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CORTADORA DE PASTO CON CONDUCTOR SENTADO
USO Y MANTENIMIENTO
¡ATENCIÓN! Antes de utilizar la máquina,
leer atentamente el presente manual.

CORTADOR DE RELVA DE CONDUTOR SENTADO
MANUAL DE USO
ATENÇÃO! Antes de utilizar a máquina,
leia com atenção este manual.

KOSILICA SA SJEDALOM ZA VOZAČA
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR! Prije uporabe stroja,
pažljivo pročitajte ovajpriručnik.

KOSILNICA S SEDEČIM VOZNIKOM
PRIROČNIK Z NAVODILI
POZOR! Pred uporabo stroja,
pozorno preberite ta priročnik.

SEKAČKA SE SEDÍCÍM ŘIDIČEM
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím stroje
si pozorně přečtěte tento návod.

ISTUVA JUHIGA MURUNIITJA
KASUTUSJUHEND

ETTEVAATUST! Enne masina kasutamist lugege
tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit.

ŽOLIAPJOVĖ SU SĖDINČIU VAIRUOTOJU
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DĖMESIO! Prieš naudojant įrenginį,
atidžiai perkaityti esantįvadovėlį.

PAŠGĀJĒJA ZĀLIENA PĻAUJMAŠĪNA AR SĒDEKLI
OPERATORA ROKASGRÅMATA
UZMANĪBU! Pirms mašīnas izmantošanas uzmanīgi
izlasietšo rokasgrāmatu.

PŘEKLAD PŮVODNĺHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ
(PŮVODNĺ NÁVOD K POUŽĺVÁNĺ)

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Vážený Zákazníku,

především bychom Vám chtěli poděkovat za to, že dáváte přednost
našim výrobkům. Přáli bychom si, aby Vás Vaše nová sekačka na
trávu plně uspokojila a aby zcela splnila Vaše očekávání.
Tento návod je připraven tak, aby Vám umožnil dobře poznat Váš
stroj a používat jej bezpečně a účinně; nezapomeňte, že je neoddělitelnou součástí samotného stroje, mějte jej proto neustále po ruce
kvůli konzultaci a předejte jej spolu se strojem v případě, že byste se
rozhodl postoupit stroj jiným osobám.
Tento Váš nový stroj byl navržen a vyroben s ohledem na současně
platné předpisy, což zaručuje při respektování pokynů uvedených v
tomto návodu jeho bezpečnost a spolehlivost při sečení a sběru
trávy (správné použití); jakékoli jiné použití nebo nerespektování
bezpečnostních pokynů, pokynů pro údržbu a opravy je považováno
za “nesprávné použití” (
5.1),
a proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobcem a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví, způsobené sobě
nebo jiným osobám nesprávným použitím, je odpovědný pouze uživatel.

Setkáte-li se s některými nepatrnými odlišnostmi mezi vaším strojem
a strojem popsaným v tomto návodu, mějte na paměti skutečnost,
že neustálé vylepšování výrobků může mít za následek změnu informací uvedených v tomto návodu, bez upozornění a bez povinnosti
informovat majitele stroje. Výjimku tvoří pouze ty části návodu, které
jsou nezbytné pro dodržení bezpečnostních norem a zajištění funkč-

nosti. V případě jakýchkoli pochybností se obrat'te na vašeho prodejce nebo příslušný Autorizovaný servis. Hodně zdaru při práci!
SERVISNĺ SLUŽBA

V tomto návodu jsou uvedeny všechny pokyny potřebné pro správné
používání stroje a pro základní nezbytnou údržbu, kterou může provádět sám uživatel.
Všechny zásahy seřizování a údržby, které nejsou popsány v
tomto návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisním střediskem, které disponuje potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro správné provedení
uvedených operací při současném dodržení původní bezpečnostní úrovně stroje.

V případě vašeho zájmu vám váš Prodejce může navrhnout individuální program údržby, který by co nejlépe vyhovoval vašim požadavkům a který vám umožní udržovat předmět vašeho nákupu v perfektním stavu a tím zachovat hodnotu vaší investice.
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JAK ČÍST NÁVOD K POUŽITÍ

V tomto návodu na použití je popsán stroj s mechanickým a také
stroj s hydrostatickým převodem, a také všechny verze vzniklé přítomností různého vybavení a přídavných zařízení, které nemusí být
dostupné ve všech oblastech prodeje.

Symbol “
” označuje všechny odlišnosti v používání stroje a je následován označením typu převodu anebo verze, na kterou se vztahuje.
Označení “
” slouží jako odvolávka na jiný bod návodu kvůli dalším vysvětlením nebo informacím.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím
stroje si je pozorně přečtěte.

A) SEZNÁMENÍ SE STROJEM

1) Přečtěte si pečlivě tento návod. Seznamte se s
umístěním a funkcí všech ovladačů. Je důležitá inf.
vědět, jak zastavit motor ve všech situacích.
2) Používejte stroj pouze k účelu, ke kterému je vyroben, t.j. k sečení a sběru trávy. Jakékoliv jiné použití,
které není popsáno v tomto návodu, může být nebezpečné a může vést k poškození stroje a ke zrušení
platnosti Záruky. V takovém případě výrobce nenese
žádnou zodpovědnost za takto vzniklé škody.
3) Nedovolte používat stroj dětem ani osobám, které
nejsou dostatečně seznámeny s návodem k použití.
Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální
předepsaný věk pro uživatele.
4) Nepoužívejte stroj za těchto podmínek:
– za přítomnosti osob, zvláště dětí, nebo zvířat v jeho
blízkosti;

V textu návodu se nacházejí některé obzvláště důležitá inf. odstavce;
stupeň důležitosti je označen symboly, jejichž význam je následující:

POZNÁMKA
DŮLEŽITÁ INF.
anebo
Upřesňuje
nebo blíže vysvětluje některé předem uvedené informace s cílem
vyhnout se poškození stroje a způsobení škody.
Upozorňuje na možnost ublížení na
zdraví, způsobené sobě nebo jiným osobám v případě neuposlechnutí.
Upozorňuje na možnost těžkého ublížení na zdraví, nebo i smrti, způsobené sobě nebo jiným
osobám v případě neuposlechnutí.

– v případě, že uživatel požil léky nebo látky, které
snižují pozornost a oslabují reflexní schopnosti.
5) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese plnou
odpovědnost za nehody a nepředvídané události vůči
jiným osobám a jejich majetku.
6) Nepřevážejte žádné osoby.
7) Obsluha stroje je povinna řídit se pokyny pro provoz, se zvláštní pozorností věnovanou především následujícím skutečnostem:
– soustřeďte se na řízení stroje;
– pamatujte, že pro znovuzískání kontroly nad strojem, klouzajícím po svahu, není možné použít
brzdu. Hlavní důvody ztráty kontroly nad strojem
jsou:
– nedostatečná přilnavost kol;
– nadměrná rychlost;
– nevhodný způsob brzdění;
– použití stroje pro nevhodný účel;
– nedostatečná informovanost o možných důsledcích jízdy na nevhodných terénech, zvláště pak na
svazích;
8) Váš stroj je vybaven řadou bezpečnostních mikrospínačů a zařízení, které nesmějí být odstraňovány
nebo upravovány. V opačném případě dojde ke zrušení záruky a ke zrušení odpovědnosti výrobce za

vzniklé škody.

B) PŘĺPRAVA STROJE K POUŽITÍ

1) Při sečení noste pevnou uzavřenou obuv a dlouhé
kalhoty. Nepracujte bosí nebo v otevřených sandálech.
2) Zkontrolujte důkladně celou pracovní plochu a odstraňte všechny cizí předměty, které by mohly být
strojem vymrštěny (kameny, větve, dráty, kosti atd.)
3) UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČĺ! Benzín je hořlavina
I. třídy:
– palivo skladujte pouze v nádobách určených k tomuto použití;
– palivo doplňujte pomocí nálevky na otevřené,
dobře větrané ploše a během manipulace s palivem nekuřte;
– palivo doplňujte před nastartováním motoru; nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo
za chodu motoru anebo je-li horký;
– rozlijete-li palivo, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přesuňte traktor na jiné místo a zabraňte
vzniku nebezpečí požáru, dokud se rozlité palivo
nevypaří a výpary se nerozptýlí;
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– po dolití nádrže nezapomeňte znovu našroubovat a
pečlivě dotáhnout víčko nádrže a nádoby s palivem.
4) Poškozený tlumič výfuku je nutno okamžitě vyměnit.
5) Před zahájením sečení vždy zkontrolujte stav
stroje, především dotažení šroubů a stav nože. Poškozené a opotřebené součásti vyměňte, uvolněné
spoje dotáhněte.
Při výměně nože vyměňujte najednou celý blok, aby
bylo zachováno jeho vyvážení.
6) Před zahájením sečení zkontrolujte, zda-li máte
nasazený sběrný koš anebo řádně sklopený
ochranný kryt.
C) PROVOZ STROJE

