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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                                                                                    CZ 
 VYHLÁSENIE O SHODĚ S ES                                                                                 SK 
 ES SWIADECTWO ZGODNOSCI                                                                             PL 
 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG                                                                                D 
 EC CONFORMITY STATEMENT                                                                             GB 
 
Výrobce: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Zátkova 495,392 01 S oběslav II  
Výrobca:        divize  Mechanizace, Kn ěžskodvorská  2277/26  
Producent:     370 04 České Bud ějovice, Česká republika 
Hersteller: www.motorjikov.cz 
Manufakturer: 
 
Prohlašujeme, že níže uvedené výrobky se shodují s následujícími směrnicemi: 
                         Elektromagnetická kompatibilita: NV č. 616/2006 Sb. 
                         Electromagnetic Compatibility Directive:  2004/108/EC 
                         Strojní zařízení:  NV č.176/2008 Sb. 
                         Machinery Directive:  2006/42/EC 
                         Emise hluku:  NV č.9/2002 Sb. 
                         Noise Emission:  2000/14/EC 
Zúčastněná osoba na posouzení shody dle NV č.9/2002 Sb: NB 1017, TŰV CZ s.r.o., Novodvorská 994, 140 00 Praha 4 -ČR 
 

Vyhlasujeme, že ďalej uvedené výrobky sa zhodujú s týmto smernicami: 
                          Electromagnetic Compatibility Directive:  2004/108/EC 
                          Machinery Directive:  2006/42/EC 
                          Noise Emission:  2000/14/EC              
 Oswiadczamy, že nizej wymienione wyroby sa zgodne z nastepujacymi dyrektywami: 
                          Electromagnetic Compatibility Directive:  2004/108/EC 
                          Machinery Directive:  2006/42/EC   
                          Noise Emission:  2000/14/EC 
 Wir erklären hiermit, dass die unten angeführten Produkte mit folgenden Richtlinien übereinstimmen. 
                          Electromagnetic Compatibility Directive:  2004/108/EC 
                          Machinery Directive:  2006/42/EC 
                          Noise Emission:  2000/14/EC: 
 Hereby declares that the above mentioned products conform to the following directives : 
                           Electromagnetic Compatibility Directive:  2004/108/EC 
                           Machinery directive:  2006/42/EC 
                           Noise Emission:  2000/14/EC 
 

      Typ 5319B, 5319CZ, 5319 SK, 5319HU 

                        Motor Briggs & Stratton  
 500 Series  

Briggs & Stratton  
 650 Series HONDA GCV 160 

Naměřená hladina akustického výkonu Lwa      
Nameraná hladina akustického výkonu Lwa   
Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa                       
Gemessener Schallleistungspegel Lwa                               
Measured level of acoustic performance Lwa 

 91 dB 90,3 dB 

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa,G 
Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa,G 
Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa,G 
Garantieter Schallleistungspegel Lwa,G                               
Guaranteed level of acoustic performance Lwa,G 

 92 dB 92 dB 

 
 

 
                                                                                   Ing.Papež Josef 
         16.9.2010 Č.Budějovice                            ředitel divize Mechanizace                
            datum a místo vydání                                                               jméno a funkce oprávněné osoby                                         podpis 
            dátum a miesto vydania                                                           meno a funkcia oprávnenej osoby                                         podpis 
            data i miejsce wydania                                                             nazwisko i stanowisko upowaznionej osoby                          podpis 
            Ausstelungsdatum und Ort                                                      Name and Funktion der berechtigten Person                  Unterzeichnung 
            date and place of issue                                                           name and title of authorized person                                      signature 
 
 

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
Obchodně technická služba 
Kněžskodvorská 2277/26 
370 04 České Budějovice 

Tel: +420 389 016 510 
Fax: +420 389 016 512 

e-mail: mechanizace@mjs.cz 
www.motorjikov.cz 
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Záruční list                                                                                               CZ 
 
 
 
 
 
Vyplní výrobce: 
Vyplní výrobca: 
Wypelnia producent: 
Vom Hersteller auszufullen: 
To be filled out by the manufacturer: 
 
Název výrobku: 
Názov výrobku: 
Nazwa wyrobu: 
Produktnahme: 
Product name: 
 
Typ:                                                                                            Číslo výrobku 
Typ:                                                                                            Číslo výrobku: 
Typ:                                                                                            Numer wyrobu: 
Type:                                                                                          Produktnahme: 
Type:          Product name: 
 
