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Návod na použití a údržbu 

Benzínová sekačka s pojezdem 

Sharks SH 2650 

     Obj. číslo SHK429 
 

 
 

Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary 

Distributor do SR: SHARKS SLOVAKIA, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec 

 

PLASTOVÝ/KARTONOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ 

UDUŠENÍ!  

 

Upozornění: 

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních 

pravidel a provozních instrukcí.  

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI – řadu! 

Návod je přeložen z originálu výrobce. 
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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zakoupil benzínovou sekačku s pojezdem Sharks, model SH 2650. Vaše 

nová benzínová sekačka byla vyvinuta a vyrobena společností Steen QOS, s.r.o., tak, aby 

splňovala nároky na vysoký standard, provozní spolehlivost, snadnou obsluhu a bezpečnost 

uživatele.  

Při správné péči Vám poskytne stabilní a spolehlivý výkon. Pokud ji budete používat správně a 

pouze k určenému účelu hobby využití, užijete si roky bezpečného provozu a spolehlivého servisu. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím Vaší nové sekačky SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod 

na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a 

VAROVÁNÍM.  

Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. 

Při vývoji tohoto produktu byla věnována velká pozornost bezpečnosti, 

provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.  

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

Benzínová sekačka s pojezdem Sharks SH 2650 

obj. kód:     SHK429 

motor:      4-takt  

pohon:      vlastní 

zdvihový objem:   123 cm³ 

výkon:      3,5 HP 

otáčky:      2800/min 

řezná šířka:    460 mm (18") 

výška řezu:     25 – 85 mm, 8 pozic nastavení 

výškové nastavení:  páka 

průměr kol:     přední 8", zadní 10“ 

objem palivové nádrže: 1 l 

objem olejové nádrže: 0,6 l 

objem sběrného koše: 60 l 

hmotnost:     36 kg 

funkce: boční a zadní výhoz, mulčování, pojezd 

příslušenství: 2x žací nůž, mulčovací klín, odkládací plastový box, deflektor, klíč na zapalovací 

svíčku, manuál 
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POPIS SEKAČKY (ilustrační foto) 

 

1. ovládací madlo        13. víčko olejové nádrže 

2. ovládací madlo brzdy     14. deflektor 

3. škrtící klapka/sytič      15. mulčovací klín 

4. vodítko lanka        

5. zajišťovací páka        

6. sběrný koš 

7. kolečka        ještě v balení: 

8. páka nastavení výšky sečení    A – klíč na svíčky 

9. kryt bočního výhozu      B – plastový box 

10. zapalovací svíčka 

11. víčko olejové měrky 

12. víčko palivové nádrže  
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UPOZORNĚNÍ 

Pro Vaší vlastní bezpečnost si přečtěte tento návod ještě předtím, než začnete svůj nový 

stroj používat. Nedodržení pokynů může mít za následek vážná zranění. Proto 

doporučujeme důkladně se seznámit s Vaší novou benzínovou sekačkou. 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Přečtěte si tento manual před použitím stroje. 

B2 Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti. 

B3 Riziko úrazu paží a nohou. 

B4 Palivo je hořlavé, udržujte oheň v bezpečné vzdálenosti. Nikdy nedoplňujte palivo za chodu 

motoru! 

B5 Emise toxických plynů (výparů), sekačku nikdy nepoužívejte v uzavřených, špatně odvětraných 

místnostech. 

B6 Při sekání používejte ochranné brýle a chríniče sluchu. 

B7 Při opravách, prosím, vyšroubujte zapalovací svíčku. Poté proveďte opravu v souladu s tímto 

manuálem. 

B8 Pozor: horký povrch! 

 

 

Bezpečnostní štítek na sekačce:  

Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti, nebezpečí úrazu! 
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

 

UPOZORNĚNÍ: Při použití benzínových strojů dodržujte základní bezpečnostní pokyny, včetně 

všech doporučení a dalších pokynů, abyste snížili riziko vážného zranění anebo 

poškození stroje. Přečtěte si všechny tyto instrukce ještě před první obsluhou tohoto 

výrobku a uschovejte tento návod pro budoucí použití. 

 

• Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení. 

• Nikdy nedovolte, aby děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny k použití sekačky, 

obsluhovaly sekačku.  

• Respektujte místní předpisy a omezení pro min. věk obsluhy. 

• Nesekejte za přítomnosti a blízkosti osob, zvláště dětí nebo zvířat v blízkosti sekané plochy. 

• Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel je zodpovědný za nehody a nebezpečí týkající se 

dalších lidí a jejich majetku. 

 

Příprava 

• Při sekání vždy noste pevnou (nejlépe pracovní) obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte sekačku 

bosí nebo v sandálech! 

• Důkladně zkontrolujte oblast, kterou budete sekat a odstraňte všechny předměty, které mohou být 

strojem vymrštěny. 

• VAROVÁNÍ: benzín je vysoce hořlavý! 

- palivo skladujte pouze v nádobách tomu určených; 

- palivo doplňujte ve venkovních prostorech, při této činnosti nikdy nekuřte! 

- palivo doplňujte zásadně před nastartováním motoru. Nesnímejte víčko palivové nádrže a 

nedoplňujte palivo, když je motor v chodu nebo je-li motor horký. 

- v případě, že při doplňování dojde k rozlití benzínu, nepokoušejte se nastartovat motor, ale 

přesuňte stroj z této oblasti a zabraňte možnosti vzniku požáru, dokud se benzinové výpary se 

nerozptýlí; 

- všechny víčka (benzinové a olejové nádrže) po doplnění dostatečně utáhněte; 

• Použijte vhodnou ochranu sluchu! 

• Před každým použitím sekačky vždy zkontrolujte stav sečného nože, šrouby nožů a řezací ústrojí 

zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte poškozený nůž a šroub! 

 

Provoz 

• Neprovozujte sekačku v uzavřeném prostoru, kde hrozí uhelnaté splodiny a výpary. 

• Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém (dostatečném) umělém osvětlení. 

• Pokud je to možné vyhněte se provozu stroje v mokré trávě. 

• Nesekejte kopcovité a nerovnoměrné terény. Vždy se ujistěte, že je Vaše postavení při sekání 

mírných svahů pevné a bezpečné. 

• Při sekání svahovitého terénu doržujte pravidlo náklonu max. 25° na levou a čelní stranu sekačky 

a max. hladiny oleje v olejové nádrži. 

• Se sekačkou nikdy neběhejte, pouze kráčejte! 

• Buďte mimořádně opatrní při změně směru na svazích, nepoužívejte na příliš strmé svahy. 
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• Při couvání nebo tažení sekačky směrem k Vám buďte velmi opatrní. 

• Pokud se přemusťujete mezi sekanými plochami vždy zastavte nůž. 

• Nikdy neprovozujte sekačku s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních prostředků, například 

deflektorů anebo bez nasazeného sběrného koše! 

• Neměňte nastavení regulačního ventilu motoru nebo omezovače rychlosti.  

• Před nastartováním motoru uvolněte veškerá zablokování nože a motoru. 

• Motor startujte opatrně v souladu s instrukcemi a dostatečné bezpečné vzdálenosti chodidel od 

nože. 

• Sekačku při startování motoru nezvedejte (nenaklánějte). 

• Nestartujte motor, když stojíte před vyhazovacím otvorem. 

• Nedávejte končetiny do blízkosti nebo pod rotující částí, neustále udržujte otvory k odvádění 

(vyhazování) trávy čisté. 

• Nikdy sekačku nezvedejte nebo nepřenášejte, když je motor v chodu. 

• Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky, ujistěte se, že se všechny hybné části zastavily, 

u zařízení vybavených klíčem, odstraňte klíč: 

* před čištěním ucpaných partií sekačky nebo neprůchodné výsypky; 

* před kontrolou, čištěním nebo opravou sekačky; 

* po zasažení cizího předmětu. Zkontrolujte možné poškození sekačky a před nastartováním a 

dalším provozem proveďte nezbytné opravy. 

* Pokud začne sekačka nadměrně vibrovat (okamžitě ji zkontrolujte); 

• Zastavte motor, odpojte připojení zapalovací svíčky, ujistěte, že se všechny hybné části zastavily, 

kdykoliv sekačku opouštíte nebo před doplňováním paliva; 

• Před vypnutím motoru snižte nastavení škrtící klapky. 

 

SESTAVENÍ 

 

Složení rámu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Připevněte spodní řidítka do jednotky těla sekačky za použití vhodného klíče. (Obr. vlevo) 

2. Zvedněte dvě pojistné páčky, uvolnětea složte horní část madla. (Obr. vpravo) 

3. Zatlačte pojistnou páku zajištěnou v madle a stabilizujte madlo do pracovní polohy. 

4. Vhodným klíčem a otáčením pojistné matice nastavte tenzi. 
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Nastavení madla 

 

 

1. Zatáhněte samo-navíjecí startér na straně 

madla a nastavte kabel.  

2. Navlékněte lanko samo-navíjecího startéru 

na vodící část lanka (cívku) umístěnou na 

madle. 

