rozsah prekraèujúce použitie,
ako napr. kosenie kríkov a živých plotov, alebo ve¾koplošných trávnikov, sa považuje za použitie v rozpore
s urèením. Za škody, ktoré pri takomto použití vzniknú,
výrobca/dodávate¾ neruèí. Riziko nesie výhradne užívate¾.
Použitie v súlade s urèením zahròuje aj dodržiavanie
návodu na použitie a dodržiavanie podmienok inšpekcie
a údžby.
Návod na obsluhu uschovávajte na mieste použitia
kosaèky.

4. Bezpenostné pokyny
A. OBECNÉ POKYNY
1. Vysoké otáèky kosaèky a prívodný kábel v sebe
skrývajú zvláštne nebezpeèenstvo. Preto je
potrebné pri práci s kosaèkou dodržiavať zvláštne
bezpeèostné pokyny.
2. Pred zaèatím akejko¾vek práce na kosaèke, pred
èistením a prepravou vytiahnite zástrèku zo
zásuvky. Kosaèka sa musí odpojiť od siete, ak
ostáva bez dozoru. Pred spustením, èistením,
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

alebo kontrolou elektrickej prípojky prístroja je
potrebné prístroj vypnúť a vytiahnuť zástrèku zo
zásuvky.
Užívate¾ by si mal od predajcu alebo odborníka
nechať predviesť bezpeèné zaobchádzanie s
kosaèkou.
Zákaz obsluhy kosaèky pre neplnoleté osoby.
Kosaèka sa smie predať(požièať) len osobám,
ktoré sú podrobne oboznámené s jej obsluhou.
V každom prípade predajte spolu s kosaèkou aj
návod na použitie. Mladiství pod 16 rokov nesmú
prístroj používať.
Užívate¾ je zodpovedný za tretiu osobu
nachádzajúcu sa v pracovnej oblasti prístroja.
Osoby, ktoré s kosaèkou pracujú, musia
byť zdravé, oddýchnuté a v dobrej kondícii.
Nezabudnite na prestávky pri práci. S kosaèkou
nepracujte pod vplyvom alkoholu, alebo
omamných látok.
Na kosaèke nerobte žiadne zmeny, nenahraïujte
plastový kábel napr.ocelovým drôtom. Mohli by
ste tak ohroziť svoje zdravie. Za škody, ktoré
vzniknú v dôsledku použitia kosaèky v rozpore s
urèením, alebo následkom nedovolených zmien,
nepreberá výrobca žiadne ruèenie.
Nezapínajte kosaèku pokia¾ sa v blízkosti zdržujú
osoby, hlavne deti, alebo domáce zvieratá.
V okruhu 15m sa nesmú zdržovať ani ïalšie
osoby / deti, ani zvieratá, pretože od rotujúcej
hlavice sa môžu odrážať kamene apod.

B.POKYNY NA POUŽITIE
10. Kosaèka sa smie používať len ku koseniu trávy
a buriny na trávnikoch, pod plotmi,na schodoch,
dlaždených cestách a terasách, pod kríkmi a
živými plotmi, na strmých svahoch, v škárach
medzi dlažbovými kockami atï.
C. POKYNY PRE BEZPEÈNÉ POUŽITIE
11. Zástrèka musí byť vybavená ochranným spínaèom
proti chybnému prúdu, príp. sa musí tento
spínaè zapojiť do prívodu. Ïalšie informácie vám
poskytne elektroinštalatér. V záujme bezpeèného
použitia sa doporuèuje zapájať kosaèku cez
ochranné zariadenie (RCD) s chybným prúdom
do 30mA.
12. Pred každým použitím kosaèky sa musí
skontrolovať jej správna funkcia a predpísaný,
prevádzkovo-bezpeèný stav. Hlavne je dôležité
skontrolovať prívodný kábel a predlžovací kábel,
zástrèku, spínaè a sekaciu hlavicu.
13. Pred použitím sa musí skontrolovať, èi prívodný
a predlžovací kábel nevykazuje známky
poškodenia, alebo stárnutia. Kosaèka na trávu
sa nesmie používať, pokia¾ sú káble poškodené
alebo opotrebované.
14. Ak dôjde k poškodeniu kábla v priebehu práce,
musí sa kábel okamžite odpojiť od siete. Kábla
sa nedotýkajte skôr, než bude odpojený od
siete.
15. Pozor! Nebezpeèenstvo! Sekacie prvky po vypnutí
motora dobiehajú. Vzniká nebezpeèenstvo úrazu
na prstoch rúk a nôh!

