
CZ 1 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

BENZÍNOVÁ SEKAČKA TRÁVY
Návod k použití

XYM - 158, 158-1, 158-2, 168, 
168-1, 168-2, 178, 178-1, 178-2

Poznámka: Prosím, přečtěte si následující instrukce před použitím. Tento návod obsahuje důležité informace 
týkající se BEZPEČNOSTI, MONTÁŽE, PROVOZU a ÚDRŽBY. Prosím, ponechte si tento návod k použití i pro budoucí 
použití!

Tyto návody obsahují důležité informace o Vaší sekačce.
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ČÁST 1 - NAMĚŘENÍ SKLONU SVAHU

POUŽIJTE TUTO STRÁNKU JAKO PRŮVODCE K URČENÍ SKLONU, KDE NELZE SE SEKAČKOU PRACOVAT BEZPEČNĚ

VAROVÁNÍ!
 Nepoužívejte tuto sekačku na svazích s vyšším převýšením než 0,76m (2,5stopy) na každých 3,05m (10stop). Po-
kud je sekačka v provozu, zapnutá, jděte za sekačkou. Při nedodržení těchto pokynů je velice obtížné udržet krok 
se sekačkou a tzv. se udržet na kopci, mohli byste uklouznout a v konečném důsledku se i vážně zranit. Jděte ZA 
SEKAČKOU a pohybujte se po vrstevnicích. Nikdy nejezděte se sekačkou přímo nahoru a dolů.

ČÁST 2 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ:
 TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE NA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, JEJICHŽ NEDODRŽOVÁNÍ BY MOHLO 
ZPŮSOBIT OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OBSLUHY, OSTATNÍCH OSOB A HMOTNÉ ŠKODY. PŘED ZAHÁJENÍM OBSLU-
HY VAŠÍ SEKAČKY SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU. NEDODRŽENÍ 
UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZRANĚNÍ OSOB. UVIDÍTE-LI TENTO SYMBOL, VĚNUJTE POZORNOST JEHO 
VAROVÁNÍ.

NEBEZPEČÍ:
 Vaše sekačka byla vyrobena tak, aby byla obsluhována podle pravidel bezpečného provozu, které jsou uvedeny 
v tomto návodu. Stejně jako u všech typů výkonných zařízení, může nedbalost nebo pochybení ze strany ob-
sluhy vést k způsobení vážného zranění. Tato sekačka může způsobit amputaci rukou nebo nohou a odmršťuje 
předměty. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•  Před pokusem o montáž tohoto stroje si přečtěte pečlivě celý tento návod k obsluze. Před zahájením obsluhy si 

přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny nacházející se na stroji i v návodu pro obsluhu. Před obsluhou 
stroje se podrobně seznamte s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto stroje. Uložte tento návod na 

NAJDĚTE SI V TERÉNU OPĚRNÝ BOD, SVISLÝ PŘEDMĚT, KTERÝ BUDE REPREZENTOVAT POMYŠLENOU KOLMICI, NAPŘ. STROM

 PŘEHNĚTE STRÁNKU NA PŘERUŠOVANÉ ČÁŘE REPRESENTUJE 15° SKLON

NEBO TYČ PLOTU
ROH BUDOVY

SLOUP ELEKTRICKÉHO VEDENÍ



CZ 4 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu či pro případnou potřebu objednání náhradních dílů.

•  Tato rotační sekačka je přesné a výkonné zařízení, ne hračka. Proto při práci s tímto strojem buďte vždy mimořád-
ně opatrní. Tato sekačka je určena pro provádění pouze jediného úkonu: k sečení trávníků. Nepoužívejte sekačku 
pro žádné jiné účely.

•  Nikdy nedovolte pracovat s touto zahradní sekačkou dětem mladším 14 let. Děti starší 14 let by měly pracovat 
s touto sekačkou pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Tuto sekačku by měly používat pouze odpovědné 
osoby, které jsou řádně seznámeny s pravidly bezpečného provozu.

•  Zajistěte, aby se na pracovní ploše nepohybovaly žádné další osoby, zabraňte jejich vstupu, zejména malých dětí 
a domácích zvířat. Dostanou-li se do blízkosti sekačky, okamžitě zastavte motor, abyste zabránili jejich kontaktu 
s rotujícím nožem a zranění způsobenému odmrštěnými předměty. I když by měly být z pracovního prostoru 
odstraněny všechny cizí předměty, nějaký předmět můžete přehlédnout a může být sekačkou v jakémkoli směru 
náhodně odmrštěn, což může způsobit vážného zranění obsluhy nebo jiné osoby nacházející se v pracovním 
prostoru.

•  Kompletně zkontrolujte prostor, kde bude toto zařízení používáno. Odstraňte všechny kameny, větvičky, dráty, 
kosti, hračky a ostatní cizí předměty, které by mohly být sekačkou zachyceny a odmrštěny v jakémkoli směru, 
mohlo by dojít k vážnému zranění obsluhy nebo jiné osoby nacházející se v pracovním prostoru.

