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Benzínová sekačka na trávu
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní benzínovou rotační sekačku. Než ji
začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
případ dalšího použití.

OBSAH
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY........................................................................................................... 20
Důležitá bezpečnostní upozornění................................................................................................................. 20
Obal................................................................................................................................................................................. 20
Návod k použití.......................................................................................................................................................... 20
2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI...................................................................................................... 21
3. POPIS SEKAČKY.......................................................................................................................................................... 23
4. SESTAVENÍ/PŘÍPRAVA.............................................................................................................................................. 23
Vyjměte sekačku z kartonového obalu........................................................................................................ 23
5. SESTAVENÍ SEKAČKY................................................................................................................................................. 24
5.1 Sestavení madla................................................................................................................................................ 24
5.2 Instalace koleček a volba výšky sečení............................................................................................... 24
5.3 Sestavení a nasazení koše........................................................................................................................... 25
6. PŘED SPUŠTĚNÍM SEKAČKY................................................................................................................................... 25
Nalití oleje .................................................................................................................................................................... 25
Doplnění paliva......................................................................................................................................................... 25
7. OVLÁDÁNÍ A PROVOZ SEKAČKY....................................................................................................................... 26
Start sekačky................................................................................................................................................................ 26
Rozsah použití benzínové sekačky.................................................................................................................. 26
Sečení se sběrem trávy do koše....................................................................................................................... 26
Sečení se zadním výhozem................................................................................................................................ 26
Výměna žacích nožů.............................................................................................................................................. 27
Výměna motorového oleje................................................................................................................................. 27
8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY........................................................................................................................................ 28
Všeobecné bezpečnostní pokyny.................................................................................................................. 28
Pokyny k používání................................................................................................................................................... 28
9. ÚDRŽBA........................................................................................................................................................................... 29
Péče o trávník............................................................................................................................................................. 29
Údržba............................................................................................................................................................................. 29
Servis................................................................................................................................................................................ 30
Záruka se nevztahuje............................................................................................................................................. 30
Uskladnění.................................................................................................................................................................... 30
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.................................................................................................................................................... 31
11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ........................................................................................................................................... 32
12. LIKVIDACE...................................................................................................................................................................... 33

BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE

CZ 20

Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
	Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete
všechny součásti výrobku.
	Stroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
	Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít
za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
OBAL
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat
k recyklaci.
NÁVOD K POUŽITÍ
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání.
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější
potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu,
pokladní doklad a záruční list.
V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku
při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).
Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého
návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro
obsluhu, údržbu a opravy.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování
tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI
Před uvedením do provozu si prosím pozorně
přečtěte návod k obsluze.
Udržujte ostatní osoby mimo pracovní oblast.
Pozor, rotující nože! Chraňte se před nebezpečím
poranění končetin.
Emise toxických plynů. Benzínovou sekačku
nepoužívejte v uzavřených či neventilovaných
prostorách.
Horké povrchy, hrozí nebezpečí popálenin!
Před prováděním údržby vypněte motor a odpojte
zapalovací svíčku.
Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je motor
spuštěný.
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Upozorňuje, že v případě nedodržení pokynů hrozí
nebezpečí zranění osob, smrti nebo poškození nástroje.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Používejte ochranu dýchacích orgánů.
Neustále udržujte odstup od pohybujících se dílů.
Pohybujte se svahem po vrstevnici, ne nahoru a dolů.