3. Připevněte plastový odkládací box pomocí 

šroubů (zobrazení uchycení na str. 3, bod 

16). 

 

 

 

Montáž a demontáž sběrného koše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pro montáž: zvedněte kryt zadního výhozu a napojte háky konstrukce sběrného koše do osy 

krytu zadního výhozu (postup viz. obr. vlevo a vpravo). 

2. Pro demontáž (vysypání): zvedněte zadní kryt výhozu a vyjměte sběrný koš. 

 

 

Nastavení výšky sekání 

 

Při vypnuté sekačce uvolněte tlakem 

shora páku z kozlíku/zubů (polohy 

sekání) a přesuňte vlevo nebo 

vpravo dle požadované výšky 

sekání. K dispozici je celkem 8 

poloh výšky sečení (25 – 85 mm). 

 

 

 

 

vedení lana 

sběrný koš 
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Mulčování 

Kromě klasického sekání trávy do sběrného koše lze tuto sekačku využít také pro tyto funkce: 

1. mulčování 

2. boční výhoz 

 

Co je mulčování? 

Při mulčování dochází k řezu a zároveň rozdrcení trávy, která se následně vrácí na právě posečený 

travnatý povrch a slouží tak jako přírodní hnojivo. Jemně nasekaná tráva při rozkladu pak sice 

zapáchá (působením hnilobných bakterií a kvasinek), ale má hnojivé účinky. 

Tipy pro správné mulčování: 

- Obvyklá délka sekané trávy je do 2 cm. Vzrostlý trávník by měl být dlouhý od 6 cm do 4 cm  

- Používejte ostrý nůž 

- Nesekejte mokrou trávu 

- Nastavte maximální rychlost motoru 

- Pohybujte se pouze rychlostí chůze  

- Pravidelně čistěte vnitřní mulčovací klínovou skluznici, vnitřní prostor sekačky a nůž 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  

mulčovací nástroj instalujte pouze při vypnuté sekačce a v klidové fázi nože. 

1. Zvedněte zadní kryt a vyjměte sběrný koš.  

2. Zatlačte mulčovací klín do vyhazovacího kanálu (Obr. vlevo). Zajistěte mulčovací klín ke skříni, 

svorky zapadnou do otvoru skříně. (Obr. vpravo) 

3. Uzavřete zadní kryt. 

 

Sekání s bočním výhozem 

POZOR: nastavujte pouze v případě vypnutého motoru a zastaveného nože! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mulčovací klín 
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 Zvedněte zadní kryt a vyndejte sběrný travní koš. 

 Namontujte mulčovací klín. 

 Zvedněte stranovou (boční) klapku pro vyhazování do strany (Obr. vlevo). 

 Na unášecí čep zadní klapky nasaďte vyhazovací kanál pro boční vyhazování. 

 Spusťte zadní klapku – zadní klapka leží na vyhazovacím kanálku. 

 

Sekání se sběrným košem 

K sekání s travním sběrným košem demontujte mulčovací klín a odpojte kanál pro boční 

vyhazování trávy a namontujte sběrný koš. 

 

Demontáž mulčovacího klínu 

POZOR: Pouze se zastaveným motorem a nožem! 

Zvedněte zadní kryt a odpojením z krytu sekačky vyndejte mulčovací klín.  

 

Demontáž bočního vyhazovacího kanálu 

POZOR: Pouze se zastaveným motorem a nožem! 

 

 Zvedněte zadní kryt a demontujte vyhazovací kanál. Zadní klapka se pomocí pružiny 

automaticky zavře na vyhazovací otvor skříně sekačky. 

 Pravidelně čistěte klapku a otvor na vyhazování trávy od trávy a nahromaděných nečistot. 

 

POUŽITÍ 

 

Bezpečnostní opatření: 

a) Sekačku používejte vždy se sběrným košem nebo s nastaveným deflektorem. 

b) Před vyprázdněním sběrného koše nebo před změnou výšky sekání vypněte motor!  

c) Když je motor v chodu, nikdy nedávejte Vaše končetiny pod sekačku nebo pod místo 

vyhazování trávy!  

d) Před sekáním odstraňte z trávníku cizí předměty, které by mohly být při sekání sekačkou 

vymrštěny (kameny, klacky apod.). 

e) Když je sekačka používána, držte děti, jiné osoby nebo domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. 

f) Když startujete motor, nikdy sekačku nezvedejte!  

 

VAROVÁNÍ: Nikdy neplňte palivovou nádrž v interiéru nebo za chodu motoru! Příp. je-li 

potřeba doplnit palivo během sekání nechte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut. 

 

Startování motoru a instalace nože 

Před použitím sekačky musíte pečlivě přečíst samostatnou část o motoru. Doplňte motor vhodným 

benzínem a olejem! Zkontrolujte zapojení zapalovací svíčky, upevnění pryžové koncovky a 

dostatečné zapojení (utažení) zapalovací svíčky. 
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Jakmile byla sekačka správně naplněna palivem, nastartujte motor následovně: 

1. Pokud startujete studený motor, nastavte škrtící klapku do polohy  

Když startujete zahřátý motor, nastavte škrtící klapku do polohy  

2. Zaujměte polohu u madel za sekačkou, sevřete brzdové ovládací madlo a držte jej proti 

hornímu madlu (Obr. vpravo). 

3. Sevřete startovací madlo (viz. Obr. vpravo) a rychle jej přitáhněte k sobě.  

4. Uvolněním brzdového ovládacího madla zastavíte motor a rotaci nože.  

 

Pokud ani po několika pokusech motor nenaskočí je velice pravděpodobné, že je motor tzv. ulitý. 

Pak odpojte kabel od zapalovací svíčky, demontujte svíčku a vysušte elektrody. Následně svíčku 

zašroubujte rukou zpět, vhodně utáhněte klíčem (o 1/8 – ¼ otáčky) a proces startování opakujte. 

 

Provoz 

Jakmile je motor nastartován, je nůž v pohybu. Když je zařízení v provozu, udržujte brzdové 

ovládací madlo v pracovní poloze. Pokud brzdové ovládací madlo uvolníte, motor se zastaví.  

UPOZORNĚNÍ: Pokud narazíte na cizí předmět, ihned zastavte motor. Odpojte kabel od 

svíčky, důkladně zkontrolujte sekačku a případné škody. Před opětovným použitím sekačky 

musí být poškozené části vyměněny nebo opraveny. Pokud není poškození zřejmé údajem o 

poškození mohou být rozsáhlé vibrace sekačky během jejího provozu. Přístroj by měl být okamžitě 

zkontrolován, kontaktujte svého prodejce, příp. servisního technika Sharks. 

 

Zastavení motoru 

POZOR: Nůž pokračuje v otáčení ještě několik vteřin poté, co je motor vypnutý! 

Uvolněním ovládání pohonu pojezdu zastavíte pohyb sekačky vpřed. Uvolněním brzdového 

ovládacího madla zastavíte motor a nůž, tím se činnost sekačky zastaví.  

 

Pojezd 

Sevřete ovládací madlo pohonu pojezdu a sekačka se začne automaticky pohybovat vpřed. Během 

provozu držte lehce rukama obě madla.  
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Sběrný koš 

Sběrný koš pravidelně vyprazdňujte a čistěte. Vždy se ujistěte, že je 

čistý a síťovina větraná a neporušená. 

 

 

 

 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ   

 K zajištění bezpečných provozních podmínek zařízení udržujte všechna šroubová spojení 

dotažená. 

 Nikdy zařízení neskladujte, když je uvnitř nádrže benzín. Sekačku neskladujte v místnostech, ve 

kterých se mohou benzínové výpary vznítit (možnost kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiskrami). 

 Před skladováním nechte motor vystydnout. 

 Ke snížení rizika požáru udržujte motor, tlumič, bateriové oddělení a prostor pro skladování     

paliva čisté, beze zbytků trávy, listí nebo nánosů mastnoty. 

 Kontrolujte pravidelně opotřebení nebo poškození sběrného koše. 

 Z bezpečnostního hlediska vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené součástky. 

 Pokud musí být palivová nádrž vypuštěna, proveďte to ve volném prostoru. 

 

Zapalovací svíčka 

Používejte pouze originální náhradní zapalovací svíčku. Nikdy nepoužívejte svíčku s nesprávným 

teplotním rozsahem! Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňte svíčku každých 100 provozních 

hodin nebo jednou za sezónu.  

Pohledem kontrolujte vnější vzhled svíčky. Je-li vidirtelně opotřebovaná nebo má prasklý izolátor tak 

jí vyměňte za novou. 

Při instalaci svíčky kontrolujte těsnící kroužek. Svíčku šroubujte rukou, abyste předešli stržení 

závizu, a až poté ji dotáhněte klíčem (po dosednutí cca o ½ otáčky). Dbejte na správné dotažení 

svíčky, neúplně dotažená svíčka se silně zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru. 

INFO: pokud má svíčka zčernalé elektrody ukazuje to na příliš bohatou směs nebo přítomnost oleje 

v palivu, což může být způsobeno znečištěním (zanesením) vzduchového filtru nadměrnou hladinou 

oleje. 

