
 
GARDEN   MACHINES 

 

Elektrická travní sekačka  
 

Model: 

 

WB433SE AL      WB433HE AL  

WB453SE       WB453HE  

WB483SE AL     WB483HE AL 
 

 BJ2009 

 

 

Návod k pouţití 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Symboly: 

 

  
    

Nebezpečí   

 

 

 

         

Přečtěte si návod k použití 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. 

 

Nikdy nedopusťte, aby se  

kabel zamotal do nože 
 

 

 

 

 

 

 

Dejte pozor na odletující části 

 

   

 

 

  

 Dodržujte bezoečnou vzdálenost 

 jak Vy tak lidé ve Vašem okolí 

 

 

 

 

Dejte pozor na ostré nože 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpojte stroj a vytáhněte kabel ze zásuvky, 

 dříve než začnete s údržbou nebo opravami, 

 nebo jestli je kabel poškozen. 

 



 

 Nesekejte v deštivém počasí. 

 Nenechávejte sekačku stáv v deštivém  

 počasí venku 

 

 

 

Po zastavení motoru vyčkejte, až se nůž 

a všechny pohyblivé části přestanou točit. 

Nebezpečí vážného poranění, 

 

 

 

 

 

 

 

 Používejte ochranu očí a uší 

 

 

 

 

 

 

Nikdy nepracujte se sekačkou  

s otevřeným výhozovým otvorem 

 

 

Při sekání na svazích sekejte pouze po vrstevnicích 

nikdy ne nahoru a dolu po kopci. 

 

 

Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku 

když motor běží. Dbejte vysoké 

opatrnosti, když sekačku  

tlačíte směrem k sobě. 

 

 

Při sekání dejte pozor na ruce a nohy. 

 

 

 

Nevyhazujte do sběrného odpadu, vždy vyhledejte specializovaný podnik 

k odborné likvidaci. 

 

 

 

 

 

 Garantovaná hlučnost: LWA=96dB(A) 

 

 

 

 

 



POZORNĚ SI PROČTETĚ TENTO NÁVOD!! 

 

 

Bezpečnostní předpisy 
 

Před prvním použitím si řádně přečtete tento návod k obsluze.   
Práci se sekačkou umoţněte osobám, které byly seznámeny s bezpečnostními předpisy. Dodrţujte 

bezpečnou vzdálenost od rotujících částí sekačky.  

Zkontrolujte pracovní plochu a vyčistěte ji od všech předmětů (větve, kamení atd.).  

Další osoby, děti nebo zvířata, se nesmí pohybovat v prostoru  sekání. 

Při sekání noste pevnou obuv, odpovídající oděv (dlouhé kalhoty) a rukavice.  

Zásadně nenoste volné oblečení. 

Vţdy tlačte sekačku kupředu. 

Před pouţitím zkontrolujte zda jsou všechny části sekačky dostatečně připevněny. 

Všechny tyto úkony se musí provádět přesně podle stanovených pokynů. 

Pokud nesekáte a sekačku pouze přemisťujete, zastavte motor. 

Sekejte vţdy za denního světla. 

Sekačku nepouţívejte po uţití alkoholu či omamných  látek. 

Nesekejte na mokrém trávníku a nikdy se sekačkou neběhejte. 

Jestliţe sekačka příliš vibruje ihned ji zastavte. 

 

Použití na svazích 
 

Při práci na svazích věnujte práci zvýšenou pozornost. Svahová dostupnost sekaček je limitována údajem 

od výrobce motorů. Sekejte pouze jen do 15-20% sklonu svahu. Jinak hrozí váţné poškození motoru 

sekačky, z důvodu nedostatečného mazání motoru. Případná oprava zapříčiněná z tohoto důvodu, nespadá 

do záruřních.  

Sekejte kolmo ke svahu, nikdy ne na horu a dolů. 

Dbejte zvýšené pozornosti při změně směru sekání 

Před sekáním vyčistěte pracovní plochu od cizích předmětů 

Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje a hrboly. 

Nesekejte nerovné plochy, sekačka by mohla ztratit rovnováhu 

Nesekejte na mokrém povrchu 

 

 

                     Dětem není dovoleno pracovat  se sekačkou.  