Naplánujte si trasu sečení trávníku, abyste zabránili odhazování materiálu na silnice, chodníky, okolo stojící osoby 
atd. Z důvodu zabránění zranění, které by bylo způsobeno odmrštěným předmětem, udržujte děti, ostatní osoby 
a pomocné pracovníky minimálně ve vzdálenosti 22,86m (75stop) od sekačky, která je v provozu.

•  Při práci pamatujte na to, že jste odpovědní za obsluhu sekačky, a to i v případě nehody, zranění osob či poškoze-
ní cizího majetku.

•  Při práci nebo během provádění seřízení a oprav vždy používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle, abyste chrá-
nili svůj zrak před cizími předměty, které mohou být odmrštěny od sekačky v jakémkoli směru.

•  Používejte odolnou pracovní obuv s hrubou protiskluznou podrážkou a přiléhavý pracovní oděv. Doporučeny 
jsou košile a kalhoty, které zakrývají paže a nohy a pracovní obuv s ocelovou špičkou. Nenoste volné oblečení 
nebo šperky. Mohlo by dojít k jejich zachycení rotujícími díly. Nikdy nepoužívejte sekačku, máte-li obuty sandály, 
kluzkou nebo lehkou obuv nebo jste-li na boso.

•  Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Nikdy se nepřibližujte k otvoru pro odvod pose-
čené trávy, protože rotující nůž Vás může zranit.

•  Mnoho zranění bývá způsobeno v důsledku přejetí sekačky přes nohu při pádu obsluhy. V případě pádu se nikdy 
nedržte sekačky, ale okamžitě pusťte rukojeť.

•  Musíte-li se sekačkou vycouvat od zdi nebo od překážky, nejdříve se podívejte pod nohy a za sebe, a poté dodr-
žujte následující pokyny:

 • Stoupněte si co nejdále za sekačku, abyste mohli co nejvíce natáhnout paže.

 • Ujistěte se, že držíte rovnováhu a pevně stojíte.

 • Přitáhněte sekačku směrem k sobě pomalu dozadu, ne více než o polovinu vzdálenosti.

 • Opakujte tyto kroky dle potřeby.

• Nepoužívejte sekačku, jste-li pod vlivem alkoholu nebo léků.

• Když je sekačka v provozu, normálně za ní jděte, neběhejte s ní.

• Věnujte maximální pozornost, když měníte směr na svahu.

•  Ovládací rukojeť nože je bezpečnostní zařízení. Nikdy se nepokoušejte rušit tuto bezpečnostní funkci. Zrušení 
funkce bezpečnostního zařízení může vést k zranění osob, které bude způsobeno kontaktem s rotujícím nožem. 
Ovládací rukojeť nože musí být snadno ovladatelná v obou směrech a při uvolnění se musí automaticky vracet do 
vypojené polohy.

•  Nikdy nepoužívejte sekačku na vlhké trávě. Vždy se ujistěte, zda stojíte pevně. Uklouznutí a pády mohou způsobit 
vážná zranění osob. Vždy držte pevně rukojeť sekačky a choďte normálním tempem. Nikdy neběhejte. Cítíte-li, 
že ztrácíte rovnováhu, OKAMŽITĚ UVOLNĚTE OVLÁDACÍ RUKOJEŤ NOŽE a nůž sekačky se zastaví do přibližně tří 
sekund.

• Trávu sečte za denního světla nebo za dostatečného umělého osvětlení.
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• Při přejíždění přes štěrkové cesty, chodníky nebo silnice zastavte nůž sekačky.

• Před transportem sekačky, přecházením jiného povrchu než tráva, při přenášení sekačky, zastavte nůž sekačky.

•  Začne-li stroj nezvykle vibrovat, vypněte motor a ihned zkontrolujte příčinu. Vibrace obvykle upozorňují na 
problém.

•  Než začnete odstraňovat trávu ze sběrného koše nebo uvolňovat výsypku, vypněte motor a vyčkejte, dokud se 
rotující nůž sekačky úplně nezastaví. Po zastavení motoru pokračuje nůž sekačky ještě několik sekund v otáčení. 
Nikdy nepřibližujte žádnou část těla k pracovnímu prostoru nože, dokud si nebudete zcela jisti, že se nůž přestal 
otáčet.

•  Nikdy nepoužívejte sekačku bez řádně nasazených ochranných krytů, sběrného koše, krycích desek nebo jiných 
bezpečnostních zařízení.

•  Výfuk a motor se při provozu zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se těchto částí.

•  Používejte pouze originální příslušenství, které je pro stroj schváleno výrobcem. Přečtěte, nastudujte a dodržujte 
všechny pokyny dodávané se schváleným příslušenstvím.

•  Dojde-li k situaci, která není popsána v tomto návodu, buďte opatrní a pracujte s rozvahou. V případě potřeby 
kontaktujte autorizovaného prodejce.

•  Před použitím sekačky, vždy zkontrolujte dotáhnutí všech šroubů. 