Pro vhodnost použití nové zapalovací svíčky se poraďte se svým prodejcem, příp. kontaktujte 

servisní linku Sharks. 

 

Mazání 

UPOZORNĚNÍ: před samotným servisem sekačky odpojte kabel zapalovací svíčky. 

 

1. kolečka - promažte kuličková ložiska v každém kole alespoň jednou za sezónu lehkým olejem. 

2. motor – hladinu oleje v motoru pravidelně kontrolujte. První výměna se doporučuje po 5-ti 

hodinách provozu, následně olej měňte každých 25 provozních hodin, minimálně však jednou za 

sezónu. Olej doporučujeme měnit z mírně zahřátého motoru z důvodu kompletního a řádného 

vypuštění oleje z motoru a jeho oběhu. 
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3. kontrola ostří žacího nože - namažte otočné body ovládání radlice, rukojeti a brzdového lanka 

alespoň jednou za sezónu lehkým olejem. Žací nůž musí pracovat volně v obou směrech. 

 

Čistění šasí 

UPOZORNĚNÍ: k čištění motoru nepoužívejte vodu! Ta může poškodit motor nebo znečistit 

palivový system! Před čištěním odpojte zapalovací svíčku! 

Vrchní stranu šasí v okolí motoru otřete suchým hadrem nebo pomocí košťátka či stlačeného 

vzduchu (ofukem). 

Spodní strana žacího ústrojí by se měla vyčistit po každém použití, aby se zabránilo nahromadění 

posečené trávy, listí a jiných usazenin. Pokud se tato činnost opomene nahromadění a zaschnutí 

posečené trávy může mít za vliv nesprávné mulčování. 

Nakloňte sekačku na zadní kolečka (nikoliv na bok = hrozí zanesení karburátoru nebo výfuku 

olejem!) a očistěte spodní stranu šasí vhodným nástrojem, např. dřevěná či plastová násada apod. 

Poničení šasí zvolením nevhodného čisticího nástroje není důvodem k uznatelné reklamaci! 

 

Čistění vzduchového filtru 

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte, aby nečistoty a prach ucpaly pěnové prvky vzduchového filtru. 

Vzduchový filtr motoru musí být pravidelně čistěn, min. však po každých 25-ti hodinách 

sekání! Pěnový prvek musí být pravidelně servisován i v případě, že sekačka se používá v suchých 

prašných podmínkách. 

Chcete-li čistý vzduchový filtr: 

1. odstraňte šroub. 

2. stiskněte dvě západky na horní straně krytu filtru 

a sejměte kryt. 

3. vyměňte filtr za nový nebo opatrně vyfoukejte filtr 

stlačeným vzduchem příp. vyperte filtrační vložku v 

mýdlové vodě. Nepoužívejte k čistění benzín a 

další hořlavé látky! 

4. po vyschnutí filtru umístěte několik kapek oleje 

SAE30 na pěnovou část filtru a vytlačte těsně k 

odstranění přebytečný olej. 

UPOZORNĚNÍ: nikdy nenechávejte běžet motor bez nainstalovaného vzduchového filtru! 

To vede k urychlenému opotřebení motoru! 

 

Žací nůž 

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že před prací s žacím nožem je odpojen kabel od zapalovací svíčky. S 

tímto řezným nástrojem pracujte výhradně s ochranou rukou (pracovní rukavice) popř. hadr 

pro uchopení žacího nože. 

UPOZORNĚNÍ: Při montáži/demontáži žacího nože nikdy nepokládejte sekačku na bok, aby 

karburátor směroval dolů! Došlo by tak k přelití oleje do karburátoru a následně vzduchového filtru! 

Při demontáži odstraňte šroub s šestihrannou hlavou a podložku, která drží žací nůž a adaptér na 

hřídeli motoru. Sejměte nůž a adaptér z klikové hřídele. 

UPOZORNĚNÍ: Pravidelně kontrolujte ostří čepele či trhliny adaptéru, zejména ihned poté pokud 

kryt filtru 
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narazíte na cizí předmět. Případě potřeby je vyměňte. 

 Sekačku naklopíme na zadní kolečka, nepřeklápíme ji však na bok, aby se do karburátoru nebo 

do výfuku nedostal olej.  

 Po demontáži sekacího nože z klikové hřídele začneme kontrolou nálitků na unašeči nože. Jsou–li 

poškozeny, nezbývá, než vyměnit celý odlitek unášeče za nový. Kontaktujte servis Sharks. 

 U nože nejprve zjišťujeme rozsah poškození – tupý nůž nabrousíme. Je-li prasklý, vyměníme ho 

za jiný, dobře vyvážený.  

 

Pro dosažení nejlepších výsledků 

sekání musí být žací nůž 

dostatečně ostrý. Broušení 

čepele věnujte zvýšenou 

pozornost, nabroušení po 

každých 25-ti provozních 

hodinách. Dodržujte originální 

úkos čepele, pokud je to potřeba 

nabruste obě čepele. Ostří 

oživujeme pilníkem, nikoliv 

úhlovou bruskou, odebrali bychom zbytečně mnoho materiálu a následné vyvažování by bylo 

složitější. 

Nesprávně nabroušená čepel nože bude mít za následek nadměrné vibrace, které příp. poškodí 

motor sekačky. Po skončení nabroušení nože zkontrolujte vyvážení pomocí šroubováku. V případě 

naklonění nože na jednu stranu je nutné váhu na těžší straně ubrat. Postup opakujeme tak dlouho, 

dokud nůž nezůstane ve vodorovné poloze. Pokud je náklon extrémní doporučujeme žací nůž 

vyměnit za nový. 

UPOZORNĚNÍ: nejste si-li nabroušením nože jisti, pro správné nabroušení nože 

doporučujeme využít servisní středisko Sharks. 

Před sestavením žacího nože a adaptéru na hřídel motoru namažte klikovou hřídel a vnitřní povrch 

adaptéru čepele lehkým olejem. Sestavte díly dle obrázku výše. Srovnejte šrouby, podložku, spojku, 

vložte hex šroub a utáhněte jej podle točivého momentu. Moment dotažení šrouobů žacího nože je 

v rozmětí 40 – 54 Nm. Pro zajištění bezpečného provozu přístroje musí být všechny šrouby a 

matice řádně dotaženy a pravidelně kontrolovány.  

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se rotující nože! Před sezónou zkontrolujte dobrou vyváženost 

žacího nože a jeho ostří.  

 

Olej 

U čtyřtaktní motorové sekačky se musí měnit olej každou sezónu. Zejména po zimní odstávce 

sekačky je třeba před jarní sezónou vyměnit olej, jelikož přes zimní období olej absorbuje značné 

množství vlhkosti a pokud jej nevyměníme hrozí zadření motoru. 

Nevhodné je použití motorového oleje pro osobní automobily! Hrozí trvalé poškození motoru 

sekačky! Po použití se doporučuje polosyntetický olej 10W-40, např. Sharks SH 4T. 

Před kontrolou oleje vypněte sekačku a postavte ji na rovný povrch. Vytáhněte měrku oleje a 

pomocí hadříku ji očistěte. Čistou odměrku zasuňte zpět do otvoru. Vytáhněte ji a zkontrolujte 

sestavení 

žacího nože 
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hladinu oleje. Hladina oleje musí být mezi maximální a minimální hranicí na měrce. Pokud je to 

potřebné, dolijte pomalu olej a zkontrolujte jeho hladinu. Doplňte olej až do maximální hranice.  

Olejovou nádrž nepřeplňujte. Měrku zasuňte zpět a zatěsněte. 

Výměnu oleje provádějte pokud je motor ještě teplý (nikoliv rozpálený), uvolněte výpustný šroub 

(pokud je součástí sekačky) a vypusťte olej do předem připravené nádoby. Poté nasaďte podložku 

a výpustní šroub zpět na dno olejové nádrže. Postavte sekačku na rovný povrch, vytáhněte měrku 

oleje a nalijte olej do nádrže. Olejovou nádrž nepřeplňujte! Měrku zasuňte nazpět a utěsněte. Mezi 

první a druhou výměnou oleje se doporučuje sekačku používat 5 až 8 hodin provozu. 

 

Palivo 

Pro sekání používejte pouze kvalitní, čistý a čerstvý benzín (min. oktanové číslo 90). Pokud budete 

používat staré palivo sekačka může špatně startovat (zanesený karburátor) a vykazovat nestálost 

zátěže motoru. Doporučujeme nepoužívat palivo starší než 3 týdny. Zabraňte vniknutí nečistot do 

palivové nádrže! 

Během doplňování paliva se nedoporučuje kouřit, palivovou nádrž nepřeplňujte a po dokončení 

doplnění paliva nádrž řádně uzavřete. Zásobu paliva udržujte mimo dosah dětí. 