                   Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracovní plochy. 

 

 

 

Všeobecné bezpečnostní upozornění 
 

Zkontrolujte všechny šrouby,matky, nůţ zda jsou správně upevněny. 

Odstraňte z pracovní plochy cizí předměty 

Před uskladněním nechte vychladnout motor 

Jestliţe jste při sekání zachytili cizí předmět, zastavte sekačku a odstraňte jej 

Výšku sekání nastavujte před prací 

Pokud v průběhu sekání vznikne závada na sekačce ihned ji vypněte a závadu odstraňte 

Při výměně noţe pouţijte rukavice (noţe jsou ostré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAROVÁNÍ!!  Při provozu stroj produkuje elektromagnetické pole. To může za některých okolností 

zasahovat do aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Pro předejití tohoto nebezpečí 

doporučujeme, aby se lidé s těmito implantáty nejdříve poradili s výrobcem jejich zdravotnických 

pomůcek. 

 

Specifikace produktu 
 

Tyto údaje slouţí jako osvědčení tzn. ţe jste seznámeni se všemi informacemi o této  sekačce. Vyhrazujeme 

si právo na jakékoli změny bez ohlášení. 

Děkujeme Vám, ţe jste si zakoupili novou travní sekačku Weibang. Je to velmi výkonný a spolehlivý stroj. 

V případě poruch kontaktujte autorizovaný servis., který Vám poskytne originální náhradní díly a kvalitní 

servis. Pozorně čtěte tento návod k obsluze, najdete zde jak sekačku sestavit a udrţovat. 

 

 

 

Seriové číslo__________________________________  

Datum nákupu_______________________________ 

Model a seriové číslo najdete na zadní části sekačky 
 

Doporučujeme zapsat si seriové číslo a datum  zakoupení do manuálu. 

 

 
MODEL 

WB433SE AL WB433HE AL 

Model Motoru YY-80/1 YY-80/1 

Stanovený výkon 230~240 V1800 W 230~240 V/1800 W 

Šířka sečení(mm)  430 mm 430 mm 

Typ sečení 
Self-propelled 

/ 

Výška sečení (mm) 25-70 mm 25-70 mm 

Nastavení výšky sečení 8 8 

Kapacita sběrného koše 45 l 45 l 

Rychlost otáček noţe 

(ot/min) 

2800/min 2800/min 

Třída ochrany IP X4 IP X4 

Váha(Kg) 36 33 

LPA(EN836/A2) 83.4 dB(A) 83.4 dB(A) 

Hladina hluku(dB)LWA 

(2000/14/EC) 
96 dB(A) 96 dB(A) 

Vibrace <2.5m/s² <2.5m/s² 

Typ noţe Uţivatelsky přívětivé noţe Uţivatelsky přívětivé noţe 

 
MODEL 

WB453SE WB453HE 

Model motoru YY-80/1 YY-80/1 

Stanovený výkon  230~240 V /1800W 230~240 V /1800W 

Šířka sečení(mm)  450 mm 450 mm 

Typ sečení 
Self-propelled 

/ 

Výška sečení (mm) 25-75 mm 15-75 mm 



Nastavení výšky sečení 6 6 

Kapacita sběrného koše 45 l 45 l 

Otáčky noţe (ot/min) 2800/min 2800/min 

Třída ochrany IP X4 IP X4 

Váha 

(Kg) 

33 29 

LPA(EN836/A2) 84.6 dB(A) 84.6 dB(A) 

Hladina hluku(dB)LWA 

(2000/14/EC) 
96 dB(A) 96 dB(A) 

Víbrace <2.5m/s² <2.5m/s² 

Typ noţe Uţivatelsky přívětivé noţe Uţivatelsky přívětivé noţe 

 
MODEL 

WB483SE AL WB483HE AL 

Model motoru GCJ-2000W GCJ-2000W 

Stanovený výkon 230~240 V/2000 W 230~240 V/2000 W 

Šířka sečení(mm)  480 mm 480 mm 

Typ sečení 
Self-propelled 

/ 

Výška sečení (mm) 25-70 mm 25-70 mm 

Nastavení výšky sečení 
7 7 

Kapacita sběrného koše 
60 l 60 l 

Otáčky noţe (ot/min) 2800/min 2800/min 

Třída ochrany IP X4 IP X4 

Váha 

(Kg) 
40 37 

LPA(EN836/A2) 84.7 dB(A) 84.7 dB(A) 

