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Akumulátorová sekačka

HRG416XB • HRG466XB

Ke zprovoznění těchto strojů jsou zapotřebí speciální baterie a nabíječka. Nejsou 
součástí stroje a prodávají se samostatně.
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ÚVOD
Děkujeme Vám za nákup akumulátorové sekačky značky HONDA. Tento návod k obsluze 
obsahuje informace o provozu a údržbě akumulátorové sekačky HRG416XB/HRG466XB.
Je naším přáním, abyste pomocí své nové sekačky dosáhli nejlepších výsledků při 
zachování bezpečnosti provozu. Tento návod obsahuje informace jak toho dosáhnout; 
prosím, čtěte pozorně.
Obrázky použité v tomto návodu k obsluze znázorňují nejvhodnější model, který je nejblíže 
dané tématice. Ostatní obrázky jsou použity z modelu HRG466XB.
Na tento návod je třeba nazírat jako na součást sekačky, která nesmí být v případě dalšího 
prodeje oddělena.
V případě jakýchkoliv nejasností, otázek či připomínek týkajících se sekačky Honda 
kontaktujte svého autorizovaného prodejce Honda Power Equipment.
Doporučujeme řádně prostudovat reklamační řád a seznámit se s právy a odpovědností. 
Reklamační řád je součástí servisní knížky, která je součástí tohoto návodu.
Firma Honda si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny, 
aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností.
Žádná z částí tohoto vydání nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu firmy 
HONDA nebo jejího výhradního zastoupení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro Vaši bezpečnost a komfortní provoz důrazně doporučujeme prostudovat celý návod 
k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte takto zdůrazněným pokynům:

 POZOR
V případě nedodržení uvedených pokynů varujeme před případným nebezpečím 
vážného poranění či ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ:
• V případě nedodržení uvedených pokynů upozorňujeme na nebezpečí poranění či 

poškození vybavení.

POZNÁMKA: Podává užitečné informace.

LEGENDA K OZNAČENÍ STROJE
MODEL OZNAČENÍ TYP URČENÍ

Příklad HRG 416XB PE EA
Popis HRG =

Sekačka
P = Bez pojezdu EA = Určený pro

Evropu
S = S pojezdem UA= Určený pro

Austrálii

Modelové označení vaší akumulátorové sekačky je uvedeno na „výrobním štítku“ (viz str. 7).

Zde poznamenejte výrobní číslo stroje
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE
Před zahájením prací s akumulátorovou sekačkou Honda si přečtěte a pečlivě prostudujte 
tyto bezpečnostní instrukce!

 POZOR
V případě nedodržení uvedených pokynů varujeme před případným nebezpečím 
vážného poranění či ohrožení života.

UPOZORNĚNÍ:
• V případě nedodržení uvedených pokynů upozorňujeme na nebezpečí poranění či 

poškození vybavení.

POZNÁMKA: Podává užitečné informace.

A) ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU
1) Všechny pokyny si pečlivě pročtěte a prostudujte. Dobře se seznamte s ovládacími 

prvky a se zásadami jejich správného použití. Naučte se správný způsob jak rychle 
sekačku zastavit a vypnout.

2) Práci či jakoukoliv manipulaci se sekačkou nikdy nedovolte dětem či osobám 
neznalým těchto předpisů. Místní zákonná opatření mohou omezit dolní věkovou 
hranici pro obsluhující osobu.

3) Sekačku nepoužívejte pokud
- jsou v těsné blízkosti lidé (zvláštní pozornost věnujte především dětem) nebo 

domácí zvířata
- je obsluhující osoba pod vlivem alkoholu, léků nebo požila látky, o nichž je známo, 

že ovlivňují úsudek nebo schopnost rychlé reakce.
4) Mějte na paměti, že vlastník nebo uživatel sekačky je zodpovědný za nehody nebo 

ohrožení, jimž vystaví jiné lidi či jejich majetek.
5) Na sekačce neprovádějte žádné úpravy a modifikace. Úpravy stroje vedou k porušení 

EU homologace a ztrátě nároku na záruku.

B) PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM
1) Při sekání používejte vždy pevnou obuv a vhodný pracovní oděv (dlouhé kalhoty). 

Sekačku nikdy neprovozujte naboso nebo v sandálech!
2) Pečlivě prozkoumejte travnatou plochu, na níž má být sekačka použita, a odstraňte 

všechny předměty, které by případně mohly být sekačkou vymrštěny (kameny, větve, 
dráty, plechovky, atd.)

3) Před použitím sekačky vždy pečlivě sekačku prohlédněte a zejména pak čepel 
žacího nože; zkontrolujte, zda šrouby žacího nože nejsou opotřebené či poškozené. 
Opotřebené nebo poškozené čepele a šrouby vyměňte vždy všechny z důvodu 
zachování vyváženosti.

4) Před použitím zkontrolujte stav baterie, zda nejeví známky poškození či opotřebování. 
V opačném případě baterii nepoužívejte.

5) Sekačku nepoužívejte pokud není správně a bezpečně nainstalovaný sběrný travní 
koš nebo není řádně přiklopen ochranný deflektor výhozu trávy.
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C) PROVOZ SEKAČKY
1) Sekejte pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
2) Pokud možno, vyvarujte se sekání mokré trávy nebo sekání za deště.
3) Při sečení trávy ve svahu mějte vždy bezpečný a stabilní postoj.
4) Při práci se sekačkou pouze choďte, nikdy neběhejte. Nenechávejte se sekačkou 

táhnout.
5) Při práci ve svahu sekejte vždy napříč svahem, podél vrstevnice, nikdy ne nahoru 

a dolů.
6) Při pohybu sekačky ve svahu buďte obzvláště pozorní při změně směru pohybu.
7) Z bezpečnostních důvodů byste neměli sekačku nikdy provozovat ve svahu 

s náklonem větším než 20° (36 %).
8) Obzvláště pozor na rotující žací nůž při přitahování sekačky směrem k sobě.
9) Zastavte rotaci čepele žacího nože vždy, když sekačku musíte naklonit při přecházení 

jiných povrchů než trávy a při přesunu sekačky na místo sekání a zpět.
10) Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými ochrannými kryty nebo bez 

namontovaných ochranných zařízení, jako je např. deflektor či travní koš.
11)  Sekačku a čepel s pojezdem zapínejte opatrně a v souladu s návodem pro obsluhu. 

Dbejte na to, aby vaše nohy byly mimo rotující čepele žacího nože.
12) Během zapínání sekačku nenaklánějte. Zapínání sekačky provádějte na rovném 

povrchu na kterém není vysoká tráva nebo překážky. Pokud je nutné sekačku při 
zapínání naklonit, učiňte tak směrem, kde neohrozíte své okolí.

13) Pokud není zakryt otvor výhozu trávy, sekačku nezapínejte.
14) Končetiny udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí. Za žádných okolností 

se ničím nepřibližujte do prostoru otvoru pro výhoz trávy.
15) Za chodu za žádných okolností sekačku nezvedejte ani nepřenášejte.
16) Odpojte baterii nebo vypněte stroj uvedením odpojovacího klíče do polohy VYPNUTO 

(O) vždy:
- když necháváte sekačku bez dozoru.
- před prováděním jakékoliv činnosti pod krytem sečení nebo před čištěním otvoru pro 

výhoz trávy nebo před čištěním a údržbou stroje.
- po zasažení cizího předmětu. Prohlédněte, zda není sekačka poškozena, v případě 

nutnosti opravte a až po uvedení do normálního stavu můžete pokračovat v práci.
V případě abnormálních vibrací sekačky:
- okamžitě zjistěte a odstraňte příčinu vibrace.
- zkontrolujte a případně dotáhněte všechny uvolněné součásti stroje.

