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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Zajiš ovací pá ka krytu 
akumulátoru 

1-2. Kryt akumulátoru 
2-1. Kryt akumulátoru 
2-2. Akumulátor 
3-1. Akumulátor 
3-2. Blokovací klí  
4-1. Zna ka hv zdi ky 
5-1. Kontrolka akumulátoru 
6-1. Kontrolky 
6-2. Tla ítko CHECK (kontrola) 
7-1. Akumulátor 
7-2. Blokovací klí  
8-1. Spínací tla ítko 
8-2. Spínací pá ka 
9-1. Pá ka nastavení výšky pokosu 
9-2. epy 
11-1. Indikátor úrovn  trávy 
12-1. Kryt akumulátoru 
12-2. Otvor 

12-3. Výstupek 
13-1. Kryt akumulátoru 
14-1. Kryt akumulátoru 
14-2. Záv s 
14-3. Zajiš ovací pá ka krytu 

akumulátoru 
15-1. Dolní držadlo 
15-2. Upínací šroub 
15-3. Utáhnout 
15-4. Povolit 
15-5. Drážka 
16-1. Dolní držadlo 
16-2. Horní držadlo 
16-3. Otvory 
17-1. Upínací matice 
17-2. Pružná prohnutá podložka 
17-3. Šroub 
17-4. Utáhnout 
18-1. Držák 
18-2. Horní držadlo 

18-3. Kabel 
19-1. List 
19-2. Klí  
19-3. Povolit 
19-4. Špalek 
20-1. Op ra nože 
20-2. List 
20-3. Plochá podložka 
20-4. Pružná podložka 
20-5. Šroub 
22-1. Drážka 
22-2. Hák 
22-3. Sb rací koš 
24-1. Sb rací koš 
24-2. Držadlo 
24-3. Zadní kryt 
26-1. Upínací šroub 
26-2. Upínací matice 
27-1. Držadlo 
27-2. Upínací matice 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model AM-3738 

Ší ka záb ru 380 mm 

Otá ky bez zatížení 3 700 min-1 

provozní 1 145 mm x 465 mm x 1 023 mm - 1 070 mm 
Rozm ry (D x Š x V) 

skladovací 680 mm x 470 mm x 505 mm 

Jmenovité nap tí 36 V DC 

Standardní akumulátor (akumulátory) 
Varování: Používejte pouze uvedený akumulátor (akumulátory). 

AP-183, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, 
BL1850B, BL1860B / LG-184, DC18RC 

Hmotnost netto 15,0 kg 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
END016-5 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 Bu te obzvlášt  opatrní a dávejte pozor. 
 
 P e t te si návod k obsluze. 

 
 Nebezpe í – pozor na odmršt né 

p edm ty. 
 Vzdálenost mezi za ízením a 

p ihlížejícími osobami musí být alespo  
15 m. 

 K noži v dolní ásti seka ky nikdy 
nep ibližujte ruce ani nohy. 

 P ed provád ním kontroly, se izováním, 
išt ním, údržbou, ponecháním 

seka ky bez dozoru i p ed 
uskladn ním vytáhn te blokovací klí . 

 Jen pro státy EU 
Elektrická za ízení ani akumulátory 
nelikvidujte sou asn  s domovním 
odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropských 
sm rnic o odpadních elektrických a 
elektronických za ízeních a sm rnice o 
bateriích, akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech s jejich 
implementací v souladu s národními 
zákony musí být elektrická za ízení, 
baterie a bloky akumulátor  po 

Cd
Ni-MH
Li-ion
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skon ení životnosti odd len  
shromážd ny a p edány do ekologicky 
kompatibilního recykla ního za ízení. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
2000/14/EC: 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB (A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 dB (A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy EN60335: 

    

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání elektrického 

ná adí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací 
lišit v závislosti na zp sobu použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH223-2 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita prohlašuje, že následující 
za ízení: 

Popis za ízení:  
Akumulátorová seka ka na trávu 

. Modelu/typ: AM-3738 
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ 
ÚDAJE". 

