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Údaje na typovém štítku
Tyto údaje jsou velice dùležité pro 
pozdìjší identifikaci k objednání 
náhradních dílù náøadí a pro servisní 
službu. Typový štítek najdete 
v blízkosti motoru. Zapište všechny 
údaje na typovém štítku Vašeho náøadí 
do následujícího pole.

Tyto a další údaje k náøadí najdete 
v samostatném CE prohlášení 
o shodì, které je součástí tohoto 
provozního návodu.

Grafická znázornìní

Odklopte obrázkové strany na začátku 
návodu k obsluze.
V tomto provozním návodu budou 
popsány rùzné modely. 
Grafická vyobrazení se v detailech 
mohou lišit od zakoupeného náøadí.

Pro Vaši bezpečnost

Správné používání náøadí
Toto náøadí je výhradnì určeno
– k použití odpovídajícímu popisùm 

a bezpečnostním upozornìním 
uvedeným v tomto návodu k obsluze;

– jako vertikutátor k vertikutaci 
a provzdušòování trávníku 
v domovní a rekreační zahradì.

Každé jiné použití neodpovídá 
určenému účelu. Použití neodpovídající 
určenému účelu má za následek 
zánik záruky a odmítnutí jakékoliv 
odpovìdnosti ze strany výrobce. 
Uživatel ručí za všechny škody 
zpùsobené tøetím osobám a jejich 
vlastnictví.
Svévolnì provedené zmìny na náøadí 
vylučují ručení výrobce za škody, které 
z toho vyplývají.

Dodržování bezpečnostních 
pokynù a pokynù pro 
obsluhu
Jako uživatel tohoto náøadí si pøed 
prvním použitím pečlivì pøečtìte tento 
návod k obsluze. Postupujte podle 
návodu a uschovejte jej pro pozdìjší 
použití. Nedovolte nikdy dìtem nebo 
jiným osobám, které neznají tento 
návod k obsluze, aby náøadí používaly.
Pøi zmìnì majitele pøedejte s náøadím 
návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní 
pokyny
V tomto odstavci najdete všeobecné 
bezpečnostní pokyny. 
Výstražné pokyny, které se speciálnì 
vztahují na jednotlivé díly náøadí, 
funkce nebo činnosti, najdete na 
pøíslušném místì tohoto návodu.

Pøed prací s náøadím
Osoby, které náøadí používají, nesmí 
být pod vlivem omamných prostøedkù 
jako je napø. alkohol, drogy nebo 
medikamenty.
Osoby, které jsou mladší než 16 let, 
nesmí náøadí obsluhovat - minimální 
stáøí uživatele mohou stanovit místní 
ustanovení.
Náøadí není určeno k používání 
osobami (včetnì dìtí) s omezenými 
fyzickými, senzorickými nebo 
psychickými schopnostmi nebo 
nedostatečnými zkušenostmi a/nebo 
znalostmi, ledaže jsou pøi používání 
náøadí pod dohledem nebo byly 
poučeny osobou, která je zodpovìdná 
za jejich bezpečnost.
Na dìti se má dohlížet, aby se zajistilo, 
že si s náøadím nehrají.
Pøed začátkem práce se seznamte se 
všemi seøízeními a ovládacími prvky 
a rovnìž s jejich funkcemi.

Uskladòujte palivo pouze v nádržích 
schválených k tomuto účelu a ne 
v blízkosti tepelných zdrojù (napø. 
kamen nebo teplovodních zásobníkù). 
Tankujte náøadí pouze venku.
Nikdy netankujte náøadí, pokud je 
motor v chodu nebo je horký.
Vymìòte poškozený výfuk, palivovou 
nádrž nebo uzávìr palivové nádrže.
Pøed použitím zkontrolujte,
– zda je zaøízení na sbìr posečené 

trávy funkční a deflektor vyhazovací 
koncovky se správnì zavírá. 
Poškozené, opotøebované nebo 
chybìjící díly okamžitì nahraïte.

– zda nejsou opotøebované nebo 
poškozené øezné nástroje, 
upevòovací čepy a celá øezná 
jednotka. Opotøebované nebo 
poškozené součásti nechejte 
vymìnit v odborné dílnì pouze 
v sadách, aby se zabránilo 
nevyváženostem.

– zda je vertikutační/provzdušòovací 
høídel správnì a spolehlivì 
uchycený.

