ES 500

č.v. 4066

Návod na použití
Elektrický provzdušňovač trávníku

Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500
Vítejte v zahradě GARDENA..
Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny. Pomocí našeho návodu se
seznámíte s elektrickým provzdušňovačem trávníku, s jeho správným využitím i s bezpečnostními
předpisy.
Z bezpečnostních důvodů nesmí s elektrickým provzdušňovačem trávníku pracovat děti a mladiství do 16
let ani osoby, které se dostatečně neseznámily s návodem.
→ Tento návod pečlivě uschovejte.
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1. Oblast využití GARDENA elektrického provzdušňovače trávníku
Určení
GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku je určen k provzdušňování trávníku a travnatých ploch
v soukromých okrasných a užitkových zahradách a není určený pro použití ve veřejných parcích,
sportovištích, na ulicích a pro použití v zemědělství a lesním hospodářství.
Dodržení přiloženého návodu k použití je předpokladem správného použití elektrického provzdušňovače
trávníku.
Pozor
Kvůli nebezpečí úrazu se nesmí GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku používat k trimování
divokého porostu, živých plotů a křovin. Dále se nesmí používat k vyrovnávání terénních nerovností.

2. Pro Vaši bezpečnost
→ Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených na provzdušňovači trávníku.
Pozor!
→ Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití.
Nebezpečí! Hrozí nebezpečí úrazu!
→ Třetí osoby nechť se zdržují v bezpečné vzdálenosti.

Nebezpečí zranění ostrými hroty!
→ Před každým servisním úkonem či v případě poškozeného přípojného kabelu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky!
→ Přípojný kabel udržujte v patřičné vzdálenosti od provzdušňovače.
Přezkoušení před každým použitím:
→ Proveďte před každým použitím zrakovou kontrolu přístroje.
→ Nepoužívejte přístroj, jsou-li bezpečnostní zařízení (startovací páčka, bezpečnostní kryt, klapka na
zadní části, kryt) poškozena nebo opotřebována.
→ Nevyřazujte nikdy bezpečnostní zařízení z činnosti.
→ Zajistěte, aby byly pevně dotaženy všechny matice a šrouby a aby se provzdušňovač nacházel
v bezpečném pracovním stavu.
Z bezpečnostních důvodů je třeba opotřebované nebo poškozené díly vyměnit v servisu GARDENA nebo
u autorizovaného prodejce.
→ Překontrolujte provzdušňovanou plochu před započetím práce.
→ Odstraňte existující cizí tělíska (např. kamínky, větvičky, provázky). Dbejte i během práce na cizí
tělíska (např. kamínky, větve).
Používání / Odpovědnost
Nebezpečí úrazu!
Provzdušňovač trávníku může způsobit vážná zranění!
→ Nedávejte ruce a nohy do blízkosti válce provzdušňovače.
Jste odpovědni za bezpečnost v pracovní oblasti.
→ Používejte provzdušňovač trávníku výhradně odpovídajícím způsobem podle účelu použití popsaného
v tomto návodu k použití.
→ Pracujte pouze za dostatečné viditelnosti.
→ Pokud je přístroj v chodu, nepřevracejte jej ani nezvedejte klapku v zadní části.
→ Seznamte se se svým okolím a dbejte na možná nebezpečí, která kvůli hluku stroje možná nemusíte
slyšet.
→ Noste neklouzavou obuv a dlouhé kalhoty k ochraně Vašich nohou.
→ Nohy držte v bezpečné vzdálenosti od provzdušňovacího válce.
→ Dbejte na to, aby se žádné jiné osoby (obzvláště děti) nebo zvířata nenacházely v blízkosti pracovní
oblasti.
→ Provzdušňovač veďte pouze krokem.
→ Pracovní pozice: Dbejte při práci vždy na bezpečný postoj.
→ Obzvláště opatrní buďte při změně směru pojezdu provzdušňovače na svahu.
Pozor při chůzi pozpátku. Nebezpečí klopýtnutí!
→ Nepoužívejte provzdušňovač nikdy za deště nebo ve vlhkém, mokrém prostředí.
→ S provzdušňovačem nepracujte přímo v bazénech nebo v zahradních jezírkách.
→ Dbejte prosím doby klidu, která je stanovena ve Vaší obci!

