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Benzínový vertikutátor
NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám, že jste si zakoupili benzínový vertikutátor. Než ho začnete používat
přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího
použití.
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CZ 22

Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete
všechny součásti výrobku.
Stroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít
za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
OBAL
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat
k recyklaci.
NÁVOD K POUŽITÍ
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání.
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější
potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu,
pokladní doklad a záruční list.
V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku
při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).
Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého
návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro
obsluhu, údržbu a opravy.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem
nedodržování tohoto návodu.
DŮLEŽITÉ: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní odděleni. Při
použiti výrobku se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI
Před uvedením do provozu si prosím pozorně
přečtěte návod k obsluze.

Udržujte ostatní osoby mimo pracovní oblast.

Pozor, rotující nože! Chraňte se před nebezpečím
poranění končetin.
Emise toxických plynů. Benzínový vertikutátor
nepoužívejte v uzavřených či neventilovaných
prostorách.
Horké povrchy, hrozí nebezpečí popálenin!

Před prováděním údržby vypněte motor a odpojte
zapalovací svíčku.

Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je motor spuštěný.
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Pokyny pro správné užívání

Upozorňuje, že v případě nedodržení pokynů hrozí
nebezpečí zranění osob, smrti nebo poškození
nástroje.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Používejte ochranu dýchacích orgánů.
Ovládání sytiče

Uzávěr palivového přívodu
Vyhovuje všem příslušným evropským směrnicím.
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3. POKYNY PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ
Zařízení je určeno výhradně pro vertikutaci zatravněných ploch. Zařízení není určeno ke kultivaci záhonů,
srovnávání vyvýšenin zeminy, např. krtinců nebo k odstraňování trávníků, drcení větví nebo odřezků živého plotu
a podobně. Z bezpečnostních důvodů nesmí být toto zařízení použito jako pohonná jednotka pro jiné pracovní
nástroje nebo pro sady nástrojů jakéhokoli druhu. Zařízení smí být používáno pouze pro předepsané použití.
Jakékoli jiné použití bude považováno za případ nesprávného použití. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené
nesprávným užitím, bude odpovědný uživatel/obsluha, a nikoli výrobce.
Upozorňujeme, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Tato záruka
se stává neplatnou, jestliže bylo zařízení použito ke komerčním, obchodním nebo průmyslovým nebo dalším
podobným účelům.
DŮLEŽITÉ: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní odděleni.
Při použiti výrobku se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

4. POPIS VERTIKUTÁTORU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spínací páka
Horní díl madla
Spodní díl madla
Šrouby s křídlovou matkou
Kryt vzduchového ﬁltru
Uzávěr palivové nádrže
Zátka s měrkou oleje
Páka nastavení pracovní hloubky
Koš
Uzávěr palivového přívodu
Ovládání sytiče
Startovací lanko

Obr. 1

5. SESTAVENÍ/PŘÍPRAVA
Před sestavením a spuštěním vertikutátoru si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a v něm uvedené pokyny.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Vertikutátor se dodává BEZ PALIVA A OLEJE v motoru.
Váš nový vertikutátor byl vyzkoušen ve výrobním závodě, proto se v motoru může nacházet minimální
zbytkové množství oleje.
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Sestavení vertikutátoru

VYJMĚTE VERTIKUTÁTOR Z KARTONOVÉHO OBALU
Vyjměte vertikutátor z kartonového obalu a zkontrolujte, zda v obalu nezůstaly volné díly.

6. SESTAVENÍ VERTIKUTÁTORU
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Opatrně rozložte rukojeť vertikutátoru a neskřípněte či nepoškoďte ovládací
lanka.
1. SESTAVENÍ MADLA
1. Připojte spodní díl madla k vertikutátoru pomocí 2 šroubu s matkami na každé straně (Obr. 2a)
2. Připojte horní část madla ke spodní části madla pomocí přiložených šroubů s rychloupínákem a křídlovými
matkami ( Obr. 2b)
3. Lanovod spínací páky připevněte k madlu pomocí přiložené plastové úchytky
Obr. 2a

Obr. 2b

Obr. 2c

2. NASAZENÍ KOŠE
Zvedněte zadní kryt koše a koš nasaďte pomocí háků na osu krytu.
Obr. 3
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7. PŘED SPUŠTĚNÍM VERTIKUTÁTORU
NALITÍ OLEJE

Obr. 4a

Vertikutátor se dodává bez motorového oleje.
Před prvním startem nalijte motorový olej SAE30 nebo
15W-40 (cca 600 ml) dle následujících pokynů.
1.
2.
3.
4.