1) Nestartujte motor v uzavřených prostorech, kde
vzniká nebezpečí nahromadění plynů, které obsahují
oxid uhelnatý.
2) Pracujte pouze při denním světle nebo při velmi
dobrém umělém osvětlení.
3) Pokud je to možné, nepracujte za mokra.
4) Před nastartováním motoru vyřaďte z činnosti nůž,
přeřaďte rychlostní páku (
u modelů s mechanickým převodem) anebo páku regulace rychlosti (
u
modelů s hydrostatickým převodem) do polohy "neutrál" a aktivujte parkovací brzdu.
5) Nesečte na svazích s vyšším sklonem než 10˚
(17%).
6) Pamatujte, že neexistuje „bezpečný” svah. Jízda
na svahu vyžaduje zvýšenou pozornost, jinak může
dojít k převrácení stroje. Abyste se vyhnuli převrácení:
– používejte přední závaží (přídavné zařízení - je
možné jeho dodatečné zakoupení);
– nezastavujte a nerozjíždějte se prudce při jízdě z
kopce anebo do kopce;
– spojku uvolňujte vždy zvolna, vždy mějte zařazenou rychlost (
u modelů s mechanickým převodem), anebo zvolna přesouvejte páku regulace
rychlosti a to při jízdě vpřed a při zpětném chodu,
(
u modelů s hydrostatickým převodem),
zvláště pak při jízdě z kopce;
– při jízdě po svahu a při zatáčení udržujte nízkou
rychlost stroje;
– věnujte zvláštní pozornost přejíždění hrbolů, jam a
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jiných nebezpečných míst;
– nikdy nesečte při příčném přejíždění kopce.
7) Při přejíždění povrchů bez travního porostu, vyřaďte z činnosti nůž a vytáhněte sekačku do horní polohy.
8) Nikdy nepoužívejte stroj s odmontovanými nebo
poškozenými bezpečnostními kryty, anebo s odmontovaným nebo poškozeným sběrným košem;
9) Neměňte nastavení motoru, a nedovolte, aby motor pracoval při příliš vysokých otáčkách.
10) Před opuštěním pozice obsluhy je třeba:
– vyřadit z činnosti nůž;
– zařadit neutrál (
u modelů s mechanickým převodem), anebo se ujistit, vrátila-li se páka regulace
rychlosti do neutrálu (
u modelů s hydrostatickým převodem) a aktivovat parkovací brzdu;
– vypnout motor a vytáhnout klíček zapalování ze
spínací skříňky.
11) Vyřaďte nůž, zastavte motor a vyjměte klíček zapalování vždy:
– pokud hodláte provádět práce pod sekačkou nebo
odstraňovat nánosy travní hmoty z vyhazovacího
kanálu,
– před kontrolou, čištěním anebo prací na stroji;
– po zásahu nože do cizího předmětu - prohlédněte
celý stroj, zda nedošlo k poškození, a před dalším
nastartováním poškozené části opravte;
– v případě, že se náhle zvýší vibrace stroje (ihned
zjistěte a odstraňte příčinu vibrací).
12) Pokud nebude stroj používán nebo bude převážen, vyřaďte nůž z činnosti. Vyřaďte nůž z činnosti a
počkejte až se zastaví také před každým vyprázdněním sběrného koše.
13) Zastavte motor a vyřaďte nůž:
– před doplňováním paliva;
– kdykoliv hodláte sejmout nebo znovu nasadit
sběrný koš.
14) Před vypnutím motoru snižte otáčky, vypněte
motor a v případě, že jste ukončili sečení, uzavřete
přívod paliva, podle pokynů v návodu k obsluze motoru.
15) Nedávejte ruce a nohy do blízkosti rotujících
částí. Udržujte průchodnost vyhazovacího kanálu.
D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ

1) Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů,

stav bezpečnostních krytů a sběrného koše. Pravidelná údržba je nutnou podmínkou k udržení bezpečnosti a účinnému využití stroje.
2) Neskladujte stroj s palivem v nádrži v místnosti,
kde může dojít ke styku výparů paliva s otevřeným
ohněm, jiskrou nebo silným zdrojem tepla.
3) Nechte motor předem vychladnout na otevřené
ploše před jeho následným umístěním v uzavřeném
prostoru.
4) Abyste snížili riziko požáru, očistěte před uskladněním motor, výfuk, akumulátor a palivové vedení
včetně nádrže od zbytků posečené travní hmoty, listí
nebo nadměrného množství maziva. Neskladujte
stroj ve stejné místnosti, kde je i čerstvě posečená
travní hmota. Před uskladněním vyčistěte sekačku a
vyprázdněte sběrný koš.
5) Pravidelně kontrolujte ochranný kryt, sběrný koš a
mřížku přisávání sekačky, zda nejsou příliš opotřebeny nebo poškozeny. Jestliže jsou poškozeny, nahraďte je novými.
6) Nepoužívejte stroj s poškozenými díly. Při údržbě
a opravách používejte pouze originální náhradní díly
dodávané autorizovaným prodejcem (nůž musí být
označen
).
Jiné díly mohou být příčinou poškození stroje nebo
ohrožení bezpečnosti.
7) Palivovou nádrž vypouštějte na otevřené ploše,
před tím nechejte motor vychladnout.
8) Při montáži nože používejte pracovní rukavice.
9) Po naostření nože překontrolujte jeho vyvážení.
10) Pokud je Váš stroj odstaven nebo uskladněn,
dejte sekačku do spodní polohy.
11) Klíček zapalování nesmí zůstat ve spínací
skříňce a nesmí být přístupný dětem nebo cizím osobám. Před jakoukoliv údržbou nebo opravou vyjměte
klíček zapalování ze spínací skříňky a sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací svíčky.
E) PŘEPRAVA

1) Během přepravy stroje na nákladním autě nebo
na přívěsu, dejte sekačku
do spodní polohy, zatáhněte parkovací brzdu a zajištěte upevnění stroje na přepravní ploše za pomocí
lan, řemenů a řetězů.

VÝSTRAŽNÉ ŠTĺTKY

Váš stroj musí být používán se zvýšenou pozorností. Abyste na to
nezapomněli, byly na něm rozmístěny štítky se symboly, které se odvolávají na příslušné bezpečnostní opatření pro použití stroje.
Tyto štítky jsou považovány za neoddělitelnou součást stroje.

V případě odpadnutí nebo při výrazném snížení čitelnosti některého
ze štítků, požádejte vašeho prodejce o jeho vyměnu. Význam jednotlivých symbolů je následující:

3 Nebezpečí! Vymršťování předmětů: nepracujte bez sběrného koše anebo ochranného krytu.

4 Nebezpečí! Vymršťování předmětů: udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti.
5 Nebezpečí! Převrácení stroje: nepoužívejte tento stroj na
svazích se sklonem větším než 10˚.

6 Nebezpečí! Úraz: ujistěte se o tom, že se přítomné děti nacházejí v bezpečné vzdálenosti od stroje, když je motor zapnutý.

1

2

7

3

4

8

5

6

9

7 Riziko pořezání. Pohybující se
nůž. Nevkládejte nikdy ruce ani
nohy do prostoru rotujícího nože.

8 Dbejte na to, abyste se vyhnuli úrazu, způsobenému pohybujícím se převodovým řemenem: neuvádějte stroj do chodu bez
namontovaných ochranných krytů.
Zdržujte se v dostatečné vzdálenosti od převodových řemenů.
9 Upozornění! - Zdržujte se v
dostatečné vzdálenosti od teplých
povrchů.

1 Upozornění: Před použitím stroje si přečtěte návod k použití a
údržbě.

2 Upozornění: Před vykonáním jakékoli údržby anebo opravy vyjměte klíček zapalování a přečtěte si návod k použití a údržbě.
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2. POPIS STROJE A JEHO ČÁSTÍ

POPIS STROJE

Štítek, který se nachází v blízkosti prostoru pro akumulátor, obsahuje veškeré důležitá inf. údaje včetně výrobního čísla každého stroje.

Garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice
200014/ES
2. Značka o shodě výrobku se
směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Výkon a provozní otáčky
motoru
5. Model stroje
6. Výrobní číslo
7. Hmotnost v kg
8. Název a adresa výrobce
9. Typ náhonu (je-li uveden)
10. Kód výrobku
1.

Zapište si sem výrobní číslo
vašeho stroje (6)

8

5

4

7

LWA
kW kg

3

9

/min

dB
6

10

2

1

POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

Stroj je složen z několika hlavních částí, které plní následující funkce:

11. Sekačka: tvoří ji kryt s rotujícím nožem.
12. Nůž: slouží k sečení trávy; lopatky umístěné na jeho konci napomáhají nasměrování odseknuté trávy směrem k vyhazovacímu
kanálu.
CS
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13. Vyhazovací kanál:
14
16
18
20
19
17
slouží k propojení
prostoru sekačky se
sběrným košem.
14. Sběrný koš: kromě
sběru posečené
trávy, plní také funkci
bezpečnostní a to
tím,že zabraňuje
vymrštění cizích
předmětů, které se
dostanou do pracov13
12
11
21
ního prostoru sekač- 15
ky, daleko za stroj.
15. Ochranný kryt: může být namontován na místo sběrného
koše, a zabraňuje vymršťování cizích předmětů, které se
dostanou do pracovního prostoru sekačky, daleko za stroj.
16. Motor: slouží k pohonu nože a také samotného stroje. Jeho
technické údaje jsou popsány v samostatném návodu.
17. Akumulátor: dodává energii potřebnou k nastartování motoru;
jeho technické údaje jsou popsány v samostatném návodu.
18. Sedadlo řidiče: je to pracovní místo pro obsluhu a je vybaveno
mikrospínačem, který signalizuje její přítomnost na sedadle,
kvůli aktivování příslušných bezpečnostních funkcí.
19. Výstražné štítky: upozorňují na základní pravidla pro bezpečné používání stroje. Jejich význam je podrobně popsán v kap.
1.
20. Přístupové okénko: umožňuje přístup ke svíčce, ke kohoutku
přívodu benzínu a k matici, která zajišťuje kryt motoru.
21. Mřížka přisávání vzduchu: umožňuje přístup vzduchu do
prostoru sekačky a zabraňuje vymrštění cizích předmětů směrem dopředu.

3. ROZBALENĺ A MONTÁŽ STROJE

Z přepravních a skladovacích důvodů není stroj dodáván kompletně
sestaven.
Pro jeho uvedení do provozu je třeba provést rozbalení jednotlivých
částí a jejich montáž podle následujících pokynů.

DŮLEŽITÁ INF.

Z přepravních důvodů je stroj dodáván bez
motorového oleje a benzínu. Před nastartováním motoru doplňte
motorový olej a benzín podle pokynů obsažených v samostatném
návodu k použití motoru.

