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POZOR: Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze, než uvedete zařízení do provoz



 

 

 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naši benzinovou sekačku.  
Před použitím benzinové travní sekačky si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, aby 
bylo zajištěno, že s vaší benzínovou sekačkou dosáhnete maximální výkon. 
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1. VŠEOBECNÉ POKYNY K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení. 
 

 Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů stroje. Vždy buďte mimo výstupní otvor. 
Nechejte tento stroj používat pouze odpovědné uživatele, kteří jsou obeznámeni s jeho obsluhou. 

 Důkladně zkontrolujte prostor, kde se bude stroj používat, a odstraňte všechny předměty, které by mohly 
být strojem odvrženy. 

 Nikdy stroj nepoužívejte, když se v blízkosti nacházejí osoby, obzvláště děti, nebo domácí zvířata. 

 Při použití stroje noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nespouštějte zařízení, když jste naboso nebo 
máte otevřené sandály. 

 Netahejte stroj dozadu, pokud to není bezpodmínečně nutné. Když se strojem pohybujete dozadu, dívejte 
se vždy dolů a dozadu. 

 Nikdy neuvádějte do provozu sekačku s vadnými ochrannými zařízeními nebo bez nich – jakož i s nesprávně 
namontovaným vyhazovačem a/nebo sběračem posečené trávy. 

 Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství. 

 Když přejíždíte kamenité příjezdové cesty, cesty nebo silnice, zastavte řezací lišty. 

 Zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku:  
- Než odstraníte překážku a uvolníte sekací kanál.  
- Než vyzkoušíte stroj, vyčistěte stroj nebo proveďte na stroji tyto práce.  
- Potom co zachytíte cizí předmět. Než sekačku opět uvedete do provozu, zkontrolujte stroj na poškození a 

případně jej opravte.  
- Pokud sekačka mimořádně silně vibruje, měli byste ji ihned zkontrolovat. 

 Než budete odstraňovat sběrač posečené trávy, vypněte motor a počkejte, až se řezací lišty zcela zastaví. 

 Stroj používejte pouze za denního světla nebo v oblastech, které jsou dobře osvětlené umělým osvětlením. 

 Neuvádějte stroj do provozu, když jste pod vlivem alkoholu nebo drog. 

 Nikdy nepoužívejte stroj na vlhké trávě. Nestabilní postoj může vést k uklouznutí. Při sekání držte pevně 
rukojeť. Když používáte stroj, nikdy neběhejte.  

 Než nastartujete stroj, uvolněte mechanismus pojezdu. 

 Vyměňte vadný tlumič výfuku. 

 Když používáte sekačku, noste vždy ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle s bočními ochrannými štítky. 

 Odstraňte překážky, jako jsou kameny, zbytky stromů, atd. 

 Dávejte pozor na jámy, stružky nebo vyvýšeniny. Vzrostlá tráva může skrývat cizí předměty. 

 Nesekejte na výškových rozdílech, v příkopech nebo náspech. Uživatel stroje může ztratit oporu a 
rovnováhu. 

 Nesekejte na příliš strmých svazích. 

 Mějte na paměti, že uživatel stroje je odpovědný za nehody nebo zranění dalších osob nebo poškození 
majetku. 



 

 

 

 Když na pracovní plochu vstoupí děti, buďte opatrní a vypněte stroj. 

 U rotačních strojů musíte sekat vodorovně a ne svisle svahem. 

 Nikdy nenechejte tuto sekačku používat děti a jiné osoby, které nejsou seznámeny s ovládáním stroje. 
Místní předpisy mohou omezit stáří obsluhujících osob. 

 VAROVÁNÍ – Benzin je vysoce hořlavý. 
- Benzin skladujte v nádobách, které jsou vyrobeny pro tyto účely: 
- Nádrž doplňujte pouze venku. Při doplňování nádrže v žádném případě nekuřte; 
- Benzin doplňte před nastartováním motoru. Když motor běží nebo je ještě horký, nikdy neodstraňujte 

uzávěr nádrže a v žádném případě nedoplňujte do nádrže benzin; 
- V žádném případě nestartujte motor, pokud se rozlil olej. Převezte stroj na jiné místo. Než budou 

odstraněny olejové páry, vyvarujte se jakéhokoliv zapalování a jisker; 
- Opět pečlivě nasaďte uzávěry na benzinovou nádrž a kanystr. 

 Než stroj použijete, zkontrolujte ostří, čepy a řezné nástroje na viditelné opotřebení a poškození. Vyměňte 
opotřebené nebo poškozené nože a čepy, abyste předešli nevyvážení. 

 Nikdy nepozměňujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich řádnou funkci. 

 Udržujte stroj očištěné od zbytků trávy, listí a dalších zůstatků. Odstraňte veškeré zbytky oleje a paliva.  Než 
stroj uložíte, nechejte jej vychladnout. 

 Buďte obzvlášť opatrní, když měníte směr sekání na svazích. 

 Když motor běží, nikdy nezkoušejte nastavovat výšku sekání. 

 Sběrač posečené trávy a jeho jednotlivé součástky jsou vystaveny opotřebování, poškození a oděru, čímž se 
mohou uvolnit rotující části. To může vést k odhazování předmětů. Pravidelně kontrolujte jednotlivé 
součástky a je-li to nutné, vyměňte je za výrobcem doporučené originální náhradní díly. 

 Nože jsou ostré a dokonale řežou. Buďte opatrní, když provádíte údržbu nožů. Zabalte nože do látky nebo 
noste ochranné rukavice  

 V žádném případě neměňte regulátor počtu otáček motoru a nepřetěžujte motor. 

 Buďte obzvláště opatrní, když se sekačkou pohybujete dozadu nebo k sobě. 