Náhradní díly a pøíslušenství musí 
odpovídat požadavkùm stanoveným 
výrobcem. Používejte proto pouze 
originální náhradní díly a originální 
pøíslušenství nebo výrobcem schválené 
náhradní díly a díly pøíslušenství.
Opravy nechejte provádìt výhradnì 
v odborné dílnì.

Bìhem práce s náøadím
Pøi práci s náøadím nebo na náøadí 
musíte nosit odpovídající pracovní 
odìv, jako napøíklad:
– ochrannou obuv,
– dlouhé kalhoty,
– pøiléhající odìv,
– ochranu sluchu,
– ochranné brýle.
Všechna bezpečnostní zaøízení musí 
být vždy kompletnì a v bezvadném 
stavu namontována na náøadí. 
Neprovádìjte na bezpečnostních 
zaøízeních žádné zmìny.
Provozujte náøadí pouze v technickém 
stavu, pøedepsaném a dodaném 
výrobcem.
Nikdy nemìòte pøednastavení motoru 
ze závodu.
Vyvarujte se otevøeného ohnì, tvorbì 
jisker a nekuøte.



Návod k obsluze – Vertikutátor se spalovacím motorem Česky

5

Pøed veškerými pracemi s tímto 
náøadím
K ochranì pøed poranìním pøed 
veškerými pracemi (napø. údržbáøskými 
a seøizovacími pracemi) a pøepravou 
(napø. zvedání a nošení) tohoto náøadí
– zastavte motor,
– počkejte, až se úplnì zastaví 

všechny pohyblivé díly a motor je 
vychladnutý,

– stáhnìte koncovku zapalovacího 
kabelu na motoru, aby nebylo možné 
jeho neúmyslné nastartování,

– dodržujte dodatečné bezpečnostní 
pokyny v návodu k obsluze motoru.

Po práci s náøadím
Nikdy neopouštìjte náøadí bez 
zastavení motoru.

Bezpečnostní zaøízení
Obrázek 1

Nebezpečí
Nikdy nepoužívejte náøadí 
s poškozenými nebo 
demontovanými ochrannými 
bezpečnostními zaøízeními.

Deflektor vyhazovací 
koncovky (1)
Deflektor vyhazovací koncovky Vás 
chrání pøed poranìním zpùsobeným 
øezným ústrojím nebo vymrštìnými 
pevnými pøedmìty. Náøadí se smí 
provozovat pouze s namontovaným 
deflektorem vyhazovací koncovky.

Ovládací tømen (2)
Ovládací tømen slouží Vaší bezpečnosti, 
abyste v nouzovém pøípadì mohli 
okamžitì zastavit øezné ústrojí. 
Nesmíte se pokoušet obejít jeho funkci.

Symboly na náøadí
Na náøadí najdete rùzné symboly jako 
nálepky. Zde je vysvìtlení symbolù:

Pozor! Pøed uvedením 
do provozu si pøečtìte 
návod k obsluze!

Pøed pracemi na 
øezných nástrojích 
stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu! 
Mìjte prsty a nohy 
v dostatečné vzdálenosti 
od øezných nástrojù! 
Pøed nastavováním 
nebo čistìním náøadí 
nebo jeho kontrolou 
vypnìte náøadí 
a stáhnìte koncovku 
zapalovacího kabelu.

Tøetí osoby musí 
být v dostatečné 
vzdálenosti od 
oblasti ohrožení!

Noste ochranu očí 
a ochranu sluchu!

Udržujte tyto symboly na náøadí vždy 
v čitelném stavu.

Symboly v tomto návodu
V tomto návodu jsou použity symboly, 
které zobrazují nebezpečí nebo 
označují dùležité pokyny. 
Zde je vysvìtlení symbolù:

Nebezpečí
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností 
a pøi které je nebezpečí ohrožení 
osob. 

Pozor
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností 
a která mohou zpùsobit poškození 
náøadí.

Upozornìní
Označuje dùležité informace a tipy 
k použití.

Montáž
Na konci návodu k obsluze nebo 
pøiloženém listu je montáž náøadí 
znázornìná na obrázcích.

Pokyn k likvidaci
Zlikvidujte pøíslušné zbytky obalu, 
použité náøadí atd. podle místních 
pøedpisù.

Funkce
Náøadí veïte rukou pøes upravovanou 
plochu trávy. Øezné ústrojí je pohánìno 
benzinovým motorem. 
Pracovní hloubka se určuje centrálnì 
pøes nastavení výšky.

