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KŘOVINOŘEZ, BENZÍNOVÝ
ÚČEL POUŽITÍ
Přístroj je vhodný výhradně na sekání trávy.

 

       BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

            

Originál návodu k použití a bezpečnostní předpisy jsou k nahlédnutí u Boels Verhuur B.V.

DŮLEŽITÉ!
• Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. 
• Obsluha přístroje musí dbát na to, aby se v okruhu 15 metrů od pracoviště nenacházely 

jiné osoby nebo zvířata. Pokud se na jednom pracovišti používá více přístrojů, musí jejich 
vzájemná vzdálenost odpovídat dvojité výšce stromu, ale vždy minimálně 15 metrů.

• Před použitím si přístroj důkladně zkontrolujte.

DŮLEŽITÉ!
Travní sekačky mohou být při nesprávném nebo nedbalém použití nebezpečné a mohou způsobit 
vážná či smrtelná zranění obsluhy nebo jiných osob. Je proto velmi důležité, abyste se důkladně 
seznámili s obsahem tohoto návodu k použití a pochopili ho.
Při každém použití přístroje je nutné používat schválené osobní ochranné pomůcky. Osobní 
ochranné pomůcky neslouží k vyloučení všech rizik, ale snižují riziko poranění v případě nehody.

UPOZORNĚNÍ! Při kontaktu listu nebo nože s pevným předmětem mohou přístroje opatřené 
pilovým listem nebo noži vysokou rychlostí odlétnout do strany. Tento jev se nazývá zpětný 
ráz. Proto je důležité udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob a zvířat, která musí být 
minimálně 15 metrů.
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1 List na sekání trávy 17 Nastavení rukojeti
2 Uzávěr plnicího otvoru na mazadla pro 18 Zabezpečovací šroub
  kuželový převod 19 Podpěra
3 Kuželový převod 20 Podpěrná příruba
4 Bezpečnostní kryt pro ostré příslušenství 21 Sběrač
 na sekání 22 Zastřihávač
5 Násada 23 Kryt svíčky a svíčka
6 Ovládací zařízení 24 Klíč na šroub listu
7 Plynový pedál 25 Návod k použití
8 Vypínač 26 Ochrana při přepravě
9 Zabezpečení plynového pedálu 27  Imbusový klíč
10 Závěs na násadu 28 Šroubovák na karburátor
11 Kryt válce 29 Pojistka
12 Startovací páka 30 Postroj
13 Nádrž na pohonné hmoty 31 Bezpečnostní čep
14 Sytič 32 Startovací tlačítko plynu
15 Čerpadlo pohonných hmot 33 Nastaveni plynového kabelu
16 Kryt vzduchového filtru 34 Plochý kroužek

Zabezpečení plynového pedálu
Zabezpečení plynového pedálu je vytvořeno tak, aby zabránilo nežádoucí aktivaci plynového 
pedálu. Po stisknutí zabezpečení (A) v rukojeti (tj. pokud máte rukojeť v ruce) dojde k rozpojení 
plynového pedálu (B). Pokud rukojeť opět uvolníte, vrátí se plynový pedál i zabezpečení 
plynového pedálu zpět do své původní polohy. Stane se tak pomocí dvou nezávisle fungujících 
pružinových systémů. Tato poloha zajišťuje automatické zabezpečení plynového pedálu během 
stacionárního provozu.

Vypínač
Vypínač se používá na vypnutí chodu 
motoru.

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda se 
motor vypne, pokud přemístíte vypínač do 
polohy vypnuto.

Bezpečnostní kryt pro ostré 
příslušenství na sekání
Tento bezpečnostní kryt zajišťuje, 
aby uvolněné předměty neodletovaly 
směrem k obsluze. Bezpečnostní kryt 
dále zamezuje kontaktu obsluhy s ostrým 
příslušenstvím určeným k sekání. 
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Uzávěr nádrže otevřete opatrně, aby mohl uniknout případný přetlak.
Po ukončení doplnění pohonných hmot uzávěr nádrže pevně utáhněte.
Před nastartováním přístroje jej nejprve přemístěte z tankovacího místa.

