
 

Elektrický vertikutátor 
Faworyt KCW1532 

 

Návod k obsluze 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Důkladně si přečtěte návod k obsluze před spuštěním zařízení. Návod obsahuje důležité 
informace o bezpečnosti, montáži, práci a skladování výrobku.  
 



Upozornění!  
 

Z důvodu zdokonalení výrobků se mohou popisky a obrázky mírně lišit od zakoupeného výrobku. 
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.  
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1. OZNAČENÍ PIKTOGRAMŮ 
 

Upozornění!  
Před spuštěním si přečtěte návod k obsluze zařízení.  
Dbejte zásad bezpečnosti.  
 
 
Nebezpečí!  
Osoby v okolí, děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.  
 
 
 
Pozor na ostří zařízení. Vál se otáčí ještě chvíli po vypnutí motoru. Nepřibližujte ruce a 
nohy pod kryt zařízení. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před uložením a očištěním zařízení.  
 
 
 
 
K práci je zapotřebí ochrana uší, ochranné brýle, pracovní oděv. 

 
 
Elektrický kabel držte dále od nožů.  
 
 

 
 



 
 
 

2. POUŽITÍ 
 
Současné zařízení je určeno k zahradnímu použití: 

 zařízení slouží k regeneraci, provzdušňování trávníků, vyčesávání filcu (od listí, mechu), který 
se nachází mezi stébly trávy a ke sbírání listí a zbytků rostlin. 

 jako provzdušňovač zeminy a k regeneraci povrchu trávy a trávníků. 
 
Jiné využití by mohlo způsobit poškození zařízení a ohrozit uživatele. Zařízení mohou používat 
pouze dospělé osoby. Děti a neoprávněné osoby nesmí zařízení používat. Zařízení se nesmí 
používat za vlhkého počasí a deště. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které jsou způsobené 
nesprávným použitím.  
 
 
 
 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Návod si uschovejte k dalšímu náhledu 
nebo při použití jiným uživatelem. V případě nepravidelného chodu může zařízení způsobit úraz. 
Před začátkem práce si důkladně přečtěte návod.  
 
Práce při použití zařízení 
Důležité! Zařízení by mohlo způsobit vážné úrazy. Jak předejít vážným úrazům: 
 
 
Příprava: 
 

 Nedovolte dětem ani jiným osobám, které neznají tento návod k obsluze, aby používali toto 
zařízení. 

 Zařízení není určeno osobám, které jsou fyzicky nebo psychicky nemocné. 

 Nikdy neobsluhujte zařízení poblíž zvířat a dětí. 

 Zkontrolujte terén, odstraňte kameny, klacky, dráty, které by mohly být zachyceny v zařízení. 

 Zařízení neslouží k vyrovnávání terénu. 

 Noste vždy odpovídající pracovní oděvy, boty s protiskluzovou podrážkou, dlouhé kalhoty, 
ochranné brýle. Zařízení se nesmí používat, když jste bez bot nebo v sandálech, či 
nazouvácích. 

 Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nekompletní zařízení, které bylo předěláno. Nikdy 
nepracujte bez ochranných součástek na zařízení. 

 Je potřeba dohlížet na děti, aby si nehrály poblíž zařízení. 
 
 
Doporučení:  
 

 Dbejte bezpečnosti – zařízení obsahuje ostří. Dávejte pozor na ruce i nohy. Končetiny mějte 
během práce v dostatečné vzdálenosti od otvorů, aby nedošlo k amputaci končetin. 



 Zařízení nepoužívejte v dešti, špatném počasí, v mokré trávě nebo ve vlhku. Práce se musí 
vykonávat za denního světla nebo při dobrém osvětlení. 

 Nepoužívejte zařízení, když jste unavení, pod vlivem léků, alkoholu nebo drog. Po nějaké 
době je vždy dobré udělat přestávku. 

 Během práce udržujte stabilní pozici. Dávejte vždy pozor, když měníte směr jízdy se 
zařízením. 

 Zařízení by se mělo posouvat pomalu v tempu chůze tak, že držíte úchyt zařízení oběma 
rukama. Buďte velmi opatrní, když zařízení posouváte dopředu nebo k sobě. 

