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Předmluva 
 

DŮLEŽITÉ 
 
Tento stroj klade nároky na obsluhu jak z hlediska obsluhy při provozu, tak i při provádění údržby. 
 
Tento NÁVOD K OBSLUZE je nedílnou součástí sekačky, udržujte jej v čistotě a řádném stavu. 
Ponechávejte jej vždy dostupný u stroje a v případě předání jinému majiteli předejte i návod.  
 
Tento stroj je určen pouze k obvyklému použití při sečení trávy. Jakékoliv jiné použití je v rozporu se 
zamýšleným použitím stroje. Přísné dodržování podmínek použití, údržby a oprav, jak jsou předepsány 
výrobcem, také tvoří neodmyslitelnou součást zamýšleného použití stroje.  

Před použitím stroje je KAŽDÝ uživatel POVINEN absolvovat praktický výcvik s používáním sekačky, 
důkladně si pročíst tento návod a řádně se seznámit s bezpečnostními pokyny, ovládáním, mazáním a 
údržbou. Sekačka může být provozována i s dalšími přídavnými zařízeními určenými k sekačce, přitom musí 
být respektovány pokyny uvedené u jednotlivých zařízení.  

Vždy musí být dodržována nařízení týkající se prevence nehod, dále veškerá další obecně uznávaná 
nařízení o bezpečnosti a zdraví v zaměstnání a veškeré dopravní předpisy a nařízení.  

Výrobce se zříká odpovědnosti za úpravy, změny provedené na výrobku, které nejsou jím provedeny 
a odsouhlaseny, nedodržování návodu k použití, jakož i následků v podobě poškození majetku nebo 
zdraví obsluhy příp. jiných osob, které tím mohou vzniknout. 

 

POUŽITÉ SYMBOLY 
 
Upozorňuje na velmi pravděpodobné nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života, pokud 
nebudou dodržovány příslušné pokyny. 
 

 
 
Poskytuje užitečné informace 
 

 
 

POUŽITÉ ZKRATKY, NÁZVOSLOVÍ 
 
Dálkový ovladač      DO 
SPIDER CROSS LINER (lite)     stroj / sekačka 
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Výrobní štítek motoru Výrobní štítek sekačky 

1 ÚVOD 
 
VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE 
V tomto návodu najdete informace o sekačce SPIDER CROSS LINER a SPIDER CROSS LINER lite. 
Vztahuje se k modelům od výrobního čísla 148.  
 

ADRESA VÝROBCE 
DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 
Pohled 277 
582 21 Pohled 
www.spider-cz.com  
 
DODÁVKA SEKAČKY 
Před prvním uvedením sekačky do provozu je každý majitel povinen zajistit zaškolení a praktický výcvik 
svých pracovníků – obsluhy sekačky v ovládání a základní údržbě sekačky. Zaškolení a praktický výcvik 
provádí obchodní zástupce / produktový specialista, případně servisní pracovník výrobce nebo dodavatele 
sekaček při předání sekačky do provozu. O zaškolení sepíše pracovník výrobce nebo dodavatele protokol 
s uvedením jmen zaškolených pracovníků. Zaškolení pracovníci protokol podepíší. 
 
Zástupce výrobce – dodavatele je: 
 
 
 
 
IDENTIFIKACE SEKAČKY A HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ 

SEKAČKA 
Sériové číslo sekačky je vyznačeno na štítku, který je umístěn na šasi sekačky. 
 

MOTOR  
Důležité informace o motoru a jeho sériové číslo naleznete umístěné na zadní straně bloku motoru.  
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2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Výrobce / Manufacturer: DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

Adresa / Address: č.p. 277, 582 21 Pohled, ČR 

IČ / ID: 26013797 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením 
technické dokumentace (podle 2006/42/ES, NV 
č. 176/2008 Sb.) a jméno a adresa osoby, která 
uchovává technickou dokumentaci (podle 
2000/14/ES, NV č. 9/2002 Sb.) /  
 

Pavel Vondráček, DiS.  
DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 
č.p. 277, 582 21 Pohled, ČR 

Výrobek (stroj) – typ / 
Product (Machine) – Type: 

Sekačka SPIDER CROSS LINER 
Mower SPIDER CROSS LINER 

Výrobní číslo / Serial number: --- 

Popis / Description: 
 

Sekačka SPIDER CROSS LINER je dálkově řízená sekačka určená pro sečení a 
mulčování travnatých porostů na běžném i svažitém terénu. 
SPIDER CROSS LINER is a remote controlled mower designed for mowing and 
mulching grasslands on normal and sloping terrain. 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna 
příslušná ustanovení uvedených směrnic (NV) / 
We declare that the machinery fulfils all the relevant 
provisions of the mentioned Directives (Government 
Provisions): 

Směrnice 2006/42/ES, NV č. 176/2008 Sb. / 
Directive 2006/42/EC. 
Směrnice 2014/30/EU, NV č. 117/2016 Sb. / 
Directive 2014/30/EU. 
Směrnice 2000/14/ES, NV č. 9/2002 Sb. / 
Directive 2000/14/ES. 

Harmonizované technické normy a technické normy 
použité k posouzení shody / 
The harmonized technical standards and the 
technical standards applied to the conformity 
assessment: 

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 5395-1, ČSN EN ISO 5395-2, 
ČSN EN ISO 4413, ČSN EN ISO 13857, 
ČSN EN ISO 14982:2009, ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 3744. 
 

Osoby zúčastněné na posouzení shody/  
Persons participating  conformity assessment : 
 

Notifikovaná osoba č. 1016/ Notified Body No. 1016. 
Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6–Řepy, ČR /  

The Government Testing Laboratory of Machines, Joint-stock company. 
Závěrečná zpráva č.: 38 223 

Použitý postup posouzení shody/  
Used conformity assessment procedure: 

Na základě směrnice 2000/14/ES, příloha VIII; 
NV č. 9/2002 Sb., příloha č.7. 
On the basis of Directive 2000/14/EC, Annex VIII. 

Naměřená hladina akustického výkonu/ Measured 
sound power level: 

LWA= 95,8 dB 

Garantovaná hladina akustického výkonu/ 
Guaranteed sound power level: 

LWA, G = 98 dB 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 
Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any 

citation of them. 
 

Místo a datum vydání /  
Place and date of issue: Pohled, 3.6.2019 

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce / Lubomír Dvořák, MBA. 
Signed by the person entitled to deal in the name of producer: 

Jméno / Name:   

Lubomír Dvořák, MBA. 

Funkce / Grade: 

jednatel 

   

Podpis / 
Signature: 
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3 BEZPEČNOST  
Každý mechanismus je potenciálně nebezpečný. Pokud však budete sekačku správně obsluhovat a 
udržovat ji v dobrém stavu, bude práce s ní zcela bezpečná. Budete-li ji nešetrně obsluhovat a nedbale 
udržovat, může být nebezpečná jak vám (obsluze), tak ostatním. Po celou dobu práce buďte obezřetní vůči 
možnému nebezpečí a snažte se mu vyhnout. Se sekačkou nezačínejte pracovat, dokud si nejste jisti, že ji 
umíte řádně obsluhovat a dokud si nejste jisti, že je to pro vás a pro ostatní osoby kolem vás bezpečné. 

V této příručce a na výrobku naleznete varování, přečtěte si je a dodržujte je. Upozorní vás na možná 
nebezpečí a poradí, jak se jim vyhnout. 

Slova 'NEBEZPEČÍ', 'VAROVÁNÍ', 'POZOR' upozorňují na velmi pravděpodobné nebezpečí vážného 
zranění nebo ohrožení života, pokud nebudou dodržovány příslušné pokyny. 

Bezpečnostní výstraha 
Bezpečnostní značka, pomáhá rozpoznat důležitá bezpečnostní hlášení uvedená v této příručce 
a na výrobku. Pokud uvidíte tento symbol, buďte ve střehu, vaše bezpečnost je ohrožena.  
 

 

3.1 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
Sekačka je vybavena detekcí následujících parametrů: 
 

Parametr Normální 
hodnota 

Zvuková 
signalizace Automatické vypnutí sekačky* 

Náklon sekačky <40° 40° 72° (automatické vypnutí žacího nože) 

Nepřítomnost radiového 
signálu po spuštění 
sekačky 

 Po 60 sec.  

Ztráta radiového signálu 
během provozu  Po 10 sec.  

Napětí řídící jednotky >11.5 V  <10.5 V 

 
* Sekačku i dálkové ovládání je nezbytné VŽDY následně vypnout pomocí CENTRAL STOP tlačítka na 
sekačce a hlavního vypínače na dálkovém ovládání.  
 

3.2 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Nevstupujte ani nezasahujte pod stroj, pokud je zvednut a není dostatečně podepřen. Stroj by měl 
být podepřen na místech označených symbolem zvedáku.  

• Dojde-li na svahu k vypnutí motoru, je nezbytné sekačku zajistit proti pohybu (např. použitím 
dřevěných klínů) 

• Stroj přepravujte na přepravníku, přívěsném vozíku nebo v dodávkovém automobilu vždy řádně 
zabezpečený vůči pohybu. 

• Údržbu a kontrolu dotažení šroubových spojů provádějte v pravidelných intervalech. První kontrola 
by měla proběhnout po 8 hodinách provozu. Pozornost věnujte upevnění žacích nožů a řádnému 
dotažení šroubů.  
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• Upevňovací náboje nožů a šrouby nesmí nést stopy poškození nebo nadměrného opotřebení. 
Šrouby musí být kompletní. Nože musí být nepoškozené, rovnoměrně opotřebené a přiměřeně 
ostré. Šrouby dotahujte předepsaným momentem. 

• Pohybujete-li se se strojem mimo pracovní prostor, vždy vypněte žací nože a nastavte maximální 
výšku sečení. Předejdete tím poškození nožů.  

• Po použití uchovejte stroj čistý. Při čištění nepoužívejte benzín ani podobné ropné produkty.  
• Nezasahujte rukama ani nohama do prostoru pod sekačkou nebo pod kryty motoru a do 

převodového ústrojí.  
• Jste-li nuceni zasahovat pod stroj, počkejte, až se veškeré rotující části zastaví. Pozor, nože 

dobíhají! Doba doběhu je závislá na stavu a opotřebení spojky. Dbejte na pravidelné údržby spojky v 
odborném servisu.  

• Při obsluze stroje používejte pevnou, uzavřenou obuv a pracovní oděv. Nenoste krátké kalhoty, 
lehkou obuv nebo volné oblečení, jehož části by mohly být sekačkou zachyceny.  

• Je přísně zakázáno, aby obsluha stroje nosila volné oděvy. 
• Pro ochranu obličeje používejte obličejový štít. 
• Nepoužívejte stroj po požití alkoholu, léků ovlivňujících vnímání nebo drog.  
• Před nastartováním motoru se vždy přesvědčte, že je žací ústrojí vypnuto. Je-li spínač nožů v poloze 

ZAPNUTO, nelze sekačku nastartovat. Nevstupujte do případné dráhy sekačky.  
• Při používání sekačky si počínejte tak, abyste stroj stále dobře viděli, aby byl v dosahu dálkového 

ovládání a abyste dokázali včas rozpoznat nebezpečné situace a patřičně na ně reagovat. 
Nezneužívejte maximálního dosahu dálkového ovládání.  

• Při používání sekačky dodržujte veškeré obecně platné předpisy o bezpečnosti práce. 
• Práci se sekačkou začněte pouze v případě, že stroj není poškozen předcházejícím provozem. 
• Nezasahujte do seřízení motoru, zejména do regulátoru otáček, neupravujte výfuk. 
• Nepracujte se sekačkou, pokud máte v nádrži méně než 20% paliva. 
• Sekačku nepřemísťujte prostřednictvím tažného prostředku.  
• Stroj je určen pro obsluhu starší 18 let, která byla zaškolena a seznámena se strojem a návodem k 

použití.  
• Návod k použití musí být uložen na místě, které je trvale přístupné obsluze stroje, a musí být 

obsluze kdykoliv k dispozici.  
• Nedovolte, aby výrobek používaly děti nebo neoprávněné osoby.  
• Dříve než uvedete stroj do chodu, musíte být obeznámen s veškerými symboly u ovladačů a 

indikátorů na sekačce i DO. 
• Zvýšenou pozornost věnujte zastavení a vypnutí motoru a nouzovému vypnutí stroje. 
• Před použitím sekačky na svahu si nejprve prakticky ověřte svoji schopnost ovládat sekačku na 

dostatečně volné a prostorné rovině. Naučte se dokonale ovládat pohyb po ploše, obsečení keřů, 
stromků a ostatních terénních prvků a překážek. 

• Při provozu a pohybu sekačky na svahu, mějte nastaveny vždy maximální otáčky motoru. Při 
zastavení a odstavení stroje na svahu, natočte kola kolmo na svah.   

• Při používání nebo přepravě sekačky musí mít obsluha sekačku vždy ve svém zorném poli. 
Maximální bezpečná vzdálenost obsluhy od sekačky je 50 metrů. 

• Při používání sekačky důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu a 
zároveň respektujte místní předpisy a nařízení pro stroje vyzařující hluk, zejména při používání v 
prostorách nemocnic, lázeňských zařízení a v jiných citlivých oblastech.  

• Vysokou pozornost musí obsluha věnovat prostoru, do kterého může být vlivem rotace nože 
vymrštěna mulčovaná tráva. Do tohoto prostoru nesmí vstupovat obsluha ani jiné osoby, děti či 
zvířata. Důraz na ochranu před případným nežádoucím úletem částic musí být kladen zejména při 
sečení nerovných ploch, na kterých může dojít k vychýlení žacího ústrojí (zvednutím jedné ze stran 
stroje) při přejezdech nebo nájezdech na hrany terénů. 

• Obsluha stroje je odpovědná za jakékoliv škody, které jsou činností stroje způsobeny třetím osobám. 
Sekačka smí být použita k práci na svazích se sklonem uvedeným v kapitole 4.3. 
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• Než začnete se strojem pracovat, odstraňte z plochy, kterou zamýšlíte sekat, veškeré kameny, 
kousky dřeva, skla, dráty, kosti, větve a jiné cizí předměty, které by mohly být při sečení vymrštěny 
nebo by mohly poškodit sekačku. 

• Při používání sekačky nejezděte v blízkosti srázů, roklí, nezpevněné půdy nebo v místech, kde hrozí 
pád nebo převrácení stroje.  

• Při práci se vyhýbejte krtincům, betonovým podstavcům, patníkům, pařezům, náhodným kamenům, 
obrubníkům záhonům a chodníkům, které nesmějí přijít do kontaktu s nožem. Hrozí zde nebezpečí 
poškození a destabilizace stroje. 

• Se sekačkou nenajíždějte do hromad písku, štěrku a podobných materiálů.  
• Při práci věnujte pozornost vedením elektrické energie. Zejména při pojezdu pod ním může dojít k 

narušení radiového signálu. V takovém případě sekačka neprodleně vypíná chod spalovacího 
motoru a zastavuje veškeré pohyby. 

