NÁVOD K OBSLUZE

56 VOLT LITHIUM-ION
AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA

MODEL LM1900E-SP
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Překlad původních instrukcí

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!

Bezpečnostní
upozornění

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostní opatření
týkající se vaší bezpečnosti.

Z důvodu snížení rizika úrazu
si musí uživatel před použitím
Přečtěte si
tohoto výrobku přečíst a
návod k obsluze
seznámit se s návodem k
obsluze.

VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti by měl všechny
opravy a výměny provádět kvalifikovaný servisní technik.
Účel použití a předpokládané nesprávné použití: Výrobek
je určen k sekání trávy pouze v soukromých zahradách.
Nesmí se používat k sekání neobvykle vysoké, suché nebo
mokré trávy, např. pícní trávy; nebo k drcení listí. Výrobek
se smí používat pouze k vyhrazenému účelu. Jakékoliv jiné
použití se považuje za nesprávné.

Udržujte
ostatní osoby
v bezpečné
vzdálenosti

Když sekačku používáte,
udržujte od ostatních osob a
domácích zvířat bezpečnou
vzdálenost aspoň 30m.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Účelem bezpečnostních symbolů je upoutat vaši pozornost
k případným nebezpečím. Bezpečnostní symboly a jejich
vysvětlení vyžadují vaši zvýšenou pozornost a porozumění.
Výstražné symboly samy o sobě nevylučují žádné
nebezpečí. Pokyny a varování nejsou náhradou vhodných
opatření pro prevenci úrazů.

Udržujte nohy a
Udržujte nohy a ruku pryč
ruku pryč

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nástroje si
přečtěte a seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny
v tomto návodu k obsluze včetně veškerých výstražných
symbolů, jako např. „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ nebo
„UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo
vážná poranění osob.

VÝZNAM SYMBOLŮ

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY: Upozorňují
na NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, nebo UPOZORNĚNÍ. Lze je
používat ve spojení s jinými symboly nebo piktogramy.
VAROVÁNÍ: Při použití elektrického nářadí může dojít
k vymrštění cizích těles do očí, což může způsobit jejich
závažné poškození. Před použitím elektrického nářadí si
vždy nasaďte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními
kryty nebo v případě potřeby obličejový štít. Na brýle nebo
standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme
použít ochrannou masku.

Pozor na ostré
nože

Nože se otáčí i po vypnutí
motoru - Před údržbou
odstraňte blokovací zařízení.
Před nastavením nebo
čištěním sekačku vypněte
a vyjměte vyjímatelný
akumulátor (nebo blokovací
zařízení).

Konstrukce
třídy II

Dvojitě izolovaná konstrukce.

CE

Tento výrobek je v souladu s
platnými směrnicemi ES.

WEEE

Odpadní elektrické
výrobky se nesmí
likvidovat s domovním
odpadem. Odevzdejte do
autorizovaného recyklačního
střediska.

Hlučnost

Garantovaná hladina
akustického výkonu.
Emise hluku do prostředí
dle direktivy Evropského
společenství.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Na této stránce jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní
symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží
a provozem si přečtěte, seznamte se a dodržujte veškeré
pokyny ke stroji.

XX

56 V LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA — LM1900E-SP

169

CZ

IPX4

Symbol IP

Ochrana proti vniknutí vody
stupeň 4

Voltů

Napětí

mm

Milimetr

Délka nebo velikost

cm

Centimetr

Délka nebo velikost

Stejnosměrný
proud

Druh nebo vlastnosti proudu

Kilogram

Hmotnost

V

kg

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO AKUMULÁTOROVOU SEKAČKU NA TRÁVU
NEBEZPEČÍ: Tento stroj byl zkonstruován k použití
podle zásad pro bezpečný provoz, které jsou součástí
tohoto návodu. Stejně jako u jiných typů elektrických
zařízení, může vést nedbalost a chyba obsluhy k vážnému
úrazu. Tento stroj může poranit ruce, nohy a vymrštit různé
předměty. Nedodržení všech bezpečnostních pokynů může
vést k vážnému zranění nebo smrti..

CZ

VAROVÁNÍ: Při používání akumulátorových sekaček
na trávu je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní
opatření pro zamezení rizika požáru, úrazu elektrickým
proudem a úrazu.
DŮLEŽITÉ

◾◾ Nepoužívejte zařízení, když jste bosí, nebo máte na
nohou otevřené sandály. Nenoste volný oděv, nebo
takový, ze kterého visí šňůrky nebo pásky.

◾◾ Pečlivě zkontrolujte prostor, kde budete zařízení

používat, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty,
kosti a další cizí tělesa.

◾◾ Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, šrouby

nožů a žací mechanizmus, zda nejsou opotřebované
nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože
a šrouby vyměňujte v sadách z důvodu zachování
vyvážení. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

POUŽITÍ

◾◾ Trávu sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém
umělém osvětlení.

◾◾ Pokud lze, vyhněte se použití zařízení v mokré trávě.
◾◾ Ve svahu vždy dbejte na pevný postoj.
◾◾ Choďte, nikdy neběhejte.
◾◾ S kolovými rotačními sekačkami sekejte trávu ve
svazích podélně, nikdy nahoru a dolů.

◾◾ Dbejte zvýšené opatrnosti při změně směru svahu.
◾◾ Nesekejte na příliš prudkých svazích.
◾◾ Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě vzad, nebo tažení
zařízení směrem k vám.

◾◾ Zastavte nože, pokud se musí zařízení naklonit z

důvodu přepravy při přejíždění jiných než travnatých
povrchů a při přepravě zařízení na a z prostoru, kde se
má sekat tráva.

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM. USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ.

