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1 INTRODUCTION
Your product has been engineered and manufactured to
high standards for dependability, ease of operation, and
operator safety. When properly cared for, it will give you
years of rugged, trouble-free performance.

1.1 INTENDED USE
The product fitted with a cutting attachment mounted on
a pole to enable the operator to cut the branches of
standing trees but not intends for cutting woods as
normal chainsaw.

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced understanding, or lack
of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

2 GENERAL POWER TOOL
SAFETY WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
battery-operated (cordless) power tool.

2.1 WORK AREA SAFETY
• Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark

areas invite accidents.
• Do not operate power tools in explosive

atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

• Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose
control.

2.2 ELECTRICAL SAFETY
• Do not expose power tools to rain or wet

conditions.Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

2.3 PERSONAL SAFETY
• Stay alert, watch what you are doing and use

common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A lapse of

attention while operating power tools may result in
serious personal injury.

• Use personal protection. Always wear eye
protection. Protective products such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing
protection used appropriately will reduce personal
injuries.

• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is
in the off position before connecting to power source
and/or battery pack and when picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energizing power tools that have the
switch on invites accidents.

• Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to
a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

• Do not over-reach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

• If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust related hazards.

2.4 POWER TOOL USE AND CARE
• Do not force the power tool. Use the correct power

tool for your application. The correct power tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was designed.

• Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

• Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

• Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

• Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
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• Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

• Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

2.5 BATTERY TOOL USE AND CARE
• Recharge only with the charger specified by the

manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

• Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

• When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws, or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or fire.

• Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with plenty of soap and
water. If liquid contacts eyes, immediately seek
medical help. Liquid ejected from the battery may
cause irritation or burns.

2.6 SERVICE
• Have your power tool serviced by a qualified repair

person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

3 SYMBOLS ON THE PRODUCT
Some of the following symbols may be used on this
product. Please study them and learn their meaning.
Proper interpretation of these symbols will allow you to
operate the product better and safer.

Symbol Explanation

Direct current-Type or characteris-
tic of current.

Precautions that involve your safe-
ty.

Read and understand all instruc-
tions before operating the product,
and follow all warnings and safety
instructions.

Symbol Explanation

Wear eye protection.

Do not expose the product to rain
or moist conditions.

Wear ear protection.

Wear head protection.

Wear safety footwear.

Wear non-slip, heavy duty gloves.

DANGER! Risk of electrocution!

4 RISK LEVELS
The following signal words and meanings are intended
to explain the levels of risk associated with this product.

SYM-
BOL

SIGNAL MEANING

DANGER Indicates an imminently
hazardous situation,which,
if not avoided, will result in
death or serious injury.

WARNING Indicates a potentially haz-
ardous situation,which, if
not avoided, could result in
death or serious injury.

CAUTION Indicates a potentially haz-
ardous situation, which, if
not avoided, may result in
minor or moderate injury.

CAUTION (Without Safety Alert Sym-
bol) Indicates a situation
that may result in property
damage.
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5 RECYCLE

Separate collection. You must not dis-
card with usual household waste. If it is
necessary to replace the machine, or if it
is no more use to you, do not discard it
with household waste. Make this ma-
chine available for separate collection.

Separate collection of used machine
and packaging let you recycle materials
and use them again. Use of the recycled
materials helps prevent environmental
pollution and decreases the require-
ments for raw materials.

At the end of their useful life, discard
batteries with a precaution for our envi-
ronment. The battery contains material
that is dangerous to you and the envi-
ronment. You must remove and discard
these materials separately at a equip-
ment that accepts lithium-ion batteries.
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1 ÚVOD
Váš výrobek byl navržen a vyroben na vysokou úroveň
spolehlivosti, snadné ovládání a bezpečnost obsluhy.
Při správné péči získáte roky spolehlivého a
bezporuchového provozu.

1.1 SPRÁVNÉ POUŽITÍ
Výrobek je opatřen řezným nástavcem přichyceným na
tyči, který umožňuje obsluze stroje řezat větve porostů,
ale neřeže dřevo jako řetězová pila.

Zařízení není určeno pro používání osobami (včetně
dětí) s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto
osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně
poučeny odpovědnou osobou o bezpečném používání
zařízení.

Dohlédněte na děti, abyste se ujistili, že si s elektrickým
nářadím nehrají.

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ
VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S
ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

 VAROVÁNÍ
Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a
všechny instrukce. Nedodržení varování a pokynů
může mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí
použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na
vaše akumulátorové (bezdrátové) elektrické nářadí.

2.1 BEZPEČNOST PRACOVNÍHO
PROSTORU

• Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní
oblasti mohou vést k úrazům.

• Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Elektrické nástroje a přístroje
produkují jiskry, které mohou zapálit prach nebo
výpary.

• Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a
přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti.
Nesoustředěnost může způsobit ztrátu kontroly.

2.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
• Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému

prostředí.Vniknutí vody do elektrického nářadí
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2.3 BEZPEČNOST OSOB
• Zůstaňte pozorní, sledujte, co děláte a používejte

zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Ztráta
pozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít
za následek vážný úraz.

• Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy
používejte ochranu očí. Vhodné ochranné pomůcky,
jako např. respirátor, protiskluzová bezpečnostní
obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu snižují
riziko úrazu.

• Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke
zdroji napětí a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí se ujistěte, že spínač je ve
vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s
prstem na spínači, nebo zapojování elektrického
nářadí, které má zapnutý spínač, může snadno
způsobit nehodu či úraz.

• Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte
seřizovací nářadí nebo klíče. Nářadí nebo klíč, který
ponecháte připevněn k otáčející se části
elektrického nářadí, může způsobit osobní zranění.

• Nepřeceňujte se. Vždy udržujte pevný postoj a
rovnováhu. Umožňuje to lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.

• Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice
mimo dosah pohybujících se částí. Volný oděv,
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny
pohybujícími se díly.

• Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
odsávání prachu a sběrnými zařízeními, zajistěte
jejich správné připojení a řádnou funkci. Použití
odsávání prachu může snížit nebezpečí týkající se
prachu.

2.4 POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A PÉČE

• Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši aplikaci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji rychlostí, pro
kterou bylo navrženo.

• Nepoužívejte nářadí, pokud ho spínač nezapne a
nevypne. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze
ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být
opraveno.

• Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství
nebo před uložením nepoužívaného elektrického
nářadí odpojte vidlici od zdroje energie a/nebo
akumulátoru. Tato preventivní opatření snižují riziko
neúmyslného spuštění elektrického nářadí.

• Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a
nedovolte ostatním osobám, které nejsou
seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto
návodem, aby s nářadím pracovali. Elektrické
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nářadí se v rukou nekvalifikovaných osob stává
nebezpečným.

• Provádějte pravidelnou údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte ho před použitím opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.

• Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se ovládají.

• Používejte elektrické nářadí, příslušenství a
pracovní nástroje atd. v souladu s těmito pokyny s
přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která
má být provedena. Používání elektrického nářadí k
činnostem, pro které není určeno, může vést k
nebezpečným situacím.

2.5 POUŽITÍ A PÉČE O
AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

• Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
způsobit riziko požáru při použití s jiným
akumulátorem.

• Používejte elektrické nářadí pouze s výslovně
určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů
může způsobit riziko úrazu a požáru.

• Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou spojit vývody
akumulátoru navzájem. Zkrat pólů akumulátoru
může způsobit popáleniny nebo požár.

• V nevhodných podmínkách může kapalina unikat z
akumulátoru. Zabraňte kontaktu. Pokud dojde k
náhodnému kontaktu, opláchněte velkým
množstvím mýdla a vody. Při zasažení očí kapalinou
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina
unikající z akumulátoru může způsobit podráždění
nebo popáleniny.

2.6 SERVIS
• Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí

kvalifikované osobě používající pouze shodné
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečnost elektrického
nářadí.

3 SYMBOLY NA VÝROBKU
Na tomto výrobku se mohou nacházet některé z
následujících symbolů. Prostudujte si je a seznamte se
s jejich významem. Správná interpretace těchto
symbolů vám umožní lépe a bezpečněji pracovat s
výrobkem.

Symbol Vysvětlení

Stejnosměrný proud - Typ nebo
charakteristika proudu.

Bezpečnostní opatření týkající se
vaší bezpečnosti

Před použitím výrobku si přečtěte
a porozumějte všem pokynům,
dodržujte všechna varování a bez-
pečnostní pokyny.

Vždy používejte ochranu očí.

Výrobek chraňte před deštěm a
vlhkem.

Používejte chrániče sluchu.

Používejte ochranu hlavy.

Používejte ochrannou obuv.

Používejte protiskluzové, odolné
rukavice.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí usmrcení
elektrickým proudem. Nikdy se ne-
dotýkejte napájecích zdrojů ani tel-
efonických linek. Dodržujte od nich
minimální vzdálenost 15m. Udr-
žujte okolní osoby mimo nebez-
pečnou oblast.

4 ÚROVNĚ RIZIK
Následující signální slova a významy jsou určeny k
vysvětlení úrovně rizika spojeného s tímto výrobkem.