Vertikutace:
Øezné ústrojí vykonává kruhový pohyb 
a øeže vrstvu plsti vytvoøenou mechem, 
lišejníky a plevelem a dopravuje 
vertikutační materiál ven nebo do 
lapače trávy. 
Bìhem vertikutace pronikají nože 
vertikutátoru do zemì a tím se postarají 
o nakypøení a lepší pøíjem živin trávníku.
Doporučujeme provádìt vertikutaci 
trávníku na jaøe (duben/kvìten) a na 
podzim (øíjen).

Provzdušòování (s volitelným 
provzdušòovacím høídelem):
Øezné ústrojí (provzdušòovací høídel) 
vykonává kruhový pohyb a pročesává 
trávník, pøíp. lehce mechem zarostlé 
plochy.
Odstranìný mech bude transportován 
ven nebo do lapače trávy. 
Bìhem provzdušòování bude povrch 
trávníku narušen, tím mùže voda lépe 
odtékat a usnadní se pøíjem kyslíku.
V pøípadì potøeby doporučujeme 
provádìt provzdušòování bìhem 
celého vegetačního období.

Obsluha

Dodržujte také pokyny v pøíručce 
motoru.

Nebezpečí
Úraz
– Pøi vertikutaci se v blízkosti náøadí 

nikdy nesmí zdržovat žádné osoby, 
zejména dìti nebo zvíøata. 
Nebezpečí poranìní vymrštìnými 
kameny nebo jinými pøedmìty.

Upadnutí
– Veïte náøadí pouze krokovým 

tempem.

!

!

!

!
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– Pøi vertikutaci na pøíkrých svazích 
se mùže náøadí pøevrátit a Vy se 
mùžete poranit. Veïte náøadí 
pouze pøíčnì ke svahu, nikdy 
smìrem nahoru a dolù. 
Neprovádìjte vertikutaci na svazích 
se sklonem vìtším než 20%.

– Buïte zejména opatrní pøi zmìnì 
smìru jízdy a dbejte vždy na dobrý 
postoj.

– Buïte zejména opatrní, táhnete-li 
náøadí zpátky k sobì.

– Pøi vertikutaci v mezních oblastech 
hrozí nebezpečí poranìní. 
Vertikutace v blízkosti okrajù, 
živých plotù nebo pøíkrých úbočí 
je nebezpečná. Dodržujte pøi 
vertikutaci bezpečnou vzdálenost.

– Pøi vertikutaci vlhké trávy mùže 
náøadí vlivem snížené pøilnavosti 
pùdy sklouznout a vy mùžete 
upadnout. Provádìjte vertikutaci 
pouze tehdy, když je tráva suchá.

– Pracujte pouze za denního svìtla 
nebo pøi dobrém umìlém osvìtlení.

– Nepoužívejte náøadí za špatných 
povìtrnostních podmínek, jako 
napø. nebezpečí deštì nebo bouøky.

Poranìní
– Dodržujte vždy bezpečnou 

vzdálenost k obíhajícímu nástroji, 
danou prostøednictvím vodicích 
madel.

– Pracovní oblast obsluhy se bìhem 
provozu nachází za vodicím 
madlem.

– Nikdy nedávejte ruce nebo nohy 
na rotující díly nebo pod nì.

– Pøi startování náøadí se nikdy 
nestavìjte pøed vyhazovací otvory.

– Po vypnutí motoru øezné ústrojí 
ještì nìkolik sekund dobíhá. 
Mìjte ruce a nohy v dostatečné 
vzdálenosti.

– Zastavte motor a počkejte až se 
zastaví øezný nástroj:
–  než náøadí sklopíte,
–  k pøepravì pøes jiné plochy než 

je tráva.
– Zastavte motor a stáhnìte 

koncovku zapalovacího kabelu, 
aby se zabránilo neúmyslnému 
nastartování motoru:
– než budete odstraòovat ucpání 

a blokování ve výhozu;

– než budete vertikutátor 
kontrolovat, čistit, seøizovat 
nebo provádìt práce na náøadí;

– bylo-li zasaženo cizí tìleso. 
Zkontrolujte vertikutátor 
z hlediska poškození a pøi 
poškození vyhledejte odbornou 
dílnu.

– začne-li náøadí neobvykle silnì 
vibrovat: Okamžitì náøadí 
zkontrolujte.

– Nikdy nezvedejte nebo nenoste 
náøadí za chodu motoru.  