Při nalévání oleje postavte vertikutátor na rovnou plochu.
Vyjměte zátku s měrkou oleje z otvoru pro dolévání oleje (Obr. 4a)
Po doplnění oleje měrku umístěte zpět do otvoru a dotáhněte ji.
Hladina oleje se musí pohybovat mezi horní (MAX) a dolní (MIN)
mezí (Obr 4b).
Upozornění! NEPŘEPLŇTE zásobník oleje, jinak z výfuku po
nastartování vertikutátoru vyjde velké množství kouře.
Upozornění! NEPŘEPLŇTE zásobník oleje, jinak
z výfuku po nastartování vertikutátoru vyjde velké množství kouře.

Obr. 4b

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Hladinu oleje kontrolujte před každým
použitím vertikutátoru. V případě potřeby olej doplňte. Olej doplňte
po rysku MAX na měrce oleje.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Olej vyměňte po prvních 5 hodinách
provozu a následně po každých 25 provozních hodinách.

DOPLNĚNÍ PALIVA
Vhodné palivo pro tento typ motoru je NATURAL 95
Po odšroubování víčka palivové nádrže doplňte palivo, palivo dolijte až po hrdlo palivové nádrže, ale nádrž
nepřeplňte.
Vždy doplňujte čerstvý, čistý a schválený bezolovnatý benzín s oktanovým číslem min 95.
Upozornění! V případě, že při dolévání oleje či paliva vertikutátor potřísníte, ihned ho otřete. Palivo
neskladujte, nedoplňujte ani s ním nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně
Upozornění! Paliva smíchaná s alkoholem či paliva s příměsí etanolu či metanu na sebe mohou vázat
vlhkost, což může během skladování vést k separaci a tvorbě kyselin. Během skladování pak mohou výpary
kyselin poškodit palivový systém motoru. Tyto paliva nesmějí být používána.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pokud nebudete vertikutátor používat déle než 30 dní, vypusťte palivovou
nádrž, nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud nedojde k vyprázdnění palivového potrubí a karburátoru
(motor sám zhasne). Tento postup zabrání budoucím potížím s motorem.
Před opětovným použitím do nádrže dolijte čerstvé palivo.
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Ovládání a provoz vertikutátoru

8. OVLÁDÁNÍ A PROVOZ VERTIKUTÁTORU
START VERTIKUTÁTORU
1. Otevřete přívod paliva nastavením páčky do polohy ON ( Obr. 5a).
2. Není-li motor zahřátý, nastavte páčku sytiče do polohy CHOKE (Obr. 5b).
Po nastartování vraťte páčku sytiče zpět do polohy RUN.
Je – li motor zahřátý, sytič nepoužívejte a ponechte páčku v poloze RUN.
3. Přitáhněte spínací/brzdovou páku k madlu a držte ji (Obr 5c), poté zatáhněte za startovací lanko (Obr 5d).
Motor by měl nejpozději po 3-4 zataženích naskočit.
4. Motor vypnete uvolněním spínací/brzdové páky.
Obr. 5a

Obr. 5b

Obr. 5c

Obr. 5d

Upozornění! Po prvním nastartování motoru může dojít k mírnému výskytu kouře z důvodu vypalování
ochranných vrstev v motoru. Jedná se o zcela běžnou situaci, která nepředstavuje žádný problém.
Upozornění! Válec vertikutátoru se začne otáčet ihned, jakmile je motor spuštěn.
NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Obr. 6

Pro nastavení pracovní hloubky, jemně přitáhněte páčku pro
nastavení hloubky (Obr. 6) směrem od zařízení a nastavte hloubku
(max. 3mm) a poté páčku uzamkněte zpět do pozice.
Důležité! Pro přepravu nastavte páčku do nejvyšší pozice.
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TIPY PRO SPRÁVNOU VERTIKUTACI
Pokuste se vertikutovat v rovných drahách, čímž dosáhnete lepšího výsledku. Řady by se měly o několik
centimetrů překrývat, aby se zamezilo vzniku neupravených pruhů. Jakmile za vertikutátorem začnou zůstávat
zbytky trávy, je čas vyprázdnit sběrný koš. Vertikutaci se doporučuje provádět minimálně 2x ročně, a to v jarních
měsících a na počátku podzimu. Maximální hloubka vertikutace by neměla přesáhnout 3mm ,
jinak hrozí poškození trávníku. Vertikutaci neprovádějte, je-li trávník příliš podmáčený nebo naopak je-li půda příliš
tvrdá.
Důležité! Před sejmutím sběrného koše vypněte motor a počkejte, dokud se válec nezastaví.
Důležité! Vertikutaci provádějte vždy horizontálně podél svahu (ne směrem nahoru a dolů).
Důležité! Před jakoukoli kontrolou rotačního válce, vypněte motor.
Důležité! Válec se otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte zastavit otáčející
se válec.
Důležité! V případě, že rotační válec narazí do nějakého předmětu, neprodleně zařízení vypněte
a počkejte, dokud se válec zcela nezastaví. Poté zkontrolujte stav válce. Případně poškozené díly
vyměňte.