• Používáte-li stroj u frekventovaných komunikací, zajistěte, aby sekačka neohrožovala případným 
úletem nežádoucích předmětů osoby, které procházejí nebo projíždějí kolem, popřípadě jejich 
majetek. Volte vhodný pracovní postup (Vizte kapitola Provoz). 

• Uživatel/obsluha je zodpovědný za bezpečnost osob, které vstoupí a nachází se v pracovním 
prostoru stroje. Při vstupu těchto osob do pracovního prostoru práci přerušte. 

• Přeprava osob, zvířat či břemen na sekačce je zakázána. 
• Neodkládejte na sekačku žádné předměty ani nářadí. 
• Při používání sekačky – zejména je-li větrno – orientujte stanoviště obsluhy tak, aby výfukové plyny, 

případně prach nebo mulčovaná tráva nebyly strhávány na obsluhu. 
• Přerušte práci a vyčistěte stroj a chladicí povrchy několikrát během práce v prašném prostředí, 

abyste předešli přehřívání při provozu. Pokud je to nutné, vyčistěte stroj a jeho chladicí povrch při 
práci i několikrát. Vrstva prachu nesmí přesáhnout 1 mm. 

• Palivo doplňujte pouze, když je stroj v klidu a jeho palivová nádrž je chladná, pokud možno před 
zahájením práce. V nádrži sekačky mějte min. 20 % paliva. Pokud potřebujete doplnit palivo během 
práce, nedoplňujte je do horké nádrže nebo při horkém motoru. Nechejte stroj vychladnout.  

• Před doplněním paliva stiskněte tlačítko STOP na ovládacím panelu sekačky. 
• Nedoplňujte palivo za chodu motoru stroje. 
• Nestartujte motor, pokud se v bezprostřední blízkosti sekačky nachází rozlité palivo, otevřené 

nádoby s palivem nebo jinou hořlavinou, případně hořlavé plyny. 
• Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného ohně. 
• Nevystavujte/neodstavujte stroj v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů, které vyzařují teplo. 
• Během provozu a bezprostředně po odstavení stroje se částí, které mají tendenci se zahřívat. Jedná 

se zejména o výfuk motoru, kovové části hydraulického pohonu a kovové části spalovacího motoru. 
• Během provozu stroje se nedotýkejte vysokonapěťového vodiče vedoucího k zapalovací svíčce. 
• Po spuštění motoru zkontrolujte funkčnost nouzového vypínání motoru z vysílačky. Tuto funkci 

kontrolujte minimálně 1× v průběhu směny, vždy však pokud přejedete se sekačkou na novou 
plochu pro sečení. 

• Před zahájením práce vyzkoušejte funkci bezpečnostních prvků nouzového vypínání na sekačce. 
• Nikdy nenechte stroj se spuštěným motorem bez dozoru. 
• Pokud je motor stroje v chodu, neodkládejte vysílačku a nezasahujte do částí stroje ani s nimi 

nepohybujte. 
• l při krátkodobém opuštění stroje vždy vypněte motor a stlačením červeného tlačítka STOP na 

ovládacím panelu sekačky a následným vyjmutím klíčku jej zajistěte proti spuštění. Vysílačku 
nenechávejte u sekačky, ale na jiném řádně zajištěném místě, které je nedostupné nepovolaným 
osobám. 

• Žací nože uvádějte do chodu pouze bezprostředně před začátkem sečení.  
• Žací ústrojí vypněte, motor zhasněte a vyjměte klíček ze zapalování vždy, když: 

o čistíte stroj 
o odstraňujete nečistoty na žacím ústrojí (trávu nebo jiné předměty). 
o najedete na cizí předmět a je třeba zjistit možné škody, popřípadě je odstranit 
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o stroj nepřirozeně silně vibruje a je třeba zjistit příčinu těchto vibrací 
o opravujete motor nebo jiné části sekačky (odpojte i kabely ze zapalovacích svíček). 

• Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo při dostatečně dobrém umělém osvětlení. Stroj 
nepoužívejte za snížené viditelnosti (šera, mlhy, hustého deště apod.).  

• Nenechávejte stroj pracovat v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují CO, poškozují lidské 
zdraví a mohou způsobit i smrt. 

• Motor startujte anebo ponechávejte v chodu jen na otevřeném prostranství. Je-li motor stroje 
startován anebo ponechán v chodu v uzavřeném prostoru, musí být:  

o výfukové plyny odváděny prodloužením výfukového potrubí stroje mimo uzavřený prostor 
o musí být zajištěno dostatečné větrání a přívod čerstvého vzduchu tak, aby nedošlo k 

nahromadění CO. 
• Před odstavením do uzavřeného prostoru ponechte motor sekačky a hydraulický pohon stroje řádně 

vychladnout. 
• Pravidelně odstraňujte hořlavé látky (suchou trávu, listí) z prostoru výfuku, motoru, akumulátoru, 

řemenů žacího ústrojí a spojky. 
• Stroj ovládejte vždy z takového pracovního místa, ze kterého máte dokonalý výhled na celou 

pracovní plochu i na sekačku a nejste ohrožení. 
• Při práci měňte pracovní místo dle potřeby tak, abyste vždy měli dokonalý výhled na sekačku. 
• Nevstupujte nikdy do prostoru pod sekačku nebo přímo nad ní, pokud pracuje na svahu.  
• Pracovní místo pro obsluhu volte v dostatečné vzdálenosti od sekačky (maximálně však 50 metrů), 

abyste byli chráněni před náhodným úletem cizích předmětů od sekačky.  
• Neovládejte sekačku, pokud na ni nevidíte (za terénními překážkami, za rohem budovy, schovaná v 

trávě atd.) 
 

3.3 BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ 
Bezpečnostní štítky jsou rozmístěny strategicky po obvodu výrobku, aby vám připomínaly možná rizika. 
Dříve než sekačku uvedete do provozu, zkontrolujte stav bezpečnostního značení. Pokud nálepky na stroji 
chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého prodejce a obnovte jejich umístění na stroji. Důkladně se 
s nimi seznamte.  
Bezpečnostní značení umístěné na stroji neodstraňujte ani nepoškozujte. Ze stroje neodstraňujte žádné 
kryty a bezpečnostní prvky. Jsou zde pro vaši ochranu. Stroj nepoužívejte s poškozenými či chybějícími 
ochrannými zařízeními a kryty. Udržujte stroj a jeho příslušenství vždy v čistotě a v dobrém technickém 
stavu. 
Je nepřípustné provádět na stroji změny a zásahy, které nejsou odsouhlaseny výrobcem. Jakákoliv 
změna provedená na stroji může vést k nebezpečné situaci a úrazu. Při nedodržení těchto pokynů 
nenese výrobce za stroj žádnou odpovědnost a záruční podmínky mohou pozbýt platnosti. 
Vždy používejte stroj vybavený všemi bezpečnostními prvky.   
 
 

VAROVÁNÍ 
Bezpečnostní štítky na sekačce varují před konkrétním nebezpečím. Nebudete-li se řídit 
bezpečnostními pokyny, můžete utrpět zranění. 
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IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ 
U

m
ís

tě
ní

 

D
íl 

č.
 

Popis 

Po
če

t 

Štítek 

1 

SX
P-

01
0 

Aretace a nastavení výšky strniště 1 

 

2 

SX
P-

01
2 

Označení paliva 1 

 

3 

SX
P-

00
6 

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 

4 

 Nebezpečí zásahu letícími objekty 
Pozor, rotující součásti 

Používejte ochranné rukavice při 
výměně nožů 

Hrozí poranění končetin rotujícími noži 
Neodjímejte kryt, pokud je stroj v chodu 
Pozor, hořlavá látka, nebezpečí požáru 

4 

SX
P-

00
5 Nebezpečná zóna 

1 

 

Svahová dostupnost 

5 

SX
P-

00
4 

Před manipulací si přečtěte návod 

1 

 

Při provádění údržby, oprav a zásahů 
do stroje postupujte dle návodu. Vždy 

vyjměte klíč z CENTRAL STOP tlačítka. 
Používejte ochranné pracovní pomůcky 

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 
Nebezpečí vtažení prstů a dlaně do 

stroje 
Nebezpečí zranění paprskem 

vysokotlaké kapaliny 
Před uvedením do chodu uzavřete 

všechny ochranné kryty 
Přeprava osob na stroji je zakázaná 
Výstraha nebezpečí zásahu letícími 

objekty 

Pozor, elektrický akumulátor 
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6 

SX
P-

00
1*

 
Správný směr navíjení lana 

1 

 

Špatný směr navíjení lana 

Při navíjení/odvíjení udržujte lano 
napnuté 

7 
 

SX
P-

00
2*

 

Před manipulací si přečtěte návod 

1 

 Nebezpečí vtažení prstů a dlaně do 
stroje 

Před uvedením do chodu uzavřete 
všechny ochranné kryty 

Zapnutí/vypnutí stroje 

8 

SX
P-

00
3*

 

Zapnutí/vypnutí navijáku otočením páky 1 

 
* není součástí výbavy verze lite 

 

 

1 

2 

3 

5 
4 

5 

6 
7 

8 

4 

3 
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HRDLO PALIVOVÉ 
NÁDRŽE 

CENTRAL STOP 

BEZPEČNOSTNÍ 
MAJÁK 

INTEGROVANÝ 
STABILIZAČNÍ 
NAVIJÁK (není 

součást verze lite) 

DÁLKOVÝ 
OVLADAČ (DO) 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
A POJISTKOVÁ 

SKŘÍŇ 

HRDLO, MĚRKA 
MOTOROVÉHO 

OLEJE 

MADLO ZDVIHU 

HRDLO PALIVOVÉ 
NÁDRŽE 

RÁDIOVÝ 
PŘIJÍMAČ 

HRDLO 
HYDRAULICKÉ 

NÁDRŽE 

BEZPEČNOSTNÍ 
MAJÁK STOP TLAČÍTKO 

4 O SEKAČCE  
4.1 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK 
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4.2 POUŽITÍ SEKAČKY 
Sekačka je určena k použití za normálních podmínek pro účely sečení pravidelně udržovaných 
travnatých porostů na rovině i ve svažitém terénu. Není určena pro sečení náletových křovin. Sekačka je 
obsluhována jednou osobou prostřednictvím dálkového radiového ovladače. Každé jiné použití je v rozporu 
se stanoveným způsobem používání.  

Sekačku smějí používat a opravovat pouze oprávněné, odpovědné, tělesně i duševně způsobilé osoby 
starší 18 let, které si osvojily, v tomto návodu uvedené, postupy správného a bezpečného používání a 
údržby sekačky a seznámily se s platnými předpisy a zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
se sekačkou. 

Před použitím sekačky a při jízdě je zapotřebí posoudit její vhodnost s ohledem na zamýšlený účel použití 
(velikost sekačky, výkonnost, technické parametry atd.). Je nezbytné potenciální nebezpečí řádně zvážit a 
během provozu neustále sledovat. 
 

4.3 MAXIMÁLNÍ HODNOTA SKLONU SVAHU 
ZA SUCHA: 
Jízda po svahu po vrstevnici:   Max. sklon svahu je 40° 
Jízda po svahu nahoru a dolů:   Max. sklon svahu je 40° 
Jízda po svahu s navijákem:   Max. sklon svahu je 55°  
  
ZA MOKRA:  
Pro veškeré plochy bez použití navijáku  Max. sklon svahu je 20° 
Pro veškeré plochy s použitím navijáku  Max. sklon svahu je 55° 
 
Verze SPIDER CROSS LINER lite: 
ZA SUCHA: 
Jízda po svahu po vrstevnici:    Max. sklon svahu je 35° 
Jízda po svahu nahoru a dolů:   Max. sklon svahu je 35° 
 
ZA MOKRA: 
Pro veškeré plochy    Max. sklon svahu je 20° 
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4.4 ZAKÁZANÉ POUŽITÍ  

• Sekačka nesmí být používána k jinému účelu než, který je popsáno v této kapitole 2.2 Použití sekačky 
• Sekačka nesmí být používána na plochách, na kterých se vyskytují nebo jsou znečištěny sklem, 

kamením, železem nebo jinými nežádoucími předměty, které mohou být při sekání vymrštěny rotujícím 
nožem nebo kterými se může sekačka poškodit.  

• Sekačka může být používána na svahu převyšujícím 20° za mokra, vlhka či mlhy, kdy je svahová 
dostupnost a stabilita sekačky nepříznivě ovlivněna adhezí s podkladem, bez ohledu a typ sečené 
plochy pouze s použitím stabilizačního navijáku). 

• Sekačka nesmí být požívána, pokud se v okruhu 15 metrů od stroje/sekané plochy pohybují lidé nebo 
zvířata.  

• Sekačka nesmí být v žádném případě používána, pokud jste se dopředu důkladně neseznámili s 
terénem, zejména s výskytem nežádoucích terénních nerovností, výčnělků, pařezů, neúnosných míst, 
močálů, prohlubní atd.  

• Sekačka nesmí být používána na svazích s větším náklonem, než je uvedeno výše. 
• Sekačka nesmí být používána jako tažný nebo přepravní prostředek.  
• Je přísně zakázáno se sekačkou pojíždět po veřejných komunikacích.  
• Je přísně zakázáno zvyšovat maximální otáčky nebo výkon motoru nad hranice uvedené výrobcem a 

také provádět jakékoli jiné zásahy do konstrukce stroje či nastavení motoru. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škody a zranění vzniklá v důsledku těchto zásahů a změn.  

• Je přísně zakázáno stroj používat po požití alkoholu nebo léku ovlivňujícího vnímání, případně drog.  
• Je přísně zakázáno najíždět se sekačkou do hromad písku, štěrku a podobných materiálů, na pařezy, 

kameny, stavební prvky či jiné překážky, které mohou způsobit nestabilitu stroje. 
• Je přísně zakázáno používat stroj za snížené viditelnosti (šera, mlhy, hustého deště apod.).  

 

4.5 NEBEZPEČNÁ ZÓNA 
Obsluha sekačky je povinná vyhodnotit rizikovost nebezpečné 
zóny a zároveň zajistit, aby se žádné osoby, ani zvířata, 
nepohybovala v rámci nebezpečné zóny. 

V případě, že hrozí nebezpečí převržení sekačky, pádu apod., je 
obsluha povinná označit a zajistit nebezpečnou zónu. (pomocí 
vymezovací pásky, výstražné cedule nebo pomocí další proškolené 
osoby, která hlídá vymezený prostor). 

Bezpečná vzdálenost při práci obsluhy od stroje je min. 5 m. 
V případě práce na svahu, je zakázáno stroj ovládat z prostoru nad a pod sekačkou, jak je znázorněno na 
piktogramu. Pokud si situace vyžádá menší vzdálenost od stroje (např.  při najíždění na přepravní vozík), je 
obsluha povinná chovat se maximálně obezřetně a dbát všech bezpečnostních předpisů. Žací ústrojí 
sekačky musí být přitom vždy vypnuté!  

