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Údaje na typovém štítku
Tyto údaje jsou velice dùležité pro 
pozdìjší identifikaci k objednání 
náhradních dílù náøadí a pro servisní 
službu. Typový štítek najdete 
v blízkosti motoru. Zapište všechny 
údaje na typovém štítku Vašeho náøadí 
do následujícího pole.

Tyto a další údaje k náøadí najdete 
v samostatném CE prohlášení 
o shodì, které je součástí tohoto 
provozního návodu.

Grafická znázornìní

Odklopte obrázkové strany na začátku 
návodu k obsluze. 
Grafické znázornìní se v detailech 
mùže lišit od zakoupeného náøadí.

Pro Vaši bezpečnost

Správné používání náøadí
Toto náøadí je výhradnì určeno
– k použití odpovídajícímu popisùm 

a bezpečnostním upozornìním 
uvedeným v tomto návodu 
k obsluze;

– jako vertikutátor v domovní 
a rekreační zahradì.

Každé použití pøekračující 
daný rozsah, platí jako použití 
neodpovídající stanovenému účelu. 
Uživatel ručí za všechny škody 
zpùsobené tøetím osobám a jejich 
vlastnictví.

Svévolnì provedené zmìny na náøadí 
vylučují ručení výrobce za škody, 
které z toho vyplývají.

Dodržování bezpečnostních 
pokynù a pokynù pro 
obsluhu
Jako uživatel tohoto náøadí si pøed 
prvním použitím pečlivì pøečtìte tento 
návod k obsluze. Postupujte podle 
návodu a uschovejte jej pro pozdìjší 
použití. Nedovolte nikdy dìtem nebo 
jiným osobám, které neznají tento 
návod k obsluze, aby náøadí používaly.

Pøi zmìnì majitele pøedejte s náøadím 
návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní 
pokyny
V tomto odstavci najdete všeobecné 
bezpečnostní pokyny. Výstražné 
pokyny, které se speciálnì vztahují 
na jednotlivé díly náøadí, funkce nebo 
činnosti, najdete na pøíslušném místì 
tohoto návodu.

Pøed prací s náøadím
Osoby, které náøadí používají, nesmí 
být pod vlivem omamných prostøedkù 
jako je napø. alkohol, drogy nebo 
medikamenty.

Osoby, které jsou mladší než 16 let, 
nesmí náøadí obsluhovat – minimální 
stáøí uživatele mohou stanovit místní 
ustanovení.

Pøed začátkem práce se seznamte 
se všemi seøízeními a ovládacími 
prvky a rovnìž s jejich funkcemi.

Používejte venku pouze k tomuto 
účelu schválené a pøíslušnì označené 
pøipojovací kabely, napø. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm²  (max. 50 m). 

Spojovací díly pøipojovacích kabelù 
musí být chránìny proti støíkající vodì 
a zhotoveny z gumy nebo potaženy 
gumou.

Pøed každým použitím zkontrolujte, 
zda pøipojovací kabely nejsou 
poškozené, nalomené nebo 
zamotané.

Vypnìte k tomu náøadí a vytáhnìte 
síˆovou zástrčku. Používejte pouze 
pøipojovací kabely, které jsou 
v bezvadném stavu. Poškozený kabel 
nechejte okamžitì vymìnit v odborné 
dílnì.

Pøed použitím zkontrolujte,
– zda je zaøízení na sbìr posečené 

trávy funkční a deflektor vyhazovací 
koncovky se správnì zavírá. 
Poškozené, opotøebované nebo 
chybìjící díly okamžitì nahraïte.

– zda nejsou opotøebované nebo 
poškozené øezné nástroje, 
upevòovací čepy a celá øezná 
jednotka. Opotøebované nebo 
poškozené součásti nechejte 
vymìnit v odborné dílnì pouze 
v sadách, aby se zabránilo 
nevyváženostem.

– zda není poškozený kabel mezi 
motorem a kombinovaným 
provedením vypínače/zástrčky. 
Poškozený kabel nechejte okamžitì 
vymìnit v odborné dílnì.

