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ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU 
NM1500,NM2100 

NÁVOD K OBSLUZE 
Seznam dílů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Horní rukojeť 
2. Dolní rukojeť 
3. Spínací skřínka 
4. Spínací rukojeť 
5. Matky A 

6. Matky B 
7. Sběrný koš na trávu 
8. Kolečka 
9. Držák kabelu 
10. Páka nastavení výšky 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Název modelu: NM1500 NM2100 
Napájecí napětí/frekvence 230-240V~ 50Hz 230-240V~ 50Hz 
Motor: indukční indukční 
Výkon elektrického motoru: 900W 1400W 
Volnoběžné otáčky: 3000min-1 3000min-1 
Nastavení výšky: 25/40/55mm 20-65mm 
Šířka sečení: 320mm 380mm 
Velikost kol přední: 127mm 152mm 
Velikost kol zadní: 127mm 178mm 
Objem koše: 35L 50L 
Indikátor naplnění koše: No 

 
Yes 
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Hladina akustického tlaku Lpa: 72.9 dB(A) 78.5 dB(A) 

(měřeno dle EN 60745-1) Uncertainty K=3dB(A) Uncertainty K=3 
dB(A) 

Hladina akustického tlaku Lwa: 84.6 dB(A) 89.2 dB(A) 

(měřeno dle EN 60745-1) Uncertainty 
K=1,79dB(A) 

Uncertainty 
K=1.87dB(A) 

Hladina vibrací 2,96 m/s2 Max.3,12m/s 2 

(měřeno dle EN 60745-1) Uncertainty K=1,5 m/s2 Uncertainty K=1,5 
m/s2 

Zaručte zvukový výkon 96 dB(A) 96 dB(A) 
Hmotnost: 12.4kgs 16.8kgs 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů 
může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážná zranění. Pojem 
„elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených výstrahách se vztahuje k vašemu 
elektrickémuzařízení napájenému ze sítě (kabelem) nebo z akumulátoru (bez kabelu). 

 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE 
1) PRACOVNÍ PROSTOR 
d) Udržujte pracovní prostor čistý a 

dobře osvětlený. Nepořádek a tma 
mohou vést k nehodám. 

e) Nepoužívejte elektrické nářadí ve 
výbušném prostředí, například v 
přítomnosti hořlavých kapalin, 
plynů nebo prachu. Elektrické nářadí 
vytváří jiskry, které mohou zapálit 
prach nebo výpary. 

f) Při práci s elektrickým nářadím 
udržujte děti a okolostojící osoby 
mimo dosah. Nepozornost může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
zařízením. 

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 
f) Zástrčka elektrického nářadí musí 

odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku 
žádným způsobem neupravujte. U 
uzemněného elektrického nářadí 
nepoužívejte žádné adaptéry. 
Neupravené zástrčky a správné 
zásuvky snižují riziko úrazu 
elektrickým proudem. 

g) Vyvarujte se kontaktu s 
uzemněnými povrchy, jako jsou 
potrubí, radiátory, sporáky a 
chladničky. Pokud uzemněni, existuje 
zvýšené riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

h) Nevystavujte elektrické nářadí dešti 
nebo vlhku. Voda vnikající do 
elektrického nářadí zvyšuje riziko 
úrazu elektrickým proudem. 

i) Vyhněte se hrubému zacházení s 
kabelem. Nikdy nepoužívejte 
napájecí kabel k přenášení, tahání 
nebo odpojování elektrického 
nářadí. Chraňte kabel před horkem, 
olejem a ostrými hranami nebo 
pohyblivými částmi. Poškozené nebo 
zamotané kabely zvyšují riziko úrazu 
elektrickým proudem. 

j) Pokud pracujete s elektrickým 
nářadím venku, použijte 
prodlužovací kabel vhodný pro 
venkovní použití. Použití kabelu 
vhodného  pro  venkovní  použití 
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snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem. 

3) OSOBNÍ BEZPEČNOST 
g) Zůstaňte ve střehu. Dávejte pozor 

na to, co děláte, a při práci s 
elektrickým nářadím používejte 
zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, 
jste-li unavení nebo pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. Okamžik 
nepozornosti při práci s elektrickým 
nářadím může mít za následek vážné 
zranění. 

h) Používejte bezpečnostní vybavení. 
Vždy noste ochranu očí. 
Bezpečnostní vybavení, jako je 
protiprachová maska, neklouzavá 
bezpečnostní obuv, přilba nebo 
ochrana sluchu používaná za 
vhodných podmínek, sníží riziko 
zranění osob. 

