RT 2122 A
Sekačka na trávu
Návod k použití ‐ Překlad původního návodu k použití
Před použitím je nutné si přečíst návod k použití !
Textová část originálního návodu 73710203

Vyobrazení a vysvětlivky piktogramů

CZ
1 Používejte ochranu očí a sluchu!
2 Varování!
3 Přečtěte si návod k použití
4 Zabraňte přístupu ostatním osobám do nebezpečného úseku.
5 Vyžínací hlavice po vypnutí přístroje ještě chvíli dobíhá ‐ zachovávejte bezpečnou vzdálenost!
6 Tento elektrický přístroj chraňte před vlhkem.
7 Při poškození nebo přeseknutí přívodního kabelu ihned odpojte vidlici ze sítě.
8 Pozor! Ochrana životního prostředí ! Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním
odpadem. Vysloužilý přístroj je zapotřebí odevzdat do sběrny, zabývající se ekologickou likvidací odpadu.
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Sekačka na trávu
1. Technické parametry
Model
jmenovité napětí
jmenovitý kmitočet
Elektromotor
otáčky naprázdno
šířka záběru
průměr struny
délka struny
prodlužování struny
hmotnost
hladina akustického tlaku (podle EN 60335‐2‐91)
hladina zrychlení vibrace (podle EN 60335‐2‐91)

V~
Hz
W
min‐1
cm
mm
m
kg
dB (A)
m/s2

RT 2122 A
230
50
250
12.000
22
1,4
1x6
automaticky poklepem
1,4
77 K=3,0
3,7 K=1,5 m/s²

Přístroj je odrušen podle EN 55014 a EN 61000.
Ochranná třída II/VDE 0700
Technické změny vyhrazeny. Přístroje jsou zkonstruované podle předpisů, EN 60335‐1 a EN 60335‐2‐91, a v
plné míře vyhovují předpisům Zákona o bezpečnosti přístrojů a produktů.
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
V každém případě dodržujte pokyny ohledně
možných nebezpečí a bezpečnostní pokyny.
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek
ohrožení života. V každém případě je nezbytné
dodržovat pokyny k ochraně před úrazy. Přečtěte
si je před použitím této sekačky.

2. Obecné bezpečnostní pokyny
Základní informace o hlučnosti stroje: hladina
akustického tlaku v místě obsluhy může při práci
dosáhnout až 80 dB(A). V takovém případě se
doporučuje používat osobní ochranné pomůcky na
ochranu sluchu (např. chrániče sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku ! Dodržujte
při uvádění do provozu regionální
předpisy.
Pozor: Při použití elektrických přístrojů je třeba
dodržovat k ochraně před zasažením elektrickým
proudem, nebezpečím zranění a vznikem požáru
následující zásadní bezpečnostní pokyny. Přečtěte
si a vezměte v úvahu všechny tyto pokyny dříve,
než uvedenou strunovou sekačku použijete.
Bezpečnostní pokyny
dobře uschovejte.
Sekačky jsou konstruovány podle posledního stavu
techniky a uznávaných bezpečnostně technických
pravidel. Přesto se mohou při jejich použití
vyskytnout situace, ohrožující zdraví a život
uživatele nebo třetích osob, příp. poškozující
sekačku a další věcné hodnoty.
Sekačky se smějí používat pouze v technicky
bezvadném stavu, jakož i v souladu s určením,
bezpečnostními pokyny a pokyny ohledně
možných nebezpečí při dodržování pokynů v
návodu k použití ! Zejména je třeba neprodleně
(nechat) odstranit všechny poruchy, které
negativně ovlivňují bezpečnost!