◾◾ Nikdy nepoužívejte zařízení s vadnými ochrannými

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO AKUMULÁTOROVOU
SEKAČKU NA TRÁVU:

◾◾ Zapněte motor podle pokynů, nohy udržujte v bezpečné

POZOR, NEDOTÝKEJTE SE ROTUJÍCÍHO NOŽE!
ŠKOLENÍ

◾◾ Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s

ovládacími prvky a správným použitím zařízení.

◾◾ Osoby nebo děti, které se neseznámily s těmito pokyny,
nesmí zařízení používat. Místní předpisy mohou
omezovat věk obsluhy.

◾◾ Nikdy nesekejte trávu, pokud jsou v blízkosti osoby,
zejména děti, nebo domácí zvířata.

◾◾ Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo
ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

PŘÍPRAVA

kryty, štíty nebo bez bezpečnostních zařízení, např.
instalované vychylovače anebo lapače trávy.
vzdálenosti od nožů.

◾◾ Při zapínání motoru zařízení nenaklánějte s výjimkou

případů, kdy se muší zařízení naklonit z důvodu
spuštění. V takovém případě jej nenaklánějte více,
než je nezbytně nutné, a zdvihněte pouze jednu část,
která je vzdálenější od obsluhy. Před vrácením zařízení
na zem dbejte, aby byly obě ruce v provozní poloze.
Zařízení nespouštějte, když stojíte před výstupním
otvorem.

◾◾ Nestrkejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod

rotující části. U rotačních sekaček se vždy vyhýbejte
výstupnímu otvoru.

◾◾ Nikdy zařízení nezdvihejte ani nepřenášejte, pokud je
motor v chodu.

◾◾ Při sekání trávy vždy noste pevnou obuv a dlouhé
kalhoty.
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◾◾ Před nastavením nebo čištěním sekačku vypněte,
zkontrolujte, že se všechny pohyblivé části zcela
zastavily a vyjměte vyjímatelný akumulátor (nebo
blokovací zařízení):

◾◾ Kdykoliv odcházíte od stroje;
◾◾ Před odstraněním překážky a čištěním vývodu;
◾◾ Před kontrolou, čištěním nebo prací na zařízení;
◾◾ Po nárazu do cizího tělesa. Zkontrolujte, zda nedošlo

k poškození zařízení, a v případě potřeby proveďte
opravu.
◾◾ Pokud začne zařízení neobvykle vibrovat (ihned
zkontrolujte):

◾◾ Zkontrolujte, zda není poškozené;
◾◾ Vyměňte nebo opravte všechny poškozené díly;
◾◾ Zkontrolujte, zda jsou všechny díly utažené.
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

◾◾ Při vyjímání akumulátoru ze sekačky ji vždy vypněte.

Zastavte nože, pokud se musí zařízení naklonit z
důvodu přepravy při přejíždění jiných než travnatých
povrchů a při přepravě zařízení na a z prostoru, kde se
má sekat tráva.

POUŽITÍ
OBECNÉ POUŽITÍ:

◾◾ Pečlivě si přečtěte celý tento návod k obsluze, než začnete

s montáží stroje. Před použitím si přečtěte, seznamte se
a dodržujte všechny pokyny na stroji a v návodu. Před
použitím stroje se seznamte se všemi ovládacími prvky a
správným použitím. Uchovávejte tento návod na bezpečném
místě pro budoucí a pravidelné použití a pro objednávku
náhradních dílů.

◾◾ Používejte správné zařízení – nepoužívejte sekačku na trávu
k jiné práci, než ke které je určena.

◾◾ Při nastavení stroje buďte opatrní, aby se vám

◾◾ Nepřeceňujte své síly – vždy udržujte pevný postoj a

◾◾ Řádně utahujte všechny šrouby a matice pro zajištění

◾◾ Předměty zasažené nožem sekačky na trávu mohou

nezachytily prsty mezi žací nože a pevné díly zařízení.
bezpečného provozního stavu zařízení.

◾◾ Často kontrolujte opotřebení nebo poškození lapače
trávy.

rovnováhu.

způsobit vážný úraz. Před každým sekáním trávy trávník
vždy pečlivě prohlédněte a odstraňte z něj všechny
předměty.

◾◾ Z důvodu bezpečnosti opotřebené nebo poškozené díly

◾◾ Před a při pohybu vzad se podívejte za sebe a dolů, zda

◾◾ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou

◾◾ Tento stroj není hračkou. Proto dbejte vždy zvýšené

vyměňte.

pod dohledem dospělé osoby.

◾◾ Při servisu nožů nezapomínejte, že i když je napájení
vypnuté, mohou se nože stále otáčet.

◾◾ U rotačních sekaček dbejte při výměně na použití
správného typu řezacího nástroje.

BEZPEČNOST OSOB
Pokud obsluha nedbá přítomnosti dětí, může dojít k
tragickým nehodám. Děti se často zajímají o sekačku
a sekání trávy. Nechápou hrozící nebezpečí. Nikdy
nepředpokládejte, že děti zůstanou na místě, kde jste je
naposled spatřili.

◾◾ Udržujte děti mimo prostor, kde sekáte trávu, a pod

pečlivým dohledem další odpovědné dospělé osoby.

◾◾ Dávejte pozor, a vypněte sekačku, pokud dítě vstoupí
do daného prostoru.

◾◾ Dbejte zvýšené pozornosti, když se blížíte k

nepřehledným rohům, dveřím, keřům, stromům nebo
jiným objektům, které vám mohou zakrýt výhled na dítě,
které může vběhnout pod sekačku.