i) Zabraňte náhodnému spuštění. 
Před připojením se ujistěte, že je 
vypínač v poloze „vypnuto“. 
Přenášení elektrického nářadí s prstem 
na spínači nebo připojování 
elektrického nářadí, které mají spínač 
v pozici zapnuto, může způsobit 
nehodu. 

j) Před zapnutím elektrického nářadí 
vyjměte seřizovací klíč nebo 
maticový klíč.Maticový nebo jiný klíč 
ponechaný ve spojení s rotující části 
elektrického nářadí může způsobit 
zranění. 

k) Nepřekračujte svůj dosah. Vždy 
zachovávejte pevný postoj a 
rovnováhu. Tím zlepšíte kontrolu nad 
elektrickým nářadím v případě vzniku 
neočekávaných situací. 

l) Používejte správný oděv. Nenoste 
volné oblečení nebo šperky; 
Nepřibližujte vlasy, oděv a rukavice 
k pohyblivým částem. Volné oděvy, 

šperky nebo dlouhé vlasy mohou být 
zachyceny v pohyblivých částech. 

4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A 
PÉČE O NĚJ 
h) Při práci nevyvíjejte na nářadí 

nepřiměřenou sílu. Používejte 
vhodné elektrické nářadí.Správně 
zvolené elektrické nářadí bude 
fungovat lépe a bezpečněji. 

i) Nepoužívejte  elektrické  nářadí 
s nefunkčním spínačem.Elektrické 
nářadí, které nelze ovládat spínačem 
je nebezpečné a musí být opraveno. 

j) Před prováděním jakýchkoli úprav, 
výměny příslušenství nebo 
uskladněním elektrického nářadí 
odpojte zástrčku od zdroje 
napájení. Tato preventivní 
bezpečnostní opatření snižují riziko 
náhodného spuštění elektrického 
nářadí. 

k) Nečinné elektrické nářadí skladujte 
mimo dosah dětí a nedovolte, aby 
elektrické nářadí obsluhovaly 
osoby, které s ním nejsou 
obeznámeny nebo nejsou 
obeznámeny s tímto návodem. 
Elektrické nářadí je v rukou 
neškolených uživatelů nebezpečné. 

l) Udržujte elektrické nářadí v 
pořádku, zkontrolujte,zda nedošlo 
k vychýlení nebo zaseknutí 
pohyblivých částí, rozbití dílů nebo 
jiným skutečnostem, které mohou 
ovlivnit jeho fungování. Pokud je 
nářadí poškozené, nechejte jej před 
použitím opravit. Mnoho nehod je 
způsobeno špatně udržovaným 
elektrickým nářadím. 

m) Řezné nástroje udržujte ostré a 
čisté. Správně udržované řezné 
nástroje s ostrými řeznými hranami 
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jsou méně náchylné k zaseknutí a 
snadněji se s nimi pracuje 

n) Používejte elektrické nářadí, 
příslušenství a nástroje v souladu s 
těmito pokyny a způsobem 
určeným pro konkrétní typ 
elektrického nářadí, s přihlédnutím 
k pracovním podmínkám a práci, 
která má být provedena. Použití 
elektrického nářadí k jiným účelům, 
než ke kterým je určeno, může vést 
k nebezpečným situacím. 

5) SERVIS 
b) své elektrické nářadí nechávejte 

opravit kvalifikovanou osobou, která 
používá pouze identické náhradní díly. 
Tím zajistíte zachování bezpečnosti 
elektrického nářadí. 

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ 
PRAVIDLA PRO SEKAČKY NA TRÁVU 
Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s 
ovládacími prvky a správným používáním 
zařízení. 
Nikdy nedovolte dětem používat zařízení. 
Nikdy nedovolte, aby zařízení používali 
lidé, kteří nejsou obeznámeni s těmito 
pokyny. Místní předpisy mohou omezovat 
věk obsluhy. 
Nikdy neprovozujte zařízení v blízkosti 
osob, zejména dětí, nebo domácích zvířat. 
Provozovatel nebo uživatel je odpovědný 
za nehody nebo nebezpečí, kterým jsou 
vystaveny ostatní osoby nebo jejich 
majetek. 
Při používání zařízení vždy noste vhodnou 
obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte 
zařízení, pokud jste bosí nebo na sobě 
máte otevřené sandály. 
Důkladně zkontrolujte oblast, kde má být 
zařízení používáno a odstraňte všechny 
kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí 
předměty. 
Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, 