Vyhovuje všem příslušným evropským směrnicím.
Benzín je extrémně hořlavý a proto před doplňováním
paliva nechte motor 2 minuty vychladnout.
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3. POPIS SEKAČKY (Obr 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spínací / brzdová páka
Horní díl madla
Šrouby s křídlovou matkou
Spodní díl madla
Kryt vzduchového filtru
Pumpička nástřiku paliva – Primer
Zátka s měrkou oleje
Kryt koše

Obr. 1

4. SESTAVENÍ/PŘÍPRAVA
Před sestavením a spuštěním benzínové sekačky si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a v něm uvedené
pokyny.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Sekačka se dodává BEZ PALIVA A OLEJE v motoru.
Vaše nová travní sekačka byla vyzkoušena ve výrobním závodě, proto se v motoru může nacházet minimální
zbytkové množství oleje.
VYJMĚTE SEKAČKU Z KARTONOVÉHO OBALU
Vyjměte sekačku z kartonového obalu a zkontrolujte, zda v obalu nezůstaly volné díly.
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5. SESTAVENÍ SEKAČKY
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Opatrně rozložte rukojeť sekačky a neskřípněte či nepoškoďte ovládací lanka
sekačky.
5.1 SESTAVENÍ MADLA
1. Zasuňte spodní část madla (Obr 2 – bod 1) do příslušných otvorů na sekačce (viz šipka) a zajistěte
2 přiloženými šrouby – jeden šroub s podložkou na každou stranu madla.
2. Připojte horní část madla ke spodní části madla pomocí přiložených šroubů s křídlovými matkami
(Obr 2 – bod 2).
Obr. 2

2

5.2 INSTALACE KOLEČEK A VOLBA VÝŠKY SEČENÍ
Kolečkem prostrčte čep se závitem (Obr 3, bod 1)
Vyberte požadovanou výšku sečení a kolo přišroubujte do odpovídajícího otvoru (Obr 3, bod 2+3)
A: 25mm, B: 40mm, C: 55mm
Nasaďte krytku kola (Obr 3, bod 4)
Tento postup opakujte pro všechny 4 kola.
Obr. 3

! Pozor: Výška sečení musí být u všech kol nastavena stejně
FZR 4003-79BH
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5.3 SESTAVENÍ A NASAZENÍ KOŠE
připojte textilní část koše k ocelové konstrukci pomocí plastových konektorů.
před nasazením nejprve zvedněte zadní plastový kryt koše
pomocí háků na koši připojte koš k sekačce
uvolněte plastový kryt koše

6. PŘED SPUŠTĚNÍM SEKAČKY
NALITÍ OLEJE
Sekačka se dodává bez motorového oleje. Před prvním startem nalijte motorový olej
SAE30 nebo 15W-40 (cca 600 ml) dle následujících pokynů.
1. Při nalévání oleje postavte sekačku na rovnou plochu.
2. Vyjměte zátku s měrkou oleje z otvoru pro dolévání oleje
(Obr 4, bod 1.).
3. Po doplnění oleje měrku umístěte zpět do otvoru
a dotáhněte ji.
4. Hladina oleje se musí pohybovat mezi horní (MAX)
a dolní (MIN) mezí (Obr 4, bod 1).

1

2

Obr. 4

Upozornění! NEPŘEPLŇTE zásobník oleje, jinak
z výfuku po nastartování sekačky vyjde velké množství
kouře.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Hladinu oleje kontrolujte
před každým použitím sekačky. V případě potřeby
olej doplňte. Olej doplňte po rysku MAX na měrce oleje.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu a následně po každých
25 provozních hodinách
DOPLNĚNÍ PALIVA
Vhodné palivo pro tento typ motoru je NATURAL 95
Po odšroubování víčka palivové nádrže (Obr 4., bod 2,) doplňte palivo, palivo dolijte až po hrdlo palivové nádrže,
ale nádrž nepřeplňte.
Vždy doplňujte čerstvý, čistý a schválený bezolovnatý benzín s oktanovým číslem min 95.
Upozornění! V případě, že při dolévání oleje či paliva sekačku potřísníte, ihned ji otřete. Palivo
neskladujte, nedoplňujte ani s ním nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně
Upozornění! Paliva smíchaná s alkoholem či paliva s příměsí etanolu či metanu na sebe mohou vázat
vlhkost, což může během skladování vést k separaci a tvorbě kyselin. Během skladování pak mohou výpary
kyselin poškodit palivový systém motoru sekačky. Tyto paliva nesmějí být v sekačce používána.
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DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pokud nebudete sekačku používat déle než 30 dní, vypusťte palivovou nádrž,
nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud nedojde k vyprázdnění palivového potrubí a karburátoru
(motor sám zhasne). Tento postup zabrání budoucím potížím s motorem.
Před opětovným použitím do nádrže dolijte čerstvé palivo. Více podrobností naleznete v kapitole Pokyny pro
skladování.

