
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VYŽADUJÍ DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ INF. - K POZORNÉMU PŘEČTENÍ PŘED POUŽITÍM
STROJE. USCHOVEJTE KVŮLI DALŠÍMU POUŽITÍ

1) Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny.Seznamte se s ovláda-
cími prvky stroje a s jeho vhodným použitím. Naučte se rychle zasta-
vit motor.
2) Stroj používejte výhradně k účelu, pro který je určen, tedy pro pro-
vzdušňování a prořezávání terénu. Jakákoli jiné použití může být ne-
bezpečné a může způsobit ublížení na zdraví osob a/nebo škody na
majetku. Do nevhodného použití patří (například, ale nejen):
– převážení osob, dětí nebo zvířat na stroji;
– nechat se převážet strojem;
– používání stroje k tažení nebo tlačení nákladů;
– používání stroje více než jednou osobou;
– spouštění a aktivace rotoru na pevných terénech nebo za přítomnosti
štěrku nebo kamení.

1) Nikdy nepřipusťte, aby stroj používaly děti nebo osoby, které nejsou
dokonale seznámeny s pokyny pro jeho použití. Zákony v jednotli-
vých zemích upřesňují minimální předepsaný věk pro uživatele.
2) Nikdy nepoužívejte stroj:
– Jestliže se v jeho blízkosti nacházejí osoby, především děti nebo zví-
řata;

– když uživatel požil léky nebo látky, které mají škodlivý vliv na jeho re-
flexní schopnosti a pozornost.

3) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese odpovědnost za nehody
a nepředvídané události způsobené jiným osobám nebo jejich majetku.
4) Během pracovní činnosti mějte vždy nasazeny chrániče sluchu a
ochranné brýle.
5) Během pracovní činnosti noste vždy pevnou uzavřenou obuv a
dlouhé kalhoty. Neuvádějte stroj do činnosti bosí nebo v otevřených
sandálech.
6) Důkladně prohlédněte celou pracovní plochu a sejměte z ní vše, co
by mohlo být vymrštěno ze stroje nebo co by mohlo poškodit poško-
dit otočný nástroj a motor (kameny, větve, železné dráty, kosti apod.).
7) UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ! Benzin je vysoce hořlavý.
– palivo skladujte v příslušných nádobách;
– palivo doplňujte s použitím trychtýře, a to pouze na otevřeném pro-
storu, a při tomto úkonu ani při žádném dalším zacházení s palivem
nekuřte;

– palivo doplňujte před nastartovánímmotoru; nesnímejte uzávěr pa-
livové nádrže a nedoplňujte benzin při zapnutémmotoru nebo v pří-
padě, že je motor horký;

– když palivo vyteče, nestartujte motor, ale vzdalte stroj od prostoru,
na kterém se palivo vylilo, a zabraňte takmožnosti vzniku požáru, do-
kud se palivo neodpaří a nedojde k rozptýlení benzinových výparů;

– vždy nasaďte zpět a dotáhněte uzávěr palivové nádrže a uzávěr
nádoby s benzinem.

8) Proveďte výměnu poškozeného tlumiče výfuku.
9) Před použitím stroje vždy proveďte celkové ověření jeho stavu,
především vzhledu nožů, a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené ani po-
škozené šrouby a otočné nástroje. Vyměňte jako celek poškozené
nebo opotřebené nože a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.

1) Nestartujte motor v uzavřených prostorech, kde vzniká nebezpečí
nahromadění kouře oxidu uhelnatého.
2) Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvět-
lení.
3) Nepracuje na mokré trávě nebo přijměte veškerá opatření pro za-
bránění uklouznutí.
4) Na terénech ve svahu se pokaždé ujistěte o svém opěrném bodu.
5) Nikdy se strojem neběhejte, ale kráčejte.
6) Při práci postupujte příčně vůči svahu, a nikdy ne nahoru a dolů.