3. Účel použití
Strunové sekačky jsou výhradně určeny pro
dosekávání okrasných trávníků, tzn. okrajů
trávníků. Jiné nebo tento rozsah překračující
použití, jako např. sekání keřů a živých plotů nebo
velkoplošných trávníků, se považuje za použití v
rozporu s jejich určením. Za škody, které při
takovém použití vzniknou, výrobce / dodavatel
neručí.
Riziko nese výhradně uživatel. Použití v souladu s
určením zahrnuje dále dodržování návodu na
použití
a dodržování podmínek provozu a údržby. Návod k
použití ukládejte v dosahu použití sekačky.
4. Bezpečnostní pokyny
Pozor: V každém případě dodržujte
pokyny ohledně možných nebezpečí a
bezpečnostní pokyny
Přečtěte si je před použitím této sekačky. Návod
k použití ukládejte v dosahu použití sekačky.
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držte a přitlačte hlavici k zemi, aby se zastavila,
pak vytáhněte vidlici ze zásuvky. Zkontrolujte
sekací hlavici ‐ pozornost věnujte trhlinám.
g) Poškozenou sekací hlavici okamžitě nechte
vyměnit i v případě zdánlivě nepatrných vlasových
trhlin. Poškozenou sekací hlavici neopravujte.
h) Pravidelně čistěte otvory pro chladicí vzduch na
krytu motoru.
i) Plastové části čistěte vlhkým hadříkem.
Mechanické čisticí přípravky by mohly umělou
hmotu poškodit.
j) Sekačku nikdy nestříkejte proudem vody!
k) Sekačku ukládejte na suchém místě.

1) Pokyny pro bezpečné použití
a) Při práci se sekačkou noste ochranné brýle nebo
ochranu očí, plné boty s drsnou podrážkou,
přiléhavé pracovní oblečení, rukavice a ochranu
sluchu.
b) Zákaz obsluhy sekačky pro nezletilé osoby.
Sekačka se smí předat (půjčit) pouze osobám,
které jsou podrobně seznámeny s její obsluhou.
c) Nezapínejte sekačku, pokud se v blízkosti zdržují
osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.
d) Se sekačkou pracujte klidně, s rozvahou a pouze
při dobrém světle a podmínkách viditelnosti a
neohrožujte ostatní! Pracujte opatrně!
e) Před použitím se musí zkontrolovat, zda
přívodní a prodlužovací kabel nevykazují známky
poškození nebo stárnutí. Sekačka na trávu se
nesmí používat, pokud jsou kabely poškozeny
nebo opotřebeny.
f) Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice a
sekací hlavice.
g) Při neopatrném používání sekačky mohou
rotující sekací prvky způsobit zranění rukou a
nohou. Motor se smí spouštět až tehdy, když se v
blízkosti sekacích prvků nenacházejí ruce a nohy.
h) Pozor na zranění o zařízení, které slouží k
odřezávání struny. Po výměně cívky se strunou
nebo po prodloužení vlákna podržte sekačku
nejprve v normální pracovní poloze, až potom ji
zapněte.
i) Nikdy nepoužívejte kovové sekací prvky.
j) Používejte pouze originální náhradní díly.
k) Před prováděním veškerých prací na sekačce,
před čištěním a přepravou vytáhněte vidlici ze
zásuvky. Před údržbou, kontrolou poškození
přívodního kabelu či opravou sekačky je nutné
vždy vytáhnout vidlici ze zásuvky.
l) Pravidelně čistěte otvory pro chladicí vzduch na
krytu motoru.

3) Obecné pokyny
1. Před použitím je nutné si přečíst návod k použití
!
2. Uživatel by si měl od prodejce nebo odborníka
nechat předvést bezpečné zacházení se sekačkou.
3. Před použitím se musí zkontrolovat, zda
přívodní a prodlužovací kabel nevykazují známky
poškození nebo stárnutí. Sekačka na trávu se
nesmí používat, pokud jsou kabely poškozeny
nebo opotřebeny.
4. Dojde‐li k poškození kabelu během práce se
sekačkou, musí se kabel okamžitě odpojit od sítě.
Kabelu se nedotýkejte dříve, než bude odpojen od
sítě.
5. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice a
sekací hlavice.
6. Pozor! Nebezpečí! Sekací prvky po vypnutí
motoru dobíhají. Vzniká nebezpečí úrazů na
prstech rukou a na nohou!
7. Prodlužovací kabel držte tak, aby se nedostal do
kontaktu s rotující nylovovou strunou.
8. V zájmu bezpečného provozu se doporučuje
napájet sekačku přes proudový chránič s
vybavovacím proudem max. 30 mA. Další
informace vám sdělí elektro‐instalatér.
9. Před každým použitím sekačky se musí
zkontrolovat její správná funkce a předepsaný,
provozně bezpečný stav. Zejména je důležité
zkontrolovat přívodní kabel a prodlužovací kabel,
vidlici, spínač a sekací hlavici.
10. VAROVÁNÍ: Napájecí kabel tohoto trávníků lze
měnit pouze výrobce, služby zákazníkům nebo
elektrikář.
11. Používejte pouze kabely, které odpovídají
daným předpisům. Vidlice a spojky prodlužovacích
kabelů musí být chráněny před odstřikující vodou.
Sekačka se smí provozovat pouze s bezvadným
ochranným zařízením, zvláštní pozornost je nutné
věnovat pevnému usazení sekací hlavice.