– Pøi sundání lapače trávy mùžete 
být Vy nebo jiné osoby poranìny 
vymrštìným vertikutačním 
materiálem nebo cizími pøedmìty. 
Nikdy nevyprazdòujte lapač trávy 
za chodu motoru. Vypnìte náøadí.

– Zkontrolujte terén, na kterém má 
být náøadí nasazeno a odstraòte 
všechny pøedmìty, které mohou 
být zachycené a odmrštìné.

– Bude-li cizí tìleso (napø. kámen) 
zasaženo øezným nástrojem nebo 
začne-li náøadí neobvykle vibrovat: 
okamžitì zastavte motor a stáhnìte 
koncovku zapalovacího kabelu. 
Pøed dalším provozem nechejte 
náøadí pøezkoušet v odborné dílnì 
z hlediska poškození.

– Nikdy náøadí nestartujte, jsou-li 
obì pøední kola v pracovní poloze. 
Øezné ústrojí má dotek se zemí 
a náøadí se mùže uvést do pohybu.

Udušení
– Nebezpečí udušení kysličníkem 

uhelnatým. Nechejte spalovací 
motor bìžet pouze venku.

Nebezpečí výbuchu a požáru
– Benzinové páry jsou výbušné 

a benzin je vysoce zápalný.
– Naplòte palivo, než nastartujete 

motor. Za chodu motoru nebo 
pøi ještì horkém motoru mìjte 
palivou nádrž uzavøenou. 

– Doplòujte palivo pouze pøi 
vypnutém a vychladnutém 
motoru. Vyvarujte se otevøeného 
ohnì, tvorbì jisker a nekuøte. 
Tankujte náøadí pouze venku. 

– Nestartujte motor, jestliže palivo 
pøeteklo. Odsuòte náøadí z plochy 
znečistìné palivem a počkejte, až 
výpary paliva vyprchají.

– Aby se zabránilo požáru, udržujte 
prosím následující díly bez trávy 
a unikajícího oleje:
– Motor,
– výfuk,
– palivovou nádrž.

Pozor
Poškození na náøadí
– Kameny, pohozené vìtve nebo 

podobné pøedmìty mohou vést 
k poškození na náøadí a jeho 
funkčnosti. Pøed každým 
nasazením odstraòte z pracovní 
oblasti pevné pøedmìty.

– Provozujte náøadí pouze 
v bezvadném stavu. Pøed každým 
provozováním proveïte vizuální 
kontrolu. Zkontrolujte zejména 
bezpečnostní zaøízení, ovládací 
prvky a šroubová spojení 
z hlediska poškození a pevného 
utažení. Pøed provozováním 
vymìòte poškozené díly.

– Používejte náøadí pouze na krátce 
posekané, suché travnaté ploše. 
Výška trávníku má činit cca 4–5 cm.

Provozní doby
Dodržujte národní/komunální pøedpisy 
týkající se doby používání (event. se 
informujte u Vašeho pøíslušného úøadu).

Poziční údaje
U pozičních údajù na náøadí 
(napø. vlevo, vpravo) vycházíme 
vždy z pohledu od vodicího madla 
v pracovním smìru náøadí.

1. Pøíprava náøadí

Pozor
Z pøepravních dùvodù je náøadí 
dodáváno bez motorového oleje. 
– Proto pøed prvním uvedením do 

provozu naplòte motorový olej, 
viz pøíručka motoru.

 Tankujte bezolovnatý benzin 
(viz pøíručka motoru). 

 Nikdy netankujte až k pøetečení 
nádrže, nýbrž nejvýše 2 cm pod 
spodní hranu plnicího hrdla.

 Palivovou nádrž spolehlivì uzavøete.
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2. Zavìšení lapače trávy
(možnost volby podle modelu)
Obrázek 2
 Nadzvednìte deflektor vyhazovací 

koncovky a zavìste lapač trávy.

3. Nastavení pracovní 
hloubky

Obrázek 3

Pozor
Pro první provozování se musí 
správnì nastavit pracovní hloubka. 
Páka pro nastavení výšky se smí 
nastavit pouze do prvního nastavení 
pracovní hloubky (polohy N).