Rozbalení a dokončení montáže musí
být provedeno na rovné a pevné ploše, s dostatečným prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly, za použití vhodného nářadí.
3.1 ROZBALENÍ

Při rozbalování postupujte opatrně. Věnujte pozornost kontrole kompletnosti předepsané sestavy. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození sekačky při sjíždění z přepravní palety.

Standartní přepravní sestava obsahuje:

–
–
–
–
–
–
–

samotný stroj;
nástavec páky zařazení nože;
kryt přístrojové desky;
trubku sloupku volantu;
volant;
sedadlo;
součásti sběrného koše;

– obálku s návodem k použití, dokumenty a soupravou spojovacích
prvků se dvěma klíčky od zapalování a jednou náhradní pojistkou
o hodnotě 10 ampérů (v případě motoru Honda 6,3 A);
– sáček s pokyny a výbavou pro montáž pohyblivého ochranného
krytu.
Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními
předpisy.
3.2 MONTÁŽ A ZAPOJENĺ AKUMULÁTORU
Odmontujte přední kryt (1)
jeho nadzvednutím ze
spodní strany.

2
1

Proveďte zapojení tří červených kabelů (3) ke kladnému pólu (+) a pak tří
černých kabelů (4) k zápornému pólu (–) s použitím dodaných šroubů; dodržte uvedený postup.
Namontujte zpět přední
kryt (1) správným vložením dvou jazýčků (2) do
příslušných uložení a za-

4

3
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tlačením spodní části až po zacvaknutí.
Zabezpečte nabití v souladu s pokyny výrobce akumulátoru.

2

8
5

7

1

DŮLEŽITÁ INF.
Abyste se
vyhnuli zásahu ochrany elektronické karty, nepokoušejte se startovat motor, není-li akumulátor
dobit!

6
3

Při manipulaci s akumulátorem a při
jeho likvidaci se řiďte podle pokynů jeho Výrobce.

Namontujte kryt přístrojové desky (5) a dbejte přitom na správné zasunutí všech zacvakávacích úchytů do příslušných uložení.
Proveďte montáž volantu (6) na trubku (3) tak, aby byly příčky obráceny směrem k sedadlu.

3.3 MONTÁŽ PŘÍSTROJOVÉ DESKY A VOLANTU
Umístěte stroj na vodorovnou
plochu a srovnejte přední kola
po směru jízdy.
Proveďte montáž trubky (3) na
sloupek (2) a dbejte přitom, aby
došlo ke správnému zasunutí
kolíku (1) do uložení v trubce.

Proveďte montáž volantu jeho upevněním prostřednictvím spojovacích prvků (7) z výbavy, v uvedeném pořadí.
Aplikujte kryt volantu (8) zasunutím tří úchytů na zacvaknutí do příslušných uložení.

4

3

1
2

3
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3.4 MONTÁŽ NÁSTAVCE
PÁKY ZAŘAZENÍ NOŽE

1

2

3

Nasaďte nástavec (1) na páku (2) a natočte ji tak, aby byly dva hmoždíky (3) obráceny směrem k zadní části stroje, a poté
tyto dva hmoždíky (3) utáhněte.

3.5 MONTÁŽ SEDADLA

Namontujte sedadlo (1) na
desku (2) pomocí šroubů (3).

2

Namontujte pohyblivý ochranný
kryt dle pokynů dodaných ve
výbavě.

3

mocí dodaných spojovacích prvků (3).
Dodržujte předepsaný postup montáže.
Pomocí čtyř samořezných šroubů (6)
připevněte na rám výztuhy (4) a (5), respektujte označení pravá (R ) a levá
(L ).

3

3.6 MONTÁŽ POHYBLIVÉHO
OCHRANNÉHO KRYTU

1

3.7 MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠE

Nejprve smontujte rám spojením vrchní (1) a spodní (2) části, po8

10

9

8

4

1

11

13
1

Na takto vytvořený rám navlékněte tkaninu. Dbejte přitom na její správné nasazení podél celého obvodu rámu.

CLAK

Na trubky rámu pak navlékněte, za pomocí šroubováku (7), profily z
umělé hmoty.
Vložte rukojeť (8) do otvorů v krytu (9) a připevněte všechno pomocí
šroubů (10) k rámu. Pak proveďte montáž čtyř předních a zadních
samořezných šroubů (11). Dodržujte předepsaný postup montáže.

Na závěr namontujte spodní výztužnou příčku (12) pod rám sběrače,
a to tak, aby byla plochá část příčky obrácena směrem k plastovému
dnu koše. Použijte přitom šrouby a matice z příslušenství (13). Dodržujte předepsaný postup montáže.

10

6

3 (x 2)

4-5
2

7

6 (x 4)

10 (x 2)

11 (x 4)

13 (x 2)

6

5

12
2

3
6
2

12
3
13
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4. OVLÁDÁNÍ A KONTROLA STROJE
[4] 11
[4] 21

[4] 1
[4] 6

[4] 5

[4] 3

[4] 4
[4] 2
[4] 12
[4] 22

[4] 7

[4] 23

1. VOLANT ŘĺZENĺ
Slouží k ovládání, natočení předních kol.
2. PÁČKA PLYNU
Slouží k nastavení otáček motoru. Význam jednotlivých poloh, do
kterých je možné nastavit páčku plynu, je vysvětlen pomocí následujících symbolů, vyobrazených na štítku, nacházejícím se v blízkosti
páčky.
«SYTIČ» pro startování
studeného motoru

«POMALU» minimální otáčky
motoru
CS 10

2

«RYCHLE» maximální otáčky
motoru

Při přejezdu nastavte páčku do polohy mezi «POMALU» a
«RYCHLE», při sečení trávy je doporučeno nastavit páčku do polohy «RYCHLE».
3. PÁKA PARKOVACĺ BRZDY
Tato páka slouží k zabránění pohybu zaparkovaného stroje a má být použita před
každým opuštěním stroje.

– Brzda je aktivována po úplném stlačení
pedálu (11 nebo 21), přesunutím páky
do polohy «A». Po uvolnění nohy z pedálu, pedál zůstane zablokován ve
spodní poloze.
– Pro vyřazení parkovací brzdy je nutno
stlačit opět pedál, přičemž se páka vrátí
zpět do polohy «B».

3

4. KLĺČEK ZAPALOVÁNĺ
Klíček zapalování se může nacházet v jedné ze čtyř poloh:
4

«VYPNUTO» vypnutí všechokruhů;

«ZAPNUTĺ SVĚTLOMETŮ» (jsou-li
součástí);

«ZAPNUTO» všechny okruhyjsou
zapnuty;
«STARTOVÁNĺ» zapnutí startéru.

– Po uvolnění klíčku v poloze «STARTOVÁNĺ» se klíček vrátíautomaticky do polohy «ZAPNUTO».
– Po nastartování motoru lze zapnout světlomety (jsou-lipřítomné)

6. PÁKA OVLÁDÁNÍ ZAŘAZENÍ A BRZDY NOŽE
Páka ovládání nože má dvě polohy,
jejichž význam je uveden na příslušném štítku:

6

Pozice «A» = nůž vyřazen

Pozice «B» = nůž zařazen

– Jestliže při zařazení nože nejsou
respektovány příslušné bezpečnostní pokyny, dojde k vypnutí motoru.

– Vyřazením nože (Pozice «A»), dojde k aktivaci brzdy, která zastaví jeho rotaci v průběhu pěti vteřin.
7. PÁKA NASTAVENĹ VÝŠKY SEČENÍ
Tato páka má sedm poloh označených na příslušném štítku od «1»

6

4

7

Mechanická převodovka
11. PEDÁL SPOJKA / BRZDA

Tento pedál plní dvě funkce: v první
polovici své dráhy slouží jako spojka a to tak, že zařadí nebo vyřadí
pohon kol a ve druhé části své
dráhy slouží jako brzda zadních
kol.

5

– Pro přesun páky z jedné polohy do
druhé, je nutno zatlačit páku do
boku a pak ji přemístit do jedné ze
sedmi poloh.

3

Tato kontrolka se rozsvítí, když se klíček
zapalování (4) nachází v poloze «ZAPNUTO» a zůstane zapnuta, dokud je klíček v
této poloze.
5 – Když svítí přerušovaně, znamená to, že
není splněna některá z podmínek pro
startování motoru.
– Akustický signál při zařazeném noži upozorňuje na naplnění sběrného koše.

7

2

5. KONTROLKA A SIGNALIZAČNĹ ZAŘĹZENĹ

do «7», které odpovídají příslušným
výškám nastavení sečení v rozmezí od
3 do 8 cm.

1

přetočením klíče do polohy «ZAPNUTĺS VĚTLOMETŮ».
– Jejich vypnutí se provádí přepnutím klíče do polohy«ZAPNUTO».

11

Věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste nedrželi pedál v poloze
spojka příliš dlouho; vyhnete se tak možnému přehřátí a následnému poškození převodových řemenů.

POZNÁMKA

rání nohy o pedál.

12. ŘADĹCĹ PÁKA

Během provozu stroje se vyhýbejte opí12

Tato páka má sedm poloh, které
odpovídají pěti rychlostním stupňům
pro pohyb vpřed, poloze neutrál
«N» a poloze pro zpáteční pohyb
«R».
– Přeřazení z jedné rychlosti na

CS 11

druhou je možné po stlačení pedálu (11) do poloviny svého
zdvihu a přesunutím řadící páky do polohy odpovídající požadovanému rychlostnímu stupni (viz štítek s označením rychlostních stupňů).

Zařazení zpátečky je nutno provádět
až po úplném zastavení stroje.
Hydrostatická převodovka

ní brzdového pedálu (21) anebo může být uskutečněn manuálně, v případě, když nedojde k aktivování brzdového pedálu.