C) BĚHEM POUŽITĺ

B) PŘĺPRAVNÉ ÚKONY

A) INSTRUKTÁŽ

CS 7) Věnujte maximální pozornost změnám směru na svazích.
8) Nepracujte na svazích s vyšším sklonem než 20°.
9) Věnujte mimořádnou pozornost přitahování stroje směrem k vám.
10) Zastavte rotor, když má být stroj nakloněn, při překonávání ne-
travnatých povrchů a při přepravě stroje z nebo směrem do pracovního
prostoru.
11) Nikdy neuvádějte stroj do činnosti, když jsou poškozené ochranné
kryty, nebo bez ochranných krytů, jako je sběrný koš nebo zadní
ochranný kryt.
12) Neměňte nastavení motoru a nedovolte, aby motor dosáhnul pří-
liš vysokých otáček.
13) Před nastartováním motoru vyřaďte rotor s pérovými drápky.
14) Opatrně nastartujte motor a postupujte přitom podle pokynů a udr-
žujte chodidla v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se nástrojů.
15) Při startování motoru nikdy nenaklánějte stroj, není-li to potřebné
pro nastartování. V tomto případě jej nenaklánějte víc, než je jedno-
značně nezbytné, a zvedněte pouze část vzdálenou od obsluhy.
16) Nestartujte motor, když stojíte před výstupním otvorem.
17) Nepřibližujte ruce ani nohy vedle nebo pod otáčející se součásti.
Pokaždé se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od výstupního otvoru.
18) Nezvedejte ani nepřepravujte stroj, když je motor v činnosti.
19) Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky:
– Před každým zásahem na otočných nástrojích;
– před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakýchkoliv prací na stroji;
– po zásahu cizím předmětem.Před opětovným použitím stroje zkon-
trolujte případné škody a proveďte potřebné opravy;

– když stroj začne vibrovat neobvyklým způsobem (Okamžitě vyhle-
dejte příčiny vibrací a zajistěte provedení potřebných kontrol ve
Specializovaném středisku).

20) Zastavte motor:
– Při každém ponechání stroje bez dozoru;
– před doplňováním paliva.
21) Před zastavením motoru uberte plyn. Po skončení pracovní čin-
nosti zavřete přívod paliva podle pokynů uvedených v návodu kmotoru.

Kromě toho:
• Během pracovní činnosti udržujte bezpečnostní vzdálenost od otoč-
ných nástrojů, danou délkou rukojeti.

1) Pravidelně kontrolujte utažení matic a šroubů, abyste si mohli být
stále jisti bezpečným a funkčním stavem stroje. Pravidelná údržba je
zásadou pro bezpečnost a pro zachování původních vlastností.
2) Neskladujte stroj s benzinem v nádrži v místnosti, ve které by ben-
zinové výpary mohly dosáhnout plamene, jiskry nebo silného zdroje
tepla.
3) Před umístěním stroje v jakémkoli prostředí nechte vychladnout mo-
tor.
4) Abyste snížili riziko požáru, udržujte motor, výfuk, prostor pro ulo-
žení akumulátoru a prostor pro skladování benzinu bez zbytků trávy,
listí a přebytečného maziva.
5) Pravidelně kontrolujte zadní ochranný kryt a sběrný koš, abyste ově-
řili jejich poškození nebo opotřebení.
6) Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stroj s opotřebova-
nými nebo poškozenými součástmi. Díly musí být vyměněny, a nikdy
nesmí být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly. Díly,
které nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit poškození stroje a ohro-
zit vaši bezpečnost.
7) Je-li nutné vypustit palivovou nádrž, provádějte tuto operaci na
otevřeném prostoru a při vychladnutém motoru.
Kromě toho:
• Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky před jakýmkoliv zá-
sahem údržby.

1) Při příležitosti každé manipulace se strojem, jeho zvedání, pře-
pravy nebo naklánění je třeba:
– vypnout motor;
– používat silné pracovní rukavice;
– uchopit stroj v místech, která umožňují bezpečný úchop, a mít
přitom na paměti hmotnost stroje a její rozložení;

– použít počet osob úměrný hmotnosti stroje a charakteristikám pře-
pravního prostředku nebo místa, do kterého má být stroj umístěn,
nebo ze kterého má být odebrán.