Bezpečná vzdálenost ostatních osob je min. 15 m.  
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4.6 SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

VYPÍNÁNÍ / ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY  

Pro vypnutí sekačky slouží dvě tlačítka červené barvy CENTRAL STOP. Jedno je umístěno na sekačce 
(1), druhé na dálkovém ovladači (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRAL STOP je dvoupolohový vypínač. Stisknutím dojde k vypnutí všech systémů sekačky, 
pootočením po směru hodinových ručiček k zapnutí. K zapnutí sekačky je zapotřebí klíč.  
 
STANDARDNÍ VYPÍNÁNÍ  
Sekačku standardně vypínejte stisknutím tlačítka CENTRAL STOP na sekačce a vypnutím dálkového 
ovladače hlavním vypínačem modré barvy, který je umístěn na levé straně dálkového ovládání.  
 
NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ  
Pro nouzové vypínání sekačky slouží CENTRAL STOP na dálkovém ovládání. Tento způsob vypnutí 
používejte vždy, když nejste schopni se k sekačce přiblížit dostatečně rychle, či obecně není bezpečné se 
k sekačce přibližovat.  
Po stištění CENTRAL STOP tlačítka na ovladači je nezbytné stisknout CENTRAL STOP tlačítko i na 
sekačce. Nezapomeňte následně vypnout i dálkové ovládání hlavním vypínačem.  
 
AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNÁNÍ 
Sekačka je vybavena automatickou detekcí vybraných bezpečnostních parametrů. Přehled parametrů 
naleznete v Kapitole 3.1 – Bezpečnostní varování. Dojde-li k překročení určené limitní hodnoty, sekačka se 
automaticky vypne.  
Po automatickém vypnutí je vždy nezbytné sekačku vypnout ručně pomocí CENTRAL STOP tlačítka na 
sekačce a dálkové ovládání pomocí hlavního vypínače.  
 
 

2 – CENTRAL STOP na ovladači 1 – CENTRAL STOP na sekačce 
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DÁLKOVÝ OVLADAČ (DO) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – směr vpřed   C – směr doprava 
B – směr vzad   D – směr doleva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATERIE DO 
 
Baterie dálkového ovladače je  
zobrazena na obrázku. Pro výměnu nebo  
nabití baterie z DO ji vyjměte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLAČÍTKO 
AKTIVACE 

HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

DO 

SMYKOVÉ 
ZATÁČENÍ* 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 
(DO) 

BATERIE 

D C 

A 

B 

PŘEPÍNÁNÍ 
RYCHLOSTI POJEZDU 

ŽELVA / ZAJÍC 

TLAČÍTKO 
AKTIVACE 

HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

SMYKOVÉ 
ZATÁČENÍ* 

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ 
ŽACÍHO NOŽE 

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ 
MOTORU 

NASTAVENÍ 
OTÁČEK 
MOTORU 

 

SVĚTELNÉ SIGNÁLY 
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SIGNALIZACE NA OVLADAČI 
 
Dálkový rádiový ovladač má v blízkosti STOP tlačítka dvě LED diody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZELENÁ LED DIODA ČERVENÁ LED 
DIODA 

Význam 

NESVÍTÍ NESVÍTÍ DO je vypnutý 
PŘERUŠOVANĚ SVÍTÍ NESVÍTÍ DO a řídící jednotka spolu nekomunikují 
OPAKUJE SEKVENCI 

PŘERUŠENÉ SVÍCENÍ + 
PAUZA 

NESVÍTÍ Je spuštěn DO a jednotky komunikují přes rádiové spojení 
ve frekvenčním pásmu 863-870MHz 

OPAKUJE SEKVENCI         
2x PŘERUŠENÉ 

SVÍCENÍ + PAUZA 

NESVÍTÍ Je spuštěn DO a jednotky komunikují přes rádiové spojení 
ve frekvenčním pásmu 915-928MHz 

 
Červený signál převažuje nad zeleným, svítí-li obě diody najednou. 
Poruchy signalizováním LED diodami jsou popsány v přiloženém návodu na řídící jednotku. 
 

ZELENÁ LED DIODA ČERVENÁ LED DIODA 
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5 PROVOZ 
Cílem této části příručky je vést obsluhu k tomu, aby se krok po kroku seznámila s používáním sekačky tak, 
aby s ní mohla pracovat efektivně a bezpečně.  

Uživatel / obsluha je osoba zodpovědná za bezpečnost osob, které vstoupí a nachází se 
v pracovním prostoru sekačky. Obsluha sekačky je odpovědná za jakékoliv škody, které jsou 
činností sekačky způsobeny třetím osobám.  

Sekačka smí být použita k práci na svazích se sklonem uvedeným v kapitole 4.3 MAXIMÁLNÍ HODNOTA 
SKLONU SVAHU. 

Před prvním uvedením sekačky do provozu je každý majitel povinen zajistit zaškolení a praktický výcvik 
svých pracovníků – obsluh v ovládání sekačky. Zaškolení a praktický výcvik provede obchodní zástupce – 
produktový specialista dodavatele sekačky při předání do provozu. 
 

5.1 PROHLÍDKA SEKAČKY 
Předtím, než zahájíte práci se sekačkou, je nezbytné provést následující kontrolu. Pokud se při kontrole 
objeví závady, musí být nejprve odstraněny, teprve poté je možné se sekačkou zahájit práci. 
 
ČISTOTA SEKAČKY 
• Odstraňte špínu a smetí v blízkosti spojovacích článků, čepů, oblasti motoru, krytu výfuku, alternátoru, 

startéru a ovládacích prvků. 
• Očistěte všechny bezpečnostní štítky s pokyny.  
• Proveďte důkladnou prohlídku za účelem zjištění případných závad, či nedostatků. 

 
PROVOZNÍ KAPALINY  
• Zkontrolujte množství motorového a hydraulického oleje. 
• Zkontrolujte množství paliva (je-li v nádrži méně než 20 % nádrže, je nutné palivo doplnit). 
• Překontrolujte, zda pod sekačkou neunikají provozní kapaliny. 
• Zajistěte, aby víčka všech plnicích hrdel byla správně nainstalována. 

 
PNEUMATIKY 
• Překontrolujte tlak a vzorek pneumatik. 

 
ŽACÍ ÚSTROJÍ 
• Překontrolujte stav žacího nože (nůž musí být řádně nabroušen a nesmí nést známky deformací). 
• Zkontrolujte utažení šroubu nože. 

 
BEZPEČNOSTÍ PRVKY 
• Překontrolujte funkčnost CENTRAL STOP tlačítek, dálkového ovládání a přenosu signálu. 
• Proveďte vizuální kontrolu dotažení šroubů a matic. 
• Překontrolujte, zda jsou na stroji čitelné veškeré bezpečnostní polepy. 

 
STABILIZAČNÍ NAVIJÁK (není součástí verze lite) 
• Překontrolujte stav lana navijáku, uložení lana na navíjecím bubnu. 
• Překontrolujte stav karabiny. 



 

20/62 
 

5.2 NASTARTOVÁNÍ MOTORU 
Před nastartováním motoru vždy proveďte prohlídku sekačky (viz. kapitola 5.1.) 

 
Pro nastartování je nezbytné, aby byl joystick pojezdu v neutrální pozici a páka pro zapnutí žacího ústrojí 
na pozici OFF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Zapněte dálkový ovladač otočením 
hlavního vypínače do polohy 1. 

 
 
 

2) Aktivujte dálkový ovladač otočením 
CENTRAL STOP tlačítka ve směru 
hodinových ručiček.  

 
 

3) Klíčem odemkněte CENTRAL 
STOP na sekačce. 

 
 
 

4) Stiskněte tlačítko aktivace 
dálkového ovládání. 

 
 
 
 

5) Nastavte otáčky motoru na 
maximum. 

 
 
 
 
 
 

TLAČÍTKO 
AKTIVACE 

HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

JOYSTICK 
ZATÁČENÍ 

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ ŽACÍHO 
NOŽE 

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ 
MOTORU 

NASTAVENÍ OTÁČEK 
MOTORU 

CENTRAL STOP 
TLAČÍTKO 

JOYSTICK 
POJEZDU 

CENTRAL STOP 

CENTRAL STOP 

NASTAVENÍ OTÁČEK 
MOTORU NA MAXIMUM 

HLAVNÍ VYPÍNAČ 

TLAČÍTKO 
AKTIVACE 
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6) Přepněte páku pro startování do 
pozice zapnuto a držte ji v této 
poloze až do nastartování motoru. 

 
 

 
 
7) Po nastartování ponechte sekačku cca 2 minuty na místě s vypnutým žacím ústrojím, dokud se 

motor nezahřeje na provozní teplotu.  
 
Pro práci se strojem mějte otáčky motoru nastavené na maximum. 
 

 
Pokud se nepodaří motor nastartovat, opět se zablokují funkce sekačky. V takovém případě je 
nutné přepnout páku pro startování motoru do polohy vypnuto a celý postup startování 
opakovat znovu od prvního bodu. 
 
 
Pokud se opakovaně nedaří motor nastartovat, přehled možných příčin a doporučených 
opatření naleznete v kapitole 9 Závady a nápravy.  
 

 
VAROVÁNÍ 
Pokud přestane během chodu motoru kterékoliv z varovných světel signalizovat nebo pokud 
se řádně nevypne, zastavte motor ihned, jakmile to bude bezpečné.  
 

5.3 ZASTAVENÍ A PARKOVÁNÍ 
 
VAROVÁNÍ  
Nesprávně zaparkovaná sekačka se může samovolně rozjet. Dodržujte pokyny pro správné 
zaparkování sekačky. 

 
Sekačku zastavte na suchém a rovném místě, kde nebude představovat nebezpečí. Pokud jste nuceni 
sekačku zastavit na svahu, otočte kola kolmo vůči svahu a pomocí klínů je zajistěte vůči samovolnému 
rozjezdu.  
 

1) Uveďte páku pojezdu pozvolna do 
neutrální pozice tak, aby sekačka hladce 
zastavila.  

 
 
 

 
2) Snižte otáčky motoru na minimum. 
 
 
 
 
 
 
 

 

NASTARTOVÁNÍ 
MOTORU 

PÁKA 
JOYSTICKU 
POJEZDU  

NASTAVENÍ 
OTÁČEK 
MOTORU  
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CENTRAL 
STOP 

 
3) Přepněte páku žacího nože do polohy 

"OFF BLADE" (vypnuto) 
 
 
 
4) Přepněte páku startování motoru do  

polohy vypnuto. 
 
 

 
 
 

5) Stiskněte tlačítko CENTRAL STOP na 
sekačce. 

 
 
 

 
6) Vypněte ovladač hlavním vypínačem 

otočením do polohy 0. 
 
 
 
 
 

NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ CHODU MOTORU 

Pro nouzové vypínání používejte přednostně CENTRAL STOP na dálkovém ovládání. CENTRAL STOP 
na sekačce používejte pouze, pokud je sekačka stabilní a na rovině nebo jste v bezprostřední blízkosti 
sekačky a sekačkou nemůžete být ohroženi. Nežli se k sekačce přiblížíte, vždy vypněte žací ústrojí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Tlačítka CENTRAL STOP na DO a na sekačce by měla být použita, kdykoliv situace vyžaduje 
nouzové zastavení. 

 
Sekačku je vždy nezbytné následně vypnout pomocí CENTRAL STOP tlačítka na sekačce a dálkové 
ovládání pomocí hlavního vypínače. 
 
 

VYPNUTÍ 
ŽACÍHO 
NOŽE 

 VYPNUTÍ 
MOTORU 

HLAVNÍ VYPÍNAČ  
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5.4 JÍZDA SE SEKAČKOU 
Při jízdě je třeba dbát na to, abyste sekačku měli stále pod kontrolou. Je třeba dávat pozor na různé 
překážky a stále mít na paměti možné nebezpečné situace. 
Sekačku rozjíždějte pozvolna, abyste byli schopni reagovat na směr, kterým se sekačka rozjede. Při 
sjíždění ze svahu je třeba předem zvolit vhodnou rychlost. Je třeba volit rychlost s ohledem na rizika. 
 

VAROVÁNÍ  
Pohybování pákou pro pohyb vpřed/vzad za jízdy může způsobit poranění vás i jiných osob. 
Sekačka změní směr okamžitě a bez upozornění. S pákou je nutno zacházet přesně podle 
příslušných pokynů. 
 
VAROVÁNÍ 
Je zakázáno přejíždět se sekačkou (aniž by vykonávala práci) při zapnutém žacím ústrojí. 
 

 

VOLBA RYCHLOSTI 

Vždy volte takovou rychlost jízdy, která umožní vyhovující kvalitu sečení. Při volbě rychlosti postupujte vždy 
od nižší rychlosti k vyšší, ne naopak. K regulaci rychlosti slouží páka pojezdu.  
 
Rozsah rychlosti lze změnit prostřednictvím páky želva/zajíc. Přepnutím na mód zajíce dosáhnete nejvyššího 
rozsahu rychlosti sekačky. 
 

 
VAROVÁNÍ 
 Rychlost nikdy nesnižujte snížením otáček motoru! Rychlost se mění vždy jen vychýlením 
joysticku.  

 

SPIDER MODE 

Sekačka je vybavena patentovaným systémem pojezdu, díky kterému je schopna neomezeného pohybu do 
všech stran. 
Pojezdový systém je charakteristický pohonem všech kol vpřed i vzad a neomezeným plynulým natáčením 
všech kol v plném rozsahu 360° (tzv. tančící krok). 
 

SMYKOVÉ OTÁČENÍ 

Smykové otáčení slouží k otočení stroje kolem své osy.  
 
Postup pro smykové otočení sekačky: 

1) Zastavte sekačku na rovnou plochu a natočte kola do přímého směru ve směru navijáku 
2) Držte spínač smykového zatáčení, až se dvojice kol otočí o 180° 
3) Současným vychýlením joysticku pojezdu vpřed (popř. vzad) otáčejte sekačkou kolem své osy do 

požadované pozice. 
 

VAROVÁNÍ 
Smykové otáčení provádějte vždy na vodorovném a pevném podkladu. Smykové otáčení může 
způsobit narušení terénu.  
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UPOZORNĚNÍ 
Smykové otáčení slouží pouze ke korekcím směru pojezdu sekačky. Příliš častým otáčením trpí 
převody a pneumatiky.  
 

 

5.5 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ŽACÍHO NOŽE 
Pro zapnutí žacího ústrojí přepněte přepínač zapnutí/vypnutí nože do 
polohy ON. 
Pro vypnutí žacího ústrojí přepněte přepínač zapnutí/vypnutí nože do 
polohy OFF. 
 
 

VAROVÁNÍ 
Žací nůž mějte zapnutý pouze v případě, že právě sečete. V případě přejíždění mezi sečenými 
oblastmi vždy žací ústrojí vypněte. 
 

5.6 NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ 

K dispozici jsou 4 polohy nastavení výšky sečení. Výšku sečení lze nastavit v rozmezí 45–110 mm.  
Výška sečení se nastavuje pomocí madla zdvihu na sekačce. Výšku sečení nastavujte pouze při vypnutém 
žacím ústrojí. 
 