Hladina hluku(dB)LWA 

(2000/14/EC) 
96 dB(A) 96 dB(A) 

Vibrace <2.5m/s² <2.5m/s² 

Typ noţe Uţivatelsky přívětivé noţe Uţivatelsky přívětivé noţe 

 

 



 
 

 

Pro Vaši bezpečnost 

 

 Pozor!! Vypněte stroj, vytáhněte se zástřčky před tím, než začnete stroj seřizovat, 

čistit, opravovat, nebo jestliže je kabel, poškozený nebo přeseknutý. 

Nože se mohou točit ještě několik sekund po vypnutí stroje. 

 

 Pozor!! Nedotýkejte se točících se nožů. 
 

 

 

Elektrobezpečnost 

 

Tento stroj je dvakrát izolovaný a nevyţaduje ţádné uzemění. Provozní napětí je 230VAC, 

50Hz (pro ne EU země 220V, 240V platné). Pouţívejte pouze schválené prodlkuţovací 

kabely. Kontaktujte servis pro vice informací. 

Prodluţovací kabely mohou být pouţívány, pouze kdyţ souhlasí s typy H05VV-F,H05RN-F 

nebo s typem IEC (60227 IEC 53 (kabely izolované polyvinylchloridem), 60245 IEC 57 

(kabely izolované gumou) ). 

 

Jesliţe potřebujete pouţít prodluţovací kabel při práci se sekačkou, pouţívejte pouze ty s 

následujícími parametry: 

 

- 1,5mm
2
:30-60m 

- 2,5mm
2
:max délka 100m 

 



Pro zvýšení bezpečnosti je doporučeno pouţívat proudový chránič (RCD) s vypínacím 

proudem ne vyšším neţ 30 mA. Vţdy zkontrolujte Váš RCD neţ ho začnete pouţívat. 

 

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být vyměněn pouze autorizovaným servisním 

střediskem WEIBANG nebo osobou stejně kvalifikovanou, předejde se tak možnosti 

rizika. 

 

 

POZOR!! Je podstatné, aby byl hlavní kabel byl řádně upevněn na přívodový kabel. 

 

- vazba spojovacího kabelu nesmí být vstavena vodě a vazba loţiska na vedení musí být 

vyrobena z gumy nebo gumou pokryta 

- na spojích musí být pouţity fixace 

- Spojovací vedení musí být kontrolováno, zda nejeví známky opotřebení a můţe být 

pouţíváno pouze je-li v perfektním stavu 

- Jestliţe dodaná zásuvka nesedí k vývodu adaptéru, je zapotřebí ji odstranit a nahradit 

ji jinou vhodnou zásuvkou, to můţe provádět pouze autorizovaný servisní technik 

- Odpojená zásuvka musí být zlkikvidována, aby se předešlo moţnosti úrazu a nikdy 

nesmí být dávána do 13A adaptéru. 

 

 

Montáž 

 

Nejprve si přečtěte tyto instrukce a tento manuál, teprve poté začněte montovat sekačku. 

 

Vaše sekačka byla smontována s výjimkou těch dílů, které zůstaly nesmontovány z 

přepravních důvodů.Všechny díly, jako šrouby, podloţky, matice atd., nezbytné k montáţi 

jsou umístěny ve zvláštní tašce. Pro nejlepší výkon sekačky musí být všechny části pevně a 

bezpečně utaţeny. Pouţívejte správné nářadí  pro zajištění řádného utaţení.  

 

Důležité: Při manipulaci s madlem dejte pozor na lanka 

 

Madlo dejte do pozice činnosti a pomocí šroubů ho na obou stranách připevněte. Poté na to 

připevněte druhou část madla. Poté odstraňte ochranný material z řídící páky a nastavte výšku 

madel dle své potřeby. 