DŮLEŽITÁ INF.
Při zařazení parkovací brzdy (3) dojde k
zablokování páky v poloze «N» a její opětovné odblokování je
možné jenom po vyřazení parkovací brzdy a uvolnění pedálu.
23. PÁKA ODJIŠTĚNÍ HYDROSTATICKÉHO PŘEVODU

21. BRZOVÝ PEDÁL

Tato páka má dvě polohy, jejichž význam je uveden na příslušném štítku:

U modelů s hydrostatickým převodem plní tento pedál výlučně funkci
brzdy, působící na zadní kola.

Pozice «A» = Převod zařazen: pro všechny druhy použití, při
pohybu a při sečení;

Pozice «B» = Převod odjištěn: podstatně sníží námahu potřebnou k ručnímu posunutí stroje, při vypnutém
motoru.

21

22. PÁKA REGULACE RYCHLOSTI

Tato páka plní funkci zařazení
pohonu kol a také regulace rychlosti při jízdě vpřed i vzad.
– Rychlost stroje při jízdě vpřed se
zvýší přesunutím páky ve směru
«F»; zpětný chod je zařazen přesunutím páky ve směru «R».

– K návratu páky do polohy neutrál
«N» dojde automaticky při stlače-
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22
23

23

DŮLEŽITÁ INF.
Abyste se vyhnuli poškození převodovky, tato operace musí být provedena pouze při zastaveném
motoru, s pákou (22) v poloze «N».

5. POKYNY K POUŽITÍ

5.1 RADY K ZAJIŠTĚNĺ BEZPEČNOSTI

Používejte stroj výhradně k účelu, pro
který je určen (sečení a sběr trávy).
Jakékoli jiné použití je považováno za „nesprávné použití”, a
proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná
Výrobcem a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví způsobené sobě nebo jiným osobám nesprávným použitím je
odpovědný pouze uživatel.
Do nesprávného použití spadá (například, avšak nejenom):
– Převážení dalších osob, dětí nebo zvířat na stroji nebo na
přívěsném vozíku;
– tahání nebo tlačení břemene bez použití náležitého příslušenství, určeného pro tahání;
– používání stroje pro přejezd po nestabilních, kluzkých, zamrzlých, skalnatých nebo nesouvislých terénech, kalužích
nebo bažinách, které neumožňují vyhodnocení konzistence terénu;
– používání stroje pro sběr listí nebo sutě.
– aktivace nožů na úsecích bez travnatého porostu.

Neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení, kterými je stroj vybaven. MĚJTE VŽDY NA
PAMĚTI, ŽE ZA ŠKODY, ZPŮSOBENÉ JINÝM OSOBÁM, JE
VŽDY ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL.
Před použitím stroje:
– Si přečtěte základní bezpečnostní pokyny, s mimořádným
důrazem na jízdu a sečení na svazích;
– přečtěte si pozorně návod k použití, seznamte se s ovládáním stroje a naučte se rychle zastavit nože a motor.
– nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí
nebo pod ně a vždy se zdržujte v dostatečné vzdálenosti
od vyhazovacího otvoru.
Nepoužívejte stroj, nacházíte-li se ve špatném fyzickém
stavu nebo pod vlivem léků nebo látek, které snižují pozor-

nost a oslabují reflexní schopnosti.
Zhodnocení možných rizik při práci na zvoleném terénu patří
do odpovědnosti uživatele, který je také odpovědný za přijetí
všech dostupných opatření k zabezpečení vlastní bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob, zvláště na svazích, nerovném, kluzkém a nestabilním terénu.
Nenechávejte stroj se zapnutým motorem ve vysokém trávním porostu, abyste se vyhnuli riziku vzniku požárů.
Tento stroj nesmí být používán na svazích se sklonem větším než 10˚ (17%) (
5.5.4). V případě,
že se předpokládá použití stroje převážně na svazích (nikdy
s větším sklonem než 10˚), je vhodné namontovat závaží
(jsou k dispozici na požádání (
9.1) pod přední nápravu
kvůli zvýšení stability přední části stroje a snížení možnosti
převrácení.

DŮLEŽITÁ INF.
Všechny informace ohledně umístění ovládacích prvků jsou uvedeny v kapitole 4.

5.2 PODMĺNKY ZÁSAHU BEZPEČNOSTNĺCH ZAŘĺZENĺ
Bezpečnostní systémy reagují podle dvou kriterií:

– zabránění nastartování motoru, nejsou-li dodrženy všechny bezpečnostní podmínky;
– zastavení motoru v případě, že chybí alespoň jedna z bezpečnostních podmínek.

a) Pro nastartování motoru je nutné, aby byly splněny následující
podmínky:

– pohon pojezdu v "neutrálu";
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– nůž vyřazen;
– obsluha sedící anebo parkovací brzda zařazena.

b) Motor se zastaví v následujících případech:
– obsluha opustí sedadlo při zařazeném noži;
– obsluha opustí sedadlo, když pohon není v "neutrálu";
– obsluha opustí sedadlo, když je pohon v "neutrálu", ale není zařazena parkovací brzda;
– dojde k nadzvednutí sběrného koše anebo sejmutí ochranného
krytu při zařazeném noži;
– je-li zařazená parkovací brzda bez vyřazení nože;
– když dojde k aktivaci změny rychlostního stupně (
4.12) nebo
páky náhonu (
4.22) při aktivované parkovací brzdě.
5.3 PŘÍPRAVA STROJE K POUŽITÍ

Před zahájením pracovní činnosti je nezbytné provést některé kontrolní a jiné úkony pro zajištění maximální bezpečnosti a účinnosti
práce.
5.3.1 Nastavení polohy sedadla
Sedadlo je přichyceno pomocí čtyř šroubů (1), které je
možno uvolnit, a posunutím
sedadla podél drážek ve třmenu uchycení nastavit požadovanou polohu.

Po nastavení požadované
polohy je nutno dotáhnout
kompletně všechny čtyři
šrouby.
CS 14

1
1

5.3.2 Doplňování oleje a benzínu

POZNÁMKA
Druhy oleje a benzínu, jsou uvedeny v návodu pro použití a údržbu motoru.

Abyste se dostali ke kontrolní
měrce, je potřeba překlopit sedadlo
a otevřít okénko, které se nachází
pod ním.
Při zastaveném motoru zkontrolujte
hladinu oleje. Výška hladiny se
musí nacházet v rozmezí mezi
značkami MIN a MAX na kontrolní
měrce.

Pro doplňování paliva používejte
nálevku. Dbejte přitom, aby nedošlo k přelití nádrže.
Objem nádrže je přibližně 4 litry.

Doplnění paliva musí probíhat při zastaveném motoru, na otevřené, dobře větrané ploše. Pamatujte
vždy na skutečnost, že výpary benzínu jsou hořlavé! NEPŘIBLIŽUJTE SE K PALIVOVÉ NÁDRŽI S OTEVŘENÝM
OHNĚM, ABYSTE SI POSVÍTILI DO JEJÍHO OTVORU! PŘI
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEKUŘTE!

DŮLEŽITÁ INF.
Dávejte pozor, abyste nevylili benzin na
části z umělé hmoty a tím je nepoškodili; v případě náhodného

úniku je ihned opláchněte vodou. Záruka se nevztahuje na poškození umělohmotných součástí karoserie nebo motoru způsobená
benzinem.

5.3.3 Tlak vzduchu v pneumatikách

Správný tlak v pneumatikách je nutnou podmínkou k zabezpečení
vodorovnosti sekačky a tím k dosažení dobré kvality sečení.

Odšroubujte ochranné čepičky ventilků a připojte na ventilky přívod
stlačeného vzduchu, vybavený tlakoměrem a nastavte tlak na uvedené hodnoty.

5.3.4 Nasazení ochran (nasazení sběracího koše nebo
ochranného krytu na stroj)
Nepoužívejte nikdy stroj
bez namontovaného
sběrného koše anebo
ochranného krytu v jeho
zadní části.

Nadzvedněte kryt (1) a nasaďte sběrný koš, pomocí
dvou čepů (2), do třmenů
uchycení (3).

V případě, že byste chtěli pracovat
bez sběrného koše, je vám na přání
k dispozici souprava ochranného
krytu (4) která se připevní na zadní
desku podle příslušných pokynů.

4

5.3.5 Kontrola bezpečnosti a
účinnosti stroje

1. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení zasahují uvedeným způsobem (
5.2).
2. Ujistěte se, že brzda řádně pracuje.
3. Nezahajujte sečení v případě, že nože vibrují nebo pokud si nejste jisti jejich nabroušením; neustále pamatujte, že:
– spatně nabroušený nůž způsobuje vytrhávání trávy a tím zažloutnutí trávníku.
– uvolněný nůž způsobuje nečekané vibrace a může být zdrojem
nebezpečí.
Nepoužívejte stroj, nejste-li si jisti jeho
účinností a bezpečností. V případě potřeby kontroly nebo
oprav se okamžitě obraťte na Autorizovaný servis.

1

5.4 POUŽITĺ STROJE
5.4.1 Startování

2

3
3

Startování stroje musí probíhat na otevřeném anebo dobře větraném prostoru! PAMATUJTE VŽDY
NA TO, ŽE VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ!
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Před startováním motoru:

– otevřete kohoutek přívodu benzínu (1) (je-li součástí), dostupného z prostoru od levého zadního kola;
– přeřaďte řadící páku
(
u modelů s mechanickým
převodem) anebo páku regulace
rychlosti (
u modelů s hydrostatickým převodem) do neutrálu
(«N»);
– vyřaďte nůž
– na svazích zařaďte parkovací brzdu.
Proveďte následující úkony:
– přesuňte páčku plynu do polohy «SYTIČ», označené na štítku v
případě, že startujete studený motor; pokud startujete už teplý
motor, je postačující přesunout páčku plynu do polohy mezi «POMALU» a «RYCHLE»;
– zasuňte klíček do zapalování, otočte jim do polohy «ZAPNUTO»,
ve které dojde k zapnutí elektrického okruhu, pak do polohy
«STARTOVÁNĺ», ve které dojde k zahájení samotného startování
motoru a na závěr (po nastartování motoru) klíček uvolněte.
1

Po nastartování motoru přesuňte páčku plynu do polohy «POMALU».