Postup pro nastavení výšky sečení: 

1) Zastavte sekačku na vodorovný povrch a vypněte žací ústrojí  
2) Otočte madlem zdvihu tak, jak je ilustrováno na piktogramu. 
3) Nastavte požadovanou výšku sečení a zajistěte ji uvolněním madla 

 
U vysokého nebo mokrého porostu zvolte vyšší polohu sečení. Nejnižší poloha se používá při 
sečení rovných a udržovaných ploch. 
 

 

5.7 JÍZDA NA SVAHU 
Jízda na svahu klade na obsluhu řadu nároků. Je nezbytné neustále vyhodnocovat informace o pohybu 
sekačky na svahu a vlastnostech terénu. Důležitá je zejména přilnavost kol k travnatému, případně jinému 
podkladu a úhel náklonu sekačky. Pozornost věnujte i klimatickým podmínkám. 
Svahová dostupnost sekačky je odlišná na suchém, vlhkém a mokrém podkladu! 
 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JÍZDY NA SVAHU 

Ø Při práci na svahu začínejte od úpatí k vrcholu. Postup sečení z vrcholu k úpatí zvolte jen ve 
výjimečném případě a pouze na dobře známém terénu. 

Ø Vždy začínejte na svahu s nižším náklonem. Budete díky tomu schopni lépe vyhodnotit okamžitou 
svahovou dostupnost a zvolit další pracovní postup. Pokud budete pracovat na svahu s vyšším 
sklonem, může nastat situace, že bude sekačka vlivem nepříznivých adhezních podmínek na svahu 
klouzat. Vlivem dynamických účinků se sekačka může i převrátit. 

Ø Pokud sekačka sklouzává, nesnažte se ji zastavit a nepřistupujte k ní, zejména ne do prostoru 
pod ní nebo přímo nad ní. 

Ø Sekačky se nedotýkejte a nepřibližujte se k ní, pokud došlo k nadzvednutí kol nebo je sekačka 
nadměrně naklopená nebo je v nestabilní poloze nebo se již převrací. 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 
ŽACÍHO NOŽE 
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VYVARUJTE SE 
• Prudké a náhlé změně rychlosti pojezdu 
• Prudké a náhlé změny směru pojezdu 
• Vysoké rychlosti pojezdu 
• Nerovného nebo členitého podkladu 
• Podkladu s proměnlivou přilnavostí (přejíždění ze slunných na stinná místa atd.) 
• Pojezdu po posečeném materiálu 
• Zastavení ve svahu a vypnutí motoru 

 
UPOZORNĚNÍ 
Je-li povrch svahu mokrý či vlhký, maximální hodnota sklonu svahu, na kterém je povolená práce 
je 20°. 

 
Sekačka je vybavena integrovaným stabilizačním hydraulickým navijákem (dále jen „naviják“), který zajistí 
stabilitu stroje a ochranu před nežádoucím pohybem i na extrémních svazích. Naviják lze používejte pouze 
na ploše bez překážek, které by mohly poškodit lano. 
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5.8 HYDRAULICKÝ STABILIZAČNÍ NAVIJÁK* 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Udržujte naviják a jeho příslušenství v čistotě a v dobrém technickém stavu. Po ukončení práce 

proveďte jeho vyčištění ometením a otřením. Při čištění nepoužívejte benzín a podobné ropné 
produkty. 

• Lano navijáku nenatahujte/nekotvěte přes komunikace, chodníky a prostory v nichž se pohybují lidé.  
• Pracovní místo při používání navijáku volte tak, abyste se nepohybovali pod strojem nebo přímo nad 

ním a nekřižovali dráhu lana. Hrozí nebezpečí úrazu při pádu stroje nebo nebezpečí podklouznutí 
obsluhy a pádu pod sekačku. 

• Naviják používejte ke stabilizaci pouze a jenom pokud máte nastaveny max. otáčky motoru. 
• Nezasahujte končetinou do navíjecího bubnu a nesnažte se rovnat lano. Lano se navine podle 

momentální situace na navíjecím bubnu. 
• Karabina nesmí narážet ani být zatěžována další vnější silou (pouze tahem). 
• Dodržujte postup pro vázání lana navijáku ke kotvícímu bodu. 
• Karabina musí být vždy řádně uzavřena (uzamčena) blokovacím zámkem – karabina může 

bezpečně pracovat pouze uzavřená s blokovacím zámkem. 
• Práci na svahu začínejte od úpatí svahu k jeho vrcholu. Budete pracovat, zpravidla, od svahu 

nižšího ke svahu s vyšším sklonem a lépe vyhodnotíte okamžitou možnost další dostupnosti 
sekačky a pracovního postupu.  

• Pokud sekačka sklouzává, nesnažte se ji zastavit. 
• Při ovládání stůjte vždy stranou, nikdy však přímo nad strojem nebo pod jeho úrovní. Zajistěte, aby 

se v tomto prostoru nevyskytovaly ani žádné další osoby nebo zvířata. 
 
Hydraulický naviják nepoužívejte: 

• Pokud jsou některé jeho části poškozené nebo vykazují značné opotřebení  
• Pro jiné účely, než je stabilizace sekačky SPIDER CROSS LINER na svahu 
• K vytahování předmětů, jištění osob nebo předmětů na svahu.  
• Na svazích, kde jsou terénní překážky a hrozí riziko poškození lana nebo jeho zachycení na svahu. 
• Na místech, kde není kotvící bod dostatečně pevný a hrozí jeho uvolnění po ukotvení a při práci 

stroje. 
 
UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ NAVIJÁKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*není součástí verze lite 
 

OVLÁDACÍ PÁKA 
NAVIJÁKU 

KARABINA 
 

VODÍTKO 
NAVIJÁKU 

LANO 
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POLOHA 0: 
VYPNUTO 

POLOHA 1: 
ZAPNUTO 

OVLÁDÁNÍ NAVIJÁKU 
ZAPNUTÍ  
Pro zapnutí navijáku přepněte páku ovládání navijáku do polohy 1 
 
VYPNUTÍ 
Pro vypnutí navijáku přepněte páku ovládání navijáku do polohy 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAROVÁNÍ 
K sekačce se přibližujte pouze pokud je vypnuté žací ústrojí sekačky. 
 

 
KOTVENÍ LANA 
Pro správnou funkci stabilizačního navijáku je třeba zvolit vhodný kotvící bod. 
 
Kotvící bod vybírejte tak, aby: 
• v prostoru pohybu sekačky a lana nebyly žádné překážky, o které by se lano mohlo zachytit nebo 

poškodit 
• povrch kotvícího bodu byl hladký a bez ostrých hran 
• bylo možné lano s karabinou upevnit do výšky cca 30 cm nad zemí (nikdy lano nekotvěte přímo k zemi) 
• lano s karabinou zůstalo po celou dobu činnosti v nastavené poloze 
• byl dostatečně únosný (min. 200 kg) 
 
POSTUP PŘI KOTVENÍ 
 

1) Sekačku umístěte pod svah, svisle pod zvolený kotvící bod. 
2) Kola sekačky natočte kolmo ke spádnici svahu. 
3) Ujistěte se, že je žací ústrojí vypnuté a nastavte minimální otáčky motoru. 
4) Páku navijáku přepněte do polohy 1 (zapnuto). 
5) Páku pojezdu mírně vychylte ve zpětném směru, ve kterém dojde k odvíjení lana na bubnu navijáku. 

V originálním nastavení je naviják nainstalován tak, aby k jeho odvíjení docházelo při vychýlení 
páčky pojezdu stroje směrem k obsluze, tedy ZPĚT. (V případě, že lano místo odvíjení navíjí, 
vychylte páčku opačným směrem, lano z bubnu navijáku odviňte v celé jeho délce a následně 
naviňte tak, aby zpětným vychýlením páky pojezdu docházelo k odvíjení lana. 

Při malém vychýlení ovládací páčky pojezdu sekačky nedochází k pojezdu, ale je ovládán 
pouze naviják a lze tak odvinout nebo navinout tažné lano. 
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6) Lano obtočte kolem kotvícího prvku, uvolněte šroubovací pojistku, zaklesněte za lano a šroubovací 

pojistku řádně zašroubujte. 
7) Vychylte páčku pojezdu tak, abyste navinuli volný zbytek lana a lano na navíjecím bubnu mírně 

zatáhli. 
8) Zvyšte otáčky motoru na maximální. 
9) Pojezdová kola otočte směrem do svahu (vpřed) a mírně vychylte páku pojezdu na dálkovém 

ovládání vpřed, tj. směrem kdy sekačka pojíždí do svahu.  
10) Pokud souhlasí směr otáčení pojezdových kol a směr navíjení lana navijáku tzn. při pohybu sekačky 

do svahu se lano navijí, můžete se sekačkou zahájit sečení pozemku směrem do svahu. Pokud při 
pohybu sekačky do svahu se lano navijáku odvíjí, zastavte pojezd, otočte pojezdová kola o 180˚. 

11) Dbejte pozornost vůči lanu, aby lano bylo na bubnu navijáku v průběhu práce řádně navinuto, nebylo 
uvolněno, nezamotávalo se. Dojde-li k uvedeným situacím, nejprve závadu odstaňte, než budete 
v sečení na svahu pokračovat.  

 
UPOZORNĚNÍ 
Obsluha zodpovídá za zvolení vhodného kotvícího bodu. 
 

SEČENÍ S POUŽITÍM STABILIZAČNÍHO NAVIJÁKU 
 

UPOZORNĚNÍ 
Jízda na svahu klade na obsluhu řadu nároků a v průběhu pohybu na svahu musí obsluha 
neustále vyhodnocovat informace o pohybu stroje a vlastnostech terénu. 
 

Věnujte pozornost klimatickým podmínkám. Nespoléhejte se na upevnění sekačky na laně. Svahová 
dostupnost sekačky se bude podstatně měnit na suché, vlhké nebo mokré trávě. Dále bude záležet na 
kyprosti travnatého krytu. Na čerstvě vybudovaném svahu bude boční sjíždění podstatně vyšší než na 
tvrdém podkladu.  
 
ZPŮSOB POHYBU PO SVAHU 
 
Při použití navijáku se po svahu pohybujte výhradně po spádnici, 
nikoli po vrstevnici. Dbejte na to, aby lano bylo vždy napnuté.  
 
Nenajíždějte do keřů, nebo podobných překážek (i při jízdě ze svahu), 
jelikož sekačka se může o tyto překážky zastavit a může dojít 
k povolení lana a jeho zamotání. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Sekačka musí vždy jet v souladu se směrem NAVÍJENÍ 
lana, aby byla zachována stabilizační funkce navijáku. 
V opačném případě dojde k uvolnění tažného lana a jeho 
zamotání v bubnu.  

 
Způsob pohybu po svahu 
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6 SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA  
 

6.1 ČIŠTĚNÍ 

• Předtím, než zahájíte čištění stroje ponechte motor vypnutý a vyčkejte, než motor vychladne.  
• Čištění stroje pomocí vysokého tlaku vody se nedoporučuje. Tlaková voda může vniknout 

do elektrických částí, karburátoru nebo do vzduchového filtru a způsobit selhání sekačky. 
• V okolí elektrických komponent se zcela vyvarujte použití vody, neboť by mohlo dojít k nevratnému 

poškození řídící jednotky.  
• Motorový prostor doporučujeme čistit stlačeným vzduchem, případně vlhkou tkaninou.  
• Nánosy trávy je vhodné nejprve odstranit škrabkou a následně umýt mýdlovou vodou.  

 
POZOR  
Vždy dodržujte místní předpisy týkající se nakládání s odpady, které vzniknou při čištění 
sekačky. 
 

6.2 SKLADOVÁNÍ 
 
PŘÍPRAVA SEKAČKY K ULOŽENÍ 
 

1) Sekačku řádně očistěte od nánosů trávy a vysušte ji. 

2) Na určené části naneste doporučené mazivo. 

3) Zkontrolujte, zda na sekačce nejsou opotřebené či poškozené součásti. V případě potřeby je vyměňte. 

4) Zkontrolujte hladiny všech provozních kapalin. V případě potřeby doplňte. 

SKLADOVÁNÍ 
 

1) Umístěte sekačku na pevný a rovný povrch. V případě mírné svažitosti kola zajistěte klíny proti 

samovolnému rozjetí. 

2) Ujistěte se, že jsou všechny uzávěry uzavřeny. 

3) Vyjměte klíč z tlačítka CENTRAL STOP 

4) Vyjměte akumulátor ze sekačky (uchovávejte jej v teplém a suchém prostředí, pravidelně jej dobíjejte) 

5) Vyjměte baterii z dálkového ovládání (nabijte ji a uchovávejte v teplém a suchém prostředí, pravidelné 

dobíjení nevyžaduje) 

6) Sekačku zakryjte plachtou. 

PŘÍPRAVA NA SEZÓNU 
 

1) Zkontrolujte hladiny všech kapalin. V případě potřeby doplňte na doporučenou úroveň. 

2) Nainstalujte plně nabitý akumulátor do sekačky a baterii do DO. 

3) Spusťte motor. 

4) Vyzkoušejte správnou funkci ovládání. 
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6.3 DOPLNĚNÍ PALIVA 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

• K doplňování paliva si zvolte dobře větrané místo.  
• Nedoplňujte palivo, když běží motor nebo pokud jsou části sekačky zahřáté na vysokou teplotu. 

Vždy vyčkejte, dokud se teplota sekačky nesníží. 
• Chraňte palivový systém před otevřeným ohněm, při doplňování paliva nekuřte. 
• Máte-li podezření na únik paliva, motor okamžitě zastavte. Rozlité palivo může způsobit požár. 

Rozlité palivo okamžitě odstraňte. 
 

VAROVÁNÍ 
Při poruše motoru, která byla způsobena kvalitou a druhem použitého paliva, nepřebírá výrobce 
záruční odpovědnost. 
 
Na konci pracovní směny vždy naplňte palivovou nádrž. Tím předejdete kondenzaci vodních par 
na stěnách nádrže. 
 

7 PŘEPRAVA SEKAČKY 
 
UPOZORNĚNÍ 
Přeprava po vlastní ose na pozemních komunikacích je zakázána. 
 

Sekačku lze přepravovat pomocí přívěsného vozíku či na ložné ploše dodávkových automobilů. 
Dopravní prostředek a nájezdy musí mít dostatečné rozměry, nosnost a musí být v dobrém technickém 
stavu. 
 
Při najíždění / sjíždění z dopravního prostředku se ujistěte že: 

• na nájezdech není mastnota nebo led 
• sekačka nenajíždí na nájezdy pod nevhodným úhlem a nehrozí jí 

pád 
• jsou nájezdy dostatečně dlouhé 

 
 
 
Sekačku vždy řádně zajistěte, abyste zabránili jejímu nežádoucímu pohybu.  
Pro uchycení provlékněte upínací pás okolo nosníku motoru a pás připevněte k upínacím okům v 
přepravním prostředku. Uchycení proveďte z obou stran sekačky.  
 

POZOR  
Před provléknutím upínacího pásu dbejte zvýšené opatrnosti v okolí výfuku. Pokud je motor stále 
zahřátý, může dojít k popálení. Doporučujeme proto raději použít ochranné rukavice.  