 

 POZOR!! Noste ochranné rukavice při práci se strojem. 

 

 



 
 

Montáž sběrného koše 

 
Vloţte kovový rám do plátěného koše. Ujistěte se, ţe je plátěný koš správně připevněný. 

 

Poznámka: Pokud je koš ztuhlý, dejte ho na pár minut do teplé vody. A pokud je koš mokrý 

nechte ho před pouţitím uschnout. 

 

 
 

 

 

 POZOR!! Během práce se sekačkou se může stát, že odletující částečky mohou 

způsobit poranění očí. Proto vždy noste ochranné brýle. 

 

Jak používat sekačku 

 
Ovládání motoru 

Spínač umístěný na straně horního madla ovládá motor. 

1) Vloţtě klíček do otvoru na spínacím boxu. 

2) Vytáhněte pojistku, aby se uvolnila páčka a tu pak přitáhněte k madlu 

 

  
 



Startování 

 
Pro start a pohyb dopředu zvědněte páku pojezdu. 

 

Pro zastavení uvolněte páku pojezdu. 

 

Důležité: Při používání sekačky držte páku pojezdu vždy u madla. 

 

 
 

 

Nastavení rychlosti 

 
(pro modely, které mají nastavitelnou rychlost) 

RYCHLOST MŮŢETE NASTAVOVAT POUZE, KDYŢ BĚŢÍ MOTOR, JINAK BY SE 

MOHL POŠKODIT! 

- Rychlost můţete nastavit pomocí páčky nastavení rychlosti, která je umístěná na levé 

straně. 

- Nejdříve pomalu zmáčkněte páčku směrem dolu a zvolte poţadovanou rychlost. Páčka 

se automaticky nastaví do zvolené 

polohy.  

- Pozice “králík” = rychle (max. rychlost) 

- Pozice “ţelva” = pomalu (min. rychlost)  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nastavení výšky sečení 

 

 POZOR!! Zastavte stroj, odpojte kabel a vyčkejte, dokud se motor nezastaví, teprve 

poté začněte s nastavováním výšky sečení. Ještě několik vteřin po vypnutí motoru se 

nože točí. 

POZOR!! Nedotýkejte se nožů. 

 

Nikdy nenastavujte výšku sekáční, je-li motor stale zapnutý. 

Při doručení je sekačka jiţ nastavena na jednu výšku sekání. 

Poţadovanou výšku sekání můţete nastavit páčkou, aby bylo moţné posekat trávu v 

jakémkoli terénu. 

Vystrčte páčku ze “zoubků”, nastavte poţadovanou pozici a páčku zasuňte zpět do “zoubků”. 



 Nastavte výšku sekání na poţadovanou výšku.  

 

POZOR 

Jestli máte sekačku nastavenou na nejnižší sečení, tak může být používána pouze ve 

vhodném terénu. 

 

 
 

 

Nasazení sběracího koše 

 
Nejprve odklopíme ochranný kryt a poté sběrací koš  

připevníme na rám sekačky. 

 

 Varování: Nepoužívejte sekačku bez ochranného  

krytu ani bez sběracího koše.  
 

 

 

Sekačky bez sběrných košů mohou být pouţívány se zakrytým otvorem zadního výhozu. 

 

 

 

Vysypání sběrného koše 

 
Pokud je sběrací koš plný vyhákneme ho 

 z rámu sekačky a vysypeme. 

Koš drţte pouze za rám. 

 

 

 



Startování motoru 

 

 Nůž se točí ještě několik okamžiků po vypnutí stroje. Nechte motor/nůž, aby se 

úplně zastavil dříve než začnete znovu startovat. 

Nevypínejte a nestartujte motor příliš rychle zasebou. 

 

Startování: 

 

1) Vloţte klíček do otvoru na spínací skříni. 

2) Vytáhněte červenou pojistku, aby se uvolnila páčka a tu pak přitáhněte k madlu. 
 

Zastavení: 

 

Povolte páčku. 