A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
2000/14/ES, 2006/42/ES 

Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou 
i normativními dokumenty: 

EN60335 
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici 
na adrese: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES je v souladu s p ílohou VI. 
Notifikovaná organizace: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
90431 Nürnberg, N mecko 
Identifika ní íslo 0197 

Nam ená hladina akustického výkonu: 93 dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu: 94 dB (A) 
 

1.7.2015 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
editel 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 
 

GEB091-7 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

 VAROVÁNÍ! P e t te si veškerá bezpe nostní 
upozorn ní a všechny pokyny. Zanedbání dodržování 
upozorn ní a pokyn  m že mít za následek úraz 
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 
uschovejte pro budoucí pot ebu. 
1. Do seka ky nevkládejte klí , dokud nebude 

p ipravena k použití. 
2. Toto za ízení není ur eno k používání 

osobami (v etn  d tí) s omezenými fyzickými, 
smyslovými i duševními schopnostmi nebo s 
nedostate nými zkušenostmi a znalostmi, 
jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud 
nebyly ohledn  používání za ízení pou eny 
osobou odpov dnou za jejich bezpe nost. 

3. D ti musí být pod dohledem, aby si se 
za ízením nehrály. 

4. Nikdy nedovolte, aby za ízení obsluhovaly d ti 
nebo osoby neobeznámené s t mito pokyny. V k 
obsluhy m že být omezen místními p edpisy. 

5. Se za ízením nikdy nepracujte v blízkosti osob, 
zvlášt  pak d tí a domácích zví at. 

6. Pamatujte, že za nehody nebo vystavení 
nebezpe í jiných osob a jejich majetku 
odpovídá obsluha i uživatel. 

7. P i práci se seka kou vždy noste pevnou 
obuv a dlouhé kalhoty. Se za ízením 
nepracujte naboso ani v otev ených 
sandálech. Nenoste volný od v a šperky ani 
od v i šperky s visícími t ásn mi i š rkami. 
Mohlo by dojít k zachycení pohyblivými díly. 

8. Se za ízením pracujte pouze za denního sv tla 
nebo p i dobrém um lém osv tlení. 
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9. Se za ízením nepracujte v mokré tráv . 
10. Se seka kou nikdy nepracujte v dešti. 
11. Provozování a pé e o akumulátorový nástroj 

- Akumulátor nabíjejte pouze nabíje kou ur enou 
výrobcem. Nabíje ka vhodná pouze pro jeden typ 
bloku akumulátoru m že p i použití s jiným blokem 
akumulátoru vyvolat nebezpe í požáru. 
- V elektrickém ná adí používejte pouze 
konkrétn  ur ené bloky akumulátoru. Použití 
jiných blok  akumulátoru m že vyvolat nebezpe í 
zran ní a požáru. 
- Jestliže blok akumulátoru nepoužíváte, uložte 
jej v míst  bez kovových p edm t , jimiž jsou 
nap íklad kancelá ské sponky, mince, klí e, 
h ebíky, šrouby i jiné drobné kovové 
p edm ty, jež by mohly spojit kontakty. 
Zkratování kontakt  akumulátoru m že zp sobit 
popáleniny i požár. 
- P i nesprávném zacházení m že z 
akumulátoru uniknout kapalina – zamezte 
kontaktu s touto látkou. Dojde-li k necht nému 
kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. Pokud 
elektrolyt zasáhne o i, vyhledejte léka skou 
pomoc. Elektrolyt uniklý z akumulátoru m že 
zp sobit podrážd ní nebo popálení pokožky. 

12. Držadlo držte vždy pevným úchopem. 
13. P i práci na šikmých plochách dávejte pozor, 

kam šlapete. 
14. Krá ejte – nikdy neb hejte. 
15. P i zvedání i p idržování za ízení nikdy 

nedržte za odkryté ásti sekacího nože i jeho 
ost í. 

16. Fyzický stav – se seka kou nepracujte pod 
vlivem drog, alkoholu i lék . 

17. KRYTY MUSÍ BÝT VŽDY NAINSTALOVÁNY a 
musí být v provozuschopném stavu. 

18. Nep ibližujte ruce ani nohy k rotujícím nož m. 
Pozor – nože po vypnutí ná adí ješt  dobíhají. 

19. P ed provád ním údržby, išt ním i 
odstra ováním materiálu vyjm te ze 
zahradního ná adí nejprve klí . 

20. Používejte pouze originální nože ur ené 
výrobcem v této p íru ce. 

21. P ed zahájením provozu pe liv  zkontrolujte 
kotou e, zda nevykazují známky trhlin nebo 
poškození. Popraskané nebo poškozené 
kotou e je nutno okamžit  vym nit. 