 
 

NOSNÍK 
MOTORU 
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8 ÚDRŽBA 
 
Spider CROSS LINER byl navržen tak, aby byl bezpečný pro práci v náročných podmínkách a byl zároveň 
produktivní a úsporný. Pro zachování co nejlepšího stavu stroje je třeba, aby servisní opravy prováděl 
specialista servisu společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. Je zároveň třeba používat pouze 
originální díly DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. a také dodržovat předepsané servisní termíny.  
 
Je nezbytné, aby po každém servisním zákroku byl proveden záznam do formuláře či servisní knihy. Budete 
tak mít dobrý přehled o provedené údržbě a servisních úkonech.  
 
Pravidelné údržbě je třeba dbát zvýšenou pozornost. Zanedbání údržby může vést ke znehodnocení stroje a 
může dokonce způsobit, že se sekačka stane nebezpečnou jak pro operátora, tak pro své okolí. Dodržujte 
proto důsledně harmonogram údržby uvedený v kapitole 8.2. HARMONOGRAM ÚDRŽBY 
 
 
PODPORA PRO MAJITELE/OBSLUHU 
 
Snahou výrobce je maximální spokojenost zákazníka se svojí sekačkou. V případě problému se obraťte na 
servis nebo oddělení poprodejní péče společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky. Při předání a zaškolení se 
sekačkou získáte také kontakt na příslušný servis. 
 
Pro efektivní styk se servisem, poskytněte výrobci následující informace a údaje: 

1. Vaše jméno, adresa a telefonní číslo. 
2. Model sekačky a sériové číslo sekačky. 
3. Datum koupě a počet odpracovaných hodin. 
4. Podstata problému. 

 
 
NÁHRADNÍ DÍLY 
 
Použitím neoriginálních náhradních dílů a spotřebního materiálu vystavujete riziku operátora sekačky a 
současně můžete způsobit závadu sekačky. 
Přehled náhradních dílů naleznete v katalogu náhradních dílů, který získáte společně s tímto návodem 
k obsluze při předání sekačky SPIDER. Díly můžete následně objednávat na e-shopu, který naleznete na 
webových stránkách www.spider-cz.com. Pro objednávku je nezbytné se předem registrovat.  
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8.1 BEZPEČNOST ÚDRŽBY 
Stlačený vzduch 
Stlačený vzduch je nebezpečný. Vždy používejte osobní ochranné pomůcky. Nikdy nemiřte tryskou se 
stlačeným vzduchem na sebe nebo na ostatní. 
 
Pružiny 
Při demontáži sestav obsahujících součásti, které jsou pod tlakem pružin, vždy používejte osobní ochranné 
pomůcky. To vás ochrání před poraněním zraku způsobeným odletujícími díly. 
 
Odštěpky kovů 
Při vytahování nebo zasunování kovových kolíků můžete být poraněni odletujícími kovovými odštěpky. 
Použijte kladivo s měkkým povrchem nebo měděný trn pro zasunutí, resp. vytažení kovových kolíků. Vždy 
používejte osobní ochranné pomůcky. 
 
Hydraulický tlak 
Hydraulická kapalina, která je pod tlakem vám může ublížit. Před připojením nebo odpojením kterékoliv 
hydraulické hadice musí být hadice zbavena veškerého zbylého hydraulického tlaku. Zajistěte sekačku tak, 
aby ji nebylo možno při otevřených hadicích nastartovat. 
 
„O“ kroužky, těsnění a plochá těsnění 
Špatně osazené, poškozené nebo zpuchřelé „O“ kroužky, těsnění a ploché těsnicí kroužky mohou způsobit 
úniky a případné nehody. V případě poškození je vyměňte, pokud nebyly vydány jiné pokyny. V blízkosti 'O' 
kroužků a těsnění nepoužívejte trichlorethan (TCA) nebo ředidla na barvy. 
 
Svařování  
Svařování přímo na sekačce je zakázané. 
 
Horké součásti 
Kontakt s horkým povrchem může způsobit popáleniny kůže. Po provozu je motor a součásti sekačky horký. 
Nechte motor a součásti vychladnout předtím, než budete provádět servis. 
 
Zvedání sekačky 
Za žádných okolností nesmí být motor spuštěný při zvedání sekačky. V případě nechtěného pohybu 
joysticku může dojít k ohrožení stability stroje.  
 
Palivo 
Palivo je hořlavé, proto chraňte palivový systém před otevřeným ohněm. Budete-li mít podezření na únik 
paliva, motor okamžitě zastavte. Při doplňování paliva či práci na palivové soustavě nekuřte. Nedoplňujte 
palivo, když běží motor. Jakékoliv rozlité palivo otřete, mohlo by dojít k požáru. Nebudete-li dodržovat tato 
opatření, může dojít k požáru i zranění. 
 
Jedovatý oxid uhelnatý z výfukových plynů 
Před každým spuštění motoru zajistěte dostatečné větrání pracoviště. 
 
Popáleniny způsobené rozpálenými součástmi 
Motor, výfukový a hydraulický systém nechte před jakoukoliv manipulací řádně zchladnout. 
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LIKVIDACE ODPADŮ 
 

POZOR  
Je zakázáno znečišťovat výpusti, kanalizaci a půdu. Odstraňte veškeré rozlité provozní kapaliny 
a/nebo maziva. 
Použité kapaliny, maziva, filtry a kontaminované materiály je nutné likvidovat v souladu 
s místní předpisy. Používejte pouze schválené skládky odpadů. 

 
POZOR  
Poškozené akumulátory je nutno uložit do uzavřené nádoby odolné vůči kyselinám a odstranit v 
souladu s místními předpisy o skládkách odpadu. 
 

Skladování olejů 
Maziva je třeba skladovat vždy tak, aby k nim neměly přístup děti. Nikdy mazivo neskladujte v otevřených či 
neoznačených nádobách. 
 
MANIPULACE S OLEJI 

 
POZOR  
Teplota hydraulického oleje je krátce po zastavení motoru vysoká. Před zahájením údržby 
vyčkejte, dokud se teplota systému nesníží. 

 
Použitý olej 
Při nakládání s použitým motorovým olejem se na ochranu vašeho zdraví vztahují následující bezpečnostní 
opatření: 
• Vyvarujte se dlouhodobého, nadměrného nebo opakovaného kontaktu kůže s použitým olejem. 

• Před manipulací s těmito oleji si namažte ruce ochranným krémem nebo používejte ochranné rukavice. 

• Při odstraňování oleje z pokožky dbejte následujících pokynů: 

• Umyjte si řádně pokožku mýdlem a vodou. 

• Použijte speciální čisticí prostředky na ruce, které vám je pomohou očistit. (K čištění pokožky 

nepoužívejte benzín, motorovou naftu ani parafín.) 

PRVNÍ POMOC – OLEJ 
Oči 
Dostane-li se vám olej do očí, je třeba je asi 15 min vymývat vodou. Pokud podráždění nepřestane ani poté, 
je třeba vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Požití 
Polknete-li náhodně olej, nesnažte se vyvolat zvracení. Vyhledejte neprodleně lékaře.  
 
Rozlití oleje 
Rozlitý olej nechte vsáknout do písku nebo do speciálních absorpčních granulí. Vždy jednejte v souladu 
s místními předpisy, které se týkají nakládání s nebezpečnými odpady.  
 
Požár  
K uhašení požáru oleje nepoužívejte vodu. Došlo by tak pouze k rozšíření požáru, jelikož olej na vodě plave. 
Hořící olej a maziva uhaste oxidem uhličitým, práškovými či pěnovými hasicími prostředky.  
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8.2 HARMONOGRAMY ÚDRŽBY 
 
Pro zajištění dlouhé životnosti vaší sekačky je nezbytné provádět její pravidelnou údržbu. O úkonech a 
intervalech informuje harmonogram údržby uvedený níže. 
 
Servisní úkony provádějte v intervalech: 
 

- Odpracovaných hodin  
- Kalendářních ekvivalentů 

 
Rozhoduje ukazatel, který nastal dříve.  
 
Některé servisní úkony je nezbytné ponechat odbornému servisu, takové úkony jsou vyznačené 
v harmonogramu písmenem „S“.  
 
 

UPOZORNĚNÍ 
Intervaly údržby nesmí být překročeny. Odhalíte-li během údržby jakékoliv poruchy, odstraňte 
je ještě předtím, než se sekačkou začnete pracovat. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Pokud sekačka pracuje v obtížných podmínkách (vysoká teplota, prach, voda atd.), intervaly 
zkraťte. 
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HARMONOGRAM ÚDRŽBY  
 

X = Uživatel 
S = Autorizovaný servis 

* = v prašném prostředí kontrolujte častěji 

Při 
každém 
použití 

Po 1. 
měsíci 
nebo 

20 Mth 

Každé  
3 

měsíce 
nebo 

50 Mth 

Každých  
6 

měsíců 
nebo 

100 Mth 

Každý  
rok nebo 
200 Mth 

 

Každý 
rok 

Vizuální kontrola možných úniků provozních kapalin x      

Kontrola hladiny motorového a hydraulického oleje x      

Kontrola tlaku v pneumatikách x      
Kontrola elektro zařízení a bezpečnostních prvků (nouzové 
vypínání, řízení, přenos signálu atd.) x      

Kontrola dotažení šroubu nože x      

Vizuální kontrola dotažení šroubů a matic  x      

Kontrola stavu a míry nabroušení žacího nože x      

Kontrola bezpečnostního značení stroje x      

Kontrola stavu lana navijáku x      

Kontrola stavu karabiny x      
Vyčištění chladicího systému motoru, krytu výfuku, hydraulického 
čerpadla a ovládacích prvků x      

Vyčištění vzduchového filtru a předfiltru x      

Kontrola a vyčištění žacího ústrojí x      

Vizuální kontrola napnutí a stavu klínových řemenů  x    x 

Vizuální kontrola napnutí a stavu řetězu zatáčení  x    x 

Kontrola a seřízení geometrie kol  x   x  

Výměna motorového oleje    x  x   

Kontrola stavu navíjecího bubnu navijáku   x    

Kontrola dotažení šroubů a matic    x    

Kontrola stavu akumulátoru sekačky   x    

Vizuální kontrola hydraulických hadic, palivových hadic a kabeláží   x    

Kontrola stavu ložisek žacího ústrojí   x    

Výměna vzduchového filtru a předfiltru      x*  

Výměna palivového filtru, vyčištění nádrže     x*  

Výměna zapalovací svíčky     x  

Seřízení neutrální polohy pojezdu stroje (hydraulické čerpadlo)     x  

Výměna hydraulického oleje a filtru     x  

Kontrola případně seřízení ventilové vůle     S  

Kontrola, seřízení a doplnění maziva v závěsech kol     S  

Kontrola doběhu žacího nože     S  
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8.3 SERVISNÍ POLOHY SEKAČKY 
Sekačka CROSS LINER nabízí 2 různé servisní polohy. 
 

VERTIKÁLNÍ SERVISNÍ POLOHA  

Vertikální servisní poloha slouží pro čištění a údržbu žacího ústrojí. Do této polohy je povoleno sekačku 
natočit pouze na pevném a rovném povrchu, a to po dobu nezbytně nutnou pro servisní zásah.  
 
POSTUP: 
 

1 Umístěte sekačku na rovný a pevný povrch.   

2 
Natočte kola tak, aby portály směřovala 
k navijáku. (Nedojde tak k poškrábání portálů 
při překlápění stroje.) 

 

3 Vypněte sekačku pomocí tlačítka CENTRAL 
STOP na sekačce a vyjměte klíč. 

 

4 Zkontrolujte dotažení víčka palivové nádrže a 
měrky oleje motoru. 

 

5 Zavřete palivový ventil. 

 

6 Nastavte výšku sečení na nejnižší úroveň 
pomocí madla zdvihu.  

 
 
 

 
 

7 Zatáhněte za hrazdu navijáku směrem k sobě. 
Dojde k jeho částečnému vysunutí.  
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8 
Zdvihněte sekačku na straně navijáku za 
hrazdu navijáku, až se madlo nastavení výšky 
sečení opře o zem. Ujistěte se, že je sekačka 
stabilní. 

 

 

HORIZONTÁLNÍ SERVISNÍ POLOHA  

POSTUP: 
1 Umístěte sekačku na rovný a pevný povrch.   

2 Vypněte sekačku pomocí tlačítka CENTRAL 
STOP na sekačce a vyjměte klíč. 

 

3 

Odjistěte madlo zdvihu a nastavte výšku sečení 
na nejnižší možnou úroveň tak, aby se skelet 
opřel o podložku a kola nazdvihla. Poté madlo 
opět zajistěte.  
 
Tip: pro pohodlnější práci na stroji skelet 
sekačky podložte (například dřevěnými hranoly) 

 

4 Zkontrolujte stabilitu stroje.   
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8.4 SERVISNÍ BODY A PŘÍSTUPY 

SPALOVACÍ MOTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAROVÁNÍ 
Prašné částice ve vzduchu nebo lehký výbušný materiál (např. sláma, tráva, piliny apod.) se 
nesmí hromadit v prostoru motoru a výfuku. Prohlížejte tato místa pravidelně a čistěte je před 
zahájením každé pracovní směny, případně i častěji, než je požadováno. Před otevřením krytu 
motoru se přesvědčte, že na něm nejsou žádné hrubé nečistoty. 
 
VAROVÁNÍ 
Na motoru jsou nezakryté otočné části. Předtím, než budete pracovat v motorovém prostoru, 
vypněte motor. Nezapínejte motor, je-li kryt motoru otevřený. 

 

SEKAČKA CROSS LINER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servisní body (spalovací motor) 

Servisní body (sekačka) 

PALIVOVÁ 
NÁDRŽ 

HYDRAULICKÁ 
NÁDRŽ 

ŘÍDÍCÍ 
JEDNOTKA 

KŘÍDLO 

MADLO 
ZDVIHU 

STABILIZAČNÍ 
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Pro získání přístupu do motorového prostoru a ke křídlům: 
1) Umístěte sekačku na vodorovný a pevný povrch. 
2) Vypněte motor a stiskněte tlačítko CENTRAL STOP na sekačce a na ovladači. Vypněte DO hlavním 

vypínačem.  
3) Odšroubujte 4x šroub na kapotáži křídel (17 mm klíč)  

Tip: při demontáži šroubů použijte prodlužovací nástavec, aby nedošlo k poškození laku na kapotáži 
4) Odejměte kapotáž motoru a kapotáž křídel.  

 
Pro získání přístupu k žacímu ústrojí: 

1) Umístěte sekačku na vodorovný a pevný povrch. 
2) Vypněte motor a stiskněte tlačítko CENTRAL STOP na sekačce. 
3) Uveďte sekačku do vertikální servisní polohy. 
4) Demontujte žací nůž (19 mm klíč) 
5) Odšroubujte 4x šroub na krytu žacího ústrojí (10 mm klíč) 

 
UPOZORNĚNÍ 
V prostoru žacího ústrojí dochází průběžně k usazování sečené trávy. Dbejte na to, aby prostor 
byl vždy vyčištěný.  
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8.5 SEŘÍZENÍ GEOMETRIE 
Během provozu mohou v seřízení geometrie podvozku vznikat odchylky. Projevují se zejména nižší 
stabilitou jízdy nebo odlišnou mírou opotřebení jednotlivých pneumatik. Kontrolu správnosti geometrie 
můžete provést přiložením rovné latě ke křídlům. V případě odchylek se řiďte následujícím postupem. 