◾◾ Děti musí být pod dozorem, aby si se sekačkou nehrály.

kolem sebe nemáte malé děti nebo jiné osoby.

opatrnosti. Vaše sekačka byla navržena tak, aby vykonávala
jednu práci: sekala trávu. Nepoužívejte ji k jiným účelům.

◾◾ Sekačku na trávu nepřetěžujte – svou práci bude lépe a
bezpečněji vykonávat v rámci parametrů, pro něž byla
určena.

◾◾ Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, šrouby

nožů a žací mechanizmus, zda nejsou opotřebované nebo
poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože, šrouby
a další součásti vyměňujte současně z důvodu zachování
vyvážení. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

◾◾ Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě vzad, nebo tažení
zařízení směrem k vám.

◾◾ Důkladně zkontrolujte prostor, kde budete zařízení používat.
Odstraňte kameny, klacky, dráty, hračky a další cizí tělesa,
o která můžete zakopnout, nebo je může nabrat a vymrštit
nůž. Vymrštěné předměty mohou způsobit vážný úraz.
Trasu sekání trávy si naplánujte tak, aby odpadní materiál
nesměřoval na cesty, chodníky, ostatní osoby apod. Dbejte
také, aby odpadní materiál nesměřoval proti zdem nebo
jiným překážkám, od kterých by se mohl odrazit zpět
směrem k obsluze.

56 V LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA — LM1900E-SP

171

CZ

◾◾ Aby nedošlo ke kontaktu s nožem nebo zranění vymrštěnými ◾◾ Vždy dbejte na pevný postoj. Uklouznutí a pád může
předměty, zůstaňte v zóně obsluhy za rukojetí a udržujte
při práci děti, ostatní osoby, pomocníky a domácí zvířata v
bezpečné vzdálenosti aspoň 30 m od sekačky. Pokud někdo
vstoupí to prostoru, stroj zastavte.

◾◾ Při práci a nastavení nebo opravě vždy noste ochranné

brýle, kterými si chraňte oči. Odražené vymrštěné předměty
mohou způsobit vážné poranění očí. Vždy noste ochrannou
masku nebo protiprachový respirátor, pokud je práce prašná.

◾◾ Vhodně se oblékněte – nenoste volný oděv ani šperky.

Mohou se zachytit v pohyblivých částech. Při práci venku
doporučujeme použít gumové rukavice a boty. Noste pevnou
pracovní obuv s drsnou podrážkou a přiléhavé kalhoty a
košile. Doporučujeme košile a kalhoty, které zakrývají paže
a nohy a boty s ocelovou špičkou. Nikdy stroj nepoužívejte,
když jste bosí, v sandálech, kluzkých nebo lehkých (např.
plátěných) botách.

◾◾ Nestrkejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod šasi sekačky.
Kontakt s nožem může zranit ruce a nohy.

◾◾ Chybějící nebo poškozený výstupní kryt může vést ke

kontaktu s nožem nebo úrazu vymrštěným předmětem.

◾◾ K řadě úrazů dochází v důsledku přetažení sekačky přes

nohu při pádu způsobeném uklouznutím nebo klopýtnutím.
Pokud padáte, nedržte se sekačky; okamžitě pusťte rukojeť.

◾◾ Za chůze nikdy netahejte sekačku zpět směrem k sobě.

CZ

Pokud musíte se sekačkou couvat před zdí nebo překážkou,
nejprve se podívejte dolů a za sebe, abyste neklopýtli, a pak
postupujte podle následujících kroků:

◾◾ tUstupte od sekačky na délku paže.
◾◾ Zkontrolujte, zda držíte rovnováhu a máte pevný
postoj.

◾◾ Pomalu táhněte sekačku zpět ne více než na

polovinu vzdálenosti mezi vámi a sekačkou.
◾◾ Tyto kroky opakujte podle potřeby.
◾◾ Se sekačkou nepracujte pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek.

◾◾ Buďte pozorní – sledujte, co děláte. Buďte soudní.

Nepoužívejte sekačku na trávu, pokud jste unavení.

◾◾ Rukojeť ovládání motoru/nože je bezpečnostním

zařízením. Nikdy se nepokoušejte obejít jeho funkci.
Pokud tak učiníte, bezpečnostní zařízení nefunguje
a výsledkem může být úraz v důsledku kontaktu s
rotujícím nožem. Rukojeť ovládání motoru/nože se musí
snadno ovládat v obou směrech a po uvolnění se musí
automaticky vracet do výchozí polohy.

◾◾ Vyhněte se nebezpečnému prostředí – nepoužívejte

sekačky na trávu ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

◾◾ Nepoužívejte ji v dešti.
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způsobit vážný úraz. Pokud máte pocit, že ztrácíte
půdu pod nohama, uvolněte okamžitě rukojeť ovládání
motoru/nože, nůž se zastaví během tří sekund.

◾◾ Nůž zastavte, když přejíždíte štěrkové příjezdové cesty,
chodníky nebo cesty.

◾◾ Pokud začne zařízení abnormálně vibrovat, zastavte

motor a okamžitě vyhledejte příčinu. Vibrace obvykle
upozorňují na problém.

◾◾ Zkontrolujte, zda není poškozené;
◾◾ Vyměňte nebo opravte všechny uživatelsky
vyměnitelné poškozené díly;

◾◾ Zkontrolujte, zda jsou všechny díly utažené.
◾◾ Nikdy nepoužívejte sekačku bez instalovaného a

funkčního zadního štítu, krytu výstupu, vaku na
trávu, mulčovací vložky, bočního vývodu, rukojeti
ovládání motoru/nože nebo bezpečnostních a
ochranných zařízení. Nikdy nepoužívejte sekačku
s poškozenými bezpečnostními zařízeními.
Nedodržení uvedených pokynů může vést ke
zranění.
◾◾ Pokud nastane situace, která není popsaná v tomto
návodu, použijte pečlivý a zdravý úsudek. Obraťte se na
zákaznické servisní středisko EGO se žádostí o pomoc.