 Vypínač je nutné zapínat opatrně, jak je popsáno v návodu. 

 Zařízení se nesmí překlápět při spouštění, když je například přenášeno. 

 Zařízení by nemělo být spuštěno dříve, než je zásobník na posekanou trávu celkově 
připevněn k zařízení nebo je kryt odstraněn. Mohlo by dojít k úrazu. Držte se vždy dále od 
otvorů. 

 Nespouštějte zařízení poblíž ohně a zápalných látek. V případě nerespektování by mohlo 
dojít k požáru nebo výbuchu. 

 
 
Přestávka v práci:  
 

 Po vypnutí zařízení se válec otáčí ještě několik vteřin. Ruce i nohy mějte v dostatečné 
vzdálenosti. 

 Nedotýkejte se zubů zařízení, pokud není zařízení zcela vypnuto od elektrického proudu. 

 Části rostlin odstraňte pouze u zastaveného a vypnutého zařízení. Odchozí otvor na trávu 
musí být stále čistý a volný. 

 Před přesunutím zařízení musí být zařízení vypnuto. 

 Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když opouštíte místo práce. 

 Zařízení musí být vypnuto, nebo vytažen síťový kabel, pokud: 
 

- odejdete od zařízení 
- před čištěním odchozích otvorů nebo při odstranění blokády 
- když není zařízení používáno 
- před čištěním 
- pokud během práce začne zařízení vibrovat, je nutné ho zkontrolovat 
- zařízení uchovávejte na místě suchém a dětem nedostupném 

 
 
Ošetření zařízení: 
 

 V případě přenosu po schodech zařízení vypněte a přeneste. 

 Před každým použitím překontrolujte zařízení. Nepoužívejte zařízení bez ochranných krytů. 
Občas překontrolujte síťový kabel a vypínač. 

 Při výměně součástek je nutné použít pouze součástky od výrobce. Použití jiných součástek 
vede ke ztrátě záruky. 

 Dbejte na to, aby všechny šrouby a matice byly dobře utaženy. 

 Sami zařízení neopravujte, ponechte tuto činnost servisu. 

 Se zařízením zacházejte opatrně.  

 Zařízení udržujte v čistotě. 

 Zařízení nepřetěžujte.  



 Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je vyrobeno. 
 
 
Práce s elektrickým zařízením: 
 
 

 Síťový kabel držte v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Pokud jsou převody porušeny, 
odpojte zařízení od proudu. Nedotýkejte se převodu před vypnutím od sítě.  

 Nezapínejte poškozené převody do sítě nebo se jich nedotýkejte, pokud jsou zapnuté v síti. 

 Buďte opatrní, aby síťové připojení bylo shodné s tabulkovými čísly. 

 Zařízení zapojujte k síti pouze s ochranným vypínačem (vypínačem FI) a proud by neměl 
překračovat hodnoty 30mA. 

 Nedotýkejte se uzemněných částí (kovové sloupky apod.). 

 Používejte prosím pouze doporučené kabely H05VV-F nebo H05RN-F, jejichž délka je max. 
75m a které je možno používat venku. Před použitím je důležité si rozvinout kabelový 
buben. Překontrolujte kabel, aby nebyl poškozen. 

 K připevnění kabelu používejte k zavěšení klips. 

 Kabel nepoužívejte za účelem vytahování zástrčky ze zásuvky.  Kabel chraňte před vysokou 
teplotou a ostrými hranami. 

 Pokud jsou převody poškozeny, zařízení vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.  

 Poškozené převody nechejte vyměnit v servisu nebo elektrikářem. 
 
 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 
Napětí:   230~50Hz 
Příkon:    1500W 
Šířka pracovní:  320 mm 
Hloubka pracovní:  +3/-3/-6/-9m 
Sběrací nádoba:  40l 
Hmotnost:   10kg 
Hladina akustické síly:  94 dB(A) 
Hladina akustického tlaku: 81,5 dB(A) 
Vibrace:   3,01 m/s2 
 
 
 
 

5. MONTÁŽ 
 
K převozu je vertikutátor zabalen v krabici a není smontovaný. Veškeré příslušenství (šrouby, matice 
apod.) je zabaleno v plastovém sáčku. Montáž je velmi snadná. Postupujte podle instrukcí níže.  
 