22. P ed sekáním se ujist te, zda se v oblasti 
nepohybují žádné osoby. Jestliže do sekané 
oblasti n kdo vstoupí, seka ku vypn te. 

23. P ed sekáním odstra te z terénu cizorodé 
p edm ty jako jsou kameny, dráty, lahve, kosti 
a v tší klacky, abyste zamezili zran ní osob i 
poškození seka ky. 

24. Pokud si b hem provozu povšimnete n eho 
neobvyklého, okamžit  p erušte práci. 
Vypn te seka ku a ze za ízení vyjm te klí . 
Potom seka ku prohlédn te. 

25. Nikdy se nepokoušejte se izovat výšku kol u 
spušt né seka ky. 

26. P ed p ejížd ním p íjezdových cest, chodník , 
silnic i št rkem pokrytých ploch uvoln te 
spínací pá ku a po kejte, až se rotující n ž 
zastaví. Nezapome te také vytáhnout klí  ve 
chvíli, kdy se od seka ky vzdálíte, pokud se 
vydáte zvednout i odstranit n jakou 
p ekážku nebo v p ípad  jakéhokoli jiného 
d vodu, jenž by mohl odvád t vaši pozornost 
od práce. 

27. P edm ty odmršt né nožem travní seka ky 
mohou zp sobit vážná zran ní. P ed každým 
sekáním je vždy t eba trávník pe liv  
prohlédnout a odstranit z n j veškeré 
cizorodé p edm ty. 

28. Jestliže seka ka narazí na cizorodý p edm t, 
postupujte následovn : 

– Vypn te seka ku, uvoln te spínací pá ku a 
vy kejte, až se n ž zcela zastaví. 
– Vytáhn te blokovací klí  a blok akumulátoru. 
– Seka ku d kladn  prohlédn te, zda není 
poškozená. 
– Pokud došlo k jakémukoli poškození nože, 
vym te jej. P ed op tovným spušt ním a 
pokra ováním v práci opravte poškozené ásti 
seka ky. 

29. asto kontrolujte sb rací koš, zda není 
opot ebený i poškozený. P ed uložením 
seka ky se vždy ujist te, zda je sb rací koš 
vyprázdn ný. Opot ebený sb rací koš 
nahra te z d vodu bezpe nosti novým 
továrním výrobkem. 

30. Než se od za ízení vzdálíte, p ed išt ním 
plášt  seka ky a provád ním jakýchkoli oprav 

i kontroly vypn te motor a vyjm te klí . 
31. P i couvání i tahání seka ky sm rem k sob  

bu te mimo ádn  opatrní. 
32. P i nutnosti naklon ní seka ky z d vodu 

p ejížd ní jiných než travnatých ploch a p i 
transportu seka ky na pracovišt  a z 
pracovišt  vypn te pohon nože (nož ). 

33. Nikdy nepracujte se seka kou s vadnými 
kryty i štíty nebo s chyb jícími 
bezpe nostními za ízeními, nap íklad bez 
krytu vyhazovacího kanálu nebo bez 
sb racího koše. 

34. Motor startujte opatrn  podle pokyn  a s 
nohama v dostate né vzdálenosti od nože 
(nož ). 

35. P i zapínání motoru seka ku nenaklán jte s 
výjimkou p ípadu, kdy je naklon ní seka ky 
p i spoušt ní nutností. V takové situaci 
seka ku nenaklán jte více, než je absolutn  
nutné, a nadzvedn te pouze ást, jež je z 
pozice obsluhy vzdálen jší. 

36. Seka ku nespoušt jte, jestliže stojíte p ed 
otvorem vyhazovacího kanálu. 
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37. Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte 
ruce ani nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah 
vyhazovacího kanálu. 