7. OVLÁDÁNÍ A PROVOZ SEKAČKY
START SEKAČKY
1. Není-li motor zahřátý 2-3 stiskněte pumpičku nástřiku paliva (Obr 5 – bod 1).
Je – li motor zahřátý, již není třeba používat pumpičky nástřiku paliva.
2. Přitáhněte spínací/brzdovou páku k madlu a držte ji (Obr 5 – bod 2), poté zatáhněte za startovací lanko
(Obr 5 – bod 3). Motor by měl nejpozději po 3-4 zataženích naskočit.
3. Motor vypnete uvolněním spínací/brzdové páky.
Obr. 5

Upozornění! Po prvním nastartování motoru může dojít k mírnému výskytu kouře z důvodu vypalování
ochranných vrstev v motoru. Jedná se o zcela běžnou situaci, která nepředstavuje žádný problém.
ROZSAH POUŽITÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY
Sečení se sběrem posečené trávy do travního koše
Sečení se zadním výhozem posečené trávy
SEČENÍ SE SBĚREM TRÁVY DO KOŠE
S nasazeným sběrným košem proudí posečená tráva do koše
SEČENÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM
Bez nasazeného sběrného koše slouží kryt koše jako tzv. deflektor, který usměrňuje pohyb posečené trávy
směrem k zemi. Za sekačkou tak vzniká řádek posečené trávy
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VÝMĚNA ŽACÍCH NOŽŮ
Upozornění! Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko
Upozornění! Před demontáží nože vypusťte olej ze zásobníku oleje.
Chcete-li vyměnit žací nůž, demontujte šroub (Obr 6). Proveďte montáž podle uvedeného obrázku. Dotáhněte
šroub. Utahovací moment činí 40 Nm. Při výměně nože současně vyměňte upínací šroub nože.
Obr. 6