◾◾ Používejte pouze následující akumulátory a nabíječky:
AKUMULÁTOR

NABÍJEČKA

BA1120E, BA2240E, BA1400,
BA2800, BA3360, BA4200,
BA1400T, BA2800T, BA4200T

CH2100E
CH5500E

◾◾ Před likvidací vyjměte ze zařízení akumulátor.
◾◾ Akumulátor likvidujte bezpečným způsobem.
POUŽITÍ NA SVAHU:
Svahy jsou hlavním faktorem souvisejícím s nehodami
při uklouznutí a pádu, což může vést k vážnému úrazu.
Ve svahu vždy dbejte na pevný postoj. Použití na svazích
vyžaduje zvýšenou opatrnost. Pokud se na svahu cítíte
nejistí, nesekejte jej.
Co dělat:

◾◾ Sekat trávu ve svahu podélně; nikdy nesekejte nahoru a dolů.
Dbejte zvýšené opatrnosti při změně směru svahu.

◾◾ Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, kameny, skryté předměty
nebo hrboly, na kterých můžete uklouznout nebo klopýtnout.
Ve vysoké trávě se mohou skrývat překážky.
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◾◾ Nikdy neupravujte ani nezasahujte do bezpečnostních

Co nedělat:

◾◾ Nesekejte trávu v blízkosti srázů, příkopů nebo

náspů; můžete ztratit pevnou půdu pod nohama nebo
rovnováhu.

◾◾ Nesekejte svahy se sklonem přesahujícím 15 stupňů.
◾◾ Nesekejte mokrou trávu. Nestabilní postoj může
způsobit uklouznutí.

zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
Nikdy nedělejte nic, co by bylo v rozporu s funkcí
bezpečnostního zařízení, nebo omezovalo ochranu
zajištěnou bezpečnostním zařízením.

◾◾ Před úpravami kol nebo výšky sekání vždy vypněte
motor.

◾◾ Po nárazu do cizího tělesa zastavte motor, vytáhněte

SERVIS

VAROVÁNÍ: Součásti vaku na trávu, výstupní kryt,

boční vývod, mulčovací vložka a zadní štít se mohou
opotřebovat a poškodit, což může odhalit pohyblivé části,
nebo umožnit vymrštění předmětů a zvýšit riziko úrazu. Pro
zachování bezpečnosti často kontrolujte všechny součásti
a poškozené součásti okamžitě vyměňte za originální
náhradní díly uvedené v tomto návodu. Kontaktujte
zákaznický servis společnosti EGO, nebo vaše nejbližší
servisní středisko společnosti EGO, opravy a výměny musí
provést kvalifikovaný servisní technik!

◾◾ Pokud se spínač vestavěné ochrany proti přetížení

spouští často, kontaktujte zákaznický servis společnosti
EGO, nebo vaše nejbližší zákaznické středisko
společnosti EGO.

◾◾ Sekačku nemyjte hadicí; dbejte, aby se do motoru a
elektrických přípojek nedostala voda.

◾◾ Vytáhněte klíč a uskladněte nepoužívanou sekačku

na trávu v interiéru. Před uskladněním v uzavřeném
prostoru nechejte motor vychladnout. Sekačka na trávu
by se měla skladovat na suchém, vysoko položeném
nebo uzamykatelném místě mimo dosah dětí.

◾◾ Při opravách používejte pouze originální náhradní díly
uvedené v tomto návodu. Použití dílů, které nesplňují
specifikace originálního vybavení, může vést k
nekvalitnímu výkonu a narušení bezpečnosti.

◾◾ Před servisem, čištěním nebo odstraňováním materiálu
ze sekačky na trávu vyjměte nebo odpojte akumulátor.

◾◾ Dodržujte pokyny pro výměnu příslušenství.
◾◾ Udržujte rukojeti suché, čisté, bez oleje a maziva.
◾◾ Aby se snížilo riziko vzniku požáru, udržujte kryt motoru
čistý, bez trávy listí a usazených nečistot.

◾◾ V pravidelných intervalech kontrolujte správné utažení

upevňovacích šroubů nože a motoru. Rovněž vizuálně
zkontrolujte, zda není poškozen nůž (např. ohnutý,
prasklý nebo opotřebovaný). Nůž vyměňte pouze za
originální náhradní nůž uvedeny v tomto návodu.

◾◾ Provádějte pečlivou údržbu sekačky – udržujte nůž

klíč a pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
sekačky. Před spuštěním sekačky poškození opravte.

◾◾ Udržujte nebo vyměňujte bezpečnostní štítky a štítky

s pokyny podle potřeby. Kontaktujte zákaznický servis
společnosti EGO, nebo vaše nejbližší servisní středisko
společnosti EGO, opravy a výměny musí provést
kvalifikovaný servisní technik!

◾◾ ULOŽTE SI TYTO POKYNY. Používejte je často a

také k poučení dalších osob, které mohou toto nářadí
používat. Pokud nářadí někomu půjčíte, půjčte mu také
tento návod k obsluze, aby nedošlo k nesprávnému
použití výrobků nebo případně k úrazu.

POUŽITÍ A PÉČE O AKUMULÁTOR

◾◾ Chcete-li zachovat přírodní zdroje, akumulátory

recyklujte nebo správně likvidujte. Tento výrobek
obsahuje lithium-iontové akumulátory. Místní nebo
národní právní předpisy zakazují likvidaci lithiumiontových akumulátorů spolu s běžným odpadem.
Informace o možných způsobech recyklace anebo
likvidace vám podá místní úřad pro likvidaci odpadů.