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento výrobek slouží výlučně k vertikutaci. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro který je určen. V opačném
případě hrozí jeho poškození či úraz.
Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat.
Osoba, která obsluhuje vertikutátor, zodpovídá za bezpečnost osob v pracovním prostoru.
Vertikutátor nikdy nepoužívejte v těsné blízkosti ostatních osob, dětí nebo volně pobíhajícího zvířectva.
Před zahájením práce zkontrolujte terén, na němž má být vertikutátor použit, a odstraňte z ní kameny, dráty,
klacky, střepy, kosti a ostatní cizí tělesa, která by mohla být zachycena nebo vymrštěna a způsobit zranění.
Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném
a provozuschopném stavu.
Vertikutátor nikdy nepoužívejte bez sběrného koše nebo ochranného krytu.
Vertikutátor nikdy nepoužívejte s uvolněnými čepelemi nože. Vždy se předem ujistěte, že jsou příslušné šrouby
dobře utažené.
Nože spoškozenými čepelemi je potřeba vyměnit.
Při práci s vertikutátorem používejte kalhoty s dlouhými nohavicemi a pevnou obuv.
Vertikutátor nikdy nestartujte v uzavřených anebo špatně větraných prostorách, kde se mohou hromadit
výpary. Emise vycházející z motoru obsahují oxid uhelnatý, který je životu nebezpečný.
Pracujte pouze při dostatečném osvětlení (za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení).
Vertikutátor nepoužívejte za deště nebo je-li tráva mokrá.
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Bezpečnostní pokyny

Zvláště opatrně postupujte při práci ve zvýšeném terénu (svah). Vždy postupujte napříč svahem, paralelně
k vrstevnici, a nikoliv shora/zdola kolmo na ni.
Vertikutátor zásadně nenechávejte běžet bez obsluhy, pokud vertikutátor opustíte, vypněte motor.
Při startování nikdy nenadzdvihujte zadní část vertikutátoru a nikdy nepřibližujte končetiny k podvozku či do
otvoru pro zadní výhoz trávy, pokud je motor zapnutý.
Nikdy neměňte nastavení rychlosti motoru.
Vertikutátor nikdy nepřemisťujte se spuštěným motorem.
Zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku v následujících případech:
- před prováděním jakékoliv činnosti v oblasti pracovního nástroje či otvorem pro zadní výhoz trávy.
- před prováděním údržby, opravy či kontroly stroje.
- před přenášením, zvedáním či přemisťováním.
- ponecháváte-li vertikutátor bez dozoru anebo se chystáte upravit nastavení hloubky vertikutace.
- dojde-li ke kolizi s cizím předmětem, zastavte motor a vertikutátor pečlivě prohlédněte, abyste vyloučili
možnost poškození. V případě poškození, dopravte vertikutátor do specializovaného servisu za účelem
opravy.
POZOR: Po vypnutí motoru se pracovní nástroj několik sekund i nadále točí.
-

v případě abnormálních vibrací (okamžitě zjistěte a zajistěte odstranění příčiny vibrace).
za účelem zajistění bezpečného provozu pravidelně kontrolujte řádné utažení čepů, šroubů a matic na
vertikutátoru.
POZOR: PALIVO JE VYSOCE HOŘLAVÁ KAPALINA.