2. POKYNY K PRÁCI NA SVAHU
Ze zájmu vlastní bezpečnosti, než začnete pracovat se sekačkou na svahu nebo v kopcovitém terénu, změřte sklon 
svahu pomocí sklonoměru. Je-li sklon svahu větší než 15 stupňů, což je vidět na sklonoměru, nepoužívejte tuto 
sekačku v tomto prostoru, jinak hrozí nebezpečí vážného zranění.

NA SVAHU PROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ:
• Vždy provádějte sečení po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.

• Sledujte díry, vyjeté koleje, skryté předměty nebo nerovnosti. Vysoká tráva může ukrývat překážky.

•  Vždy udržujte řádný a pevný postoj. Uklouznutí a pády mohou způsobit vážná zranění osob. Cítíte- li, že ztrácíte 
rovnováhu, okamžitě uvolněte ovládací rukojeť nože a nůž sekačky se zastaví do přibližně 3 sekund.

NA SVAHU NEPROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ:
• Nikdy nesečte trávu na strmém svahu.

• Když startujete motor, nenaklánějte sekačku!

• Nestartujte motor, pokud stojíte před výsypkou.

• Neprovádějte sečení v blízkosti svahů, výkopů nebo náspů. Můžete ztratit rovnováhu.

• Neprovádějte sečení na svahu, jehož sklon je větší než 15 stupňů, což bude potvrzeno sklonoměrem.

• Neprovádějte sečení na vlhké trávě. Nesprávný postoj může způsobit uklouznutí.

3. DĚTI
Nebude-li obsluha sekačky dávat pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Děti jsou často 
sekačkou a sečením trávy velmi zaujati. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.

•  Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od místa sečení a zajistěte nad dětmi pečlivý dozor dospělou osobou, jinou 
než je obsluha sekačky.

• Pokud vběhnou nebo vejdou děti do pracovního prostoru sekačky, dávejte pozor a sekačku vypněte.

•  Před a během pohybu dozadu se dívejte za sebe a dolů, abyste zjistili přítomnost malých dětí nebo jiných objek-
tů.

•  Nikdy nedovolte obsluhovat tuto sekačku dětem mladším 14 let. Děti ve věku 14 let a starší by měly přečíst a na-



CZ 6 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

studovat provozní pokyny a bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu. Děti starší 14 let by měly pracovat 
s touto sekačkou pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. 

•  Buďte velmi opatrní, když se blížíte ke slepým rohům, keřům, stromům nebo jiným objektům, které mohou ome-
zit Váš výhled na děti nebo jiné nebezpečí. 

4. SERVIS
Varování:
Benzín je vysoce hořlavý!

•  Při manipulaci s benzínem nebo s jinými palivy buďte mimořádně opatrní. Jsou extrémně hořlavá a jejich výpary 
jsou výbušné.

•  Používejte pouze kanystry schválené pro skladování benzínu.

•  Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu. Před doplněním paliva nechte 
motor vychladnout minimálně dvě minuty.

•  Před startováním motoru řádně nasaďte zpět víčko palivové nádrže a pečlivě setřete všechny zbytky rozlitého 
paliva, jinak může dojít ke vzniku požáru nebo k explozi.

•  Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zápalné zdroje.

•  Palivo doplňujte pouze venku a během doplňování paliva nekuřte.

•  Nikdy neskladujte stroj nebo kanystry s palivem na místech, kde se nachází otevřený plamen nebo zdroj jiskření, 
jako jsou plynový ohřívač vody, elektrické topidlo nebo kotel.

•  Nikdy nenechávejte motor v chodu v uzavřených prostorách.

•  Vyvarujte se riziku vzniku požáru, odstraňte ze sekačky zbytky trávy, listí a jiné nahromaděné nečistoty. Rozlité 
palivo ihned setřete. Před odstavením nechejte sekačku vychladnout.

•  Před prováděním čištění, údržby nebo kontroly se vždy ujistěte, zda došlo k úplnému zastavení nože a všech po-
hybujících se dílů. Odpojte kabel zapalovací svíčky a udržujte tento kabel v bezpečné vzdálenosti od zapalovací 
svíčky, abyste zabránili náhodnému nastartování motoru.

•  Pravidelně kontrolujte řádné utažení montážních šroubů motoru a nože. Také vizuálně kontrolujte, zda nedošlo 
k poškození nože (například ohyby, praskliny nebo opotřebování). Používejte při výměně originální nůž, který byl 
schválen, jeho parametry jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

•  Udržujte všechny matice, šrouby a čepy řádně utaženy, abyste zajistili bezpečný provoz stroje.

•  Nikdy neupravujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.

•  Po nárazu do cizího předmětu zastavte motor, odpojte kabel ze zapalovací svíčky a řádně kompletně zkontrolujte 
celou sekačku, zda nedošlo k jejímu poškození. Vždy opravte závadu před startováním motoru a před zahájením 
práce.

•  Nikdy se nepokoušejte provádět seřizování výšky podvozku nebo výšky sečení, je-li motor v chodu.