Elektrická bezpečnost
→ Přípojný kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od provzdušňovacího válce.
→ Přípojný kabel musí být pravidelně kontrolován na náznaky poškození a stárnutí.
→ Při poškození napájecího či prodlužovacího kabelu okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Spojovací zásuvka prodlužovacího kabelu musí být chráněna proti stříkající vodě nebo musí být spojovací
zásuvky na přípojném kabelu gumové nebo gumou potaženy.
Prodlužovací kabely musí vyhovovat DIN VDE 0620.
→ Používejte pouze schválené prodlužovací kabely s dostatečným průřezem.
→ Zeptejte se svého odborného elektrikáře.
Používejte prostředky pro upevnění přípojných kabelů.
Doporučujeme připojení přes proudový chránič s jmenovitým svodovým proudem ≤ 30 mA. Ve Švýcarsku
je používání proudového chrániče povinné.

Přerušení práce:
Nenechávejte nikdy provzdušňovač bez dohledu na pracovišti.
→ Pokud chcete přerušit práci, uložte provzdušňovač na bezpečném místě. Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky!
→ Pokud chcete přerušit práci, abyste přešli do jiné oblasti, bezpodmínečně během přecházení
provzdušňovač vypněte a páčku pro vyrovnání opotřebení dejte do přepravní polohy.
Pokud při provzdušňování trávníku narazíte na překážku:
1. Vyřaďte provzdušňovač z provozu.
2. Odstraňte překážku.
3. Překontrolujte, zda není provzdušňovač poškozen a nechejte jej případně opravit.

3. Funkce
Správné provzdušňování:
Provzdušňovací válec se používá k odstranění travní plsti a mechu z trávníku, jakož i k prosekání
divokého porostu s mělkými kořeny.
Chcete-li dosáhnout pěstěného trávníku, doporučujeme Vám, abyste podle stavu trávníku
provzdušňovali každých 4 – 6 týdnů následujícím způsobem:
→ Nejdříve posečte trávu na požadovanou výšku střihu. To lze doporučit obzvláště v případě velmi
vysoké trávy (po dovolené).
Doporučení: čím víc na krátko je tráva posečená, tím lépe se dá provzdušňovat, a tím méně se
přístroj přetěžuje a tím větší je životnost provzdušňovacího válce.
Příliš dlouhé postávání na jednom místě se zapnutým přístrojem může poškodit trávník, pokud je půda
mokrá či příliš vyschlá.
→ K dosažení čistého výsledku veďte provzdušňovač přiměřenou rychlostí pokud možno přímými
drahami. Přitom by se dráhy měly vždy o několik centimetrů překrývat, aby nezůstaly neprovzdušněné
proužky.
→ Přístroj vždy veďte stejnoměrnou rychlostí, v závislosti na charakteru půdy.
→ Při práci na svazích je třeba stále pracovat příčně ke svahu a dbát na bezpečný a pevný postoj.
Nepracujte na příliš strmých svazích.
Nebezpečí klopýtnutí!
Zvláště opatrní buďte při chůzi pozpátku a při tahání provzdušňovače.
Při provzdušňování silně zmechovatělých ploch doporučujeme nakonec trávník dosít. Mechem zničená
travnatá plocha se tak může rychleji zregenerovat.

4. Montáž
Montáž vodícího madla:
→ Při montáži vodícího madla je třeba dbát na to, aby síťový přívod 8 nebyl namáhán v tahu.
1. Otvory v obou středních dílech vodicích madel 2 prostrčte zvenku dva zámkové šrouby 1 a horní vodicí
madlo 3 pevně sešroubujte pomocí dvou křídlových matic 4 se spouštěcí páčkou.
2. Při šroubování středních dílů vodících madel 2 dbejte na to, aby místa ohybu byla vně (viz obrázek).
Vodící madlo je sestavené.
3. Složené madlo zasuňte do otvorů 6 na skříni motoru tak, aby se zástrčka 7 nacházela s přípojným
kabelem 8 na pravé straně (ve směru pojezdu) (viz obrázek).
4. Vodící madlo přišroubujte dvěma křížovými šrouby 9 ke skříni motoru.
5. Přípojný kabel 8 upevněte kabelovými sponkami 10 k vodícímu madlu.