DŮLEŽITÁ INF.
Sytič musí být vyřazen z činnosti okamžitě
poté, co otáčky motoru dosáhnou běžné provozní úrovně; jeho setrvání v činnosti při již teplém motoru může způsobit zanesení
svíčky a tím ohrozit správnou činnost motoru.
POZNÁMKA

V případě problému se startováním nepokračujte abyste se vyhnuli vybití akumulátoru a zahlcení motoru.
Pootočte klíček zapalování zpět do polohy «VYPNUTO», počkejte
několik vteřin a až pak znovu opakujte celou operaci. V případě,
že problémy přetrvávají, prostudujte si kapitolu «8» tohoto návodu
a samostatný návod k použití a údržbě motoru.
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DŮLEŽITÁ INF.
Mějte vždy na paměti, že bezpečnostní zařízení zabrání spuštění motoru, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní podmínky (
5.3.7). V těchto případech je po obnovení bezpečnostních podmínek pro startování nutné nejprve
pootočit klíčkem zapalování zpět do polohy «VYPNUTO» a teprve
pak je možné opět zahájit startování motoru.
5.4.2 Přesun

Předpisy, týkající se provozu tohoto
stroje, nedovolují jeho provoz na veřejných komunikacích. K
jeho použití může docházet (ve smyslu Dopravních předpisů) jenom na soukromých pozemcích, uzavřených pro veřejnou dopravu.

POZNÁMKA
Během přesunu musí být nůž vyřazen z činnosti a sekačka se musí nacházet v nejvyšší poloze (poloha «7»).

Mechanická převodovka
Páčku plynu dejte do polohy mezi «POMALU»a «RYCHLE» a řadící páku přesuňte do polohy odpovídající 1. rychlostnímu stupni.

Sešlápněte pedál, uvolněte parkovací brzdu; zvolna uvolňujte pedál, který přejde z funkce «brzdy» do funkce «spojky» a uvede do
chodu zadní kola stroje.
Pedál nikdy neuvolňujte prudce, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly
nad strojem a k jeho následnému převrácení!
Požadovanou rychlost dosáhnete kombinací poloh řadící plynové
páky.

Pokud chcete přeřadit, stlačte pedál spojka/brzda do poloviny
svého zdvihu a opatrně přeřaďte.

Hydrostatická převodovka
Přesuňte páčku plynu do polohy mezi «POMALU» a «RYCHLE»;
sešlápněte brzdový pedál, aby došlo k uvolnění parkovací brzdy
a pak pedál znovu uvolněte.
Přesuňte páku regulace rychlosti ve směru «F» a zvolte požadovanou rychlost kombinací páky regulace rychlosti a páčky plynu.

Posouvání páky musí být pozvolné, abyste se vyhnuli možnému
převrácení stroje a ztrátě kontroly nad strojem při prudkém zařazení pohonu kol.

5.4.3 Brzdění

Mechanická převodovka
Nejprve snižte otáčky motoru a tím i rychlost stroje a potom plně
sešlápněte pedál spojka/brzda. Dodržením tohoto postupu se vyhnete rychlému opotřebení brzdového systému.
Hydrostatická převodovka
Při brzdění sešlápněte brzdový pedál, což způsobí také návrat
páky regulace rychlosti do polohy «N».

5.4.4 Zpětný chod

Mechanická převodovka
Zpětný chod MUSÍTE zařazovat při zastaveném stroji! Sešlápněte pedál až do úplného zastavení stroje. Zařaďte zpětný chod
přesunutím řadící páky do polohy «R». Uvolňujte zvolna pedál
spojky, až se stroj rozjede.

Hydrostatická převodovka
Zpětný chod MUSÍTE zařazovat výhradně při zastaveném stroji.
Po zastavení stroje zahajte zpětný chod přesunutím páky regulace rychlosti ve směru «R».

5.5 SEČEN– TRÁVY

5.5.1 Zařazení nože a pojezd

Po přesunu na místo sečení je potřebné:

– přesunout páčku plynu do polohy «RYCHLE»;
– zařadit nůž přesunutím páky do polohy «B»,
– pro zahájení pojezdu použijte ovládací prvky rychlosti, přičemž
zvolna a se zvýšenou pozorností uvolňujte pedál, v souladu s
výše uvedeným postupem.

Nůž zařazujte vždy při sekačce zvednuté do nejvyšší polohy a pak ji
zvolna snižte až na požadovanou úroveň. Abyste dosáhli co nejlepší
kvality sečení, je třeba zvolit správnou rychlost pojezdu s ohledem
na množství (hustotu a výšku) travního porostu a jeho vlhkost, podle
následujících podmínek: (
u modelů s mechanickým převodem)
– Vysoký, hustý a vlhký porost
– Průměrný porost
– Nízký a suchý porost

1. rychlostní stupeň
2. - 3. rychlostní stupeň
4. rychlostní stupeň

POZNÁMKA
Pátý rychlostní stupeň se používá jenom při
přesunu na rovném povrchu.
Hydrostatická převodovka
Rychlost pojezdu se musí přizpůsobit podmínkám porostu, a to
postupným a pozvolným posunem páky regulace rychlosti.

V každém případě je výhodné snížit rychlost pojezdu vždy tenkrát,
když si povšimnete snížení otáček motoru.
Mějte stále na paměti, že příliš vysoká rychlost pojezdu znemožní
dosáhnout dobrou kvalitu sečení.
Pokud přejíždíte překážku, vyřaďte nůž a zvedněte sekačku do nejvyšší polohy.
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5.5.2 Nastavení výšky sečení

Výšku sečení nastavte pomocí příslušné páky do jedné ze sedmi poloh (
4.7).
5.5.3 Některé rady pro udržení pěkného vzhledu trávníku

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Aby si trávník zachoval pěkný vzhled a aby zůstal zelený a
měkký, je třeba jej pravidelně sekat, aniž by byla tráva poškozována. Trávník může být tvořen rostlinami různých druhů. Při
častém sečení budou lépe růst rostliny s četnými kořeny, které
tvoří pevnou přikrývku; když bude sečení naopak méně časté,
dojde k převážnému růstu vysokých a plevelných rostlin (jetel,
kopretiny atd.).
Je vhodné provádět sečení trávy, když je trávník dokonale suchý.
Nože musí být neporušené a správně naostřené, aby bylo
možné dosáhnout rovného střihu bez roztřepení stébel trávy,
které by mělo za následek zažloutnutí jejich konců.
Motor má být používán při nejvyšších otáčkách, a to jednak
kvůli tomu, aby bylo zabezpečeno přesné sečení trávy, a také
kvůli zabezpečení dostatečného vymrštění posečené trávy do
vyhazovacího kanálu.
Pravidelnost sečení
musí být úměrná růstu
trávy, aby bylo možné
vyhnout se tomu, že
tráva mezi dvojím sečením vyroste příliš.
V období sucha je
vhodné udržovat trávu o
něco vyšší, aby se tak
předešlo vysychání trávníku.
1/3
Optimální výška trávy u
dokonale udržovaného
trávníku je 4-5 cm a jedním sečením by nemělo
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být odstraněno více než jedna třetina celkové výšky. Je-li tráva
příliš vysoká, je lepší provést sečení nadvakrát, s denní přestávkou; poprvé s noži v nejvyšší poloze a podruhé již s noži ve zvolené výšce.
8. Vzhled trávníku bude lepší, budou-li sečení prováděna střídavě
ve dvou směrech.
9. V případě, že se vyhazovací kanál zahlcuje je třeba snížit rychlost pojezdu, protože je zřejmě příliš vysoká s ohledem na podmínky trávníku; zůstane-li problém i nadále aktuální, mohly by
být důvodem špatně naostřené nože nebo deformace profilu lopatek.
10. Věnujte velkou pozornost sečení v blízkosti keřů a nízkých obrubníků, které by mohly poškodit okraje skříně sekačky, její seřízení, a stejně tak způsobit poškození nožů.
5.5.4 Sečení na svahu

Je nutné respektovat uvedené limity sklonu svahů
(max 10˚ - 17%) a přejíždět
trávníky na svazích ve směru
nahoru/dolů a nikdy ne napříč.
Přitom věnujte velkou pozornost změnám směru jízdy a
dbejte na to, aby výše jedoucí kola nepřejížděla přes překážky (kameny, větve, kořeny),
které by mohly způsobit příčné sklouznutí, převrácení nebo jinou příčinu ztráty kontroly nad strojem.
PŘI JÍZDĚ NA SVAHU, PŘED JAKOUKOLI ZMĚNOU SMĚRU, SNIŽTE RYCHLOST, a před každým
opuštěním stroje zařaďte parkovací brzdu.

Na svazích se rozjíždějte směrem dopředu vždy se zvýšenou opatrností, abyste se vyhnuli možnému převrácení stroje.

Mechanická převodovka

Nikdy nesjíždějte z kopce s řadící pákou v pozici neutrál anebo se stlačeným pedálem spojky!
Před opuštěním stroje zařaďte vždy nízký rychlostní stupeň.

Hydrostatická převodovka
Při sjíždění z kopce udržujte páku regulace rychlosti v poloze «N»
(abyste využili brzdného efektu hydrostatické soustavy) a snižte
rychlost na minimum, když je to potřebné, za pomoci brzdy.

Nikdy nezařazujte zpětný chod kvůli
snížení rychlosti při jízdě z kopce: může to mít za následek,
zvláště pak na kluzkém povrchu, ztrátu kontroly nad strojem.

5.5.5 Vyprázdnění sběrného koše

POZNÁMKA
Vyprázdnění sběrného koše je možné
provádět pouze při noži vyřazeném z činnosti; v opačném případě dojde k zastavení motoru.

Naplnění sběrného koše je ohlašováno akustickým signálem; v takovém případě ZASTAVTE POJEZD, abyste se vyhnuli zahlcení
vyhazovacího kanálu a vyřaďte z
činnosti nůž - akustický signál se
vypne.
Vyprázdněte sběrný koš jeho nadzvednutím pomocí zadní rukojeti.