 
 
 
 
1. Přidej obě koncovky dolního úchytu (5) do otvoru vrchního obalu vertikutátoru (6) a dotáhněte 
šrouby (9). 
 
2. Přidejte dva zabezpečující šrouby (1) do vnitřní strany dolního úchytu a přišroubuj střední úchyty 
(2) dvěmi motýlkovými maticemi (4). 
 
3. Dotáhněte horní úchyt (3) ke střednímu úchytu (2) dvěma bezpečnostními šrouby (1) a dvěmi 
motýlkovými maticemi. 
Upozornění – během montáže úchytu pamatujte, aby vypínač (7) a kabel (8) se nacházely na pravé 
straně úchytu, držadla.  
 
4. Připevněte kabel (8) do úchytu dvěma svorkami (10) 
 
5. Následně připevněte koš 
 

 připevněte kryt  

 ujistěte se, že kanál, kterým se odvádí tráva, je čistý 

 vložte smontovaný koš (12) na body (13), které jej přidrží v zadní části zařízení, jako je 
vyznačeno na obrázku 

 oddělejte krytku (klapku koše) 
 
Upozornění: pokud pracujete bez vloženého koše, musí být krytka vždy ve spuštěné pozici.  



6. OBLUHA 
 

 Před spuštěním zkontrolujte, že válec i jeho součástky nejsou poškozeny. Poškozený válec s 
noži se musí vyměnit, pokud je to zapotřebí. 

 Před každou kontrolou vypněte motor, aby nedošlo k možnému zapnutí (slouží k vypnutí 
bezpečnostní vypínač). Bezpečnostní vypínač má dva body - zapnutí a vypnutí.  

1. musí být stlačený, aby se zařízení mohlo spustit 
2. pokud uvolníte páku vypínače, bezpečnostní vypínač se musí vrátit na svou pozici 
3. zkontrolujte, že se vypínač nenachází poblíž válce 

 Než začnete s prací, vyzkoušejte kroky popsané výše. 
 
 

 
 
Pozor!  
Vždy počkejte, až se válec úplně zastaví, než začnete s kontrolou nebo opravou či údržbou. Vždy 
odpojte zařízení od proudu.  
 
 
 
Provzdušňovací válec 
 

 
 
 



Páka, která se nachází u koleček, slouží k regulaci výšky válce.  
 
Pozice 1 – přenosná pozice, další 3 pozice slouží ke spouštění válce co 3 mm na další pozici.  
 
Upozornění! Válec by mohl způsobit amputaci končetin. Před výměnou válce odpojte zařízení a 
počkejte, až se válec zastaví. Používejte ochranné rukavice!  
 
Výměna válce 
 
Pokud se válec nachází na 3 pozici a je již opotřebený, měl by být vyměněn. 
 
1. Odšroubujte 2 šrouby (15) ve spodní části zařízení, pod krytem. 
2. Vyndejte válec s noži (16) a napínací válec. 
3. Sundejte ložisko (17) z koncovky válce s noži. 
4. Vložte ložisko (17) a nový válec s noži (16). 
5. Vsuňte nový válec s noži (17) na napínací válec – válce musí do sebe zapadnout. 
6. Dotáhněte ložisko (17) do spodní části zařízení - ne příliš silně. 
7. Druhý vyměnitelný válec (18) je provzdušňovací. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. POZNÁMKY 
 
 
Provzdušňování 
 

 dolaďte pracovní výšku do výšky vlastního trávníku 

 předcházejte situacím, kde není možno použít prodlužovačku 

 pracujte v rychlosti běžné chůze člověka, aby nedošlo k přetížení motoru 

 nepracujte v dešti, ani na mokrém trávníku 
 
Válec s noži – provzdušňovací válec 
 

 Před kontrolou nožů nebo pružinek, odpojte vertikutátor od proudu. Válec se otáčí ještě 
chvíli po vypnutí motoru. 

 Nikdy nezkoušejte sami zastavit válec. Zkontrolujte, zda jsou válce dobře přišroubovány. 
Válce jsou v kompletech, nemohou být vyměňovány samostatně, jen nožíky a pružinky. 