17) Sekačku vypněte v následujících případech:
- Před každým vyjmutím či nasazení travního koše
- Před každým nastavováním výšky sečení

18) Odpojovací klíč žádným způsobem nepřipoutávejte ke stroji.
19) Při práci se sekačkou si udržujte vždy bezpečný odstup od rotující čepele sekacího 

nože, danou délkou ovládací rukojeti sekačky.
20) POZOR – V případě poruchy nebo nehody stroj neprodleně vypněte a z místa 

poruchy odkliďte tak, aby nedošlo k dalším škodám; pokud dojde k nehodě se 
zraněním nebo byla zraněna třetí osoba, neprodleně poskytněte první pomoc 
a zavolejte lékařskou pomoc. Opatrně odstraňte veškeré nečistoty, které by mohli 
způsobit další škody nebo ohrozit další osoby či zvířata.
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21) Indikované hodnoty hluku a vibrací v tomto návodě jsou hodnoty maximální pro 
použití této sekačky. Nevyvážený sekací nůž, popř. nedostatečná údržba mohou 
vést k znatelnému navýšení hlučnosti a vibrací. Je proto důležité pravidelně nechat 
sekačku zkontrolovat autorizovaným servisem Honda tak, aby všechny provozní 
hodnoty odpovídaly předepsaným. Při práci používejte pracovní brýle a ochranu 
sluchu. Během práce dodržujte pravidelné přestávky.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
1) Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení 

bylo v bezpečném a provozuschopném stavu. Pravidelná údržba je základním 
předpokladem pro zajištění bezpečnosti uživatele a zachování provozuschopnosti 
a vysokého výkonu sekačky.

2) Kontrolujte pravidelně a často koš pro sběr trávy a deflektor zda není opotřebovaný 
nebo poškozený.

3) Při seřizování stroje dbejte, aby nedošlo k poranění prstů skřípnutím prstů mezi 
rotující nůž a pevný podvozek sekačky.

4) Před uskladněním v jakémkoliv uzavřeném prostoru nechte sekačku vychladnout.
5) Při práci na sekacím noži mějte na paměti, že i když je sekačka vypnuta a baterie 

odpojena, žací nůž se může volně otáčet.
6) V zájmu bezpečnosti nepoužívejte stroj s opotřebovanými nebo poškozenými díly. 

Díly musí být vyměněny a nikoliv opraveny. Pro jejich výměnu používejte originální 
náhradní díly Honda. Případné neoriginální náhradní díly nebo díly nedostatečné 
kvality mohou poškodit zařízení a mohou ohrozit Vaši bezpečnost. Při použití 
neoriginálních náhradních dílů zaniká nárok na záruku.

7) Z důvodu snížení rizika požáru zajistěte, aby sekačka, baterie a také místo uložení 
byly zbaveny zbytků trávy, listí anebo koše se zbytky suché trávy.

8) Na čištění sběrného travního koše používejte vodu ze zahradní hadice. Nepoužívejte 
k čištění vysokotlaké myčky.

9) V zájmu zachování co nejdelší životnosti sekačky, při uskladnění povrch sekačky 
ošetřete vhodnými ochrannými prostředky známými např. z údržby automobilů 
a sekačku uskladněte na suché, neprašné místo.

10) Při uskladnění sekačky na konci sezóny, baterii vyjměte a sekačku a baterii uložte na 
bezpečném a suchém místě za podmínek jak je uvedeno výše. Na stroj nepokládejte 
žádné další předměty.

11) Před uskladněním zajistěte řádné očištění a ošetření povrchu stroje.

E) VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1) Jakékoliv opravy by měl provádět autorizovaný servis Honda. V případě zjištění 

abnormálních vibrací stroje za chodu, stroj neprodleně vypněte, ospojte odpojovací 
klíč a vyjměte a kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce Honda.

2) Při zapínání sekačky mějte obě ruce na ovládací rukojeti sekačky.
3) Spotřební díly, podléhající opotřebení by měly být včas vyměněny autorizovaným 

servisem Honda.
4) Stroj nikdy nepoužívejte s poškozenou či jinak opotřebovanou baterií.
5) Sekacího nože se nedotýkejte dokud není ze stroje vyjmut odpojovací klíč a nůž není 

bezpečně v klidu.
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6) Před transportem, či uskladněním stroj řádně očistěte od zbytků trávy a prachu. Pro 
čištění použijte suchý, měkký kartáč tak, aby nedošlo k poškození povrchu sekačky.

7) Pro čištění sekačky nepoužívejte tlakovou myčku. Vyvarujte se průniku vody do 
prostoru elektromotoru a jiných elektrických součástí sekačky. Nepoužívejte žádných 
agresivních mycích prostředků.

8) Udržováním žací komory v čistotě zvýšíte účinnost a výkon sekačky.
9) Odpojovací klíč si při uskladnění pečlivě uschovejte a zabraňte přístupu dětí.

F) DALŠÍ UPOZORNĚNÍ
1) POZOR – NEBEZPEČÍ! Vlhkost a elektřina nejdou dohromady:

- manipulaci a připojení baterie provádějte výhradně za sucha.
- nikdy nepusťte, aby se baterie dostala do přímého kontaktu s vodou (pádem do 

louže, manipulace na přímém dešti či extrémně mokrá tráva)
2) Při snímání či instalaci žacího nože používejte silné pracovní rukavice.
3) Po každém nabroušení čepele žacího nože je nutné překontrolovat jeho vyvážení. 

Veškeré práce na sekacím noži (demontáž, broušení, vyvažování, instalace nebo 
výměna) vyžadují jistou úroveň zkušeností a speciální nářadí. Doporučujeme proto 
z bezpečnostních důvodů tyto práce přenechat autorizovanému servisu Honda.

4) Doporučujeme důsledně dodržovat pravidla manipulace s baterií a nabíječkou.
 POZOR – Nepokoušejte se nabít poškozenou baterii.

- z bezpečnostních důvodů se před vložením baterie do sekačky ujistěte, že je 
odpojovací klíč a veškeré ovládácí prvky v poloze VYPNUTO. V opačném případě 
hrozí vážné nebezpečí úrazu.

- baterie je v sekačce bezpečně nainstalována až po zacvaknutí uzamykacího 
mechanizmu. Pro vyjmutí baterie je nutné uzamykací mechanizmus prstem odjistit.

G) TRANSPORT A MANIPULACE
1) Při jakékoliv manipulaci se strojem, zvedání, nakládání transport atd. musíte:

- používat vhodné, pevné pracovní rukavice.
- uchytit stroj v místech, kde bude zaručeno bezpečné držení s ohledem na rozložení 

hmotnosti.
- vzhledem ke hmotnosti, povaze vozidla či místa uložení zvolit vhodný počet 

pomocníků.
2) Během transportu stroj řádně ukotvit a zajistit proti nežádoucímu pohybu.
3) Při přípravě stroje k transportu a transportu samotném se ujistěte, že je vyjmut 

odpojovací klíč.
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VAROVNÉ ŠTÍTKY A NÁLEPKY
Vaše akumulátorová sekačka musí být provozována s nejvyšší opatrností. Z těchto důvodů 
je sekačka opatřena různými nálepkami tak, aby upozornily obsluhu na druh nebezpečí. 
Jejich význam je vysvětlen níže.
Nálepky jsou součástí stroje a nesmějí být za žádných okolností snímány. V případě 
poškození kontaktujte svůj autorizovaný servis Honda Power Equipment.
Důrazně upozorňujeme na nutnost pečlivého prostudování tohoto návodu pro obsluhu 
a zvláště bezpečnostních instrukcí (viz str. 2).

Určeno pro Evropu 
(PEEA, SEEA)

Určeno pro Austrálii
(PEUA, SEUA)

[1] POZOR: Před použitím sekačky si pozorně prostudujte návod k obsluze.
[2] Nebezpečí vymrštěných předmětů. V pracovním prostoru sekačky či v její nebezpečné 

blízkosti by se neměly vyskytovat žádné postranní osoby.
[3] Nebezpečí sečných ran. Rotující čepel. Nepřibližujte se žádnými končetinami 

k prostoru rotujícího nože nebo pod jeho kryt. Před jakoukoliv manipulací v prostoru 
sečení odpojte (O) a vyjměte odpojovací klíč a baterii. Sekací nože se i po vypnutí 
samovolně mohou otáčet.

