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ESKY
Vysv tlení k celkovému pohledu

SEZNAMTE SE S OBSLUHOU 
SEKA KY
Pe liv  si p e t te tuto p íru ku a p ed použitím seka ky, 
p i práci i po použití dodržujte doporu ené bezpe nostní 
pokyny. Dodržováním t chto jednoduchých pokyn  
rovn ž uchováte seka ku v dobrém provozním stavu. 
P ed zahájením práce se obeznamte s ovládacími prvky 
seka ky a ujist te se zejména, zda seka ku dovedete v 
nouzové situaci vypnout. Tuto uživatelskou p íru ku a 
veškeré další tiskoviny vydané k seka ce uschovejte pro 
pozd jší využití.

1. SYMBOLY VYZNA ENÉ NA 
VÝROBKU

DVOJITÁ IZOLACE

 Seka ka je vybavena dvojitou izolací.

To znamená, že veškeré externí ásti jsou elektricky 
izolovány od napájení. K tomu se využívá další izola ní 
bariéra umíst ná mezi elektrické a mechanické díly. 

2. VŠEOBECNÁ BEZPE NOSTNÍ 
PRAVIDLA

Cílem bezpe nostních pravidel je obrátit vaši pozornost k 
možnému nebezpe í. Bezpe nostní symboly a p íslušná 
vysv tlení vyžadují vaši pozornost a správné pochopení. 
Samotná bezpe nostní upozorn ní však žádné 
nebezpe í neodstraní. Pokyny i varování nemohou 
nahradit správná opat ení k prevenci nehod.

VAROVÁNÍ: Neuposlechnutí bezpe nostních 
varování m že vyústit ve vážné zran ní obsluhy i 
okolních osob. D sledným dodržováním bezpe nostních 
opat ení omezíte nebezpe í požáru, úrazu elektrickým 
proudem a zran ní osob. P íru ku si uschovejte asto do 
ní nahlížejte – zabezpe íte tak trvale bezpe ný provoz 
nebo pou ení jiných osob, jež mohou se za ízením 
pracovat.

VAROVÁNÍ: P i provozu tohoto za ízení vzniká 
elektromagnetické pole. Toto pole m že za ur itých 
okolností rušit innost aktivních i pasivních léka ských 
implantát . Osobám s léka skými implantáty proto v 
zájmu omezení nebezpe í vážného poškození zdraví 
nebo i smrtelného úrazu doporu ujeme, aby se p ed 
používáním tohoto za ízení poradily s léka em nebo 
výrobcem p íslušného implantátu.

VAROVÁNÍ: P i práci s jakýmkoli ná adím m že 
dojít k vymršt ní cizorodých p edm t  do o í, jež mohou 
zp sobit vážené poran ní zraku. P ed zahájením práce s 
elektrickým ná adím si vždy nasa te ochranné i 
bezpe nostní brýle s postranními kryty a v p ípad  
pot eby použijte celoobli ejový štít. Uživatel m 
dioptrických brýlí doporu ujeme použít obli ejový štít 
nebo standardní bezpe nostní brýle s postranními kryty.
1) Pe liv  si p e t te pokyny. Obeznamte se s 

ovládacími prvky a správným používáním za ízení.
2) Nikdy nedovolte, aby seka ku obsluhovaly d ti nebo 

osoby neobeznámené s t mito pokyny. V k obsluhy 
m že být omezen místními p edpisy.

3) Nikdy nesekejte v blízkosti osob, zvlášt  pak d tí a 
domácích zví at.

1. Horní ást držadla
2. Spínací madlo
3. Spínací sk í
4. Bezpe nostní tla ítko
5. Há ek na kabel
6. Pojistná pá ka
7. Sb rací koš
8. Pá ka nastavení výšky
9. Vyhazovací kanál

10. Postranní záklopka
11. Kryt
12. Kryt motoru
13. P íchytka kabelu
14. Dolní ást držadla
15. Kroužek uchycení kabelu
16. Držadlo ovládání pojezdu
17. Mul ovací klín
18. Indikátor zapln ní

19. Šroub
20. Podložka 
21. Pojistný knoflík
22. Pojistná matice
23. Zadní kryt
24. Ozubené soukolí nastavení úhlu
25. Tla ítko
26. Sv telný indikátor

P ed použitím seka ky si pe liv  p e tete 
tento návod k obsluze a pak jej uložte na 
bezpe né místo pro pozd jší využití.