 Pokud narazí válec na tupý předmět, přerušte práci a vyčkejte, až se válec zastaví. 
Překontrolujte stav válce a nožů. Pokud jsou poškozeny, vyměňte za nové. 

 Používejte pouze originální součástky. 
 
 
 

8. SKLADOVÁNÍ 
 
 

 vždy překontrolujte, že jsou všechny šrouby řádně dotaženy 

 zkontrolujte sběrací koš, zda nemá například díry 

 překontrolujte kabel a prodlužovačku - nikdy nepoužívejte poškozený kabel 

 poškozené součástky vyměňte 

 k čištění požívejte štěteček. Nepoužívejte vodu. Všechny práce provádějte, když je motor 
vypnutý. 

 pokud začne zařízení vibrovat, může to znamenat, že válec není vyvážený nebo je 
zdeformovaný. Je nutné ho vyměnit. 

 
 
 
 

9. OCHRANA PROSTŘEDÍ 
 
 
Je dbát na ochranu životního prostředí. Součástky, které jsou použitelné, uskladněte. Kovové 
porušené součástky dejte do sběru, jakož i umělohmotné součástky.  Zařízení se nevhazuje do 
běžného odpadu.  
 
 
 
 
 



 
 

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (překlad) 
 
 
 
 
Elektrický vertikulátor FAWORYT KCW1532  
 
 
Model: LS-S3201B-2  
Sériové číslo: 2015113040001 do 2015113049999 
 
 
My podepsáni níže potvrzujeme, že výše popsané výrobky splňují předpisy evropské unie a splňují 
předpisy zdravotní a bezpečnostní.  
Toto prohlášení se vztahuje k výrobkům, které nebyly dodatečně opravovány uživatelem.  
 
 
2006/42/EC – Strojní předpis 
2004/108/EC – Předpis kompatibility  
2006/85/EC – Předpis o nízkém napětí 
2011/65/EC -ROHS  
 
 
změřená hladina akustické síly 91 dB(A)  
- Garantovaná hladina akustické síly 94 dB(A)  
- Garantovaná hladina akustického tlaku 81,5 dB(A) k=3dB(A) 
- vibrace úchytu 3,01 m/s , k= 1,5m/s 
 
 
Podle norem a předpisů 2000/14/EC a 2005/88/EC 
 
 
Další normy:  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; 
EN55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008; EN62233:2008, EN13684:2004+A3:2009; EN60335-
1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011  
EN50636-2-92:2014 Jednotka: Intertek Testing Services GmbH (NB0905) Baranowo 16.10.2015  
 
 
Andrzej Krysiak  
 
 
 
Za přípravu technické dokumentace odpovídá:  
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo  
 
 



 
 

 
 
 
 
Wertykulator elektryczny FAWORYT KCW1532  
Model: LS-S3201B-2  
Nr seryjny: 2015113040001 do 2015113049999  
My, niżej podpisani, oświadczamy, że powyżej oznaczone produkty są 
zgodne z niżej wymienionymiDyrektywami UEi podstawowymi wymaganiami 
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa maszyn. Deklaracja ta odnosi się 
wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie 
obejmuje części, które zostały dodane  i/lub przeprowadzonych napraw przez 
użytkownika. 
2006/42/EC – Dyrektywa maszynowa  
2004/108/EC – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej  
2006/95/EC – Dyrektywa niskonapięciowa  
2011/65/EC - ROHS  
- Zmierzony poziom mocy akustycznej 91 dB(A)  
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej 94 dB(A)  
- Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego 81,5 dB(A) k=3 dB(A)  
- wibracje przy uchwycie 3,01 m/s2, k=1,5 m/s2  
Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC i 
2005/88/EC  
Zastosowano normy zharmonizowane :  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN55014-

1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008; EN62233:2008, 

EN13684:2004+A3:2009; EN60335-

1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 

EN50636-2-92:2014  
Jednostka notyfikująca: Intertek Testing Services GmbH (NB0905)  
Baranowo16.10.2015 
Podpis:  
Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:  
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.  SCHÉMA 
 
 
 
 
 

 