[4] Sekačku neprovozujte při odklopeném deflektoru nebo když není sběrný koš na svém 
místě.
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VÝROBNÍ ŠTÍTEK
Určeno pro Evropu (PEEA, SEEA)

Určeno pro Austrálii (PEUA, SEUA)

[5] Hladina hluku
[6] Označení CE
[7] Jmenovité napětí
[8] Doporučené otáčky motoru (ot./min.)
[9] Hmotnost sekačky (kg)
[10] Rok výroby
[11] Výrobní číslo
[12] Model – Typ
[13] Jméno a adresa výrobce
[14] IP úroveň krytí (odolnost vůči vlhkosti a prachu (zaručeno pouze při vložené baterii))
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POPIS SOUČÁSTÍ STROJE

Baterie a nabíječka
*Ke zprovoznění těchto strojů jsou zapotřebí speciální baterie a nabíječka. Nejsou 
součástí stroje a prodávají se samostatně.
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POPIS ZAŘÍZENÍ
SOUČÁST STROJE FUNKCE

[15] Rukojeť sekačky
[16] Páka nastavení výšky střihu ................. umožňuje nastavit požadovanou výšku 

posekaného trávníku
[17] Hrazda zapínání pojezdu  

(pouze pro HRG466XB) ....................... spouští či vypíná převodovku pohonu 
zadních pojezdových kol

[18] Hrazda zapínání nože sekačky ............ slouží k zapnutí / vypnutí rotace nože
[19] Žluté bezpečnostní tlačítko ................... vypínač zapnutí motoru sekačky
[20] Sběrný travní koš  ................................. slouží ke sběru usečené trávy
[21] Deflektor ............................................... slouží jako ochranný kryt při sekání bez 

travního koše
[22] Volič režimu mulčování  

(pouze pro HRG466XB) ....................... přepínač režimu mulčování / sekání se 
sběrem

[23] Zadní kola
[24] Odpojovací klíč
[25] Kryt baterie
[26] Páčka otvírání krytu baterie
[27] Indikátor nabití baterie
[28] Chladící žebrování elektromotoru
[29] Baterie
[30] Nabíječka

Tento symbol na stroji říká, že tento výrobek nesmí být zpracován jako směsný domácí 
odpad. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o nákládání s elektroodpadem 
a jejího uvedení v platnost v jednotlivých členských státech EU (v ČR zákon č.205/2001 
Sb. o odpadech v platném znění) musí být veškerý elektroodpad předán na sběrný dvůr, 
kde bude odborně a ekologicky recyklován. Pro získání podrobných informací o možné 
likvidaci stroje kontaktujte místní úřad, sběrné suroviny, sběrný dvůr nebo prodejce Honda 
Power Equipment, kde jste stroj zakoupil/a.
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PŘÍPRAVA A KONTROLA PŘED POUŽITÍM

 POZOR
Kontrolu provádějte zásadně na vodorovné ploše 
a odpojenou a vyjmutou baterií a odpojeným 
odpojovacím klíčem [1].

KOMPLETACE OVLÁDACÍ RUKOJETI 
1. Kompletaci rukojeti provádějte bez 

nasazeného travního koše.
2. Ovládací rukojeť [2] přiložte 

k rámu podvozku tak, aby kabeláž 
byla na levé straně.

3. Dva šrouby [3] zasuňte do otvorů 
upevnění rukojeti [4] z vnitřní 
strany a rukojeť řádně dotáhněte 
pomocí křídlových matic [5].

KOMPLETACE SBĚRNÉHO KOŠE
Rám [2] navlečte do textilního vaku [3] sběrného koše a zajistěte na rám převlečením 
plastových okrajů [1] přes rám.
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4. Zkontrolujte, či kabeláž prochází podél levé strany rukojeti a či jsou řádně připevněny 
k rukojeti pomocí řemínků [6] jak je znázorněno na obr.

 HRG466XB HRG416XB

 
lanko zapínání pojezdu

KONTROLA TRAVNÍHO KOŠE

 POZOR
Před každým použitím sekačky se ujistěte, zda sběrný travní koš je řádně nasazen 
a zajištěn. (nebo musí být výhoz trávy uzavřen deflektorem.). Travní koš je 
vystavován opotřebení, proto se ujistěte, že není jakýmkoliv způsobem poškozen. 
V opačném případě musí být koš vyměněn za nový. (Zásadně používejte originální 
sběrný koš Honda).

Demontáž koše: 
1. Odklopte deflektor [7], a za rukojeť [8] vyvlečte 

koš [9] ze závěsů v podvozku sekačky. Udržujte 
koš ve vodorovné poloze.

Montáž koše: 
1. Odklopte deflektor [7] a závěsnými body na rámu 

koše, koš zavěste do držáků [10] na podvozku 
sekačky.

POZNÁMKA:
· Sekačka funguje na principu vysavače; vysávaný 

vzduch sbírá useknutá stébla trávy do travního koše. V zájmu minimalizace ztrát při 
sběru je nutné travní koš včas vyprázdnit. Při 90% zaplnění travního koše dochází 
k rychlému snižování efektivity sběru.

·  Mulčování je jistý způsob přírodního hnojení trávníku. Drobné useknuté částečky travní 
hmoty rychle vysychají, propadají se ke kořenovému systému trávy a jako humus působí 
jako přírodní hnojivo.

· Kromě toho při mulčování dochází k větší ochraně trávníku v teplém počasí a chrání trávník 
před přímým sluncem a zabraňuje do jisté míry odpařování vláhy a vysušování trávníku.
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PŘÍPRAVA BATERIE
Pro použití je nutné do sekačky nainstalovat řádně nabitou baterii. Informace o manipulaci 
s baterií naleznete na str. 12.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE

 POZOR
S baterií nemanipulujte s mokrými rukami nebo za deště!

UPOZORNĚNÍ:
• Při zavírání krytu dbejte, abyste si neporanili prsty.
• Při provádění jakéhokoliv úkonu dbejte, aby nedošlo k poranění.
• Vždy používejte baterii Honda.

Vložení baterie:
1. Odpojovacím klíčem [1] otočte do polohy VYPNUTO (O) [2] a klíč z vypínače vyjměte.

2. Stiskněte páčku [3] zajištění krytu baterie a kryt baterie [4] vyklopte směrem vzhůru.

3. Zajistěte, aby místo pro vložení baterie a kontakty byly vždy čisté. Baterii [5] zasuňte 
do lože a ke konektorům [6]. Na baterii mírně zatlačte až dokud neuslyšíte cvaknutí 
zámku.
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4. Kryt baterie [4] opět přiklopte a řádně zajistěte.

POZNÁMKA:
Vždy při uzavírání krytu baterie se ujistěte, že je baterie řádně připojená a zajištěná.

Vyjmutí baterie:
1. Odpojovacím klíčem [1] otočte do polohy VYPNUTO (O) [2] a klíč z vypínače vyjměte.
2. Stiskněte páčku [3] zajištění krytu baterie a kryt baterie [4] vyklopte směrem vzhůru. Po 

vyklopení krytu se baterie odpojí od kontaktů.
3. Baterii vysuňte z lože směrem vpřed.
4. Kryt baterie [4] opět přiklopte a řádně zajistěte.

KONTROLA STAVU NABITÍ BATERIE
Stav nabití baterie snadno zjistíme pohledem na indikátor [7] na levé straně ovládací 
rukojeti.
1. Baterii vložte do sekačky.
2. Odpojovací klíč zasuňte do vypínače a uveďte do polohy ZAPNUTO (I) [8].
3. Stlačte žluté bezpečnostní tlačítko [9] a indikátor stavu baterie se rozsvítí.

4. Zbývající kapacita baterie se zobrazuje ve třech úrovních. 
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LED kontrolky indikátoru baterie
- LED kontrolky zobrazují stav baterie a stroje.
- Pokud je baterie vložena a odpojovací klíč je zapnutý, LED kontrolky se aktivují pomocí 

stlačení žlutého bezpečnostního tlačítka nebo přitažením spouštěcí hrazdy sekačky.
- LED kontrolky se zapnou na dobu cca 48 sekund.
- Za chodu sekačky LED kontrolky nesvítí.
LED kontrolky zobrazují stav stroje a baterie následovně.

1 LED kontrolka svítí
0 % < stav nabití ≤ 30 %

2 LED kontrolky svítí
30 % < stav nabití ≤ 60 %

3 LED kontrolky svítí
60 % < stav nabití ≤ 100 %

1 LED kontrolka bliká
Stav nabití 0 %  
= Baterie zcela vybitá

3 LED kontrolky blikají  
Motor se vypnul z důvodu přehřátí 
nebo z důvodu přehřátí baterie. Otočte 
odpojovacím klíčem do polohy VYPNUTO 
(O) a nechte stroj po dobu 30 - 60 minut 
řádně vychladnout.