Náhradní díly musí odpovídat 
požadavkùm stanoveným výrobcem. 
Používejte proto pouze originální 
náhradní díly nebo náhradní díly 
schválené výrobcem. 
Opravy nechejte provádìt výhradnì 
v odborné dílnì.

Bìhem práce s náøadím
Pøi práci s náøadím nebo na náøadí 
musíte nosit odpovídající pracovní 
odìv, jako napøíklad:
– ochrannou obuv,
– dlouhé kalhoty,
– pøiléhající odìv,
– ochranu sluchu,
– ochranné brýle.

Provozujte náøadí pouze v technickém 
stavu, pøedepsaném a dodaném 
výrobcem.
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Pøed veškerými pracemi s tímto 
náøadím
K ochranì pøed poranìním 
pøed veškerými pracemi (napø. 
údržbáøskými a nastavovacími 
pracemi) na tomto náøadí
– zastavte motor,
– počkejte, až se všechny pohyblivé 

díly úplnì zastaví,
– vytáhnìte síˆovou zástrčku,
– nechejte motor vychladnout 

(cca 30 minut).

Po práci s náøadím
Vždy než náøadí opustíte
– vytáhnìte síˆovou zástrčku.

Bezpečnostní zaøízení
Obrázek 1

Nebezpečí
Nikdy nepoužívejte náøadí 
s poškozenými nebo 
demontovanými ochrannými 
bezpečnostními zaøízeními.

Deflektor vyhazovací 
koncovky (1)
Deflektor odhazovací koncovky 
je bezpečnostní zaøízení. 
Deflektor vyhazovací koncovky Vás 
chrání pøed poranìním zpùsobeným 
øezným ústrojím nebo vymrštìnými 
pevnými pøedmìty. Náøadí se smí 
provozovat pouze s namontovaným 
deflektorem vyhazovací koncovky.

Ovládací tømen (2)
Ovládací tømen slouží Vaší 
bezpečnosti, abyste v nouzovém 
pøípadì mohli okamžitì zastavit motor 
a øezné ústrojí. Nesmíte se pokoušet 
vyøadit jeho funkci z činnosti.

Symboly na náøadí
Na náøadí najdete rùzné symboly jako 
nálepky. Zde je vysvìtlení symbolù:

Pozor! Pøed uvedením 
do provozu si pøečtìte 
návod k obsluze!

Tøetí osoby musí být 
v dostatečné 
vzdálenosti od oblasti 
ohrožení!

Pøed pracemi na 
sekacích nástrojích 
vytáhnìte síˆovou 
zástrčku! Mìjte prsty 
a nohy v dostatečné 
vzdálenosti od øezných 
nástrojù! 
Pøed nastavováním 
a čistìním náøadí nebo 
pøed kontrolou, zda je 
pøipojovací kabel 
zamotaný nebo 
poškozený, vypnìte 
náøadí a vytáhnìte 
síˆovou zástrčku. 
Udržujte pøipojovací 
kabel v dostatečné 
vzdálenosti od nástrojù.
Pozor nebezpečí! 
Otáčející se øezný 
nástroj!

Noste ochranu očí 
a ochranu sluchu!

Pozor nebezpečí! 
Nástroj dobíhá!

Udržujte tyto symboly na náøadí vždy 
v čitelném stavu.

Symboly v tomto návodu
V tomto návodu jsou použity symboly, 
které zobrazují nebezpečí nebo 
označují dùležité pokyny. Zde je 
vysvìtlení symbolù:

Nebezpečí
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností a pøi 
které je nebezpečí ohrožení osob.

Pozor
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností 
a která mohou zpùsobit poškození 
náøadí.

Upozornìní
Označuje dùležité informace a tipy 
k použití.

Pokyn k likvidaci
Zlikvidujte pøíslušné zbytky obalu, 
použité náøadí atd. podle místních 
pøedpisù.

Staré elektrické náøadí jsou 
cenné suroviny, které proto 
nepatøí do domovního 
odpadu!