 Zastavte nože, když musí být sekačka kvůli přepravě nakloněná, především když přejíždí přes jiné plochy než 
je tráva. 

 Než nastartujete motor, odpojte všechny nože a řídicí spojky. 

 Opatrně nastartujte motor, jak je popsáno v návodu a nepřibližujte přitom nohy k nožům. 

 Nenaklánějte sekačku, když startujete motor, ledaže by stroj musel být při startování nakloněný. V tomto 
případě nesmíte sekačku naklánět více než je nezbytné. Zvedejte pouze tu část, která je dál od uživatele. 

 Nestartujte motor, když stojíte před výstupním kanálem. 

 Nikdy nepřepravujte nebo nenoste sekačku, když motor ještě běží. 

 Když je motor vypnutý, a když je vybavený uzavíracím ventilem, snižte nastavení brzdy.  

 Na konci procesu sekání vypněte přívod benzinu.  Když používáte přepravní zařízení, pracujte pomalu. 
 
Provoz 

 Pečlivě si přečtěte návod. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení; 

 Nikdy nenechejte sekačku používat děti a jiné osoby, které se nevyznají v použití zařízení. Místní předpisy 
mohou omezit stáří obsluhujících osob. 

 Nikdy nesekejte, když se v blízkosti nacházejí osoby, obzvláště děti, nebo domácí zvířata. 

 Myslete na to, že je uživatel odpovědný za nehody a zranění dalších osob nebo za poškození majetku. 
 
Příprava 

 Při sekání noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nespouštějte zařízení, když jste naboso nebo máte 
sandály 

 Důkladně zkontrolujte oblast, kde má být zařízení použito, a odstraňte všechny předměty, které by mohly 
být zařízením odmrštěné. 

 VAROVÁNÍ – Palivo je snadno zápalné. 
- Palivo skladujte ve vhodných a k tomu určených nádobách. 
- Nádrž doplňujte jen venku a v žádném případě při doplňování nádrže nekuřte. 
- Palivo doplňujte před nastartováním stroje. Když motor ještě běží, nikdy neodstraňujte kryt nádrže nebo 

nádrž nedoplňujte. 
- Pokud se palivo rozlije, v žádném případě nezkoušejte nastartovat motor, ale odvezte stroj z tohoto místa. 

Vyvarujte se zapalování, dokud nezmizí výpary z paliva. 



 

 

 

- Pevně uzavřete víčka benzinové nádrže a kanystru. 

 Vyměňte vadný tlumič výfuku. 

 Před použitím vizuálně zkontrolujte stroj, abyste si ověřili, jestli nejsou opotřebované nebo poškozené nože, 
čepy a upevnění nožů. Vyměňte opotřebované nebo poškozené čepy a nože.  
  
Obsluha 

 Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorech, kde se může hromadit nebezpečný oxid uhelnatý. 

 Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. 

 Pokud možno se vyhněte používání stroje za vlhka. 

 Zajistěte, abyste na svazích měli pevné postavení. 

 Nikdy se strojem neběhejte, vždy choďte. 

 Se sekačkou s náhonem na čtyři kola sekejte svahy napříč a nikoliv nahoru a dolů. 

 Buďte obzvlášť opatrní, když měníte směr. 

 Nesekejte příliš příkré svahy. 

 Buďte obzvlášť pozorní, když sekáte dozadu nebo směrem k sobě. 

 Zastavte nože, když musí být sekačka kvůli přepravě nakloněná, aby se převezla k další ploše na sekání. 

 Nikdy nepoužívejte stroj s vadnými ochrannými štítky nebo bez ochranných zařízení, například s posunutým 
vyhazovačem nebo sběračem posečené trávy. 

 Neměňte nastavení motoru a nezvyšujte počet otáček. 

 Než nastartujete motor, vypněte všechny nože a zahýbejte držákem. 

 Opatrně nastartujte nebo uveďte motor do chodu podle pokynů. Nepřibližujte nohy k nožům. 

 Nenaklánějte sekačku, když startujete motor, ledaže by stroj musel být při startování nakloněný. V tomto 
případě byste neměli stroj naklánět více než je nutné a zvednout jen tu část stroje, která se nachází dále od 
uživatele. 

 Nestartujte motor, když stojíte před vyhazovacím otvorem. 

 Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů. Vždy buďte mimo vyhazovací otvor. 

 Nikdy nezvedejte nebo nepřepravujte sekačku, když je ještě v provozu. 

 Zastavte motor a vyjměte zapalovací svíčku: 
- Dříve než odstraníte překážky nebo vyčistíte ucpané trubky; 
- Než vyzkoušíte stroj, vyčistěte nebo proveďte tyto práce; 
- Potom co jste narazili na cizí předměty. Než stroj opět uvedete do provozu, zkontrolujte stroj na poškození a 

případně jej opravte. 
- Pokud sekačka nadměrně vibruje (ihned zkontrolujte toto): 

 Zastavte motor: 
- Když sekačku opouštíte. 
- Než ji naplníte. 

 Při vypínání motoru omezte škrcení. Pokud je stroj vybaven vypínacím ventilem, potom na konci procesu 
sekání vypněte přívod benzinu. 
 
Údržba a péče 

 Zajistěte, aby všechny matice, šrouby a čepy pevně držely, tak aby stroj mohl bezpečně pracovat. 

 Nikdy neukládejte stroj s palivem v nádrži v budovách, kde se mohou vyskytovat páry, otevřený plamen 
nebo jiskry. 

 Než stroj uložíte do uzavřeného prostoru, nechejte motor zcela vychladnout. 