POZNÁMKA
Může se stát, že po vyprázdnění sběrného
koše a po zařazení nože, se akustický signál obnoví a to z důvodu
přítomnosti zbytků trávy v okolí mikrospínače; v takovém případě
je nutno buď odstranit zbytky trávy nebo vyřadit a následně opět
zařadit nůž a akustický signál se vypne.

5.5.6 Vyprázdnění vyhazovacího kanálu

Při sečení příliš vysoké anebo mokré trávy a při současném pojezdu
vysokou rychlostí, může dojít k zahlcení vyhazovacího kanálu.
V takovém případě je potřebné:

– zastavit pojezd, vyřadit nůž a vypnout motor;
– sejmout sběrný koš anebo ochranný kryt;
– odstranit nahromaděnou trávu, postupně od vnějšího otvoru výstupního kanálu.
pnutém motoru.

Tuto operaci je nutno vykonávat při vy-

5.5.7 Ochrana elektronické karty

Elektronická karta stroje je vybavena ochranou, která přeruší elektrický obvod, pokud se v systému objeví porucha; zásah ochrany
způsobí zastavení motoru a vypnutí kontrolky.

Elektrický obvod se po několika vteřinách znovu automaticky uzavře; příčina přerušení obvodu by měla být zjištěna a odstraněna, aby
se tak dalo vyhnout opakovaným signalizacím poruchy.

DŮLEŽITÁ INF.
Aby nedošlo k zásahu ochrany:
– Nezaměňte polaritu vývodů akumulátoru;
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– Nepoužívejte stroj bez akumulátoru, jinak by mohlo dojít k poškození regulátoru dobíjení;
– Vyvarujte se zkratu v elektrickém obvodu.
5.5.8 Ukončení práce

Po ukončení sečení, vyřaďte nůž a
před přejezdem nastavte sekačku do
nejvyšší polohy.
Zastavte stroj, zařaďte parkovací
brzdu, a klíček zapalování dejte do
polohy «VYPNUTO».

1

Po zastavení motoru zavřete kohoutek (1) přívodu benzínu (je-li součástí).

Abyste se vyhnuli samozápalům, přesuňte páčku plynu do polohy "POMALU" alespoň 20 vteřin
před vypnutím motoru.

ček zapalování.

Před opuštěním stroje vyjměte vždy klí-

DŮLEŽITÁ INF.
Abyste se vyhnuli vybití akumulátoru, nenechávejte nikdy klíč v poloze «ZAPNUTO», když motor není v činnosti.

5.5.9 Čištění stroje

Po každém použití očistěte vnější povrch stroje, vyprázdněte sběrný
koš a dobře jej vyklepejte, aby se zbavil všech zbytků trávy a hlíny.
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Sběrný koš vždy vyprázdněte a zásobníky s trávou nenechávejte nikdy v uzavřeném prostoru.

Umyjte umělohmotné části karoserie měkkou houbou, namočenou
ve vodě se saponátem, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k namočení motoru, zařízení, které jsou součástí elektrického rozvodu a
elektronické karty, která se nachází pod ovládacím panelem.

DŮLEŽITÁ INF.
Při čištění karoserie a motoru nepoužívejte
nikdy vodu pod vysokým tlakem, ani agresivní čistící prostředky!

Aby se zachovala optimální úroveň účinnosti a bezpečnosti stroje, je třeba zajistit, aby se na
horní části sekačky nehromadily úlomky a zbytky vysušené
trávy.

Po každém použití proveďte důkladné vyčištění sekačky, aby se odstranily zbytky trávy nebo úlomky.
Během čištění sekačky používejte
ochranné brýle a vzdalte osoby a zvířata z okolního prostoru.

a) Umytí vnitřní části sekačky a vyhazovacího kanálu
musí proběhnout na pevné
podlaze za těchto podmínek:

– nasaďte sběrný koš;
– připojte hadici s vodou na
příslušnou přípojku (1) a
spusťte vodu;
– sedněte si na místo řidiče;

1

– dbejte na to, aby se sekačka nacházela v nejspodnějsí poloze;
– zapněte motor s pohonem v neutrálu;
– zařaďte nůž a nechte ho rotovat několik minut.

Pak sejměte sběrný koš, vyprázdněte ho, opláchněte a uložte ho
tak, aby co nejrychleji vyschnul.

b) Pro vyčištění horní části skříně sekačky:
– spusťte sekačku
úplně dolů (poloha «1»);

– odstraňte veškeré nánosy
trávy, vyfoukáním
proudem stlačeného vzduchu.
5.5.10 Skladování a dlouhodobá nečinnost

Před obdobím dlouhodobé nečinnosti (delší než 1 měsíc) odpojte
kabely akumulátoru a proveďte všechny úkony předepsané v samostatném návodu pro použití a údržbu motoru.

Pečlivě odstraňte nánosy trávní hmoty a
nečistot z prostoru motoru a tlumiče výfuku; účelem těchto
opatření je omezit nebezpečí vzniku požáru při následném
použití stroje.

Vyprázdněte palivovou nádrž odpojením hadičky, která se nachází v
blízkosti benzínového filtru (1) a proveďte případné další úkony uvedené v samostatném návodu motoru.

Stroj uskladněte v suchém prostředí,
na místě chráněném před nepřízní
počasí, a dle možností jej zakryjte
plachtou (
9.5).
1

DŮLEŽITÁ INF.
Akumulátor musí být uskladněn na chladném a suchém místě. Před obdobím dlouhodobé nečinnosti (delší
než 1 měsíc), a také před opětovným zahájením činnosti (kapitola
6), vždy akumulátor dobijte.

Před dalším použitím stroje zkontrolujte, zda je palivová soustava
utěsněná a zda neuniká palivo z hadiček, z palivového kohoutku
nebo z karburátoru.
5.6 PŘEPRAVA

Při převozu stroje na kamionu nebo přívěsném vozíku použijte přístupové rampy, které jsou odolné, dostatečně široké a dlouhé. Stroj nakládejte s vypnutým motorem, bez řidiče a výhradně jeho posuvem, s
použitím dostatečného počtu osob. Před přepravou uzavřete kohoutek přívodu benzinu (je-li součástí), spusťte sekačku do nejnižší polohy, zařaďte parkovací brzdu a zajistěte stroj vhodným způsobem o přepravní prostředek
prostřednictvím lan nebo řetězů.
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6. ÚDRŽBA

6.1 RADY K ZAJIŠTĚNĺ BEZPEČNOSTI

Před každým čištěním nebo údržbou
stroje vyjměte klíček zapalování a přečtěte si příslušné pokyny. Ve všech situacích, kde hrozí vašim rukám nebezpečí
zranění, používejte vhodný oděv a pracovní rukavice.

Nikdy nepoužívejte stroj, který má opotřebované nebo poškozené součásti. Vadné nebo opotřebované součásti musí být nahrazeny a nikdy nesmí být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly: Použití
neoriginálních a/nebo nesprávně namontovaných náhradních dílů negativně ovlivní bezpečnost stroje a může způsobit nehody nebo osobní ublížení na zdraví a zbavuje Výrobce jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti.

DŮLEŽITÁ INF.
Nevylévejte volně v přírodě použitý olej,
benzín anebo jiné látky znečišťující životní prostředí! Odevzdejte
je v Autorizovaných sběrnách, zabývajících se ekologickou likvidací odpadu.

Všechny operace seřizování a údržby,
které nejsou popsány v tomto návodu, musí být provedeny
vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisním střediskem, které disponuje potřebnými znalostmi a vybavením,
potřebným pro správné provedení uvedených operací při
současném dodržení původní bezpečnostní úrovně stroje.
Operace prováděné u neadekvátních organizací nebo operace prováděné nekvalifikovaným personálem způsobí propadnutí jakékoli formy záruky a jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti Výrobce. V případě poruch činnosti
následujících součástí je třeba se zejména okamžitě obrátit
na vašeho Prodejce nebo na specializované Centrum
– brzda,
– zařazení a zastavení nože,
– zařazení náhonu pro pojezd dopředu nebo pro zpětný chod.
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6.2 PŘÍSTUP K MOTORU

Odklopením krytu motoru (1) je umožněn přístup k motoru za účelem
provádění operací údržby.
Postup při takové operaci je následující:

– uložte stroj do vodorovné polohy, zvedněte sekačku donejvyšší
polohy a pod její okraje zasuňte špalíky (2) o výšceasi 65-70 mm,
kvůli podepření sekačky během následujícíchoperací:
Mechanická převodovka
– zařate parkovací brzdu;

Hydrostatická převodovka
– přesuňte páku odjištění pohonu do polohy «ZAŘAZENO» (viz kap. 4, odst. 23),
protože k zajištění pohybu
pákyregulace rychlosti je
nutné vyřadit z činnosti parkovacíbrzdu;

– sejměte sběrný koš aneboochranný kryt
– odšroubujte rukoje páky (3) apřesuňte páku do polohy «N»(
modelů s mechanickýmpřevodem ), anebo do polohy«R» (
modelů s hydrosta-tickým převodem);
– otevřte přístupové okénko (4) a
odšroubujte zajišovací mat-ku (5)
klíčem o velikosti 13 mm;

1

3

2

4

6

5

– uvolněte páku (6) tak, abydošlo k
dosednutí sekačky našpalíky a udržujte ji podélnédrážce, aby nedošlo
k jejímuzachycení do některého ze
zářezůodpovídajícím polohám sekačky. Uchopte základnu sedadlaa
vysuňte kryt směrem dozadu.

7

6.3 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Následující tabulka má za úkol vám pomoci při udržování účinnosti a
bezpečnosti vašeho stroje. Jsou v ní shrnuty základní operace
údržby a mazání s uvedením intervalu, se kterým se mají provádět;

6

10

vedle každé z nich najdete prázdná okénka, do kterých je třeba poznačit datum nebo počet hodin provozu při provádění úkonu údržby.