zda rotující části a řezací sestava nejsou 
opotřebované nebo poškozené. Vyměňte 
opotřebované nebo poškozené díly jako 
celek, aby byla zachována rovnoměrnost. 
Provozujte zařízení pouze za denního 
světla nebo za dostačujícího umělého 
světla. Pokud je to možné, 
nepoužívejtezařízení na vlhké trávě. Na 
svazích si vždy buďte jistí svou stabilitou. 
Při práci kráčejte, neběhejte. Pracujte vždy 
podél svahu, nikdy ne směrem nahoru a 
dolů.Při couvání nebo přitahování zařízení 
směrem k sobě buďte nanejvýš opatrní. 
Nepoužívejte zařízení na příliš strmých 
svazích. 
Při couvání nebo přitahování zařízení 
směrem k sobě buďte nanejvýš opatrní. 
Pokud musíte zařízení naklonit za účelem 
přepravy, zastavte rotující části. 
Nepoužívejte sekací ústrojí při přejíždění 
jiných povrchů než trávy a při přepravě 
zařízení na místo, kde jej budete používat 
a zpátky. 
Nikdy neprovozujte zařízení, které má 
vadnéochranné kryty nebo štíty nebobez 
bezpečnostních prvků, např. deflektorů a 
/ nebo lapačů. 
Zapněte motor podle pokynů as nohama 
v dostatečné vzdálenosti od rotujících 
částí. 
Při zapnutí motoru zařízení nenaklánějte, 
vyjma případů, kdy zařízení musí být pro 
spuštění nakloněno. V takovém případě 
jej nenaklánějte více, než je nezbytně 
nutné a zvedejte pouze tu část, která 
směřuje pryč od obsluhující osoby. Před 
vrácením zařízení na zem se vždy ujistěte, 
že máte obě ruce v pracovní poloze. 
Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti 
rotujících částí nebo pod ně. 
Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte 
zařízení, pokud je motor v chodu. 
Zástrčku vytáhněte ze zásuvky: 
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• Kdykoli stroj opustíte. 
• Před odstraňováním zablokování. 
• Po nárazu na cizí předmět. Zařízení 

zkontrolujte na poškození a podle 
potřeby proveďte opravu. 

• Pokud zařízení začne neobvyklým 
způsobem vibrovat, okamžitě 
zkontrolujte jeho stav. 

Piktogramy 
Typový štítek na vašem zařízení může 
obsahovat piktogramy. Tyto označují 
důležité informace o výrobku nebo 
pokyny k jeho použití. 

 

 
 

 

Po vypnutí zařízení budou po 
určitou dobu nože nadále rotovat. 
Zařízení nezvedejte ani 
nepřenášejte dříve, než se nože 
úplně zastaví. 

Tento výrobek má dvojitou 
elektroizolaci. 

Pokud dojde k poškození 
napájecího kabelu, zařízení ihned 
odpojte od zdroje. 
Pozor na ostré nože. Nože nadále 
rotují i po vypnutí zařízení. 
Před prováděním údržby nebo při 
poškození napájecího kabelu 
zařízení odpojte od zdroje. 

 
Napájecí kabel uchovávejte 
v dostatečné vzdálenosti od 
sekacího ústrojí. 

 

MONTÁŽNÍ POKYNY 
Příprava (viz obr. 1): 

1.Umístěte hák na kabel na horní 
rukojeť. (obr.1a) 

 
Pic.1a 
2.Pomocí dodaných matek A a šroubů 

spojte horní a dolní rukojeti. (obr.1b) 
 

Odpad z elektrických výrobků by 
neměl být likvidován společně s 
domovním odpadem. Zařízení 
recyklujte na odpovídajícím místě. 
Přesnější pokyny k recyklaci získáte 
od místních úřadů nebo výrobce. 
Označuje riziko úrazu, smrtelného 
úrazu nebo poškození zařízení 
v případě nedodržení pokynu 
označeného tímto symbolem. 

Používejte ochranu zraku. 
Používejte ochranu sluchu. 

Zařízení je v souladu se všemi 
normami členské země EU, ve které 
byl výrobek zakoupen. 

Používejte pevnou, neklouzavou 
obuv. 

Přečtěte si uživatelský manuál. 

Používejte ochranné rukavice. 

 
Nevystavujte dešti. 

Udržujte děti ve vzdálenosti 
nejméně 10 m od pracovního 
prostoru. 
Z výhozového okénka může 
docházet k vyhazování předmětů 
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Pic.1e 
6.Sestavení sběrného koše na trávu. 