Chceme Vás proto poprosit, abyste 
nás svým aktivním pøíspìvkem 
podpoøili pøi ochranì zdrojù 
a životního prostøedí a toto náøadí 
odevzdali u zøízených sbìren odpadu 
– pokud jsou k dispozici.

Montáž náøadí
Na konci návodu nebo jako pøiložený 
list Vám formou obrázkù ukážeme, 
jak náøadí v nìkolika málo krocích 
smontujete a uvedete do provozní 
pøipravenosti. Odpovídající poøadí 
montáže Vašeho náøadí najdete 
jednoduše tak, že srovnáte vyobrazení 
vlevo nahoøe na obrázkové stránce 
montáže s Vaším náøadím.

Funkce

Náøadí veïte rukou pøes upravovanou 
plochu trávy. Náøadí je napájeno 
proudem pøes napájecí kabel. 
Øezné ústrojí je pohánìno elektro-
motorem. Øezné ústrojí vykonává 
kruhový pohyb a øeže vrstvu plsti 
vytvoøenou mechem, lišejníky 
a plevelem a dopravuje vertikutační 
materiál ven nebo do lapače trávy. 
Pracovní hloubka se určuje pomocí 
výškového nastavení nebo 
nezávislého zavìšení kol.

!

!

!

!

!
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Obsluha

Nebezpečí
Úraz elektrickým proudem
– Použijte na Vaší síˆové zásuvce 

jistič pro ochranu osob (= jistič 
chybového proudu s vybavovacím 
proudem nejvýše 30 mA).

– Pokud byste pøi vertikutaci kabel 
pøesekli, vzniká nebezpečí 
ohrožení života nebo nebezpečí 
poranìní. Vzdalujte se pomalu, 
malými kroky od náøadí. Vytáhnìte 
síˆovou zástrčku ze zásuvky. 
Dbejte na to, aby se pøi vertikutaci 
pøipojovací kabel nikdy nedostal 
do zábìru.

Úraz
– Pøi vertikutaci se v blízkosti náøadí 

nikdy nesmí zdržovat žádné 
osoby, zejména dìti nebo zvíøata. 
Nebezpečí poranìní vymrštìnými 
kameny nebo jinými pøedmìty.

Upadnutí
– Veïte náøadí pouze krokovým 

tempem.
– Pøi vertikutaci na pøíkrých svazích 

se mùže náøadí pøevrátit a Vy se 
mùžete poranit. Veïte náøadí 
pouze pøíčnì ke svahu, nikdy 
smìrem nahoru a dolù. 
Neprovádìjte vertikutaci na 
svazích se sklonem vìtším 
než 20 %.

– Buïte zejména opatrní pøi zmìnì 
smìru jízdy a dbejte vždy na dobrý 
postoj.

– Buïte zejména opatrní, táhnete-li 
náøadí zpátky k sobì.

– Pøi vertikutaci v mezních 
oblastech hrozí nebezpečí 
poranìní. Vertikutace v blízkosti 
okrajù, živých plotù nebo pøíkrých 
úbočí je nebezpečná. Dodržujte 
pøi vertikutaci bezpečnou 
vzdálenost.

– Pøi vertikutaci vlhké trávy mùže 
náøadí vlivem snížené pøilnavosti 
pùdy sklouznout a vy mùžete 
upadnout. Provádìjte vertikutaci 
pouze tehdy, když je tráva suchá.

– Pracujte pouze za denního svìtla 
nebo pøi dobrém umìlém 
osvìtlení.

Poranìní
– Dodržujte vždy bezpečnou 

vzdálenost k obíhajícímu nástroji, 
danou prostøednictvím vodicích 
držadel.

– Nikdy nedávejte ruce nebo nohy 
na rotující díly nebo pod nì.

– Pøi startování náøadí se nikdy 
nestavìjte pøed vyhazovací otvory.