◾◾ Po vyjmutí akumulátoru za účelem likvidace nebo

recyklace zalepte póly akumulátoru odolnou lepicí
páskou. Nepokoušejte se akumulátor zničit nebo
rozebrat ani odstranit žádnou z jeho částí. Lithiumiontové akumulátory se musí řádně recyklovat nebo
likvidovat. Nikdy se také nedotýkejte pólů kovovými
předměty anebo částmi těla, může dojít ke zkratu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedodržení těchto
varování může vést ke vzniku požáru anebo k vážnému
úrazu.

◾◾ V NEVHODNÝCH PODMÍNKÁCH MŮŽE UNIKAT

KAPALINA Z AKUMULÁTORU. ZABRAŇTE
KONTAKTU. PŘI NÁHODNÉM KONTAKTU
OPLÁCHNĚTE ZASAŽENÉ MÍSTO VODOU. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ KAPALINOU, VYHLEDEJTE
LÉKAŘSKOU POMOC. Kapalina unikající z
akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.

sekačky ostrý a čistý pro dosažení nejlepších a
nejbezpečnějších výkonů. Nože sekačky jsou ostré,
můžete se pořezat. Při jejich servisu nůž obalte nebo
používejte rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti.
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SPECIFIKACE

5.

Zadní rukojeť

6.

Kryt akumulátoru

56 V

7.

Přední kolo

3000/min

8.

Šasi sekačky

Výška sekání

20-80mm

9.

LED světlomety

Polohy výšky sekání

7

Velikost šasi

51cm

Šířka sekání

47cm

Objem vaku na trávu

55L

Hmotnost sekačky (bez
akumulátoru a mulčovací vložky)

25 kg

Systém pojezdu

YES

Model nože

AB1901

Brzda nože

YES

Napětí
Rychlost při chodu naprázdno

Měřená hladina akustického výkonu 93,5 dB(A)
LWA
K=1,82 dB(A)

CZ

Hladina akustického tlaku pro ucho
operátora LPA

80,3 dB(A)
K=3 dB(A)

Zaručená úroveň akustického
výkonu LWA
(podle směrnice 2000/14/ES)

95 dB(A)

Hodnota
vibrací ah

Levá rukojeť
Pravá rukojeť

1,35 m/s2
K=1,5 m/s2
1,36 m/s2
K=1,5 m/s2

◾◾ Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena
podle standardní zkušební metody a lze ji použít ke
srovnání s jiným nářadím;

◾◾ Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také
k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití
elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty,
při které se nářadí používá; z důvodu ochrany provozovatele
by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit
rukavice a chrániče sluchu.

POPIS
SEZNAMTE SE S VAŠÍ SEKAČKOU (obr. A a B a C)
1.

Rukojeť

2.

Indikátor plného vaku na trávu

3.

Rukojeť vaku na trávu

4.

Kryt zadního vývodu
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10. Páka na nastavení výšky sekání
11. Zadní kolo
12. Vak na trávu
13. Páka rychlého nastavení
14. Svorka pro zajištění rukojeti
15. Ovládací tlačítko rychlosti pojezdu
16. Pákový spínač (spínací páka)
17. Boční lišta
18. Bezpečnostní tlačítko
19. Tlačítko pojezdu
20. Otvor pro bezpečností klíč
21. Tlačítko pro uvolnění baterie
22. Spínač pro LED světlomety
23. Kontrolka nabití

POUŽITÍ

MONTÁŽ VAKU NA TRÁVU
1)
D-1
D-2
2)
E-1
E-2

Nasaďte na rám dvě boční spony a dolní sponu.(obr. D).
Dolní spona
Rám

D-3

Boční spony

Vyrovnejte žebra s montážními otvory na krytu vaku a
zatlačte žebro dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“ (obr. E).
Žebro
E-3
Instalační drážka

Kryt vaku

POZNÁMKA: Při běžném použití se materiál vaku
opotřebovává. Pro snížení rizika úrazu pravidelně
kontrolujte sestavu vaku a v případě známek opotřebení
nebo poškození vak vyměňte. Používejte pouze vaky na
trávu vyrobené pro tuto sekačku.

NASTAVENÍ SKLOPNÉ RUKOJETI
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se spouštět sekačku,
dokud není rukojeť zajištěna v jedné ze tří předem
nastavených provozních poloh (HORNÍ PROVOZNÍ
POLOHA, STŘEDNÍ PROVOZNÍ POLOHA nebo DOLNÍ
PROVOZNÍ POLOHA).
Vaše sekačka se dodává s rukojetí v kompaktní,
ZAJIŠTĚNÉ SKLADOVACÍ POLOZE (obr. F).
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1)
2)

Stiskněte a držte páku pro rychlé nastavení a uvolněte
rukojeť ze ZAJIŠTĚNÉ SKLADOVACÍ POLOHY.
Zvedněte rukojeť ze sklopené polohy a pak uvolněte
páku. Zlehka otočte rukojetí vzhůru, dokud neuslyšíte a
neucítíte, že pojistka zapadla do jedné ze dvou poloh,
jak je znázorněno na obr. G.

Opis částí na obr. G viz níže:
G-1
Zajištěná skladovací G-4
poloha
G-2
Poloha pro nasazení/ G-5
sejmutí vaku na trávu
G-3

Horní provozní
poloha

G-6

Střední provozní
poloha
Dolní provozní
poloha
Páka nastavení
výšky sekání

NASAZENÍ VAKU NA TRÁVU

VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte provádět úpravy
sekačky na trávu, aniž byste nejprve zastavili motor, vytáhli
bezpečnostní klíč a počkali, než nůž přestane rotovat.
POZNÁMKA: Veškeré příslušenství upevněte k sekačce
na trávu, než začnete sekat trávu.