 

INSTRUKCE PRO SKLADOVÁNÍ  

Při přípravě sekačky k uskladnění by měly být provedeny následující kroky: 

1. Po posledním posekání porostu, vypusťte palivovou nádrž.  

2. Důkladně sekačky vyčistěte a namazejte, řiďte se instrukcemi pro mazání. 

3. Jako ochranu před korozí lehce naneste na nůž a podvozek vhodné mazadlo/tuk.  

4. Sekačku uskladněte v suchém, čistém prostoru. 

 

POZNÁMKA:  

- Při skladování jakéhokoliv poháněného zařízení v neodvětraném nebo prostoru pro 

skladování materiálu, by měla být provedena protikorozní opatření. Pomocí lehkého nebo 

silikonového oleje zařízení naimpregnujte, obzvláště kabely a všechny hybné části.  

- Buďte opatrní, abyste neohnuli nebo nezauzlovali kabely. 

- Pokud dojde k odpojení lanka startéru od vodící lišty lanka na madle, odpojte a uzemněte 

kabel zapalovací svíčky. Stiskněte madlo ovládání nože a pomalu zatáhněte za lanko 

startéru. Pusťte lanko startéru do vodící lišty lanka.  

   

DOPORUČENÍ PŘED ZIMNÍ ODSTÁVKOU 

Sekačka již nebude po sezoně používána, lze ponechat benzín v palivové nádrži? 

V sekačkách a ve všech strojích se čtyřdobým spalovacím motorem můžete nechat palivo pouze v 

případě, že do něj přidáte stabilizátor. Starý benzín má totiž tendenci vodnatět, je agresivní a přes 

zimu může poškodit některé části motoru, např. karburátor. Stabilizátor paliva zakonzervuje palivo 

až na 18 měsíců a pomůže strojům bez újmy přečkat zimu. 

V případě, že nechcete stabilizátor do benzinu přidávat, je nutné všechen benzin spotřebovat a 

zakonzervovat motor: vyndejte svíčku, do motoru vstříkněte malé množství motorového oleje 

(kávová lžička) a zatáhněte za startovací šňůru. Motor se díky tomu promaže, což je důležité - 

nedochází pak k jeho oxidaci vzdušnou vlhkostí. 
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Jaké úkony pak čekají uživatele před sezónou? 

Před sezónou se pak musí vyčistit vzduchový filtr, nabrousit a vyvážit žací ústrojí, vyměnit olej, 

event. seřídit pojezd, dotáhnout všechny šroubové spoje, zkontrolovat klínový řemen a také vyčistit, 

nebo vyměnit zapalovací svíčky. 

 

DOPORUČENÍ VÝROBCE:  

Na veškeré dotazy, rady a informace ohledně této sekačky (nastavení, výměny apod.) rádi odpoví 

servisní technici Sharks. Pro komunikaci zvolte mobilní číslo +420 774 335 397 nebo e-mail 

servis@sharks-cz.cz.  

 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 

Motor nestartuje Škrtící klapka v nesprávné 

poloze při běžných podmínkách 

Nastavte klapku do správné 

polohy 

 Prázdná palivová nádrž  Doplňte palivo do nádrže  

 Komponent vzduchového filtru je 

špinavý 

Vyčistěte vzduchový filtr 

 Uvolněná zapalovací svíčka Dotáhněte svíčku. Kroutící 

moment  25 – 30 Nm 

 Uvolněný nebo odpojený kabel 

svíčky  

Nainstalujte kabel na objímku 

svíčky 

 Nesprávná rozteč elektrod 

svíčky 

Nastavte správnou mezeru mezi 

elektrodami 0,7 – 0,8 mm 

 Poškozená zapalovací svíčka Nasaďte novou správně 

nastavenou svíčku  

 Zahlcený karburátor palivem Ihned kontaktujte servisního 

technika Sharks  

 Zapalovací modul vadný Kontaktujte servisního technika.  

Problém s nastartováním motoru 

nebo ztrácí motor výkon  

Špína, voda v palivu. Staré 

palivo  

Vypusťte a vyčistěte nádrž. 

Naplňte čerstvým čistým palivem  

 Ventilační otvor v palivové 

nádrži. Víčko je ucpané 

Vyčistěte nebo vyměňte palivové 

víčko 

 Filtr vzduchového filtru je 

špinavý 

Vyčistěte filtr 

Nepravidelný chod motoru Poškozená zapalovací svíčka Nasaďte novou, správně 

nastavenou svíčku  

 Nesprávná mezera mezi 

elektrodami svíčky 

Nastavte správnou mezeru mezi 

elektrodami 0,7 – 0,8 mm 

 Součástka vzduchového filtru 

špinavá 

Vyčistěte filtr  

Špatný chod motoru naprázdno. Součástka vzduchového filtru Vyčistěte filtr  
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špinavá 

 Vzduchové otvory pláště motoru 

špinavé.  

Odstraňte nánosy nečistot. 

 Vzduchová žebra a vzduchové 

kanálky ventilátoru pod krytem 

motoru jsou ucpané 

Odstraňte nánosy ze žeber a 

vzduchových kanálků 

Motor při vysoké rychlosti 

vynechává 

Mezera mezi elektrodami svíčky 

je příliš malá 

Nastavte správnou mezeru mezi 

elektrodami 0,7 – 0,8 mm 

Přehřívání motoru Omezené proudění vzduchu Odstraňte nečistoty ze žeber 

pláště, pláště ventilátoru a 

vzduchových kanálů 

 Nesprávná objímka svíčky Nasaďte správnou objímku 

svíčky a chladící žebra motoru 

Zvýšené vibrace sekačky Uvolněná sekací sestava  Dotáhněte nůž 

 Sekací sestava v nerovnováze Vyrovnejte nože 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS  

 

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta 

originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi 

(soukromé osobě) poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky 

(IČO) je poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne nákupu.  

V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené 

výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních 

vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na 

nářadí v autorizovaném servisu. 

 

Záruka zaniká v těchto případech: 

● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje; 

● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze; 

● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným 

servisem); 

● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným 

povětrnostním podmínkám; 

● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná 

údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu. 

 

Servis ČR: 

Servis Sharks, telefonní čísla: +420774335397; +420774416287  

e-mail: servis@sharks-cz.cz 

 

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe 

v originálním balení Sharks a se všemi potřebnými podklady pro posouzení reklamace – kopie 

kupního dokladu a vyplněný reklamační list).  

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. 

Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu. 

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání 

opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z 

hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.  

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a 

řádně vyplnit záruční list. 

 

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný 

odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických 

nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte 

na místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo 

v prodejně, kde jste produkt koupili.    
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Záruční list 

Záručný list/Karta garancvina 

Jótállási levél/Garantieschein 

 1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

 

Výrobek 

Výrobok 

 

Typ/Serie  

Typ/Serie 

Razítko/podpis 

Pečiatka a podpis 

 

 

Datum 

Dátum 

 

Číslo výrobku 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of Conformity 

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění 

 

 

My,  Steen QOS, s.r.o. 

  Bor 3, 36001  K. Vary 

 IČ: 27972941 

 

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že 

 

výrobek: Benzínová sekačka s pojezdem Sharks SH 2650 

typ: SHK429 

 

zahradní zařízení určené k udržování a sekání trávníku, na který se toto prohlášení vztahuje, je za 

podmínek obvyklého použití bezpečný a je ve shodě s následujícími technickými předpisy:  

 

České normy:  Evropské normy: 

ČSN EN ISO 14982, ČSN EN ISO 5395-1,  EN 836:1997+A4:2011, ISO 11094:1991,  

ČSN EN ISO 5395-2-3:2013  EN ISO 3744:1995 

 

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU: 

NV 176/2008 Sb., v platném znění    2006/42/ES – including amendments 

NV 9/2002 Sb.        2000/14/ES 

NV 365/2005 Sb.        2005/88/ES 

EMC 616/2006 Sb.       2004/108/ES 

 

Hodnoty hladiny hluku LWA podle 2000/14/ES: 98 dB (A). 

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 15 

 

Vydáno: v K. Varech 18. 12. 2014 

Jméno: Jan Beneš  

Funkce: jednatel  
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Návod na použitie a údržbu 

Benzinová kosačka s pojazdom 

Sharks SH 2650 

    Obj. číslo SHK429 
 

 
 

Výrobca a dovozca: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary 

Distributor do SR: SHARKS SLOVAKIA, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec  

 

PLASTOVÝ/KARTÓNOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 

UDUSENIA!  

 

Upozornenie: 

Pred použitím tohto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných 

pravidiel a prevádzkových inštrukcií. 

Tento výrobok je určený pre hobby a kutilské používanie, nejedná sa o PROFI - radu! 

Návod je preložený z originálu výrobcu. 
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Vážený zákazník,  

ďakujeme Vám, že ste si kúpil benzínovú kosačku s pojazdom Sharks, model SH 2650. Vaša nová 

kosačka na trávu bola vyvinutá a vyrobená spoločnosťou Steen QOS, s.r.o., tak, aby spĺňala nároky 

na vysoký štandard, prevádzkovú spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu a bezpečnosť užívateľa.  

Pri správnej starostlivosti Vám poskytne stabilný a spoľahlivý výkon. Ak budete používať kosačku 

správne a iba na určený účel hobby využitie, užijete si roky bezpečnej prevádzky a spoľahlivého 

servisu. 