       3. NASTARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ
Studený motor
Sytič: Umístěte páku sytiče (A) do polohy 
zapnuto.
Čerpadlo pohonných hmot: Několikrát 
stiskněte gumový měch (B) čerpadlo 
pohonných hmot, dokud nedojte k nasátí 
pohonných hmot do měchu. Měch nemusí 
být zcela plný.

Teplý motor
Postupujte podle pokynů pro studený 
motor, ale vynechejte krok zahrnující 
manipulaci se sytičem.

Startovací plyn: 
Polohu startovacího plynu dostanete, 
pokud stisknete teprve zabezpečení 
plynového pedálu a plynový pedál a 
potom startovací tlačítko plynu (A). Poté 
uvolněte nejprve zabezpečení plynového 
pedálu a plynový pedál a potom startovací 
tlačítko plynu. Funkce startovacího plynu 
je nyní aktivována. Pokud chcete motor 
nechat běžet pouze stacionárně, stiskněte 
zabezpečení plynového pedálu a plynový 
pedál.

Nastartování

UPOZORNĚNÍ! Pokud startujete motor pomocí sytiče v poloze zapnuto nebo v poloze 
startovacího plynu, ihned se začne točit sekací zařízení.

Levou rukou přitiskněte tělo přístroje k zemi (POZOR! Nikdy to neprovádějte nohou!). Uchopte 
startovací páku, pravou rukou pomalu zatáhněte za startovací lanko, až ucítíte jeho odpor
(došlo k aktivaci startéru) a poté za něj několikrát silně a rychle zatáhněte. Startovací lanko si 
nikdy nenavíjejte na ruku.
Ihned po prvním naskočení motoru vraťte sytič do původní polohy a pokračujte ve startování 
motoru, dokud se motor správně nerozběhne. Po uvedení motoru do chodu přidejte naplno plyn. 
Startovací plyn se tak automaticky vypne.

POZOR! Startovací lanko nikdy úplně nerozvíjejte. Při maximálním rozvinutí startovací páku 
nikdy nečekaně nepouštějte. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Zastavení
Motor zastavíte vypnutím zapalovaní.

UPOZORNĚNÍ! Dávejte si pozor na odlétávající předměty. Vždy používejte schválenou ochranu 
očí. Nikdy se nenaklánějte přes bezpečnostní kryt sekacího příslušenství. Kameny, nečistota 
apod. mohou být vystřeleny směrem nahoru a mohou vám způsobit vážné poranění očí nebo 
oslepnutí.
Udržujte bezpečnou vzdálenost s ostatními osobami. Děti, zvířata, přihlížející osoby a 
spolupracovníci se musí nacházet mimo nebezpečnou zónu, která je v okruhu 15 metrů. Pokud se 
někdo dostane do vaší blízkosti, ihned přístroj vypněte. Nikdy se s přístroje neotáčejte, pokud jste 

Rychlé uvolnění
Na přední straně přístroje najdete 
bezpečností tlačítko rychlého uvolnění, 
které se používá, pokud motor začne hořet 
nebo v jiné nebezpečné situaci, kdy je 
nutné přístroj a celé upínací zařízení rychle 
odložit. U některých upínacích zařízení 
najdete tlačítko rychlého uvolnění rovněž 
na závěsném systému.

Zkontrolujte, zda jsou řemeny upínacího 
zařízení na správném místě. Po nastavení 
upínacího zařízení a přístroje je nutné 
zkontrolovat funkčnost tlačítka rychlého 
uvolnění.

Bezpečnostní čep
Některé typy sekacího příslušenství je nutné připevnit bezpečnostním čepem.

Během montáže se čep utahuje proti 
směru otáčení sekacího příslušenství. 
Při uvolnění se čep odšroubuje ve směru 
otáčení sekacího příslušenství. 
(POZOR! Čep má levotočivý závit.)