Palivo uchovávejte v nádobě k tomu určené.
Palivo doplňujte pouze na otevřeném či dobře větraném prostranství. Při manipulaci s palivem nekuřte, ani
nepoužívejte mobilní telefon.
Palivo doplňujte pouze za předpokladu, že je motor vypnutý. Nikdy neotvírejte palivovou nádrž a palivo
nedoplňujte, je-li motor horký anebo v chodu.
Pokud dojde k rozlití benzínu, motor nestartujte. Odstraňte vertikutátor z místa, kde bylo palivo rozlito,
a vyvarujte se možného vznícení. V práci pokračujte až po odpaření rozlitého paliva a rozptýlení palivových
výparů.
Po doplnění paliva dobře utáhněte kryt palivové nádrže i víko kanystru s palivem.
POZOR: Před prováděním údržby nebo opravy zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku.
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10. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA
Důležité! Nikdy nepracujte ani se nedotýkejte řídících částí na jednotce zapalování, pokud je motor
v chodu. Před každým zahájením péče nebo údržby vždy odpojte koncovku svíčky. Nikdy na zařízení
neprovádějte žádné práce, pokud je v chodu. Jakékoli práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití,
musí být prováděny pouze dílnou autorizovaného servisu.
ČIŠTĚNÍ
Vertikutátor je zapotřebí po každém použití pečlivě vyčistit. To se týká zejména jeho spodní částí a čepelí. Abyste
jej mohli vyčistit, zlehka vertikutátor nakloňte na stranu a odstraňte nečistoty.
Důležité! Před nakloněním zařízení, musí být vyprázdněna nádrž s benzinem, aby nedošlo k úniku
benzinu. Pro tento účel, je ideální použít odsávačku benzínu FZR 9050.
KONTROLA HLADINY OLEJE
Dejte zařízení na plochý rovný povrch. Odšroubujte měřicí tyčinku na olej jejím otáčením proti směru hodinových
ručiček. Hladina oleje musí odpovídat vyobrazení na obr. 4b
Důležité! Hladinu oleje zkontrolujte pře každým započetím práce. Nikdy stroj nespouštějte bez nebo
s příliš malým množstvím oleje. Toto by mohlo způsobit vážné poškození motoru.
VÝMĚNA OLEJE
Olej v motoru vyměňte každý rok před zahájením sezóny, dokud je
motor teplý. U nového stroje proveďte výměnu oleje po prvních 5
hodinách práce. Používejte pouze doporučený motorový olej (SAE30,
15W-40).
1. Pod vypouštěcí šroub (obr. 7 – Bod 1) oleje umístěte vhodnou
misku na odkapávající olej
2. Odstraňte šroub plniče oleje (obr. 7 – Bod 2)
3. Odšroubujte vypouštěcí šroub oleje (obr. 7 – Bod 1) a olej vypusťte
do vhodné nádoby.
4. Když je všechen olej vypuštěn, znovu uzavřete vypouštěcí šroub.
5. Do motoru nalijte motorový olej tak, jak je vyobrazeno na obrázku
4b.
6. S použitým olejem naložte podle platných nařízení
PÉČE A NASTAVENÍ KABELŮ
Kabely pravidelně promazávejte a kontrolujte, zda se snadno pohybují.
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Čištění, údržba, skladování, přeprava

SERVIS VZDUCHOVÉHO FILTRU
Znečištěné vzduchové ﬁltry snižují výkon motoru tím, že karburátoru dodávají příliš malé množství vzduchu.
Pravidelné kontroly jsou proto velmi důležité. Vzduchový ﬁltr by měl být kontrolován po každých 20 provozních
hodinách a v případě potřeby vyčištěn. Jestliže je ve vzduchu hodně prachu, je nutno vzduchový ﬁltr kontrolovat
častěji.
1.
2.
3.
4.

Povolte křídlovou matku a sejměte kryt vzduchového ﬁltru (Obr. 8a)
vyjměte ﬁltr (Obr. 8b)
Vzduchový ﬁltr vyčistěte pouze pomocí stlačeného vzduchu nebo jeho oklepáním
Filtr vložte na své místo a kryt zajistěte křídlovou matkou
Důležité! Nikdy nečistěte vzduchový ﬁltr benzínem ani jinými hořlavými roztoky.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nádrž s benzinem vyprázdněte pomocí odsávačky FZR 9050.
Vždy nechejte motor běžet, dokud spotřebovává zbývající benzin z nádrže.
Z teplého motoru vylijte motorový olej.
Vyjměte patku zapalovací svíčky ze zapalovací svíčky.
Vyčistěte chladicí žebra válce a kryt.
Pokud je to zapotřebí, odejměte madla vertikutátoru. Ujistěte se, že kabely nejsou zlomené.
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11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor
Typ motoru
Nominální výkon
Pracovní otáčky motoru
Zdvihový objem
Startování
Objem palivové nádrže
Doporučené palivo
Objem olejové nádrže
Doporučený olej
Nastavení výšky vertikutace
Nastavitelný rozsah hloubky vertikutace
Počet nožů
Pracovní záběr
Velikost kol
Kapacita sběrného koše
Šasi
Deklarovaná úroveň hluku
Maximální úroveň vibrací
Hmotnost