◾◾ Nasazení/sejmutí vaku na trávu (obr. H1 a H2)
Zasuňte desku vaku na trávu do sekačky a zavěste vak na
trávu na sekačku.
POZNÁMKA: Před nasazením vaku na trávu na sekačku
vyjměte předem nainstalovanou mulčovací vložku.

◾◾ Nasazení/vyjmutí mulčovací vložky (obr. I)
Zdvihněte zadní výstupní dvířka a vložte mulčovací vložku
do sekačky. Chcete-li ji sejmout, jednoduše ji vytáhněte.
Nakonec uvolněte zadní výstupní dvířka.
NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ (obr. G)

◾◾ Instalace
Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, dokud
neuslyšíte „kliknutí“.

◾◾ Vyjmutí
Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru v prostoru pro
akumulátor.
Obr. J, následuje popis dílů:
J-1
J-2
J-3

Bezpečnostní klíč
Otvor pro bezpečností klíč
Tlačítko pro uvolnění akumulátoru

POZNÁMKA: Dbejte, aby západka na sekačce zapadla
na místo a akumulátor byl upevněn k sekačce před
spuštěním.
SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ SEKAČKY

VAROVÁNÍ: Při použití sekačky na trávu může
dojít k vymrštění cizích těles do očí, což může způsobit
jejich závažné poškození. Při práci se sekačkou nebo při
úpravách a opravách noste vždy ochranné brýle.
VAROVÁNÍ: Když sekačku používáte, udržujte od
ostatních osob a domácích zvířat bezpečnou vzdálenost
aspoň 30 m.
VAROVÁNÍ: Nůž se bude otáčet ještě několik sekund
po vypnutí sekačky. Před dalším spuštěním nechejte
motor/nůž, aby se zastavily. Sekačku se nesnažte rychle
vypnout a zapnout.
NEBEZPEČÍ: Rotující nože mohou způsobit vážný úraz.

Pokud je sekačka bez dozoru, nebo provádíte úpravy, čištění,
servis, sekačku přepravujete, zdviháte nebo uskladňujete,
vyjměte bezpečnostní klíč, aby nedošlo k vážnému úrazu.

VAROVÁNÍ: Při nastavování výšky udržujte nohy
vždy v bezpečné vzdálenosti od šasi. Sekačku lze nastavit
do 7 výšek sekání v rozmezí od 20 do 80 mm. Vyberte
správnou výšku sekání podle typu a stavu trávy.

◾◾ Rukojeť je zajištěna v jedné ze tří provozních poloh, viz

POZNÁMKA: Při přesunu nářadí dbejte, aby byla výška
nastavená v poloze 3 a vyšší. Pokud tak neučiníte, může
dojít k poškození nože.

◾◾ Boční lišty jsou maximálně vysunuté (obr. K).
◾◾ Obě zelené pojistné svorky rukojeti jsou bezpečně

INSTALACE/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU (obr. J)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM AKUMULÁTOR NABIJTE.

VAROVÁNÍ: Pokud jsou některé části poškozené
nebo chybí, nepokoušejte se instalovat akumulátor na
sekačku, nebo ji používat, dokud nevyměníte poškozené
nebo chybějící díly. Pokud tak neučiníte, může dojít k
vážnému úrazu.

POZNÁMKA: Motor nelze nastartovat, dokud není/nejsou:
NASTAVENÍ SKLOPNÉ RUKOJETI.

uzavřené (obr. L).

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se potlačit funkci
bezpečnostního tlačítka a pákového spínače.
Nastartování (obr. M1 a M2)
POZNÁMKA: Abyste zabránili vážnému zranění,
doporučujeme vám startovat sekačku, když je vypnutá funkce
pojezdu.
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STARTOVÁNÍ SEKAČKY S FUNKCÍ POJEZDU (obr. M1)

INDIKÁTOR PLNÉHO VAKU NA TRÁVU (obr. P1 a P2)

1)

Instalujte akumulátor do sekačky, vložte bezpečnostní
klíč do otvoru a zavřete kryt akumulátoru.

VAK NA TRÁVU NENÍ PLNÝ (obr. P1).

2)

Stiskněte jedno z tlačítek pojezdu podle obr. M1.

VAK NA TRÁVU JE PLNÝ (obr. P2). Zastavte sekačku a
vyjměte akumulátor, vyčistěte vak na trávu.

3)

Otočte ovládací tlačítko rychlosti pojezdu, až uslyšíte
„kliknutí“.

KONTROLKA NABITÍ SEKAČKY (obr. Q)

4)

stiskněte bezpečnostní tlačítko.

5)

Se stisknutým tlačítkem pojezdu a bezpečnostním
tlačítkem zvedněte pákový spínač směrem k rukojeti a
uvolněte bezpečnostní tlačítko.

STARTOVÁNÍ SEKAČKY S VYPNUTOU FUNKCÍ
POJEZDU (obr. M2)
1)

Instalujte akumulátor do sekačky, vložte bezpečnostní
klíč do otvoru a zavřete kryt akumulátoru.

2)

Stiskněte bezpečnostní tlačítko podle obr. M2.

3)

Se stisknutým bezpečnostním tlačítkem zvedněte
pákový spínač směrem k rukojeti a uvolněte
bezpečnostní tlačítko.

Zastavení (obr. N)

CZ

1)

Úplně uvolněte pákový spínač.

2)

Elektrická brzda v automatickém brzdovém
mechanismu zastaví rotaci nože během 3 sekund od
uvolnění pákového spínače.

3)

Vypněte ovládací tlačítko rychlosti pojezdu, až nebude
možné jej otočit.