Sekačka je vybavena brzdou noţe, která zastaví nůţ v několika vteřinách. Během prvního 

pouţívání brzdy noţe můţete ucítit nepatrný pach, to ale neznamená, ţe by došlo k nějakému 

poškození. Kdyţ bude sekačka vypnutá, nebude se dát otáčet noţem rukou, to díky brzdě. 

 

 

 

Typy na sekání 
 

Jestliţe je vysoká tráva je nutné zvýšit výšku sekání sníţit výkon a předejít přetíţení. 

Je také nutné sníţit rychlost sekačky a sekat dvakrát. Při extrémně těţkém sekání sníţíme 

výšku sekání a sekáme pomalu. Během sekání se můţou ucpat otvory ve sběracím koši a 

proto je nejlepší koš pravidelně umývat. 

 

Důležité: Aby byla sekačka stále výkonná udržujte ji v čistotě. 

 

 

Sezónní údržba, preventivní prohlídky 

 
Datum oprav  Před 

kaţdým 

pouţitím 

Po 

kaţdém 

pouţití 

Kaţdých 10 

hodin 

Kaţdých 25 

hodin nebo 

kaţdou 

sezónu 

Před 

uskladněním 

 

S 

E 

K 

A 

Č 

K 

A 

Kontrola utaţení spojů √    √ 

Čištění sběrného koše √ √   √ 

Čištění sekačky  √   √ 

Čičtění pojezdového 

mechanismu 

  √  √ 

Kontrola/ostění/výměna 

noţů 

   √* 
 

*Noţe vyměňujte vícekrát, jestliţe pracujete na písčité zemině. 

 

 

 

 

 



Všeobecná doporučení 

 
Škody způsobené nedbalostí , špatným pouţíváním a opotřebením se na záruku nevztahují. 

Celková údrţba musí odpovídat pokynům uvedeným v tomto návodu. Pro správnou údrţbu bude nutné 

některé úpravy provádět pravidelně. 

 

Varování: Veškerá údržba a servis se provádí jen když je motor sekačky vypnutý. 

 

 Kolečka  

Dbejte na to, aby se kolečka sekačky nedostala do styku s benzínem, olejem nebo 

s insekticidy či jinými chemikáliemi. Vyhněte se kamením, ostrým předmětům atd. 

 

Péče o nůž 

Nůţ musí být dost ostrý a pokud je ohnutý či poničený musíte jej vyměnit 

 

Odstranění  nože 

Nejprve vytáhněte kabel ze zástčky, poté sekačku otočíme na stranu 

 a ujistěte se, ţe vzduchový filtr a karburátor směřují nahoru. Pouţijte dřevěný  

klín a dejte ho mezi nůţ a šasi sekačky. 

Tím se vyvarujete otáčení noţe a vyšroubujte šroub. 

 

Poznámka: Při této práci pouţívejte rukavice nebo nůţ omotejte kusem látky. 

Otáčením proti směru hodinových ručiček odstraníte šrouby noţe a poté nůţ. 

 

Poznámka: Odstraňte adaptér noţe a zkontrolujte klíč, který je ve středu kola.  

S tímto klíčem se musí zacházet dobře a jestliţe je adapter zničený vyměňte ho. 

 

 

Výměna nože 

1.Unašeč se nachází na klikové hřídeli. Ujistěte se, ţe je usazen správně na nůţ.  

2. Ujistěte se, ţe zadní hrana noţe (naproti ostré hraně) je umístěna směrem nahoru k motoru. 

3. Pomocí šroubů nainstalujte pruţnou podloţku třecího disku v přípojce noţe a klikové 

hřídeli. 

4. Pouţijte dřevěnou kostku a vloţte ji mezi nůţ a sekačku, tím se nůţ zastaví a utáhněte 

šrouby  

 

 Důležité: Šroub nože je tepelně zpracovaný síla klasifikace je stupeň 10,9. Musíte 

použít šrouby doporučené námi 

 

 Během výměny nůž ničím nemažte/nenatírejte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broušení nože 

 

Poznámka: Nedoporučujeme broušení nože, ale pokud ho budete brousit, ujistěte se, že 

je vyvážen. Nerovnoměrná poloha by mohla poškodit sekačku nebo motor. 
 