2) Údržba
a) Po přerušení a ukončení práce: Odpojte vidlici!
Proveďte údržbu sekačky (při odpojené vidlici):
Provádějte pouze ty údržbářské práce, které jsou
popsány v návodu k použití.
b) Děti musejí být pod dohledem, aby se zajistilo,
že si s přístrojem nebudou hrát.
c) Všechny ostatní práce svěřte servisu.
d) Nikdy nepoužívejte kovové sekací prvky.
e) Ze sekací hlavice se musí pravidelně
odstraňovat namotaná tráva!
f) Sekací hlavice se musí v krátkých intervalech
pravidelně kontrolovat. Při zjevných změnách
(vibrace, hluk) sekačku okamžitě vypněte. Pevně ji
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15. Uživatel je zodpovědný za třetí osoby
nacházející se v pracovní oblasti přístroje.
16. Osoby, které se sekačkou pracují, musí být
zdravé, odpočinuté a v dobré kondici.
Nezapomeňte na včasné přestávky v práci! ‐ Se
sekačkou nepracujte pod vlivem alkoholu,
omamných látek či léků, které snižují schopnost
rychlé reakce.
17. V okruhu 15 m se nesmí zdržovat ani další
osoby / děti, ani zvířata, protože se od rotující
sekací hlavice mohou odrážet kameny apod.
Důležité pokyny pro zachování záručních nároků:
• Udržujte vstupní vzduchové otvory v čistotě, aby
se mohl motor chladit.
• Nepracujte se strunou delší, než jak nastavuje
řezací břit.
• Používejte pouze strunu o průměru max. 1,4 mm
a originální cívku (nejlépe naši originální strunu).
• Netlačte sekací hlavici k zemi, tím brzdíte
spuštěný motor.
• Předcházejte nárazům sekací hlavice na tvrdý
podklad, jinak ztratí hřídel motoru vyváženost.

12. Vidlici neodpojujte ze zásuvky tahem za kabel,
ale za vidlici.
13. S prodlužovacím kabelem manipulujte vždy
tak, aby se nepoškodil a netvořil vám překážky v
chůzi.
14. Nepřetahujte prodlužovací kabel přes hrany,
ostré nebo špičaté předměty, ani jej nelamte,
např. pode dveřmi a v oknech.
15. Při přepravě sekačky na krátkou vzdálenost
(např. na jiné místo) uvolněte spínač a odpojte
vidlici.
4) Pokyny pro použití
1. Při práci musí být namontován ochranný štít
vyžínací hlavice a strunová sekačka natočena
ochranným štítem k obsluze.
2. Při práci se sekačkou noste ochranné brýle nebo
ochranu očí, plné boty s drsnou podrážkou,
přiléhavé pracovní oblečení, rukavice a ochranu
sluchu.
3. Sekačku na trávu držte vždy pevně oběma
rukama ‐ dbejte na stabilní a bezpečnou polohu.
4. V nepřehledném, hustě porostlém terénu
pracujte se zvýšenou pozorností!
5. Sekačku nenechávejte stát za deště venku.
6. Nesekejte mokrou trávu! Sekačku nepoužívejte
v dešti!
7. Pozor na nebezpečí sklouznutí na svazích nebo
na nerovném terénu.
8. Svahy sekejte napříč sklonu. Pozor při otáčení!
9. Dejte pozor na pařezy a kořeny, o které můžete
zakopnout!
10. Vyvarujte se používání trávníků na špatné
povětrnostní podmínky, zejména pokud existuje
riziko bouřky.
11. Vysoké otáčky sekačky a přívodní kabel v sobě
skrývají zvýšené nebezpečí. Proto je nezbytné při
práci se sekačkou dodržovat zvláštní bezpečnostní
pokyny.
12. Uživatel by si měl od prodejce nebo odborníka
nechat předvést bezpečné zacházení se sekačkou.
13. Tento přístroj není určený k používání osobami
(včetně dětí), které mají snížené psychické,
senzorické nebo duševní schopnosti a / nebo které
nemají dostatek zkušeností a / nebo nemají
dostatek znalostí, s výjimkou případů, kdy na ně
dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost
nebo je tato osoba poučila o používání tohoto
přístroje.
14. V každém případě předejte spolu se sekačkou i
návod k použití. Mladiství do 16 let nesmí přístroj
používat.