 

UPOZORNENIE 

Pred použitím Vášho nového výrobku SHARKS si starostlivo prečítajte tento 

Návod na obsluhu a údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým 

UPOZORNENÍM a varovaním.  

Váš SHARKS produkt má veľa vlastností, ktoré Vašu prácu uľahčí a zrýchli. 

Pri vývoji tohto produktu bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti, 

prevádzky a spoľahlivosti, s ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku. 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

 

Benzínová kosačka s pojazdom Sharks SH 2650 

obj. kód:     SHK429 

motor:      4-takt 

pohon:      vlastné 

zdvihový objem:   123 cm³ 

výkon:      3,5 HP 

otáčky:      2800/min 

rezná šírka:    460 mm (18") 

výška rezu:     25 - 85 mm, 8 pozíc nastavenia 

výškové nastavenie:   páka 

priemer kolies:    predné 8", zadné 10" 

objem palivovej nádrže:  1 l 

objem olejovej nádrže: 0,6 l 

objem zberného koša:  60 l 

hmotnosť:     36 kg 

funkcie: bočné a zadné vyhadzovanie, mulčovanie, pojazd 

príslušenstvo: 2x žací nôž, mulčovací klin, odkladací plastový box, deflektor, kľúč na zapaľovaciu 

sviečku, manuál 
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POPIS KOSAČKY (ilustračné foto) 

 

1. ovládacie madlo     13. viečko olejovej nádrže 

2. ovládacie madlo brzdy    14. deflektor 

3. škrtiaca klapka/sýtič    15. mulčovací klin 

4. vodítko lanka       

5. zaisťovacie páka (spôsob uchytenia) 

6. zberný kôš 

7. kolieska       ešte v balení: 

8. páka nastavenia výšky kosenia  A - skrutka na sviečky 

9. kryt bočného vyhadzovania  B – plastový box 

10. zapaľovacia sviečka 

11. viečko olejovej mierky 

12. viečko palivovej nádrže 
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UPOZORNENIE 

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť si prečítajte tento návod ešte predtým, než začnete svoj 

nový stroj používať. Nedodržanie pokynov môže mať za následok vážne zranenie. Preto 

odporúčame dôkladne sa oboznámiť s Vašou novou benzínovou kosačkou. 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A POKYNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Prečítajte si tento manual pred použitím stroja. 

B2 Udržujte osoby v bezpečnej vzdialenosti. 

B3 Riziko úrazu paží a nôh. 

B4 Palivo je horľavé, udržujte oheň v bezpečnej vzdialenosti. Nikdy nedoplňujte palivo za chodu 

motora! 

B5 Emisie toxických plynov (výparov), kosačku nikdy nepoužívajte v uzavretých, zle odvetraných 

miestnostiach. 

B6 Pri kosení používajte ochranné okuliare a chríniče sluchu. 

B7 Pri opravách, prosím, vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku. Potom vykonajte opravu v súlade s 

týmto manuálom. 

B8 Pozor: horúci povrch! 

 

 

Bezpečnostné štítok na kosačke: 

Udržujte ruky a nohy v dostatočnej vzdialenosti, nebezpečenstvo úrazu! 
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 

 

UPOZORNENIE: Pri použití benzínových strojov dodržujte základné bezpečnostné pokyny, vrátane 

všetkých odporúčaní a ďalších pokynov, aby ste znížili riziko vážneho zranenia alebo 

poškodenia stroja. Prečítajte si všetky tieto inštrukcie ešte pred prvou obsluhou tohto 

výrobku a uschovajte tento návod pre budúce použitie. 

 

• Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním 

zariadenia. 

• Nikdy nedovoľte, aby deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi na použitie 

kosačky, obsluhovali kosačku. 

• Rešpektujte miestne predpisy a obmedzenia pre min. vek obsluhy. 

• Nekoste za prítomnosti a blízkosti osôb, najmä detí alebo zvierat v blízkosti sekanej plochy. 

• Majte na pamäti, že prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody a riziká týkajúce 

sa ďalších ľudí a ich majetku. 

 

Príprava 

• Pri kosení vždy noste pevnú (najlepšie pracovnú) obuv a dlhé nohavice. Nepoužívajte kosačku 

bosí alebo v sandáloch! 

• Dôkladne skontrolujte oblasť, ktorú budete kosiť a odstráňte všetky predmety, ktoré môžu byť 

strojom vymrštené. 

• VAROVANIE: benzín je vysoko horľavý! 

- Palivo skladujte len v nádobách tomu určených; 

- Palivo dopĺňajte vo vonkajších priestoroch, pri tejto činnosti nikdy nefajčite! 

- Palivo dopĺňajte zásadne pred naštartovaním motora. Neodstraňujte vrchnák palivovej nádrže a 

nedoplňujte palivo, keď je motor v chode alebo keď je motor horúci. 

- V prípade, že pri dopĺňaní dôjde k rozliatiu benzínu, nepokúšajte sa naštartovať motor, ale 

presuňte stroj z tejto oblasti a zabráňte možnosti vzniku požiaru, kým sa benzínové výpary sa 

rozptýlilo; 

- Všetky viečka (benzínové a olejové nádrže) po doplnení dostatočne utiahnite; 

• Použite vhodnú ochranu sluchu! 

• Pred každým použitím kosačky vždy skontrolujte stav sečného nože, skrutky nožov a rezacie 

ústrojenstvo či nie sú opotrebované alebo poškodené. Vymeňte poškodený nôž a skrutku! 

 

Prevádzka 

• Neprevádzkujte kosačku v uzavretom priestore, kde hrozí uhelnaté splodiny a výpary. 

• Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom (dostatočnom) umelom osvetlení. 

• Ak je to možné vyhnite sa prevádzky stroja v mokrej tráve. 

• Nekoste kopcovité a nerovnomerné terény. Vždy sa uistite, že je Vaše postavenie pri sekaní 

miernych svahov pevné a bezpečné. 

• Pri kosení svahovitého terénu dodržujte pravidlo náklonu max. 25° na ľavú a čelnú stranu kosačky 

a max. hladiny oleja v olejovej nádrži. 

• S kosačkou nikdy nebežte, len kráčajte! 
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• Buďte mimoriadne opatrní pri zmene smeru na svahoch, nepoužívajte na príliš strmé svahy. 

• Pri cúvaní alebo ťahaní kosačky smerom k Vám buďte veľmi opatrní. 

• Ak sa přemusťujete medzi sekanými plochami vždy zastavte nôž. 

• Nikdy neprevádzkujte kosačku s poškodenými krytmi alebo bez bezpečnostných prostriedkov, 

napríklad deflektorov alebo bez nasadeného zberného koša! 

• Nemeňte nastavenia regulačného ventilu motora alebo obmedzovača rýchlosti. 

• Pred naštartovaním motora uvoľnite všetky zablokovanie noža a motora. 

• Motor štartujte opatrne v súlade s inštrukciami a dostatočnej bezpečnej vzdialenosti chodidiel od 

noža. 

• Kosačku pri štartovaní motora nezdvíhajte (nenakláňajte). 

• Neštartujte motor, keď stojíte pred vyhadzovacím otvorom. 

• Nedávajte končatiny do blízkosti alebo pod rotujúce častí, neustále udržujte otvory na odvádzanie 

(vyhadzovanie) trávy čisté. 

• Nikdy kosačku nezdvíhajte alebo neprenášajte, keď je motor v chode. 

• Zastavte motor a odpojte kábel zapaľovacej sviečky, uistite sa, že sa všetky hybné časti zastavili, u 

zariadení vybavených kľúčom, odstráňte kľúč: 

* Pred čistením upchatých partií kosačky alebo nepriechodné výsypky; 

* Pred kontrolou, čistením alebo opravou kosačky; 

* Po zasiahnutí cudzieho predmetu. Skontrolujte možné poškodenie kosačky a pred naštartovaním 

a ďalším prevádzkou vykonajte nevyhnutné opravy. 

* Pokiaľ začne kosačka nadmerne vibrovať (okamžite ju skontrolujte); 

• Zastavte motor, odpojte pripojenie zapaľovacie sviečky, uistite, že sa všetky hybné časti zastavili, 

kedykoľvek kosačku opúšťate alebo pred doplňovaním paliva; 

• Pred vypnutím motora znížte nastavenie škrtiacej klapky. 

 

ZOSTAVENIE 

 

Zloženie rámu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pripevnite spodné riadidlá do jednotky tela kosačky za použitia vhodného kľúča. (Obr. vľavo) 

2. Zdvihnite dve poistné páčky, uvolnětea zložte hornú časť madla. (Obr. vpravo) 

3. Zatlačte poistnú páku zaistenú v madle a stabilizujte madlo do pracovnej polohy. 

4. Vhodným kľúčom a otáčaním poistnej matice nastavte tenziu. 
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Nastavenie madla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zatiahnite samo-navíjací štartér na strane madla a nastavte kábel. 