 Udržujte motor, tlumič výfuku, prostor na baterii a nádrž na benzin čisté od zbytků trávy, listí a mazacího 
tuku, aby se snížilo nebezpečí požáru; 

 Z bezpečnostních důvodů vždy vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. 

 Když musí být vyprázdněna nádrž na benzin, musí se to provádět venku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
SYMBOLY 
Na stroji se nacházejí následující symboly, abyste si připomněli péči a údržbu, které jsou potřebné. Vysvětlení 
symbolů: 

 
kW: kilowatt 
cm³: krychlový centimetr 
/ min nebo min-1: za minutu 
mm: milimetr 
cm: centimetr 
kg: kilogram 
l: litr 
ml: mililitr 
g / kWh: gram za kilowatthodinu 
kg / h: kilogram za hodinu 
° C: stupně Celsia 
dB (A): decibel (ukazatel A) 
m / s²: metrů za sekundu na druhou 

 
 

Zamknout/zabezpečit 
 
Odemknout/uvolnit 
 
Poznámka/informace 
 
Upozornění/varování 
 
 
Přečtěte si návod k obsluze 
 
 
 
 
Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle 
 
 
Používejte protiprachovou masku/respirátor 
 
Používejte ochranné rukavice 
 
 

 
Používejte ochrannou obuv s protiskluzovou podrážkou 
 
Používejte ochranný oděv 
 
 
Přístroj by měl být chráněn před deštěm a vlhkostí 
 
 

 
 



 

 

 

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti přístroje 
 
 
 

Zákaz kouření a na pracovišti a v blízkosti přístroje 
 
 

Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály 
 
 
 
 

Horký vzduch. Nedotýkat se zařízení-možnost popálení. 
 
 
 
 

Přístroj vytváří jedovaté výpary. V případě nadýchání výfukového plynu může dojít 
k otravě, ke ztráta vědomí nebo smrti. 

 
 

Jedovaté výpary; nezapínejte přístroj v uzavřených prostorech 
 
 

Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje 
 

Tankujte pouze bezolovnatý benzín 
 
 

Doplňte motorový olej 
 

Zkontrolujte hladinu a doplňte motorový olej 
 
 

Před naplněním nádrže zastavte motor! Palivo je hořlavé, skladuj mimo dosahu ohně. 
Nedolívejte palivo, pokud je motor zapnutý. 

 
 

Před montáží, čištěním, seřízením, údržbou, skladováním a transportem vypněte 
motoru a odpojte zapalovací svíčky. 

 
 

         Vždy sečte napříč svahu, nikdy nahoru a dolů. 
 
 
 
 
Odstraňte předměty, které mohou být odmrštěny noži. 

 
 
 
 



 

 

 

 
    NEBEZPEČÍ – otáčející se nože. Když stroj běží, udržujte ruce a nohy mimo otvory. 
 
 
 
 
 
     Mějte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti. 
 
 
 
     Po vypnutí sekačky nože stále rotují. Před manipulací se zařízením vyčkejte, dokud se všechny 
rotující součásti nezastaví. 
 
    Dbejte opatrnosti při práci se zařízením. 
 
 
 
   Nepouštějte k zařízení jiné osoby, zejména děti. 
 
 
 
 
 
    Pokut chcete vypnout motor, uvolněte brzdovou páčku. 
 

 
 
       Ruční startování motoru. 
 
 
      Zaručená hladina akustického výkonu v dB. 
 
 
 
      Přístroj je v souladu s příslušnými směrnicemi EU a byl testován na dodržování směrnic EU. 
 

 
DŮLEŽITÉ: Tento stroj může amputovat ruce a nohy a odhazovat předměty. Nedodržování následujících 
bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti. 
VAROVÁNÍ: Abyste předešli neúmyslnému uvedení stroje do provozu, když stroj seřizujete, 
přepravujete nebo opravujete, odpojte vždy zapalovací svíčku. 
VAROVÁNÍ: Výfukové plyny, některé jejich složky a určité díly stroje obsahují nebo vytvářejí 
rakovinotvorné a zdraví poškozující chemikálie.   
POZOR: Tlumič výfuku a další díly motoru mohou být při použití stroje velmi horké a zůstávají nějaký 
čas horké, i po vypnutí stroje. Nepohybujte se v blízkosti horkých dílů stroje, aby nedošlo k popálení při 
kontaktu s těmito díly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. POPIS PRODUKTU 
 

 
 
 



 

 

 

1. Úchyt      17. Boční vyhazovací deflektor 
2. Brzdová páka     18. Kryt bočního vyhazovacího deflektoru 
3. Horní část rukojeti    19. Páka nastavení výšky sečení 
4. Montážní sada (2x)    20. Zadní (horní) kryt 

a) knoflík     21. Sběrač posečené trávy    
b) šroub            a) hák (2x) 

5. Brzdový kabel            b) podpěra (2x) 
6. Kabelové svorky           c) úchyt 
7. Spodní část rukojeti (levá a pravá)         d) tyč 

a) šroub (přimontován)          e) rám 
8. Palivová nádrž     22. Vodící lišta startování 

a) víko     23. Rukojeť startovací šňůry 
9. Větrací otvory     24. Páka pohonu 
10. Vzduchový filtr    25. Zadní vyhazovač     

a) závora     26. Řezací prvek (nůž) 
b) víko            a) podpěra 
c) filtr            b) ochranná podložka 

11. Stříkací čerpadlo           c) šestihranný šroub 
12. Palivový výpustný šroub   27. Klíč na zapalovací svíčky 
13. Zapalovací svíčka a kryt svíčky   28. Návod k obsluze motoru LONCIN 
14. Tlumič 
15. Kolo 
16. Víko olejové nádrže 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Obecné informace 
 