Pokud je úroveň nabití baterie nízká, baterii nabijte.
Prostudujte si pečlivě instrukce pro nabíjení baterie a zacházení s nabíječkou.

NABÍJENÍ BATERIE
Prostudujte si pečlivě instrukce pro nabíjení baterie a zacházení s nabíječkou.

KONTROLA STAVU SEKACÍHO NOŽE
Pro kontrolu stavu sekacího nože: 
1. Ujistěte se, že jste ze sekačky vyjmuli baterii a odpojovací 

klíč.
2. Sekačku nakloňte doprava tak, aby bezpečnostní žluté 

tlačítko bylo nahoře.
• Pohledem zkontrolujte stav žacího nože. V případě vážného 

poškození, prasklin, ohnutí a pod. žací nůž vyměňte.
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• Zkontrolujte správnost dotažení upevňovacích šroubů nože. (viz. kap. Údržba, str. 26).
• Pro výměnu sekacího nože postupujte dle pokynů v kap. Údržba, str. 27. 

 POZOR
Nikdy neprovozujte sekačku s prasklým, opotřebovaným, vyštípaným či jinak vážně 
poškozeným sekacím nožem! Úlomek odštípnutý od poškozeného rotujícího nože 
může způsobit vážné poranění obsluhy.

POZNÁMKA: Opotřebení sekacího nože roste v případě provozování sekačky na písčité 
půdě či znečištěné trávě. Kontrolu stavu nože proto provádějte častěji.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ
Změna výšky sekání:
1. Ujistěte se, že jste ze sekačky vyjmuli baterii a odpojovací klíč nebo odpojovací klíč 

uvedli do polohy VYPNUTO (O).
2. Páku nastavení [2] vykloňte z původní drážky směrem ke kolu a vložte do požadované 

drážky [3] a uvolněte. Páky nastavení jsou společné vždy pro jednu nápravu.
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Údaje o výšce sekání jsou orientační a závisí na typu povrchu, který sekáte. Výšku sečení 
nastavujte v závislosti na výšce sečené trávy, kvalitě povrchu a jaký pažit si přejete mít.
Doporučujeme vždy vyzkoušet na kousku trávníku a zkontrolovat kvalitu a výšku. 
V případě nespokojenosti výšku změňte.

POZNÁMKA:
• Z důvodu optimální zátěže sekačky a zachování kvality střihu zkracujte travní porost 

o max. 1/3 své výšky během jednoho střihu.
• Pokud je travní porost přerostlý, sekejte na nejvyšší výšku střihu. Další zkracování 

porostu doporučujeme provádět za 2-3 dny.
• Hloubka kořenu travního porostu odpovídá délce stébla. Čím kratší stéblo, tím mělčí kořen.
• Výšku střihu zvolte vzhledem k určení trávníku: pro volný čas a sport 5 cm a více, pro 

okrasný trávník 1 – 3 cm.
• Pouze speciální typy travních směsí snesou krátký střih. Běžným druhům trávníků hrozí 

při extrémně krátkém střihu poškození od slunce a vysychání. Pro bližší informace 
o volbě travní směsi pro konkrétní případ se obraťte na specialistu.

KONTROLA DOTAŽENÍ ŠROUBŮ SEKACÍHO NOŽE
Viz „INSTALACE A DEMONTÁŽ SEKACÍHO NOŽE“ (strana 12).

KONTROLA LANKA ZAPÍNÁNÍ POJEZDU (POUZE PRO HRG466XB)
Viz „KONTROLA LANKA ZAPÍNÁNÍ POJEZDU (POUZE PRO HRG466XB)“ (strana 11).

KONTROLA LANKA SPOUŠTĚCÍ HRAZDY ZAPÍNÁNÍ NOŽE SEKAČKY
Viz „KONTROLA LANKA HRAZDY ZAPÍNÁNÍ NOŽE SEKAČKY“ (strana 12).

KONTROLA CHLADÍCÍHO ŽEBROVÁNÍ MOTORU A LOŽE PRO BATERII
Viz „ČIŠTĚNÍ CHLADÍCÍHO ŽEBROVÁNÍ MOTORU A LOŽE PRO BATERII“ (strana 13).

KONTROLA MOTORU
Otáčením a zastavením motoru zkontrolujte, či nedochází k poruchám chodu, nadměrné 
hlučnosti nebo nadměrným vibracím.
V případě vykazování poruchy chodu, nadměrné hlučnosti a nadměrných vibrací, 
neprodleně sekačku vypněte a předejte ke kontrole do autorizovaného servisu Honda.

KONTROLA STROJE
Pohledem stroj zkontrolujte, odstraňte veškeré zbytky trávy, stroj vyčistěte a odstraňte 
z jeho bezprostřední blízkosti veškeré cizí předměty.
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VOLIČ REŽIMU SEKÁNÍ (POUZE PRO HRG466XB)
VOLIČ DISTRIBUCE POSEKANÉ TRÁVY
Režim sekání je možné snadno změnit pomocí voliče [1].
1. Uvolněte hrazdu zapínání nože sekačky a hrazdu zapínání pojezdu.
2. Stlačte pojistku [2] a přesunutím voliče zvolte režim sekání.

- Poloha [3] sběru trávy / zadního výhozu: veškerá useknutá tráva je dopravena do 
sběrného koše v zadní části sekačky. Travní hmota není mulčována. Bez nasazeného 
sběrného koše a přiklopeným deflektorem zůstane posekaná tráva ležet na zemi za 
sekačkou.

- Poloha [4] mulčování [4]: veškerá useknutá tráva se nedopravuje více do sběrného 
travního koše, ale částečky trávy se ukládají zpět do trávníku. Travní hmota je 
několikanásobně rozseknuta na drobné částečky a ponechána na trávníku jako 
kompostovací hmota, která je schopna nahradit až čtvrtinu nutného trávníkového 
hnojiva.

POZNÁMKA:
• Mulčování je svým způsobem přírodní hnojení. Travní hmota není sbírána do sběrného 

koše, ale je rozsekána na drobné částečky, které zůstávají ležet na trávníku.
• Kromě role přírodního hnojení trávníku, hraje mulčování roli ochrannou, kdy během 

suchého období chrání trávník před vysycháním a snižuje se množství posekané trávy, 
které je nutno uskladňovat.
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SEKÁNÍ SE ZADNÍM VÝHOZEM BEZ SBĚRU
Pokud nepotřebujete posekanou trávu sbírat, ani mulčovat, volič režimu sekání uveďte do 
polohy [3] odeberte ze sekačky travní koš, přiklopte deflektor výhozu a nechte posekanou 
trávu ležet.

SEKÁNÍ
HRG416XB a HRG466XB jsou akumulátorové sekačky, poháněné baterií. Přitažením 
hrazdy zapínání sekacího nože sekačky k ovládací rukojeti a stlačením bezpečnostního 
žlutého tlačítka dochází k okamžité aktivaci sekacího nože.

PRO ZAPNUTÍ SEKACÍHO NOŽE
Ujistěte se, že je v sekačce nainstalována nabitá baterie (viz str. 12).
1. Do vypínače zasuňte odpojovací klíč a uveďte do polohy ZAPNUTO /I) [1].

2. Při stlačení bezpečnostního žlutého tlačítka [2] současně přitáhněte hrazdu [3] zapínání 
nože k ovládací rukojeti. Sekací nůž se roztočí. [3]
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3. Bezpečnostní žluté tlačítko [2] můžete uvolnit. Nůž se bude točit po celou dobu 
přidržování hrazdy zapínání nože sekačky u ovládací rukojeti.

PRO ZASTAVENÍ SEKACÍHO NOŽE
1. Hrazdu [3] zapínání nože uvolněte. Sekací nůž se přestane otáčet.

Pokud stroj opouštíte nebo jste s prací skončili, vždy proveďte následující úkon.

2. Odpojovací klíč [5] uveďte do polohy [4] VYPNUTO (O) a vytáhněte z vypínače.

V případě nutnosti vyjměte ze sekačky baterii (strana 6).
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TIPY A RADY PRO POUŽITÍ
 POZOR

Zvláštní pozornost věnujte provozu sekačky na nerovném či nesourodém terénu. 
Může dojít k převržení sekačky, odkrytí rotujícího nože a následného vymrštění 
předmětů, což může mít za následek vážné poranění obsluhy.
Dbejte na to, aby byly všechny čtyři kola sekačky vždy v kontaktu se zemí. Ovládejte 
sekačku vždy tak, aby nedošlo k zasažení nohou obsluhy rotujícím nožem.