2. Navlečte lanko samo-navíjacieho štartéra na vodiace časť lanka (cievku) umiestnenou na madle. 

3. Pripevnite plastový odkladací box pomocou skrutiek (zobrazenie na str. 22, bod 16). 

 

Montáž a demontáž zberného koša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pre montáž: zdvihnite kryt zadného vyhadzovania a napojte háky konštrukcia zberného koša do 

osi krytu zadného vyhadzovania (postup viď. Obr. vľavo a vpravo). 

2. Pre demontáž (vysypanie): zdvihnite zadný kryt vyhadzovania a vyberte zberný kôš. 

 

Nastavenie výšky kosenia 

 

Pri vypnutej kosačke uvoľnite tlakom 

zhora páku z kozlíka/zubov (polohy 

sekanie) a presuňte vľavo alebo 

vpravo podľa požadovanej výšky 

kosenia. K dispozícii je celkom 8 

polôh výšky kosenia (25 - 85 mm). 

 

 

vedenie lana 

zberný koš 
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Mulčovanie 

Okrem klasického kosenie trávy do zberného koša možno túto kosačku využiť aj pre tieto funkcie: 

1. mulčovanie 

2. bočné vyhadzovanie 

 

Čo je mulčovanie? 

Pri mulčovanie dochádza k rezu a zároveň rozdrvenie trávy, ktorá sa následne vracia na práve 

pokosený trávnatý povrch a slúži tak ako prírodné hnojivo. Jemne nasekaná tráva pri rozklade 

potom síce zapácha (pôsobením hnilobných baktérií a kvasiniek), ale má hnojivé účinky. 

Tipy pre správne mulčovanie: 

- Zvyčajná dĺžka sekanej trávy je do 2 cm. Urastený trávnik by mal byť dlhý od 6 cm do 4 cm 

- Používajte ostrý nôž 

- Nekoste mokrú trávu 

- Nastavte maximálnu rýchlosť motora 

- Pohybujte sa len rýchlosťou chôdze 

- Pravidelne čistite vnútornú mulčovaciu klinovou skĺznicu, vnútorný priestor kosačky a nôž 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE:  

mulčovací nástroj inštalujte iba pri vypnutej kosačke a v pokojovej fáze noža. 

1. Zdvihnite zadný kryt a vyberte zberný kôš. 

2. Zatlačte mulčovací klin do vyhadzovacieho kanála (Obr. vľavo). Zaistite mulčovací klin ku skrini, 

svorky zapadnú do otvoru skrine. (Obr. vpravo) 

3. Uzavrite zadný kryt. 

 

Sekanie s bočným výhadzovaním 

POZOR: nastavujte iba v prípade vypnutého motora a zastaveného nože! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mulčovací klin 
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• Zdvihnite zadný kryt a vyberte zberný trávne kôš. 

• Namontujte mulčovací klin. 

• Zdvihnite stranovú (bočné) klapku pre vyhadzovanie do strany (Obr. vľavo). 

• Na unášací čap zadnej klapky nasaďte vyhadzovací kanál pre bočné vyhadzovanie. 

• Spustite zadnú klapku - zadná klapka leží na vyhadzovacím kanálika. 

 

Sekanie so zberným košom 

K sekanie s trávnym zberným košom demontujte mulčovacej klin a odpojte kanál pre bočné 

vyhadzovanie trávy a namontujte zberný kôš. 

 

Demontáž mulčovacieho klinu 

POZOR: Iba so zastaveným motorom a nožom! 

Zdvihnite zadný kryt a odpojením z krytu kosačky vyberte mulčovací klin. 

 

Demontáž bočného vyhadzovacieho kanála 

POZOR: Iba so zastaveným motorom a nožom! 

 

• Zdvihnite zadný kryt a demontujte vyhadzovací kanál. Zadné klapka sa pomocou pružiny 

automaticky zavrie na vyhadzovací otvor skrine kosačky. 

• Pravidelne čistite klapku a otvor na vyhadzovanie trávy od trávy a nahromadených nečistôt. 

 

POUŽITIE 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

a) Kosačku používajte vždy so zberným košom alebo s nastaveným deflektorom. 

b) Pred vyprázdnením zberného koša alebo pred zmenou výšky kosenia vypnite motor! 

c) Keď je motor v chode, nikdy nedávajte Vaše končatiny pod kosačku alebo pod miesto 

vyhadzovania trávy! 

d) Pred kosením odstráňte z trávnika cudzie predmety, ktoré by mohli byť pri sekaní kosačkou 

vymrštené (kamene, polená pod.). 

e) Keď je kosačka používaná, držte deti, iné osoby alebo domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti. 

f) Keď štartujete motor, nikdy kosačku nezdvíhajte! 

 

VAROVANIE: Nikdy neplňte palivovú nádrž v interiéri alebo za chodu motora! Príp. je-li 

potreba doplniť palivo počas kosenia nechajte motor vychladnúť po dobu aspoň 15 minút. 

 

Štartovanie motora a inštalácia nože 

Pred použitím kosačky musíte pozorne prečítať samostatnú časť o motore. Doplňte motor vhodným 

benzínom a olejom! Skontrolujte zapojenie zapaľovacie sviečky, upevnenie gumené koncovky a 

dostatočné zapojenie (utiahnutie) zapaľovacie sviečky. 
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Akonáhle bola kosačka správne naplnená palivom, naštartujte motor nasledovne: 

1. Ak štartujete studený motor, nastavte škrtiacu klapku do polohy  

Keď štartujete zahriaty motor, nastavte škrtiacu klapku do polohy  

2. Zaujmite polohu u madiel za kosačkou, zovrite brzdové ovládacie madlo a držte ho proti 

hornému madlu (Obr. vpravo). 

3. Zovrite štartovacie madlo (viď. Obr. vpravo) a rýchlo ho pritiahnite k sebe.  

4. Uvoľnením brzdového ovládacieho madla zastavíte motor a rotáciu noža. 

 

Pokiaľ ani po niekoľkých pokusoch motor nenaskočí je veľmi pravdepodobné, že je motor tzv. Uliaty. 

Potom odpojte kábel od zapaľovacej sviečky, demontujte sviečku a vysušte elektródy. Následne 

sviečku zaskrutkujte rukou späť, vhodne utiahnite kľúčom (o 1/8 - ¼ otáčky) a proces štartovania 

opakujte. 

 

Prevádzka 

Akonáhle je motor naštartovaný, je nôž v pohybe. Keď je zariadenie v prevádzke, udržujte brzdové 

ovládacie madlo v pracovnej polohe. Ak brzdové ovládacie madlo uvoľníte, motor sa 

zastaví. 

UPOZORNENIE: Ak narazíte na cudzí predmet, okamžite zastavte motor. Odpojte kábel od sviečky, 

dôkladne skontrolujte kosačku a prípadné škody. Pred opätovným použitím kosačky musia byť 

poškodené časti vymenené alebo opravené. Pokiaľ nie je poškodenie zjavné údajom o poškodení 

môžu byť rozsiahle vibrácie kosačky počas jej prevádzky. Prístroj by mal byť okamžite 

skontrolovaný, kontaktujte svojho predajcu, príp. servisného technika Sharks. 

 

Zastavenie motora 

POZOR: Nôž pokračuje v otáčaní ešte niekoľko sekúnd po tom, čo je motor vypnutý! 

Uvoľnením ovládanie pohonu pojazdu zastavíte pohyb kosačky vpred. Uvoľnením 

brzdového ovládacieho madla zastavíte motor a nôž, tým sa činnosť kosačky zastaví. 
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Pojazd 

Zovrite ovládacie madlo pohonu pojazdu a kosačka sa začne 

automaticky pohybovať vpred. Počas prevádzky držte zľahka rukami 

obe madlá. 

 

Zberný kôš 

Zberný kôš pravidelne vyprázdňujte a čistite. Vždy sa uistite, že je čistý 

a sieťovina vetraná a neporušená. 

 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE   

• Na zabezpečenie bezpečných prevádzkových podmienok zariadenia udržujte všetky skrutkové 

spojenia dotiahnutá. 

• Nikdy zariadenie neskladujte, keď je vo vnútri nádrže benzín. Kosačku neskladujte v 

miestnostiach, v ktorých sa môžu benzínové výpary vznietiť (možnosť kontaktu s otvoreným ohňom 

alebo iskrami). 

• Pred skladovaním nechajte motor vychladnúť. 

• Na zníženie rizika požiaru udržujte motor, tlmič, batériové oddelenie a priestor pre skladovanie 

paliva čisté, bez zvyškov trávy, lístia alebo nánosov mastnoty. 

• Kontrolujte pravidelne opotrebovanie alebo poškodenie zberného koša. 

• Z bezpečnostného hľadiska vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené súčiastky. 

• Ak musí byť palivová nádrž vypustená, urobte to vo voľnom priestore. 

 

Zapaľovacia sviečka 

Používajte iba originálne náhradné zapaľovaciu sviečku. Nikdy nepoužívajte sviečku s nesprávnym 

teplotným rozsahom! Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vymeňte sviečku každých 100 

prevádzkových hodín alebo raz za sezónu. 

