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Manuál k použití 
 

Návod, jak správně sestavit secí stroj Cresco SRS 

 

A) Otevřete krabici s Cresco SRS a rozložte veškerý obsah na podlahu. Spočítejte všechny položky a ujistěte se, 

že je balení kompletní. 

Balení obsahuje: 

1. Sáček Cresco SRS obsahující 10 secích desek 

2. Zadní kolo 

3. Sekce s rukojetí 

4. Hlavní tělo s připojeným předním kolem 

5. Rameno pro značení řady 

6. Nastavitelná radlice 

B) Budete potřebovat následující nástroje: klíč 10 mm, klíč 13 mm a kleště. 

C) Odstraňte dlouhý šroub umístěný ve středu položky 2 (zadní kolo). 

D) Zarovnejte středový otvor položky 2 (zadní kolo) se zadním otvorem položky 4 (rám hlavního těla). 

Dotažením matice zajistěte položku 2 (zadní kolo). 

E) Odstraňte zvýrazněné matice z položky 4 (rám hlavního těla). Vyšroubujte stejné matice i na opačné straně. 

F) Zarovnejte otvory položky 3 (část s rukojetí) se šrouby vyčnívajícími z položky 4 (rám hlavního těla). Položte 

položku 3 (část s rukojetí) na položku 4 (rám hlavního těla) a utáhněte zvýrazněné matice. 

G) Vezměte položku 5 (značkovací rameno) a odstraňte matici umístěnou na spodním konci. 

H) Vložte šroub vyčnívající z položky 5 (značkovací rameno) do otvoru zobrazeného na položce 4 (rám hlavního 

těla). Zajistěte položku 5 (značkovací rameno) maticí, kterou jste odstranili v kroku G. 

I) Vezměte položku 6 (nastavitelná radlice) a mírně povolte křídlovou matici. Zasuňte položku 6 (nastavitelná 

radlice) na značku hloubky vyčnívající ze spodní části položky 4 (rám hlavního těla). 

J) Váš secí stroj Cresco SRS je nyní kompletní a nyní můžete vložit secí desku. 
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Jak používat Cresco SRS 
 

Chcete-li použít Cresco SRS, postupujte podle těchto jednoduchých kroků 

 

1) Chcete-li najít správnou secí desku, podívejte se na zadní část krabice s produktem. Pro účely tohoto 

vysvětlení budeme vysazovat velké zelí, které vyžaduje secí desku číslo jedna. 

2) Vložte výsevní desku do násypky SRS tak, že ji umístíte přes střed upevnění a otočením ve směru hodinových 

ručiček ji zajistíte na místě. 

3) Vyberte požadovanou hloubku a délku řádku. Tyto informace by měly být uvedeny na balení semen, ale 

pokud ne, jednoduše je vyhledejte online. 

4) Nastavte hloubku setí na doporučenou hloubku pro vaše konkrétní ovoce nebo zeleninu. 

5) Nastavte značkovač řádku na požadovanou vzdálenost řádku, jak je znázorněno. 

6) Nasypte semena do násypky. Ujistěte se, že nepřekračujete maximální rysku plnění. Přeplnění zásobníku 

může mít za následek nadměrné použití, které může poškodit váš výnos. 

7) Secí stroj Cresco SRS je nyní připraven k použití. Před zahájením prvního průchodu je vždy nejlepší vyznačit 

přímku. Snadný způsob, jak toho dosáhnout, je napíchnout kousek provázku na kolíky na obou koncích řádku. 

8) Zapněte přednastavenou značku řádku. Roztlačte secí stroj vpřed pomalou rychlostí chůze za strunou, kterou 

jste označili pro svou první řadu. 

9) Na konci prvního řádku se zastavte a umístěte značkovač zpět do jeho držáku ve svislé poloze. Značka bude 

mít stopu, kterou je třeba sledovat pro další výsevní řádek (druhý řádek). Nyní umístěte značkovač na opačnou 

stranu (po vaší levé straně) a tlačte secí stroj podél dráhy vytvořené značkovačem při první jízdě (druhá řada). 

Po použití  

Secí stroj nevyžaduje žádnou významnou údržbu. Mezi jednotlivými použitími se doporučuje vyjmout výsevní 

desku v zásobníku. Chcete-li secí desku v zásobníku vyjmout nebo přepnout, jednoduše ji přidržte a otočte proti 

směru hodinových ručiček, poté se uvolní. Neskladujte s osivem v zásobníku, vždy jej vyprázdněte, aby nedošlo 

k rozkladu osiva v zásobníku po dobu skladování. Doporučuje se vyčistit vnitřek zásobníku, aby byl připravený k 

dalšímu použití. Uložte Cresco SRS spolu s vakem na secí desky na bezpečném suchém místě.  

 

 

 

 