Nůţ by měl být broušen pilníkem nebo brusným kotoučem. Nepokoušejte se brousit nůţ 

jestliţe je přidělaný k sekačce.  Zkontrolujte vyváţení noţe 

 

Sběrací koš 

 

Sběrací koš se můţe čistit vodou, ale před pouţitím musí být suchý.  Pravidelná kontrola je 

velmi důleţitá. Jestliţe potřebuje koš vyměnit kontaktujte výrobce. Při objednání udejte číslo 

sekačky. 

 

Pohon kol 

 

Zadní kola kontrolujte vţdy při přesunu sekačky. Pokud se kola netočí volně před sekáním, 

mohou být v kole nějaké usazeniny, které musí být před pouţitím odstraněny.  

1. Odstraňte kryt, šrouby a podloţku. 

2. Odstraňte kola z hřídele  

3. Odstraňte koš z ochranného krytu, pastorek vyčistěte a řádně promaţte olejem.  

Poznámka: Musíte se ujistit, že  pravý a levý pastorek je dobře připevněný, pokud ne, 

nebude pojezd sekačky fungovat.  

4. Umístěte kola zpátky 

 

 

Hnací řemen 

 

Pro výměnu hnacího řemene kontaktujte servis. 

 

 

 

 



Čištění 

 

Pro lepší výkon udrţujte sekačku v čistotě. Po kaţdém pouţití důkladně vyčistěte spodní 

stranu. 

Očištění spodní části sekačky 

1. Údrţba motoru by se měla provádět velmi často, ucpaný motor je velmi horký a má 

kratší ţivotnost 

2. Pokud je některá část sekačky špinavá od oleje či benzínu  ihned to vyčistěte 

Nedoporučujeme pouţívat zahradní hadice k čištění sekačky, jelikoţ voda by mohla poškodit 

některé části sekačky 

 

 

 

 

Opravy a seřízení 

 

1.Vypněte motor 

2. Ujistěte se, ţe se všechny rotující části zastavily 

3. Vytáhněte kabel ze zásuvky 

4. Ujistěte se, ţe všechny šrouby a matice jsou dobře utaţeny 

5. Zkontrolujte sběrný koš, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení. 

6. Z bezpečnostních důvodů vyměňte poškozené nebo opotřebované části. 

 

Nastavení výšky sečení – najdete v předchozích kapitolách 

 

Zadní reflektor se nachází mezi zadními koly, zabraňuje odlétávání předmětů, pokud se 

rozbije ihned ho vyměňte. 

 

Nastavení výšky madla 

Madlo má dvě výšky nastavení, záleţí na kaţdém uţivateli jak si to nastaví. 

Odstraňte šrouby na stranách a poté otočte celé madlo do příslušné pozice a nakonec 

šrouby utáhněte 

 

Skladování 

 

Na konci sezony nebo pokud nebude sekačku pouţívat déle jak 30 dní připravte ji 

k uskladnění.  

Před uskladněním sekačku důkladně očistěte  a skladujte ji na čistém místě. Ujistěte se, ţe 

jsou všechny šrouby a matky utaţeny a poškozené části vyměňte.  

Postupujte podle tabulky “sezónní údrţba, preventivní prohlídky” 

 

 

Madlo 

Můţete ohnout madlo pro uskladnění.  

1. Odšroubujte šrouby, které se nacházejí na stranách a poté dejte madlo dolů 

2. Odstraňte šrouby, které se nacházejí na stranách a čep madla nastavte směrem vpřed  

3. Pokud nastavujete madlo pro uskladnění podívejte se na předchozí kapitoly 

 

Skladujte sekačku na suchém, čistém a uzavřeném místě 

Při uskladnění pouţijte vhodný ochranný kryt, který neudrţuje vlhkost. Nepouţívejte 

plastový, ten není dostatečně vzdušný a můţe způsobit korozi. 



 

 

Důležité: Nezakrývejte sekačku, je-li motor stale horký. 

Následující tabulka Vám dává rady, jak postupovat, kdyţ sekačka nepracuje jak má. Jestli se 

Vám ani tak nepodaří sekačku dát do chodu, kontaktujte servis. 