Výrobní číslo stroje :                                                                  Výrobní číslo motoru: 
Výrobné číslo stroja:                                                                  Výrobné číslo motora: 
Numer fabryczny maszyny:                                                       Numer fabrycyny silnika: 
Herstellungsnummer vom Gerat:                                              Herstellungsnummer von Motor: 
Machine production number:                                                     Engine production number: 
 
Záruční doba:        24 měsíců                                                      Výstupní kontrola: 
Záručná lehota:     24 mesiacov                                                   Výstupná kontrola: 
Okres gwarancji:   24 miesiace                                                    Kontrola jakosti: 
Garantiedauer:      24 monate                                                      Ausgangskontrolle: 
Warranty period:   24 Month                                                        Output check: 
 

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně-technické dokumentace a příslušenství.Kupující byl 
řádně poučen zásadách správné obsluhy a techické údržby výrobku, případné jeho části. 
 

Vyššie uvedený výrobok bol bez chyb odevzdaný kupujúcemu vrátane prislušnej obchodno-technickej dokumentácie a príslušenstva. 
Kupujúci bol riadne poučený o zásadách správném obsluhy o zásadách správném obsluhy a technickém údržby výrobku, prípadne jeho 
částí. 
 

Wyzej wymieniony wyrob zostal bez usterek przekazany nabywcy  wlacznie z odpowiednia dokumentaacja Handlovo-techniczna i 
wyposazeniem. Nabywca zostal stosownie pouczzony o zásadách prawidlowej obslugi i konserwacji techniznej wyrobu, ewentuálnie 
jego czešci. 
 

Das oben angeführte Produkt wurde in einwandfreiem Zustand einschließlich der entsprechenden kaufmännisch-technischen 
Dokumentation und des Zubehörs dem Käufer übergeben. Der Käufer wurde über die Grundsätze für die richtige Bedienung und 
technische Wartung des Produktes, beziehungsweise seiner Teile ordnungsgemäß unterwiesen. 
 

The abovementioned product was taken over by the buyer without defects including the relevant business documentation and 
accessories. The buyer was duly instructed about principles of proper operation and technical maintenance of the product, or its parts, 
where applicable. 
 

Vyplní prodávající / Vyplní predávajúce / Wypelnia sprzedawca / Vom Verkäufer auszufüllen / To be filled out by the seller 

 
Jméno kupujícího: 
Meno kupujúceho: 
Nazwisko nabywcy: 
Name des Käufer: 
Buyer´s name: 
 
Adresa kupujícího: 
Adresa kujúceho: 
Adres nabywcy: 
Adrese des Käufer: 
Buyer´s address: 
 
Místo prodeje:                                                                                Datum prodeje: 
Siesto predaja:                                                                               Dátum predaja: 
Miejsce sprzedazy:                                                                         Data sprzedazy: 
Verkaufsort:                                                                                    Verkaufsdatum: 
Point of sale:                                                                                   Date of sale: 
 
Podpis kupujícího:                                                                          Razítko a podpis prodávajícího: 
Podpis kupujúceho:                                                                        Pečiatka a podpis predávajúceho: 
Podpis nabywcy:                                                                             Pieczatka i podpis sprzedawcy: 
Unterschrift des Käufers:                                                                Stempel und Unterschrift des Verkäufers: 
Buyer´s signature:                                                                           Seller´s signature & seal 
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CZ 

2. Záruční doba 
Základní poskytovaná záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje kupujícímu, pokud není v záručním listě uvedeno jinak. Doba od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady, až do doby, kdy uživatel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby 
nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. 
Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba daného montážního celku znovu od převzetí výrobku. 
 
3. Rozsah odpov ědnosti výrobce 
Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé pro dotyčný druh výrobku a uváděné parametry. 
Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům než ke kterým byl určen. 

 
4. Zánik záruky 
Záruční nárok zaniká, jestliže: 
a) výrobek nebyl používán a udržován dle návodu k použití, nebo byl poškozen jakýmkoliv neodborným zásahem uživatele 
b) výrobek byl používán v jiných podmínkách, nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
c) nelze předložit záruční list výrobku 
d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem, prodejcem nebo servisní organizací   v původní dokumentaci výrobku 
e) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí 
f) k poškození výrobku, nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
g) výrobek havaroval, nebo byl poškozen vyšší mocí 
h) byla provedena změna na výrobku bez souhlasu výrobce 
i) vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku 
j) výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo  odsouhlaseno výrobcem. 
 