– Zastavte motor,
–  než náøadí sklopíte,
–  k pøepravì pøes jiné plochy 

než je tráva.
– Zastavte motor a vytáhnìte 

síˆovou zástrčku, 
– než budete odstraòovat ucpání 

a blokování ve výhozu;
– než budete vertikutátor 

kontrolovat, čistit, seøizovat 
nebo provádìt práce na náøadí;

– bylo-li zasaženo cizí tìleso. 
Zkontrolujte vertikutátor 
z hlediska poškození a pøi 
poškození vyhledejte odbornou 
dílnu.

– začne-li náøadí neobvykle silnì 
vibrovat: Okamžitì náøadí 
zkontrolujte.

– Nikdy nezvedejte nebo nenoste 
náøadí za chodu motoru. Napøed 
vytáhnìte síˆovou zástrčku ze 
zásuvky. 

– Pøi sundání lapače trávy mùžete 
být Vy nebo jiné osoby poranìny 
vymrštìným vertikutačním 
materiálem nebo cizími pøedmìty. 
Nikdy nevyprazdòujte lapač trávy 
za chodu motoru. Vypnìte náøadí.

– Zkontrolujte terén, na kterém má 
být náøadí nasazeno a odstraòte 
všechny pøedmìty, které mohou 
být zachycené a odmrštìné.

– Bude-li øezným nástrojem 
zasaženo cizí tìleso (napø. 
kámen) nebo pokud začne náøadí 
neobvykle vibrovat: motor 
okamžitì zastavte a vytáhnìte 
síˆovou zástrčku. Zkontrolujte 
náøadí z hlediska poškození a pøi 
poškození vyhledejte odbornou 
dílnu.

– Nikdy náøadí nestartujte, jsou-li 
obì pøední kola v pracovní poloze. 
Øezné ústrojí má dotek se zemí 
a náøadí se mùže uvést do 
pohybu.

Zakopnutí 
– Pøi otáčení náøadí mùžete 

zakopnout o pøipojovací kabel 
a zranit se. Veïte kabel vždy tak, 
aby se nemohl dostat do oblasti 
chùze nebo zábìru vertikutace.

– Veïte náøadí pouze krokovým 
tempem.

Poškození na náøadí
– Kameny, pohozené vìtve nebo 

podobné pøedmìty mohou vést 
k poškození na náøadí a jeho 
funkčnosti. Pøed každým 
nasazením odstraòte z pracovní 
oblasti pevné pøedmìty.

– Provozujte náøadí pouze 
v bezvadném stavu. Pøed každým 
provozováním proveïte vizuální 
kontrolu. Zkontrolujte zejména 
bezpečnostní zaøízení, elektrické 
ovládací prvky, kabely pod 
proudem a šroubová spojení 
z hlediska poškození a pevného 
usazení. Pøed provozováním 
vymìòte poškozené díly.

Provozní doby

Dodržujte národní/komunální 
pøedpisy týkající se doby používání 
(event. se informujte u Vašeho 
pøíslušného úøadu).

Poziční údaje

U pozičních údajù na náøadí 
(napø. vlevo, vpravo) vycházíme 
vždy z pohledu od vodicího držadla 
v pracovním smìru náøadí.

!
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1. Zavìšení lapače trávy
(možnost volby podle modelu)
Obrázek 2

Nadzvednìte deflektor vyhazovací 
koncovky a zavìste lapač trávy.

2. Nastavení pracovní 
hloubky

Pozor
Náøadí s odnímatelnými koly
Obrázek 3a/b
Pro první provozování se musí 
správnì nastavit pracovní hloubka. 
Pøi montáži kol (A) dbejte na to, 
aby kola byla namontována ve 
správné poloze pro nastavení 
pracovní hloubky. Nastavení 
pracovní hloubky pøi prvním uvedení 
do provozu je poloha 1 montáže kol.
Náøadí s pákou pro nastavení 
výšky
Obrázek 3c
Pro první provozování se musí 
správnì nastavit pracovní hloubka. 
Páka pro nastavení výšky se smí 
nastavit pouze do prvního nastavení 
pracovní hloubky (B, první 
zaskočení).