2) Během přepravy náležitě zajistěte stroj lany nebo řetězy.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

E) PŘEPRAVA A MANIPULACE
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POKYNY PRO POUŽITÍ

Ohledně motoru si přečtěte příslušný specifický ná-
vod.

POZNÁMKA - Vztah mezi odkazy uvedenými v textu a
příslušnými obrázky (uvedenými na str. 2 a následujících)
je dán číslem, které předchází každý odstavec.

POZNÁMKA - Stroj může být dodán s některými již
namontovanými součástmi.

UPOZORNĚNÍ - Rozbalení a dokončení montáže musí
být provedeno na rovné a pevné ploše s dostatečným
prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly a za
použití vhodného nářadí.
Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s plat-
nými místními předpisy.

Montáž rukojeti

Rozložte na zem spodní (1) a horní (2) část rukojeti.
Zajistěte vzájemně obě části (1) a (2) prostřednictvím
plastové matice (3).
Připevněte spodní část (1) k držákům (4) prostřednictvím
plastové matice (5) a příslušných šroubů z výbavy; postu-
pujte přitom podle posloupnosti uvedené na obrázku.
Odmontujte plastovou matici (6) a připojte koncovou část
(7) k otvoru páky (8) s použitím stejné plastové matice (6)
a příslušné matice (9).
Přesuňte páku polohování rotoru (10) do polohy «A» (pra-
covní činnost) a prostřednictvím regulačního otočného
ovladače (11) až do polohy, ve které se hrot (12) bude té-
měř dotýkat dorazu (13).

POZNÁMKA - Význam symbolů uvedených na ovlá-
dacích prvcích je vysvětlen na straně 6 a na násle-
dujících stranách.

Ovládací prvek akcelerátoru

Akcelerátor je ovládán pákou (1).
Polohy této páky jsou uvedeny na příslušném štítku.
Akcelerátor slouží k nastavení rychlosti otáčení rotoru s pé-
rovými drápky.

Ovládání polohování rotoru

Páka (1) umožňuje umístit rotor s pérovými drápky do
dvou odlišných výšek:

«A» = Pracovní činnost (s pérovými drápky rotoru
ve styku s terénem);

«B» = Přesun (s rotorem zvednutým za účelem
přesunů stroje).

2. OVLÁDACÍ PRVKY A NASTAVOVÁNÍ

1. UKONČENÍ MONTÁŽE

CS

2.2

2.1

1.1

Přechod z jedné polohy do druhémusí být proveden při vy-
řazeném rotoru.

Nastavení hloubky zaboření

Hloubku zaboření do terénu lze nastavit prostřednictvím
příslušného otočného ovládacího prvku (1):
– Ve směru hodinových ručiček = snižuje hloubku;
– proti směru hodinových ručiček = zvyšuje hloubku.

Páka zařazení rotoru

Zařazení rotoru (při zapnutém motoru) lze dosáhnout za-
tlačením páky (1) směrem k rukojeti.
Uvolněním páky (1) dojde k zastavení rotoru, přičemžmo-
tor zůstane v chodu.

Startování motoru

Při startování postupujte dle pokynů uvedených v návodu
k motoru a rázně potáhněte za startovací lanko (1).

Provzdušnění a prořezání terénu

Během přesunu stroje přemístěte páku polohování rotoru
do polohy «B» ( 2.2).
Nadzvedněte zadní ochranný kryt (1) a sejměte sběrný
koš (2).

Při zahájení pracovní činnosti postupujte následovně:

– Přemístěte páku polohování rotoru do polohy «A»
( 2.2);

– nastavte hloubku zaboření ( 2.3);
– zařaďte rotor ( 2.4) a zahajte pojezd stroje dopředu.

Doporučení pro péči o trávník

• Časem se na terénu vytvoří povrchová vrstva mechu a
zbytků trávy, která omezuje přísun kyslíku a brání prů-
niku vody a výživných látek a způsobuje oslabení a zež-
loutnutí trávníku.