UPOZORNĚNÍ:
• Pokud při pojezdu sekačky míjíte překážku, dbejte, aby nedošlo k najetí na překážku či 

zasažení překážky rotujícím nožem. Nikdy nepřejíždějte sekačkou cizí předměty.
• Při sekání se nikdy nenechte sekačkou tahat. Při sekání stůjte vždy bezpečně na straně 

ovládací rukojeti sekačky.

POSTUP PŘI SEKÁNÍ
Dříve než začnete sekačku používat, pozorně se seznamte s bezpečnostními instrukcemi.

Použití systému pojezdu (pouze HRG466XB):

 POZOR
Při zapínání nože mějte vždy uvolněnu hrazdu zapínání pojezdu. V opačném případě 
může dojít k nekontrolovatelnému pohybu sekačky vpřed.
1. Zapněte sekací nůž.

- Při stlačení bezpečnostního žlutého tlačítka [1] přitáhněte hrazdu [2] zapínání nože 
k ovládací rukojeti. Sekací nůž se začne točit.
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2. Úplně přitáhněte hrazdu [3] zapínání pojezdu  
k ovládací rukojeti.

 

 
 Pro zastavení pojezdu sekačky vpřed uvolněte  

hrazdu [3] zapínání pojezdu.

 Pro zastavení otáčení sekacího nože uvolněte  
hrazdu [2] zapínání sekacího nože.

Tlačení sekačky (oba typy):

 POZOR
Při zapínání nože mějte vždy uvolněnu hrazdu zapínání pojezdu. V opačném případě 
může dojít k nekontrolovatelnému pohybu sekačky vpřed.
1. Zapněte sekací nůž.

- Při stlačení bezpečnostního žlutého tlačítka [1] přitáhněte hrazdu [2] zapínání nože 
k ovládací rukojeti. Sekací nůž se začne točit.
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2. Pro posun sekačky vpřed zatlačte sekačku za ovládací 
rukojeť.

3. Pro zastavení rotace nože.
- Uvolněte hrazdu [2] zapínání sekacího nože sekačky.

POZNÁMKA: Při sekání trávy v úzkých místech (pruhy, okraje a pod.) není nutné využívat 
motorizovaného pojezdu sekačky.

POZNÁMKA: Velikost posekané plochy (výdrž baterie) závisí na podmínkách provozu, 
stavu trávníku, hustotě porostu , vlhkosti a výšky sekání. Častým zapínáním a vypínáním 
sekačky během sekání se rovněž zkracuje výdrž baterie.
Pro prodloužení výdrže baterie se doporučuje sekat častěji na vyšší výšku sekání.

Akumulátorové sekačky Honda jsou opatřeny ochranou proti přehřátí.
• Funkce: chrání motor proti poškození přehřátím v důsledku používání v extrémních 

podmínkách.
• Aktivace tepelné ochrany: V případě přetížení se přeruší napájení elektromotoru.

Co dělat v případě aktivace tepelné ochrany motoru:
- Uvolněte hrazdu zapínání sekacího nože a pojezdu.
- Vyjměte baterii.
- Zjistěte příčinu přetěžování: příliš nízká výška sekání (příliš vysoká nebo hustá tráva), 

zablokování rotace sekacího nože cizím předmětem atd.
- Nechte stroj vychladnout v chladném prostředí (30 až 60 minut).

Na co si dát pozor před dalším zapnutím:
- Vyjměte baterii.
- Zkontrolujte volnost otáčení sekacího nože (použijte ochranné rukavice).
- Zkontrolujte okolí sekačky (cizí předměty v trávě, postranní osoby nebo zvířata).
- Nainstalujte baterii.
-  Stlačte bezpečnostní žluté tlačítko.
- Sekačku zapněte a ujistěte se o správnosti chodu. Pokud problém přetrvává, předejte 

stroj ke kontrole do autorizovaného servisu Honda.
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POZNÁMKA: 
• Trávník sekejte často. Za běžných podmínek jednou za 5-7 

dní. V případě okrasných trávníků bude sekání dle potřeby 
častější.

• Trávník sekejte pokud možno pozdě odpoledne nebo večer 
před zaléváním, když je trávník vyschlý. Pokud je podklad 
trávníku prašný, sekejte, když není podklad příliš vysušený.

• Podle stavu trávníku zvolte vhodnou výšku sekání (viz 
str. 15).

• Pro efektivní sekání dodržujte rovnoměrnost posečených 
pruhů tak, že levým kolečkem jedete po posekaném 
s přesahem [1] několika centimetrů. V případě velmi 
hustého nebo vysokého porostu můžete přesah ještě 
zvětšit.

• Pro dosažení maximálního výsledku sekejte dle níže 
uvedených schémat.

• Pokud je plocha velmi členitá či se na ní nachází překážky, 
rozdělte plochu na menší, dílčí plochy, které lze sekat dle schémat.

[2] Sekání se sběrem:  
v zájmu maximální efektivnosti sekejte po směru 
hodinových ručiček.

[3] Sekání s mulčováním (pouze HRG466XB): 
při sekání pojíždějte ve směru proti pohybu hodinových 
ručiček.

VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE TRÁVY
V případě úplného naplnění sběrného koše přestává být sběr účinný, koš se přestane nafukovat 
a i zvuk sekačky změní svůj obvyklý tón. Toto je důvod k vyprázdnění sběrného koše.

HRG466XB: 
1. Uvolněte hrazdu zapínání sekacího nože a hrazdu zapínání 

pojezdu.

HRG416XB:
1. Uvolněte hrazdu zapínání sekacího nože.

Oba modely:
2. Sejměte sběrný koš ze sekačky (viz str. 11).
3. Vyprázdněte sběrný koš:

• Koš přidržujte za kovovou rukojeť [4].
• Druhou rukou koš uchopte za poutko koše [5] a koš vyklopte. 

Protřepáním a poklepem zajistěte řádné vyprázdnění koše.

UPOZORNĚNÍ:
• Pozor na uskladnění posečené trávy v blízkosti obydlí. Může 

dojít k samovznícení. Vždy po skončení prací vyprázdněte 
a vyčistěte sběrný koš.
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 POZOR

Před každým použitím sekačky se ujistěte, zda 
sběrný travní koš je řádně nasazen a zajištěn. 
(Pokud travní koš nepoužíváte, musí být výhoz 
trávy uzavřen deflektorem.).

ÚDRŽBA
Kvalitní a pravidelná údržba sekačky je důležitá z hlediska bezpečnosti, bezporuchového 
provozu a dlouhé životnosti.

 POZOR
Před prováděním jakékoliv údržby umístěte sekačku na pevnou, rovnou plochu 
s vyjmutým odpojovacím klíčem [6] a vyjmutou baterií ze sekačky.
POZNÁMKA: Pro zajištění dlouhé životnosti sekačku a obzvláště sekací prostor udržujte 
v naprosté čistotě a bez zbytků trávy a jiných nečistot. K čištění používejte vhodný kartáč 
a škrabku. Po každém použití před uskladněním je nutné sekačku řádně vyčistit.

KONTROLA A SEŘÍZENÍ LANKA ZAPÍNÁNÍ POJEZDU  
(POUZE PRO HRG466XB)
Přeměřte velikost mrtvého chodu [1] na hrazdě zapínání pojezdu [2] jak je znázorněno na 
obr. Velikost mrtvého chodu: 1 - 5 mm

Pokud velikost mrtvého chodu je mimo limit, lanko seřiďte.
1. Pro uvolnění pojistné matice [3] použijte stranový klíč 10 mm.
2. Napnutím či uvolněním lanka nastavte velikost mrtvého chodu na velikost v rozmezí 1 – 

5 mm.
3. Pojistnou matici [3] opět řádně dotáhněte a velikost mrtvého chodu [1] znovu překontrolujte.
4. Sekačku na otevřeném prostranství zapněte a ujistěte se o správné funkčnosti ovládání 

pojezdu.