Pokyn pro všechny typy
Vlivem opotøebování nože je nutné 
pozdìjší nové nastavení pracovní 
hloubky. Optimální pracovní hloubky 
je dosaženo, když nože øezného 
nástroje zasahují do zemì 2–3 mm. 
Pøíliš velká pracovní hloubka mùže 
mít za následek pøetížení náøadí 
a zpùsobit jeho poškození. 
Dbejte proto na správné nastavení 
pracovní hloubky.
Obrázek 3a/b

Odšroubujte kola (A) a umístìte je 
do odpovídajícího nastavení výšky. 
Kola pevnì pøišroubujte.

nebo

Obrázek 3c
Nastavte páku pro nastavení výšky 
(podle provedení) podle 
opotøebování nožù. 
Nastavení C, D, E se potøebují 
pouze po opotøebování nožù. 
Podle opotøebování nastavujte 
postupnì níže, počínaje u C.

3. Pøipojovací kabel
Obrázek 4

Upevnìte pøipojovací kabel na 
odlehčení tahu kabelu.
Zastrčte síˆovou koncovku nejdøíve 
do kombinovaného provedení 
vypínače/zástrčky na náøadí 
a potom do zásuvky 230 V.

4. Nastartování motoru

Nebezpečí
Mìjte ruce a nohy v dostatečné 
vzdálenosti od øezného ústrojí.
Obrázek 5

Odstavte náøadí na rovnou plochu, 
s pokud možno krátkou nebo øídkou 
trávou. 
Nakloòte náøadí dozadu tak, 
aby byla volná obì pøední kola 
(obrázek 5a), popø. u náøadí 
s pákou pro nastavení výšky 
nastavte tuto páku do polohy A, 
aby se nožový høídel nedotýkal 
zemì (obrázek 5b).
Stisknìte a držte stisknutý aretační 
knoflík (obrázek 5c).
Zatáhnìte za ovládací tømen a držte 
jej, uvolnìte aretační knoflík 
(obrázek 5c).
Spouštìjte náøadí pomalu dopøedu 
tak, aby pøední kola mìla opìt 
kontakt se zemí, popø. nastavte 
páku pro nastavení výšky (podle 
provedení) dopøedu do prvního 
nastavení pracovní výšky (B, první 
zaskočení) (obrázek 5b).

Upozornìní
Prostøednictvím kontaktu øezného 
ústrojí se zemí se náøadí uvede do 
pohybu.

5. Zastavení motoru
Uvolnìte ovládací tømen 
(Obrázek 8a).

Motor a øezné ústrojí se po krátké 
dobì zastaví.

6. Vertikutace
Obrázek 6

Nastartujte, jak je uvedeno, motor.
Veïte náøadí v rovnobìžných 
dráhách.
Položte pøipojovací kabel ve velkých 
smyčkách k náøadí.

7. Sundejte a vyprázdnìte 
lapač trávy
(možnost volby podle modelu)

Obrázek 7
Uvolnìte ovládací tømen, 
počkejte až se zastaví motor.
Nadzvednìte deflektor vyhazovací 
koncovky a vyvìste lapač trávy.
Vyprázdnìte jeho obsah.

8. Práce bez lapače trávy
Když lapač trávy sundáte, sklopí se 
deflektor vyhazovací koncovky 
smìrem dolù. Pøi práci bez lapače 
trávy bude vertikutační materiál 
vyhazován pøímo dolù.

9. Po ukončení práce
Zastavení motoru.
Vytáhnìte síˆovou koncovku 
na náøadí a ze zásuvky.
Vyprázdnìte lapač trávy.
Než budete náøadí čistit, udržovat, 
ukládat nebo odstavovat, nechejte 
vychladnout motor (cca 30 minut).

Pokyny k vertikutaci

Aby byla koøenová oblast trávníku na 
jaøe silnìji provzdušnìná a mladá tráva 
mohla zdravì rùst, je v této dobì nutné 
provádìt vertikutaci trávy častìji než 
v létì.

Vertikutace trávníku
– na jaøe častìji,
– v létì podle potøeby,
– u trávníkù, které mají mnoho stínu, 
častìji také v létì.