SYM-
BOL

SIGNÁL VÝZNAM

NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně
nebezpečnou situaci, která,
pokud se jí nevyhnete
bude mít za následek smrt
nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ Označuje potencionálně
nebezpečnou situaci, která,
pokud se jí nevyhnete, by
mohla vést k smrti nebo
vážnému zranění.
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Zvýraznění
Neřežte ve vzdálenosti menší než 15 metrů od drátů elektrického vedení. Předejdete tak možným vážnýmzraněním, nebo dokonce smrti způsobené zásahem elektrickým proudem. Přihlížející osoby by měly zdržovat ve vzdálenosti minimálně 15 metrů.



SYM-
BOL

SIGNÁL VÝZNAM

VÝSTRAHA Označuje potencionálně
nebezpečnou situaci, která,
pokud se jí nevyhnete,
může způsobit menší nebo
středně těžké zranění.

VÝSTRAHA (Bez výstražného sym-
bolu)Označuje situaci,
která může způsobit poš-
kození majetku.

5 RECYKLACE

Tříděný sběr. Nesmíte likvidovat s běž-
ným domovním odpadem. Pokud je
třeba stroj vyměnit, nebo pokud ho už
nepoužíváte, neodhazujte ho do domá-
cího odpadu. Odevzdejte tento stroj do
tříděného sběru.

Tříděný sběr použitých strojů a obalů
umožňuje recyklaci materiálů a jejich
opětovné použití. Použití recyklovaných
materiálů pomáhá předcházet znečištění
životního prostředí a snižuje požadavky
na suroviny.

Baterie po skončení jejich životnosti zlik-
vidujte s ohledem na naše prostředí.
Baterie obsahují materiál, který je ne-
bezpečný pro vás a životní prostředí.
Musíte odstranit a zlikvidovat tyto mate-
riály odděleně v zařízení, které přijímá
lithium-iontové baterie.
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1 ÚVOD
Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený podľa vysokých
noriem pre spoľahlivosť, jednoduchosť obsluhy a
bezpečnosť prevádzky. Ak je to správne zaistené,
prinesie vám to roky stabilnej, bezproblémovej
prevádzky.

1.1 URČENÉ POUŽITIE
Výrobok je vybavený rezacím príslušenstvom
namontovaným na tyči tak, aby obsluhe umožnil rezanie
vetví stojacich stromov, ale nie je určený na rezanie
dreva ako reťazová motorová píla.

Toto elektrické náradie nie je určené na používanie
osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené vnímanie
alebo nedostatok skúseností, pokiaľ na nich nedozerá
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto
osoba vopred nepoučila o obsluhe tohto elektrického
náradia.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo že
sa s prístrojom nehrajú.

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE

 VAROVANIE
Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a všetky
pokyny. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže
mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom,
požiar a/alebo vážne poranenie osôb.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú
potrebu v budúcnosti.

Výraz „elektrické náradie“ v pokynoch znamená
akumulátorové (bezšnúrové) elektrické náradie.

2.1 BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA
• Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené.

Neporiadok a tmavé priestory vedú k úrazom.
• Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom

prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých
kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo
výpary.

• Pri používaní elektrického náradia udržiavajte deti a
okolostojace osoby mimo pracoviska. Rozptyľovanie
pozornosti môže viesť ku strate kontroly.

2.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
• Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkým

podmienkam.Voda vniknutá do elektrického náradia
zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

2.3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
• Buďte pozorní, sledujte to, čo robíte a používajte

zdravý rozum pri práci s elektrickým náradím.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Strata pozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.

• Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy
používajte ochranu očí. Vhodné ochranné pomôcky
ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv,
ochranná prilba alebo ochrana sluchu znižujú riziko
úrazu osôb.

• Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k
zdroju napájania a/alebo akumulátoru, pri zdvíhaní
alebo prenášaní nástroja sa uistite, že prepínač je
vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na vypínači alebo aktivácia elektrického
náradia, ktorý má zapnutý vypínač môže viesť k
úrazu.

• Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte
akékoľvek nastavovacie nástroje alebo kľúče.
Nástroj alebo kľúč, ktorý zostane pripojený na
rotujúcu časť stroja, môže spôsobiť zranenie.

• Nepreceňujte sa. Vždy udržujte stabilný postoj a
rovnováhu. Umožňuje to lepšiu kontrolu elektrického
náradia v neočakávaných situáciách.

• Vhodne sa obliekajte. Nenoste šperky alebo voľný
odev. Udržujte vlasy, oblečenie a rukavice
v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúcich sa
dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.

• Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
zachytávanie prachu a úlomkov materiálu,
skontrolujte, či je k náradiu správne pripevnené.
Použitie odsávania prachu môže znížiť
nebezpečenstvo, ktoré súvisí s prachom.

2.4 POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ
O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

• Netlačte na elektrické náradie. Používajte správne
náradie na vašu prácu. Správne elektrické náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti,
na ktorú bolo určené.