 Rozměry: 1330 x 480 x 1085 mm 

 Hmotnost stroje s prázdnými nádržemi a v normálním provozním konfiguraci: 33,5kg 

 Objem palivové nádrže: 1400 ml (cm3) 

 Druh paliva: bezolovnatý, 95 oktanový benzín 

 Objem olejové nádrže motoru: 500 ml (cm3) 

 Druh motorového oleje: Olej pro 4-taktní motory (např. SAE 10W-30) 

 Spotřeba paliva na jednotku výkonu při max. výkon motoru: 395 g/kWh 

 Spotřeba paliva při max. výkon motoru: 0,834 kg/h 

 Tloušťka řezacího nože: 3,5 mm 

 Šířka řezu: 510 mm 

 Výška řezu: 25/34/45/61/75 mm 

 Kapacita sběrného koše: 60 l 
 
Motor 
 

 Model: Loncin 1P75F 

 Druh: 4-taktní, vzduchem chlazený motor 

 Zdvihový objem motoru: 224,4 cm³ 

 Jmenovité otáčky motoru: 2900 min¯¹ 

 Maximální rychlost motoru (frekvenci otáčení): 3000 min¯¹ 

 Jmenovitý výkon: 4,1 kW 

 Druh zapalovací svíčky: F7RTC 

 Mezera zapalovací svíčky. 0.7~0.8 mm 

 Karburátor 
 
 
 



 

 

 

Hlučnost 
 

 Hladina akustického výkonu v poloze LpA provozovatele: 83 dB (A) 

 Nejistota K: 1,6 dB (A) 

 Hladina akustického výkonu LW: 96,5 dB (A) 

 Nejistota K: 1,2 dB (A) 

 Zaručená hladina akustického výkonu LWA (podle 2000/14 / ES ve znění 2005/88 / ES): 98 dB (A) 
 
Úroveň vibrací 
 

 Vibrace přenášené do ruky a paže ah, w: 6,1 m/s² 

 Nejistota K: 1,5 m/s² 
 
Hladiny hluku jsou stanoveny v souladu s testovacím postupem podle norem EN ISO 5395-1, ČSN EN ISO 5395-2, 
s využitím základních norem ISO 3744 a ISO 11,094th. Používejte chrániče sluchu a to zejména v případech, kdy 
hladina akustického hluku je vyšší než 80 dB (A ). Deklarovaná hodnota vibrací byla měřena podle standardní 
metody zkoušení (podle EN ISO 5395-1 a ISO 5395-2) a může být použita pro porovnání s  jinými nástroji. 
Deklarovaná hodnota vibrací může být také použita pro počáteční posouzení vibrací. 
 

POZOR! V závislosti na konkrétním způsobu použití zařízení, hodnoty vibrací se mohou odchylovat od 
deklarované celkové hodnoty. K ochraně proti vibracím přijměte vhodná opatření. Ty by měli pokrývat 

všechny etapy práce, včetně časového provozu na volnoběh bez zatížení! Odpovídající opatření zahrnují 
pravidelnou údržbu zařízení a jeho příslušenství, dbát na teplé dlaně, přestávky při práci a správné načasování 
práce! 

 
 

RPZBALENÍ ZAŘÍZENÍ 
 
POZNÁMKA: Stroj je těžký, je-li to nutné, požádejte o pomoc další osoby. 
 

1. Vybalte všechny části a rozložte je na rovném a stabilním povrchu. 
2. V případě potřeby odstraňte všechny obalové materiály a ochranné zařízení pro přepravu. 
3. Ujistěte se, že je obsah kompletní a zda díly nejsou poškozeny. V případě nepřítomnosti nebo viditelného 
poškození částí, obraťte se na prodejce a nepoužívejte přístroj.  
4. Připravte si veškeré příslušenství a nástroje potřebné k montáži a použití. To zahrnuje také vhodné osobní 
ochranné pomůcky. 
 

POZOR! Tento produkt a jeho balení nejsou hračky pro děti! Děti by si neměly hrát s plastovými sáčky, 
fóliemi a malými díly. To může způsobit dušení a udušení! 

 
 

3. MONTÁŽ 
 
K montáži budete potřebovat (součásti, které nejsou součástí balení): 

 Vhodné osobní ochranné prostředky 

 Filtrační nálevka na palivo 

 Vhodný motorový olej (SAE10W-30) 

 Vhodné motorové palivo (bezolovnatý benzín) 

 Nádobu na oleje 

 Nádobu na palivo 

 Mazací olej / tuk 

 Olej na vzduchový filtr 

 Vhodný klíč 

 Vhodný kartáč 

 Klíč na zapalovací svíčky (27), (je součást balení) 
 



 

 

 

 
POZOR! Před použitím přístroje musí být plně sestaven! Nepoužívejte zařízení, pokud je částečně 
složené nebo když jsou části, z nichž se skládá, poškozeny! Chcete-li snadno složit zařízení, držte se  
ilustrací a krok za krokem pokynů uvedených v návodu k montáži! Odpojte zapalovací svíčky (13)! Po 
instalaci je nutné jej znovu připojit. 

 
  

Rukojeť 
 

 Odstraňte předem namontované šrouby (7a) z konstrukce. 

 Montážní otvory srovnejte a namontujte držák tyče (7) na konstrukci. Zajistěte spojení šrouby (7a), 
(obr. 1). 

 
 Ujistěte se, že je brzdové lanko (5) se rozprostírá na horní straně rukojeti (3, 7). 

 Srovnejte montážní otvory a upevněte horní části rukojeti (3) do spodní části rukojeti (7). 

 Zajistěte spojení knoflíky (4a) a šrouby (4b), (obr. 2). 
 