38. Seka ku netransportujte, pokud je v provozu. 
39. Seka ku vypn te a vyjm te deaktiva ní 

za ízení. Ujist te se, zda se všechny pohyblivé 
díly zcela zastavily 

– kdykoli se od seka ky vzdálíte, 
– p ed uvol ováním zablokování nebo p i 
uvol ování ucpaného vyhazovacího kanálu, 
– p ed kontrolou, išt ním i provád ním prací 
na seka ce, 
– po nárazu na cizorodý p edm t. Seka ku 
zkontrolujte, zda není poškozená, a p ed 
op tovným spušt ním a obnovením práce 
prove te p ípadnou opravu. 

40. Jestliže seka ka za ne neobvykle vibrovat 
(prove te okamžitou kontrolu) 

– zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, 
– vym te nebo opravte jakékoli poškozené 
díly, 
– zkontrolujte a dotáhn te všechny uvoln né 
díly. 

41. P i se izování seka ky bu te opatrní, abyste 
si nesk ípli prsty mezi pohyblivé nože a pevné 
ásti seka ky. 

42. Sekejte po vrstevnicích svahu, nikdy nahoru a 
dol . P i zm n  sm ru ve svahu bu te 
mimo ádn  opatrní. Nesekejte v p íliš strmých 
svazích. 

43. Seka ku nemyjte st íkáním hadicí – zamezte 
vniknutí vody do motoru a elektrických 
konektor . 

44. Pravideln  kontrolujte správné dotažení 
upev ovacího šroubu nože. 

45. Všechny matice, šrouby a vruty udržujte 
dotažené – zajistíte tak bezpe nou 
provozuschopnost seka ky. 

46. P ed skladováním nechte seka ku vždy 
vychladnout. 

47. P i údržb  nože dávejte pozor, nebo  n ž se 
m že pohybovat i p esto, že je zdroj napájení 
vypnutý. 

48. V rámci zajišt ní bezpe nosti vym te 
poškozené díly. Používejte pouze originální 
náhradní díly a p íslušenství. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

 

ENC011-1 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny 

pokyny a varovné symboly na (1) nabíje ce, (2) 
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  vyhledejte 
léka skou pomoc. M že dojít ke ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok proudu, 
p eh átí, možné popálení a dokonce i poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s 
ní nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  
10. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle 

místních p edpis .  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
UPOZORN NÍ: Používejte pouze originální 

akumulátory Makita/Dolmar. 
Použití neoriginálních akumulátor  Makita/Dolmar nebo 
pozm n ných akumulátor  m že zp sobit explozi 
akumulátoru s následným požárem, zran ním i škodami 
na majetku. Dojde rovn ž ke ztrát  platnosti záruky 
Makita/Dolmar na ná adí a nabíje ku Makita/Dolmar. 

Tipy k zajišt ní maximální životnosti akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v rozmezí 
od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). P ed 
nabíjením nechejte horký akumulátor zchladnout. 

4. Nebudete-li ná adí delší dobu používat (déle 
než šest m síc ), dobijte blok akumulátoru. 
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POPIS FUNKCE 
Instalace a demontáž akumulátoru 
 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

za ízení vždy vypn te. 
• P ed použitím se ujist te, zda je kryt akumulátoru 

zajišt n. Jinak by mohlo dojít k poškození za ízení 
a bloku akumulátoru hlínou, ne istotami i vodou. 

• Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl 
ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor 

ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze 
i p ihlížejícím osobám. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správn . 

POZNÁMKA: 
• Ná adí jen s jedním nasazeným blokem 

akumulátoru nepracuje. 
Instalace bloku akumulátoru: 

1. Zatáhn te za zajiš ovací pá ku krytu akumulátoru 
sm rem k sob  a otev ete kryt akumulátoru. 

Fig.1 

2. P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na 
bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te 
akumulátor na místo. Akumulátor zasu te na 
doraz, až zacvakne na místo. Není-li tla ítko 
zcela zajišt no, uvidíte na jeho horní stran  
ervený indikátor. 

Fig.2 

3. Do místa zobrazeného na obrázku zasu te až na 
doraz blokovací klí . 

Fig.3 

4. Zav ete kryt akumulátoru a zatla te jej na místo, 
až se zajistí zajiš ovací pá kou. 

Vyjmutí bloku akumulátoru ze seka ky: 

1. Zatáhn te za zajiš ovací pá ku krytu akumulátoru 

sm rem k sob  a otev ete kryt akumulátoru. 

2. Posu te tla ítko na p ední stran  akumulátoru a 

akumulátor vysu te ze seka ky. 