Upozornìní
Vlivem opotøebení nožù/provzdušòo-
vacích pružných prstù je nutné pozdìji 
znovu nastavit pracovní hloubku. 
Optimální pracovní hloubky je 
dosaženo, když nože/provzdušòovací 
pružné prsty øezného ústrojí zasahují 
do pùdy 2–3 mm.
Pøíliš velká pracovní hloubka mùže 
mít za následek pøetížení náøadí 
a zpùsobit poškození. Dbejte proto na 
správné nastavení pracovní hloubky.
 Nastavte páku pro nastavení výšky 

(podle provedení) podle 
opotøebení. Nastavení 2, 3, 4 a 5 
jsou potøebná pouze po opotøebení 
nožù/provzdušòovacích pružných 
prstù. Podle opotøebování nastavujte 
postupnì níže, počínaje u 2.

4. Nastartování motoru
Dodržujte také pokyny v pøíručce 
motoru.

Nebezpečí
Mìjte ruce a nohy v dostatečné 
vzdálenosti od øezného ústrojí.

Pozor
Døíve než motor nastartujete, 
vypnìte spojkou všechny øezné 
nástroje a pohony. Pøi startování 
náøadí nenaklánìjte. 
 Odstavte náøadí na rovnou plochu, 

s pokud možno krátkou nebo øídkou 
trávou. 

Provedení seøízení
Obrázek 5

Pokyny k páce plynu
Podle provedení se páka plynu 
(obrázek 5) nachází na motoru nebo 
vodicím držadle náøadí.
 Otevøete benzinový kohout (je-li 

k dispozici – viz pøíručka motoru).

Pokyny k motoru
– Dodržujte informace v pøíručce 

motoru.
– Také u teplého motoru mùže být 

eventuálnì nutné, stisknout Choke 
(sytič), pøípadnì Primer.

Nastartování se studeným motorem
 Nastavte páku plynu do polohy  

(náøadí se sytičem (Choke)) 
– obrázek 5a

nebo
 nastavte páku plynu do polohy /
j~ñ/oìå a 1-3x silnì stisknìte 
Primer (náøadí bez sytiče) 
– obrázek 5b/c

nebo
 nastavte páku plynu do polohy /
j~ñ/oìå a nastavte páku sytiče 
(na motoru) na “Choke”/  
– obrázek 5b/d.

Nastartování s teplým motorem
 Nastavte páku plynu do polohy 

/j~ñ/oìå.

Nastartování motoru
 Nastavte pøepravní páku do 

pøepravní polohy fL , aby se øezné 
ústrojí nedotýkalo zemì (obrázek 9b).

 Postavte se za náøadí.
 Táhnìte pomalu za rukojeˆ táhla 

startéru, až je citelný odpor, potom 
rychle a silou zatáhnìte. Rukojeˆ 
táhla startéru neuvolòujte rychle 
zpátky, nýbrž veïte ji zpátky pomalu 
– obrázek 5e.

Seøízení po nastartování motoru
 Nastavte páku sytiče (podle 

provedení) zpátky do polohy 
/j~ñ/oìåL .

 Nastavte páku plynu na požadované 
otáčky motoru.

Upozornìní
K vertikutaci vždy nastavujte páku 
plynu na plný plyn /j~ñ/oìå. 
Další informace k obsluze motoru si 
mùžete pøevzít z pøíručky motoru.

5. Zastavení motoru
Obrázek 7
 Uvolnìte ovládací tømen, abyste 

øezné ústrojí vypnuli.
 Nastavte páku plynu do polohy 

/píçé.

6. Vertikutace/
provzdušòování

Obrázek 6
 Nastartujte, jak je uvedeno, motor.
 Pøitáhnìte ovládací tømen 

(Obrázek 6a):
– Vytáhnìte a držte blokovací páku.
– Pøitáhnìte a držte ovládací tømen.
– Uvolnìte blokovací páku.
Øezné ústrojí bìží.

 Pøestavte pøepravní páku z pøepravní 
polohy fL  do pracovní polohy 
ML  –obrázek 4.

Upozornìní
Prostøednictvím kontaktu øezného 
ústrojí se zemí se náøadí uvede 
do pohybu.
 Veïte náøadí v rovnobìžných pásech 

(obrázek 6b).
 Uvolnìte ovládací tømen, abyste 

øezné ústrojí zastavili (obrázek 6c). 
Øezné ústrojí se po krátké dobì 
zastaví.

7. Sundání a vyprázdnìní 
lapače trávy

(možnost volby podle modelu)
Obrázek 8
 Zastavte motor a počkejte, až se 

zastaví.
 Nadzvednìte deflektor vyhazovací 

koncovky a vyvìste lapač trávy.
 Vyprázdnìte jeho obsah.