Postup při uzavření krytu:

– přesvědčte se, zda-li je kanál
8
(8)správně umístěn na opěrce (9)
azda-li se opírá vpravo o vodítko;
– přesuňte páku (3) do polohy «R»a
přiklopte kryt (1) na úroveňpák (3) a
(6)
– zasuňte nejdříve páku (6) do svédrážky; pak zasuňte páku (3)
anásledně spuste kryt až nazajišovací šroub.
Po nasazení krytu (1) zkontrolujte zda-li
ústí kanálu (8) zapadlo správně
do otvoru v zadnídesce (10) a jeli podepřenoopěrkou (11).
Nakonec:

– dotáhněte na doraz zajišovacímatici (5);
– přesuňte páku (6) do polohy «7»a
zajistěte ji v odpovídajícímzářezu;
– odstraňte špalíky (2), namontujtezpět rukoje páky (3) a okénko(4).

8

10
11

8

9

Úkon
Hodiny provozu
1. STROJ
1.1 Kontrola upevnění a nabroušení nože 3)
25
1.2 Výměna nože 3)
100
1.3 Kontrola řemene náhonu 3)
25
1.4 Výměna řemene náhonu 2) 3)
–
1.5 Kontrola řemene pohonu nože 3)
25
1.6 Výměna řemene pohonu nože 2) 3)
–
1.7 Kontrola a seřízení brzdy 3)
25
1.8 Kontrola a seřízení náhonu 3)
25
1.9 Kontrola zařazení a brzdy nože 3)
25
1.10 Kontrola všech uchycení
25
1.11 Všeobecné mazání 4)
25
2. MOTOR 1)
2.1 Výměna motorového oleje
.....
2.2 Kontrola a čištění vzduchového filtru
.....
2.3 Výměna vzduchového filtru
.....
2.4 Kontrola benzínového filtru
.....
2.5 Výměna benzínového filtru
.....
2.6 Kontrola a čištění kontaktů svíčky
.....
2.7 Výměna svíčky
.....
1)
2)
3)
4)

Vykonán (datum anebo hodiny provozu)

Způsob a termíny údržby jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití a údržbu motoru.
Při prvním náznaku poruchy se obraťte na vašeho Prodejce.
Operace, která musí být provedena vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisem
střediskem.
Mazání by mělo být prováděno kromě již uvedených termínů vždy tenkrát,
když se předpokládá období dlouhodobé nečinnosti stroje.
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– před uvedením do provozu po delší době nečinnosti;
– pozorně si pročtěte postup nabíjení uvedený v návodu přiloženém
k akumulátoru a řiďte se jím. V případě, že uvedený postup není
respektován anebo je-li opomenuto nabíjení akumulátoru, mohlo
by dojít k trvalému poškození jeho článků;
– vybitý akumulátor musí být nabit v co možná nejkratší době.

6.3.1 Motor

Způsob a termíny údržby motoru
jsou uvedeny v Návodu pro použití a údržbu motoru.
Vypouštění motorového oleje se
provádí vyšroubováním uzávěru
plnicího hrdla (1), prostřednictvím dodané stříkačky.
Nasaďte hadičku (2) na stříkačku (3) a zaveďte ji hrdlem
dovnitř skříně nyní vysajte veškerý olej z motoru, uvědomte si,
že kompletní vyprázdnění vyžaduje opakování úkonu vícekrát.

3

1

DŮLEŽITÁ INF.
Pro nabíjení akumulátoru může být použito
výhradně zařízení s KONSTANTNÍM NAPĚTÍM. Jiné systémy by
mohly trvale akumulátor poškodit.

2

1

1

6.3.2 Zadní náprava

Je vyrobena ve formě jednolitého uzavřeného monobloku, který nevyžaduje žádnou údržbu; obsahuje trvalou náplň maziva, kterou není
nutné měnit ani doplňovat.
6.3.3 Akumulátor

Nezbytným předpokladem dlouhodobé životnosti akumulátoru je
jeho důsledná údržba.
Akumulátor vašeho stroje musí být bezpodmínečně nabit:
– před prvním použitím stroje po zakoupení;
– před každou delší dobou nečinnosti stroje;
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Stroj je vybaven koncovkou (1) pro nabíjení, pomocí které je možné
jej připojit k příslušnému nabíjecímu zařízení “CB01” nebo "FIGHTER" které je součástí příslušenství (
je-li součástí) anebo je
možné o něj požádat (
9).

DŮLEŽITÁ INF.
Tato koncovka může být použita výhradně
pro připojení k nabíjecímu zařízení “CB01” nebo "FIGHTER".
Při jejím použití:
– dodržujte pokyny uvedené v návodu na použití nabíječky;
– dodržujte pokyny uvedené v návodu přiloženém k akumulátoru.

6.3.4 Mazání

Každých 100 hodin činnosti namažte:

1

– kolíky řízení prostřednictvím dvou
maznic (1);
2

– kloub páky ovládání pojezdu prostřednictvím maznice (2) přístupné
z dvířek, která se nacházejí na
spodní části sedadla.

6.4 ÚKONY NA STROJI
6.4.1 Seřízení sekačky

Pro dosažení rovnoměrně posekaného trávníku a snížení vibrací je
nezbytné správné seřízení sekačky.

V případě nepravidelného sečení zkontrolujte tlak v pneumatikách.
Kdyby to nestačilo na dosažení rovnoměrného sečení, je třeba se
obrátit na vašeho Prodejce za účelem provedení potřebných kontrol
a kvůli seřízení vyrovnání sekačky.

6.4.2 Výměna kol

Stroj umístěte na pevný
rovný povrch a pod jeden
z nosných prvků podvozku ze strany kola určeného na výměnu položte špalíky.
Kola jsou zajištěna seegerovou pojistkou (1),
kterou lze sejmout pomocí šroubováku.

2

1

1

POZNÁMKA
V případě výměny jednoho nebo obou zadních kol se ujistěte, že případné rozdíly vnějšího průměru nepřevyšují 8-10 mm; v opačném případě je třeba provést seřízení vyrovnání sekačky, aby se zabránilo nepravidelnému sečení.
DŮLEŽITÁ INF.
Před montáží kola namažte nápravu mazacím tukem. Namontujte zpátky elastický kroužek (1) a opěrné
špalíky (2).

6.4.3 Oprava anebo výměna pneumatik

Výměnu pneumatiky nebo opravu případného defektu musí provést
odborník v pneuservisu podle postupu určeného pro daný typ pláště.
6.4.4 Výměna pojistky

Na stroji se nachází pojistky (1) s různou jmenovitou hodnotou, které
mají následující funkce a vlastnosti:
– Pojistka 10 A = slouží k ochraně základních obvodů a napájení
elektronické karty. Její zásah vyvolá zastavení stroje a způsobí
zhasnutí kontrolky na přístrojové desce.
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– Pojistka 25 A = slouží k ochraně nabíjecího obvodu. Její zásah se
projeví postupným poklesem nabití akumulátoru a vyvolá následné potíže při startování.
Jmenovitá hodnota pojistky je uvedena na samotné pojistce.

S motorem Honda:

– Pojistka 10 A = slouží k ochraně základních obvodů a napájení
elektronické karty. Její zásah vyvolá zastavení stroje a způsobí
zhasnutí kontrolky na přístrojové desce.
– Pojistka 25 A = slouží k ochraně nabíjecího obvodu. Její zásah
se projeví postupným poklesem nabití akumulátoru a vyvolá
následné potíže při startování.
– Pojistka T-6,3 A (S opožděným zásahem) (2) = slouží k
ochraně základních obvodů a napájení elektronické karty. Její
zásah vyvolá zastavení stroje a způsobí zhasnutí kontrolky na
přístrojové desce.

DŮLEŽITÁ INF.
Spálená pojistka musí být vždy nahrazena
novou, stejného druhu a jmenovité hodnoty, nikdy žádnou jinou.

7. OCHRANA ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ

Ochrana životního prostředí musí představovat významný a prioritní
aspekt použití stroje ve prospěch občanského spolužití a prostředí, v
němž žijeme.
– Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašimi
sousedy.
– Pečlivě sledujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu
vzniklého řezáním.
– Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, olejů, benCS 26

V případě, že není možné odstranit příčiny poruchy v elektrickém obvodu, obraťte se na nejbližší Autorizovaný servis.
6.4.5 Výměna žárovky

Žárovka (18 W) je uchycena v objímce (1) pomocí bajonetového závitu a je možné ji z objímky uvolnit jejím pootočením proti směru hodinových ručiček za pomocí kleští.
6.4.6 Demontáž, výměna a zpětná montáž nože
covní rukavice.

Při zacházení s nožem používejte pra-

Pokaždé nahraďte poškozený nebo pokřivený nůž; nikdy se nepokoušejte jej opravovat! POUŽĺVEJTE VŽDY POUZE ORIGINÁLNĺ NOŽE S OZNAČENĺM
!
Na tomto stroji se počítá s použitím nožů označených kódem:
84109503/0 anebo 84109502/0

zinu, akumulátorů, filtrů, opotřebených součástí nebo jakéhokoli
prvku se silným dopadem na životní prostředí; tyto odpadky nesmí
být odhozeny do běžného odpadu, ale musí být odděleny a
odevzdány do příslušných sběrných středisek, která zajistí
recyklaci materiálů.
– Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě, ale
obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními
předpisy.

8. NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD

PROBLÉM

1. Kontrolka nesvítí

2. Startér motoru
nepracuje

3. Motor nelze
nastartovat

SITUACE

Klíček zapalování je v
poloze «ZAPNUTO»,
motor je zastaven

Klíček zapalování je v
poloze «STARTOVÁNĺ», kontrolka svítí
Klíček zapalování v poloze
«STARTOVÁNĺ», kontrolka svítí přerušovaně
Klíček zapalování
je v poloze

«STARTOVÁNĺ»

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Zásah ochrany elektronické karty z následujících
důvodů:
špatně zapojený akumulátor
vybitý akumulátor neboje poškozen sulfatací
vývody akumulátoru jsou prohozeny
spálená pojistka
špatně ukostřeno
vlhká elektronická karta
zkratované mikrospínače

– akumulátor nedává dostatečný proud
– přerušená pojistka dobíjení
– špatně ukostřeno

– chybějící podmínky pro startování
– nedostatečný přívod benzínu

– chyba v zapalování

Klíček zapalování přepněte do polohy «VYPNUTO» a
najděte a odstraňte závadu
zkontrolujte spojení
dobijte akumulátor
zapojte správně
nahraďte novou pojistkou (
zkontrolujte spojení
osušte proudem vzduchu
zkontrolujte spojení

6.4.4)

– nabijte akumulátor (když problém trvá i nadále,
kontaktujte Autorizovaný servis)
– nahraďte novou pojistkou ( 6.4.4)
– zkontrolujte spojení
– Zkontrolujte, zda jsou respektovány podmínky
umožňující spuštění ( 5.3.7)

– zkontrolujte množství paliva v nádrži
– otevřete palivový kohoutek (je-li součástí)
– zkontrolujte elektrický obvod pro otevírání karburátoru (je-li součástí)
– zkontrolujte palivový filtr
– zkontrolujte spojení kabelové koncovky se svíčkou
– zkontrolujte vzdálenost a čistotu elektrod
zapalovací svíčky
– zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr
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PROBLÉM

4. Startování obtížné,
nepravidelný chod

5. Při sečení je motor
přetížen, snižují se
otáčky
6. Motor se zastaví a
kontrolka bliká

SITUACE

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý

– problémy při tvoření směsi

– vyčistěte vnitřek karburátoru
– vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čerstvým
benzínem
– zkontrolujte, vyměňte palivový filtr

Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý

– příliš velká rychlost pojezdu vzhledem k výšce
sečení

– zvolte nižší rychlostní stupeň a/nebo zvolte větší
výšku sekačky

– zásah bezpečnostních systémů

– zkontrolujte, zda jsou respektovány podmínky

Klíček zapalování v poloze
«ZAPNUTO», motor je zapnutý

7. Motor se zastaví a
kontrolka zhasne

Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý

Zásah ochrany elektronické karty z následujících
důvodů:

Klíček zapalování přepněte do polohy «VYPNUTO» a
najděte a odstraňte závadu:

8. Motor se zastaví a
kontrolka zůstane svítit

Klíček zapalování v poloze
«ZAPNUTO», motor je zapnutý

– problém v motoru

– obraťte se na Autorizovaný servis

– sekačka není rovnoběžná s terénem

– zkontrolujte tlak v pneumatikách

9. Nekvalitní sečení a
nedostatečný sběr
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Klíček zapalování v poloze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý

–
–
–
–

zkratované mikrospínače
vybitý akumulátor
přetížení způsobené regulátorem dobíjení
špatně připojený akumulátor (nedostatečný kontakt)

– nůž špatně seče

–
–
–
–

zkontrolujte spojení
dobijte akumulátor
kontaktujte Autorizovaný servis
zkontrolujte kontakty kabelů akumulátoru

– obraťte se na Autorizovaný servis

PROBLÉM

10. Při vyřazení nože
nedojde k jeho rychlému zařazení nebo
zastavení

11. Nejisté nebo neúčinné brzdění

12. Nepravidelný
pojezd, nedostatečný
náhon při jízdě do
svahu nebo tendence
stroje převrátit se
13. Vibrace
během sečení

SITUACE

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

– příliš velká rychlost vzhledem k výšce sečené trávy

– zahlceny vyhazovací kanál
– sekačka je plná posečené trávy

Klíček zapalování v polo- – problémy v systému zařazení
ze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý
– nesprávně seřízená brzda
Klíček zapalování v poloze
«ZAPNUTO», motor je zapnutý

ŘEŠENÍ

– snižte rychlost jízdy a/nebo zvedněte sekačku
– počkejte, až tráva vyschne

– sejměte sběrný koš a vyhazovací kanál vyčistěte
– vyčistěte sekačku
– obraťte se na Autorizovaný servis

– obraťte se na Autorizovaný servis

Klíček zapalování v polo- – problémy s řemenem nebo se zařízením pro
zařazení
ze «ZAPNUTO», motor je
zapnutý

– obraťte se na Autorizovaný servis

Klíček zapalování v polo- – nevyvážený nůž
ze «ZAPNUTO», motor je – povolený nůž
– povolené šrouby
zapnutý

– obraťte se na Autorizovaný servis
– obraťte se na Autorizovaný servis
– zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby motoru a
stroje
– sejměte sběrný koš, vyprázdněte vyhazovací kanál
a vyčistěte vnitřek sekačky

– zahlcená sekačka

Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit, vyhledejte nejbližší Autorizované servisní středisko.

Neprovádějte sami komplikovanější opravy, pokud vám chybí nutné vybavení, nebo technické znalosti. Svěřte
tyto opravy Autorizovanému servisu. Špatně provedená oprava může být příčinou poškození stroje nebo zranění osob. V případě
špatně provedené opravy dochází automaticky ke zrušení Záruky a jakékoli odpovědnosti Výrobce.
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9. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

1. SOUPRAVA PŘEDNÍHO
ZÁVAŽÍ

4. SOUPRAVA
“MULCHING”

Zlepšuje stabilitu přední části a
tím i celého stroje, zvláště při
použití na svazích.

Jemně rozdrtí posečenou
trávu a nechá ji na trávníku, místo aby byla sbírána
do koše.
1

2. SOUPRAVA
OCHRANNÉHO KRYTU

Používá se namísto sběrného
koše, když se posečená tráva
nesbírá.

3. NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
“CB01” nebo
"FIGHTER"

Umožňuje udržovat vysokou
účinnost akumulátoru v období
dlouhodobé nečinnosti stroje,
zajišťuje jeho optimální nabití a
prodlužuje jeho životnost.
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4
2

5. OCHRANNÁ
PLACHTA

Chrání stroj před prachem
v období, kdy je stroj
mimo provoz.

3

5

Akumulátor ............................................................................ 18 Ah

Přední pneumatiky ............................................................. 11 x 4-4
Zadní pneumatiky .............................................................. 16 x 6-6
Tlak předních kol ................................................................. 1,5 bar
Tlak zadních kol ................................................................... 1,0 bar

Celková hmotnost ...................................................... 159 ÷ 168 kg

Vnitřní průměr zatáčení
(minimální průměr plochy s neposečenou trávou) ................. 1,4 m

Výška sečení ..................................................................... 3 ÷ 8 cm
Šířka sečení .......................................................................... 71 cm

Objem sběrného koše ........................................................ 170 litrů

Mechanická převodovka

Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 min-1:
1. stupeň ..................................................................
2. stupeň ....................................................................
3. stupeň ..................................................................
4. stupeň ..................................................................
5. stupeň ..................................................................
vzad .........................................................................

Hydrostatická převodovka

1,5 km/h
2,7 km/h
4,0 km/h
4,5 km/h
6,8 km/h
2,0 km/h

Rychlost pojezdu (přibližná) při 3000 min-1:
vpřed .................................................................. 0 ÷ 8,6 km/h
vzad ................................................................... 0 ÷ 3,2 km/h

Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací 1)

Úroveň ekvivalentního akustického tlaku na
ucho obsluhy (podle normy 81/1051/EHS) ............ db(A)
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN27574) ... db(A)
Úroveň naměřeného akustického výkonu
(podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES) ........... db(A)
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN27574) .... db(A)
Úroveň zaručeného akustického výkonu
(podle směrnice 2001/14/ES, 2005/88/ES) ........... db(A)

Úroveň vibrací
(podle normy EN 1032) ........................................... m/s2
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN12096) ....... m/s2
1)

Orientační hodnoty: Skutečné hodnoty jsou uvedeny v
„Prohlášení o shodě“.

85,1
1,1
99,1
0,4
100
0,7
0,3

1107

Elektrický okruh ....................................................................... 12 V

902

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

706
747
765

1130
1553
1860
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***

Realizzazione: EDIPROM / bergamo

• Inmediatamente después de haberlo adquirido, transcribir en los correspondientes
espacios los datos de identificación (3 - 5 - 6), indicados en la placa de
identificación de la máquina (
2.1 - IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA).
• Imediatamente após a compra, escreva nos espaços apropriados os dados
de identificação (3 - 5 - 6), contidos na etiqueta de identificação da máquina
(
2.1 - IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA).
• Identifikacijske podatke (3 - 5 - 6) navedene na identifikacijskoj pločici
(
2.1 - RASPOZNAVANJE STROJA) odmah po kupnji stroja upišite
upredviđena mjesta.

• Takoj po nakupu, prepišite v posebne prostorčke identifikacijske podatke
(3 - 5 - 6), ki so navedeni na identifikacijski etiketi stroja
(
2.1 - IDENTIFIKACIJA STROJA).

• Ihned po zakoupení přepište na příslušná místa identifikační údaje (3 - 5 - 6),
uvedené na identifikačním štítku stroje (
2.1 - POPIS STROJE).

• Koheselt pärast ostmist kirjutage vastavatele ridadele identifitseerimis-numbrid
(3-5-6), mis on toodud masina identifitseerimisetiketil (
2.1 - MASINA
IDENTIFITSEERIMINE).

• Įsigijus įrenginį iš karto perrašykite identifikacijos duomenis (3 - 5 - 6) į tamskirtus
tarpus, ant identifikacijos etiketės (
2.1 -ĮRENGINIOIDENTIFIKACIJA).
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• Uzreiz pēc nopirkšanas pārrakstiet mašīnas identifikācijas plāksnītē
(
2.1 - MAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJA) norādītos identifikācijas datus
(3 - 5 - 6) atbilstošajos laukumos.