•  Benzín doplňujte před startováním motoru. Nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže nebo nedoplňujte benzín, 
pokud motor běží nebo je horký. Pokud benzín rozlijete, nepokoušejte se nastartovat motor, ručně odtlačte 
sekačku z prostor, kde je rozlitý benzín a zamezte vytvoření jakéhokoli zdroje vzniku ohně, dokud se benzínové 
výpary neodpaří.

•  Před použitím sekačky vždy vizuálně zkontrolujte sekací nůž, šrouby nože a sekací příslušenství, zda nejsou opo-
třebovány či poškozeny. Všechny poškozené či opotřebované díly vyměňte.

•  Komponenty sběrného koše jsou vystaveny opotřebování, poškození nebo zeslabení, což může způsobit uvolně-
ní pohybujících se částí a může odmrštění různých předmětů. Pokud je to nutné, z důvodu bezpečnosti a ochrany 
pravidelně a často kontrolujte komponenty a při výměnách používejte díly, které jsou doporučeny výrobcem.

•  Nože sekačky jsou ostré a mohou způsobit pořezání. Při práci s noži buďte velmi opatrní a používejte rukavice 
nebo nože zabalte.

•  Neměňte nastaveni regulátoru motoru a nepřetáčejte motor. Nadměrné otáčky motoru jsou nebezpečné.

•  Neprovádějte seřízení škrticí klapky, je-li motor v chodu.
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VAROVÁNÍ: 
Nepracujte s motorem v omezeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.

VAROVÁNÍ: 
 Zastavte motor, kdykoli odcházíte od sekačky nebo doplňujete palivo. Zastavte motor, pokud sekačka abnor-
málně vibruje (ihned zkontrolujte).
Snižte škrtící klapku při vypínání motoru a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem, zastavte přítok paliva, 
a vyčkejte až se sekačka zastaví.

VAROVÁNÍ: 
Nastartujte motor nebo zastavte motor pečlivě dle instrukcí a s nohami daleko od nože(-ů).

VAROVÁNÍ: 
Pokud je třeba vypustit palivovou nádrž, toto je třeba provést venku.

VAROVÁNÍ: 
Nikdy sekačku nezvedejte nebo nepřenášejte, pokud motor běží.

VAROVÁNÍ: 
 VAŠE ODPOVĚDNOST: Omezte použití tohoto stroje na osoby, které si přečetli, nastudovali a které budou dodr-
žovat varování a pokyny uvedené v tomto návodu.

VAROVÁNÍ: 
B.1 Čtěte návod k použití.

B.2 Přihlížející osoby držte z dosahu kvůli odlétajícím předmětům.

B.3  Obsluha si musí dávat pozor na své ruce a nohy, vyvarujte se nebezpečí 
úrazu.

B.4  Výpary z motoru jsou zdraví nebezpečné. Nepoužívejte u uzavřených 
prostorách (např. uvnitř budov).

B.5  Benzín je vysoce hořlavý, zamezte explozi. Nenaklánějte.

B.6 Pozor na zdroje horka.

B.7  Během oprav vyjměte zapalovací svíčku, poté proveďte opravu dle 
návodu.

NEBEZPEČÍ
NEPŘIBLIŽOVAT SE RUKAMA ani NOHAMA

Bezpečnostní nálepka 
nacházející se na sekačce

Kontrolujte otáčky motoru. Škrtící klapka má dvě pozice.

Škrtící klapka naplno, plná rychlost

Pomalá rychlost
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ČÁST 3 - POKYNY PRO VYBALENÍ

VYJMĚTE SEKAČKU Z KARTONU (Viz obrázek 5)
•  Pro otevření kartonu přeřízněte pásky na kartonu a rozlepte lepidlo na 

horní části.

•  Vyjměte z obalu části, které jsou dodávány společně se sekačkou (napří-
klad návod k obsluze, atd.) a uložte je na bezpečném místě.

•  Vyjměte balící materiál.

•  Vyjměte sekačku z kartonu.

•  Překontrolujte, zda v kartonu a mezi balícím materiálem nic nezůstalo.

ODPOJTE KABEL ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Před montáží sekačky odpojte kabel od zapalovací svíčky 
a proveďte jeho uzemnění připojením pryžové krytky k šrou-
bu nebo ke kovové svorce na uzemňovacím výstupku na 
motoru (viz obrázek 6).

ČÁST 4 - POKYNY PRO MONTÁŽ

POLOŽKY POTŘEBNÉ PRO SESTAVENÍ
•  Kleště (není nutné, ale užitečné)

•  Motorový olej

•  Čerstvý benzín

DŮLEŽITÉ: 
Tato sekačka je dodávána BEZ BENZÍNU nebo OLEJE v motoru. Před použitím sekačky zajistěte, aby byl do sekačky podle 
pokynů uvedených v samostatném návodu pro motor doplněn benzín a do motoru olej.

POZNÁMKA: 
Odkazy týkající se pravé či levé strany jsou uváděny z pozice obsluhy.