8. Práce bez lapače trávy
Když lapač trávy sundáte, sklopí se 
deflektor vyhazovací koncovky 
smìrem dolù. Pøi práci bez lapače 
trávy bude vertikutační materiál 
vyhazován pøímo dolù.

!
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9. Po ukončení práce
 Zastavte motor.
 Počkejte, až se úplnì zastaví 

všechny pohyblivé díly a motor je 
vychladnutý.

 Nastavte pøepravní páku do 
pøepravní polohy fL .

 Uzavøete benzinový kohout (je-li 
k dispozici - viz pøíručka motoru).

 Stáhnìte koncovku zapalovacího 
kabelu na motoru.

 Vyprázdnìte lapač trávy.

Upozornìní
Odstavte náøadí do uzavøených 
místností pouze s vychladnutým 
motorem.

10.Montáž provzdušòo-
vacího høídele
(možnost volby podle modelu)

Tento pracovní krok bude popsán 
v odstavci ”Údržba/čistìní”. 

Pokyny k vertikutaci/
provzdušòování
Aby byla koøenová oblast trávníku na 
jaøe silnìji provzdušnìná a mladá tráva 
mohla zdravì rùst, je v této dobì nutné 
provádìt vertikutaci trávy častìji než 
v létì.
Vertikutace trávníku
– na jaøe častìji,
– v létì podle potøeby,
– u trávníkù, které mají mnoho stínu, 
častìji také v létì.

Provzdušòování trávníku
– v pøípadì potøeby bìhem celého 

vegetačního období.
Provádìjte vertikutaci/provzdušòování 
trávníku pouze pøi délce trávy až do 
4 cm. Pokud tráva pøekročila tuto délku, 
mìli byste trávník pøed vertikutací/
provzdušòováním posekat.
Upravená místa zavlažte a pohnojte, 
aby tráva mohla rychleji dorùstat.

Pøeprava

Pozor
Øezné ústrojí a náøadí se mohou 
poškodit, pohybujete-li náøadím pøi 
vypnutém motoru napø. pøes pevné 
cesty. Zabraòte každému dotyku 
øezného ústrojí se zemí. 

Veïte náøadí vždy v naklonìné 
poloze a pouze na zadních kolech 
(obrázek 9a), pøíp. když jsou pøední 
kola v pøepravní poloze (obrázek 
9b). Náøadí nikdy nezvedejte nebo 
nenoste, aniž byste pøedtím zastavili 
motor a stáhnuli koncovku 
zapalovacího kabelu.

Nastavení predních kol 
do prepravní polohy
Obrázek 9b
 Nastavte pøepravní páku (1) 

smìrem dozadu do polohy fL .

Krátké úseky cesty ručnì
 Zastavte motor.
 Nakloòte náøadí lehce dozadu tak, 

aby byla volná pøední kola (obrázek 
9a), popø. nastavte pøední kola do 
pøepravní polohy, aby se øezné ústrojí 
nedotýkalo zemì (obrázek 9b).

 Posunujte náøadí.

Pomocí vozidla

Nebezpečí
Pøed každou pøepravou zastavte motor 
a nechejte jej vychladnout. Stáhnìte 
koncovku zapalovací svíčky.
Nepøepravujte náøadí ve sklopené 
poloze.
Pøi pøepravì náøadí na vozidle nebo 
ve vozidle je dostatečnì zajistìte 
proti nechtìnému sklouznutí.
Pøepravujte náøadí pouze s prázdnou 
palivovou nádrží. Uzávìr palivové 
nádrže musí být pevnì zavøen.
Obrázek 10
 Pro snadnìjší uložení mùžete vodicí 

madla sklopit dohromady. 

Údržba/čistìní

Nebezpečí
K ochranì pøed poranìním pøed 
veškerými pracemi na náøadí
– zastavte motor,
– počkejte, až se úplnì zastaví 

všechny pohyblivé díly a motor 
je vychladnutý,

– stáhnìte koncovku zapalovacího 
kabelu na motoru, aby nebylo 
možné jeho neúmyslné 
nastartování,

– dodržujte dodatečné bezpečnostní 
pokyny v pøíručce motoru.

Pozor
Naklánìjte náøadí vždy tak, aby 
zapalovací svíčka smìøovala nahoru 
a nevznikla tím vlivem paliva nebo 
oleje žádná poškození motoru.