Pohľadom kontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak je vidirtelně opotrebovaná alebo má prasknutý 

izolátor tak jej vymeňte za novú. 

Pri inštalácii sviečky kontrolujte tesniaci krúžok. Sviečku skrutkujte rukou, aby ste predišli strhnutiu 

závizu, a až potom ju dotiahnite kľúčom (po dosadnutí cca o ½ otáčky). Dbajte na správne 

dotiahnutie sviečky, neúplne dotiahnutá sviečka sa silne zahrieva a môže dôjsť k vážnemu 

poškodeniu motora. 

INFO: ak má sviečka sčernela elektródy ukazuje to na príliš bohatú zmes alebo prítomnosť oleja v 

palive, čo môže byť spôsobené znečistením (zanesením) vzduchového filtra nadmernou hladinou 

oleja. 

Pre vhodnosť použitia novej zapaľovacej sviečky sa poraďte so svojím predajcom, príp. kontaktujte 

servisnú linku Sharks. 

 

Mazanie 

UPOZORNENIE: pred samotným servisom kosačky odpojte kábel zapaľovacej sviečky. 

 

1. kolieska - namažte guličkové ložiská v každom kole aspoň raz za sezónu ľahkým olejom. 
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2. motor - hladinu oleja v motore pravidelne kontrolujte. Prvá výmena sa odporúča po 5-tich 

hodinách prevádzky, následne olej meňte každých 25 prevádzkových hodín, minimálne však raz za 

sezónu. Olej odporúčame meniť z mierne zahriateho motora z dôvodu kompletného a riadneho 

vypustenie oleja z motora a jeho obehu. 

3. kontrola ostrie kosiaceho noža - namažte otočné body ovládanie radlice, rukoväte a brzdového 

lanka aspoň raz za sezónu ľahkým olejom. Žací nôž musí pracovať voľne v oboch smeroch. 

 

Čistenie šasi 

UPOZORNENIE: na čistenie motora nepoužívajte vodu! Tá môže poškodiť motor alebo 

znečistiť palivový system! Pred čistením odpojte zapaľovaciu sviečku! 

Vrchnú stranu šasi v okolí motora utrite suchou handrou alebo pomocou metličky alebo stlačeného 

vzduchu (deflektory). 

Spodná strana žacieho ústrojenstva by sa mala vyčistiť po každom použití, aby sa zabránilo 

nahromadeniu pokosenej trávy, lístia a iných usadenín. Ak sa táto činnosť zabudne nahromadeniu 

a zaschnutí pokosenej trávy môže mať za vplyv nesprávne mulčovanie. 

Nakloňte kosačku na zadné kolieska (nie na bok = hrozí zanesenie karburátora alebo výfuku 

olejom!) a očistite spodnú stranu šasi vhodným nástrojom, napr. Drevená či plastová násada apod. 

Poničené šasi zvolením nevhodného čistiaceho nástroja nie je dôvodom k uznateľné reklamáciu! 

 

Čistenie vzduchového filtra 

UPOZORNENIE: Nedovoľte, aby nečistoty a prach upchali penové prvky vzduchového filtra. 

Vzduchový filter motora musí byť pravidelne čistený, min. však po každých 25-tich hodinách 

kosenia. Penový prvok musí byť pravidelne servisovaný aj v prípade, že kosačka sa používa v 

suchých prašných podmienkach. 

Ak chcete čistý vzduchový filter: 

1. odstráňte skrutku. 

2. stlačte dve západky na hornej strane krytu filtra a 

zložte kryt. 

3. vymeňte filter za nový alebo opatrne vyfúkajte 

filter stlačeným vzduchom príp. vyperte filtračnú 

vložku v mydlovej vode. Nepoužívajte na čistenie 

benzín a ďalšie horľavé látky! 

4. po vyschnutí filtra umiestnite niekoľko kvapiek 

oleja SAE 30 na penovú časť filtra a vytlačte tesne 

k odstráneniu prebytočný olej. 

UPOZORNENIE: nikdy nenechávajte bežať motor bez nainštalovaného vzduchového filtra! 

To vedie k urýchlenému opotrebeniu motora! 

 

Žací nôž 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že pred prácou s žacím nožom je odpojený kábel od zapaľovacej 

sviečky. S týmto rezným nástrojom pracujte výhradne s ochranou rúk (pracovné rukavice) 

popr. handru pre uchopenie žacieho noža. 

UPOZORNENIE: Pri montáži/demontáži žacieho noža nikdy neklaďte kosačku na bok, aby 

kryt filtra 
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karburátor smeroval dolu! Došlo by tak k preliatiu oleja do karburátora a následne vzduchového 

filtra! 

Pri demontáži odstráňte skrutku s šesťhrannou hlavou a podložku, ktorá drží žací nôž a adaptér na 

hriadeli motora. Zložte nôž a adaptér z kľukovej hriadele. 

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte ostrie čepele či trhliny adaptéra, najmä ihneď potom ak 

narazíte na cudzí predmet. Prípade potreby ich vymeňte. 

• Kosačku naklonení na zadné kolieska, nepřeklápíme ju však na bok, aby sa do karburátora alebo 

výfuku nedostal olej. 

• Po demontáži sekacieho noža z kľukovej hriadele začneme kontrolou náliatkov na unášačmi noža. 

Ak sú poškodené, nezostáva, než vymeniť celý odliatok unášača za nový. Kontaktujte servis Sharks. 

• U noža najprv zisťujeme rozsah poškodenia - tupý nôž nabrúsime. Ak je prasknutý, vymeníme ho 

za iný, dobre vyvážený. 

 

Pre dosiahnutie najlepších 

výsledkov kosenia musí byť 

kosiaci nôž dostatočne ostrý. 

Brúsenie čepele venujte zvýšenú 

pozornosť, nabrúsení po každých 

25-tich prevádzkových hodinách. 

Dodržujte originálne úkos čepele, 

ak je to potrebné nabrúste obe 

čepele. Ostrie oživujeme pilníkom, 

nie uhlovou brúskou, odobrali by 

sme zbytočne veľa materiálu a následné vyvažovanie by bolo zložitejšie. 

Nesprávne nabrúsená čepeľ noža bude mať za následok nadmerné vibrácie, ktoré príp. poškodí 

motor kosačky. Po skončení nabrúsení noža skontrolujte vyváženie pomocou skrutkovača. V 

prípade naklonenia nože na jednu stranu je nutné váhu na ťažšie strane ubrať. Postup opakujeme 

tak dlho, kým nôž nezostane vo vodorovnej polohe. Ak je náklon extrémna odporúčame žací nôž 

vymeniť za nový. 

UPOZORNENIE: nie ste si ak nabrúsením nože istí, pre správne nabrúsenie noža 

odporúčame využiť servisné stredisko Sharks. 

Pred zostavením žacieho noža a adaptéra na hriadeľ motora namažte kľukovú hriadeľ a vnútorný 

povrch adaptéra čepele ľahkým olejom. Zostavte diely podľa obrázku vyššie. Zarovnajte skrutky, 

podložku, spojku, vložte hex skrutku a utiahnite ho podľa točivého momentu. Moment dotiahnutia 

šrouobů žacieho noža je v rozm 40 - 54 Nm. Pre zaistenie bezpečnej prevádzky prístroja musia byť 

všetky skrutky a matice riadne dotiahnuté a pravidelne kontrolované. 

VAROVANIE: Nedotýkajte sa rotujúce nože! Pred sezónou skontrolujte dobrú vyváženosť 

žacieho noža a jeho ostrie. 

 

Olej 

U štvortaktný motorovej kosačky sa musí meniť olej každú sezónu. Najmä po zimnej odstávke 

kosačky treba pred jarnou sezónou vymeniť olej, pretože cez zimné obdobie olej absorbuje značné 

množstvo vlhkosti a pokiaľ ho nevymeníme hrozí zadretie motora. 

zostavenie 

žacieho noža 
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Nevhodné je použitie motorového oleja pre osobné automobily! Hrozí trvalé poškodenie motora 

kosačky! Po použití sa odporúča polosyntetický olej 10W-40, napr. Sharks SH 4T. 

Pred kontrolou oleja vypnite kosačku a postavte ju na rovný povrch. Vytiahnite mierku oleja a 

pomocou handričky ju očistite. Čistú odmerku zasuňte späť do otvoru. Vytiahnite ju a skontrolujte 

hladinu oleja. Hladina oleja musí byť medzi maximálnou a minimálnou hranicou na mierke. Ak je to 

potrebné, dolejte pomaly olej a skontrolujte jeho hladinu. Doplňte olej až do maximálnej hranice. 

Olejovú nádrž neprepĺňajte. Mierku zasuňte späť a zatesnite. 

Výmenu oleja vykonávajte keď je motor ešte teplý (nie rozpálený), uvoľnite výpustnú skrutku (ak je 

súčasťou) a vypustite olej do vopred pripravenej nádoby. Potom nasaďte podložku a výpustnú 

skrutku späť na dno olejovej nádrže. Postavte kosačku na rovný povrch, vytiahnite mierku oleja a 

nalejte olej do nádrže. Olejovú nádrž neprepĺňajte! Mierku zasuňte naspäť a utesnite. Medzi prvou a 

druhou výmenou oleja sa odporúča kosačku používať 5 až 8 hodín prevádzky. 