SESTAVENÍ VAŠÍ SEKAČKY
Postupujte dle kroků 1 až 3. 

POZOR: v sekačce není benzín ani olej. Viz doplňování benzínu a oleje.

SEKAČKA SE SBĚRNÝM KOŠEM NA TRÁVU
Krok 1: Odpojte sběrný koš ze sekačky.

obrázek 5

kabel 
zapalovací 

svíčky

zapalovací 
svíčka

obrázek 6
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Krok 2: Přichyťte šrouby spodní část rukojetě na vnější strany úchytů a dotáhněte. Nasaďte vrchní část rukojetě a 
přichyťte rychloupínacími šrouby. Nasaďte do očka na pravé straně navíjecí startér.

Krok 3: Nadzvedněte zadní klapku, zafi xujte sběrný koš k ose klapky, zapojíte sběrný koš k sekačce.

ČÁST 5 - OVLÁDÁNÍ

NAVÍJECÍ STARTÉR
Rukojeť navíjecího startéru je připojena k horní rukojeti. Viz Obrázek 5, pro start sekačky se postavte za sekačku 
v pozici obsluhy.

LANKO PLYNU
Lanko plynu je připojeno k horní rukojeti. Viz Obrázek 5, lanko plynu slouží ke zvýšení otáček motoru. Pokud dáte 
rukojeť lanka plynu dopředu, rychlost otáček motoru se zvýší.

PÁČKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Páčka pro nastavení výšky sečení ovládá výšku nože od země.

Ovládání spojky (pro 
motory s vlastním 

pohonem)

Ovládání nože

Navíjecí startér

Lanko plynu
Sekačka se sběrným košem
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POZNÁMKA: 
Vaše sekačka byla dodána s nastavení výšky sečení v nejnižší pozici. Nastavte výšku sečení dle následujícího.
Páčky výšky sečení se nacházejí nad čtyřmi koly. Pro nastavení výšky sečení zatáhněte za páčku ven směrem od sekačky 
a potom s ní pohněte dopředu nebo dozadu pro nastavení nové výšky sečení (viz obrázek)

POZNÁMKA: 
Při sečení neupravených a nerovných trávníků nastavte výšku sečení do vyšší polohy. Takto zabráníte poškození „skalpo-
vání“ trávníku.

ČÁST 6 - PROVOZ
VAROVÁNÍ: 
 Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od prostoru výsypky. Dávejte si pozor na oči, při práci s jakoukoli 
sekačkou může dojít k odmrštění předmětů a k následnému zasažení zraku s vážnými následky. Vždy noste 
ochranné brýle nebo kryt očí.

POZNÁMKA: 
Pro dosažení nejlepších výsledků snižujte výšku sečení, dokud nebude určeno, jaká výška je pro Váš trávník nejlepší. 
Viz PÁČKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ v části OVLÁDÁNÍ

DOPLŇOVÁNÍ BENZÍNU A OLEJE
Doplňujte do sekačky benzín Natural 95 a do motoru olej určený pro zahradní techniku např. Garden 4T 10W-30. 
Pravidelně kontrolujte stav oleje. Na víčku s měrkou je vyznačena maximální a minimální hladina oleje (platí při 
zašroubovaném víčku) . Sekačka musí být při zjišťování hladiny oleje na vodorovné ploše a minimálně 30 minut po 
provozu.

VAROVÁNÍ: 
 Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž uvnitř budov s motorem v chodu nebo dokud motor nevychladl v trvání 
alespoň dvou minut od vypnutí.

POKAŽDÉ, NEŽ NASTARTUJETE SEKAČKU:
Překontrolujte dotažení všech součástí sekačky. Zapojte kabel zapalovací svíčky k zapalovací svíčce.Ujistěte se, zda 
je kovová krytka na konci kabelu zapalovací svíčky řádně připevněna k horní kovové části zapalovací svíčky.

Páčky nastavení výšky sečení

Níže Výše
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STARTOVÁNÍ MOTORU A SPUŠTĚNÍ NOŽE
Pohněte ovládáním škrtící klapky motoru do pozice START.
Postavte se za sekačku, ovládání nože (vrchní páka) přitisknitě k rukojeti a zároveň švihem zatáhněte za navíjecí 
startér.

POZNÁMKA:
Objeví-li se jakékoli problémy, postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu v části PRŮVODCE ŘEŠENÍM 
PROBLÉMŮ.

ZASTAVENÍ MOTORU A NOŽE
Uvolněte rukojeť ovládání nože, motor a nože se zastaví.

PROVOZ SEKAČKY S MOTOREM S VLASTNÍM POHONEM (pro modely s vlastním pohonem)
Pokud má sekačka vlastní pohon, dávejte pozor a dbejte následujících pokynů. Než nastartujete, vždy prosím 
zkontrolujte, zda není pokroucený hnací řemen. Sekačku udržujte v čistotě, zejména v oblasti hnacího řemenu 
a kol.