5. Uplatn ění reklamace 
Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit řádně vyplněný záruční list. Záruční opravy 
provádí prodávající nebo jím pověřené opravny. Kupující je povinen se obrátit vždy na nejbližší záruční opravnu prodávajícího. 
 
6. Výjimky ze záruky 
Záruka se nevztahuje na opotřebení dílů, vzniklé běžným užíváním věci, které se zpravidla vyměňují během předepsané údržby. Jedná 
se zejména o žací nože, klínové řemeny, zapalovací svíčky, vzduchové filtry. 

 
7. Právo 
Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. popřípadě 
Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. 
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CZ 
Při použití motorové jednotky s dvoudobým motorem nastavte páku akcelerátoru (3) do polohy VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY  
odstředivá spojka vypne přenos kroutícího momentu motoru na hnací bubínek a stroj se zastaví. Uvolněte páku bezpečnostního 
vypínače (4) a zastaví se motor. 

 
VI. Seřizování a údržba  
 
1. Výměna nožů žacího ústrojí 

Před výměnou nožů a před každou kontrolou žacího ústrojí vždy sejměte koncovku ze zapalovací svíčky. Povolte a úplně 
vyšroubujte matici (2) obr.3 a sejměte podložku (6). Při vysouvání šroubu (1) přidržte nůž (3) a přes pomocný otvor ve spodním 
disku (4) vysuňte šroub. Nůž vyjměte, otočte a znovu namontujte. Dbejte na správné polohování čtyřhranu šroubu (1) do otvoru v 
horním disku. Nůž má oboustranné ostří. Při otupeném ostří břity nabrušte a lehce ohnuté nože vyrovnejte. Pokud jsou nože značně 
poškozené nebo ohnuté, použijte nové. 
Nesečte, pokud nože nejsou kompletní! Všechny montované součásti musí být originální,dodané výrobcem. 
 

2. Napínání řemenu 
Sekačku postavte na pracovní stůl. Zajistěte kola klíny, čímž zabráníte samovolnému pohybu sekačky. Povolte dva páry šroubů M8 
na bocích skříně blízko kol. Sejměte kryt (5), povolte dvě matice (2) obr.4  a  napněte řemen maticí (3). Napínejte tak, aby průhyb 
řemenu (8) byl 10-15 mm. Dotáhněte matice (2) a nasaďte kryt (5). Nikdy nenapínejte řemen bez povolených matic (2). Na závěr 
dotáhněte dva páry šroubů M8 na bocích skříně. 

  
3. Seřízení pojezdu  

Seřízení proveďte seřizovacím šroubem na páce (2) obr.2 nebo šroubem (2) obr.5. 
 
4. Výměna řemenu  

Sekačku postavte na pracovní stůl. Zajistěte kola klíny, čímž zabráníte samovolnému pohybu sekačky. Sejměte plastový kryt 
sekačky. Povolte dva páry šroubů M8 na bocích skříně blízko kol. Demontujte spodní kryt (5) a napínák klínového řemenu (4) obr 4. 
Sejměte řemen z řemenice (10). Demontujte řemenici (5) z náboje, 6 šroubů M6, obr.3  a řemen vytáhněte ze skříně. Montáž 
proveďte v opačném pořadí nasazením řemenu na řemenici žacího rotoru, řemenici převodovky a řemenici (10) obr.4.  
Řemen napněte podle kapitoly VI/2.  

 
5. Motor 

Při provozu motoru se řiďte návodem k používání pro daný motor. 
 
6. Převodová sk říň 

Převodová  skříň pojezdu je naplněna trvalou náplní převodového oleje třídy SAE 90. Při čištění sekačky doporučujeme provádět 
kontrolu, zda neuniká olej z převodové skříně. Kontrolu provedeme dvěma okénky v zadní části krytu skříně (6) obr.4. V případě, že 
zjistíte únik oleje, je nutné vyměnit opotřebované hřídelové těsnící kroužky. Výměnu doporučujeme provést v pověřené opravně. 

 
7. Promazání stroje 

Pojezdová kola na konci sezony demontujte z nápravy, očistěte je a vnitřek náboje naplňte novou náplní plastického maziva. 
Namažte též čelo kola s kuličkami a plochy volnoběžky (4) obr.6. Při zpětné montáži nedotahujte matici nadoraz, kolo se musí s 
malou vůlí otáčet. Matici zajistěte novou závlačkou. Lanovody promažte silikonovým olejem. 