3. Vytáhn te blokovací klí . 

4. Zav ete kryt akumulátoru. 

Systém ochrany akumulátoru 
Ná adí je vybaveno systémem ochrany ná adí a 

akumulátoru. Tento systém automaticky p eruší napájení 

motoru, aby se prodloužila životnost ná adí a akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne. Za ur itých podmínek se rozsvítí 

kontrolky. 

Ochrana proti p etížení 
Pokud se s ná adím pracuje zp sobem vyvolávajícím 

mimo ádn  vysoký odb r proudu, ná adí se automaticky 

a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci ná adí 

vypn te a ukon ete innost, p i níž došlo k p etížení 

ná adí. Potom ná adí zapn te a obnovte innost. 

Ochrana proti p eh átí 
P i p eh átí ná adí nebo akumulátoru se ná adí 

automaticky bez jakékoli signalizace vypne. Ná adí pak 

nelze zapnutím spustit. V takovém p ípad  nechte 

ná adí i akumulátor p ed op tovným zapnutím 

vychladnout. 
 

POZNÁMKA: 
Ochrana proti p eh átí akumulátoru funguje pouze p i 

použití bloku akumulátoru ozna eného hv zdi kou. 

Systém ochrany proti p eh átí ná adí spolupracuje s 

libovolnými bloky akumulátoru. 

Fig.4 

Ochrana proti p ílišnému vybití 

Fig.5 

P i nízké zbývající kapacit  akumulátoru se na p íslušné 

stran  akumulátoru rozbliká kontrolka. P i dalším 

používání se ná adí vypne a kontrolka akumulátoru se 

asi na 10 sekund rozsvítí. V takovém p ípad  dobijte 

blok akumulátoru. 

Indikace zbývající kapacity akumulátoru 
(Pouze pro bloky akumulátor  ozna ené písmenem 

„B“ na konci ísla modelu.) 

Fig.6 

Stisknutím kontrolního tla ítka na bloku akumulátoru 

zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky 

indikátoru se na n kolik sekund rozsvítí. 

VYP BlikáSvítí

Kontrolky

Nabijte
akumulátor.

0 až 25 %

25 až 50 %

50 až 75 %

75 až 100 %

Zbývající
kapacita

Došlo
pravděpodobně

k poruše
akumulátoru.

  
015658 

POZNÁMKA: 
• Kapacita udávaná indikátorem se m že mírn  lišit 

od kapacity skute né v závislosti na podmínkách 

používání a teplot  prost edí. 

Funkce vypína e 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed nainstalováním bloku akumulátoru do 

za ízení vždy zkontrolujte, zda spínací pá ka 
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správn  funguje a zda se po uvoln ní vrací do 
p vodní polohy. Práce s ná adím bez správn  
fungujícího spína e m že vést ke ztrát  kontroly a 
vážnému zran ní. 

POZNÁMKA: 
• P i snaze o posekání velkého množství trávy 

najednou m že být spušt ní motoru znemožn no 
z d vodu p etížení. V takovém p ípad  zm te 
výšku pokosu na vyšší úrove  a seka ku spus te 
znovu. 

• Bez stisknutí spínacího tla ítka se seka ka 
nespustí ani p i zatažení za spínací pá ku. 

Seka ka je vybavena bezpe nostním spína em a 
držadlem se spína em. Jestliže u n kterého ze spína  
zpozorujete n co neobvyklého, okamžit  p erušte práci 
a spína e nechte zkontrolovat v nejbližším 
autorizovaném servisním st edisku Dolmar. 
1. Nainstalujte bloky akumulátoru. Do 

bezpe nostního spína e zasu te blokovací klí  a 
pak zav ete kryt akumulátoru. 

Fig.7 

2. Stiskn te spínací tla ítko. 
3. Stiskn te spínací tla ítko a zárove  p itáhn te 

spínací pá ku sm rem k sob . 

Fig.8 

4. Hned po spušt ní motoru spínací tla ítko 
uvoln te. Seka ka z stane zapnutá až do chvíle, 
kdy uvolníte spínací pá ku. 

5. Po uvoln ní spínací pá ky se motor vypne. 
6. Jestliže za ízení nepoužíváte, vytáhn te 

blokovací klí . Blokovací klí  uložte na bezpe né 
místo mimo dosah d tí. 