Pokud nebudete sekačku delší dobu používat, prosím, zkontrolujte, zda jsou převodová kolečka promazaná.

PROVOZ
1. Než nastartujete, nastavte páčku pro výšku sečení.

2. Než nastartujete, dejte rukojeť lanka do pozice START.

3.  Držte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ NOŽE (viz obrázek 12) brzdící motor společně s horní rukojetí a potom nastartujte 
motor.

4.  Po nastartování přidržte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 12) společně s horní rukojetí pro ovládání 
pojezdu sekačky(pro modely s vlastním pohonem).

5.  Pokud potřebujete změnit směr pohybu, prosím, 
uvolněte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 7) 
a potom teprve změňte směr.

6.  Pokud je sběrný koš plný, prosím, uvolněte PÁKU PRO 
OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 7) a poté uvolněte 
PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ NOŽE (viz Obrázek12).

VAROVÁNÍ: 
 Nože pokračují v otáčení ještě několik sekund po 
vypnutí motoru.

POUŽITÍ VAŠÍ ROTAČNÍ SEKAČKY
Ujistěte se, zda se v trávníku nenachází žádné kameny, větvičky, dráty nebo jiné předměty, které by mohly poško-
dit sekačku nebo její motor.

Takové předměty mohou být sekačkou náhle odmrštěny v jakémkoli směru a mohou způsobit vážné zranění 
obsluze nebo okolo stojícím osobám.

Pro dosažení nejlepších výsledků, neprovádějte sečení vlhké trávy, protože vlhká tráva má tendenci nalepit se na 
spodní část sekačky, což zabraňuje správnému odvádění posečené trávy ze sekačky a můžete na ní uklouznout 
a upadnout. Nová tráva, hustá tráva nebo vlhká tráva může vyžadovat úzký střih.

Chcete-li mít zdravý trávník, nikdy nesečte více než jednu třetinu celkové výšky trávníku. 

Váš trávník by měl být sečen na podzim tak dlouho, dokud roste.

Tato sekačka je určena pro provoz na plný plyn, aby byly zaručeny nejlepší výsledky při sečení.

Páka pro 
ovládání 

nože

Lanko 
plynu

Páka pro ovládání 
spojky (pro modely 
s vlastním pohonem)

obrázek 12
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VAROVÁNÍ: 
 Narazí-li sekačka na cizí předmět, zastavte motor. Odpojte kabel ze zapalovací svíčky, řádně zkontrolujte 
sekačku, zda nedošlo k jejímu poškození a před opětovným nastartováním motoru odstraňte případné závady. 
Nadměrné vibrace sekačky během provozu upozorňují na závadu. Sekačka by měla být ihned zkontrolována 
a opravena.

SBĚR POSEČENÉ TRÁVY
Tato sekačka může sbírat posečenou trávu. Pro nastavení sběru postupujte dle následujících kroků.

Krok 1: Zvedněte zadní kryt.

Krok 2: Nasuňte koš na adaptér.

VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE
Uchopte sběrný koš za rukojeť. Zvedněte jej přímo nahoru. Zadní kryt se otočí kolem tyče zadního krytu mimo 
sběrný koš. Sejměte sběrný koš z adaptéru na koš na sekačce. Zatímco budete držet rukojeť, zvedněte nahoru 
zadní část sběrného koše a vysuňte koš směrem dozadu. Při nasazování sběrného koše na sekačku zpět, se ujistěte, 
zda horní část sběrného koše dosedá na opěrné tyči mezi rukojeťmi.

ČÁST 7 - ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: 
 Před prováděním čištění a údržby se ujistěte, že jste odpojili a uzemnili kabel zapalovací svíčky. Z důvodu bez-
pečnosti poškozené či opotřebované díly vyměňte.

POZNÁMKA: 
Budete-li provádět překlápění sekačky, vyprázdněte palivovou nádrž, vypusťte olej a odpojte zapalovací svíčku. 
Nikdy nepřeklápějte sekačku v žádném směru o více než 90 stupňů a nenechávejte sekačku po dlouhou dobu v naklo-
něné poloze. Do horní části motoru by mohl vytéct olej a způsobit problémy se startováním motoru nebo poškození 
motoru.

MOTOR
Udržujte v motoru předepsané množství motorového oleje dle návodu. 

Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

V normálních podmínkách provádějte údržbu vzduchového fi ltru každých 25 provozních hodin. V hodně prašných 
provozních podmínkách provádějte čištění po každých několika hodinách. Nedostatečný výkon motoru a přehlce-
ní obvykle upozorňují na to, že je nutné provést údržbu vzduchového fi ltru. 

Zadní klapka

Sekačka se sběrným košem 
na posečenou trávu

obrázek 13
obrázek 14

Držte v ruce
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Jednou za sezónu zapalovací svíčku očistěte a seřiďte její mezeru. Výměna zapalovací svíčky je doporučována na 
začátku každé „sekací“ sezóny.