 
Pokud nemáte potřebné vybavení a zkušenosti,  
svěřte tyto práce odbornému servisu. 

 
 

POSTUP SEŘÍZENÍ PRO STROJE SE SMYKOVÝM ZATÁČENÍM 

1) Sekačku umístěte do horizontální servisní polohy, aby byl skelet v kontaktu s podlahou a kola 
byla volně nad zemí.  

 
2) Přidržte tlačítko spínače smykového otáčení tak, aby se kola mírně vychýlila, poté tlačítko pusťte – 

kola se vrátí do výchozí nulové pozice. Ponechejte sekačku zapnutou s vypnutým motorem. 
 

3) Odejměte kapotáž motoru a kapotáž křídel.  
 

4) Nejprve seřiďte jedno křídlo, poté pokračujte na křídle druhém. 
 

5) Povolte 2 šrouby na snímači na předním kole.  
(3 mm inbus) 

 
6) Přiložte rovnou lať k portálům kol.  

 
7) Jemným otáčením snímače natočte přední kolo tak, aby bylo 

rovnoběžné.  
 

8) Pokud je zadní kolo vychýlené, povolte 3 šrouby na 
řetězovém kole portálu (13 mm klíč). Poté manuálně vyrovnejte 
kolo zadní. 

 
9) Jakmile budou obě kola rovnoběžně, utáhněte šrouby na snímači a 

poté šrouby na řetězovém kole.  
 

10) Stejným způsobem seřiďte i druhé křídlo.  
 

11) Stroj je připraven k dalšímu použití. 
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POSTUP SEŘÍZENÍ PRO STROJE BEZ SMYKOVÉHO ZATÁČENÍ 

1) Sekačku umístěte do horizontální servisní polohy, aby byl skelet v kontaktu 
s podlahou a kola byla volně nad zemí.  

 
2) Natočte kola tak, aby kola jednoho z křídel byla po přiložení latě v rovině. 

Ponechejte sekačku zapnutou s vypnutým motorem. 
 

3) Odejměte kapotáž motoru a kapotáž křídla, které nemá kola v rovině. (Seřízení 
provádějte na kolech tohoto křídla.) 

 
4) Povolte 2 šrouby na snímači na předním kole. (3 mm inbus) 

 
5) Přiložte rovnou lať k portálům kol.  

 
6) Jemným otáčením snímače natočte přední kolo tak, aby bylo rovnoběžné.  

 
7) Pokud je zadní kolo vychýlené, povolte 3 šrouby na řetězovém kole portálu 

(13 mm klíč). Poté manuálně vyrovnejte kolo zadní. 
 

8) Jakmile budou obě kola rovnoběžně, utáhněte šrouby na snímači a 
poté šrouby na řetězovém kole.  

 
9) V tuto chvíli by měla být kola obou křídel po přiložení latě v rovině.  

 
10) Stroj je připraven k dalšímu použití. 
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8.6 ÚDRŽBA MOTORU 
Před zahájením jakýchkoliv údržbových činností na sekačce vypněte motor, stlačte nouzové tlačítko 
CENTRAL STOP na sekačce a na dálkovém ovládání. Aby byla vyloučena možnost nečekaného 
nastartování motoru, odpojte svorku (-) na akumulátoru. Motor ponechte vždy vychladnout předtím, než 
zahájíte údržbu.  
Údržba může být prováděna pouze řádně proškoleným personálem, který má k dispozici potřebné nástroje, 
nářadí, náhradní díly a odborné dovednosti. Při opravách, údržbě a čištění postupujte podle původního 
návodu k obsluze motoru, který je součástí tohoto balíčku technických návodů. 
 

MOTOROVÝ OLEJ 

Doporučený olej 
Používejte olej pro čtyřdobé motory, který splňuje nebo převyšuje parametry API třídy SJ, SL nebo 
ekvivalentní. 

K běžnému použití se doporučuje SAE 10W-30.  

 

VAROVÁNÍ 
Pokud nemůžete z jakýkoliv důvodů zajistit dostatečné množství motorového oleje, nepokračujte 
v jízdě. Hrozí vážné poškození motoru. 
 

 
KONTROLA NETĚSNOSTÍ 
Pravidelně kontrolujte, zda z motoru neuniká motorový olej. V případě, že úniky zaznamenáte, obraťte se na 
autorizovaný servis. 
 
 
KONTROLA HLADINY OLEJE 
 
Hladinu motorového oleje kontrolujte s vypnutým motorem na rovné ploše. 
 

1) Odšroubujte a vytáhněte víčko s měrkou oleje a otřete měrku. 
 

2) Zasuňte víčko s měrkou oleje, ale nezašroubujte jej. Zkontrolujte hladinu oleje na měrce. 
 

3) Pokud je hladina oleje blízko nebo pod značkou spodního limitu na měrce, doplňte doporučený olej 
až po značku horního limitu. Nepřeplňujte nádrž. 

 
4) Pevně zašroubujte víčko s měrkou. 

 
 

VÍČKO 
S MĚRKOU 

OLEJE 

HORNÍ 
MEZ 

DOLNÍ 
MEZ 
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VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE 
 
Motorový olej je nutné vyměňovat v intervalech uvedených v harmonogramu údržby.  
Ze zahřátého motoru vypusťte použitý olej. Zahřátý olej lze vypustit rychle a beze zbytku. 
 

1) Pod motor umístěte vhodnou nádobu na použitý olej a vyšroubujte víčko s měrkou oleje, vypouštěcí 
zátku oleje a podložku. 

 
2) Nechte použitý olej zcela vypustit, našroubujte vypouštěcí zátku s novou podložkou a řádně ji 

utáhněte. Použitý motorový olej zlikvidujte podle platných předpisů. Doporučujeme odevzdat použitý 
olej v uzavřené nádobě na sběrné místo nebo odborné službě ke zpracování. Nevyhazujte jej do 
odpadu, nevylévejte na zem ani do kanalizace. 

 
3) Doplňte doporučený olej až po horní značku na měrce. 

 
4) Pevně zašroubujte víčko s měrkou. 

 
                           VÍČKO S MĚRKOU OLEJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VZDUCHOVÝ FILTR 

Znečistěný vzduchový filtr omezuje proudění vzduchu do karburátoru, čímž snižuje výkon motoru. Pracujete-
li s motorem ve velmi prašném prostředí, čistěte vzduchový filtr častěji, než je předepsáno v Harmonogramu 
údržby. 

 
UPOZORNĚNÍ  
Používání motoru bez vzduchového filtru nebo s poškozeným filtrem umožní průnik nečistot do 
motoru; to urychluje opotřebení motoru. Na tento způsob poškození se nevztahuje záruka 
dodavatele. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Vzduchový filtr pracuje na suché bázi, proto na něj nikdy nenanášejte olej. 
 

 

TĚSNICÍ 
PODLOŽKA 

VYPOUŠTĚCÍ 
ZÁTKA 

HORNÍ 
MEZ 

DOLNÍ 
MEZ 
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ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU 
 
Odejměte kryt čističe vzduchu a zkontrolujte filtrační vložky. Zanesené filtrační vložky vyčistěte nebo 
vyměňte. Poškozené filtrační vložky vyměňte vždy.  
 
1) Odšroubujte křídlové matice z krytu čističe vzduchu a odejměte kryt.  
2) Vyjměte filtrační vložky.  
3) Vyjměte pěnovou filtrační vložku z papírové filtrační vložky.  
4) Obě filtrační vložky prohlédněte a jsou-li poškozené, vyměňte je. 

Papírovou filtrační vložku měňte pravidelně podle harmonogramu 
údržby.  

5) Budou-li filtrační vložky znovu použity, vyčistěte je. 
6) Papírová vložka vzduchového filtru: Několikrát klepněte filtrační 

vložkou o tvrdou podložku a vyklepejte nečistoty nebo vložku 
zevnitř profoukněte stlačeným vzduchem pod tlakem max. 207 kPa. 
Nečistěte kartáčem, nečistoty by se tím dostaly do vlákenné vrstvy.  

7) Pěnová vložka vzduchového filtru: Vložku profoukněte stlačeným 
vzduchem pod tlakem max. 207 kPa. 

8) Vlhkou utěrkou setřete nečistoty z vnitřku lůžka a z krytu čističe 
vzduchu.  
Dbejte na to, aby se nedostaly nečistoty do vzduchového potrubí, 
které vede do karburátoru.  

9) Nasaďte pěnovou filtrační vložku nad papírovou a sestavte 
vzduchový filtr.  

10)  Nasaďte kryt čističe vzduchu a pevně utáhněte křídlovou matici 
krytu. 

 
 

ZAPALOVACÍ SVÍČKA 

Doporučené zapalovací svíčky:  
BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

 
VAROVÁNÍ 
Nesprávná zapalovací svíčka by mohla motor poškodit. 
 

 
VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY 
 

UPOZORNĚNÍ 
Pro správnou funkci musí mít zapalovací svíčka správnou mezeru mezi elektrodami a nesmí na 
ni být usazeniny. 
 

1) Sundejte čepičku zapalovací svíčky a odstraňte všechny nečistoty kolem svíčky. 
2) Odšroubujte zapalovací svíčku klíčem na svíčky 13/16”. 
3) Zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud je svíčka poškozená, velmi zanesená, má-li vadnou těsnicí 

podložku nebo je-li opotřebovaná elektroda, vyměňte ji. 
4) Spárovou měrkou změřte vzdálenost elektrod zapalovací svíčky. V případě potřeby ohnutím vnější 

elektrody vzdálenost opravte. Vzdálenost musí být: 0,70 – 0,80 mm 
5) Rukou opatrně našroubujte zapalovací svíčku. 

Vzduchový filtr motoru 
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6) Pak svíčku utáhněte 13/16” klíčem na svíčky tak, aby byla 
stlačena těsnicí podložka. 

7) Novou zapalovací svíčku utáhněte ji o 1/2 otáčky navíc po 
dosednutí svíčky na podložku. 

8) Instalujete-li původní zapalovací svíčku, utáhněte ji o 1/8 – 1/4 
otáčky po dosednutí svíčky na podložku. 

9) Nasaďte čepičku zapalovací svíčky. 
 
 

VAROVÁNÍ 
Neutažená zapalovací svíčka může způsobit přehřátí a 
poškození motoru. Nadměrně utažená zapalovací svíčka 
může poškodit závity v hlavě válců. 

 
 
 

ČIŠTĚNÍ MOTORU 

Dbejte na to, aby se v motorovém prostoru nehromadily nečistoty. Zvláštní pozornost věnujte oblasti výfuku, 
kde se nesmí vyskytovat žádný hořlavý materiál.  
Jestliže byl motor v chodu, před čištěním jej nechte alespoň půl hodiny zchladnout. Očistěte jeho povrch, 
opravte veškerá poškození laku a místa náchylná ke korozi natřete slabou vrstvou oleje. 
 

VAROVÁNÍ 
Při ostřikování zahradní hadicí nebo při mytí tlakovou vodou může voda proniknout do čističe 
vzduchu nebo otvoru tlumiče. Voda, pokud se dostane do vzduchového filtru nebo tlumiče, 
může proniknout do válce a poškodit jej. 
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8.7 PALIVOVÁ SOUSTAVA 

ČIŠTĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE 

V průběhu používání sekačky se v palivové nádrži mohou usazovat nečistoty, které mohou při provozu 
sekačky způsobovat ucpání palivového systému. 
 

UPOZORNĚNÍ  
Benzín je vysoce hořlavý a výbušný. Při manipulaci s ním může dojít k popálení nebo vážnému 
zranění. V jeho blízkosti nesmí být zdroje tepla, jiskření a otevřeného ohně.  

 
VYPUŠTĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE 
 

1) Umístěte nádobu na benzín pod karburátor a aby se benzín nerozlil, použijte trychtýř. 
 

2) Vyšroubujte vypouštěcí šroub, sundejte těsnění a vypusťte palivo z nádržky karburátoru do kanystru 
na benzín. 

 
3) Přesuňte páčku palivového ventilu do zapnuté polohy (ON). Tímto způsobem dojde k vypuštění 

palivové nádrže přes nádržku karburátoru. 
 

4) Po vypuštění nádržky karburátoru a palivové nádrže nasaďte těsnění, našroubujte vypouštěcí šroub 
a pevně jej utáhněte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU 

Výměna palivového filtru probíhá každých 200 odpracovaných hodin.  
 
Postup výměny 

1) Zajistěte bezpečné chování sekačky 
2) Vypněte motor a sekačku pomocí tlačítka CENTRAL STOP na DO a sekačce. 
3) Zjednejte si přístup do motorového prostoru  
4) Demontujte starý palivový filtr. 
5) Namontujte nový palivový filtr. 
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8.8 ŽACÍ NŮŽ 
Pravidelně kontrolujte stav žacího nože: 

• Musí být ostrý. 
• Musí být staticky vyvážen. (Po každém ostření je nutné jej vždy nově vyvážit.) 
• Nesmí nést stopy poškození jako např. ohnutí, prohnutí nebo jiné deformace částí nože. 
• Musí být řádně připevněn upevňovacím šroubem k přírubě. 
• Upevňovací šrouby musí být bez poškození. 

 
Je-li nůž poškozený, je zakázáno:  

• Rovnání 
• Nahřívání 
• Svařování a navařování 
• Vyztužování a jiné zásahy do jeho konstrukce 

 

VÝMĚNA ŽACÍHO NOŽE 

1) Sekačku umístěte na pevné a rovné místo. 
2) Zastavte motor, stiskněte CENTRAL STOP na ovladači a na sekačce. 
3) Odpojte baterii. 
4) Zvedněte sekačku do vertikální servisní polohy a zajistěte ji proti převrácení. 
5) Povolte upevňovací šrouby nože (19mm klíč). Sejměte šrouby a podložky. 

Pozor: při vyjmutí šroubu může nůž upadnout na zem. 
6) Připevněte nový žací nůž. Utahovací moment je 90Nm.  
7) Zkontrolujte, zda při spuštění žacího systému nedochází k neznámým zvukům, vibracím apod. 

V případě že ano, obraťte se na servis. 
 
• Při montáži nože vždy zkontrolujte dotažení šroubů.  
• Používejte ochranné rukavice. 