DUCAR DH212
OHV, vzduchem chlazený, 4 taktní
4,3 kW
2 800 ot./min
208 cm3
Tahem
3,6 litru
Benzín- bezolovnatý, min 95 oktanů
0,6 l
SAE30, 15W-40
Centrálně, 6 pozic
-15 – +5 mm
18
400 mm
Přední 175 mm, zadní 175 mm
45 l
ocel
98 dB(A)
35,6 m/s (K=1,5)
34 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Změny v textu, designu a technických speciﬁkací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme
si právo na jejich změnu
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Interval servisu

12. INTERVAL SERVISU
Interval pravidelné údržby,
provádějte vždy v měsíční nebo
hodinovém intervalu, dle toho co
nastane dřív
Očištění stroje, dotažení spojovacích
šroubů
Kontrola hladiny

Před
každým
použitím

U nového
stroje po
5 hodinách
provozu

Každých
6 měsíců
nebo po 25h
provozu

X

X

Každý rok

X
X

Motorový olej
Výměna
Kontrola
Vzduchový ﬁltr

Čištění

X
X

Výměna
Kontrola&čištění

X
X

Svíčka
Výměna

X

Volnoběh

Kontrola&seřízení

X(*)

Vůle ventilů

Kontrola&seřízení

X(*)

Spalovací komora

Čištění

X(*)

Palivové potrubí

Kontrola&čištění

X(*)

Celková preventivní kontrola

X(*)
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13. DETEKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém

Motor nelze nastarovat

Motor se obtížně
startuje nebo ztrácí
výkon

Pravděpodobná příčina

Opatření

Klapka sytiče v nesprávné poloze

Přesuňte páku sytiče do správné polohy

Palivová nádrž je prázdná

Naplňte nádrž palivem

Vzduchový ﬁltr je znečištěný

Vyčistěte vzduchový ﬁltr

Uvolněná zapalovací svíčka

Utáhněte zapalovací svíčku na 25-30 Nm

Zapalovací kabel je uvolněný nebo
odpojen od zapalovací svíčky

Namontujte zapalovací kabel na
zapalovací svíčku

Nesprávná mezera mezi elektrodami
svíčky

Namontujte novou zapalovací svíčku se
správnou mezerou mezi elektrodami

Vadný zapalovací modul

Kontaktujte servis

Nečistota, voda nebo staré palivo
v nádrži

Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte
nádrž čerstvým čistým palivem

Ucpaný vzduchový průduch ve víčku
palivové nádrže

Vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové
nádrže

Vzduchový ﬁltr je znečištěný

Vyčistěte vzduchový ﬁltr

Nečistota, voda nebo staré palivo
v nádrži

Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte
nádrž čerstvým čistým palivem

Ucpaný vzduchový průduch ve víčku
palivové nádrže

Vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové
nádrže

Vzduchový ﬁltr je znečištěný

Vyčistěte zduchový ﬁltr

Vadná zapalovací svíčka

Namontujte novou zapalovací svíčku se
správnou mezerou mezi elektrodami

Motor běží nepravidelně Nesprávná mezera mezi elektrodami

Motor běží na volnoběh
špatně Motor se
zastavuje při vysokých
otáčkách

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR

Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7
až 0,8 mm

Vzduchový ﬁltr je znečištěný

Vyčistěte vzduchový ﬁltr

Vzduchový ﬁltr je znečištěný

Vyčistěte vzduchový ﬁltr

Vzduchové mezery v krytu motoru jsou
Odstraňte nečistoty z mezer
ucpané
Chladicí žebra a průchody vzduchu
pod ventilátorem motoru jsou ucpané

Odstraňte nečistoty z chladicích žeber
a průchodů vzduchu

Příliš malá mezera mezi elektrodami
na zapalovací svíčce

Nastavte mezeru 0,7 až 0,8 mm
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Detekce a odstraňování problémů

Problém

Pravděpodobná příčina

Opatření

Omezený průtok vzduchu

Odstraňte veškeré nečistoty z mezer na
krytu motoru, krytu ventilátoru a z průchodů vzduchu

Nevhodná zapalovací svíčka

Namontujte novou zapalovací svíčku se
správnou mezerou mezi elektrodami

Řezací jednotka je uvolněná

Utáhněte řezací jednotku

Motor se přehřívá

Vertikutátor silně vibruje Řezací jednotka je poškozená
Ohnutá kliková hřídel

vyměňte řezací jednotku
Kontaktujte servis
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15. LIKVIDACE
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických speciﬁkací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
Návod k použití v originálním jazyce.
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A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós,
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók
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