Motor pravidelně čistěte hadrem. Chladící systém (prostor krytu startéru) udržujte v čistotě, abyste zajistili potřeb-
nou cirkulaci vzduchu, která je nezbytná pro výkon a životnost motoru. Ujistěte se, že jste odstranili všechnu trávu. 
Zajistěte, aby v prostoru výfuku nebyly žádné nečistoty a hořlavý materiál.

ŽACÍ ÚSTROJÍ
Spodní část žacího ústrojí je třeba čistit po každém použití pro prevenci hromadění posečené trávy. Odstraňte 
posečenou trávu, listí a jiné nečistoty. Pokud se nečistoty budou hromadit, bude docházet k působení koroze, 
rezivění a bude zabráněno řádnému mulčování, odvádění posečené trávy nebo plnění sběrného koše.

Žací ústrojí čistěte po každém použití naklopením sekačky a setřete nečistoty vhodným nářadím (ujistěte se, že je 
kabel zapalovací svíčky odpojen).

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Jmenovitý výstupní výkon Šířka záběru Režim řízení Příloha pro nůž
Naměřená hladina 

akustického tlaku zvuku

XYM158-2 1,8 KW/2800/min 400 mm Vlastní pohon Tvar1 74,7 dB(A)

XYM178-2 2,0 KW/2700/min 510 mm Vlastní pohon Tvar1 76,5 dB(A)

Typ Naměřená síla zvuku
Garantovaná

síla zvuku Naměřená vibrace
Garantovaná 

vibrace Hmotnost

XYM158-2 94,7 dB(A) 96 dB(A) <3,63 m/s2 <4,0 m/s2 33,5 kg

XYM178-2 96,5 dB(A) 98 dB(A) <4,975 m/s2 <5,5 m/s2 35,5 kg

DEMONTÁŽ, VÝMĚNA A BROUŠENÍ NOŽE
Následující kroky by měli být provedeny profesionálním 
pracovníkem.

•  Při demontáží sekacího nože z důvodu jeho výměny 
nebo broušení, chraňte své ruce párem pracovních 
ochranných rukavic nebo držte nůž v pevném hadru.

•  Vyšroubujte šroub, který drží nůž a adaptér nože k hřídeli 
motoru.

•  Sejměte z hřídele motoru nůž a adaptér.

VAROVÁNÍ: 
 Pravidelně kontrolujte adaptér nože, zda není prasklý, speciálně, pokud došlo k nárazu do cizích předmětů. 
Pokud je to potřebné, vyměňte jej.

Pokud brousíte nůž, dodržujte originální úhel nabroušení. Je velmi důležité, aby každá nabroušená hrana nože 
byla nabroušena stejnoměrně, aby byl nůž vyvážený. Nevyvážený nůž způsobí nadměrné vibrace při rotaci ve 
vyšších otáčkách. Mohlo by dojít k poškození sekačky a nůž by mohl prasknout a způsobit zranění osob. Vyvážení 
nože může být zkontrolováno balancováním nože na šroubováku. Odbruste takové množství kovu na těžší straně 
nože, dokud nebude správně vyvážený. Při testování vyvážení nože je doporučeno sejmout z nože adaptér.

Před opětovnou montáží nože a adaptéru k jednotce, namažte lehkým olejem hřídel motoru a vnitřní povrch 

plochý klíč

adaptér nože

rovný nůž

pružná podložka

šestihranný šroub nože
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adaptéru nože.

•  Ujistěte se, že nůž montujete tak, aby strana nože označená číslem dílce byla otočena k zemi, je-li sekačka v pra-
covní poloze.

•  Nasuňte adaptér nože na hřídel motoru.

•  Umístěte nůž na adaptér. Ujistěte se, že nůž lícuje s a sedí na přírubách adaptéru nože.

•  Na nůž nasaďte podložku. Ujistěte se, že zářezy na zvoncové podpěře nože jsou srovnané s malými otvory na 
noži.

•  Našroubujte šestihranný šroub.

•  Šestihranný šroub utáhněte utahovacím momentem: 45-50Nm (33-36ft.lb).

•  Tři šrouby disku: 9-11Nm (6.6-8ft.lb).

•  Montážní šroub na špičce: 20-25Nm (15-18ft.lb).

Poznámka: 
Zajistěte bezpečný provoz Vaší sekačky. Pravidelně kontrolujte 
správný utahovací moment šroubu nože.

Poznámka: 
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte profesionální pra-
covníky servisu.

ČÁST 8 - MAZÁNÍ
VAROVÁNÍ: 
 Vždy zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky, 
před čištěním, mazáním nebo prováděním jakékoli jiné údržby na sekačce.

Každých 25h provozu namažte kvůli maximální výkonnosti všechna otočná místa (kolečka, mechanismus nasta-
vení výšky, převodovku ...) lehkým olejem (nebo motorovým olejem). Také v případě, kdy z jakéhokoli důvodu 
sundáte kolečka, namažte povrch šroubu nápravy a vnitřní povrch kolečka lehkým olejem.