SYSTÉM S VLASTNÍM POJEZDEM A PROMĚNNOU
RYCHLOSTÍ
Sekačka je vybavena funkcí pojezdu s variabilní rychlostí.
Systém je nezávislý na spínači nože; nezávisí na rotaci
nože.
Provoz systému bez otáčení čepele (obr. O1)
1)

Stiskněte jedno z tlačítek pojezdu.

2)

Otočte ovládací tlačítko rychlosti pojezdu, až uslyšíte
„kliknutí“.

Pokud chcete vypnout pojezd, uvolněte tlačítko pojezdu a
vypněte ovládací tlačítko rychlosti, až nebude možné jej
otočit (obr. O2).

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika úrazu se nikdy

nepokoušejte potlačit funkci spínače nebo systému pojezdu.
Pojezd používejte pouze k učenému účelu.
LED SVĚTLOMETY (obr. A-9)
Stiskněte tlačítko spínače 1S (obr. C-23) a zapněte/vypněte
LED světlomety před prostorem pro akumulátor.
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Sekačka je vybavena kontrolkou nabití, která ukazuje stav
nabití akumulátoru a provozní stav sekačky. Kontrolka nabití
se rozsvítí, jakmile začne rotovat nůž, nebo když se zapnou
LED světlomety.
Obr. Q s popisem dílů:
Q-1

Kontrolka
nabití
sekačky
Svítí zeleně

Bliká zeleně

Kontrolka nabití

Význam
Sekačka pracuje
správně;
Není řádně
aktivována pojistná
svorka rukojeti/
páka pro rychlé
nastavení.

Činnost

Nevztahuje se
Znovu aktivujte
pojistnou svorku
rukojeti/páka pro
rychlé nastavení

Zastavte sekačku a
nabijte akumulátor
Vyjměte ze sekačky
baterii, převezte ji
Svítí oranžově Sekačka je přehřátá do stínu a nechejte
ji vychladnout
alespoň 15 minut.
Zpomalte tempo,
Akumulátor je
nebo zvyšte výšku
Bliká oranžově
přetížený
sekání pro snížení
zátěže
Bliká střídavě
Vypršel časový limit
červeně a
Připojte EGO
komunikace
zeleně
Bliká červeně Akumulátor je vybitý

OCHRANA SEKAČKY PROTI PŘETÍŽENÍ
Aby nedošlo k přetížení, nepokoušejte se odstranit příliš
velké množství trávy najednou. Zpomalte tempo sekání,
nebo zvyšte výšku sekání.
Vaše sekačka je vybavena vestavěnou ochranou proti
přetížení. Pokud dojde k přetížení sekačky, motor se
zastaví a kontrolka nabití sekačky začne blikat oranžově.
Vyjměte akumulátor ze sekačky. Zkontrolujte, zda se šasi
nezaneslo trávou, v případě potřeby jej vyčistěte, a pak
instalujte akumulátor a restartujte sekačku.
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TEPELNÁ OCHRANA AKUMULÁTORU
Akumulátor bude během provozu vytvářet teplo. Teplo
se rozptyluje pomaleji v horkém počasí. Pokud teplota
akumulátoru přesáhne při provozu 70 °C, ochranný obvod
sekačku okamžitě zastaví, aby chránil akumulátor před
poškozením. Kontrolka nabití sekačky bude svítit oranžově
a LED kontrolka na akumulátoru bude blikat oranžově.
Uvolněte pákový spínač, počkejte, dokud akumulátor
nezchladne na přibližně 67 °C, a pak znovu spusťte
sekačku.

ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému úrazu, vždy
před čištění, údržbou nebo přepravou vyjměte ze sekačky
bezpečnostní klíč.
VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální
náhradní díly. Použití jiných dílů může být rizikem nebo
způsobit poškození výrobku. Z důvodu bezpečnosti by měl
všechny opravy a výměny provádět kvalifikovaný servisní
technik.
CELKOVÁ ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Při servisu nebo přepravě sekačky vždy

vyjměte bezpečnostní klíč a akumulátor.

Spodní část šasi sekačky čistěte po každém použití, jelikož
dochází k hromadění posekané trávy, listí, hlíny a dalších
nečistot.
Odstraňte nános trávy z ventilátoru motoru a jeho okolí
(nepoužívejte vodu). Sekačku setřete čistým a vlhkým
hadrem.

SEJMUTÍ/INSTALACE NOŽE
VAROVÁNÍ: Vždy chraňte ruce s pomocí pevných
rukavic nebo zabalením břitů nože hadrem nebo jiným
materiálem při údržbě nože sekačky. Při servisu nebo
přepravě sekačky vždy vyjměte akumulátor.

◾◾ Demontáž nože
Podle obr. R1.



POZNÁMKA: Pokud se při povolení šroub otáčí s
hřídelem motoru, otočte rotorem ručně tak, aby se
srovnaly otvory v rotoru a v noži a do vyrovnaných
otvorů vložte další kovovou tyč (obr. R2).

Montáž nože
Podle montážního postupu na obr. S s rotorem nože
směřujícím směrem k šasi a potištěnou stranou nože
směřující směrem ven srovnejte otvory v rotoru s otvory
v noži (obr. T) a přišroubujte nůž, jak je znázorněno na
obr. U.

◾◾ Obr. R2 a S, následuje popis dílů:
R2-1
R2-2
R2-3
S-1

Stabilizátor 1
Stabilizátor 2
Klíč 14 mm
Rotor

S-2
S-3
S-4
S-5

Vnitřní příruba
Nůž
Vnější příruba
Šroub

P
 OZNÁMKA: Doporučený krouticí moment pro
utažení šroubu nože je 49–59 Nm.
SKLADOVÁNÍ SEKAČKY

◾◾ Vyjměte akumulátor ze sekačky a uskladněte jej na

chladném, suchém a čistém místě. Neskladujte jej v
blízkosti korozivních materiálů jako je např. hnojivo
nebo kamenná sůl.