 
 Když je horní rukojeť kompletně smontovaná, zajistěte vedení lana (22) na spodní rukojeti. 

 
 
 



 

 

 

Sběrný koš 
 
Sběrný koš (19) v držte za madlo (19c). 

1. Navlečte tyče (19d) k rámu koše (19e). 
2. Otevřete zadní kryt vedení (18) a držte ho v této poloze. 
3. Srovnejte úchyty (19a) do hranatých závorek (19b) a zavěste je (obr. 4). 
4. Pak jemně uvolněte zadní kryt vedení (18). 

 
 
 

4. PALIVO A MOTOROVÝ OLEJ 
 
Přístroj je vybaven 4 - taktním motorem. Před použitím je nutno nalít zvlášť palivo a motorový olej. 

 Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch. Doporučujeme pod zařízení vložit nehořlavou fólii. 

 Používejte nálevku na palivo. Vyhnete se tak přeplnění nádrže nebo rozlití paliva. 
 
 
 

POZOR! Paliva a oleje jsou vysoce hořlavé! V případě použití otevřeného ohně, můžou páry 
explodovat! Ujistěte se, že přístroj není v blízkosti otevřeného ohně. Při nalévání paliva a oleje 
nekuřte! 

 
 

 Palivo, použitý olej a znečištěné předměty by měly být vždy zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 
 
Palivo 
 

 Používejte čistý, čerstvý bezolovnatý benzín. Kupujte palivo v takovém množství, aby bylo 
spotřebováno do 30 dnů. 

 Nikdy nemíchejte olej s benzínem. Nedopusťte, aby se do palivové nádrže dostaly nečistoty, prach 
nebo voda. 

 Vyšroubujte víčko palivové nádrže (8a), (obr. 5). 

 Nepřeplňujte. Tankujte, dokud hladina paliva nedosáhne ukazatele mezi hladinou paliva a vnitřním 
okrajem nádrže 5 mm, aby se umožnilo rozšíření paliva (obr. 6). 

 



 

 

 

 
 

Poznámka: vlastnosti benzínu se časem zhoršují. Při uložení benzínu na dobu delší než 30 dní, může 
docházet k problémům se zážehem motoru. Při uložení sekačky po dobu delší než 30 dnů, vždy                                       
vyprázdněte palivovou nádrž. 

 

 Rozlité palivo se musí otřít měkkým hadříkem. Utáhněte víčko palivové nádrže (8a). 
 
Motorový olej 

 
  POZOR! Přístroj je dodáván bez oleje. Z důvodů souvisejících s výrobou, je však možné, že motor 
bude malé množství oleje obsahovat! Před použitím nalijte do zařízení vhodný olej (viz návod 

k motoru)! Motorový olej má významný dopad na účinnost a životnost motoru. Čistící prostředky a 
oleje pro 2-taktní motory můžou poškodit motor a neměly by být používány. 

 

 Odšroubujte víčko olejové nádrže (16). 

 Pomalu nalívejte kvalitní motorový olej. Ponechte, aby se olej ustálil. 

 Pravidelně kontrolujte hladinu oleje. Otřete měrku oleje a vložte do otvoru olejové nádrže (olej musí 
být ustálený) a poté měrku vyjměte. 

 Hladina oleje musí být mezi značky „Min.“ a „Max.“ označenými dvěma šipkami (cca. 500 ml). Pokud je 
to nutné, přilejte olej.  Nepřeplňujte (obr. 7). 

 

 
 

 Po přidání oleje vyčkejte jednu minutu a poté zkontrolujte hladinu oleje. 

 Rozlitý olej, otřete měkkým hadříkem. Zašroubujte víčko olejové nádrže (16). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. HLAVNÍ ČÁSTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Příprava 

 
 
Studený start / teplý start 
 

 
 
Zastavení 

 
Skladování 

 
 

POZOR! Tato stručná příručka je jen krátký, schématický popis postupů zapnutí a vypnutí přístroje! Z 
bezpečnostních důvodů je nutné, abyste si před prvním použitím přečetli všechny pokyny! 

 
 
Brzdová páka 
 

 Při startování motoru brzdovou páku (2) přitáhněte k rukojeti (1) a držte. Během práce se sekačkou 
držte brzdovou páku (obr. 9). 

 Uvolněte brzdovou páku (2) k zastavení motoru. 
 

 
 

POZOR! Nestartujte motor, když máte společně stisknutou brzdovou páku (2) a páku pohonu (24) 
k rukojeti (1). Tato operace je nebezpečná a může dojít ke zranění uživatele. 



 

 

 

Startovací šňůra 
 
Rukojeť startovací šňůry (23) je umístěna v zadní části motoru. 

 Přitáhněte brzdovou páku (2) k rukojeti (1) a držte ji v této poloze. 

 Jemně zatáhněte za startovací šňůru, dokud neucítíte odpor, poté tahejte rychle. Tento postup 
opakujte, dokud se motor nespustí (obr. 10). 

 Během provozu, připevněte úchyt startovací šňůry (23) za uchycení na pravé straně v horní části 
rukojeti (20), (obr. 11). 

 

 
 
Pojezd 
 
Je-li zmáčknutá brzdová páčka (2), stiskněte páku pohonu (24) dopředu, sekačka bude řídit výkonu motoru a 
pojede automaticky dopředu (Obr. 12). Rychlost pojezdu byla nastavena na cca. 3,5 m/s (rychlost chůze). 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Funkce 3 v 1 
 
Tato sekačka má různé funkce sečení.  

 zadní výhoz 

 boční výhoz 

 mulčování 
 
Co je to mulčování? 
Při sečení trávníku se jemně nasekaná tráva vrací zpět na posečený trávník jako přírodní hnojivo. 
 