Se ízení výšky pokosu 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i nastavování výšky pokosu nikdy nevkládejte 

ruce i nohy pod seka ku. 
• P ed zahájením práce se vždy ujist te, zda pá ka 

správn  dosedla do p íslušné drážky. 

Fig.9 

Výšku pokosu lze nastavit v rozmezí mezi 25 – 75 mm. 
1. Vytáhn te blokovací klí . 
2. Pá ku nastavení výšky pokosu p esu te ke 

stran  A. P esu te ji do požadované úrovn  
výšky pokosu. 

Zajist te, aby epy pá ky nastavení výšky pokosu 
zapadly do otvor  a aby se pá ka vrátila ke stran  
B. 

 

POZNÁMKA: 
• Údaje o výšce pokosu slouží jako vodítko, nebo  

stav trávníku i terénu m že zap í init mírnou 
odlišnost výšky trávníku vzhledem k nastavené 
hodnot . 

• K dosažení požadované výšky vyzkoušejte sekání 
na odlehlejší ploše. 

• P esunutí pá ky nastavení výšky pokosu 
provedete snáze s pevným p idržením za ízení. 

Fig.10 

Indikátor úrovn  trávy 

Fig.11 

Indikátor úrovn  trávy p edstavuje objem posekané 
trávy. 

 Jestliže není sb rací koš napln ný, indikátor se p i 
sekání pohybuje. 

 Pokud je sb rací koš napln ný, indikátor se p i 
sekání nepohybuje. V takovém p ípad  ihned 
p esta te sekat a koš vyprázdn te. Po 
vyprázdn ní koše jej vy ist te, aby mohl sí ovinou 
proudit vzduch. 

 

POZNÁMKA: 
• Indikátor je jen hrubým ukazatelem. V závislosti na 

podmínkách uvnit  koše nemusí indikátor fungovat 
správn . 

MONTÁŽ 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed provád ním jakýchkoli prací na seka ce 

se vždy ujist te, zda je vytažen blokovací klí  a 
blok akumulátoru. Jestliže blokovací klí  a 
akumulátor nevyjmete, m že po náhodném 
spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

• Není-li za ízení zcela zkompletováno, nikdy jej 
nespoušt jte. P i práci s nekompletn  
sestaveným za ízením m že po náhodném 
spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

Nasazení krytu akumulátoru 
 

VAROVÁNÍ: 
• Nevkládejte blokovací klí  ani blok akumulátoru 

p ed instalací krytu akumulátoru. V opa ném 
p ípad  m že dojít k vážnému zran ní. 

P ed uvedením ná adí do provozu nainstalujte 
kompletn  kryt akumulátoru, abyste zajistili ochranu 
ná adí a bloku akumulátoru p ed blátem, ne istotami i 
vodou. 
1. P i vkládání krytu akumulátoru do ná adí 

vyrovnejte výstupky na ná adí s otvory v krytu 
akumulátoru. 

Fig.12 

2. Položte ruce na st ední ást krytu akumulátoru a 
zatla te na n j. 

Fig.13 

3. P ed prvním spušt ním zkontrolujte, zda je záv s 
krytu akumulátoru správn  sestaven. Kontrolu 
provedete zatáhnutím za zajiš ovací pá ku krytu 
akumulátoru k sob  a otev ením krytu 
akumulátoru. 

Fig.14 
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Montáž držadla 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i instalaci držadel umíst te kabely tak, aby se o 

n co mezi držadly nezachytily. 

1. Povolte upínací šrouby (dva kusy). 

Fig.15 

2. Roztáhn te dolní držadlo na obou stranách, v 

roztaženém stavu jej oto te sm rem zp t a 

zasa te do drážky v krytu. 

Fig.16 

3. Dotažením upínacích šroub  po obou stranách 

dolní držadlo zajist te. 

Fig.17 

4. Zvedn te horní držadlo a vyrovnejte otvory pro 

šrouby v horním držadle s otvory v dolním 

držadle. Zajist te je dodanými šrouby, pružnými 

prohnutými podložkami a upínacími maticemi. 
 

POZNÁMKA: 
• V tuto chvíli horní držadlo pevn  p idržujte, aby 

vám nevypadlo z ruky. 