Údržba

Nebezpečí
K ochranì pøed poranìním øezným 
ústrojím, nechejte všechny práce, 
jako je výmìna nebo pøebroušení 
jednotlivých øezných nožù/
provzdušòovacích pružných prstù, 
provést v odborné dílnì (jsou 
potøebné speciální nástroje).

Pozor
Dodržujte pøedpisy pro údržbu 
v pøíručce motoru. Na konci sezóny 
nechejte náøadí v odborné dílnì 
pøezkoušet a provést jeho údržbu.

Pozor
Ohrožení životního prostøedí 
motorovým olejem.
Pøi výmìnì oleje odevzdejte 
zachycený použitý olej ve sbìrnì 
použitého oleje nebo v podniku pro 
likvidaci odpadkù.

Po prvních 2–5 provozních 
hodinách
 Vymìòte olej, viz pøiložená pøíručka 

motoru.

Jednou za sezónu
 Vymìòte olej, viz pøiložená pøíručka 

motoru.
 Namažte kloubové body a otočnou 

pružinu na deflektoru vyhazovací 
koncovky.

 Na konci sezóny nechejte náøadí 
v odborné dílnì pøezkoušet a provést 
jeho údržbu.

Čistìní

Pozor
Vyčistìte náøadí po každém provozu. 
Nečistìné náøadí vede k poškození 
materiálu a funkce.
K čistìní nepoužívejte vysokotlaký 
čistič.

!

!

!
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Čistìní lapače trávy
Nejjednodušší je čistìní provádìné 
pøímo po vertikutaci.
 Sundejte a vyprázdnìte lapač trávy.
 Lapač trávy lze vyčistit silným 

proudem vody (zahradní hadice).
 Pøed dalším použitím nechejte 

lapač trávy dùkladnì vyschnout.

Čistìní vertikutátoru

Nebezpečí
Pøi pracích na øezném ústrojí se 
mùžete poranit. Noste z dùvodu 
Vaší ochrany pracovní rukavice.
Čistìte náøadí pokud možno pøímo 
po vertikutaci.
 Vyčistìte øezný prostor kartáčem, 

ručním smetákem nebo hadrem.
 Postavte náøadí na kola a odstraòte 

všechny viditelné zbytky trávy 
a nečistot.

Výmìna vertikutačního/
provzdušòovacího høídele

Nebezpečí
Pøi pracích na øezném ústrojí se 
mùžete poranit. Noste z dùvodu 
Vaší ochrany pracovní rukavice.

Pozor
Používejte pouze originální, 
výrobcem schválené vertikutační/
provzdušòovací høídele.
Obrázek 11
 Zastavte motor a nechejte jej 

vychladnout.
 Stáhnìte koncovku zapalovací 

svíčky.
 Sundejte lapač trávy (volitelný).
 Podle typu motoru náøadí vpøedu 

nebo vzadu trochu nadzvednìte – 
zapalovací svíčka musí smìøovat 
nahoru.

Upozornìní
Nezvedejte pøíliš vysoko – z palivové 
nádrže mùže vytéct palivo. Pøípadnì 
pøedtím palivo vypusˆte.
 Demontáž vertikutačního høídele (a), 

pøíp. provzdušòovacího høídele (b):
– Otevøete pøidržovací tømen (c).
– Otevøete polovinu ložiskové 

pánve (d).

– Vysuòte kompletní høídel smìrem 
doprava z šestihranného uchycení 
(e) vyndejte smìrem dolù.

 Montáž vertikutačního høídele (a), 
pøíp. provzdušòovacího høídele (b):
– Zasuòte kompletní høídel smìrem 

zdola trochu do šestihranného 
uchycení (e) a nasaïte a držte 
ložisko høídele (g) v polovinì 
ložiskové pánve (f).

– Uzavøete polovinu ložiskové 
pánve (d).

– Uzavøete pøidržovací tømen (c). 
Dbejte na správné zaskočení!

 Zkontrolujte správné usazení 
vertikutačního/provzdušòovacího 
høídele.

Odstavení

Nebezpečí
Nebezpečí výbuchu a požáru.
Neuskladòujte náøadí s palivem 
(benzin) v nádrži nikdy v prostorech, 
ve kterých mohou palivové páry pøijít 
do kontaktu s otevøeným ohnìm 
nebo jiskrami.