ČÁST 9 - USKLADNĚNÍ MIMO SEZÓNU
Důkladně vyčistěte a namažte sekačku dle instrukcí pro mazání. Vypusťte benzín z nádrže a nechte nastartovaný 
motor dokud se palivo v karburátoru nespotřebuje. Vypusťte olej z teplého motoru a nalijte olej nový. Vyšroubujte 
svíčku a vstříkněte olej (WD40) a motor protočte.

Obalte nůž sekačky vrstvou maziva, abyste zabránili korozi nože.

Uskladněte sekačku na suchém a čistém místě. Neskladujte v blízkosti korozivních materiálů, jako jsou například 
hnojiva.

POZNÁMKA:
Pokud budete ukládat jakýkoli stroj na špatně větraném místě nebo v budově pro uložení kovových materiálů, měli 
byste provést opatření zabraňující působení koroze. Použijte lehký silikonový olej. Potřete povrch stroje, zejména lanka a 
všechny pohyblivé části.

Promazat
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ČÁST 10 - PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Závada Možná příčina(-y) Řešení

Motor nechce nastartovat

• Uvolněná rukojeť ovládání nože.

• Odpojený kabel zapalovací svíčky.

• Páčka ovládání plynu není ve správné 

startovací pozici.

• Prázdná palivová nádrž nebo zvětralé 

palivo.

• Ucpané palivové vedení.

• Závada zapalovací svíčky.

• Zahlcený motor.

Zapojte rukojeť ovládání nože.

Připojte kabel k zapalovací svíčce.

Přepněte páčku škrtící klapky do pozice FAST 

(RYCHLEJI) nebo START.

Naplňte nádrž čistým a čerstvým palivem.

Vyčistěte palivové vedení.

Vyčistěte mezeru svíčky nebo svíčku 

vyměňte.

Protočte motor s páčkou škrtící klapky v 

pozici FAST (RYCHLEJI).

Nepravidelný chod motoru

•  Sekačka běží v pozici START.

•  Uvolněný kabel zapalovací svíčky.

•  Ucpané palivové vedení nebo zvětralé 

palivo.

•  Zanesený ventilační otvor ve víčku palivové 

nádrže.

•  Znečištěný vzduchový fi ltr.

•  Špatně seřízený karburátor.

•  Dochází benzín v nádrži.

Protočte motor s páčkou škrtící klapky v 

pozici FAST (RYCHLEJI).

Zapojte a utáhněte kabel zapalovací svíčky.

Vyčistěte palivové vedení: naplňte nádrž 

čistým a čerstvým palivem.

Vyčistěte ventilační otvor.

Vypusťte palivo z nádrže. Naplňte nádrž 

čistým a čerstvým palivem.

Vyčistěte vzduchový fi ltr.

Seřiďte karburátor.

Doplňte benzín

Motor se přehřívá

•  Nízká hladina motorového oleje.

•  Omezený průtok vzduchu.

•  Špatně seřízený karburátor.

Naplňte klikovou skříň správným olejem.

Sundejte kryt ventilátoru a vyčistěte.

Seřiďte karburátor.

Náhodné přeskakování (kolísání 
otáček) ve vyšších otáčkách

•  Příliš malá mezera zapalovací svíčky. Nastavte mezeru na 0,8mm (0.03“).

Slabé otáčky při volnoběhu

•  Zanesená zapalovací svíčka. Závada 

zapalovací svíčky či nesprávně nastavená 

mezera.

•  Špatně seřízený karburátor.

•  Znečištěný vzduchový fi ltr.

Nastavte mezeru na 0,8mm (0.03“). Nebo 

vyměňte zapalovací svíčku.

Seřiďte karburátor.

Vyčistěte vzduchový fi ltr.

Nadměrné vibrace
•  Uvolněný nůž nebo nevyvážený nůž.

•  Ohnutý nůž.

Utáhněte nůž a adaptér.

Proveďte vyvážení nože.

Vyměňte nůž.
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Sekačka nemulčuje trávu

•  Příliš pomalé otáčky motoru.

•  Mokrá tráva.

•  Příliš vysoká tráva.

•  Tupý nůž.

Nastavte škrticí klapku mezi 3/4 a otáčkami 

naplno.

Nesečte trávu, pokud je mokrá. Počkejte 

na později.

Posečte s nastavením vyšší sekací výšky, 

potom posečte znovu v požadované výšce. 

Nebo proveďte sečení s užším záběrem (1/2 

šířky).

Nabruste nebo vyměňte nůž.

Nerovnoměrný střih při sečení
•  Kolečka nejsou ve správné pozici.

•  Tupý nůž.

Upravte všechna čtyři kolečka do stejné 

výšky.

Nabruste nebo vyměňte nůž.

Pro více informací vztahujících se k motoru si přečtěte samostatný návod k motoru dodávaným v balení sekačky.

POZNÁMKA: 
V případě jiných závad, než několikero zmíněných výše, vždy kontaktujte autorizovaný servis.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení  a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.



CZ 17 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz