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE
Upozornění! Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.
Vypouštěcí zátka se nachází pod motorem
(Obr 7 – bod 1). Umístěte pod motor vhodnou
nádobu na zachycení použitého oleje a sejměte zátku.
Nakloňte sekačku tak, aby mohl vytéci všechen olej ze
zásobníku.
Po vypuštění oleje umístěte zátku zpět do otvoru,
ujistěte se, že je zátka umístěna řádně na svém místě,
a otřete případné kapky rozlitého oleje.
Doplňte do zásobníku olej typu SAE30 nebo 15W-40.
Po vložení měrky oleje do otvoru a jejím utažením by
měla být hladina oleje mezi ryskami Min a Max
(Obr 7). Nepřeplňte zásobník oleje.
Spusťte motor a nechte jej krátce běžet. Zastavte
motor, počkejte 1 minutu a přeměřte hladinu oleje
v zásobníku. V případě potřeby doplňte olej na
požadovanou úroveň.
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8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento výrobek slouží výlučně k sečení trávy. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro který je určen.
V opačném případě hrozí jeho poškození či úraz.
Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat.
Osoba, která obsluhuje sekačku, zodpovídá za bezpečnost osob v pracovním prostoru.
Sekačku nikdy nepoužívejte v těsné blízkosti ostatních osob, dětí nebo volně pobíhajícího zvířectva.
Před zahájením sečení zkontrolujte terén, na němž má být sekačka použita, a odstraňte z ní kameny, dráty,
klacky, střepy, kosti a ostatní cizí tělesa, která by mohla být zachycena nebo vymrštěna a způsobit zranění.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném
a provozuschopném stavu.
Sekačku nikdy nepoužívejte bez sběrného koše nebo ochranného krytu.
Sekačku nikdy nepoužívejte s uvolněnými čepelemi nože. Vždy se předem ujistěte, že jsou příslušné šrouby
dobře utažené. Ztupené čepele musejí být nabroušeny, a to rovnoměrně.
Nože spoškozenými čepelemi je potřeba vyměnit.
Při práci se sekačkou používejte kalhoty s dlouhými nohavicemi a pevnou obuv.
Sekačku nikdy nestartujte v uzavřených anebo špatně větraných prostorách, kde se mohou hromadit výpary.
Emise vycházející z motoru obsahují oxid uhelnatý, který je životu nebezpečný.
Pracujte pouze při dostatečném osvětlení (za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení).
Sekačku nepoužívejte za deště nebo je-li tráva mokrá.
Zvláště opatrně postupujte při sekání ve zvýšeném terénu (svah). Vždy sekejte napříč svahem, paralelně
k vrstevnici, a nikoliv shora/zdola kolmo na ni.
Sekačku zásadně nenechávejte běžet bez obsluhy, pokud sekačku opustíte, vypněte motor.
Při startování nikdy nenadzdvihujte zadní část sekačky a nikdy nepřibližujte končetiny k podvozku či do otvoru
pro zadní výhoz trávy, pokud je motor zapnutý.
Nikdy neměňte nastavení rychlosti motoru.
U sekaček s pojezdem, uvolněte pojezd před spuštěním motoru.
Sekačku nikdy nepřemisťujte se spuštěným motorem.
Zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku v následujících případech:
- před prováděním jakékoliv činnosti pod krytem sečení či otvorem pro zadní výhoz trávy.
- před prováděním údržby, opravy či kontroly stroje.
- před přenášením, zvedáním či přemisťováním sekačky.
- ponecháváte-li sekačku bez dozoru anebo se chystáte upravit nastavení výšky sečení.
- před demontáží a vyprazdňováním sběrného vaku.
- dojde-li ke kolizi s cizím předmětem, zastavte motor a sekačku pečlivě prohlédněte, abyste vyloučili
možnost poškození. V případě poškození, dopravte sekačku do specializovaného servisu za účelem
opravy.
POZOR: Po vypnutí motoru se žací nůž několik sekund i nadále točí.
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v případě abnormálních vibrací sekačky (okamžitě zjistěte a zajistěte odstranění příčiny vibrace).
Za účelem zajistění bezpečného provozu pravidelně kontrolujte řádné utažení čepů, šroubů a matic na
sekačce.
POZOR: PALIVO JE VYSOCE HOŘLAVÁ KAPALINA.

Palivo uchovávejte v nádobě k tomu určené.
Palivo doplňujte pouze na otevřeném či dobře větraném prostranství. Při manipulaci s palivem nekuřte, ani
nepoužívejte mobilní telefon.
Palivo doplňujte pouze za předpokladu, že je motor vypnutý. Nikdy neotvírejte palivovou nádrž a palivo
nedoplňujte, je-li motor horký anebo v chodu.
Pokud dojde k rozlití benzínu, motor nestartujte. Odstraňte sekačku z místa, kde bylo palivo rozlito, a vyvarujte
se možného vznícení. V práci pokračujte až po odpaření rozlitého paliva a rozptýlení palivových výparů;
Po doplnění paliva dobře utáhněte kryt palivové nádrže i víko kanystru s palivem.
POZOR: Před prováděním údržby nebo opravy zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku.

9. ÚDRŽBA
PÉČE O TRÁVNÍK
Dle druhu trávnaté plochy je zapotřebí použít různé způsoby péče;
Proto po každé si přečtěte pokyny uvedené v baleních osiv, týkající se výšky sečení vzhledem k podmínkám
růstu v dané oblasti.
Je třeba mít stále na paměti, že větší část trávy je složena ze stébla a jednoho nebo více listů.
Při úplném odseknutí listů dojde k poškození trávníku a obnovení růstu bude mnohem obtížnější.
Všeobecně platí následující pokyny:
– příliš nízké sečení způsobuje narušení kořenů a následně „skvrnitým“ vzhledem;
– v létě musí být sečení vyšší, aby se zabránilo vysychání půdy;
– sečení mokré trávy může způsobit snížení účinnosti nože následkem zachytávání trávy na noži
a vytrhávání travnatého porostu;
– v případě mimořádně vysoké trávy je vhodné provést první sečení s maximální dovolenou výškou stroje
a poté provést druhé sečení až po dvou nebo třech dnech.
Trávník bude mít lepší vzhled pravidelným a celoplošným posekem stejné výšky a dodržováním střídání dvou
směrů.
ÚDRŽBA
Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném
a provozuschopném stavu. Pravidelná údržba je základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti
uživatele, zachování provozuschopnosti a vysokého výkonu sekačky.
Zařízení s benzínem v nádrži nikdy neuskladňujte uvnitř budovy, kde by se výpary mohly dostat do dosahu
otevřeného ohně, jiskry nebo zdroje vysoké teploty
Před uskladněním v jakémkoliv uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.
Z důvodu snížení rizika požáru zajistěte, aby sekačka a obzvláště motor, tlumič výfuku, baterie a také místo
uložení náhradního benzínu byly zbaveny zbytků trávy, listí anebo nadměrného množství maziva.
BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU
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Údržba

Kontrolujte pravidelně stav deflektoru a sběrného koše; v případě poškození je vyměňte.
Vypouštění paliva provádějte v dobře větraném prostoru při vychladlém motoru.
Při snímání či instalaci žacího nože používejte silné pracovní rukavice.
Po každém nabroušení čepele žacího nože je nutné překontrolovat jeho vyvážení.
POZOR: Před prováděním údržby nebo opravy zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku.
Pravidelně sekačku kontrolujte a zajistěte, aby byly všechny nánosy trávy ve spodní části podvozku
odstraňovány.
Pravidelně mazejte osu podvozku a ložiska vhodným mazivem.
Kontrolujte pravidelně stav nožů, protože mají podstatný vliv na výkon sekačky. Nože by měly být vždy ostré
a vyvážené.
V pravidelných intervalech kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. Opotřebované nebo špatně dotažené
matice a šrouby mohou způsobit vážná poškození motoru nebo rámu.
Pokud nůž prudce zasáhne překážku, sekačku zastavte a odvezte ji do autorizovaného servisu.
NŮŽ: nůž je vyroben z lisované oceli. Abyste docílili co nejlepšího sečení, pravidelně nůž bruste,přibližně
po každých 25 hodinách provozu. Ujistěte se, že je nůž vždy správně vyvážený. Za tímtoúčelem vložte do
středového otvoru nože železnou osičku (o průměru 2-3 mm). Je-li nůž správně vyvážen, osa se udrží
v horizontální poloze.
Pokud se nůž neudrží v horizontální poloze, vyměňte jej.
Při demontáži nože odšroubujte šroub, zkontrolujte nosnou část nože. Pokud jsou části opotřebené nebo
poškozené, vyměňte je.
POZOR: Používejte pouze originální náhradní díly. Nekvalitní náhradní díly mohou způsobit vážná
poškození sekačky a ohrozit vaši bezpečnost.
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 funkční částí stroje v důsledku jeho používání
Na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.) Na závady
způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
Na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů
apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
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USKLADNĚNÍ
Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, přístroj uskladněte dle následujících pokynů. Prodloužíte tak životnost
stroje.
Kompletně vylijte palivo z palivové nádrže a karburátoru.
Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru malé množství motorového oleje. Jemně potáhněte
2 až 3krát startér.
Čistým hadrem vyčistěte vnější plochy. Stroj uskladněte na čistém a suchém místě.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor
Typ motoru
Nominální výkon
Otáčky motoru
Zdvihový objem
Startování
Objem palivové nádrže
Doporučené palivo
Objem olejové nádrže
Doporučený olej
Nastavení výšky sečení
Nastavitelný rozsah výšky sečení
Záběr sečení
Velikost kol
Kapacita sběrného koše
Šasi
Deklarovaná úroveň hluku
Maximální úroveň vibrací
Hmotnost