Zabezpečovací šroub
Podpěra kuličkových ložisek se upevňuje 
pomocí zabezpečovacího šroubu.

       1. MONTÁŽ
Nastavení upínacího zařízení a křovinořezu

Travni sekačky musí být během práce vždy upevněn v upínacím zařízení. V opačném případě je 
práce s křovinořezem nebezpečná a mohlo by dojít ke zranění obsluhy nebo jiných osob. Nikdy 
nepoužívejte upínací zařízení s poškozenou funkcí rychlého uvolnění.

Balance XT

Správná rovnováha
Sekání trávy:
Pohybujte listem ve vhodné výšce sekání, 
tj. nízko u země.

       2. MANIPULACE S POHONNÝMI HMOTAMI
Pohonné hmoty
POZOR! Vždy používejte výhradně benzín Aspen 2T, který dostanete v půjčovně!

Čerpání pohonných hmot

UPOZORNĚNÍ! Abyste snížili riziko vzniku požáru, musíte dodržovat následující pokyny:
Pohonné hmoty se musí doplňovat venku, mimo dosah jisker nebo ohně.
Nekuřte a v blízkosti pohonných hmot neumisťujte žádné teplé předměty.
Nikdy nedoplňujte pohonné hmoty, pokud je motor přístroje v chodu.
Motor zastavte a před doplňováním paliva ho nechte několik minut chladit.
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se nejprve nepřesvědčili, že se za vámi v nebezpečné zóně nenachází žádné osoby.

UPOZORNĚNÍ! Při kontaktu listu nebo nože s pevným předmětem mohou přístroje opatřené 
pilovým listem nebo noži vysokou rychlostí odlétnout do strany. Tento jev se nazývá zpětný 
ráz. Zpětný ráz může být natolik silný, že může dojít k nečekanému odmrštění přístroje a/nebo 
obsluhy, která může ztratit nad přístrojem kontrolu. Zpětný ráz může neočekávaně nastat, pokud 
se přístroj někde zadrhne, zastaví nebo zasekne. Riziko zpětného rázu je vyšší v oblastech se 
sníženou viditelností nebo přehledností.
Pokuste se neřezat v poloze mezi 12. a 3. hodinou na listu. Vzhledem k rychlosti otáčení listu 
může při řezání silnějších kmenu přesně v této poloze dojít ke zpětnému rázu.

• Vždy používejte správně pomůcky.
• Ujistěte se, že všechny pomůcky jsou vždy správně seřízené a nastavené.
• Pracujte v souladu s bezpečnostními předpisy.
• Práci si správně zorganizujte.
• Zajistěte, aby ještě před začátkem práce list pracoval na plné otáčky.
• Vždy používejte ostrý pilový list.
• Pokuste se neřezat do kamenů.
• Správně určete směr kácení (využívejte sílu větru).
• Před zahájením sekání trávy je nutné zkontrolovat pracoviště: stav a sklon terénu, přítomnost 

kamenů, výmolů apod.
• Začněte pracovat v nejjednodušší části pracoviště, abyste si vytvořili vhodný prostor.
• Pracujte systematicky tam a zpět, napříč celou plochou a při každém pokosení se snažte 

pokrýt prostor asi 4 - 5 m. Tímto způsobem se efektivně využije celý rozsah přístroje na obou 
stranách a vaše práce bude jednodušší a různorodá.

• Délka cesty musí být asi 75 m. Během práce přemístěte zásobu pohonných hmot.
• Na svažujícím se terénu je nutné vytvořit přístupové cesty po vrstevnici. Chůze po vrstevnici 

je lehčí než chůze z kopce a do kopce.
• Cesty je třeba vytvořit tak, aby nebylo nutné se vyhýbat překážkám v terénu. Při tvorbě 

cest vezměte v úvahu rovněž povětrnostní podmínky, aby odříznuté kmeny padaly do již 
pokoseného prostoru.

V případě problémů na počítači (nebo zařízení), obraťte se na majitele! 
Výrobek musí být vrácen čisté a nepoškozené.  