Nepracujte v blízkosti p ihlížejících osob.

Pozor na ostrý sekací n ž.

P ed provád ním údržby nebo p i poškození 
kabelu odpojte za ízení ze zásuvky.

Ohebný napájecí kabel ve te mimo dosah 
nože seka ky.

SYMBOL BEZPE NOSTNÍHO 
UPOZORN NÍ: Nazna uje výstrahu nebo 
m že být varování použito ve spojení s jinými 
symboly i obrázky.



125

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

5) P i sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. 
Se za ízením nepracujte naboso ani v otev ených 
sandálech.

6) ádn  prohlédn te místo, kde budete se za ízením 
pracovat, a odstra te veškeré p edm ty, jež mohou 
být seka kou odmršt ny.

7) P ed prací vždy vizuáln  zkontrolujte, zda není 
opot ebený i poškozený sekací n ž, šrouby nože a 
sekací sestava. Opot ebený i poškozený n ž se 
šrouby vym ujte v celé sad , abyste zachovali 
vyváženost.

8) Sekejte pouze za denního sv tla nebo p i dobrém 
um lém osv tlení.

9) Se za ízením nepracujte pokud možno v mokré tráv .
10) P i práci ve svahu vždy dávejte pozor, kam šlapete.
11) Krá ejte – nikdy neb hejte.
12) S kolovými seka kami pojížd jte p i sekání po 

vrstevnicích svahu, nikdy nahoru a dol .
13) P i zm n  sm ru ve svahu bu te mimo ádn  opatrní.
14) Nesekejte v p íliš strmých svazích.
15) Bu te mimo ádn  opatrní p i otá ení nebo tahání 

seka ky sm rem k sob .
16) P i nutnosti naklon ní seka ky kv li transportu s 

p ejížd ním jiných než travnatých ploch a p i 
transportu seka ky na pracovišt  a z pracovišt  
vypn te motor pohán jící n ž.

17) Nikdy nepracujte se seka kou s vadnými kryty nebo 
se sejmutým bezpe nostním za ízením, nap íklad bez 
krytu vyhazovacího kanálu nebo bez sb racího koše.

18) Motor spoušt jte i zapínejte opatrn , v souladu s 
pokyny a s nohama v bezpe né vzdálenosti od nože.

19) 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.

20) Motor nespoušt jte, jestliže stojíte p ed vyhazovacím 
kanálem.

21) Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte ruce ani 
nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah otvoru pro bo ní 
výhoz.

22) Pokud je motor v chodu, seka ku nikdy nezvedejte a 
nep enášejte.

23) P i následujících innostech vypn te motor a odpojte 
zástr ku:
- p ed uvol ováním zablokování nebo p i uvol ování 

ucpaného vyhazovacího kanálu,
- p ed kontrolou, išt ním nebo pracemi na seka ce,
- po kontaktu s cizorodým p edm tem. Seka ku 

zkontrolujte, zda není poškozená a p ed op tovným 
spušt ním a pracovním využitím prove te 
p ípadnou opravu,

- jestliže seka ka za ne neobvykle vibrovat (prove te 
okamžitou kontrolu).

24) Seka ku vypínejte:
- kdykoli se od seka ky vzdálíte.

25) Všechny matice, šrouby a vruty udržujte dotažené – 
zajistíte tak bezpe nou provozuschopnost za ízení.

26) asto kontrolujte sb rací koš, zda není opot ebený i 
poškozený.

27) V rámci zajišt ní bezpe nosti poškozené díly 
vym te.

28) Seka ku nepoužívejte, jestliže jsou poškozené i 
opot ebené kabely.

29) Poškozený kabel nep ipojujte do zásuvky a 
poškozeného kabelu se p ed odpojením ze zásuvky 
nedotýkejte. Poškozený kabel m že být p í inou 
kontaktu s díly pod nap tím.

30) Nedotýkejte se nože, než nebude za ízení odpojeno 
ze zásuvky a dokud se n ž zcela nezastaví.

31) Prodlužovací kabely ve te mimo dosah nože. N ž 
m že kabely poškodit a obsluha se m že dostat do 
kontaktu s díly pod nap tím.

32) V následujících situacích odpojte napájení (vytáhn te 
zástr ku ze zásuvky):
- kdykoli necháte seka ku bez dozoru,
- p ed uvol ováním zablokování,
- p ed kontrolou, išt ním i provád ní prací na 

za ízení,
- po odmršt ní cizorodého p edm tu,
- kdykoli za ne za ízení neobvykle vibrovat.