FWT1P52FA
OHV, vzduchem chlazený, 4 taktní
1,3 kW
3000 ot./min
79,8 cm3
Tahem
1,0 litru
Benzín- bezolovnatý, min 95 oktanů
0,6 l
SAE30, 15W-40
3 pozice, každé kolo zvlášť
25/40/55 mm
400 mm
Přední 155 mm, zadní 155 mm
40 l
plast
94 dB(A)
7,759 m/s (K=1,5)
17,5 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme
si právo na jejich změnu
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Prohlášení o shodě

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548
Produkt/značka: BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU / FIELDMANN
Typ/model:

FZR 4003-79BH
OHV, 79,8 kw, 1,3 kW

Tento produkt splňuje požadavky níže uvedených směrnic a předpisů:
EN ISO 14982:2009 elektromagnetická kompatibilita
EN ISO 5395-2:2013 bezpečnost
EN ISO 5395-1:2013 bezpečnost
EN ISO 12100:2010 bezpečnost
Označení CE:
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Místo vydání:

Praha 		

Jméno: Ing. Zdeněk Pech

						Předseda představenstva
Datum vydání:

1. 8. 2016		

Podpis:
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12. LIKVIDACE
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
Návod k použití v originálním jazyce.
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Poznámky

FZR 4003-79BH

Záruční podmínky

Záručné podmienky

Conditions of guarantee

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek zá
ruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupu
jícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených pod
mínek.Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební
zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použi
tí. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může
kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého
byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném au
torizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci
uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo
ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční
doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci
součinnost nutnou pro ověření existence reklamo
vané vady. Do reklamačního řízení se přijímá pou
ze kompletní a z důvodů dodržení hygienických
předpisů neznečištěný výrobek. V případě opráv
něné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku
převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo oka
mžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen
výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá
práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, zá
ruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).
Záruka se nevztahujezejména na:
■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení
a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ po
škození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné
instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k po
užití, platnými právními předpisy a obecně známý
mi a obvyklými způsoby používání, v důsledku pou
žití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen
■poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo ne
správné údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho
znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná
událost, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnos
ti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu,
rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ me
chanické poškození výrobku (např.ulomení knoflíku,
pád...) ■ poškození způsobené použitím nevhod
ných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie)
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např.
vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otře
sy...) ■ poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrob
ku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou
osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při rekla
maci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde
reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se
údaje v předložených dokladech liší od údajů uvede
ných na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek
nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech,
kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat
(např.poškození výrobního čísla nebo záruční plom
ba přístroje, přepisované údaje v dokladech ...)

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok
24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených pod
mienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar
predaný spotrebitel'ovi na bežné domáce použitie.
Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) móže
kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktoré
ho bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom
autorizovanom servise. Kupujúci je povinný rekla
máciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby ne
dochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskór však do
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri rekla
mácii spolupracovať pri overení existencie reklamo
vanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma
iba kompletný a z dóvodu dodržania hygienických
predpisov neznečistený výrobok. V prípade opráv
nenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu
od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku
prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je
kupujúci po skončení opravy povinný výrobok pre
vziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný
list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky ...).
Záruka sa nevzťahuje na:
■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy ■ opotrebenia
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosledku neodbornej či nespráv
nej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na
použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne
známymi a obvyklými spósobmi používania, v dosled
ku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je
určený ■ poškodenie výrobku v dósledku zanedbanej
alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spó
sobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej
moci (živelná udalosť, požiar, vniknutievody...) ■chy
by funkčnosti výrobku spósobené nevhodnou kvalitou
signálu, rušivým elektromagnetickým polbm a pod.■
mechanické poškodenievýrobku (napr. zlomenie gom
bíka, pád...) ■ poškodenie spósobené použitím ne
vhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (baté
rie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (
napr.vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia,
otrasy...) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do vý
robku spósobený neoprávnenou alebo neautorizova
nou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri re
klamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy
a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keďsa
údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvede
ných na výrobku ■ prípady, keďreklamovaný výrobok
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch,
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch...)