16. Používajte iba káble, ktoré zodpovedajú daným
predpisom. Zástrèka a spojky predlžovacích
káblov musia byť chránené pred striekajúcou
vodou. Kosaèka sa smie používať len so
spo¾ahlivým ochranným zariadením, zvláštnu
pozornosť je treba venovať pevnému usadeniu
sekacej hlavice.
17. Nepoužívajte poškodené káble, spojky, zástrèky
a sekacie hlavice.
18. Motor sa smie spustiť až vtedy, keï sa v blízkosti
sekacích prvkov nenachádzajú ruky a nohy.
19. Pri práci s kosaèkou noste ochranné okuliare,
alebo ochranu oèí, plnú obuv s drsnou podrážkou,
priliehavé pracovné obleèenie, rukavice a
ochranu sluchu.
20. Pri neopatrnom používaní kosaèky môžu rotujúce
sekacie prvky spôsobiť zranenie rúk a nôh.
21. Kosaèku na trávu držte pevne obidvoma rukami
- dbajte na stabilnú a bezpeènú polohu.
22. S kosaèkou pracujte k ¾udne, s rozvahou a len
pri dobrom svetle a podmienkach vidite¾nosti a
neohrozujte ostatných! Pracujte opatrne!
23. S predlžovacím káblom manipulujte vždy tak, aby
sa nepoškodil a netvoril vám prekážky pri práci.
24. Neposúvajte predlžovací kábel cez hrany, ostré
alebo špicaté predmety, ani ho nelámte, napr.
pod dverami a v oknách.
25. Ochranný kryt musí byť pri spúštaní kosaèky na
strane tela.
26. Zástrèku neodpojujte zo zásuvky ťahom za kábel,
ale za zástrèku.
27. V nepreh¾adnom, hustom, zarastenom teréne
pracujte so zvýšenou pozornosťou!
28. Kosaèku nenechávajte stáť vonku na daždi.
29. Nekoste mokrú trávu! Kosaèku nepoužívajte v
daždi!
30. Predlžovací kábel držte tak, aby sa nedostal do
kontaktu s rotujúcim plastovým vláknom.
31. Pri preprave kosaèky na krátku vzdialenosť
(napr. na iné miesto) uvo¾nite spínaè a odpojte
zástrèku.
32. Pozor na nebezpeèenstvo zošmyknutia na
svahoch, alebo nerovných terénoch.
33. Svahy koste naprieè sklonu. Pozor pri otáèaní!
34. Dávajte pozor na kmene a korene, na ktorých sa
môžete potknúť.
35. Zo sekacej hlavy sa musí pravidelne odstraòovať
tráva.
36. Sekacia hlava sa musí v krátkych intervaloch
pravidelne kontrolovať. Pri zjavných zmenách
(vibrácia, hluk) kosaèku okamžite vypnite a pevne
uchopte. Pritlaète ju k zemi, aby sa zastavila
hlavica, potom odpojte zástrèku. Skontrolujte
sekaciu hlavicu - pozornosť vemujte trhlinám.
37. Pozor na zranenie o zariadenie, ktoré slúži k
odrezávaniu vlákna. Po výmene cievky s vláknom,
alebo po pred¾žení vlákna podržte kosaèku najprv
v normálnej polohe, až potom ju zapnite.
38. Poškodenú sekaciu hlavicu okamžite nechajte
vymeniť - v prípade zdanlivo nepatrných vlasových
trhlin. Poškodenú sekaciu hlavicu neopravujte.
SK-2