33) Na d ti je t eba dohlédnout, aby si se za ízením 
nehrály.

34) 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.

35) Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí být 
nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, jež je k 
dispozici u výrobce i zástupce servisu výrobce.

36) Dodržujte pokyny k bezpe né obsluze za ízení v etn  
doporu ení napájet za ízení zdrojem jišt ným 
proudovým chráni em s vybavovacím proudem 
nep ekra ujícím hodnotu 30 mA.

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

38) P ed skladováním nechte seka ku vždy vychladnout.
39) P i údržb  nože dávejte pozor, nebot’ n ž se m že 

pohybovat i p esto, že je zdroj napájení vypnutý.
40) V zájmu zajišt ní bezpe nosti poškozené díly 

vym te. Používejte pouze originální náhradní díly a 
p íslušenství.

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

42) P ed použitím zkontrolujte napájecí i prodlužovací 
kabely, zda nejeví známky poškození. Pokud b hem 
práce dojde k poškození kabelu, ihned jej odpojte od 
zdroje napájení. P ED ODPOJENÍM OD ZDROJE 
NAPÁJENÍ SE KABELU NEDOTÝKEJTE. Za ízení 
nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené i 
opot ebené. 

43) Poškozený napájecí kabel musí být v rámci 
bezpe nosti vym n n výrobcem, zástupcem servisu 
výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou.

3. POPIS SOU ÁSTÍ (obr. 1, 
obr. 2)
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4. TECHNICKÁ DATA

5. MONTÁŽ

5-1 MONTÁŽ SKLÁP CÍHO DRŽADLA
1. Dolní ást držadla upevn te pomocí šroubu, podložky 

a pojistného knoflíku ke konzole držadla (obr. 3).
2. Zvednutím dvou pojistných pá ek spojte horní a dolní 

ást držadla (obr. 4).
3. Zatla ením na pojistné pá ky zajist te držadla v 

provozní poloze (obr. 5).
4. Vhodným klí em upravte pojistnou maticí sílu p ítlaku 

(obr. 6).
5. Kabel umíst te k ty i držadla. P ichyt’te jej kolem 

st edu dolní ásti držadla p íchytkou kabelu a ujist te 
se, zda je uchycen kolem vn jší strany držadla 
(obr. 7). Jinak by mohlo dojít ke sk ípnutí kabelu 
otev ením i zav ením zadního krytu.

5-2 MONTÁŽ SB RACÍHO KOŠE
1. Nasazení: Zvedn te zadní kryt a sb rací koš 

zahákn te za zadní ást seka ky (obr. 8, obr. 9, 
obr. 10).

2. Sejmutí: Uchopte a zvedn te zadní kryt, a pak sb rací 
koš sejm te.

SB RACÍ KOŠ
Na horní stran  sb racího koše je umíst n indikátor 
zapln ní, jenž nazna uje, zda je sb rací koš prázdný i 
plný (obr. 11, obr. 12):
- Jestliže sb rací koš není plný, indikátor zapln ní se p i 

sekání nafoukne (obr. 12).
- Pokud je koš plný, indikátor splaskne. Jestliže k tomu 

dojde, seka ku neprodlen  vypn te, sb rací koš 
vyprázdn te, ujist te se, zda je istý a zda je sít’ovina 
prodyšná (obr. 11).

D LEŽITÉ
Jestliže je umíst ní otvoru indikátoru siln  zne išt né, 
indikátor se nenafoukne. V takovém p ípad  umíst ní 
otvoru indikátoru ihned vy ist te.

6. SE ÍZENÍ VÝŠKY POKOSU
Zatla ením sm rem ven uvoln te pá ku ze zá ezu. 
P esunutím pá ky sm rem vp ed nebo zp t nastavte 
výšku.
Výšku (nože od zem ) lze nastavit od 20 mm (nejnižší 
poloha) do 75 mm (nejvyšší poloha) – k dispozici je 
8 nastavení výšky (obr. 13).

VAROVÁNÍ: Toto nastavení provád jte pouze 
pokud n ž není v pohybu.

VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje 
napájení.

7. NASTAVENÍ VHODNÉHO 
ÚHLU

a) Odklopením uvoln te pojistnou pá ku.
b) Natá ením horní ásti držadla v ozubeném soukolí 

nastavení úhlu nastavte vhodný úhel v rozmezí -15° 
až 15° (3 polohy: -15°/0°/15°) podle obr. 14. 

c) Zatla ením na pojistné pá ky zajist te spojení dolní a 
horní ásti držadel.