◾◾ Uskladněte sekačku v krytém, uzavřeném prostoru,
který je studený, suchý a mimo dosah dětí.

◾◾ Nezakrývejte sekačku na trávu pevnou plastovou fólií.
Plastové plachty uzavírají vlhkost okolo sekačky, což
způsobuje korozi.

◾◾ Sekačku lze skladovat ve svislé nebo vodorovné
poloze. (Obr. V a W).

VAROVÁNÍ: Pokud se sekačka převrhne ze svislé
polohy, může dojít k poškození sekačky nebo úrazu. Pokud
je sekačka ve svislé poloze, udržujte její stabilitu a udržujte
ji mimo dosah dětí. Pokud je to možné, skladujte ji ve
vodorovné poloze.
Ochrana životního prostředí
Elektrické zařízení, nabíječku a baterie/
nabíjecí baterie nevhazujte do domovního
odpadu!
Podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2012/19/EU se musí odpadní
elektrická a elektronická zařízení a podle
směrnice 2006/66/ES vadné nebo použité
akumulátory/baterie sbírat odděleně.
Pokud se elektrická zařízení likvidují na
zavážkách nebo skládkách, mohou do
podzemní vody prosáknout nebezpečné
látky, dostat se do potravního řetězce a
poškodit tak vaše zdraví a zdravotní stav.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
VAROVÁNÍ: Při servisu nebo přepravě sekačky vždy vyjměte bezpečnostní klíč a akumulátor. Vždy chraňte
ruce s pomocí pevných rukavic nebo zabalením břitů nože hadrem nebo jiným materiálem při údržbě nože
sekačky.
PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

◾◾ Akumulátor je vybitý.
◾◾ Akumulátor není instalován v prostoru pro

◾◾ Nabijte akumulátor.
◾◾ Instalujte akumulátor do sekačky a

◾◾ Obvody akumulátoru nebo sekačky jsou příliš

◾◾ Nechejte akumulátor nebo sekačku

◾◾ Boční lišty nejsou zcela vysunuté a svorky

◾◾ Vysuňte maximálně rukojeť a

◾◾ Rukojeť není nastavená v jedné ze dvou

◾◾ Nastavte rukojeť do jedné ze dvou

◾◾ Šasi sekačky je zanesené trávou a nečistotami.

◾◾ Vyčistěte šasi sekačky a zkontrolujte,

◾◾ Nůž je tupý.
◾◾ Výška sekání není správně nastavená.

◾◾ Nabruste nebo vyměňte nůž.
◾◾ Zdvihněte šasi do vyšší polohy výšky

◾◾ Nůž je nesprávně namontovaný.

◾◾ Nůž znovu smontujte podle pokynů

◾◾ Akumulátor je vybitý.
◾◾ Sekačka je přetížená.

◾◾ Nabijte akumulátor.
◾◾ Zdvihněte výšku sekání nebo

◾◾ Šasi sekačky je zanesené trávou a

◾◾ Vyčistěte šasi sekačky. Zdvihněte

◾◾ Obvody akumulátoru nebo sekačky jsou příliš

◾◾ Nechejte akumulátor nebo sekačku

◾◾ Boční liště se mírně zasunula v důsledku

◾◾ Uvolněte svorky. Vysuňte maximálně

◾◾ Na spodní straně šasi se usazuje posekaná

◾◾ Počkejte, až tráva před sekáním

◾◾ Sekačka je nastavená tak, aby sekala příliš

◾◾ Zdvihněte šasi do vyšší polohy výšky

akumulátor.

Sekačka se nespustí

horké. (Kontrolka nabití sekačky se rozsvítí
oranžově na dobu 10 sekund)
nezapadly do správné polohy.

provozních poloh.

CZ

Sekačka seká nerovnoměrně

Sekačka se při sekání
trávy zastaví

nečistotami.

horké. (Kontrolka nabití sekačky se rozsvítí
oranžově na dobu 10 sekund.)
tlačné síly vyvíjené na rukojeť.

Sekačka špatně
mulčuje
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tráva.

velké množství trávy najednou.

zatlačte jej, dokud neuslyšíte kliknutí.
zchladnout, dokud teplota neklesne
pod 67 °C.
zajistěte ji oběma svorkami.

provozních poloh.

zda se může nůž volně otáčet.

sekání.

v části „INSTALACE NOŽE“ v tomto
návodu.

zpomalte sekání.

výšku sekání nebo sekejte užší pás.
zchladnout, dokud teplota neklesne
pod 67 °C.
boční lišty a znovu zajistěte je
svorkami.
uschne.
sekání.
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PROBLÉM

Nadměrné vibrace

Pojistnou svorku
rukojeti nelze zajistit v
dané poloze

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

◾
◾
◾
◾
◾

◾
◾
◾
◾
◾

Žací nůž je uvolněný.
Žací nůž je nevyvážený.
Kutterbladet er bøyd.
Hřídel motoru je ohnutý.
Boční lišty nejsou maximálně vysunuté.

Dotáhněte šroub nože.
Vyvažte nůž podle pokynů.
Vyměňte nůž.
Kontaktujte servisní středisko.
Vysuňte maximálně boční lišty, a pak
zajistěte svorky.

ZÁRUKA
ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO
Úplné záruční podmínky společnosti EGO naleznete na webové stránce www.egostroje.cz nebo www.egopower-plus.cz

CZ
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