 

BROUŠENÍ A KONTROLA ŽACÍHO NOŽE 

KONTROLA GEOMETRIE NOŽE:  
• nůž nesmí být prohnutý  
• ohnutý nůž nikdy nerovnejte, POUŽIJTE vždy NOVÝ!  
• konce nože musí být v jedné rovině (zda nůž dosedá celou plochou na rovnou podložku)  

 
BROUŠENÍ:  

• brousíme pouze ostří v délce 100 mm  
• broušení provádíme pod úhlem 45°  
• brousíme rovnoměrně obě strany nože (maximálně však do hloubky 12 mm)  
• po nabroušení vždy provedeme kontrolu vyvážení nože 
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8.9 HYDRAULICKÝ SYSTÉM 
Údržba hydraulického pohonu vyžaduje řádně vyškolený servisní personál. 
  

VAROVÁNÍ  
Poškozené hadice mohou být příčinou smrtelných nehod. Hadice pravidelně kontrolujte. Jestliže 
dojde k poškození hadice nebo její armatury, sekačku nepoužívejte. 

 
VAROVÁNÍ  
Tenké proudy kapaliny unikající z trysek při vysokém tlaku mohou proniknout pokožkou. Chraňte 
obličej a ruce před kapalinou pod tlakem a používejte osobní ochranné pomůcky. Podržte u 
místa, kde máte podezření na netěsnost kartón, a pak zkoumejte, zda na něm nejsou stopy 
hydraulické kapaliny. 

 
Pravidelně kontrolujte hydraulické hadice kvůli: 

• Poškozeným koncům hadic 
• Opotřebeným / vydutým vnějším krytům 
• Zamotaným nebo rozdrceným částem 
• Obnaženému armování ve vnějších krytech 
• Vytlačeným koncovým armaturám hadic. 
• Opotřebenému pouzdru krytu nebo ochranného krytu proti prasknutí hadic 

 
V případě zjištění výše uvedených odchylek se obraťte na servis. Hydraulické hadice nevyměňujte 
svépomocí, ale vždy sekačku svěřte odbornému servisu. 

 
KONTROLA NETĚSNOSTI 

Poznámka: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené hydraulické hadice.  
Překontrolujte průběh všech hydraulických funkcí. Zkontrolujte zejména rychlost provozu, chvění a 
abnormální zvuky. Nepoužívejte sekačku, kde se objeví jedna nebo více těchto závad.  
 

KONTROLA HLADINY HYDRAULICKÉHO OLEJE 

1) Zajistěte, aby sekačka stála na vodorovné ploše. 
2) Zastavte motor a nechte jej zchladnout.  
3) Odejměte kapotáž motorového prostoru a kapotáž křídel.  
4) Odejměte víko nádrže s hydraulickým olejem. 
5) Proveďte vizuální kontrolu hladiny oleje. Hladina oleje musí 

dosahovat středu vyfrézovaného otvoru v hrdle nádrže.  
6) Pokud je hladina pod uvedeným limitem, doplňte doporučený 

hydraulický olej. 
7) Připevněte kapotáž křídel a motoru. 
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8.10 HYDRAULICKÝ STABILIZAČNÍ NAVIJÁK* 
* Hydraulický naviják není součástí výbavy verze lite 

 

ÚDRŽBA TAŽNÉHO LANA 

Před každou směnou zkontrolujte neporušenost a celistvost lana. 
Po 20 hod. provozu sekačky proveďte vytočení celého lana z navijáku a důkladně překontrolujte jeho stav, 
zda není povrchový oplet lana poškozen. 
 

UPOZORNĚNÍ 
V případě poškození povrchové vrstvy lana je nutné lano 
vyměnit. Pro výměnu lana se obraťte na odborný servis. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Tažné lano nevystavujte nebo neodkládejte na horké předměty. 
 

NAVÁZÁNÍ KARABINY 

Provlékněte lano uvazovacím kruhem, okolo pevného konce opište volným koncem osmičku a provlékněte 
jej viz. obrázek. 
 

NAVÁZÁNÍ LANA NA NAVÍJECÍ BUBEN 

Navázání nového lana svěřte autorizovanému servisu.  
 

ČIŠTĚNÍ NAVIJÁKU  

Po každé směně odstraňte z povrchu navijáku nečistoty. Nečistoty odstraňujte ometením smetákem. Pro 
čištění nepoužívejte benzín ani ostatní ropné látky. 
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8.11 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

Normální režim 
Za běžných podmínek sekačka funguje v rámci normálního režimu. Sekačka plně reaguje na veškeré vnější 
podněty a na ovládání uživatelem. Veškeré bezpečnostní funkce jsou zapnuté.  
Normální režim je opuštěn, pokud nastane nějaká závažná chyba nebo dojde k úmyslnému spuštění 
servisního režimu. 
 
Servisní režim 
Servisní režim slouží k nastavení a seřízení sekačky. Sekačka se v servisním režimu chová stejně jako 
v režimu normálním, má ale potlačené následující bezpečnostní funkce: 

- Detekce náklonu sekačky 
- Detekce ztráty radiového signálu 

Během servisního režimu nedochází ke spouštění zvukové signalizace, k 
vypínání žacího ústrojí, ani dalších systémů sekačky. 
 
Spuštění servisního režimu:  

1) Vypněte sekačku pomocí CENTRAL STOP tlačítka na sekačce. 
2) Odinstalujte ochranné plexisklo z řídící jednotky. 
3) Zasuňte servisní klíč do servisního konektoru. 
4) Zapněte sekačku odemčením CENTRAL STOP tlačítka na sekačce. 
5) Proveďte zamýšlené servisní úkony.  

 
Vypnutí servisního režimu 

1) Vypněte sekačku pomocí CENTRAL STOP tlačítka na sekačce. 
2) Vyjměte servisní klíč ze servisního konektoru. 
3) Nainstalujte ochranné plexisklo na řídící jednotku.  

 
VAROVÁNÍ 
Během servisního režimu jsou výše uvedené bezpečnostní funkce vypnuty, stroj tedy může být 
nebezpečný svému okolí. Odpovědnost za provoz stroje v tomto režimu plně přechází na 
obsluhu stroje!  
 

 

DOBÍJENÍ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO) 

1) Vyjměte baterii z DO. 
2) Připojte nabíječku do 12/24V auto zásuvky v automobilu či do sítě pomocí 

adaptéru. 
3) Vložte baterii do nabíječky (rozsvítí se zelená a oranžová LED dioda, tím je 

zahájeno nabíjení baterie). 
4) Po ukončení nabíjení oranžová LED dioda zhasne. 

 
Baterii je možno ponechat v nabíječce dle potřeby (nabíječka hlídá stav baterie a  
baterii nepřebíjí). Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za náhradní nabitou baterii.  
 
 
 

Nabíječka baterie ovladače 

SERVISNÍ 
KONEKTOR 

Čelní panel řídící jednotky 
bez ochranného plexiskla 
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POJISTKY 

Elektrické obvody jsou chráněny pojistkou (32 V, 40 A). Jestliže se pojistka 
propálí, zjistěte nejdříve příčinu propálení.  
Teprve po odstranění příčiny nainstalujte novou pojistku.  
Náhradní pojistka je uložena v pojistkové skříni.  
 

UPOZORNĚNÍ 
Používejte pouze pojistku s předepsanou ampérovou 
zatížitelností. 
 

 
 
 
 

AKUMULÁTOR 

V pravidelných intervalech kontrolujte čistotu akumulátoru. Udržujte póly a svorky v čistotě bez prachu a 
koroze. Koroze pólů může ovlivnit výkon akumulátoru a může představovat bezpečnostní riziko. Pokud 
zpozorujete korozi, odpojte akumulátor, uvolněte a odejměte svorky a odstraňte korozi natřením pólů a 
svorek slabým roztokem jedlé sody a vody (hydrogenuhličitan sodný). Před opětovným připojením svorek 
znovu naneste antikorozní emulzi. Veďte o údržbě řádné záznamy. 
  
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODSTRAŇUJTE POJISTNÝ VENTIL A NIKDY NEDOLÉVEJTE VODU DO 
AKUMULÁTORU. 
 
JAK ODPOJIT AKUMULÁTOR 

1) Stiskněte CENTRAL STOP na sekačce a vypněte ovladač pomocí hlavního vypínače. 
2) Odpojte vývody akumulátoru. Nejprve odpojte koncovou svorku (-) uzemnění. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Akumulátor neodpojujte za chodu motoru, mohlo by dojít k poškození elektrických obvodů. 
 

JAK PŘIPOJIT AKUMULÁTOR 
1) Zapojte vývody akumulátoru. Zemnicí svorku (-) připojte jako poslední. 
2) Zajistěte akumulátor proti pohybu pomocí stahovacího pásku. 

 
SKLADOVÁNÍ AKUMULÁTORU 
Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru doporučujeme skladovat plně nabitý akumulátor při teplotě 
okolo 10 °C. Akumulátor přibližně každé dva měsíce dobíjejte, jelikož během skladování dochází 
k samovybíjení.  
 
 

NÁHRADNÍ 
POJISTKA 

Čelní panel řídící jednotky 
bez ochranného plexiskla 

POJISTKA 
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TESTOVÁNÍ AKUMULÁTORU 
Pro otestování akumulátoru použijte voltmetr nebo multimetr ke změření klidového napětí. Znáte-li přesné 
napětí, použijte tabulku uvedenou níže k určení nabití. 
Doporučený nabíjecí proud činí 10 % jmenovité kapacity v ampérech, tj. 1,0A [ampér]). K zajištění dlouhé 
živostnosti doporučujeme, aby byl akumulátor před instalací plně nabitý. 
 

 
 

8.12 SEŘÍZENÍ NEUTRÁLNÍ POLOHY SERVOMOTORU POJEZDU 
V průběhu používání sekačky může dojít k vychýlení neutrální polohy servomotoru pojezdu a sekačka se 
proto začne samovolně rozjíždět. V tomto případě je nezbytné neutrální polohu seřídit.  
 
POSTUP: 
 

1) Umístěte sekačku na rovný a pevný podklad. 
2) Podložte skelet sekačky (například dřevěnými hranoly). 
3) Zdvihněte sekačku do horizontální servisní polohy tak, aby se skelet stroje dotýkal podpěr a kola 

byla volně nad zemí.  
4) Nastartujte motor. 
5) Povolte levou a pravou zajišťovací matici (13 mm klíč) na ovládacím táhle pojezdu. 
6) Otáčením táhla doprava/doleva seřiďte neutrální polohu. (pojezdová kola se přestanou samovolně 

rozjíždět) 
7) Utáhněte zajišťovací matice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klidové napětí Stav nabití Vyžadovaná akce 

Více než 12,6 V 100 % Žádná akce není vyžadována 

12,40 – 12,54 V 70 % Žádná akce není vyžadována 

12,24 – 12,40 V 50 % Akumulátor nabijte 

11,88 – 12,18 V 20 % Akumulátor neprodleně nabijte 

Méně než 11,8 V 0 % Akumulátor je nutné vyměnit 

Seřízení neutrální polohy servomotoru 

OVLÁDACÍ TÁHLO 
POJEZDU 

ZAJIŠŤOVACÍ MATICE 
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8.13 POHONNÉ ŘEMENY A ŘETĚZY 

ŘEMEN POHONU HYDRAULICKÉHO ČERPADLA A POHONU ŽACÍHO NOŽE 

 
VAROVÁNÍ 
Ujistěte se, zda je před kontrolou pohonu vypnutý motor. Před kontrolou vyjměte klíč. 
 

Systém pohonu pojezdu a pohonu žacího ústrojí je vybaven bezúdržbovými klínovými řemeny. Žací ústrojí 
se spouští na DO, kde se přepínač uvede do polohy zapnuto – kladka ovládaná servomotorem napne 
řemeny žacího ústrojí a tím dojde ke spuštění nože. Při vypnutí žacího ústrojí dojde k přestavení kladky – 
uvolnění řemenů ze záběru a zabrzdění hnané řemenice brzdícím pásem a tím k zastavení nože.         
 
Kontrola 
 

1) Umístěte sekačku na vodorovný a pevný povrch. Vyjměte klíč z CENTRAL STOP tlačítka. 

2) Uveďte sekačku do vertikální servisní polohy. 

3) Demontujte žací nůž (19 mm klíč). 

4) Uvolněte 4x šroub (10 mm klíč) 

5) Odejměte kryt žacího prostoru.  

6) Zkontrolujte opotřebení brzdícího pásu řemenice, opotřebení řemenů a správné dotažení matic a 

šroubů. 

7) Je-li napětí nedostatečné či řemeny a brzdící pás opotřebovaný, svěřte výměnu řemenu či seřízení 

napínacích mechanismů odbornému servisu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 

3 

6 
 

2 

HNACÍ 
ŘEMENICE 

ŘEMENICE 
HYDRAULICKÉHO 

ČERPADLA 

ŘEMEN 
HYDRAULICKÉHO 

ČERPADLA 

HŘÍDEL 
ŽACÍHO NOŽE 

ŘEMEN ŽACÍHO 
ÚSTROJÍ 

BRZDÍCÍ PÁS 
ŘEMENICE 

Žací ústrojí 
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ŘEMENY POJEZDU A ŘETĚZ ZATÁČENÍ 

KONTROLA  
 

1) Sekačku umístěte na rovný a pevný povrch, stiskněte CENTRAL STOP na DO i na sekačce a 
vyjměte klíč. 

2) Odejměte kryt motorového prostoru a kryty křídel (4x šroub - 17 mm nástrčná hlavice 
s prodlužovacím nástavcem) 

3) Zkontrolujte napnutí řetězů mírným tlakem palce uprostřed větve. Výchylka by se měla pohybovat do 
2 cm. 

4) Kontrolu proveďte na obou křídlech.  
 
 
NAPÍNÁNÍ 
 

• Ozubený řemen pojezdu 
o Napínání probíhá pomocí napínací kladky (uvolněte matici napínací kladky, dopněte řemen 

a matici opět dotáhněte). 
 

• Řetězy natáčení 
o Napínání probíhá pomocí napínací kladky.  

 
Pro lepší přístup k napnutí řemene a řetězu na levé straně odjistěte pásek nádrže a nádrž 
vykloňte. Proveďte údržbu pohonu a nádrž řádně připněte páskem zpět na své místo.  

    Dbejte, aby při manipulaci s nádrží neunikalo žádné palivo. 
 
 

• Klínové řemeny pojezdu 
o Jedná se o bezúdržbové řemeny, v případě nadměrného napnutí zajistěte výměnu řemene 

v autorizovaném servisu.  
 

VÝMĚNA  
 
Poškozené a opotřebené řetězy/řemeny je nezbytné neprodleně vyměnit. Výměnu svěřte autorizovanému 
servisu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 – Pohonné prvky 

ŘETĚZ 
NATÁČENÍ KOL 

ŘEMENY 
POJEZDU 

NAPÍNACÍ 
KLADKA 
ŘEMENU 

NAPÍNACÍ 
KLADKA 
ŘETĚZU 
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8.14 ZÁVĚSY KOL 

KONCOVÝ PŘEVOD POHONU KOL 

Koncový převod v závěsu kola obsahuje automatický napínací segment, a proto není nutné jej seřizovat. 
V případě potřeby výměny řemenů se obraťte na autorizovaný servis. 
 

8.15 MAZÁNÍ 

 
Níže uvedené části je nezbytné mazat v rámci posezónní údržby. Doporučujeme používat mazivo ve spreji 
INTERFLON.   
 