8. FUNKCE
Tyto seka ky lze podle ú elu použití upravit tak, aby 
krom  své normální funkce plnily i jiné úkoly.
Ze seka ky se zadním výhozem m že být:
mul ovací seka ka nebo 
seka ka s bo ním výhozem. 
Co je mul ování?
P i mul ování se tráva nejprve usekne a pak se po 
jemném rozsekání vrací na trávník jako p írodní hnojivo.
Rady k mul ovacímu sekání:
- Pravideln  sesekávejte max. 2 cm s ponecháním trávy 

vysoké 6 až 4 cm.

Model: EM-461 EM-461 S

Jmenovité nap tí: 230 V~ 230 V~

Jmenovitý kmito et: 50 Hz 50 Hz

Jmenovitý výkon: 1 800 W 1 800 W

Otá ky bez zatížení: 2 900/min 2 900/min

Ší ka záb ru: 460 mm 460 mm

Objem sb racího koše: 60 l 60 l

istá hmotnost: 29,5 kg 32,5 kg

Stupe  ochrany proti vod : IPX4 IPX4

Výškové nastavení: 20–75 mm, 8 nastavení 20–75 mm, 8 nastavení

EM-461 EM-461 S

Hladina akustického tlaku v míst  
obsluhy 

78,9 dB (A)  K=3 dB (A) 78,9 dB (A)  K=3 dB (A)

Nam ená hladina akustického výkonu 91,6 dB (A)  K=1,94 dB (A) 91,6 dB (A)  K=1,94 dB (A)

Zaru ená hladina akustického výkonu 96 dB (A) 96 dB (A)

Vibrace 1,132 m/s2 K=1,5 m/s2 1,132 m/s2 K=1,5 m/s2
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- Používejte ostrý sekací n ž.
- Nesekejte mokrou trávu.
- Nastavte max. otá ky motoru.
- Sekejte pouze v tempu ch ze.
- Pravideln  ist te mul ovací klín, vnit ní stranu plášt  

seka ky a sekací n ž.

Uvedení do provozu 
1: Úprava na mul ovací seka ku

VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým 
motorem a sekacím nožem v ne innosti.

1. Zvedn te zadní kryt a vyjm te sb rací koš.
2. Mul ovací klín zatla te do krytu. Mul ovací klín 

zajist te tla ítkem v otvoru krytu (obr. 15, obr. 16).
3. Zadní kryt spust’te zp t dol  (obr. 17).
4. Zvedn te postranní záklopku a vyjm te bo ní 

vyhazovací kanál.

2: Úprava zp t na seka ku s bo ním výhozem

VAROVÁNÍ: Provád jte pouze se zastaveným 

motorem i sekacím nožem!

1. Zvedn te zadní kryt a vyjm te sb rací koš.

2. Nasa te mul ovací klín.

3. Zvedn te postranní záklopku pro bo ní výhoz 

(obr. 18).
4. Na op rný ep postranní záklopky nasa te bo ní 

vyhazovací kanál pro bo ní výhoz trávy (obr. 19).
5. Postranní záklopku spust’te dol  – záklopka leží na 

bo ním vyhazovacím kanálu (obr. 20).

3: Sekání se sb racím košem

VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým 

motorem a sekacím nožem v ne innosti.

Chcete-li p i sekání trávy použít sb rací koš, vyjm te 

mul ovací klín, sundejte vyhazovací kanál pro bo ní 

výhoz a nasa te sb rací koš.

1. Vyjmutí mul ovacího klínu:

- Zvedn te zadní kryt a vyjm te mul ovací klín. 

2. Demontáž vyhazovacího kanálu pro bo ní výhoz:

- Zvedn te postranní záklopku a vyjm te bo ní 

vyhazovací kanál.

- Síla pružiny postranní záklopky otvor pro bo ní 

výhoz v plášti automaticky uzav e.

- Postranní záklopku a otvor pro bo ní výhoz 

pravideln  ist te od zbytk  trávy a ne istot.

3. Nasazení sb racího koše:

- Nasazení: Zvedn te zadní kryt a sb rací koš 

zahákn te za zadní ást seka ky. 

- Sejmutí: Uchopte a zvedn te zadní kryt a pak 

sb rací koš sejm te.

VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje 

napájení.

9. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
a) Vždy pracujte se správn  nasazeným krytem 

vyhazovacího kanálu i sb racím košem.

b) P ed sejmutím sb racího koše nebo p ed se izováním 

výšky pokosu vždy vypn te motor.

c) P ed sekáním odstra te z trávníku všechny cizorodé 

p edm ty, jež by seka ka mohla odmrštit. P i sekání 

z sta te opatrní a dejte pozor na p edm ty, jež jste 

mohli p ehlédnout (obr. 21).
d) P i spoušt ní motoru ani p i b žném provozu nikdy 

nezvedejte zadní kryt seka ky (obr. 22).
e) Pokud je motor spušt ný, nevkládejte ruce a nikdy 

nesahejte pod spodní kryt ani do vyhazovacího kanálu 

(obr. 23).

10. STARTOVÁNÍ
P ed p ipojením seka ky k elektrické síti se ujist te, zda je 

nap tí sít  230 V ~ 50 Hz. 

P ed spušt ním seka ky upevn te prodlužovací kabel do 

há ku na kabel (obr. 24).
Po p ipojení seka ky k síti se rozsvítí sv telný indikátor 

(obr. 25).

Obr. 26 k modelu EM-461:
a) Stiskn te bezpe nostní tla ítko (1).

b) P itom zatáhn te za spínací madlo (2) a držte je 

stisknuté.

c) Po spušt ní motoru za n te seka ku tla it. Jestliže 

spínací madlo pustíte, motor se vypne.

Obr. 27 k modelu EM-461 S:
a) Stiskn te bezpe nostní tla ítko (1).

b) P itom zatáhn te za spínací madlo (2) a držte je 

stisknuté.

c) P itáhn te držadlo ovládání pojezdu a seka ka se 

automaticky rozjede vp ed rychlostí zhruba 1 m/s. 

Jestliže spínací madlo pustíte, motor se vypne.

UPOZORN NÍ: N ž se za ne otá et ihned po 

spušt ní motoru.

VAROVÁNÍ: Sekací prvky se po vypnutí motoru 

nadále setrva n  otá í.

UPOZORN NÍ: Za ízení je vhodné pro používání 

pouze se zdrojem napájení s p ípustným modulem i 

impedancí sít  0,3536  i mén .

11. N Ž
Sekací n ž je vyroben z lisované oceli. Bude nutné, 

abyste jej pravideln  ost ili (na brusném kotou i).

Ujist te se, zda je n ž vždy vyvážený (nevyvážený n ž 

zp sobí nebezpe né vibrace). Kontrolu vyvážení 

provedete nasunutím kulaté ty e do st edového otvoru a 

nato ením nože do vodorovné polohy Vyvážený n ž 

z stane ve vodorovné poloze. Jestliže je n ž nevyvážený, 

t žší konec se p eváží dol . T žší konec p ebruste, až se 

n ž dostane do vyváženého stavu Jestliže chcete n ž (2) 

vyjmout, povolte šroub nože (3).
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Zkontrolujte stav v tráku (1) a vym te všechny 
poškozené díly.
P i zp tné montáži se ujist te, zda jsou b ity nože 
orientovány ve sm ru otá ení motoru. Šroub nože (3) 
musí být dotažen momentem 20–25 Nm.

VAROVÁNÍ: P i oprav  nahra te n ž pouze 
tímto typem: Pouze DOLMAR 263001461 pro model 
EM-461 a EM-461 S (obr. 28, obr. 29, obr. 30, obr. 31).

VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje 
napájení.

VAROVÁNÍ: P i provád ní vým ny nože berte 
n ž do rukou se silnými rukavicemi nebo použijte hadr.

12. PRODLUŽOVACÍ KABELY
Používejte pouze prodlužovací kabely pro venkovní 
použití, nap íklad kabely pro b žné použití s pr ezem 
vodi  minimáln  1,0 mm2. 
P ed použitím zkontrolujte napájecí i prodlužovací kabely, 
zda nejeví známky poškození zp sobené používáním, a 
poškozené i zestárlé kabely vy a te. Pokud b hem 
práce dojde k poškození kabelu, ihned jej odpojte od 
zdroje napájení. P ED ODPOJENÍM OD ZDROJE 
NAPÁJENÍ SE KABELU NEDOTÝKEJTE. Za ízení 
nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené i 
opot ebené. Prodlužovací kabel ve te mimo ostré hrany.

VAROVÁNÍ: Zajist te, aby ventila ní otvory 
z staly vždy pr chodné a neucpané.