5. Před uvedením do provozu
Montáž (obr. 1)
• Kvůli úspoře místa se sekačka dodává rozložena
na 2 části. Zasuňte horní a dolní díl sekačky do
sebe a obě poloviny stlačte k sobě až nadoraz
(obr. 1). Tím se obě poloviny sekačky navzájem
pevně spojí. Potom by se sekačka už neměla nikdy
rozebírat.
POZOR: Při spojování obou polovin
sekačky dbejte na to, aby se
nepřimáčknul nebo nepoškodil kabel.
Montáž ochranného štítu (obrázek č. 2 + 3)
Nasaďte ochranný štít na těleso strunové sekačky
tak, aby se přídržný nos na ochranném štítu
nacházel pod žebrem na pouzdru motoru (obrázek
č. 3). Poté přitlačte ochranný štít pevně na těleso
strunové sekačky tak, aby držák zaklapnul.
Pozor: Ochranný štít poté zůstává trvale na
strunové sekačce. Přístroj nesmí být nikdy
provozován bez ochranného štítu!
Pozor: (obr. 2) 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.
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Pozor: Nebezpečí poranění o odřezávací nožík.

6. Připojení sekačky (obr. 4)
Sekačky lze provozovat pouze na jednofázový
střídavý proud. Jsou izolovány podle třídy II VDE
0700 a CEE 20. Před zapnutím sekačky
zkontrolujte, zda napětí sítě souhlasí s provozním
napětím, které je uvedeno na typovém štítku.
Minimální průřezy vodičů prodlužovacího kabelu:
1,5 mm2
• Vidlice sekačky se zasune do spojky
prodlužovacího kabelu.
• Pro odlehčení tahu prostrčte smyčku
prodlužovacího kabelu otvorem v držadle a
zachyťte kabel za hák pro odlehčení tahu.
• Po skončení práce přetáhněte smyčku dopředu
přes hák a vytáhněte ji z držadla. Vytáhněte vidlici
ze sítě.

10. Výměna cívky se strunou
Nejdříve sekačku vypněte a vytáhněte vidlici ze
sítě. Počkejte chvíli, až se nylonová struna zastaví.
Poté stiskněte oba pojistné jazýčky 1 po straně
vyžínací hlavy a odklopte nahoru kryt vyžínací
hlavy 2 (obr. 8). Vyjměte prázdnou cívku a nasaďte
novou cívku 3 tak, aby konce strun vyčnívaly z
výstupních otvor (otvorů) na straně vyžínací hlavy
(obr. 9). Dbejte na to, aby pružina 4 byla řádně
usazena pod cívkou. Nakonec znovu nasaďte kryt.
Oba pojistné jazýčky musí řádně zaskočit.
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.

7. Zapnutí a vypnutí
Při spouštění sekačky na trávu:
• Zaujměte stabilní postoj.
• Uchopte sekačku do obou rukou.
• Stůjte zpříma a sekačku držte volně.
• Nepokládejte vyžínací hlavici na zem!
• Stiskněte spínač.
• Uvolněním spínače se sekačka vypíná.
(Pozor! Vyžínací hlavice dobíhá několik vteřin)

11. Poruchy
• Sekačka neběží: Zkontrolujte, zda je zajištěn
přívod proudu (např. pokusem na jiné zásuvce
nebo pomocí zkoušečky napětí). V případě, že
sekačka neběží při zapojení do zásuvky pod
proudem, zašlete sekačku nedemontovanou
našemu centrálnímu servisu nebo do autorizované
opravny.
• Sekací struna zapadne do krytu cívky: Cívku
demontujte (podle pokynů pod bodem 10),
provlékněte konce struny otvory a cívku opět
namontujte. Pokud je nylonová struna
spotřebovaná, nasaďte novou cívku nebo kazetu.
Jiné poruchy sekačky neodstraňujte vlastními
silami, ale zašlete sekačku k opravě do
autorizované opravny.