POZNÁMKA: V případě nesprávné funkce systému pojezdu i za správného seřízení lanka 
ovládání pojezdu se s největší pravděpodobností jedná o složitější závadu. Kontaktujte 
proto nejbližší autorizovaný servis HONDA.
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KONTROLA LANKA ZAPÍNÁNÍ SEKACÍHO NOŽE
Změřte chod sepnutí [2] hrazdy [1] zapínání sekacího nože se stlačeným bezpečnostním 
žlutým tlačítkem. Délka chodu [2] zapnutí nože by měla být v rozmezí 30 – 60 mm od 
ovládací rukojeti [3]. V poloze hrazdy zapnutí nože v tomto rozmezí musí být sekací nůž 
zapnutý. Při delším uvolnění hrazdy by se měl sekací nůž zastavit.

POZNÁMKA: Pokud zapínání sekacího nože nefunguje nebo dochází k zapínání mimo 
rozmezí uvedené výše, předejte sekačku ke kontrole do autorizovaného servisu Honda.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SEKACÍHO NOŽE 
DEMONTÁŽ SEKACÍHO NOŽE
1. Ujistěte se, že je ze sekačky vyjmuta baterie a odpojovací klíč.
2. Sekačku převraťte na pravý bok tak, aby bezpečnostní žluté tlačítko [1] bylo nahoře.
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3. Pomocí 14mm nástrčkového klíče uvolněte dva šrouby [2] s podložkami [3] sekacího 
nože [5] a demontujte sekací nůž z unašeče [4]. Pro zablokování sekacího nože proti 
otáčení při uvolňování šroubů použijte vhodný dřevěný hranol.

4. Sekací nůž [5] demontujte.

MONTÁŽ SEKACÍHO NOŽE
1. Prostor montáže nože řádně vyčistěte.
2. Sekací nůž [1] přiložte k unašeči a pomocí dvou šroubů [2] a speciálních podložek [3], 

nůž upevněte jak je znázorněno na obrázku níže. 
Moment dotažení šroubů sekacího nože: 54 N·m

Dbejte aby bylo použito pouze originálních upínacích šroubů speciálně konstruovaných 
k tomuto účelu. Poloha podložek musí být vydutím (značkou „OUT“) k hlavě šroubu.
3. Upínací šrouby nožů dotáhněte pomocí momentového klíče na požadovaný moment 

dotažení. Pro zablokování sekacího nože proti otáčení při dotahování šroubů použijte 
vhodný dřevěný hranol [4].
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UPOZORNĚNÍ:
• Pokud nevlastníte momentový klíč, požádejte svůj autorizovaný servis Honda, aby Vám 

dříve než začnete sekat, šrouby řádně dotáhnul.
• Pokud jsou šrouby přetaženy, hrozí jejich destrukce. Pokud jsou nedostatečně dotaženy, 

hrozí jejich uvolnění a vypadnutí. V každém případě hrozí během provozu vymrštění 
rotujících čepelí do okolí.

VÝMĚNA SEKACÍHO NOŽE

UPOZORNĚNÍ:
• Správné vyvážení nože je důležité pro kvalitní a bezpečnou 

práci stroje. Pokud je nůž poškozen, či nelze jej řádně vyvážit, 
nůž neprodleně vyměňte.

• V případě nutnosti používejte výhradně originální nůž Honda.

BROUŠENÍ SEKACÍHO NOŽE
UPOZORNĚNÍ:
• Z důvodu zabránění extrémního ubroušení těla nože či způsobení nevyváženosti, raději 

předejte nůž k nabroušení do autorizovaného servisu HONDA.

1. Broušení čepelí žacího nože věnujte zvýšenou pozornost a při broušení zvýšenou 
ostražitost. V případě nutnosti nůž brousit, je nutné brousit obě čepele. Čepel se brousí 
zásadně pouze z jedné, vrchní strany. Dodržujte originální úkos čepele.

2. Po nabroušení nože zkontrolujte pomocí šroubováku vyváženost nože. V případě, že je 
nůž nakloněn k jedné straně, je nutné váhu na těžší straně ubrat. V případě extrémního 
náklonu, nůž raději vyměňte.
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ČIŠTĚNÍ CHLADÍCÍHO ŽEBROVÁNÍ MOTORU A LOŽE PRO BATERII
1. Pomocí jemného vhodného kartáče odstraňte případné nečistoty a zbytky trávy z okolí 

chladících žeber motoru a lože pro umístění baterie. (viz. obr.)

Lože pro baterii

Chladící žebrování motoru

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA SBĚRNÉHO TRAVNÍHO KOŠE
ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍHO VAKU SBĚRNÉHO TRAVNÍHO KOŠE

UPOZORNĚNÍ:�
• Čištění textilního vaku vysokotlakým proudem vody může vést k jeho 

poškození.
• Zanešená oka v textilii vaku snižují efektivitu sběru trávy do sběrného 

koše.
• Čištění provádějte proplachováním koše zvenčí dovnitř tak, aby došlo 

k vyplavení nečistot ze struktury tkaniny. Před dalším použitím musí být 
koš dokonale vysušen. Vlhký koš se mnohem rychleji zanáší.
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 POZOR
Ujistěte se, že není sběrný koš jakýmkoliv způsobem poškozen, roztrhán, rozpárán 
či roztřepen. Vymrštěné předměty mohou otvorem v koši proletět a zasáhnout 
obsluhu či postranní osob a způsobit vážné poranění. V opačném případě musí být 
koš vyměněn za nový.

VÝMĚNA TEXTILNÍHO VAKU SBĚRNÉHO TRAVNÍHO KOŠE
Travní koš podléhá opotřebení i při normálním způsobu používání.
Pravidelně kontrolujte, zda travní koš není roztržený nebo jinak poškozený. Pro výměnu 
používejte výhradně originální náhradní díl Honda.

1. Vyvlékněte plastové okraje [1] poškozeného vaku [3] a vyjměte ocelový rám koše [2].
2. Navlékněte rám do nového vaku a zavlékněte plastové okraje [1] na konstrukci rámu.

ČIŠTĚNÍ STROJE
Před uskladněním nebo transportem sekačku zbavte zbytků trávy a jiných nečistot. 
V případě potřeby použijte měkký suchý kartáč nebo vhodnou jemnou textilii.
Na čištění sběrného travního koše nepoužívejte 
vysokotlakou myčku. Využijte běžně tekoucí vody ze 
zahradní hadice.
Na mytí sekačky lze používat čistících prostředků 
určených např. na čištění automobilů.
Pravidelným čištěním sekací komory sekačky se 
udržuje vysoký sekací a sběrný výkon sekačky.
Prostor lože baterie řádně vyčistěte. Ujistěte se, že 
v prostoru pro baterii nejsou zbytky trávy ani jiné 
nečistoty a připojovací kontakty nejsou zoxidovány či 
jinak znečištěny.
Při mytí sekačky se vyvarujte zatékání vody 
do prostoru baterie, elektomotoru a dalšího 
elektrozařízení.
Pro čištění sekačky nepoužívejte žádné agresivní 
mycí prostředky.
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HARMONOGRAM ÚDRŽBY
PRAVIDELNÝ INTERVAL (3)
Provádějte v uvedených 
měsíčních intervalech 
nebo provozních hodinách 
v závislosti co nastane dříve

Před 
každým 
použitím

Každých 
100 hodin 

nebo 
každý rok

Každých 
150 hodin 

nebo 
každé 2 

roky

Viz strana

POLOŽKA ÚDRŽBY
Dotažení šroubů  
sekacího nože Kontrola  26

Sekací nůž  
(Deformace / Poškození) Kontrola  15

Sběrný travní koš Kontrola  11, 23, 28
Hrazda zapínání pojezdu 
(HRG466XB)

Kontrola  20
Seřízení  (1) -

Lanko zapínání  
sekacího nože Kontrola  24

Řemen pojezdu Kontrola  (1) (2) -
Mulčovací klapka 
(HRG466XB) Mazání  (2) -

Chladící žebrování motoru Čištění  28
Lože baterie Čištění  28
Volnost otáčení  
sekacího nože Kontrola  15

Celkový stav stroje Kontrola  15

(1) V případě nutnosti vyměnit.
(2) Tyto operace musí být prováděny autorizovaným servisem Honda, který má k dispozici 

vhodné nářadí a potřebnou odbornou dokumentaci.
(3) Zvláště při komerčním využití zaznamenávejte počet provozních hodin tak, aby mohl 

být stanoven termín řádné pravidelné údržby dle harmonogramu.
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DIAGNOSTIKA ZÁVAD
SEKAČKA NEPRACUJE

Pravděpodobná příčina Náprava
Vybitá baterie. Baterii nabít.
Odpojovací klíč není v poloze ZAPNUTO (I). Odpojovací klíč uveďte do polohy ZAPNUTO (I).
Baterie není v sekačce zajištěna zámkem. Baterii správně nasuňte a zajistěte.