Tipy pro mulčování: 

 pravidelně sečte trávu o velikost od 4 do 6cm 

 sečte pomocí ostrého nože -  nesečte mokrou trávu!!! 

 nastavte maximální otáčky motoru 

 upravte si pracovní tempo 

 pravidelně čistěte ostří nože, mulčování zařízení a žací ústrojí z vnitřní strany 
 
Mulčovací zařízení (obr. 13) 

 
POZOR! Pouze při vypnutém motoru a po zastavení sečného nože. 

 

 
 

 Zvedněte zadní kryt (20) a vyjměte sběrný koš (21). 

 Vložte mulčovací zařízení do výstupního otvoru. 

 Spusťte zadní kryt (20). 
 
Sečení s bočním výhozem (obr. 14) 

 
POZOR! Pouze při vypnutém motoru a po zastavení sečného nože. 

 

 



 

 

 

 Zvedněte zadní kryt (20) a vyjměte sběrný koš (21). 

 Vytáhněte mulčovací zařízení z výstupního otvoru. 

 Zvedněte kryt deflektoru bočního výhozu (18). 

 Vložte mulčovací zařízení do bočního otvoru pro výhoz. 

 Spusťte kryt (18). 
 
Sečení se sběrným košem 

 
POZOR! Pouze při vypnutém motoru a po zastavení sečného nože. 

 
Pro sečení trávy do sběrného koše vyjměte mulčovací zařízení a zakryjte kryt deflektoru bočního výhozu. 

 Vyjměte mulčovací zařízení: zvedněte a odstraňte zadní kryt. 

 Odstraňte deflektor bočního výhozu. 

 Nasaďte sběrný koš. Zvedněte zadní kryt a nasaďte (vyjměte) sběrný koš. 
 
 
Nastavení výšky sečení 
 
Výšku sečení je třeba upravit podle potřeb trávníku. Výška sečení je závislá na typu trávníku a skutečné výšky 
trávy. Při sečení vysoké trávy by se mělo začít s nejvyšším nastavením výšky sečení a poté provést druhé sečení 
při nižším nastavení. Nová nebo silná tráva může vyžadovat vyšší výšku sečení a užší řeznou dráhu. 

 Zatáhněte za páku (19) směrem k rukojeti (15), poté ji tlačte dopředu nebo dozadu pro nastavení výšky 
sečení. 

 Uvolněte páčku (19) a ujistěte se, že je zajištěna na svém místě (obr. 15). 
 

 

 
 

 
POZOR! Páka musí být zajištěna mezi dvěma výstupy! Před nastavováním výšky sečení vypněte motor 
a počkejte, dokud se žací nůž úplně nezastaví! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. PROVOZ 
 

 Před každým použitím přístroje a jeho příslušenství zkontrolujte, zde není poškozený. Nepoužívejte 
přístroj, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení. 

 Velmi pečlivě zkontrolujte, zda příslušenství a zařízení jsou řádně zajištěny. 

 Zkontrolujte hladinu paliva a oleje, v případě potřeby doplňte. 

 Sekačka by měla být vždy při práci uchopena za rukojeť, proto je nutné dbát na to, aby rukojeť byla 
suchá a nebyla mastná. 

 Větrací otvory musí být vždy čisté a bez překážek. V případě potřeby lze čistit měkkým kartáčkem. 
Zanesené větrací otvory mohou způsobit přehřátí motoru a způsobit poškození. 

 Nebuďte přepracovaní. Provádějte pravidelné přestávky, abyste se mohli soustředit na práci a mít 
sekačku plně pod kontrolou. 

 
Start / stop 
 

POZOR! Před zapnutím postavte sekačku na rovný povrch, kde není vysoká tráva! Vyčistěte spodek 
sekačky ze dna! Připravte se do práce! Postupujte podle pokynů. Udržujte nohy v bezpečné 
vzdálenosti od okraje sekačky 

 
Start za studena / tepla 

 Uchop rukojeť (1). 

 Přitáhněte brzdovou páku (2) k rukojeti (1) a držte ji v této poloze jednou rukou (obr. 16). 

 Jemně zatáhněte za startovací lanko (23). Až ucítíte odpor, poté tahejte rychle. Tento postup opakujte, 
dokud se motor nezažehne (obr. 16). Připevněte startovací lanko k úchytu (22) na pravé straně 
konstrukce. 

 Když jste připraveni sekat, držte rukojeť (1), brzdovou páku (2) a zatlačte sekačku vpřed. Sekačka začne 
sekat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Brzda 
Chcete-li vypnout motor a zastavit sečení, uvolněte brzdovou páku (2), (obr. 17). 
 

 
 
Sečení 
 

 Ujistěte se, že na trávníku nejsou žádné kameny, klacky, dráty nebo jiné předměty, které by mohly 
poškodit zařízení nebo jeho motor. 

 Nesekejte mokrou trávu, protože se lepí na spodek sekačky, takže je obtížné korigovat pohyb při sečení 
trávy a může dojít k uklouznutí a pádu. 

 Aby byl váš trávník v dobrém stavu, neměli byste sekat více než 1/3 z celkové délky stébla trávy. Na 
podzim sečte trávník tak dlouho, dokud tráva bude růst. 

 Sekačku jemně posouvejte dopředu. 

 Sekání by se mělo provádět tak, aby se posečené pásy překrývaly. Nejúčinnější je sekání přímočaře 
z jedné strany na druhou (viz obr. 18). 

 
 Květinové záhony s květinami obsečte dokola.  

 Zvláštní pozornost věnujte při změně směru. 

 Sběrný koš je třeba pravidelně vyprazdňovat. 
 