8. Sečení trávníku (obr. 5)
• Na malých plochách rovnoměrně přejíždějte
sekačkou sem a tam ‐ k sečení větších ploch není
sekačka vhodná.
• Sekejte podle možností levou polovinou, pak se
posečená tráva, prach a zvířené kamínky apod.
odhazují dopředu, tedy směrem od obsluhy.
• Ideální pracovní podmínky dosáhnete, když
budete sekačku držet se sklonem cca 30 stupňů
doleva.
9. Nastavení délky vyžínací struny (obr. 6 + 7)
Pravidelně kontrolujte nylonovou strunu, zda není
poškozena a zda má délku, nastavenou řezacím
břitem. Při klesajícím výkonu: Sekačku spusťte a
podržte ji nad trávníkem. Sekací hlavicí klepněte
lehce o zem. Struna se nastaví, pokud je dlouhá
alespoň 2,5 cm. Když je struna kratší, sekačku
vypněte a odpojte od sítě. Nástavec cívky
stiskněte až nadoraz a silou zatáhněte za konec
strun. Pokud není konec struny vidět ‐ viz bod 10
(výměna cívky). Vaše sekačka má čepel k ořezávání
struny, která zkrátí sekací strunu pokaždé na
správnou délku. Pozor: Řezací břit se musí očistit
od zbytků trávy, aby tím nebyl výsledný řez
negativně ovlivněn.

12. Ukládání
• Sekačku řádně očistěte, zejména přívodní
vzduchové otvory.
• Nepoužívejte k čištění vodu.
• Sekačku uložte na suché a bezpečné místo.
Chraňte ji před neoprávněným použitím (např.
před dětmi).
13. Servis
Servis provádí firma MOUNTFIELD ve svých
prodejnách a specializovaných servisech a přes své
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Zde je možné separovat plastové a kovové díly a
postoupit je k opětovnému zpracování. Informace
k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce
nebo města.

dealery. Adresu nejbližšího servisu naleznete v
telefonním seznamu „Zlaté stránky“ pod heslem
„Zahradnické nářadí a stroje“.
14. Likvidace a ochrana životního prostředí
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.

15. Náhradní díly
Náhradní cívka se strunou # 13001552

ES Prohlášení o shodě
My, Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, D‐09430 Drebach, tímto prohlašujeme ve
výhradní odpovědnosti, že produkty sekačka na trávu RT 2122 A, na které se toto prohlášení vztahuje,
odpovídají příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice 2006/42/ES (Směrnice o
strojích), 2004/108/ES (směrnice o elektromagnetické slučitelnosti ) a 2000/14/ES (směrnice o hluku)
včetně změn. Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných
směrnicích ES, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace:
EN 60335‐1/A13:2008, EN 60335‐2‐91:2003
EN 62233:2008
EN 55014‐1:2006, EN 55014‐2/A2:2008
EN 61000‐3‐2:2006, EN 61000‐3‐3:2008
měřená hladina akustického výkonu * 89,2 dB (A)
zaručená hladina akustického výkonu * 96,0 dB (A)
* Zkušební místo: 0036 TUV Sud
Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy VI / směrnice 2000/14/ES
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.
Münster, 30.09.2010
Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocněnec pro CE‐shodu Mogatec GmbH
Archivace technických podkladů : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE‐64839 Münster

Záruční podmínky
Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na
toto elektrické zařízení následující záruku:
Záruční doba je 24 měsíců a začíná datem prodeje, které je třeba prokázat originálním pokladním
dokladem. U komerčního užívání a půjčování se záruční doba snižuje na 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na
díly podléhající rychlému opotřebení a na škody vzniklé v důsledku používání nesprávného příslušenství a
oprav za použití neoriginálních dílů a v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení
motoru. V rámci záruky se provádí pouze výměna vadných dílů, a ne kompletních přístrojů. Opravy v záruce
smějí provádět pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V případě cizího zásahu záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.
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