Pozor
Poškození materiálu na náøadí. 
Uskladòujte náøadí (s vychladnutým 
motorem) pouze v čistých a suchých 
prostorech. Pøi dlouhém skladování, 
napø. v zimì, proveïte ochranu proti 
rzi.
Po sezónì nebo nebude-li náøadí 
používáno déle než jeden mìsíc,
 vypusˆte palivo do vhodné nádoby 

a odstavte motor jak je popsáno 
v pøíručce motoru.

Pozor
Vypouštìjte palivo pouze venku.
 Vyčistìte náøadí a lapač trávy,
 k ochranì proti rzi otøete všechny 

kovové díly naolejovaným hadrem 
(bezpryskyøičný olej) nebo je 
nastøíkejte støíkacím olejem.

Záruka
V každé zemi platí záruční ustanovení 
vydané naší společností event. 
dovozcem. Poruchy na Vašem náøadí 
odstraníme v rámci záruky bezplatnì, 
pokud by byla pøíčinou chyba materiálu 
nebo výrobní chyba. 
V záručním pøípadì se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce nebo nejbližší 
pobočku.

Informace k motoru
Výrobce motoru ručí za všechny 
problémy týkající se motoru, vzhledem 
k výkonu, mìøení výkonu, technickým 
údajùm, záruce a servisu. 
Bližší informace najdete v samostatnì 
dodávané pøíručce majitele/obsluhy 
od výrobce motoru.

Lokalizace a odstraòování 
poruch
Poruchy pøi provozu Vašeho 
vertikutátoru mají často jednoduché 
pøíčiny, které byste mìli znát 
a částečnì je mohli odstranit sami. 
V pøípadì pochybností Vám ráda dále 
pomùže Vaše odborná dílna.

!

!

!
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Problém Možná(é) pøíčina(y) Odstranìní

Táhlo startéru se nedá 
vytáhnout.

Vadný motor. Vyhledejte odbornou dílnu.

Motor nenaskočí. Páka plynu není ve správné poloze. Nastavte páku plynu do polohy  /CHOKE 
(pøi studeném motoru).

Nastavte páku plynu do polohy /Max/Run 
nebo START (pøi teplém motoru).

V nádrži není žádné palivo. Naplòte nádrž čistým, čerstvým palivem.

Koncovka zapalovacího kabelu není 
nasazená.

Nasaïte koncovku zapalovacího kabelu.

Znečistìná nebo vadná zapalovací 
svíčka, nesprávná vzdálenost elektrod.

Vymontujte, zkontrolujte, vyčistìte zapalovací 
svíčku, v pøípadì potøeby ji vymìòte; nastavte 
vzdálenost elektrod (viz pøíručka motoru).

Staré nebo znečistìné palivo. Nahraïte za čerstvé palivo.

Znečistìný vzduchový filtr. Vyčistìte vzduchový filtr (viz pøíručka motoru).

Pøi spouštìní studeného motoru nebyl 
stisknutý Primer/Choke.

Stisknìte Primer/Choke (viz pøíručka motoru).

Pokles otáček. Pøíliš velká pracovní hloubka. Zvolte menší pracovní hloubku.

Pøíliš vysoká tráva. Pøed vertikutací trávu posečte.

Ucpaný vyhazovací kanál. Stáhnìte koncovku zapalovacího kabelu, 
odstraòte ucpání.

Znečistìný vzduchový filtr. Vyčistìte vzduchový filtr (viz pøíručka motoru).

Špatný výsledek vertikutace. Pøíliš malá pracovní hloubka. Nastavte vìtší pracovní hloubku.

Opotøebované øezné ústrojí. Nechejte v odborné dílnì øezné ústrojí 
vymìnit.

Vertikutační materiál zùstává 
ležet/lapač trávy není plný.

Plný/znečistìný lapač trávy. Odstavte vertikutátor, vyprázdnìte event 
vyčistìte lapač trávy.

Ucpaný vyhazovací kanál. Stáhnìte koncovku zapalovacího kabelu, 
vyčistìte vyhazovací kanál.

Neobvyklé hluky (šramocení, 
rachocení, klepání).

Povolené šrouby, matice nebo jiné 
upevòovací díly.

Utáhnìte díly. Jsou-li hluky trvalé, vyhledejte 
odbornou dílnu.

Otøesy, vibrace. Poškozené, ohnuté øezné ústrojí Okamžitì vypnìte motor. 
Nechejte v odborné dílnì øezné ústrojí 
vymìnit.

Povolené upevnìní motoru. Okamžitì vypnìte motor. 
Nechejte v odborné dílnì motor upevnit.