Fig.18 

POZNÁMKA: 
• Namontujte horní držadlo tak, aby bylo spolu s 

napájecím kabelem umíst no tak, jak je 

znázorn no na obrázku. 

Demontáž a instalace kotou e 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i demontáži i montáži nože vždy vytáhn te 

blokovací klí  a akumulátor. Jestliže blokovací klí  

s akumulátorem nevyjmete, m že dojít k vážnému 

zran ní. 

• N ž po uvoln ní spína e ješt  n kolik vte in 

dobíhá. Ujist te se, zda se n ž zcela zastavil. 

• P i manipulaci s nožem vždy používejte rukavice. 

Fig.19 

1. Seka ku položte na bok, aby byla pá ka 

nastavení výšky pokosu p ístupná z horní strany. 

2. N ž zajist te vložením špalku i podobného 

p edm tu do seka ky. 

3. Nástr ným klí em pak sm rem vlevo povolte 

šroub. 

Fig.20 

4. Postupn  vyjm te šroub, pružnou podložku, 

plochou podložku a n ž. 

P i instalaci nože použijte opa ný postup demontáže. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Pe liv  nainstalujte n ž, který má horní a dolní 

stranu. 

• Pevným dotažením šroubu sm rem vpravo n ž 

zajist te. 

• N ž umíst te tak, aby strana nože s šipkou 

vyzna ující sm r otá ení sm ovala ven. 

• Ujist te se, zda je n ž nasazen pevn . 

Nasazení sb racího koše 
Vytáhn te blokovací klí . 

Fig.21 

Zvedn te zadní kryt seka ky. 

Fig.22 

Sb rací koš zahákn te do drážky seka ky. 

PRÁCE 
Sekání 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed sekáním odstra te ze sekané plochy klacky 

a kameny. Ze sekané plochy také p edem 

odstra te plevel. 

• P i práci se seka kou vždy noste ochranné brýle 

nebo bezpe nostní brýle s postranními kryty. 

P i sekání ob ma rukama pevn  držte držadlo seka ky. 

Ší ka mezi st edy p edních kol p edstavuje ší ku záb ru 
sekání. K zajišt ní rovnom rného sekání p esáhn te 
záb rem sekání áste n  do již posekané oblasti. 

Pravideln  kontrolujte úrove  zapln ní sb racího koše a 

p ed napln ním jej vyprázdn te. P ed provád ním 

pravidelné kontroly vypn te seka ku, vytáhn te 

blokovací klí  a vyjm te blok akumulátoru. 
 

POZNÁMKA: 
• Používání seka ky se zapln ným sv racím košem 

zamezuje plynulému otá ení nože a vystavuje 

motor nadm rnému zatížení, jež m že vyvolat 

poruchu. 

Sekání vysoké trávy 

Fig.23 

Vysokou trávu se nepokoušejte sekat najednou. 

Vysokou trávu sekejte postupn  a mezi jednotlivými 

sekáními den i dva vynechte, dokud nebude tráva 

rovnom rn  vysoká. 
 

POZNÁMKA: 
• Posekání vysoké trávy na nízkou výšku najednou 

m že zp sobit odum ení trávníku nebo 

zablokování uvnit  hlavní jednotky. 

Vyprázdn ní sb racího koše 
 

VAROVÁNÍ: 
• V rámci zamezení nebezpe í nehody sb rací koš 

pravideln  kontrolujte, zda není poškozený i 

zeslabený, a v p ípad  nutnosti jej vym te. 

1. Uvoln te spínací pá ku. 

2. Vytáhn te blokovací klí . 
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Fig.24 

3. Otev ete zadní kryt a sb rací koš vytáhn te za 
rukoje . 

4. Sb rací koš vyprázdn te. 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
 

VAROVÁNÍ: 
• P ed uskladn ním i provád ním kontroly i 

údržby se vždy ujist te, zda je ze seka ky vytažen 
blokovací klí  a akumulátor. 

• P i provád ní kontroly i údržby používejte 
ochranné rukavice. 

POZOR: 
• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

ÚDRŽBA 
1. VYTÁHN TE BLOKOVACÍ KLÍ . Klí  uložte na 

bezpe né místo mimo dosah d tí. 
2. Seka ku ist te pouze slabým mýdlovým 

roztokem a navlh enou tkaninou. P i išt ní na 
seka ku nest íkejte vodu ani ji nepolévejte. 