This product is warranted for the period of 24 mon
ths from the date of purchase to the end-user.
Warranty is limited to the following conditions.
Warranty is referred only to the customer goods
using for common domestic use.The claim forservi
ce can be applied either at dealeťs shop where the
product was bought, or at below mentioned autho
rized service shops.The end-user is obligated to set
up a claim immediately when the defects appeared
but only till the end of warranty period. The end
-user is obligated to cooperate to certify the clai
ming defects. Only completed and clean (according
to hygienic standards) product will be accepted. ln
case of eligible warranty claim the warranty peri
od will be prolonged by the period from the date of
claim application till the date of taking overthe pro
duet by end-user, or the date the end-user is obliga
ted to take it over.To obtain the service under this
warranty, end-user is obligated to certify his claim
with duly completed following documents: receipt,
certificate of warranty, certificate of installation ...
This warranty is void especially if apply as
follows: ■ Defects which were put on sale. ■
Wear-out or damage caused by common use. ■
The product was damaged by unprofessional or
wrong installation, used in contrary to the appli
cable instruction manual, used in contrary to legal
enactment and common process of use or used for
another purpose which has been designed for.■The
productwas damaged by uncared-foror insufficient
maintenance.■ The product was damaged by dirt,
accident of force majeure (natural disaster, fire, flo
od, ...). ■ Defects on functionality caused by low
duality of signal, electromagnetic field interference
etc.■ The product was mechanically damaged (e.g.
broken button, fall...). ■ Damage caused by use of
unsuitable media, fillings, expendable supplies (ba
tteries) or by unsuitable working conditions (e.g.
high temperatures, high humidity, quakes, ...). ■
Repair, modification or other failure action to the
product by unauthorized person.■ End-user did not
prove enough his right to claim (time and place of
purchase). ■ Data on presented documents differs
from data on products. ■ Cases when the claiming
product can not be indentified according to the pre
sented documents (e.g. the serial number or the
warranty seal has been damaged).

Autorizovaná servisní střediska/ Autorizované servisné strediská/ Authorized service centre&

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621 CZ
251 01 Říčany
česká republika
Tel.: +420/ 323 204 120
Fax: +420/ 323 204 121
ser v is.praha@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
CZ 602 00 Brno
česká republika
Tel.: +420/ 531 010 295
Fax: +420/ 531 010 296
ser vis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST Plus, spol. a. s.
Na Pántoch 18
SK 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421/ 249 105 811
Fax: +421/ 249 105 81 O
fastplus@fastplus.sk
www.fastplus.sk
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Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)
A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós,
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a
termék átadásától kezdődik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől)
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási
árat meghaladó termék esetén a terméket
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén,
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft
eladási árat meg nem haladó termék esetén a
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető. Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve,
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt. Ha a jótállási időtartam alatt a
termék első alkalommal történő javítása során
megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott,
a termék ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három
alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a
terméket a jótállásra kötelezett költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc
napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavítására a kijavítási
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó
által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó
részére visszatéríteni. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény
kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Mindazonáltal a jótállási határidő
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a
jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és
a csere nem lehetetlen). Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje,
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat
gondoskodik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett,
így például ha a hibát nem rendeltetésszerű
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás,
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél
nagyobb ingadozása) illetéktelen átalakítás,
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás fogyasztó feladatát
képező karbantartási munkák elmulasztása
normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv
szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).
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A kereskedő tölti ki
Megnevezés:...............................................................................................................................................................
Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………
Vásárlást igazoló bizonylat száma:……………………………………………………………………………….
A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20...... ..................hó.............nap.
Kereskedő bélyegzője:

Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….
Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………
Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………
Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó
A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.
A csere időpontja: …………………………………………………
Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