39. Po prerušení a ukonèení práce: Odpojtezástrèku!
Urobte údržbu kosaèky (pri odpojenej zástrèke):
Vykonávajte iba tie údržbárske práce, ktoré sú
popísané v návode na použitie. Všetky ostatné
práce zverte servisu.
40. V prípade potreby vyèistite otvory pre chladiaci
vzduch na kryte motora.
41. Používajte iba originálne náhradné diely.
42. Požívajte iba originálne sekacie hlavice a
náhradné cievky. Nikdy nepoužívajte kovové
sekacie prvky.
43. Plastové èasti èistite vlhkou handrou.
Mechanické èistiace prípravky by mohli umelú
hmotu poškodiť.
44. Kosaèku nikdy neèistite prúdom vody.
45. Kosaèku skladujte na suchom mieste.
Dôležité pokyny pre zachovanie záruèných nárokov:
• Udržujte vstupné vzduchové otvory v èistote, aby
sa mohol motor chladiť.
• Nepracujte s vláknom dlhším, než ako nastavuje
rezací brit (8,5 cm).
• Používajte iba špeciálne prvky a originálne cievky
o priemere max. 1,4 mm (najlepšie naše originálne
vlákno).
• Netlaète sekaciu hlavu k zemi, tým ubrzdíte
spustený motor.
• Predchádzajte nárazom sekacej hlavice o tvrdý
podklad, inak stratí hriadel motora vyváženosť.

5. Montáž ochranného krytu (obr.1 - 3)
Priložte ochranný štít na teleso kosaèky tak, aby obidva
vodiace mostíky ochranného krytu zapadali do výrezov v
telese motora. Potom otoète ochranný kryt o 90 stupòov
až do správnej polohy, ako je uvedené na nákrese.
Vodiace mostíky ochranného krytu musia poriadne
zapadať do daných drážok na telese motora.
Prípadne k vášmu trimru môže byť pribalený nasledujú
ci variant ochranného krytu (obr. 3).
Montážna skrutka je v takom prípade zacvaknutá do
držiaka na spodnej strane ochranného krytu. Vyberte
skrutku z držiaka a ïalej postupujte pod¾a horeuvedeného návodu.
Pozor: (obr.2) Ako ochrana proti porezaniu rezacím
zariadením je na ochrannom kryte vašej kosaèky
nasadená ochrana èepele noža z umelej hmoty
nápadnej, svietiacej farby (X). Táto ochrana èepele
noža sa musí nutne pred spustením kosaèky do
prevádzky odstrániť. Dobre si odložte túto ochranu
èepele noža a použijte ju pri doprave a skladovaní
trimra.

Minimálne prierezy predlžovacieho kábla:
1,5 mm2
• Zástrèka kosaèky sa zasunie do spojky predlžovacieho
kábla.
• Po od¾ahèení ťahu prestrète sluèku predlžovacieho
kábla otvorom v držadle a položte ju na hák pre
od¾ahèenie ťahu.
• Po skonèení práce pretiahnite sluèku dopredu cez hák
a vytiahnite ju z držadla. Vytiahnite sieťovú zástrèku.

7. Zapnutie a vypnutie (obr.5)
Pri spúšťaní kosaèky na trávu:
• Zaujmite stabilný postoj.
• Uchopte kosaèku obidvoma rukami.
• Stojte priamo a kosaèku držte volne.
• Neklaïte sekaciu hlavu na zem!
• Stisnite spínaè.
• Opätovným stisnutím spínaèa sa kosaèka vypína.

8. Kosenie trávnikov (obr.6)
• Na malých plochách rovnomerne prechádzajte
kosaèkou sem a tam - na kosenie väèších plôch
kosaèka nie je vhodná.
• Koste pod¾a možnosti ¾avou polovicou, tak sa posekaná
tráva, prach a drobné kamienky apod. odhadzujú
dopredu, teda smerom od obsluhy.
• Ideálne pracovné podmienky dosiahnete, keï budete
kosaèku držať so sklonom cca 30 stupòov do¾ava.

9. Pred¾žiť sekací povrázok (obr.7+8)
Kontrolujte nylónovú strunu pravidelne z h¾adiska
poškodenia, rovnako ako kontrolujte aj predpísanú
d¾žku. Pokia¾ nie:
Pri klesajúcom výkone: Kosaèku spustite a podržte ju
nad trávnikom. Sekacou hlavicou sa z¾ahka dotknite
zeme (obr.7). Vlákno sa nastaví, pokia¾ je dlhé aspoò
2,5 cm. Ak je vlákno kratšie, kosaèku vypnite a odpojte
od siete. Nástavec cievky stisnite až na doraz a silou
zatiahnite za koniec vlákna (obr.8), až kým nie je koniec
vlákna vidieť - viï. bod 10 (výmena cievky).
Ak je vlákno dlhšie než 8,5cm, pri spustení sa automaticky
odreže na správnu d¾žku (obr.9). Je tu nebezpeèenstvo
poranenia o odrezávací nožík.
Pozor: Je dobré oèistiť rezaciu èepe¾ od zbytkov trávy,
aby nebol ovplyvnený efekt kosenia.
Pozor: Nebezpeèenstvo zranenia rezacou èepe¾ou.