3. Seka ku oto te na bok a odstra te kousky trávy 
nahromad né na spodní ásti krytu seka ky. 

4. Zkontrolujte správné dotažení všech matic, šroub , 
knoflík , vrut , upev ovacích sou ástek atd. 

5. Zkontrolujte pohyblivé díly, zda nejsou poškozené, 
rozbité i opot ebené. P i zjišt ní jakéhokoli 
poškození i chyb jících díl  zajist te opravu. 

6. P ed uskladn ním seka ky z ní vyjm te blok 
akumulátoru. 

7. Seka ku skladujte pod st echou na chladném, 
suchém a uzamykatelném míst . Seka ku a 
nabíje ku neskladujte v místech, kde m že teplota 
dosáhnout i p ekro it hodnotu 40 C (104 F). 

Skladování 
 

VAROVÁNÍ: 
• P i p enášení i skladování seka ku uchopte za držadla 

a p ední držadlo. P i uchopení pouze za držadla m že 
dojít k vážnému zran ní i poškození seka ky. 

Fig.25 

1. Povolte upínací šroub, roztáhn te ob  strany 
dolního držadla a pak držadlo sklopte sm rem 
vp ed dol . V tuto chvíli držadla pevn  p idržujte, 
aby vám nespadla na vzdálenou stranu za ízení. 

Fig.26 

2. Povolte upínací matici a horní držadlo oto te 
sm rem dozadu. 

Fig.27 

V rámci zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování sv eny autorizovaným servisním st edisk m 
DOLMAR používajícím vždy náhradní díly DOLMAR. 
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM  
P ed žádostí o opravu prove te nejprve prohlídku sami. 
Narazíte-li na problém, jenž v této p íru ce není 
vysv tlen, nepoušt jte se do demontáže za ízení. 
Požádejte o pomoc n které z autorizovaných servisních 
st edisek Dolmar, kde k opravám vždy používají 
náhradní díly Dolmar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav poruchy

Sekačka se nespustí.

Příčina

Nejsou nainstalovány dva bloky 
akumulátoru.

Problém s akumulátorem 
(nízké napětí)

Výška pokosu je nastavena příliš 
nízko.

Poklesl výkon akumulátoru.

Náprava

Nainstalujte nabité bloky akumulátoru.

Odstraňte cizorodý předmět.

Motor se po krátké době 
provozu zastaví.

Nářadí nedosahuje 
maximálních otáček.

Vyžínací nástroj se neotáčí: 
zařízení okamžitě vypněte!

Nenormální vibrace: 
zařízení okamžitě vypněte!

Nůž je nevyvážený, příliš opotřebený 
nebo nerovnoměrně opotřebený.

Systém pohonu nepracuje správně.

V blízkosti nože se vzpříčil cizorodý 
předmět, například větev.

Systém pohonu nepracuje správně.

Blok akumulátoru je nesprávně 
nasazen.

Akumulátor není dostatečně nabitý.

Nabijte blok akumulátoru. 
Jestliže nabití nepomůže, 
vyměňte blok akumulátoru.

Nabijte blok akumulátoru. 
Jestliže nabití nepomůže, 
vyměňte blok akumulátoru.

Nabijte blok akumulátoru. 
Jestliže nabití nepomůže, 
vyměňte blok akumulátoru.

Předejte zařízení k opravě v místním 
autorizovaném servisním středisku.

Předejte zařízení k opravě v místním 
autorizovaném servisním středisku.

Vyměňte nůž.

Nainstalujte blok akumulátoru 
podle popisu v této příručce.

Zvyšte výšku.

Není zasunut blokovací klíč. Zasuňte blokovací klíč.

 
014546 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 

• Pro váš nástroj Dolmar, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství. P i 

použití jiného p íslušenství i nástavc  m že 

hrozit nebezpe í zran ní osob. P íslušenství lze 

používat pouze pro stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 

p íslušenství, obra te se na místní servisní st edisko 

firmy Dolmar. 

 

• N ž 

• Originální akumulátor a nabíje ka Makita/Dolmar 
 

POZNÁMKA: 

• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 

p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 
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