Sestavte látkový vak a horní plastový 
kryt dohromady. (obr.1f) 

 
Pic.1f 
7.Zvedněte záklopku a koš osaďte na 

výhozové okénko. (obr.1g) 

 
Pic.1g 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pic.1 
 

 

 
Pic.1b 
3.Na osy osaďte podložku a osaďte 

kolečka dle obrázku. Kolečka 
upevněte pomocí matice a nasaďte 
kryty koleček. (obr.1c) 

 

 
Pic.1c 
4.Osaďte dolní rukojeť na tělo sekačky a 

upevněte jí pomocí matek B(obr.1d) 

 
Pic.1d 
5.Osaďte držáky kabelu.(obr.1e) 
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PRAVA VÝŠKY SEČENÍ(obr.2) 
Pro dosažení požadované výšky sečení je 
nutné upravit pozici předních a zadních 
os na spodní straně sekačky. 
Výstraha! Před nastavováním výšky 
sečení odpojte sekačku od napájení a 
ujistěte se, že nože zastavili. 
1. Pro zvýšení výšky nožů uchopte 

nastavující páku a posuňte ji směrem 
k zadní straně sekačky. 

2. Pro snížení výšky nožů uchopte 
nastavující páku a posuňte ji směrem 
k přední straně sekačky. 

 

(obr.2) 
 

PROVOZOVÁNÍ 
Zapojte ke zdroji 

 
Výstraha! Před zapojením ke zdroji vždy 
zkontrolujte,  zda  je  spínač  v  pozici 
„vypnuto“. Zástrčku zapojte do zdroje 
chráněného proudovým chráničem. 

 
Spuštění 
Spínač Zapnuto/Vypnuto(obr.3) 
Pozor! Sekačku nespouštějte, pokud stojí 
ve vysoké trávě. Stiskněte bezpečnostní 
tlačítko (A) na spouštěcím mechanizmu a 
poté přitáhněte spouštěcí páku směrem k 
rukojeti (B). Spouštěcí páku držte u 
rukojetě a uvolněte bezpečnostní tlačítko. 
Pro zastavení chodu sekačky uvolněte 
spouštěcí páku a ta se automaticky vrátí 
do pozice „vypnuto“. 

 
 
 
 
 

(obr.3) 
Sekání (obr.4) 
Pro dosažení požadovaných výsledků a 
snížení rizika přeseknutí napájecího 
kabelu doporučujeme, abyste používali 
sekačku dle pokynů uvedených v této 
části. 
• Umístěte většinu délky napájecího 

kabelu poblíž výchozího bodu. 
• Sekačku zapněte dle výše uvedených 

pokynů. 
• Postupujte dle obr. 4 
• Postupujte z pozice 1 do pozice 2 
• Zatočte doprava a postupujte do pozice 

3 
• Zatočte doleva a postupujte do pozice 4 
• Výše uvedené opakujte dle potřeby. 
Výstraha! Nikdy nepracujte směrem ke 
kabelu. 

 
(obr.4) 

Údržba nožů (obr.5) 
• Z nožů pravidelně odstraňujte trávu a 

nečistoty. 
• Na začátku sezóny pečlivě zkontrolujte 

stav nožů. 
• Pokud je nůž velmi tupý, naostřete jej 

nebo jej vyměňte. 
• Pokud je nůž poškozený nebo 

opotřebovaný, osaďte nový nůž. 
Výstraha! Dodržujte následující opatření: 
• Před zahájením údržby odpojte sekačku 
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od zdroje a vyčkejte, než se nože 
zastaví. 

• Dávejte pozor, abyste se nepořezali. 
Používejte bezpečnostní rukavice nebo 
textilii pro uchopení nožů. 

• Používejte pouze správné náhradní 
nože. 

• Rotor  (A)  v  žádném  případě 
neodstraňujte. 

Pro výměnu nožů: 
• Otočte sekačku na stranu. 
• Uchopte nůž (C) jednou rukou. 
• Použijte dodaný klíč k povolení a 

sejmutí matice nože (B). 
• Vyměňte nůž. 
• Bezpečně utáhněte matici nože. 

(obr.5) 
ÚDRŽBA 
1. Pro uchování sekačky v bezpečném 

pracovním stavu uchovávejte všechny 
matice a šrouby řádně utažené. 

2. Pravidelně kontrolujte sběrný koš na 
poškození nebo opotřebení. 

3. Pro zajištění bezpečnosti vyměňte 
opotřebené nebo poškozené části. 

4. Používejte pouze náhradní nože, 
matici nože a rotor, které jsou určené 
pro tento výrobek. 

5. Při seřizování sekačky postupujte tak, 
aby nedošlo k zaseknutí prstů mezi 
pohyblivým nožem a stacionárními 
částmi zařízení. 

6. Naolejujte čepy kol. 
7. Sekačku uchovávejte na suchém 

místě. 
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