 

 
 

POZOR! Nadměrné vibrace zařízení za provozu jsou příznakem poškození! Vypněte motor. Přístroj by 
měl být zkontrolován a rychle opraven! 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

7. PÉČE A ÚDRŽBA 
 
Po použití 
 

 Vypněte zařízení, odpojte zapalovací svíčky a nechte přístroj vychladnout. 

 Zkontrolujte, vyčistěte a uložte zařízení, jak je zde uvedeno. 
 
Údržba - nejdůležitější zásady 

 
 

POZOR! Před kontrolou, údržbou a čištěním vždy vypněte přístroj, odpojte zapalovací svíčky a nechte 
přístroj vychladnout! NEDOTÝKEJTE se pohybujících se nožů. 

 

 Udržujte přístroj v čistotě. Po každém použití a před použitím, odstraňte všechny nečistoty. 

 Pravidelné a důkladné čištění zajišťuje nejen bezpečnost, ale také prodlužuje životnost zařízení. 

 Před každým použitím zařízení zkontrolujte díly, jestli nejsou poškozené nebo opotřebované. 
Nepoužívejte stroj, pokud zjistíte opotřebené nebo poškozené díly. 

 
POZOR! Opravy a údržba by měly být prováděny pouze v souladu s těmito pokyny! Všechny ostatní 
práce musí být provedeny kvalifikovaným odborníkem! 

 
 
Celková péče 
 

 Zařízení je třeba čistit suchým hadrem. V těžce dostupných místech můžete použít kartáč. 

 Po každém použití očistěte ventilační otvory (9) kartáčkem a hadrem. 

 Obtížně dosažitelné znečištěné místa mohou být čištěny stlačeným vzduchem (max. 3 bary). 
 

POZNÁMKA: Při čištění zařízení nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo dezinfekční prostředky: 
to by mohlo mít nepříznivý dopad na povrch zařízení. 

 

 Zkontrolujte, jestli nejsou nějaké díly opotřebované nebo poškozené. Před opětovným použitím 
vyměňte opotřebované díly nebo se obraťte na autorizované servisní středisko pro opravu. 

 
Údržba 
 
Před a po použití přístroje a jeho příslušenství, musí být vždy zkontrolováno opotřebení a poškození. Pokud je to 
nutné, měly by být poškozené nebo opotřebované díly nahrazeny způsobem popsaným v tomto návodu k 
obsluze.  

 
POZOR! Pokud provádíte údržbu, palivová nádrž musí být prázdná, protože palivo může vytéct a 
způsobit požár nebo výbuch. 

 
POZNÁMKA: Vždy vyprázdněte palivovou nádrž a zapalovací svíčku nechte v obrácené poloze. V 
opačném případě palivo nebo motorový olej bude kontaminovat vzduchový filtr / zapalovací svíčku a 
nenastartujete motor. 

 
 
Podvozek a žací ústrojí 
 

POZOR! Během provozu nebo v blízkosti žacího ústrojí noste ochranné rukavice! Pro odstranění 
nečistot použijte vhodné nástroje, např. klacek! Nikdy ne holýma rukama! 
Při výměně používejte pouze originální náhradní díly. Není dovoleno instalovat žádné další žací ústrojí! 
Výměna žacího ústrojí (nože) musí být provedena zkušeným uživatelem! Poznámka: Pokud provádíte 
údržbu nebo výměnu žacího ústrojí (nože), doporučuji se zvednout zařízení pomocí zvedáku. Pokud 
zařízení nakloníte, může dojít k úniku paliva nebo oleje. 



 

 

 

 Podvozek a žací ústrojí (25) musí být čisté a neoblepené trávou a hlínou. Z otvorů pro výhoz (27) 
odstraňte posekanou trávu. 

 Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. 
 

Poznámka: Bez ohledu na stav, musí být žací ústrojí vyměněno po 50 hodinách sekání nebo po 2 
letech, podle toho, která z kritérií bude dosažena rychleji. V případě, že žací ústrojí je viditelné prasklé 
nebo poškozené, je třeba ho vyměnit za nové. 

 

 Sečte efektivně a starejte se o žací ústrojí (22). Opotřebené nebo poškozené žací ústrojí musí být 
vyměněno za nové, stejného typu. 

 Odšroubujte šestihranný šroub doleva-proti směru hodinových ručiček (22c) a odstranit ho společně s 
pojistným kroužkem (22b) a žacím ústrojím (22), (Obr. 19). 

 Nahraďte staré žací ústrojí za nové stejného typu. Nasaďte pojistný kroužek (22b) a šestihranný šroub 
(22c) na nosič (22a). Poté zašroubujte doprava-po směru hodinových ručiček. 

 Žací ústrojí (25 musí být mazáno po každém použití. K mazání použijte lehký strojní olej. 

 
 
 
Sběrný koš 
 

 Před každým použitím sekačky zkontrolujte sběrný koš, jestli není poškozený. Nepoužívejte v případě 
poškození. 

 Po použití vyčistěte sběrný koš vodou a mýdlem (mýdlovou vodou). 

 Aby se zabránilo plísním, musí být sběrný koš, než ho uskladníte, čistý a suchý. 
 
Náhradní díly 
 
Náhradní díly si může uživatel vyměnit sám. Náhradní díly jsou k dispozici u autorizovaných. 
 

 Zapalovací svíčka (13):  F7RTC 

 Sběrný koš (21): 974903 

 Řezací prvek (nůž), (26): SMV 959202 
 
Oprava 
 
Přístroj nemá žádné díly, které by mohly být opraveny uživatelem. Aby bylo možné kontrolovat a opravovat 
přístroj, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo na kvalifikovanou osobu. 
 



 

 

 

Skladování 
 

 Vypněte motor a odpojte zapalovací svíčky. 