 

Pozor!! Vypněte sekačku a vytáhněte kabel ze sátrčky před tím, než začnete opravovat. 

 

 

Řešení problémů 
 
Problém Možná příčina Odstranění 

 

 

 

Sekačka nepracuje 

 

 

1.Je vypnutá  

2.Chyba v zásuvce  

3.Poškozený kabel 

4.Vadná/vyhořelá pojistka 

5.Sečení v dlouhé trávě 

 

6.Aktivovala se ochrana motoru proti 

přehřátí 

 

1.Zapněte ji  

2.Pouţijte jinou zásuvku  

3.Prozkoumejte kabel, popř. vyměňte 

4.Vyměňte pojistku 

5.Zvyště výšku sečení 

6.Nechejte motor vychladnout a 

zvyšte výšku sečení 

 

Sekačka pracuje 

přerušovaně 

 

1.Poškozený kabel  

2.Poškozené vnitřní spoje  

3. Aktivovala se ochrana motoru proti 

přehřátí 

1.Prozkoumejte kabel, popř. vyměňte 

2.Kontaktujte servis 

3.Nechejte motor vychladnout a 

zvyšte výšku sečení 

 

 

Sekačka vydává podivné 

zvuky 

 

 

1. Výška sečení je příliš nízká nebo 

jsou příliš nízko kolečka. 

2.Nůţ je tupý 

 

3. Nůţ se zarývá do tránvíku. 

4.Nůţ je nasazený obráceně  

 

5. Sběrný koš je přeplněný. 

6.Rychlá chůze se sekačkou 

1.Zvyště   

（Viz ”Nastavení výšky sečení” ） 

2.Vyměňte nůţ  

（viz “Výměna noţe”） 

3.Vyčistěte sekačku  

（viz “Čištění/skladování”） 

4.Nasaďte nůţ správně 

（viz “Výměna noţe”） 

5.Vysypejte koš 

6.Sekejte při pomalejší chůzi. 

Se sekačkou se obtíţně 

pohybuje 

 

Madlo není nastavené dle Vašich 

potřeb 

Nastavte si madlo dle svých potřeb 

Nůţ se netočí, kdyţ je 

sekačka zapnutá 

1.Noţi je znemoţněn pohyb 

2.Šroub/matice jsou málo utaţeny 

1.Odstaňte překáţející předmět 

2.Utáhněte šroub/matici 

Sběrný koš se neplní 

 

 

1. Nízká výška sešení. 

2. Profil zakroucení noţe je 

opotřebený.  

3. Koš je ucpaný. 

1.Nastavte vyšší výšku sečení 

2.Vyměňte nůţ 

3.Vyčistěte koš 

Ztráta pohonu/výkonu 

 

1. Opotřebený pás/řemen. 

2. Pás/řemen není nasazený na 

kladce. 

3. Špína v hnacích pastorkách 

1.Zkontrolujte/vyměňte řemen 

2. Zkontrolujte/znovu nasaďte řemen. 

3. Vyčistěte pastorky. 

 

Nerovnoměrné sečení 

 

 

1.Opotřebený nebo zničený nůţ 

2. Rozdílné nastavení výšky kol. 

3. Hromadění trávy, špíny nebo 

odpadků pod sekačkou. 

1. Vyměňte nůţ. Utáhněte šrouby 

2.Nastavte stejnou výšku kol 

3.Vyčistěte spodní část sekačky. 

 

 

Rozebrání a likvidace: - rozebrání stroje po skončení životnosti: 



 

-stroj je potřebné rozebrat na jednotlivé dílce 

-všechny dílce roztřídit podle tříd odpadu (ocel, litina, plastové 

hmoty…atd.) 

-odevzdat u specializovaných podniků k odborné likvidaci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balení  

Poloţka    Počet Poznámka 
Travní sekačka  1  
Sběrný koš   1  
Návod na pouţití travní sekačky  1  

 

 

 

Záznamy oprav a servisu 
Datum Typ  Technická údrţba

  

Poznámky 

    

    

    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