 
8. Ukon čení provozu 

Po každém sečení  nechte motor vychladnout, očistěte stroj od trávy a od zbytků maziva. Při sečení v prašném prostředí očistěte 
žebrování válce motoru. Sekačku prohlédněte. Opotřebené nebo poškozené díly vyměňte. Dbejte na to, aby všechny šroubové 
spoje byly dotaženy. 

 
9. Skladování stroje          

Nechte vychladnout motor. Očistěte a omyjte stroj (ne tlakovou vodou) od trávy, maziva z motoru a paliva. Zkontrolujte, zda jsou 
všechny šroubové spoje dotažené, aby se zajistilo, že stroj je v bezpečném pracovním stavu. Prohlédněte stroj a z bezpečnostních 
důvodů vyměňte opotřebené nebo poškozené části. Neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde by benzínové výpary 
byly v dosahu otevřeného ohně nebo jisker. Pokud budete skladovat stroj bez paliva, vyprázdněte palivovou nádrž na otevřeném 
prostranství a palivo uschovejte jen v nádobě určené k uložení paliva a řiďte se platnými předpisy pro bezpečné skladování benzínu. 
Povrch motoru a součásti, které podléhají korozi, nakonzervujte. Uložte stroj do krytého větraného prostoru a chraňte proti 
povětrnostním vlivům a vlhkosti. Sekačka musí být v dostatečné vzdálenosti od látek způsobující korozi, jako jsou zahradní 
chemikálie nebo rozmrazovací soli. 

 
VII. Likvidace výrobku  
 
Nebude-li se stroj dále využívat, musíte vypustit palivo a olejové náplně do uzavřených nádob. Stroj uložit nebo předat k fyzické likvidaci 
odborně způsobilé organizaci, včetně technických kapalin. 
Skladování nebo odložení výrobku na volné neřízené skládky je trestné, včetně vylévání technických kapalin ve volné přírodě nebo do 
kanalizace. 
 
VIII. Likvidace obal ů 
 
Papírové obaly: - odevzdejte do výkupu druhotných surovin 

- uložte na sběrná místa do kontejnerů 
 
Plastové obaly: - uložte na sběrná místa do kontejnerů 
 
Dřevo:  - likvidujte spálením nebo rozdrcením 
 
 
IX. Záruční podmínky  
 
1. Předmět záruky 
Záruka se vztahuje na výrobky a zboží které dodává MOTOR JIKOV STROJÍRENSKÁ a.s. 
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Úvod  
 
Adaptéry jsou určeny k sečení travnatých porostů včetně tenkých náletových rostlin dřevinatého charakteru. Trvalá pracovní pohotovost 
a spolehlivost adaptérů závisí na správné obsluze, pečlivé údržbě a ošetřování. Uživatel je proto povinen seznámit se s tímto návodem 
k používání a dbát všech pokynů pro obsluhu uvedených strojů. Je přímo zodpovědný za úrazy druhých osob nebo za škody na jejich 
majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím, nesprávnou obsluhou a škody způsobené 
jakoukoliv úpravou bez souhlasu výrobce. 
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace oproti informacím v tomto návodu k používání, které nemají vliv na funkci a 
bezpečnost stroje, bez předchozího upozornění a bez vystavení se jakýmkoliv závazkům. 
 
I.Technický popis  
 
Stroj je konstruován jako adaptér  pro osazení motorovou jednotkou se čtyřdobým nebo dvoudobým zážehovým motorem. Motorová 
jednotka musí být vybavena bezpečnostním vypínačem (4) obr.2 pro zkratování motoru a zastavení stroje v nouzových případech. 
Nosný prvek adaptéru tvoří plechová skříň. Na horní části skříně je uložena příruba, na kterou se připevní motorová jednotka s 
čtyřdobým spalovacím motorem, který pohání žací rotor prostřednictvím převodu klínovým řemenem přes přítlačnou kuželovou spojku, 
obr.7. 
Při použití dvoudobého zážehového motoru je pohon žacího rotoru zajištěn pomocí převodu klínovým řemenem přes odstředivou 
rozběhovou spojku, obr.8. 
 
Adaptér má v nosné skříni uloženu převodovou skříň se šnekovým převodem a zubovou spojkou, která zapne pojezd uvolněním páky 
(2) obr.2 se současným uvolněním pojistky páky.  
 
Kola s pryžovým běhounem mají kuličkovou volnoběžku pro snažší zatáčení a manipulaci. Na žacím rotoru jsou otočně uloženy tři žací 
nože z kvalitní kalené oceli, které usekávají sečený porost a odhodí jej do strany. Po připojení motorové jednotky k adaptéru je nutno na 
řidítka připevnit ovládací páku pojezdu (2) obr.2 
 
II. Bezpečnostní pokyny  
 
Na stroji jsou tyto symboly: 

 
• Pozor, rotující řezný nástroj! 
• Pozor, rotační části dobíhají! 
• Při opravách na sekacím ústrojí sejměte vysokonapěťový kabel ze svíčky! 
• Před uvedením do provozu si přečtěte návod k používání! 
• Udržujte bezpečný odstup od stroje, nebezpečí poranění letícím předmětem! 

 
Uživatel stroje je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí vznikající jiným osobám nebo jejich majetku. Proto musí obsluha dbát na to, 
aby se ostatní osoby a zvířata pohybovaly v bezpečné vzdálenosti min. 30m od stroje (obr.1). Jestliže obsluha zjistí přítomnost osob a 
zvířat v nebezpečné vzdálenosti, musí okamžitě vypnout stroj a nespustit ho do té doby, než bude tato oblast volná. 
 

� Nenechte se strojem pracovat děti a osoby neseznámené s tímto návodem. Dodržujte místní předpisy o minimálním věku 
obsluhy. 

� Nepracujte se strojem jste-li nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků. 
� Před zahájením práce se ujistěte, zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nepoužívejte stroj, je-li některá součást poškozená 

nebo uvolněná, zvláště matice nožů. Uvolněné spoje dotáhněte, poškozené díly vyměňte. Používejte pouze originální díly 
dodávané výrobcem. 

� Před zahájením práce se přesvědčte, že na ploše, kterou hodláte sekat nejsou skryty v porostu velké pevné předměty (kameny, 
dráty, trubky, silné větve a pod.), které je nutno odstranit, protože by mohly být vymrštěny nebo by mohly poškodit žací rotor. 

� Při práci vždy používejte pracovní obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte bez obuvi či v lehkých sandálech. 
� Při provozu stroje používejte ochranné brýle, je možnost zasažení obsluhy drobnými předměty. 
� Pracujte obzvlášť opatrně v blízkosti zástěn a stromoví. 
� Při zpětném pohybu se strojem je nebezpečí zakopnutí, proto dbejte nejvyšší opatrnosti. 
� Před nastartováním motoru sekačky vždy vyřaďte kuželovou spojku páčkou 1 (obr.2) 
� Při startování a práci se strojem, kdy se žací rotor otáčí, musí stát obsluha v prostoru k tomu určeném viz (obr.1). 
� Při práci na kluzkém nebo mokrém terénu je nebezpečí uklouznutí, proto dbejte nejvyšší opatrnosti. 
� Před přepravou a při jízdě mimo sečenou plochu se musí vypnout motor a zastavit pohyb žacího rotoru. 
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� Nepracujte na příliš strmých svazích. Dodržujte max. náklon udávaný výrobcem motoru v návodu k používání motoru. 

CZ 
� Nedoplňujte palivo za chodu motoru nebo když je horký. Doplňujte palivo pouze na otevřeném prostranství a při doplňování 

nekuřte. Palivo skladujte pouze v nádobách, které jsou pro tento  účel určeny. 
� Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavými látkami. 
� Nesmíte startovat motor pokud dojde k přelití paliva. Přemístěte stroj z místa kde se palivo rozlilo a zabraňte vzniku jakékoli 

příčiny vzplanutí až do doby než se benzinové páry rozptýlí. 
� Nestartujte a nenechávejte běžet motor v uzavřených prostorách, kde může dojít k nebezpečné koncentraci jedovatých plynů. 
� U horkého nebo běžícího motoru se nedotýkejte výfuku a žeber válce. Můžete si způsobit popáleniny. 
� Před prací na žacím ústrojí vyčkejte, až se rotor zastaví. Sejměte koncovku ze zapalovací svíčky, aby nedošlo k nastartování 

motoru. Při demontáži nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Břity nožů jsou ostré, použijte rukavice. 
� Nepracujte se strojem bez bezpečnostních a ochranných krytů a se strojem, který má poškozené ochranné kryty a 

bezpečnostní zařízení 
 

III. Hlavní technické údaje  
 

Obchodní název 
ADAPTÉR  EXPERT 

Objednací číslo 
5319B , 5319CZ  , 5319SK , 5319HU 

Délka - bez motorové jednotky 
950mm 

 Šířka 
500mm 

Výška bez motorové jednotky 
310mm 

Hmotnost 
46 kg 

Max. šíře záběru 
580mm 

Motor 
Briggs-Stratton 

500 Series 
Briggs-Stratton 

650 Series 
Honda GCV 

160 

Výkon                                                            (kW) 
 

4,1 4,1 

Max. provozní otáčky                               (ot/min) 
 

3000 3000 

Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa (dle 
ČSN ISO 11 094)                                                             
(dB) 

 
92 92 

 
IV. Příprava k použití  
 
Zkontrolujte upevnění nožů žacího rotoru a jejich neporušenost. 
Před prvním spuštěním motoru zkontrolujte hladinu oleje na měrce, případně olej doplňte dle návodu k používání motoru. 
Nasazení držáku plachty: Do závěsu na skříni u pravého kola nasaďte držák plachty s nasunutou plachtou. 
 
V. Práce se strojem  
 
Stroj je určen pro sečení vysokých travních porostů stébelnatých travin a tenkých náletových rostlin nedřevinatého charakteru na 
udržovaných plochách. Není určen pro parkovou úpravu travních porostů. Sečený porost je usekáván vysokou obvodovou rychlostí 
třemi otočně uloženými noži žacího rotoru a je odhazován na plachtu, která ho řádkuje. Při sečení vždy objíždějte sečenou plochu ve 
směru otáčení hodinových ručiček tak, aby žací rotor odhazoval sečený porost na posečenou pravou stranu. Pokud je sečený porost 
velmi hustý, prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné snížit úměrně šíři záběru stroje tak, aby nedocházelo k nahromadění porostu 
před strojem. Pokud se tak stane, zastavte stroj a žací rotor nahromaděný porost odhodí. Pokud ale dojde k zahlcení prostoru mezi 
žacím rotorem a strojem, zastavte, vypněte motor a prostor vyčistěte. 
Výšku strniště zajišťuje spodní disk a nelze ji měnit. Disk kopíruje terén a proto při sekání velmi nerovných ploch nemusí být výška 
strniště po celé ploše rovnoměrně dodržena. Při sečení je nutné dávat pozor na to, aby byl spodní disk neustále přitlačován k zemi a 
neodskakoval. 
 
1. Pojezd se strojem . 

Při použití adaptéru, osazeným motorovou jednotkou se čtyřdobým motorem, zmáčkněte na levé straně řídítek páku spojky (1) 
obr.2 tak, aby byla zajištěna pojistkou. Zároveň zmáčkněte páku pojezdu (2) obr.2 a zajistěte pojistkou. Páku bezpečnostního 
vypínače (4) držte zmáčknutou. Na pravé straně řídítek nastavte páku (3) akcelerátoru do polohy START nebo MAX obr.2. 
Nastartujte motor podle návodu k používání motoru. Nastavte max. otáčky motoru pákou akcelerátoru. Uvolněte páku spojky (1) a 
rotor se roztočí. Uvolněte páku pojezdu (2) a stroj se rozjede. Páku bezpečnostního vypínače (4) obr.2 držte během chodu stroje 
zmáčknutou. 
Při použití motorové jednotky s dvoudobým motorem otevřete přívod paliva palivovým kohoutem a nastavte třípolohový omezovač 
otáček do polohy č.1. Při provozu stroje nepoužívejte na omezovači otáček polohu č.2 a č.3 ! Páku pojezdu (2) zmáčkněte a 
zajistěte pojistkou. Páku bezpečnostního vypínače (4) držte zmáčknutou. Páku akcelerátoru (3) nastavte do polohy VOLNOBĚŽNÉ 
OTÁČKY a nastartujte motor podle návodu k používání motoru. Pákou akcelerátoru (3) zvyšujte otáčky motoru. Při zapnutí 
odstředivé spojky se žací rotor roztočí. Uvolněte páku pojezdu (2) a stroj se rozjede. 
 

2. Zastavení stroje . 
Při použití adaptéru,poháněným čtyřdobým motorem, zmáčkněte páku spojky (1) obr.2 a stroj se zastaví. Nastavte páku 
akcelerátoru (3) do polohy STOP nebo MIN. Uvolněte páku bezpečnostního vypínače (4). a zastaví se motor. Zastavení stroje 
uvolněním páky bezpečnostního vypínače (4) použijte jen v nouzových případech.  