• Prostřednictvím provzdušňujícího působení na po-
vrchovou vrstvu (s omezeným zabořením pérových
háčků do terénu) se odstraňuje povrchová plstěná
vrstva.

• Při zvýšení zaboření do terénu (prořezávání) se zvy-
šuje účinek odstraňování nejtvrdší vrstvy terénu a sou-
časně se dosahuje oddělení kořenů trávy a zvýšení je-
jich počtu s výhodou zhuštění trávníku díky vyššímu
počtu stébel trávy.

2.3

3.1

3. POUŽITÍ STROJE

2.4

3.2
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Ukončení pracovní činnosti

Po skončení pracovní činnosti:
– Uvolněte páku zařazení (1);
– přemístěte páku akcelerátoru do polohy «STOP»;
– přemístěte páku polohování rotoru do polohy «B»
( 2.2).

Před uskladněním stroje nebo před provedením zásahu ja-
kéhokoli druhu odpojte konektor svíčky (2).

DŮLEŽITÁ INF. - Pro dlouhodobé zajištění úrovně
bezpečnosti a původních vlastností stroje je nez-
bytná pravidelná a důkladná údržba.
Stroj skladujte na suchém místě.

1) Před každým zásahem čištění, údržby nebo seřizo-
vání stroje si nasaďte silné pracovní rukavice.

2) Po každém použití důkladně umyjte stroj vodou; od-
straňte úlomky a bahno nahromaděné na rotoru s pé-
rovými drápky, aby se zabránilo jeho zaschnutí, které
by mohlo ztížit jeho pozdější odstranění.

3) Lak vnitřní části ochranného krytu skříně se může ča-
sem odlupovat následkem abrazivního působení od-
straněných hrud; v takovém případě proveďte neod-
kladný zásah a obnovte lak antikorozním nátěrem,
abyste předešli tvorbě rzi, která by mohla korodovat
kov.

4) V případě, že by bylo třeba zajistit přístup ke spodní
části, nakloňte stroj výhradně na stranu uvedenou v ná-
vodu k motoru a postupujte dle uvedených pokynů.

5) Zabraňte rozlití benzinu na umělohmotné součásti mo-
toru nebo stroje; zabráníte tak jejich poškození a v pří-
padě, že k vylití dojde, okamžitě očistěte každou stopu
po rozlitém benzinu. Záruka se nevztahuje na poško-
zení umělohmotných součástí, které bylo způsobeno
benzinem.

Seřízení zařazení rotoru

Zařazení a vyřazení rotoru musí proběhnout ve středovém
prostoru dráhy páky (1).
V případě, že k zařazení a vyřazení dochází s pákou (1) na
konci dráhy, je třeba seřídit lanko.
Povolte kruhovou matici (2) a proveďte seřízení prostřed-
nictvím kruhové matice (3) až do dosažení optimálního
stavu.
Kdyby nebylo možné dosáhnout dobrého stavu zařazení
a vyřazení, je třeba, aby byla uvedená operace prove-
dena ve kvalifikovaném servisním středisku nebo u vašeho
Prodejce.

Výměna rotoru s pérovými háčky

Tato operace musí být provedena ve kvalifikovaném se-
rvisním středisku nebo u vašeho Prodejce.

3.3

4. ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

4.2

4.1

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.

– Důsledně dodržujte místní předpisy pro likvidaci sesbí-
raného materiálu.

– Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů,
opotřebených součástí nebo jakéhokoli prvku se sil-
ným dopadem na životní prostředí; tento odpad nesmí
být odhozen do běžného odpadu, ale musí být oddělen
a odevzdán do příslušných sběrných středisek, která za-
jistí recyklaci materiálů.

– Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v pří-
rodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s
platnými místními předpisy.

V případě výskytu jakékoli pochybnosti nebo problému se
obraťte na nejbližší Středisko servisní služby nebo naVa-
šeho Prodejce.

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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