13. PÉ E A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: P ed provád ním jakýchkoli prací 
souvisejících s údržbou a išt ním vždy vytáhn te 
elektrickou zástr ku!
Na za ízení nest íkejte vodu. Vniknutí vody do za ízení 
m že zni it jednotku spína e se zásuvkou a elektromotor. 
Za ízení ist te tkaninou, kartá kem na ruce atd. 
V následujících situacích je nutná prohlídka 
odborníkem, neprovád jte žádné úpravy – musíte 
kontaktovat autorizované servisní st edisko Dolmar: 
a) narazí-li seka ka do n jakého p edm tu, 
b) jestliže se motor náhle zastaví,
c) pokud dojde k ohnutí nože (nevyrovnávat!),
d) dojde-li k ohnutí h ídele motoru (nevyrovnávat!),
e) jestliže po p ipojení kabelu dojde ke zkratu, 
f) p i poškození kol seka ky, 
g) pokud je vadný klínový emen. 

14. ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM

VAROVÁNÍ: P ed provád ním jakýchkoli prací 
souvisejících s údržbou a išt ním vždy vytáhn te 
elektrickou zástr ku a po kejte, až se n ž zcela zastaví.

UPOZORN NÍ: Závady, jež nelze pomocí této 
tabulky odstranit, je t eba sv it pouze autorizovanému 
servisnímu st edisku Dolmar. 

15. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
V souladu se sm rnicí EU 2002/96/ES o 
elektrických a elektronických za ízeních a její 
implementací do národních zákon  musí být 
veškeré elektrické ná adí shromážd no 
odd len  k ekologické recyklaci. Alternativní 
likvidace: Jestliže vlastník elektrické ná adí 

výrobci neodevzdá, odpovídá za správnou likvidaci na 
ur eném sb rném míst , kde bude za ízení p ipraveno k 
recyklaci v souladu s národními zákony a p edpisy o 
recyklaci.
Tyto zásady se nevztahují na p íslušenství a ná adí bez 
elektrických i elektronických díl .

Pouze pro evropské zem  
ES prohlášení o shod
Níže podepsaní Tamiro Kishima a Rainer Bergfeld 
jako oprávn né osoby spole nosti Dolmar GmbH 
prohlašují, že za ízení DOLMAR:
Popis za ízení: Seka ka na trávu 

. modelu/typ: EM-461, EM-461 S
Technické údaje: viz „4. TECHNICKÁ DATA“ vychází ze 
sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES a 2005/88/
ES, 2006/95/ES

a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami i 
normativními dokumenty:

EN 60335, EN 62233, EN 55014, EN 61000 

Závada Náprava

Motor neb ží

Zkontrolujte p ipojení napájecího 
kabelu.
Spust’te motor na nízké tráv  nebo v 
míst , které je již posekáno.
Vy ist te vyhazovací kanál a plášt’ 
kanálu – pohyblivý n ž se musí voln  
otá et.
Upravte výšku pokosu. 

Poklesl výkon 
motoru

Upravte výšku pokosu. 
Vy ist te vyhazovací kanál a plášt’ 
kanálu.
Nechejte vym nit i naost it n ž 
seka ky autorizované servisní 
st edisko.

Sb rací koš se 
nenapl uje 

Upravte výšku pokosu.
Po kejte, až trávník vyschne.
Nechejte vym nit i naost it n ž 
seka ky autorizované servisní 
st edisko.
Vy ist te m ížku sb racího koše.
Vy ist te vyhazovací kanál a plášt’ 
kanálu.

Nefunguje 
pohon kol

Se i te ohebné lanko.
Zkontrolujte klínový emen/kola
autorizované servisní st edisko.
Zkontrolujte, zda nejsou hnací kola 
poškozená.
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Technická dokumentace je k dispozici na adrese: 
Dolmar GmbH,
Jenfelder Straße 38, Abteilung FZ,
D-22045 Hamburg

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

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, D-80686 München, N mecko
Identifika ní íslo: 0036

Model: EM-461
Nam ená hladina akustického výkonu: 91,6 dB (A)
Zaru ená hladina akustického výkonu: 96 dB (A) 

Model: EM-461 S
Nam ená hladina akustického výkonu: 91,6 dB (A)
Zaru ená hladina akustického výkonu: 96 dB (A) 

7. 1. 2013

Tamiro Kishima Rainer Bergfeld
Obchodní editel Obchodní editel