 Očistěte zařízení, jak je popsáno výše. 

 Zařízení a jeho příslušenství skladujte na temném, suchém a dobře větraném místě, chráněném před 
mrazem. 

 Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Ideální skladovací teplota je 10 až 30 °C. 

 Pro skladování se doporučuje použít původní obal, zařízení může být zakryté plachtou nebo vloženo do 
krabice dostatečné velikosti, která chrání zařízení před prachem. 

 Na zimu, nebo pokud není přístroj používán delší dobu (více než 30 dní), vypusťte palivo z nádrže. 
 
Přeprava 
 

 Vypněte motor a odpojte zapalovací svíčky. 

 Nastavte výšku sečení na nejvyšší stupeň. 

 Jestli je to nutné, použijte přepravní zarážky. 

 Během přepravy držte zařízení za rukojeť (1). 

 Zařízení musí být chráněno proti jakýmkoli silným nárazům nebo vibracím, které se mohou vyskytnout 
během přepravy. 

 Chraňte zařízení proti uklouznutí nebo pádu. 
 
Recyklace a likvidace 
 
Nepotřebné nefunkční zařízení, jeho součástky i obaly umístěte na místa, kde je možno tyto materiály recyklovat 
- dbejte o ochranu životního prostředí. Zařízení se nesmí vyhazovat mezi běžný domácí odpad.  O 
podrobnostech se můžete informovat v našem servisním centru. 
 
 

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Podezření na závady jsou často způsobeny problémy, které je uživatel schopen odstranit sám. Zkontrolujte 
výrobek podle následujících pokynů. Ve většině případů lze tento problém rychle odstranit. 
 

POZOR! Je třeba provést pouze kroky v tomto průvodci! V případě, že problém nemůžete sami 
odstranit, musí být jakékoli další kontroly, údržba a opravy prováděny autorizovaným servisním 
střediskem nebo kvalifikovanou osobou. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

9. ZÁRUKA A SERVIS  

 
Kontaktujte svého prodejce.  
 
Záruční podmínky  
 
Prodejce zaručuje uživateli správné fungování výrobku, v případě, že tento výrobek je používán správně, dle 
zásad určených v návodu k použití, který je součástí balení tohoto zařízení.  
Prodejce je odpovědný za vady, které se fyzicky projeví na prodaném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady, 
které vznikly z jiných důvodů, mimo jiné z důvodu:   
nevhodného použití nebo využití  

 nevhodného výběru výrobku k podmínkám, které se vyskytují v místě montáže  

 nevhodné montáže, údržby, skladování a dopravy výrobku  

 mechanického, chemického, technického nebo cíleného poškození výrobku a záměrných vzniklých vad  

 vady, které jsou způsobené použitím neoriginálních nebo nevhodných částí, které nedoporučil výrobce  



 

 

 

 vady vzniklé z důvodu náhodných události, z důvodu vyšší moci (požár, povodeň, blesk atp.)  

 vadného působení zařízení, které mají vliv na chod výrobku.  
 
Záruka se netýká části, které podléhají běžnému opotřebení, části a spotřebního zboží, kterými jsou filtry, 
žárovky, jističe, baterie, ložiska, mazivo, olej, chladicí kapaliny atp.). Záruka se netýká výrobku, který na základě 
předložených dokumentů a vlastností nelze zidentifikovat jako výrobek zakoupený u Prodejce.  
 
Mimo jiné uživatel nemůže uplatnit záruku z důvodu zjištění, že:  
 

 výrobek byl jakýmkoliv způsobem upravován  

 do výrobku bylo neoprávněně zasahováno  

 výrobek byl vystaven jakékoliv opravě, kterou prováděly neoprávněné osoby  

 výrobek nebyl dodán k pravidelné kontrole, v případě, že je to povinností  
 
Základem pro přijetí reklamace je rovněž splnění níže uvedených podmínek:  
 

 Předložení kopie faktury nebo stvrzenky o koupi reklamovaného výrobku.  

 Osobního dodání nebo dodání prostřednictvím přepravce (dopravce), který reklamovaný výrobek 
doveze do sídla prodejce.  

 
Výrobek, který byl zaslán do servisu, musí být řádně zabalený a musí být čistý. V případě, že výrobek nebude 
zabalen, prodejce nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou během dopravy. 
 
 

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (PŘEKLAD) 
 
Výrobce: PPHU "Grass" Marta Lozinska s.j., ul. Krakowska 221-223, 32-080 Zabierzow 
 
Prohlašujeme, že výrobek: Benzínová sekačka 224.4CC XSZ51A 
 
Je v souladu s ustanovením evropských směrnic: 

 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES (MD); 

 Elektromagnetická směrnice o kompatibilnosti 2004/108 / ES (EMC); 

 Směrnice na ochrany životního prostředí a hluku provozované v podmínkách okolního prostředí 
2000/14 / ES a 2005/88 Systém posuzování / EC shody v souladu s přílohou VI 

 Naměřená hladina akustického výkonu: 92, 6 dB (A) 

 Zaručená hladina akustického výkonu (LWA): 96 dB (A) 
 
Zařízení je kompatibilní s ustanoveními jednotných norem: 

 EN ISO: 5395-1:2013 

 EN ISO: 5395-2:2013 

 EN ISO: 14982:2009 
 
Toto prohlášení zahrnuje stroje s výrobními čísly od 2016010001 do 2016010220 
Místo a datum: Zabierzow, 20/1/2016 
Datum udělení značky CE: 2016 
 
 
Odpovědná osoba za vystavení dokumentace: 
 
PPHU "Grass" Marta Lozinska s.j. 
ul. Krakowska 221-223 
32-080 Zabierzow 
Poland 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 