5. Obsluha
Napojení prodlužovacího kabelu:
1. Spojovací zásuvku prodlužovacího kabelu 10 zastrčte do zásuvky 7.
2. Poté vložte 1 prodlužovací kabel 10 pomocí smyčky do příchytky 11 na držadle, která jej odlehčuje v
tahu, a kabel zavěšte 2.
Zabráníte tak neúmyslnému rozpojení prodlužovacího kabelu.
3. Prodlužovací kabel 10 zapojte do zásuvky.
Zapnutí provzdušňovače trávníku:
Hrozí nebezpečí úrazu, pokud se provzdušňovač trávníku automaticky nevypíná!
→ Bezpečnostní zařízení na provzdušňovači nesmí být odstraňována nebo přemosťována (např.
přivázáním startovací páčky) na madle!
Pozor! Provzdušňovací válec po vypnutí dobíhá!
→ Pokud je motor provzdušňovače v chodu, nikdy přístroj nezvedejte, nepřevracejte či
nepřenášejte!
→ Přístroj nikdy nezapínejte na zpevněném povrchu (např. asfalt).
→ Vždy dodržujte bezpečnostní odstup mezi provzdušňovacím válcem a uživatelem daný vodícím
madlem.
1. Postavte přístroj na rovné místo na trávníku.
2. Podržte stisknutý odblokovávací knoflík 12 a přitáhněte páčku ručního spínače 13 k hornímu madlu 3.
Provzdušňovač se rozběhne.
3. Uvolněte odblokovávací knoflík 12.

Během práce veďte prodlužovací kabel 10 vždy bokem k provzdušňované ploše ve směru pojezdu.
Pracujte v patřičné vzdálenosti od přípojného kabelu.
Ochrana proti přetížení: Dojde-li k zablokování provzdušňovacího válce např. cizím tělískem, pak ihned
povolte startovací páčku. Pokud zablokování trvá více než 10 sekund a startovací páčka není uvolněna,
dojde k aktivaci ochrany proti přetížení. V takovém případě okamžitě uvolněte startovací páčku. Počkejte
cca 1 minutu, aby se přístroj ochladil a pak jej můžete znovu zapnout
Nebezpečí úrazu!
Pokud je aktivována ochrana proti přetížení a startovací páčka není uvolněna, pak se přístroj po
cca 1 minutě znovu automaticky zapne.

6. Údržba
Nebezpečí! Hrozí úraz provzdušňovacím válcem!
→ Před údržbou vytáhněte zástrčku a vyčkejte, až se provzdušňovací válec zastaví.
→ Při servisních úkonech noste pracovní rukavice.
Čištění provzdušňovače trávníku:
Provzdušňovač trávníku po každém použití vyčistěte.
Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!
→ Provzdušňovač nečistěte pod tekoucí vodou (zejména ne pod vysokým tlakem).
→ Provzdušňovač trávníku nečistěte tvrdými či ostrými předměty.
Kola, provzdušňovací válec a kryt zbavte zbytků trávy a usazených nečistot.
Donastavení vyrovnání opotřebení:
Provzdušňovač trávníku se během provozu opotřebovává.
Čím intenzivnější je používání, tím větší je opotřebení pružin. Tvrdá, popř. velmi vyschlá zemina urychluje
opotřebení, stejně jako nadměrné namáhání provzdušňovače.
Pokud je výsledek provzdušňování stále horší, lze provzdušňovací válec dvakrát donastavit.
Provzdušňovací válec má 4 pozice nastavení:
• přepravní pozice
• provzdušňování 1:
• donastavení 2:
v případě opotřebených pružin (provzdušňovací válec se sníží o 3 mm).
• donastavení 3:
Druhá pozice pro donastavení v případě opotřebených pružin (provzdušňovací válec se sníží o další 3
mm).
Páčku pro vyrovnání opotřebení 14 lehce vytlačte z krytu a nastavte do požadované polohy.

Upozornění: Vyrovnání opotřebení není určeno pro výškové nastavení.
Donastavení provzdušňovacího válce bez znatelného opotřebení může vést k poškození
provzdušňovacího válce či k přetížení motoru.