Vertikutaci trávníku provádìjte pouze 
pøi délce trávy do 4 cm. Jestliže tráva 
tuto délku pøekročila, mìl by se trávník 
pøed vertikutací posekat.

Upravená místa zavlažte a pohnojte, 
aby tráva mohla rychleji dorùstat.

!
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Pøeprava

Pozor
Øezné ústrojí a náøadí se mohou 
poškodit, pohybujete-li náøadím pøi 
vypnutém motoru napø. pøes pevné 
cesty. Zabraòte každému dotyku 
øezného ústrojí se zemí. Veïte vždy 
náøadí v naklonìné poloze a pouze 
na zadních kolech (obrázek 8c), 
popø. u náøadí s pákou pro nastavení 
výšky nastavte tuto páku do polohy 
(A), aby se nožový høídel nedotýkal 
zemì (obrázek 8b). Nikdy náøadí 
nezvedejte nebo nepøenášejte bez 
pøedchozího vytažení síˆové zástrčky.

Krátké úseky cesty ručnì
Zastavení motoru.
Nakloòte náøadí lehce dozadu tak, 
aby byla volná pøední kola 
(obrázek 8c), popø. u náøadí 
s pákou pro nastavení výšky 
nastavte tuto páku do polohy A, 
aby se nožový høídel nedotýkal 
zemì (obrázek 8b).
Posunujte náøadí.

Pomocí vozidla

Pozor
– Pøi pøepravì náøadí na vozidle 

nebo ve vozidle je dostatečnì 
zajistìte proti nechtìnému 
sklouznutí.

– Kabel mezi motorem a kombino-
vaným provedením vypínače/
zástrčky napøiskøípnìte nebo 
nepøelamujte.

Obrázek 9
Pro snadnìjší uložení mùžete vodicí 
držadla sklopit dohromady.

Údržba/čistìní

Nebezpečí
K ochranì pøed poranìním pøed 
veškerými pracemi na náøadí
– zastavte motor,
– počkejte, až se všechny pohyblivé 

díly úplnì zastaví,
– vytáhnìte síˆovou zástrčku,
– nechejte motor vychladnout 

(cca 30 minut).

Údržba

Nebezpečí
K ochranì pøed poranìním 
zpùsobeným øezným ústrojím 
nechejte provádìt všechny práce, 
jako je výmìna nebo pøebroušení 
nože, pouze v odborné dílnì 
(je potøebné speciální náøadí).
Nalomené a poškozené pøipojovací 
kabely vymìòte.

Jednou za sezónu
Namažte kloubové body a otočnou 
pružinu na deflektoru vyhazovací 
koncovky.
Na konci sezóny nechejte náøadí 
v odborné dílnì pøezkoušet 
a provést jeho údržbu.

Čistìní

Pozor
– Neostøikujte náøadí vodou, 

protože se jinak mohou poškodit 
elektrické díly.

– Vyčistìte náøadí po každém 
provozu. Nečistìné náøadí vede 
k poškození materiálu a funkce.

Čistìní vertikutátoru

Nebezpečí
Pøi pracích na øezném ústrojí se 
mùžete poranit. Noste z dùvodu 
Vaší ochrany pracovní rukavice.

Čistìte náøadí pokud možno pøímo 
po vertikutaci.
– Odstavte vždy náøadí na pevný 

podklad a zajištìte proti sjetí dolù.
– Nakloòte náøadí dopøedu.
– Vyčistìte øezný prostor kartáčem, 

ručním smetákem nebo hadrem.
– Postavte náøadí na kola a odstraòte 

všechny viditelné zbytky trávy 
a nečistot.

Čistìní lapače trávy
Nejjednodušší je čistìní provádìné 
pøímo po vertikutaci.
– Sundejte a vyprázdnìte lapač trávy.
– Lapač trávy lze vyčistit silným 

proudem vody ze zahradní hadice.
– Pøed dalším použitím nechejte 

lapač trávy dùkladnì vyschnout.