6. Pripojenie kosaèky (obr.4)

10. Vymeniť cievku s povrázkom (obr.10+11)

Kosaèka sa môže prevádzkovať len na jednofázovom
striedavom prúde. Sú izolované pod¾a triedy II VDE 0700
a CEE 20 a je tak možné ich pripojovať aj do zástrèiek
aj bez ochranného vodièa. Pred zapnutím kosaèky
skontrolujte, èi napätie siete súhlasí s prevádzkovým
napätím, ktoré je uvedené na výkonovom štítku.

Najskôr kosaèku vypnite a vytiahnite sieťovú zástrèku.
Chví¾ku poèkajte, až sa zastaví nylónová struna. Potom
stisnite obidve poistné ústrojenstva 1 po strane vyžínacej
hlavy 2 (obr.10). Vyberte prázdnu cievku a nasaïte novú
3 tak, aby jeden koniec struny vyènieval z výstupného
otvora na strane vyžínacej hlavy (obr.11). Dbajte na to,
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aby pružina 4 bola riadne usadenápod cievkou. Nakoniec
znovu nasaïte kryt. Obidve poistné ústrojenstvá musia
riadne zaskoèiť.
Výmena kosiacej struny
Ak budete navíjať novú strunu na prázdnu cievku, dbajte
hlavne na:
-- dostatočné uchytenie struny v cievke,
-- navíjanie struny v správnom smere – t. j. proti smeru
otáčania kosiacej hlavy,
-- maximálnu dĺžku a maximálny priemer použitej struny,
aby zodpovedali hodnotám uvedeným v Technických
parametroch,
-- správne zloženie kosiacej hlavy.

		

12. Poruchy
• Kosaèka nebeží: Skontrolujte, èi je zaistený prívod
prúdu (napr.pokusom na inej zásuvke alebo pomocou
skúšaèky napätia).V prípade, že kosaèka nebeží po
zapojení do zásuvky pod prúdom, pošlite kosaèku
nedemontovanú našemu centrálnemu servisu, alebo
do autorizovanej opravovne.
• Sekacie vlákno mizne v cievke: Cievku demontujte
(pod¾a pokynov podbodom 10), prevleète konce vlákna
otvorom a cievku opäť namontujte. Pokia¾ je nylónové
vlákno spotrebované, nasaïte novú cievku alebo
kazetu.
Iné poruchy kosaèky neodstráòujte vlastnými silami, ale
zašlite kosaèku na opravu do autorizovanej opravovne.
Pri poruche alebo potrebe náhradných dielov sa obraťte
na vašu predajòu.

13. Skladovanie
• Kosaèku riadne oèistite, hlavne prívodové vzduchové
otvory.
• Nepoužívajte vodu na èistenie.
• Kosaèku uložte na suché a bezpeèné miesto. Chráòte
ju pred neoprávneným použitím (napr. pred deťmi).

14. Servis
Servis vykonáva firma MOUNTFIELD vo svojich
predajniach a špecializovaných servisných strediskách.
Adresu najbližšieho servisu nájdete v telefónnom
zozname “Zlaté stránky” pod heslom “Zahradnícke
náradie a stroje”.

15. Likvidácia a ochrana životného prostredia
Keï Váš prístroj jedného dòa doslúži alebo ho už
nebudete potrebovať, v nijakom prípade prístroj
neodhadzujte do domového odpadu, ale ho zlikvidujte
ekologicky.
Prosíme, aby ste prístroj odovzdali do zberne. Tam je
možné separovať plastové a kovové dielce a postúpiť
ich na opätovné spracovanie. Informácie k k tejto
problematike obdržíte na správe Vašej obce nebo
mesta.
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ES Prohlášení o shodì
v souladu se smìrnicí o strojních zaøízeních 98/37/ES

My, Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 1c, Gewerbegebiet Grießbach, D-09435 Venusberg,
tímto prohlašujeme ve výhradní odpovìdnosti, že produkty sekaèka na trávu RT 2522 A, RT 3002 A, RT 3003 DA,
na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají pøíslušným bezpeènostním a zdravotním požadavkùm smìrnice
98/37/ES (smìrnice o strojních zaøízeních ES), 89/336/EHS (smìrnice o elektromagnetické sluèitelnosti ), 2006/95/
ES (smìrnice o nízkonapìťových zaøízeních), 2000/14/ES (smìrnice o hluku) vèetnì zmìn. Pøi øádné aplikaci
bezpeènostních a zdravotních požadavkù, uvedených ve jmenovaných smìrnicích ES, byly využity následující
normy a / nebo technické specifikace: DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Èást 1):2003-07; EN 60335-1:2002; DIN EN
60335-2-91 (VDE 0700 Èást 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003; DIN EN 786:2001-12; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2:1995; EN 61000-3-3:1995; EN 50366.
RT 2522 A
RT 3002 A
mìøená hladina akustického výkonu *
92,1 dB (A)
90,4 dB (A)
zaruèená hladina akustického výkonu *
96,0 dB (A)
96,0 dB (A)
* Pojmenované místo: DPLF, D-34114 Kassel
Øízení k prohlášení o shodì podle pøílohy VI / smìrnice 2000/14/ES

RT 3003 DA
92,4 dB (A)
96,0 dB (A)

Münster, 03.05.2007
Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocnìnec pro CE-shodu Mogatec GmbH
Archivace technických podkladù : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

SK

ES Vyhlásenie o zhode
v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 98/37/ES

My, Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 1c, Gewerbegebiet Grießbach, D-09435 Venusberg,
týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že produkt RT 2522 A, RT 3002 A, RT 3003 DA, na ktorý sa toto
prehlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpeènostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 98/37/ES
(smernica o strojných zariadeniach), 89/336/EHS (smernica o elektromagnetickej zluèite¾nosti), 2006/95/ES
(Smernica o elektrických zariadeniach nízkeho napätia), a 2000/14/ES (smernica o hluku). Pri správnej aplikácii
bezpeènostných a zdravotných požiadaviek, uvedených vo vymenovaných smerniciach ES, boli využité nasledujúce
normy a / alebo technické špecifikácie:DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Annex 1):2003-07; EN 60335-1:2002; DIN EN
60335-2-91 (VDE 0700 Annex 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003; DIN EN 786:2001-12; EN 55014-1; EN 550142; EN 61000-3-2:1995; EN 61000-3-3:1995; EN 50366.
RT 2522 A
RT 3002 A
nameraná hladina zvukového výkonu
92,1 dB (A)
90,4 dB (A)
96,0 dB (A)
96,0 dB (A)
zaruèovaná hladina zvukového výkonu
* Skušobné miesto: DPLF, D-34114 Kassel
Posúdenie prehlásenia o zhode pod¾a prílohy VI / smernice 2000/14/ES
Münster, 03.05.2007
Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH
Splnomocnenec pre CE-zhodu Mogatec GmbH
Archivácia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

RT 3003 DA
92,4 dB (A)
96,0 dB (A)

CZ

Záruèní podmínky

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní smlouvy vùèi koneènému odbìrateli poskytujeme na toto
elektrické zaøízení následující záruku:
Záruèní doba je 24 mìsícù a zaèíná datem prodeje, které je tøeba prokázat originálním pokladním dokladem. U
komerèního užívání a pùjèování se záruèní doba snižuje na 12 mìsícù. Záruka se nevztahuje na díly podléhající
rychlému opotøebení a na škody vzniklé v dùsledku používání nesprávného pøíslušenství a oprav za použití
neoriginálních dílù a v dùsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného pøetížení motoru. V rámci záruky
se provádí pouze výmìna vadných dílù, a ne kompletních pøístrojù. Opravy v záruce smìjí provádìt pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V pøípadì cizího zásahu záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.

SK

Záruèné podmienky

Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy voèi finálnemu odberate¾ovi poskytujeme na toto
elektrické náradie nasledujúcu záruku:
Záruèná doba je 24 mesiacov a zaèína predajom, ktoré je potrebné preukáza originálom predajného dokladu. Pri
komerènom užívaní a požièiavaní sa záruèná doba znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na diely podliehajúce rychlému opotrebovaniu a na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho príslušenstva a opráv,
na použitie nie originálnych dielov a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a svojvo¾ného pre aženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonáva iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká.
Porto, zasielate¾ské ako aj iné následné náklady nesie kupujúci.