 

Palivo 

Pre sekanie používajte len kvalitné, čistý a čerstvý benzín (min. oktánové číslo 90). Ak budete 

používať staré palivo kosačka môže zle štartovať (zanesený karburátor) a vykazovať nestálosť 

záťaže motora. Odporúčame nepoužívať palivo staršie ako 3 týždne. Zabráňte vniknutiu nečistôt do 

palivovej nádrže! 

Počas dopĺňania paliva sa neodporúča fajčiť, palivovú nádrž neprepĺňajte a po dokončení doplnení 

paliva nádrž riadne uzavrite. Zásobu paliva udržujte mimo dosahu detí. 

 

INŠTRUKCIE PRE SKLADOVANIE 

Pri príprave kosačky na uskladnenie by sa mali vykonať tieto kroky: 

1. Po poslednom pokosenie porastu, vypustite palivovú nádrž. 

2. Dôkladne kosačky vyčistite a namazejte, riaďte sa inštrukciami pre mazanie. 

3. Ako ochranu pred koróziou zľahka naneste na nôž a podvozok vhodné mazadlo/tuk. 

4. Kosačku uskladnite v suchom, čistom priestore. 

 

POZNÁMKA: 

a.) Pri skladovaní akéhokoľvek poháňaného zariadenia v neodvetranú alebo priestoru pre 

skladovanie materiálu, by mala byť vykonaná protikoróznu opatrenia. Pomocou ľahkého alebo 

silikónového oleja zariadenia naimpregnujte, obzvlášť káble a všetky hybné časti. 

b.) Buďte opatrní, aby ste neohli alebo nezauzlovali káble. 

c.) Ak dôjde k odpojeniu lanka štartéra od vodiacej lišty lanka na madle, odpojte a uzemnite kábel 

zapaľovacej sviečky. Stlačte madlo ovládanie noža a pomaly zatiahnite za lanko štartéra. Pustite 

lanko štartéra do vodiacej lišty lanka.  

   

ODPORÚČANIE PRED ZIMNEJ PAUZOU 

Kosačka už nebude po sezóne používaná, možno ponechať benzín v palivovej nádrži? 

V kosačkách a vo všetkých strojoch so štvortaktným spaľovacím motorom môžete nechať palivo iba 

v prípade, že do neho pridáte stabilizátor. Starý benzín má totiž tendenciu vodnatět, je agresívny a 

cez zimu môže poškodiť niektoré časti motora, napr. karburátor. Stabilizátor paliva zakonzervuje 

palivo až na 18 mesiacov a pomôže strojom bez ujmy prečkať zimu. 
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V prípade, že nechcete stabilizátor do benzínu pridávať, je nutné všetok benzín spotrebovať a 

zakonzervovať motor: vyberte sviečku, do motora vstreknite malé množstvo motorového oleja 

(kávová lyžička) a zatiahnite za štartovaciu šnúru. Motor sa vďaka tomu premaže, čo je dôležité - 

nedochádza potom k jeho oxidácii vzdušnou vlhkosťou. 

 

Aké úkony potom čakajú užívateľa pred sezónou? 

Pred sezónou sa potom musí vyčistiť vzduchový filter, nabrúsiť a vyvážiť žacie ústrojenstvo, 

vymeniť olej, event. nastaviť pojazd, dotiahnuť všetky skrutkové spoje, skontrolovať klinový remeň a 

tiež vyčistiť, alebo vymeniť zapaľovacie sviečky. 

 

ODPORÚČANIE VÝROBCA: 

Na všetky otázky, rady a informácie ohľadom tejto kosačky (nastavenie, výmeny apod.) radi 

odpovedia servisný technici Sharks. Pre komunikáciu zvoľte mobilné číslo 0917 452357 alebo 

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com. 

 

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 

 

PROBLÉM PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

Motor neštartuje Škrtiaca klapka v nesprávnej 

polohe pri bežných 

podmienkach 

Nastavte klapku do správnej 

polohy 

 Prázdna palivová nádrž  Doplňte palivo do nádrže  

 Komponent vzduchového filtra je 

špinavý. 

Vyčistite člen 

 Uvoľnená zapaľovacia sviečka Dotiahnite sviečku. Krútiaci 

moment 25 – 30 Nm 

 Uvoľnený alebo odpojený kábel 

sviečky  

Nainštalujte kábel na objímku 

sviečky. 

 Nesprávny rozostup elektród 

sviečky 

Nastavte správnu medzeru 

medzi elektródami 0,7 - 0,8 mm 

 Poškodená zapaľovacia sviečka Nasaďte novú správne 

nastavenú sviečku  

 Zahltený karburátor palivom Kontaktuje ihneď servisného 

technika Sharks 

 Zapaľovací modul vadný Kontaktujte servisního technika  

Problém s naštartovaním motora 

alebo motor stráca výkon  

Špina, voda v palive. Staré 

palivo 

Vypusťte a vyčistite nádrž. 

Naplňte čerstvým čistým palivom  

 Ventilační otvor v palivovej 

nádrži. Viečko je upchaté 

Vyčistite alebo vymeňte palivové 

viečko 

 Filter vzduchového filtra je 

špinavý.  

Vyčistite filter  

Nepravidelný chod motora Poškodená zapaľovacia sviečka Nasaďte novú, správne 

nastavenú sviečku  
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 Nesprávná medzera medzi 

elektródami sviečky 

Nastavte správnu medzeru 

medzi elektródami 0,7 – 0,8 mm 

 Súčiastka vzduchového filtra 

špinavá 

Vyčistite filter  

Zlý chod motora naprázdno Súčiastka vzduchového filtra 

špinavá 

Vyčistite filter  

 Vzduchové otvory plášťa motora 

špinavé  

Odstráňte nánosy nečistôt 

 Vzduchové rebrá a vzduchové 

kanáliky ventilátora pod krytom 

motora sú upchaté 

Odstráňte nánosy z rebier a 

vzduchových kanálikov 

Motor pri vysoké rýchlosti 

vynechává 

Medzera medzi elektródami 

sviečky je príliš malá. 

Nastavte správnu medzeru 

medzi elektródami 0,7 – 0,8 mm 

Prehrievanie motora Obmezené prúdenie vzduchu. Odstráňte nečistoty z rebier 

plášťa, plášťa ventilátora a 

vzduchových kanálov 

 Nesprávna objímka sviečky Nasaďte správnu objímku 

sviečky a chladiace rebrá 

motora 

Zvýšené vibrácie kosačky Uvoľnená sekacia zostava  Dotiahnite nôž 

 Sekacia zostava v nerovnováhe  Vyrovnajte nože 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY SHARKS  

 

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata 

originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi 

(súkromnej osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Pre firemných zákazníkov 

(IČO) je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa nákupu.  

 

V záručnej dobe autorizovaný servis Sharks bezplatne odstráni všetky vady produktu spôsobené 

výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich 

funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných 

zásahov na náradí v autorizovanom servise. 

 

Záruka zaniká v týchto prípadoch: 

● ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja; 

● výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu; 

● závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným 

servisom); 

● poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným 

poveternostným podmienkam; 

● výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná 

údržba výrobku, napr premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu. 

  

Servis pre Slovensko: 

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle: 0917 452357 

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 

 

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (najlepšie v 

originálnom balení Sharks) so všetkými potrebnými podkladmi. Po obdržaní kompletného výrobku v 

nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do 

záručného listu, ktorý je súčasťou tohto manuálu českej verzie. 

Záručná lehota sa predlžuje o čas od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní 

opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z 

hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. 

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne 

vyplniť záručný list. 

 

Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je 

povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia 

elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere 

a recyklácií získate na miestnom obecnom úrade, firme zabezpečujúcej zber vášho 

komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili. 
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ES PROHLÁSENIE O ZHODĚ 

EC Declaration of Conformity 

podľa § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Zb., v platnom znení 

 

My,  Steen QOS, s.r.o. 

  Bor 3, 36001  K. Vary 

 IČ: 27972941 

 

prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že 

 

výrobok: Benzínová kosačka s pojazdom Sharks SH 2650 

typ: SHK429 

 

záhradné zariadenie určené na udržiavanie a kosenie trávnika, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, 

je za podmienok obvyklého použitia bezpečný a je v zhode s nasledujúcimi technickými predpismi: 

 

Normy:   

ČSN EN ISO 14982, ČSN EN ISO 5395-1-2-3:2013, EN 836:1997+A4:2011 

 

a týmito smernicami EÚ: 

2006/42/ES – including amendments 

2000/14/ES 

2002/88/ES 

EMC 616/2006 Sb. 2004/108/ES 

 

Hodnoty hladiny hluku LWA podľa 2000/14/ES: 98 dB (A). 

Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 15 

 

Vydáno: v K. Varoch 18. 12. 2014 

Jméno: Jan Beneš  

Funkcie: konateľ  

 

 

 

 

    

 


