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PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod 
k použití.

Tato sekačka na trávu má k dispozici mnoho funkcí, které zaručují její pohodlnější 
a příjemnější použití. Bezpečnost, výkon a spolehlivost byly nejvyšší prioritou při 
konstrukci tohoto výrobku, a proto je zaručena jeho snadná údržba a provoz.

 NEBEZPEČÍ! Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například 
kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým 
lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl 
způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.

 VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku 
musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.
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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Účelem bezpečnostních symbolů je přitažení vaši pozornosti na možná nebezpečí. 
Bezpečnostní symboly a texty u těchto symbolů si zasluhují vaši pečlivou pozornost 
a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě žádná nebezpečí neeliminují.  
Pokyny a výstrahy, které poskytují, v žádném případě nenahrazují řádná preventivní 
opatření proti způsobení nehod.

 VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, zda jste se seznámili 
a přesně porozuměli všem bezpečnostním pokynům uvedeným v návodu 
k použití, včetně všech symbolů bezpečnostních výstrah, jako jsou „NEBEZPEČÍ“, 
„VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení jakýchkoliv níže uvedených pokynů 
může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.

VÝZNAM SYMBOLŮ
SYMBOL BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY: Označuje NEBEZPEČÍ, 
VAROVÁNÍ, nebo UPOZORNĚNÍ. Může být použit dohromady a dalšími 
symboly nebo piktogramy.

  VAROVÁNÍ! Při práci s jakýmkoli elektrickým nářadím může dojít 
k odmrštění cizích částeček materiálu přímo do vašich očí, což může 
vést k vážnému poranění zraku. Před zahájením práce s elektrickým 
nářadím si vždy nasaďte bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle 
s bočními kryty a je-li to nutné, použijte obličejový štít. Doporučujeme 
vám používat bezpečnostní masku s širokoúhlým viděním, kterou si 
nasadíte přes brýle nebo standardní bezpečnostní brýle s bočními kryty.



AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU — HHTE38BE 7 CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato strana zobrazuje a popisuje bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na 
tomto výrobku. Před sestavením a použitím tohoto výrobku si prostudujte, zcela 
porozumějte a dodržujte všechny pokyny uvedené na výrobku. 

Bezpečnostní 
upozornění Opatření týkající se vaší bezpečnosti.

VAROVÁNÍ: 
Prostudujte si návod 
k použití

Z důvodu snížení rizika vzniku zranění si 
před použitím tohoto výrobku musí uživatel 
prostudovat a zcela porozumět tomuto 
návodu k použití.

Používejte ochranu 
zraku! 

Při práci s tímto výrobkem vždy noste 
ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle 
s postranními kryty a celoobličejový 
ochranný štít.

Používejte ochranu 
sluchu

Při práci s tímto výrobkem vždy používejte 
ochranu sluchu.

Ø2.4mm

Průměr struny Průměr nylonové řezné struny

38cm

Šířka záběru Maximální šířka záběru sekačky trávy

Nevystavujte dešti Nepoužívejte tento výrobek v dešti 
a nenechávejte jej venku na dešti.

Vyjmutí akumulátoru
Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, 
čištění a není-li nářadí používáno, vždy 
z něj vyjměte akumulátor.
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Připojení řezných 
nástavců

Používejte výhradně originální nylonové 
řezné struny Honda.

Nepoužívejte kovové čepele se 3 nebo  
4 hroty, nepoužívejte pilové listy.

Odmrštěné předměty Při provozu mohou být do okolí odmrštěny 
některé předměty.

Používejte 
ochranu zraku, 
ochranu sluchu 
a bezpečnostní oděv

Při práci vždy používejte ochranné 
pomůcky.

Okolní osoby 
udržujte v bezpečné 
vzdálenosti

Zajistěte, aby okolní osoby a domácí 
zvířata zůstala nejméně 15 m od sekačky, 
pokud je v chodu.

V Volt Napětí

A Ampér Proud
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Hz Hertz Frekvence (cykly za sekundu)

W Watt Výkon

min Minuty Doba

Střídavý proud Typ proudu

Stejnosměrný proud Typ proudu

n0 Otáčky naprázdno Otáčky, bez zatížení

... /min za minutu Otáčky za minutu
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 VAROVÁNÍ! Při použití sekačky na trávu je nutné vždy dodržovat základní 

bezpečnostní opatření ke snížení rizik vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem 
a zranění osob, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM POZORNĚ ČTĚTE

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

 NEBEZPEČÍ! Nespoléhejte se na to, že vás izolace nářadí ochrání před 
úrazem elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, 
nikdy zařízení neprovozujte v blízkosti jakéhokoliv vedení drátů nebo kabelů 
(napájecích, atd), které mohou být pod elektrickým proudem.

 UPOZORNĚNÍ! Při práci používejte vhodnou ochranu sluchu. Za určitých 
podmínek a dlouhodobějším použití může úroveň hluku tohoto stroje způsobit ztrátu 
sluchu.

Instruktáž
 ■ Pozorně si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným 

používáním stroje.
 ■ Nikdy neumožněte dětem, nebo osobám, které nejsou obeznámeny s těmito 

pokyny, stroj používat. Místní platné předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
 ■ Vezměte na vědomí, že obsluha nebo uživatel odpovídají za nehody nebo 

rizika, která mohou ohrožovat ostatní osoby nebo jejich majetek.

Příprava
 ■ Nikdy stroj nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí jiné osoby, zvláště 

pak děti nebo zvířata.
 ■ Při provozu stroje používejte za všech okolností ochranu zraku a robustní obuv.

Použití
 ■ Stroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
 ■ Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými bezpečnostními kryty nebo štíty, nebo 

pokud tyto nejsou na svém místě.
 ■ Při spouštění motoru držte ruce i nohy z dosahu řezných částí stroje.
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 ■ Z nářadí vždy vyjměte akumulátor:
 ■ kdykoliv ponecháte stroj bez dozoru;
 ■ před odstraněním zanesených nečistot;
 ■ před prováděním kontroly, čištěním nebo jakoukoliv prací na stroji;
 ■ po nárazu do cizího předmětu;
 ■ vždy, když se objeví neobvyklé vibrace.

 ■ Dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění nohou a rukou řeznými částmi.
 ■ Vždy se ujistěte, zda nejsou větrací otvory zaneseny nečistotami.

Údržba a skladování
 ■ Vždy před prováděním údržby nebo čištěním ze stroje vyjměte akumulátor.
 ■ Používejte pouze výrobcem doporučené náhradní díly a příslušenství.
 ■ Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu stroje. Opravy svěřte výhradně 

autorizovanému servisu Honda.
 ■ Pokud stroj nepoužíváte, skladujte jej z dosahu dětí.

Ostatní bezpečnostní upozornění 
 ■ Vyhýbejte se prostředí se zvýšeným nebezpečím - sekačky na trávu 

nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
 ■ Kdykoliv sekačku trávy ponecháváte bez dozoru, vždy ji vypněte nebo z ní 

vyjměte akumulátor.
 ■ Nepoužívejte v dešti.
 ■ Držte z dosahu dětí – Okolní osoby by měly být v dostatečné vzdálenosti mimo 

pracovní oblast.
 ■ Vhodně se oblékejte – Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohlo by dojít k jejich 

zachycení pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí se 
doporučuje používat rukavice a nosit pevnou uzavřenou obuv. Dlouhé vlasy 
stáhněte ochrannou síťkou.

 ■ Používejte ochranné brýle – Při provozu v prašném prostředí vždy používejte 
protiprachovou masku nebo respirátor.

 ■ Používejte vhodné typy nářadí – Nářadí nepoužívejte k jiným účelům, než pro 
které jsou zkonstruovány.

 ■ Na sekačku příliš netlačte – Svoji práci bude provádět lépe a s menší 
pravděpodobnosti rizika zranění při rychlosti, na kterou byla navržena.
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 ■ Nepřetěžujte se – Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
 ■ Buďte stále pozorní – Sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou. Se sekačkou 

nepracujte, pokud jste unaveni.
 ■ Se sekačkou nepracujte, pokud jste pod vlivem léků nebo návykových látek.
 ■ Ochranné kryty udržujte na svém místě a v dobrém provozním stavu.
 ■ Sekačku neskladujte ve venkovních prostorách – Pokud není sekačka 

používána, měla by být skladována ve vnitřních prostorách na suchém, 
vyvýšeném nebo uzamčeném místě s vyjmutým akumulátorem, mimo dosah 
dětí.

 ■ Údržbu sekačky provádějte pečlivě – z důvodu co nejlepší výkonnosti a snížení 
rizika úrazu udržujte řezací nástavec v čistotě. Dodržujte uvedené pokyny 
týkající se výměny příslušenství. Udržujte rukojeti nářadí v čistotě, suché 
a neznečištěné olejem nebo mazivy.

 ■ Provádějte kontrolu, zda nejsou některé součásti poškozeny – Před dalším 
použitím sekačky trávy pečlivě zkontrolujte, zda ochranný kryt nebo jiné 
součásti nejsou poškozeny, aby byla zajištěna jejich správná funkce. 
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození 
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Ochranný 
kryt nebo jiná část, která je poškozena, musí být řádně opravena nebo 
vyměněna v autorizovaném servisu, není-li v tomto návodu uvedeno jinak.

 ■ Před každým použitím ukliďte místo, kde bude prováděno sečení. Odstraňte 
všechny předměty, jako jsou kameny, střepy, hřebíky, dráty nebo kabely, které 
mohou být odmrštěny nebo se mohou zaplést do řezacího nástavce. Ujistěte 
se, zda jsou okolní osoby a domácí zvířata vzdáleny od sekačky nejméně 15 m.

 ■ Před použitím a po každém nárazu sekačku zkontrolujte, zda nejeví známky 
opotřebení nebo poškození. Pokud je to nutné, sekačku opravte.

 ■ Při provozu sekačku vždy držte pevně oběma rukama za rukojeti. Úchop 
provádějte ovinutím palce a prstů okolo rukojeti.

 ■ Zabraňte neúmyslnému spuštění – Nepřenášejte sekačku s prstem na spoušti.
 ■ Neprovozujte sekačku ve vznětlivém nebo ve výbušném prostředí. U těchto 

strojů dochází k běžnému jiskření v motorech a jiskry mohou způsobit vznícení 
hořlavých výparů.

 ■ Poškození sekačky – Pokud se sekačkou narazíte do cizího předmětu, nebo 
dojde k jeho zachycení, okamžitě sekačku zastavte, vyjměte z ní akumulátor, 
zkontrolujte poškození a před pokračováním v práci poškození opravte. 
Neprovozujte sekačku s poškozenými kryty nebo cívkou.
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 ■ Začne-li toto nářadí nadměrně vibrovat, zastavte motor, vyjměte akumulátor 
a ihned zkontrolujte příčinu těchto vibrací. Vibrace jsou obvykle upozorněním 
na problémy. Uvolněná hlava může vibrovat, může dojít k jejímu prasknutí, 
zlomení, nebo jejímu odtržení od sekačky, což může vést k vážnému nebo 
smrtelnému zranění. Ujistěte se, zda je řezací nástavec ve své poloze řádně 
upevněn. Pokud se i po upevnění ve své poloze hlava povoluje, ihned ji 
vyměňte. Sekačku s povoleným řezacím nástavcem nikdy neprovozujte.

 ■ Sekací hlavu, která je prasklá, poškozená nebo opotřebená ihned vyměňte, a to 
i v případě, že má jen povrchové praskliny. Takové hlavy se mohou při vysokých 
otáčkách roztrhnout a způsobit tak vážné nebo smrtelné zranění.

 ■ Řezací nástavec kontrolujte během provozu v pravidelných krátkých 
intervalech, nebo okamžitě, pokud dojde ke značné změně chování při sekání.

 ■ Používejte výhradně příslušenství s polymerovými strunami pro sekačky 
schválené výrobcem Honda (∅ 2,4 mm) a struny, které jsou určené pro 
použití s touto sekačkou. Jakékoliv příslušenství pro strunové sekačky, které 
není schválené výrobcem Honda nepoužívejte. Jeho použití může být velmi 
nebezpečné anebo může dojít k poškození sekačky.

 ■ S ohledem na snížení rizika vážného zranění nikdy nepoužívejte místo řezné 
struny drát nebo strunu s kovovou výztuhou. Mohlo by dojít k odlomení části 
struny a jejímu odmrštění vysokou rychlostí směrem k obsluze či k okolním 
osobám.

 ■ Ke snížení riziko vzniku úrazu v důsledku ztráty kontroly nikdy nepracujte na 
žebříku, nebo na jiném nestabilním podstavci. Nikdy nedržte sekačku s řezacím 
nástavcem nad úrovní pasu.

 ■ Pokud nastanou situace, které nejsou v tomto návodu popsány, pracujte 
opatrně a se zdravým úsudkem. Pokud si nevíte rady, obraťte se na svého 
autorizovaného prodejce Honda.

 ■ Akumulátor nenabíjejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
 ■ Používejte pouze s níže uvedenými nabíječkami a akumulátory:

AKUMULÁTOR NABÍJEČKA
HBP20A, HBP40A HBC550W, HBC210W

 ■ Před provedením likvidace ze sekačky vyjměte akumulátor. 
 ■ Likvidace akumulátoru musí být provedena bezpečným způsobem.
 ■ Akumulátory nespalujte. Články mohou explodovat. Příslušné pokyny k likvidaci 

získáte u místních úřadů.
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 ■ Akumulátor nerozebírejte ani jej nedeformujte. Uvolněný elektrolyt je dráždivý 
a může způsobit poškození zraku a pokožky. Při požití může být toxický.

 ■ Při manipulaci s akumulátorem buďte zvláště opatrní, aby nedošlo ke zkratu 
akumulátoru způsobeném vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky 
a klíče. Může dojít k přehřátí akumulátoru nebo vodiče a tím ke vzniku 
popálenin.

 ■ Při provádění servisních úkonů používejte pouze náhradní díly schválené 
společností Honda. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo nástavce může 
zvýšit riziko poranění.

 ■ Akumulátorová nářadí nemusejí být zapojena do elektrické zásuvky; z tohoto 
důvodu jsou vždy v provozním stavu. Vezměte na vědomí, že existuje možné 
nebezpečí, i když nářadí není v provozu. Během provádění údržby nebo oprav 
buďte opatrní.

 ■ Nepoužívejte pro mytí hadici. Zabraňte vniknutí vody do motoru nebo do 
elektrického systému.

 ■ Uschovejte tyto pokyny. Často do nich nahlížejte a používejte je pro zaškolení 
ostatních osob, které budou pracovat s tímto zařízením. Budete-li půjčovat tento 
výrobek jiným osobám, předejte s tímto výrobkem i tyto pokyny, abyste zabránili 
nesprávnému použití tohoto výrobku a možnému zranění.

 ■ Během provozu sekačky vždy noste robustní pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
 ■ Ve svahu vždy udržujte pevný a stabilní postoj, nikdy neběhejte.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY!
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ÚVOD
Blahopřejeme vám k výběru akumulátorové sekačky na trávu. Tento výrobek byl 
navržen, zkonstruován a vyroben tak, aby vám poskytoval co nejvyšší spolehlivost 
a výkon.

Narazíte-li na jakýkoli problém, který nebudete moci snadno vyřešit, kontaktujte 
prosím nejbližší autorizovaný servis Honda. 

Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného sestavení, použití 
a údržby vaší sekačky na trávu. Před použitím sekačky si tyto pokyny pečlivě 
přečtěte. Mějte tento návod stále při ruce, abyste jej mohli kdykoli co nejrychleji 
použít.

VÝROBNÍ ČÍSLO _______________ DATUM ZAKOUPENÍ ______________

POZNAMENEJTE SI PROSÍM VÝROBNÍ ČÍSLO I DATUM ZAKOUPENÍ 
A ULOŽTE TYTO ÚDAJE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

SPECIFIKACE
Model HHTE38
Typ BE
Napětí 56 V 
Otáčky naprázdno 0-5800/min
Řezací mechanismus Nárazová hlava
Průměr struny 2,4 mm
Šířka záběru 38 cm
Hmotnost (bez akumulátoru) 3,04 kg

Změřená hodnota akustického výkonu LWA 91 dB(A)  

Úroveň akustického tlaku na sluch obsluhy LPA 77,2 dB(A) KPA = 2,2 dB(A)
Zaručená úroveň akustického výkonu LWA 
(měřeno podle požadavků normy 2000/14/EC) 93 dB(A)  

Vibrace ah

Zadní rukojeť 2,3 m/s2 K = 0,2 m/s2

Přední rukojeť 1,6 m/s2 K = 0,1 m/s2
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 ■ Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena podle požadavků standardní 
testovací metody a může být použita pro srovnání tohoto nářadí s ostatními.

 ■ Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita k předběžnému 
stanovení doby působení vibrací.

POZNÁMKA: Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může 
od deklarované hodnoty lišit. Podle aktuální situace by měla obsluha s ohledem na 
vlastní bezpečnost používat rukavice a ochranu sluchu.

IDENTIFIKACE NÁŘADÍ

[1] VAROVÁNÍ: Před použitím stroje si přečtěte návod k obsluze.

[2]  VAROVÁNÍ: Nebezpečí odmrštění předmětů. Zajistěte, aby veškeré osoby 
a domácí zvířata zůstala nejméně 15 m od sekačky, pokud je v chodu.

[3] VAROVÁNÍ: Vyjmutí akumulátoru.

[4] Model – Typ.
[5] Označení shody podle směrnic EU.
[6] Výrobní číslo.
[7] Název a adresa výrobce.

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
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SESTAVENÍ
 VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození nebo ztrátě jakékoli části, nepoužívejte 

tento výrobek, dokud nebudou takové části znovu nahrazeny novými. Použití tohoto 
výrobku s poškozenými nebo scházejícími díly může vést k vážnému zranění osob.

 VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se upravovat tento výrobek nebo používat 
příslušenství, které není doporučeno pro použití s touto sekačkou na trávu. Všechny 
takové změny nebo úpravy znamenají nesprávné použití a mohou způsobit rizikové 
situace, které mohou vést k vážnému zranění osob.

 VAROVÁNÍ: Před sestavováním dílů z nářadí vždy nejdříve vyjměte 
akumulátor, abyste zabránili náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení 
vážného zranění.

VYBALENÍ
 ■ Tento výrobek vyžaduje montáž.
 ■ Opatrně vyjměte z krabice výrobek a kompletní příslušenství. Podle dodacího 

listu se ujistěte, zda jsou dodány všechny položky.
 ■ Zkontrolujte pečlivě celé nářadí, abyste se ujistili, zda při jeho přepravě nedošlo 

k žádnému poškození.
 ■ Neprovádějte likvidaci obalu tohoto nářadí, dokud pečlivě nezkontrolujete 

uspokojivou funkci tohoto nářadí.
 ■ Je-li jakákoli část poškozena nebo došlo-li k její ztrátě, vraťte prosím tento 

výrobek na místo jeho zakoupení.
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MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU

 VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně ochranného krytu používejte vždy 
rukavice. Dávejte pozor na čepel umístěnou v ochranném krytu a chraňte si ruce 
před pořezáním. 

 VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí 
používáno, vždy z něj vyjměte akumulátor.

1. Ze sekačky na trávu vyjměte 
akumulátor.

2. Zdvihněte hlavu sekačky a otočte ji 
čelem dolů, ochranný kryt nasuňte 
na spodní část skříně motoru přes 
plastové části, ke kterým je připojen 
(obr. 2).

3. Kryt zajistěte na svém místě pomocí 
přiložených šroubů (obr. 3).

1

2

3

Plastový 
díl

Kryt motoru
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MONTÁŽ A ÚPRAVA POLOHY PŘEDNÍ POMOCNÉ RUKOJETI
 VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí 

používáno, vždy z něj vyjměte akumulátor.

1. Ze sekačky na trávu vyjměte 
akumulátor.

2. Rukou povolte křídlovou matici 
a z rukojeti ji vyjměte spolu se 
zajišťovací osou a upínacím blokem 
(obr. 4).

3. Srovnejte zářez na přední pomocné 
rukojeti s násadou a rukojeť tlakem 
nasuňte na své místo, jak je 
znázorněno na obr. 5. 

 VAROVÁNÍ: Pomocnou přední 
rukojeť upevňujte pouze v místě před 
měkkým potahem násady. 

4. Upínací blok zasuňte do vybrání 
v přední pomocné rukojeti a zatlačte 
ji na místo, jak je znázorněno na 
obr. 6.

5

6

Zajišťovací osa

4 Přední pomocná rukojeť

Upínací 
blok

Křídlová matice
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5. Zasuňte zajišťovací osu a pomocí 
křídlové matice ji zajistěte, přední 
pomocnou rukojeť natočte tak, 
aby směřovala k horní části hlavní 
rukojeti, jak je znázorněno na obr. 7.

6. Polohu uchycení přední pomocné 
rukojeti nastavte mezi měkký potah 
a varovný štítek na násadě (obr. 8). 
Uživatelé menšího vzrůstu si mohou 
nastavit rukojeť do nižší polohy 
(směrem od sebe) a vyšší uživatelé 
mohou nastavit rukojeť do horní 
polohy (směrem k sobě). Rukojeť 
by měla být upravena tak, aby při 
používání sekačky byla vaše přední 
ruka rovně natažena.

7. Páčku zajišťovací osy uzamkněte 
(obr. 9).

 VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte 
nářadí bez pevně uchyceného 
ochranného krytu na svém místě. 
S ohledem na bezpečnost obsluhy musí 
být na nářadí vždy nasazen ochranný 
kryt! Po upevnění ochranného krytu se jej 
v žádném případě nepokoušejte odstranit 
nebo upravit. Pokud je to nutné, musí 
být tento úkon proveden kvalifikovaným 
servisním technikem!

7

8

9
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DODACÍ LIST
NÁZEV DÍLU POČET
Sekačka na trávu 1
Ochranný kryt 1
Sestava přední pomocné rukojeti 1

Návod k použití 1

Samořezný šroub 2
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POPIS
SEZNAMTE SE S VAŠÍ SEKAČKOU NA TRÁVU (obr. 10)

Rear Handle

Lock-Off Lever

Trigger

Battery-Release 
Button

Latch

Adjustable Front-Assist Handle

Shaft

Electric Contacts

Ejection Mechanism

Line-Cutting Blade

Guard

Lawn Trimmer Head  
(Bump Head)

Bump Knob

10

 VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte nářadí bez pevně uchyceného ochranného 
krytu na svém místě. S ohledem na bezpečnost obsluhy musí být na nářadí vždy 
nasazen ochranný kryt!

 VAROVÁNÍ: Bezpečné použití tohoto výrobku vyžaduje, abyste zcela pochopili 
informace uvedené na výrobku i v tomto návodu a také abyste měli dostatečné 
znalosti o prováděné práci. Před použitím tohoto výrobku se řádně seznamte se 
všemi provozními funkcemi a s bezpečnostními předpisy.

Stavitelná přední pomocná rukojeť

Zadní rukojeť

Spoušť

Odjišťovací páčka

Násada

Nárazová hlava  
(sekací hlava)

Nárazový píst

Ochranný 
kryt

Řezací čepel řezné struny

Uvolňovací tlačítko akumulátoru

Západka

Mechanismus pro vysunutí akumulátoru

Elektrický kontakt
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STAVITELNÁ PŘEDNÍ POMOCNÁ RUKOJEŤ
Pro snadnou obsluhu sekačky trávy při sečení.

ZADNÍ RUKOJEŤ
Ergonomická tvarovaná rukojeť zlepšuje komfort a úchop.

SPOUŠŤ
Spouští a vypíná sekačku trávy a reguluje rychlost otáček hlavy sekačky. 

ODJIŠŤOVACÍ PÁČKA
Pomáhá zabránit náhodné nebo neoprávněné aktivaci spouště. Musí být stlačena 
před aktivací spouště.

NÁSADA
Zakrývá a chrání kabely vedené mezi motorem a zadní rukojetí.

NÁRAZOVÁ HLAVA (SEKACÍ HLAVA)
Řezací nástavec pro sekání trávy.

NÁRAZOVÝ PÍST
Pro odvinutí řezací struny nárazovým pístem během chodu sekačky zlehka 
poklepejte o zem.

OCHRANNÝ KRYT
Navržen tak, aby se snížilo riziko poranění cizími předměty odmrštěnými řezacím 
nástavcem vzad směrem k obsluze a před kontaktem s řezacím nástavcem.

ŘEZACÍ ČEPEL ŘEZNÉ STRUNY
Ocelová čepel na krytu udržuje strunu ve správné délce.

UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO AKUMULÁTORU
Stiskněte toto tlačítko, aby došlo k uvolnění akumulátoru z nářadí.

ZÁPADKA
Po vložení zajišťuje akumulátor na určeném místě v nářadí.

MECHANISMUS PRO VYSUNUTÍ AKUMULÁTORU
Napomáhá vysunutí akumulátoru.
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11

Vodicí drážka

POUŽITÍ
 VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby vaše znalost tohoto výrobku nezpůsobila vaši 

neopatrnost. Pamatujte si, že i chvilková neopatrnost v trvání pouhého zlomku 
sekundy může vést k způsobení vážného zranění

 VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranné brýle s bočními kryty a také vhodnou 
ochranu sluchu. Nebudete-li dodržovat tento pokyn, může dojít k poranění vašeho 
zraku odmrštěným předmětem nebo k jinému vážnému zranění.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné příslušenství nebo doplňky, které nejsou 
doporučeny výrobcem. Použití nedoporučených doplňků nebo příslušenství může 
vést k způsobení vážného zranění.

 VAROVÁNÍ: Vaši sekačku vybavenou vhodnou řeznou strunou používejte 
pouze k sekání trávy a podobné vegetace. 

JAK VLOŽIT / VYJMOUT AKUMULÁTOR (obr. 11 a 12)
 VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí 

používáno, vždy z nářadí vyjměte akumulátor. Vyjmutí akumulátoru z nářadí zabrání 
jeho náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

POZNÁMKA: Před prvním použitím akumulátor vždy zcela nabijte.

Vložení (obr. 11)
 ■ Srovnejte výstupky na akumulátoru 

s vodicími drážkami v místě pro jeho 
vložení do sekačky na trávu.

 ■ Akumulátor zatlačte směrem k sekací 
hlavě tak, aby došlo k jeho řádnému 
usazení.

POZNÁMKA: Před zahájením práce 
se ujistěte, zda západka sekačky na 
trávu zaskočila do své polohy a zda je 
akumulátor v nářadí řádně zajištěn.
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Vyjmutí (obr. 12)
 VAROVÁNÍ: Při stisku uvolňovacího 

tlačítka a vyjímání akumulátoru dávejte 
pozor, aby vám neupadl na chodidla, 
nebo na děti či domácí mazlíčky. Pád 
akumulátoru by mohl způsobit vážné 
zranění. NIKDY nevyjímejte akumulátor, 
pokud je sekačka vysoko zdvižena.

 ■ Akumulátor držte v dlani.
 ■ Stiskněte palcem uvolňovací tlačítko 

akumulátoru, dojde k jeho uvolnění ze západky.
 ■ Uchopte akumulátor a vyjměte jej ze sekačky.

DRŽENÍ SEKAČKY NA TRÁVU
 VAROVÁNÍ: Vhodně se oblékejte. Snížíte tak riziko poranění při práci s tímto 

nářadím. Nenoste volný oděv nebo šperky. Používejte ochranu zraku a sluchu. 
Noste pevné dlouhé kalhoty, robustní vysoké boty a rukavice. Nenoste krátké 
kalhoty, sandály ani nechoďte naboso.

Před uvedením sekačky do provozu se postavte do pracovní polohy a zkontrolujte:

 ■ Obsluha má na sobě ochranné brýle 
a řádné oblečení.

 ■ Ruka držící zadní rukojeť je v lokti 
mírně ohnutá.

 ■ Druhá ruka je rovně natažena a svírá 
přední pomocnou rukojeť.

 ■ Hlava strunové sekačky je 
rovnoběžně s povrchem terénu 
a lehce se dotýká trávy určené 
k posekání, aniž by se obsluha 
musela sklonit (obr. 13).

13

12 Stiskněte, aby došlo k uvolnění
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Lock-off Lever

Trigger

14

SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ SEKAČKY NA TRÁVU
Před spuštěním sekačky na trávu:

 ■ Ujistěte se, zda udržujete bezpečný postoj a rovnováhu.
 ■ Stůjte vzpřímeně a sekačku držte volně.
 ■ Ujistěte se, zda se řezací struna nedotýká země nebo jiných objektů.
 ■ Sekačku na trávu držte oběma rukama: Jednou rukou za zadní rukojeť 

a druhou rukou za přední pomocnou rukojeť.

Spuštění sekačky (obr. 14)
1. Stiskněte odjišťovací páčku a držte 

ji v této poloze. Stisknutím spouště 
uvedete sekačku trávy do chodu. 

2. Rychlost otáčení řezné struny je 
řízena spouští s regzlací otáček. 
Čím více stlačíte spoušť, tím větší 
budou otáčky řezací hlavy; čím méně 
budete na spoušť tlačit, tím pomaleji 
se bude řezací hlava otáčet. Upravte 
rychlost tak, aby vyhovovala vaší 
práci.

POZNÁMKA: Motor poběží pouze tehdy, pokud jsou současně stisknuty spoušť 
i uvolňovací páčka.

Zastavení sekačky
Pro zastavení sekačky uvolněte spoušť a uvolňovací páčku. 

 VAROVÁNÍ: Během pracovních přestávek a po ukončení prováděné práce vždy 
ze sekačky vyjměte akumulátor.

POUŽITÍ SEKAČKY NA TRÁVU

 VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, noste po celou dobu provozu 
tohoto zařízení pracovní nebo ochranné brýle. V prašném prostředí používejte 
ochrannou masku nebo respirátor.
Před každým použitím ukliďte místo, kde bude prováděno stříhání. Odstraňte 
všechny předměty, jako jsou kameny, střepy, hřebíky, dráty nebo kabely, které 
mohou být odmrštěny nebo se mohou zaplést do řezacího nástavce. Zajistěte, aby 
do pracovního prostoru nevstupovaly děti, okolní osoby a domácí zvířata. Všechny 

   Spoušť

Odjišťovací páčka
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děti, okolní osoby a domácí zvířata musí být nejméně 15 metrů od sekačky; do této 
vzdálenosti existuje riziko zasažení odmrštěnými předměty. Přihlížející osoby by 
měly být vybaveny ochranou zraku.  Pokud se přiblíží, ihned motor a řezací nástavec 
zastavte.

 VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, 
výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou některé díly poškozené 
nebo opotřebované
Zkontrolujte, zda nejsou nárazová hlava, ochranný kryt a přední pomocná rukojeť 
prasklé, zdeformované, ohnuté, nebo jiným způsobem poškozené.

V průběhu času dojde k otupení řezací čepele řezné struny umístěné na okraji 
ochranného krytu.  Doporučuje se, aby jste ji pravidelně brousili pomocí pilníku, nebo 
ji nahradili novou čepelí.

 VAROVÁNÍ: Při montáži ochranného krytu nebo ostření či výměně čepele vždy 
používejte ochranné rukavice. Dávejte pozor na čepel umístěnou v ochranném krytu 
a chraňte si ruce před pořezáním.

Po každém použití sekačku očistěte.
 VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, 

výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

 ■ K čištění nářadí používejte pouze navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se 
jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí nářadí; nikdy neponořujte žádnou 
část nářadí do kapaliny.

 ■ Nářadí otřete čistou, suchou, měkkou látkou.

 UPOZORNĚNÍ: Překážky ve větracích otvorech brání proudění vzduchu do 
krytu motoru a vede k přehřátí nebo poškození motoru.

 VAROVÁNÍ: K čištění vaší sekačky na trávu nikdy nepoužívejte vodu. Při 
čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů může být při použití 
různých typů komerčně dostupných rozpouštědel poškozena. K odstranění nečistot, 
prachu, oleje a maziva používejte čisté hadříky.
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Direction of 
rotation

Dangerous 
cutting area

Best cutting 
area

16Doporučení pro dosažení 
nejlepších výsledků při sečení  
(obr. 16)

 ■ Správný sklon řezného nástavce je 
rovnoběžně s povrchem terénu.

 ■ Tato sekačka umožňuje pro větší 
pohodlí při práci ponechávat 
nárazový píst opřený o zem.

 ■ Sekačku na trávu nepřetěžujte. 
Umožňuje provádět sečení samou 
špičkou struny (zejména podél stěn). Sečení větší částí struny, než jen špičkou, 
snižuje účinnost sečení a může dojít k přetížení motoru.

 ■ Výška sečení je určena vzdáleností řezné struny od povrchu trávníku.
 ■ Trávník, který je vyšší jak 200 mm by měl být sestřižen postupnými kroky po 

malých částech shora dolů, aby se zabránilo předčasnému opotřebení struny 
nebo brzdění motoru.

 ■ Pomalu pohybujte sekačkou směrem dovnitř sečené plochy a ven. Udržujte 
ji v požadované výšce sečení. Sečení může být prováděno pohybem buď 
dopředu a vzad, nebo ze strany na stranu. Nejlepšího výsledku dosáhnete při 
sestřihávání kratší délky.

 ■ Sečení provádějte pouze pokud jsou tráva a plevel suché.
 ■ Drátěné a plaňkové ploty způsobují silné opotřebení struny nebo i její přetržení.  

Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo mohou způsobit rychlé opotřebení 
struny.

 ■ Vyhýbejte se stromům a keřům. Strunou lze snadno poškodit stromovou kůru, 
dřevěné lišty, obvodové pláště a sloupky plotů.

Směr otáčení

Nebezpečná 
řezná plocha Nejlepší řezná 

plocha



AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU — HHTE38BE 29 CZ

NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZNÉ STRUNY
Nárazový píst umožňuje uvolnit obsluze 
více struny bez zastavení motoru. Jakmile 
se struna roztřepí nebo opotřebí, lze 
během provozu sekačky její další díl 
uvolnit lehkým poklepáním nárazovým 
pístem o zem (obr. 17).

POZNÁMKA: Strunu mějte vždy plně 
vytaženu. Čím je struna kratší, tím je 
obtížnější její uvolňování.

 VAROVÁNÍ: Neodstraňujte ani neupravujte sestavu řezací čepele řezné struny. 
Nadměrná délka struny může způsobit přehřátí motoru a může dojít k vážnému 
zranění.

Pro dosažení nejlepších výsledků provádějte poklep na nárazový píst na holém 
terénu nebo na pevné půdě. Pokud strunu uvolňujete ve vysoké trávě, může dojít 
k přehřátí motoru. Strunu mějte vždy plně vytaženu. Čím je struna kratší, tím je 
obtížnější její uvolňování.

VÝMĚNA STRUNY
POZNÁMKA: Používejte vždy originální nylonovou strunu Honda o průměru 
2,4 mm.  Použití jiné struny, než je specifikováno, může způsobit přehřátí nebo 
poškození sekačky na trávu.

 VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte struny vyztužené kovem, drát, lanka, atd. Ty 
se mohou ulomit a stát se tak nebezpečnými projektily.

Existují dva způsoby, jak provést výměnu řezné struny:
1. Na cívku naviňte novou strunu.
2. Vložte novou, již navinutou cívku se strunou. 

Bump Knob

17

Nárazový píst
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19

11 cm

Tab

18

20 Směr navíjení

Na cívku naviňte novou strunu.
 VAROVÁNÍ: Abynedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, 

výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.
1. Stiskněte uvolňovací západky na základně cívky a přímým tahem vyjměte 

držák cívky ven (obr. 18).
2. Vyjměte cívku. K čištění vnitřního 

povrchu držáku cívky a základny cívky 
používejte čistý hadřík.

POZNÁMKA: Před sestavením hlavy 
sekačky vždy očistěte držák cívky, cívku 
a základnu cívky.

3. Zkontrolujte, zda nejsou držák cívky, 
cívka a základna cívky opotřebeny. 
Pokud je to nutné, opotřebené díly 
vyměňte.

4. Vezměte přibližně 6 m nové řezné 
struny. Strunu přeložte napůl tak, aby 
jeden konec o 11 cm přečníval (obr. 19).

5. Zahnutý konec přeložené struny 
zahákněte za některý ze zářezů na 
cívce (obr. 20).

6. Strunu naviňte ve dvou těsně utažených 
vrstvách na cívku. Strunu navíjejte ve 
vyznačeném směru na cívce (obr. 20).

Západka
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POZNÁMKA: Nedodržení směru navíjení struny způsobí nesprávnou funkci hlavy 
sekačky trávy.

7. Konce struny nasaďte do dvou 
protilehlých zářezů na cívce tak, aby 
vyčnívaly přibližně 15 cm (obr. 21).

8. Srovnejte zářezy cívky, ze kterých 
vyčnívá struna, s očky na držáku 
cívky a cívku vložte do držáku (obr. 
22). 

21

15 cm

22

Oko

Oko

Zářez
Zářez
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Tab

Slot

24

9. Přidržte cívku a držák cívky, uchopte jeden konec struny a vytáhněte ji tak,  
aby se ze zářezu v očku uvolnila. Postup zopakujte pro druhý konec struny 
(obr. 23).

23

10. Se základnou cívky natočenou 
směrem dolů srovnejte drážky 
v držáku cívky s výstupky na 
základně cívky a držák zatlačte 
rovnoměrně dolů, dokud nezaskočí 
na své místo (obr. 24).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že výstupky 
na základně cívky zaskočí na místo, 
v opačném případě cívka během provozu 
vyskočí ven.

Vložte novou, již navinutou cívku 
se strunou.

 VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, 
výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

1. Stiskněte uvolňovací západky na základně cívky a přímým tahem vyjměte 
držák ven (obr. 18).

2. Vyjměte cívku. K čištění vnitřního povrchu držáku cívky a základny cívky 
používejte čistý hadřík.

3. Zkontrolujte, zda nejsou držák cívky, cívka a základna cívky opotřebeny.  
Pokud je to nutné, opotřebené díly vyměňte.

4. Do držáku cívky vložte již navinutou cívku.

Drážka

Zá-
padka



AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU — HHTE38BE 33 CZ

5. Srovnejte zářezy cívky, ze kterých vyčnívá struna, s očky na držáku cívky 
a cívku vložte do držáku (obr. 22).

6. Přidržte cívku a držák cívky, uchopte jeden konec struny a vytáhněte ji tak,  
aby se ze zářezu v očku uvolnila. Postup zopakujte pro druhý konec struny 
(obr. 23).

7. Se základnou cívky natočenou směrem dolů srovnejte drážky v držáku cívky 
s výstupky na základně cívky a držák zatlačte rovnoměrně dolů, dokud 
nezaskočí na své místo (obr. 24).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že výstupky na základně cívky zaskočí na místo, 
v opačném případě cívka během provozu vyskočí ven.

ÚDRŽBA
 VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Používání 

jakýchkoliv jiných náhradních dílů může způsobit vznik úrazu nebo poškození 
výrobku. Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu stroje. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti a spolehlivosti musí být všechny opravy prováděny kvalifikovaným 
servisním technikem.

 VAROVÁNÍ: Akumulátorová nářadí nemusejí být zapojena do elektrické 
zásuvky; z tohoto důvodu jsou vždy v provozním stavu. Aby nedošlo k vážnému 
zranění osob při provádění údržby, servisu nebo při výměně řezného nebo jiných 
nástavců, všechny úkony provádějte se zvýšenou opatrností a péčí.

 VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému zranění, před prováděním údržby, čištění, 
výměnou nástavců nebo odebíráním zanesené trávy ze sekačky vyjměte akumulátor.

ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY
 ■ Sekačku čistěte navlhčeným kouskem látky.
 ■ Na plastový kryt ani na rukojeť nepoužívejte koncentrované čisticí prostředky. 

Použitím určitých aromatických olejů, jako je například borovice nebo citron, 
a rozpouštědel, jako je petrolej, by mohlo dojít k jejich poškození. Vlhkost může 
také způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vlhkost setřete suchou, 
měkkou látkou.

 ■ K čištění větracích otvorů na hřídeli použijte malý kartáček nebo proud vzduchu 
z malého vysavače.

 ■ Větrací otvory udržujte v čistotě bez jakýchkoliv nánosů.
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ULOŽENÍ JEDNOTKY
 ■ Pokud sekačku nepoužíváte, vyjměte z ní akumulátor.
 ■ Před uložením sekačku pečlivě očistěte. 
 ■ Skladujte sekačku na suchém a dobře větraném místě, uzamčenu nebo 

uloženu dostatečně vysoko z dosahu dětí. Neukládejte sekačku v blízkosti 
hnojiv, benzinu nebo jiných chemikálií.

Ochrana životního prostředí
Likvidaci elektrických zařízení, nabíječek a baterií / akumulátorů 
neprovádějte v běžném domácím odpadu!

Elektrická a elektronická zařízení, která již nejsou používána a vadné 
nebo nepoužívané baterie musí být podle evropských zákonů 2012/19/
EU a 2006/66/EC shromažďovány odděleně.

Jsou-li nepotřebná elektrická zařízení vyhozena na skládky nebo 
na smetiště, mohou z nich unikat nebezpečné látky, které se mohou 
dostat do spodních vod a následně do potravních řetězců, což způsobí 
zdravotní a jiné problémy.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Sekačka se 
nespustí

 ■ K sekačce není připojen 
akumulátor.

 ■K sekačce p akumulátor.

 ■ Mezi sekačkou 
a akumulátorem není žádný 
elektrický kontakt.

 ■Vyjměte akumulátor, zkontrolujte 
jeho kontakty a vložte jej zpět do 
nářadí.

 ■Akumulátor je příliš vybitý.  ■Nabijte akumulátor.
 ■ Odjišťovací páčka a spoušť 
nejsou stlačeny současně.

 ■Pro spuštění sekačky stiskněte 
a podržte odjišťovací páčku, 
poté stiskněte spoušť.

Sekačka se 
v průběhu 
práce 
zastaví.

 ■ Na sekačce není nasazen 
ochranný kryt, což má za 
následek příliš dlouhou řeznou 
strunu a následné přetížení 
motoru.

 ■Vyjměte akumulátor a na 
sekačku nasaďte ochranný kryt.

 ■ Je použita silná řezací struna.  ■Vždy používejte schválenou 
strunu Honda: 2,4 mm

 ■Hřídel motoru nebo hlava 
sekačky je ovinuta trávou.

 ■Zastavte sekačku, vyjměte 
akumulátor a odstraňte trávu 
z hřídele motoru a z hlavy 
sekačky.

 ■Motor je přetížen.  ■Zdvihněte hlavu sekačky 
z trávníku. Poté, co přetížení 
ustane, motor obnoví původní 
otáčky. Při řezání pohybujte 
hlavou sekačky dovnitř a ven ze 
sečené oblasti a odstraňujte ne 
více než 20 cm délky v jednom 
řezu.

 ■Akumulátor sekačky je příliš 
horký.

 ■Nechejte sekačku vychladnout, 
dokud její teplota neklesne pod 
67°C.

 ■Akumulátor je odpojen od 
sekačky.

 ■Akumulátor vložte zpět.

 ■ Akumulátor je příliš vybitý.  ■Nabijte akumulátor.
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Z hlavy 
sekačky 
se neodvíjí 
struna.

 ■ Hřídel motoru nebo hlava 
sekačky je ovinuta trávou.

 ■Zastavte sekačku, vyjměte 
akumulátor a odstraňte trávu 
z hřídele motoru a z hlavy 
sekačky.

 ■ Na cívce došla struna.  ■Vyjměte akumulátor a vyměňte 
strunu; postupujte podle 
odstavce "VÝMĚNA STRUNY" 
v tomto návodu k obsluze.

 ■Hlava sekačky je znečištěná.  ■Odpojte akumulátor a vyčistěte 
cívku, držák cívky a základnu 
cívky.

 ■Struna se na cívce zapletla.  ■Vyjměte akumulátor, odviňte 
strunu z cívky a naviňte ji podle 
odstavce "VÝMĚNA STRUNY" 
v tomto návodu k obsluze.

 ■ Struna je příliš krátká.  ■Vyjměte akumulátor a střídavým 
přitlačením a povolováním 
nárazového pístu vytáhněte 
delší strunu.

Okolo hlavy 
sekačky 
a krytu 
motoru se 
navíjí tráva.

 ■ Vysoká tráva je sečena 
v úrovni terénu.

 ■Sekejte vysokou trávu postupně 
od shora dolů, odsekávejte 
ne více než 20 cm v každém 
průchodu, aby se zabránilo 
navinutí trávy.

Struna dobře 
neseče.

 ■ Řezací čepel řezné 
struny umístěná na okraji 
ochranného krytu je otupená.

 ■Řezací čepel řezné struny 
naostřete pilníkem nebo ji 
nahraďte novou čepelí.
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ZÁRUKA
ZÁRUČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI HONDA
Chcete-li získat přesné informace o termínech a podmínkách záruční politiky 
společnosti HONDA, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Honda.
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SEZNAM DÍLŮ
AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU  
MODELOVÉ ČÍSLO HHTE38BE
Číslo modelu naleznete na výrobním štítku, který je upevněn na krytu sekačky trávy. 
Při objednávání dílů pro toto nářadí vždy používejte toto číslo modelu.

ROZKRESLENÁ SESTAVA
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SEZNAM DÍLŮ

INDEXOVÉ 
ČÍSLO

DÍL Č. POPIS POČET

1 76240-VDC-000HE Sestava ochranného krytu 1
2 72511-VF9-045SL Řezná struna 1
3 06725-VDC-000HE Sestava hlavy sekačky 1
4 53100-VDC-000HE Sestava přední pomocné rukojeti 1

Barva náhradních strun se může od originální lišit.
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Záru ní list 
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SERVISNÍ KNÍŽKA

Záru ní list 
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Záru ní list (kopie pro prodejce) 
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