 
Části určené k mazání: 

• řetěz natáčení kol  
• ozubení zdvihu 
• klouby ovládacích táhel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.16 TLAK V PNEUMATIKÁCH 
Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách. Jiné hodnoty mohou nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti, může 
dojít i ke ztrátě kontroly nad sekačkou. 
Předepsaný tlak v pneumatikách: 
Standardní pneumatiky s turfovým vzorkem:  max. 200 kPa – 2,0 bar 
Pneumatiky se šípovým vzorkem   max. 150 kPa – 1,5 bar. 
 

8.17 VÝMĚNA KOLA 
1) Umístěte sekačku na rovnou a pevnou plochu 
2) Kola natočte tak, aby byly upevňovací matky na discích kol přístupné. 
3) Zastavte motor a vyjměte klíček z CENTRAL STOPU na sekačce. 
4) Umístěte stroj do horizontální servisní polohy. Skelet podložte dřevěnými podložkami.  
5) Uvolněte upevňovací matky na discích kol a vyjměte kolo. (17 mm) 
6) Při nasazování kola postupujte v opačném pořadí. 
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8.18 ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ 
Části zařízení udržujte čisté, nepoškozené,  
bez nadměrné vůle. Lanka pro ovládání  
musí být mírně předepjaté. V případě  
poškození lanka se obraťte na servis.  
 
 
 

 
 

MADLO 
NASTAVENÍ 

VÝŠKY SEČENÍ 

LANKO  

STŘELKA S 
PRUŽINOU  
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9 TECHNICKÉ ÚDAJE 
9.1 KAPALINY, MAZIVA A OBJEMY NÁPLNÍ 

Položka Kapalina/mazivo Kapacita 
Benzínová nádrž Benzín Natural 95 3,5 l 

Motorový olej SAE 10W-30 API klasifikace SJ, SL nebo ekvivalentní 1,1 l* 

Hydraulický olej ATF Q8 AUTO14 3,5 l* 

Portál Mobilux EP 004 0,3l 

Mazací olej Interflon  

*  při doplňování provozních kapalin se vždy orientujte pomocí rysek v nádržích  
 
V případě, že byly v kteroukoliv dobu použity nesprávné typy paliva (nebo jejich ekvivalenty), výrobce se 
zříká záruční odpovědnosti za selhání motoru. 
 

9.2 TECHNICKÁ DATA 
Sekačka je konstruována pro provoz za atmosférických teplot od -20 °C do 46 °C. 

Parametr Jednotka Plná verze Lite verze 
Délka × šířka × výška mm 980 × 1110 × 600 
Záběr mm 650 
Výška sečení  mm 45–110 
Hmotnost kg 175 163 
Rychlost pojezdu  km/h 0–6 0–4,8 
Žací ústrojí - rotační nůž 650 cm 
Pojezdové čerpadlo - Hydro Gear 6 ccm 
Pojezdový hydromotor - Sauer Danfoss OMM 32 M + S Hydraulic 
Systém pohonu - 4 × 4 
Pojezdová kola palce 13×5.00-6 (Xtrack) 13×5.00-6 (Turf) 
Akumulátor - 12 V, 10 A, gelová 
Palivo - Bezolovnatý benzín – natural 95 
Objem palivové nádrže l 3,5 
Motor  - vzduchem chlazený 4taktní jednoválec Honda GXV390 
Obsah cm3 389 
Výkon kW 7,6 
Otáčky motoru 1/min 2850 
Zapalování - Elektronické 
Startér - Elektrický 
Lano navijáku* – průměr mm 6 Není součástí 
Lano navijáku* – délka m 25 Není součástí 
Minimální pevnost 
karabiny* kN 20 Není součástí 

Hydromotor navijáku* - Sauer Danfoss OMM 32 Není součástí 
Frekvenční rozsah řídicí 
jednotky pro EU  MHz 863-870 
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EMISE HLUKU 

Sekačka vyzařuje následující hluk:                             Akustický výkon                        LWA = 95,8 dB  
Garantovaná hladina akustického výkonu                                                                  LWA =98 dB 
Měření proběhlo dle ISO 3744 
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10 ZÁVADY 
10.1 ZÁVADY A NÁPRAVY STROJE 

Porucha Možná příčina Náprava 

Motor nestartuje 

Joystick pojezdu není v neutrální poloze Uveďte joystick pojezdu do neutrální polohy 

Páka pro zapnutí žacího nože je 
v poloze zapnuto Uveďte páku pro zapnutí žacího nože do polohy vypnuto 

Stlačené tlačítko CENTRAL STOP 
na sekačce Odjistěte tlačítko CENTRAL STOP 

Nedostatek paliva Doplňte palivo 

Vybitý akumulátor DO Vyměňte jej za nabitý / nabijte jej 

Sekačka nemá radiové spojení 
s vysílačem Zkontrolujte připojení antény, přibližte se k sekačce 

Vybitý akumulátor Dobijte akumulátor, zkontrolujte pojistky 

Odpojený akumulátor Připojte svorky na akumulátor 

Přerušené vedení Zkontrolujte/vyměňte vedení, zkontrolujte pojistky 

Svíčka nedává jiskru Vyčistěte zapalovací svíčku 

Zanesený filtr paliva Vyměňte filtr paliva 

Pojezd 
sekačky je 

nedostatečný 
nebo žádný 

Přehřátý olej Vypněte motor a vyčkejte na vychladnutí oleje 

Nedostatek oleje v hydraulickém okruhu Doplňte hydraulický olej a řádně soustavu odvzdušněte 
Nedostatečně napnutý řemen 

pohonu Zkontrolujte napnutí, případně jej vyměňte 

Zanesený olejový filtr hydrauliky Vyměňte olejový filtr hydrauliky 
Opotřebované mechanické 
prvky hydraulického okruhu Vyměňte opotřebované prvky 

Sekačka 
nevyjede do 
stanovených 

svahů 

Nedostatečně napnuté klínové řemeny Napněte klínové řemeny 

Opotřebované klínové řemeny Vyměňte klínové řemeny 
Poškozený servomotor hydraulického 

čerpadla Vyměňte jej. 

Sekačka po 
uvedení do 

chodu vibruje 

Nedostatečně upevněný nůž Vyměňte šroub nože a řádně jej dotáhněte 

Poškozený nebo nevyvážený nůž Vyměňte nůž 

Ohnutý hřídel unášeče nože Vyměňte hřídel unašeče nože. 

Špatná kvalita 
kosení 

Vysoká rychlost jízdy Snižte rychlost 

Příliš mokrá tráva Vyčkejte na vyschnutí porostu 

Přerostlá, příliš vysoká tráva 
Sekejte trávu, která je vysoká maximálně 33 cm. Vysokou 

trávu nejprve posekejte, nechte pokos proschnout a 
posekejte ji znovu.  

Otupené/opotřebované ostří nože Nabruste/vyměňte nůž 
Posekaná 
tráva se 

zachytává v 
žacím ústrojí 

Příliš mokrá tráva Vyčkejte na proschnutí porostu 

Nelze nastavit 
výšku sečení Lanka pro ovládání jsou uvolněná Napněte je či je vyměňte za nová 
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Nelze zapnout 
žací nůž 

Opotřebované či neseřízené pohonné 
prvky žacího ústrojí 

Zkontrolujte stav řemenů, vyhledejte odborný servis pro 
seřízení a případnou výměnu 

Nelze vypnout 
žací nůž 

Opotřebované či neseřízené pohonné 
prvky žacího ústrojí Vypněte sekačku a vyhledejte odborný servis pro seřízení 

  

10.2 ZÁVADY A NÁPRAVY NAVIJÁKU* 

Porucha Možná příčina Náprava 

Buben navijáku se netočí Nedostatek oleje v systému hydrauliky stroje Doplňte hydraulický 
olej 

Buben navijáku má trhavý chod Nedostatek oleje v systému hydrauliky stroje Doplňte hydraulický 
olej 

Buben navijáku se točí pouze do 
zahřátí oleje 

Opotřebovaný hydromotor Vyměňte jej 

Nízké otáčky motoru Zvyšte otáčky na max. 

Chod navijáku je hlučný Vadné uložení navíjecího bubnu Kontaktujte servis 

* Hydraulický naviják není součástí výbavy verze lite 

10.3 ZÁVADY A NÁPRAVY DO 
Níže uvedená tabulka uvádí poruchy, které jsou signalizovány LED diodami na DO a jejich řešení. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na distributora. 
 

Porucha Možná příčina Náprava 
Zelená LED bliká rychle. Červená 
LED dioda bliká po dobu 3,5 min 

Baterie není dostatečně nabitá nebo 
DO je zapnut po dobu 8 hodin Nahraďte baterii nabitou baterií Zelená LED dioda opakuje jednu 

z následujících sekvencí: Jedno nebo 
dvě blikání a pauza. Červená LED 

dioda bliká po dobu 3,5 min. 
Zelená LED dioda opakuje sekvenci: 

tři bliknutí a pauza. Červená LED 
dioda bliká po dobu 3,5 min 

DO byl zapnut po dobu 8 hodin Vypněte DO a znovu spusťte DO 

Zelená LED dioda nesvítí. Červená 
LED dioda jednou dlouze problikne Vysílací jednotka nepracuje správně Obraťte se na autorizovaný servis 

Při spuštění DO zhasne zelená LED 
dioda a červená LED dioda jednou 

dlouze problikne 
Stiskněte CENTRAL STOP Odjistěte CENTRAL STOP  

Při spuštění DO svítí zelená LED 
dioda a červená LED dioda dvakrát 

dlouze problikne 
DO nepracuje správně Obraťte se na autorizovaný servis 

Při spuštění DO zelená LED nesvítí a 
červená LED dioda třikrát dlouze 

problikne 
Baterie je vybitá Vyměňte baterii za nabitou 

Při spuštění DO zhasne zelená LED 
a červená LED dioda čtyřikrát dlouze 

problikne 
Je aktivován bezpečnostní příkaz Ovládací prvky ovladače uveďte to 

výchozí / vypnuté pozice. 

Po spuštění DO se rozsvítí zelená 
LED a červená LED dioda jednou až 
čtyřikrát dlouze problikne a následně 

má několik krátkých bliknutí 

Vypněte DO, zkontrolujte, zda jsou 
všechny přepínače v poloze vypnuto 

Ovládací prvky ovladače uveďte to 
výchozí / vypnuté pozice. 

  
 Kdykoliv se rozsvítí červená LED dioda, aktivuje se akustické signalizační zařízení.  
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11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., se sídlem Pohled 277, 582 21 Pohled, IČ: 26013797 (dále jen 
„Výrobce“) poskytuje na nové Výrobky podle daných pravidel záruku: 

a) Na komunální stroje SPIDER CROSS LINER, SPIDER ILD01, SPIDER ILD02, SPIDER 2SGS a 
SPIDER 3RIDER po dobu 24 měsíců nebo 800 motohodin, podle toho, co nastane dříve.  

b) Na komunální stroj SPIDER CROSS LINER lite a příslušenství k profesionálním strojům po dobu 12 
měsíců nebo 400 motohodin podnikajícím osobám ode dne dodání Výrobku zákazníkovi, podle toho, 
co nastane dříve. Nepodnikajícím osobám je poskytována záruka v souladu s ustanoveními 
Občanského zákoníku.  

c) Na náhradní díly dodané v rámci záruky se vztahuje pouze záruční doba platná do konce záruční doby 
celého stroje. 

d) Na náhradní díly dodané po skončení záruční doby stroje je záruka platná po dobu 3 měsíců ode dne 
dodání náhradního dílu zákazníkovi, pouze ale za splnění podmínky montáže autorizovaným servisem 
Výrobce. Při nesplnění této podmínky je záruka neplatná.  

2. Nároky plynoucí ze záruky musí být uplatněny u Prodejce/Distributora a jím také řešeny. Musí být 
předložen řádně vyplněný garanční list a splněny všechny Výrobcem předepsané garanční prohlídky. 
Nesprávné údaje, dodatečné vpisy nebo přepisování v garančním listě vedou ke ztrátě záruky. 

3. Záruka se vztahuje na vady Výrobku způsobené vadnou surovinou, konstrukční chybou nebo špatnou 
řemeslnou prací. Vadný díl Výrobku bude zdarma vyměněn za nový nebo opravený. Nárok na okamžitou 
dodávku však nevzniká a Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody uplatňované v důsledku 
opožděné dodávky.  

4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (běžně opotřebitelnými částmi jsou zejména žací nože, náboje 
nožů s ložisky, zapalovací svíčky, vzduchové filtry, klínové řemeny, řetězy, pneumatiky, těsnění, 
hydraulické hadice, lano navijáku apod.). 

5. Nároky na záruku nevzniknou, jestliže příčinou vady je: 
a) působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů na výrobek 
b) nepřiměřené zacházení s výrobkem, jeho přetěžování, nedbalost nebo nesprávná obsluha  

c) oprava nebo údržba výrobku byla provedena třetí stranou, která k tomu nemá autorizaci 
Prodejce/Distributora či Výrobce  

d) instalace takových dílů do výrobků, jejichž použití není schváleno Výrobcem 
e) provedení změny na výrobku, která nebyla Výrobcem schválena 

f) skutečnost, že nebyly dodrženy předpisy Výrobce pro zacházení s výrobkem, jeho údržbu a 
ošetřování (např. návod k obsluze a údržbě), zvláště pokud nebyly prováděny předepsané garanční 
prohlídky. 

g) skutečnost, že uživatel zanedbal nahlášení a odstranění vady zjevné již při převzetí výrobku nebo 
neprodleně nenahlásil a nenechal odstranit vadu, která se objevila teprve později 

6. U Výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

7. Veškeré nároky ze záruky vyplývající, jsou promlčeny uplynutím záruční lhůty.  
8. Výrobce nenese odpovědnost za žádné ekonomické ztráty ani za jakoukoli následnou škodu způsobenou 

osobám nebo na majetku, která vznikla vlivem provozování Výrobku. 
9. Záruka bude platná pouze za předpokladu, že bude Výrobek do 7 dnů od data dodání zákazníkovi řádně 

zaregistrován prodejcem na webovém portálu Výrobce (v případě přímého nákupu od Výrobce tato 
podmínka neplatí, neboť registraci Výrobku zajišťuje sám Výrobce) 
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10. Záruka se vztahuje na Výrobek ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod. Za poškození během přepravy 
zajištěné kupujícím Výrobce neodpovídá. 

11. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím 
po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V 
případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 

12. Prodejce/Distributor po prozkoumání dokladů a zběžné prohlídce reklamované položky: 

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě 
vyřídit, přijme reklamovaný produkt do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného 
prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví 
Prodejce/Distributor zákazníkovi písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými 
podpisy, nebo 

b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a se zákazníkem se dohodne na dalším postupu, 
nebo 

c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na jehož základě bude reklamace buďto 
uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude 
odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož 
správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání 
reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí 
Prodejce/Distributor zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových 
komunikačních prostředků). 

 
 
 
 