7. Odstraňování poruch
Výměna pružinových prvků:
Nebezpečí! Hrozí nebezpečí úrazu provzdušňovacím válcem!
→ Dříve, než začněte odstraňovat poruchu na provzdušňovači, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
počkejte, až se provzdušňovací válec zcela zastaví.
→ Při servisních pracích noste pracovní rukavice.
Pokud ještě provzdušňovací válec není opotřebovaný, avšak jednotlivé pružiny jsou zlomené, je nezbytné
pružiny vyměnit. Při výměně použijte pouze originální GARDENA náhradní pružiny.
GARDENA náhradní pružiny pro elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 č.v. 4094
1. Na spodní straně krytu povolte dva šrouby 15.
2. Provzdušňovací válec 16 zešikma nadzvedněte 1 a sejměte 2 z hnací hřídele.
3. Sejměte ložiskovou pánev 17 z provzdušňovacího válce 16.
4. Povolte šroub 18 a vytáhněte čep ložiska 19.
5. Sejměte krycí destičku 20 a pružiny 21 z osky válce 22.
6. Nové pružiny 21 a krycí destičku 21 nasuňte na osku válce 22.
Otvory krycí destičky 21 a osky válce 22 se přitom musí překrývat.
7. Ložiskové čepy 19 nasuňte tak, aby se všechny 3 otvory (ložiskový čep 19, krycí destička 20 a oska
válce 22) vzájemně překrývaly.
8. Přišroubujte šroub 18.
9. Na hnací hřídel nasuňte provzdušňovací válec 16.
10. Na provzdušňovací válec 16 nasuňte ložiskovou pánev 17.
11. Ložiskovou pánev 17 sešroubujte pomocí šroubů 15 se spodní částí krytu; dbejte na to, abyste šrouby
nepřekroutili.

Porucha
Nadměrné hluky.
Klapání v přístroji.
Hvízdavý zvuk.

Možná příčina
Cizí tělísko v provzdušňovacím
válci naráží na kryt.
Cizí tělísko (a) blokuje (í)
provzdušňovací válec.

Prokluzuje klínový řemen.
Motor se nerozbíhá.
Motor vysazuje,
jelikož došlo
k aktivaci ochrany
proti přetížení.

Přívodní kabel je vadný.
Popřípadě nedostačuje průřez
kabelu.
Blokování cizím tělískem.

Způsob odstranění
1. Vypněte provzdušňovač,
vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a počkejte, až se
provzdušňovací válec
zcela zastaví!
2. Odstraňte cizí tělísko.
3. Provzdušňovač ihned
zkontrolujte.
Vyhledejte pomoc servisního
střediska GARDENA.
Zkontrolujte přívodní kabel.
Kontaktujte elektroinstalatéra.
1.

2.
3.
Zvolena příliš nízká výška
provzdušňování.

Tráva je příliš vysoká.
Pracovní výsledek
není uspokojivý.

Opotřebované pružiny
provzdušňovacího válce.
Vadný klínový řemen.
Tráva je příliš vysoká.

1.
2.

Vypněte provzdušňovač,
vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a počkejte, až se
provzdušňovací válec
zcela zastaví.
Odstraňte cizí tělísko.
Po cca 1 minutě
provzdušňovač opět
nastartuje.
Motor nechte ochladit.
Správně nastavte
vyrovnání opotřebení.

Trávník předem posečte (viz
kapitola 3. Funkce, „Správné
provzdušňování“)
Proveďte donastavení
provzdušňovacího válce (viz
kapitola Údržba).
Vyhledejte pomoc servisního
střediska GARDENA.
Trávu předem posečte.

V případě ostatních poruch se prosím obraťte na autorizovaný servis GARDENA.

8. Uvedení mimo provoz
Uložení:
Provzdušňovač trávníku lze složit a uspořit tak při přechovávání místo. Uvolněte křídlové matice a
dbejte na to, abyste nepřivřeli kabel.
→ Provzdušňovač trávníku uložte na suché, uzavřené místo, mimo dosah dětí.
Přeprava :
1. Vypněte motor, vytáhněte zástrčku a vyčkejte, dokud se provzdušňovací válec nezastaví.
2. Při pojezdu přes choulostivé povrchy, např. dlažbu, dejte páčku pro vyrovnání opotřebení do
přepravní polohy a provzdušňovač nadzvedněte.