Odstavení

Pozor
Poškození materiálu na náøadí. 
Uskladòujte náøadí pouze v čistých 
a suchých prostorech. Chraòte 
náøadí pøi delším uložení, napø. 
v zimì, každopádnì proti korozi.

Po sezónì nebo nebude-li náøadí 
používáno déle než jeden mìsíc

Vyčistìte náøadí a lapač trávy,
k ochranì proti rzi otøete všechny 
kovové díly naolejovaným hadrem 
(bezpryskyøičný olej) nebo je 
nastøíkejte støíkacím olejem.
Sklopte vodicí držadlo a uložte 
náøadí do vhodné místnosti.

Záruka

V každé zemi platí záruční ustanovení 
vydané naší společností event. 
dovozcem. Poruchy na Vašem náøadí 
odstraníme v rámci záruky bezplatnì, 
pokud by byla pøíčinou chyba 
materiálu nebo výrobní chyba. 
V záručním pøípadì se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce nebo nejbližší 
pobočku.

Lokalizace 
a odstraòování poruch

Poruchy pøi provozu Vašeho 
vertikutátoru mají často jednoduché 
pøíčiny, které byste mìli znát 
a částečnì je mohli odstranit sami. 
V pøípadì pochybností Vám ráda dále 
pomùže Vaše odborná dílna.

!

!
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Problém Možná(é) pøíčina(y) Odstranìní

Motor se nerozbìhne Pøetížená domovní pojistka Zapnìte pojistkový automat event. použijte 
silnìjší jištìní domovní pøípojky nebo je 
nechejte odborníkem nainstalovat.

Není pøipojen nebo je vadný 
pøipojovací kabel

Zkontrolujte, zastrčte kabel; v pøípadì potøeby 
vymìòte nebo nechejte opravit odborníkem.

Vadné kombinované provedení 
vypínače/zástrčky

Nechejte opravit v odborné dílnì

Motor bručí, ale nebìží Vertikutátor v pracovní poloze Postavte vertikutátor na plochu s krátkou 
trávou; bìhem spouštìní nakloòte náøadí 
dozadu tak, aby se obì pøední kola mohla 
volnì točit

Zablokované øezné ústrojí Vytáhnìte síˆovou zástrčku, 
odstraòte zablokování

Motor se náhle zastaví Uvolnila se síˆová zástrčka Zkontrolujte kabel, zajistìte, že je zavìšen 
v odlehčení tahu kabelu, zástrčku opìt zastrčte

Zareagovala ochrana proti 
pøetížení

Vytáhnìte síˆovou zástrčku, odstraòte ucpání 
ve vyhazování, počkejte cca 10 min., znovu 
zapnìte.

Neobvyklé hluky 
(šramocení, rachocení, klepání)

Povolené šrouby, matice nebo jiné 
upevòovací díly

Upevnìte díly, jestliže hluk zùstane: vyhledejte 
odbornou dílnu.

Otøesy, vibrace Poškozené, ohnuté øezné ústrojí Okamžitì vypnìte motor. Nechejte v odborné 
dílnì øezné ústrojí vymìnit

Povolené upevnìní motoru Okamžitì vypnìte motor. Nechejte v odborné 
dílnì motor upevnit

Pokles otáček Pøíliš velká pracovní hloubka Zvolte doporučenou pracovní hloubku.

Pøíliš vysoká tráva Pøed vertikutací trávu posečte

Ucpaný vyhazovací kanál Vytáhnìte síˆovou zástrčku, odstraòte ucpání.

Špatný výsledek vertikutace Pøíliš malá pracovní hloubka Nastavte vìtší pracovní hloubku

Opotøebované øezné ústrojí Nechejte v odborné dílnì øezné ústrojí vymìnit

Vertikutační materiál zùstává 
ležet
lapač trávy není plný

Plný, znečistìný lapač trávy Zastavte vertikutátor, vyprázdnìte lapač trávy, 
popø. vyčistìte vìtrací štìrbiny v lapači trávy.

Ucpaný vyhazovací kanál Vytáhnìte síˆovou zástrčku, odstraòte ucpání.