Baterie je příliš horká/studená. Nechte baterii vychladnout/zahřát–
Zkontrolujte stav baterie.

Baterie je vadná. Baterii vyměňte.

SEKAČKA PRACUJE PŘERUŠOVANĚ

Pravděpodobná příčina Náprava
Přerušená elektroinstalace uvnitř stroje. Kontaktujte autorizovaný servis Honda.

Došlo k aktivaci tepelné ochrany motoru. Sekačku nechte vychladnout a nastavte 
vyšší výšku sekání.

Poškozená vnější kabeláž. Kontaktujte autorizovaný servis Honda.

MOTOR SE PO ZAPNUTÍ IHNED VYPNE

Pravděpodobná příčina Náprava

Baterie není zcela nabitá. Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě 
nutnosti baterii nabijte.

Odpojovací klíč není zcela v poloze 
ZAPNUTO (I).

Odpojovací klíč uveďte do polohy 
ZAPNUTO (I).

Baterie není v sekačce zajištěna zámkem. Baterii správně nasuňte a zajistěte.

Sekací nůž je omotán silnou vrstvou trávy. Odpojovací klíč uveďte do polohy 
VYPNUTO (O) a sekací nůž uvolněte.

Baterie je příliš horká/studená. Nechte baterii vychladnout/zahřát–
Zkontrolujte stav baterie.

POSEKANÁ PLOCHA JE PŘÍLIŠ MALÁ (MALÁ VÝDRŽ BATERIE)

Pravděpodobná příčina Náprava
Příliš nízká výška sekání. Zvětšete výšku sekání.
Tráva je příliš vysoká. Zvětšete výšku sekání.
Tráva je příliš hustá. Zvětšete výšku sekání a trávu sekejte častěji.
Baterie je na konci své životnosti. Baterii vyměňte za novou.

Baterie není zcela nabitá. Ujistěte se, že je před použitím baterie 
zcela nabitá.
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NEDOSTATEČNÉ SEKÁNÍ A SBĚR TRÁVY DO SBĚRNÉHO TRAVNÍHO KOŠE

Pravděpodobná příčina Náprava
Sekačka se pohybuje příliš rychle nebo je 
tráva příliš vysoká nebo příliš hustá.

Pokud možno snižte rychlost jízdy 
a zvětšete výšku sekání.

Vzhledem k povaze a stavu trávníku se 
sekačka pohybuje příliš rychle.

Kontaktujte autorizovaný servis Honda. 
(neplatí pro sekačku bez pojezdu)

Sběrný koš je plný nebo zanešený. Sběrný koš vyprázdněte. Pokud je sběrný 
koš zanešený, vyčistěte jej. (viz str.23 a 28).

Sekací prostor sekačky je zanešený trávou. Sekačku vyčistěte (viz str.24).
Sekací nůž je tupý, opotřebovaný či 
poškozený.

Sekací nůž naostřete nebo v případě 
nutnosti vyměňte (viz str.27).

Je namontován nesprávný sekací nůž. Namontujte správný sekací nůž. (viz 
str.26).

NADMĚRNÉ VIBRACE

Pravděpodobná příčina Náprava

Sekací nůž je uvolněný, ohnutý či jinak 
poškozený nebo nesprávně vyvážený.

Šrouby sekacího nože řádně dotáhněte. 
V případě poškození sekacího nože jej 
vyměňte (viz. str.13) nebo sekačku předejte 
do autorizovaného servisu Honda.

Jiné mechanické poškození sekačky, např. 
ohnutá hřídel motoru.

Sekačku předejte do autorizovaného 
servisu Honda.

SKLADOVÁNÍ
PŘÍPRAVA SEKAČKY NA USKLADNĚNÍ
Před uskladněním se ujistěte, že jste ze sekačky vyjmuli baterii a odpojovací klíč.

V zájmu zachování dlouhé životnosti stroje je nezbytně nutné zajistit vhodné místo pro 
uskladnění sekačky. Pokud je to možné, vyhněte se nevětraným místům se zvýšenou 
vlhkostí. Vlhko podporuje korozi kovových částí stroje.

Uskladnění na konci sezóny:
- Vyjměte baterii ze sekačky a uskladněte v suchém, bezprašném místě se stálou 

teplotou. Pokud možno bez minusových teplot.
- Na stroj nepokládejte žádné další předměty.
- Před uskladněním na delší období stroj řádně vyčistěte a ošetřete vhodným 

konzervačním prostředkem např. jako se používá na automobil.

POZNÁMKA: Prostudujte pečlivě postup pro uskladnění baterie.
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TRANSPORT
TRANSPORT SEKAČKY

 POZOR
Před naložením sekačky k transportu nebo před sklopením ovládací rukojeti se 
ujistěte, že je ze stroje vyjmuta baterie a odpojovací klíček.

Pro zjednodušení manipulace:
1. Demontujte ze sekačky sběrný travní koš (viz. str. 11).
2. Uvolněte křídlové matice [1] rukojeti [2] a rukojeť sklopte vpřed.

POZNÁMKA:
Při sklopení rukojeti dbejte aby nedošlo k přiskřípnutí či poškození některého z ovládacích 
kabelů.
NAKLÁDÁNÍ SEKAČKY

UPOZORNĚNÍ:
• Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat vlastní pohon sekačky při nakládání 

na automobil po najížděcí rampě.
• Z důvodu zabránění poškození systému pojezdu nezapínejte pojezd při pohybu sekačky vzad.
• Sekačku přepravujte zajištěnou v horizontální poloze se všemi čtyřmi koly na podlaze.
• Při nakládání sekačky po rampě si v případě nutnosti vyžádejte pomoc.
• Sklon nakládací rampy nesmí převyšovat 15° (26%).
• Při transportu sekačku řádně zajistěte proti možnému pohybu pomocí popruhů a kola 

zajistěte klínky.
• Upínací popruhy nesmí zasahovat hrazdu zapínání sekacího nože, hrazdu zapínání 

pojezdu a žádné z ovládacích kabelů a lanek.
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DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE
KDE NAJÍT PŘEHLED AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ

Navštivte prosím internetové stránky:
www.hondastroje.cz
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ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ 
MATERIÁL
Pro nákup uvedených náhradních dílů, příslušenství či spotřebního materiálu navštivte 
autorizovaného prodejce Honda.

 POZOR
Z bezpečnostních důvodů je důrazně zakázáno montovat jakékoliv jiné než výše 
specifikované díly a příslušenství navržené výrobcem a určené pro váš model a typ 
sekačky.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

17 CZ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

(*) Údaje platí pro režim sekání se sběrem trávy do sběrného travního koše.