Likvidace:
(dle RL2002/96/EG)
Přístroj nelze vyhodit do normálního domovního odpadu, nýbrž jeho likvidace musí být provedena
odborně.
Důležité upozornění pro zákazníky v Německu: Pro likvidaci využijte komunální sběrná střediska.

9. Dodávané příslušenství
GARDENA sběrný koš pro elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 č.v. 4065

10. Technické údaje
Příkon motoru
Síťové napětí
Síťová frekvence
Otáčky vertikutačního válce
Provzdušňovací šířka
Polohy pro donastavení
1)
Hodnota emisí týkající se pracoviště LpA
2)
Hladina hluku na pracovišti LWA
1)
Švih paže na rukojeti a vhw
Metoda měření dle
1) EN 60335-1
2) Směrnice 2000/14/EG

500 W
230 V
50/60 Hz
2.250 ot./min
30 cm
3 x 3 mm (3 polohy + poloha pro přepravu)
77 dB(A)
89 dB(A)
2
≤ 2,5 m/s

11. Servis
Poskytujeme Vám rozsáhlé
servisní služby
•

V případě poruch či reklamací Vám kompetentně poradí náš technický servis
- doba zpracování Vaší zakázky je max. 5 pracovních dnů

•

Snadné a cenově výhodné odeslání a doručení zásilky prostřednictvím rozvážkové služby (pouze na
území Německa)
- vyzvednutí do 2 dní

•

Kompetentní poradenství při poruchách / reklamacích prostřednictvím našeho technického servisu

•

Rychlé a cenově výhodné obstarání náhradních dílů prostřednictvím našeho centrálního servisu
náhradních dílů
- zpracování Vaší zakázky trvá max. 2 pracovní dny

Záruka
V případě záruční opravy jsou servisní úkony zdarma.
GARDENA poskytuje na tento výrobek záruku 2 roky (od datumu zakoupení). Tato záruka se vztahuje na
veškeré podstatné závady přístroje, které jsou prokazatelně zapříčiněny materiálovými nebo výrobními
vadami. V takovém případě bude dodán náhradní přístroj bez vad nebo bude zaslaný přístroj bezplatně
opraven – způsob vyřízení reklamace záleží na společnosti GARDENA. Uznání záruční reklamace je
podmíněno:
• Přístroj byl používán odborně a podle doporučení uvedených v návodu k použití.
• Ani kupující, ani třetí osoba se nepokoušeli přístroj opravovat.

Ze záruky jsou vyloučeny opotřebitelné části – provzdušňovací pružiny.
Touto zárukou výrobce nejsou dotčeny nároky na záruku vůči distributorovi nebo prodejci.
V případě záruční opravy nám, prosím, zašlete vadný přístroj spolu s kopií dokladu o koupi a popisem
závady prostřednictvím servisu s odvozem (pouze na území SRN) nebo vyplaceně na adresu servisu,
uvedenou na zadní straně.
Po provedené opravě Vám přístroj bezplatně zašleme zpět.
GARDENA spol. s r.o.
Řípská 20a čp. 1153
627 00 Brno
tel.: 548 217 777
fax: 548 217 590
e-mail: gardena@gardenabrno.cz
www.gardena.com
Ručení za výrobek
Upozorňujeme výslovně na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za
škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě
výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava
nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí
rovněž pro doplňky a příslušenství.
Prohlášení o shodě EU
Nařízení o strojích (9. GSGVO) / EMVG / Směrnice o nízkém napětí
Níže podepsaná společnost GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, D-89079 Ulm
tímto potvrzuje, že níže označené přístroje v provedení, které jsme uvedli na trh, splňují požadavky
harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních standardů EU a standardů specifických pro daný produkt.
V případě změny přístroje, která nebude s námi odsouhlasena, stává se toto prohlášení neplatným.
Označení přístroje:
Typ:
Č.v.:
Směrnice EU:

Elektrický provzdušňovač trávníku
ES 500
4066
98/37/EG
89/336/EG
73/23/EG
93/68/EG
2000/14/EG

Hladina hluku: měřeno / zaručeno

89 dB (A) /91 dB (A)

Rok přidělení značky CE:

2004

Ulm, dne 01.07.2004
Peter Lameli
technický ředitel