MODEL SEKAČKY HRG416XB HRG466XB
TYP SEKAČKY PEEA PEUA SEEA SEUA

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Kódové označení MCEF MCDF
Určení Sekání trávy na pravidelně udržovaných travnatých plochách 
Rozměry D × Š × V mm 1 415 × 453 × 980 1 470 × 497 × 980
Hmotnost kg 22,5 22,5 27,5 27,5
Rozchod kol PŘ/ZA mm 369 / 395 419 / 439
Šířka záběru sekání cm 41 46
Nastavení výšky sekání mm 6 poloh (20 až 74 mm)
Průměr kola přední/zadní mm 178 / 212
Objem sběrného travního koše  50 55

dB(A) 78,20 - 79,30 -Hladina akustického tlaku v místě obsluhy 
(dle EN60335-2-77:2010)
Zkreslení dB(A) 1,00 - 1,00 -

dB(A) 89,04 - 91,80 -Naměřená hladina hluku 
(dle směrnic 2000/14/ES a 2005/88/ES)
Zkreslení dB(A) 1,19 - 0,86 -
Garantovaná hladina hluku 
(dle směrnic2000/14/ES, 2005/88/ES) dB(A) 91 - 93 -
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Maximální výkon W 1 000 1 800
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POLSKO
Aries Power Equipment 

Puławska 467
02-844 Warszawa

Tel.: +48 (22) 861 43 01 
Fax: +48 (22) 861 43 02 
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http://www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

TURECKO
Anadolu Motor Uretim Ve

Pazarlama As
Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4
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Kocaeli
Tel.: +90 262 999 23 00
Fax: +90 262 658 94 17
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Cain Road
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Tel.: +44 (0)845 200 8000
http://www.honda.co.uk
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Tel.: +386 1 562 37 00
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Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
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SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00
http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

KYPR
Powerline Products Ltd
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Tel.: 0035799490421 
info@powerlinecy.com 

http://www.powerlinecy.com

IZRAEL
Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd. -

Honda Division
Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Israel
+972-3-6953162
OrenBe@mct.co.il

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Honda Motor Europe Ltd

Slovensko, organizačná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
http://www.honda.sk

ČESKÁ REPUBLIKA
BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka
Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

ITÁLIE
Honda Motore Europe Ltd
Via della Cecchignola, 13

00143 Roma
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TIMA A/S

Ryttermarken 10
DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30
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MAKEDONIE
AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence
SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00
http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

ŠPANĚLSKO a všechny
jeho provincie

Greens Power Products, S.L. 
Poligono Industrial Congost –Av 

Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona Tel.: 

+34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80

http://www.hondaencasa.com
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ÚVOD 
 
Vážený zákazníku,  
 
tuto Servisní knížku předává autorizovaný prodejce motorových strojů HONDA každému 
zákazníkovi, který si koupí nový motorový stroj HONDA. 
 
Oddíl s podrobnostmi o stroji a jeho vlastníku vyplňuje Váš autorizovaný prodejce 
motorových strojů HONDA a slouží Vám také jako záruční doklad. 
 
Tato servisní knížka Vám rovněž přehledným způsobem umožňuje dokladovat záznamy           
o servisních úkonech.  Řádně vyplněné záznamy slouží k případnému prodloužení záruky              
a mohou zvýšit hodnotu Vašeho stroje při jeho případném dalším prodeji a předání dalšímu 
vlastníku. 
 
Návod na používání a Servisní knížka jsou považovány za nedílnou součást dokumentace 
ke stroji a měly by tak být v případě dalšího prodeje stroje novému vlastníku předány spolu 
se strojem. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či problémů se strojem je Váš autorizovaný prodejce 
motorových strojů HONDA připraven Vám kdykoliv pomoci, prosíme, neváhejte jej 
kontaktovat. Seznam autorizovaných prodejců je k dispozici na našich webových stránkách 
uvedených níže.  
 
Další informace o novinkách v naší nabídce, ale i podrobnosti o Vašich právech                             
a povinnostech najdete na našich webových stránkách, a to včetně Všeobecných 
obchodních a servisních podmínek.  
 
Pevně věříme, že zakoupený stroj Vám usnadní a zpříjemní Vaši činnost a budete se Těšit 
z mnoha odpracovaných hodin s Vaším novým výkonným strojem HONDA. 
 
 
 

Výhradní dovozce Honda Power Equipment pro Českou republiku:  
 

BG Technik cs, a.s. 
Honda Power Equipment 
U Závodiště 251/8 
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 

     tel.: 283 87 08 48 - 51 
     fax.: 266 71 11 45 
     e.mail: honda@bgtechnik.cz 
     www.hondastroje.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ZÁRUČNÍ DOBA 
 
Firma BG Technik cs, a.s. jako výhradní zástupce HONDA POWER EQUIPMENT pro ČR 
s nabytím účinnosti zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. NOZ) & 
zákon o ochraně spotřebitele zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění 
(tzv. ZOS) poskytuje pro spotřebitele na vady zakoupeného stroje záruku 2 roky od data 
převzetí stroje uvedeného v dokladu o koupi stroje. 
Během této doby autorizovaný servis Honda bezplatně opraví nebo odstraní jakékoliv 
závady zjištěné na stroji v souladu se zákonem a Všeobecnými obchodními a servisními 
podmínkami. 
 

 Standardní záruka 2 roky 
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. NOZ) & zákon o ochraně 
spotřebitele zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (tzv. ZOS) 
stanovená záruční lhůta pro spotřebitele činí 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. 
Firma BG Technik cs, a.s. si vyhrazuje právo úpravy záruční lhůty pro podnikatele, a to 
způsobem uvedeným ve smlouvě a není-li uvedeno ve smlouvě zvláštní ujednání, pak dle 
Všeobecných obchodních a servisních podmínek. 
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Záruka se vztahuje výhradně na výrobky vyráběné firmou Honda Motor Co. Ltd. a jejími 

výrobními pobočkami po celém světě. 
2. Kupujícímu je poskytována záruka v souladu se zákonem a nad rámec zákona má 

možnost si zvolit při splnění podmínek pětiletou prodlouženou záruku. 
3. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a na poruchy vzniklé vlivem chyb ve 

výrobě a na tím způsobené vady funkčnosti a provozuschopnosti stroje. Tato záruka nijak 
nenarušuje práva spotřebitelů, ale ani podnikatelů stanovená zákonem, ale je jejich 
doplněním nad rámec zákonem stanovených práv. 

4. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis HONDA, který je 
držitelem příslušného certifikátu.  

5. Nárok na záruční opravu lze uplatnit jen v případě, že nedošlo ze strany zákazníka či jiné 
osoby k jakémukoliv neodbornému zásahu do konstrukce stroje nebo jeho opravě. 
Záruka je poskytována jen na originální díly stroje. 

6. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti a 
parametry obvyklé pro dotyčný druh výrobku a zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční 
změny stroje bez předchozího upozornění.  

7. K uplatnění záruky je zapotřebí předložit doklad o koupi stroje a případně též záruční list. 
8. Nárok na záruku zaniká, jestliže: 

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k používání nebo byl poškozen 
jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany zákazníka či jiné třetí osoby, zejména 
neautorizovaného servisu. 

b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je 
určen. 

c) nelze předložit doklad o koupi stroje. 
d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí. 
e) nebylo během záruční doby používáno originálních náhradních dílů, spotřebních 

materiálů a provozních náplní HONDA, zejména tak jako používání neoriginálních 
zapalovacích svíček a vzduchových a olejových filtrů.  

f) bylo použito staré, zvětralé či jinak kontaminované nebo znehodnocené palivo. 
g) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné 

údržby. 
h) k opravám v záruční době nebylo použito originálních náhradních dílů. 
i) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí. 
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j) byl proveden zásah do konstrukce výrobku bez souhlasu výrobce, popř. dovozce. 
k) vady byly způsobeny neodborným skladováním, či manipulací s výrobkem. 
l) došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a 

skutečného technického stavu stroje. 
9. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen. 
10. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich 

normální funkce (např.  lakování, šňůra ručního startéru atd.) 
11. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou 

dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako: 
a) běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu jako např. olejová náplň, 

vzduchový filtr, zapalovací svíčka, spojovací materiál atd. 
b) netěsnosti karburátoru, zanesení karburátoru, zanesení palivového systému 

způsobené použitím znečištěného, kontaminovaného nebo zvětralého paliva. 
c) závady způsobené nedbalostí, špatným zacházením nebo používáním jinak, než je 

uvedeno v Návodu na používání stroje. 
d) závady způsobené používáním stroje v nedostatečně větraném, prašném, vlhkém či 
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12. Prodloužená ani jiná záruční doba se nevztahuje na akumulátory, které jsou spotřebním 

zbožím. 
13. Záruka se dále nevztahuje na stroje využívané k závodním účelům. 
14. Tato záruka rovněž nepokrývá výdaje vznikající v souvislosti se záruční opravou, jako: 

a) výdaje vzniklé dopravou stroje do autorizovaného servisu, nestanoví-li zákon nebo 
smlouva jinak. 

b) jakékoliv výdaje ve spojitosti s poraněním osob nebo náhodným poškozením 
majetku. 

c) kompenzace za časové ztráty, obchodní ztráty nebo poplatky za nájem náhradního 
zařízení po dobu záruční opravy. 

15. HONDA si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu záruční opravy.  
16. Na všechny originální součásti vyměněné podle této záruky se vztahuje tato záruka po 

zbývající dobu její platnosti. 
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