• Nepoužívajte elektrické náradie v prípade, že
vypínač nie je možné zapnúť a vypnúť. Akékoľvek
elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom
je nebezpečné a musí sa opraviť.

• Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou
príslušenstva alebo pred uložením elektrického
náradia odpojte vidlicu od zdroja a/alebo
akumulátora. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia
náradia.

• Uchovávajte nepoužívané elektronáradie mimo
dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené
s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi
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náradie používali. Elektrické náradie je nebezpečné,
ak ho používajú neskúsené osoby.

• Starajte sa o elektrické náradie. Skontrolujte
nastavenie pohyblivých častí, poškodenie dielov a
akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
funkciu elektrického náradia. Ak je elektrické
náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa úrazov je zapríčinených nesprávne
udržiavaným náradím.

• Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými
čepeľami menej pravdepodobne uviaznu a
jednoduchšie sa ovládajú.

• Používajte elektronáradie, príslušenstvo, pracovné
nástroje a i. podľa týchto pokynov a rešpektujte
pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.
Použitie elektrického náradia na iné ako určené
účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

2.5 POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ
O NÁRADIE NA AKUMULÁTOR

• Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
spôsobiť riziko požiaru pri použití s iným
akumulátorom.

• Používajte elektrické náradie výhradne len s
určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť riziko úrazu a požiaru.

• Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť vzájomné skratovanie vývodov. Skrat
medzi svorkami akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.

• V nevhodných podmienkach môže kvapalina unikať
z akumulátora. Zabráňte kontaktu. Pri náhodným
kontakte s pokožkou opláchnite veľkým množstvom
mydla a vody. Pri zasiahnutí očí ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

2.6 SERVIS
• Nechajte vaše elektrické náradie opraviť

kvalifikovanou osobou s použitím iba identických
náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že
bezpečnosť stroja zostane zachovaná.

3 SYMBOLY NA VÝROBKU
Na tomto výrobku sa môžu nachádzať niektoré z
nasledujúcich symbolov. Preštudujte si ich a naučte sa
ich význam. Správna interpretácia týchto symbolov vám
umožní obsluhovať náradie lepšie a bezpečnejšie.

Symbol Vysvetlenie

Jednosmerný prúd - Typ alebo
charakteristika prúdu.

Opatrenia, ktoré sa týkajú vašej
bezpečnosti.

Prečítajte si a pochopte všetky po-
kyny pred uvedením výrobku do
prevádzky, postupujte podľa všet-
kých upozornení a bezpečnost-
ných pokynov.

Použite ochranu očí.

Nevystavujte produkt dažďu alebo
vlhkosti.

Použite ochranu sluchu

Noste ochranu hlavy.

Noste bezpečnostnú obuv.

Používajte protišmykové, odolné
rukavice.

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpe-
čenstvo úrazu elektrickým prúdom!

4 ÚROVNE RIZÍK
Nasledujúce signálne výrazy a významy majú vysvetliť
úrovne rizika spojeného s týmto produktom.

SYM-
BOL

SIGNÁL VÝZNAM

NEBEZPE-
ČENSTVO

Označuje bezprostredne
nebezpečnú situáciu, ktorá
môže mať za následok
smrť alebo závažné pora-
nenie.

VAROVANIE Označuje potenciálne ne-
bezpečnú situáciu, ktorá
môže mať za následok
smrť alebo závažné pora-
nenie.
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Lístek s poznámkou
Nepíľte vo vzdialenosti menšej ako 15 metrov od drôtov elektrického vedenia. Predídete tak možným vážnymzraneniam, alebo dokonca smrti spôsobenej zásahom elektrickým prúdom.Okolostojaci by sa mali zdržiavať vo vzdialenosti minimálne 15 metrov.



SYM-
BOL

SIGNÁL VÝZNAM

UPOZORNE-
NIE

Označuje potenciálne ne-
bezpečnú situáciu, ktorá
môže mať za následok
menšie alebo stredné pora-
nenie.

UPOZORNE-
NIE

(Bez symbolu bezpečnost-
ného upozornenia)Ozna-
čuje situáciu, ktorá môže
mať za následok poškode-
nie majetku.

5 RECYKLUJTE

Separovaný zber. Nesmiete zlikvidovať
s bežným domovým odpadom. Ak je po-
trebné vymeniť stroj, alebo ak ho už ne-
potrebujete, nelikvidujte stroj spolu s od-
padom z domácnosti. Odovzdajte tento
stroj do separovaného zberu.

Separovaný zber použitých zariadení a
obalov vám umožňuje recyklovať mate-
riály a znova ich používať. Používanie
recyklovaných materiálov pomáha zab-
rániť znečisteniu životného prostredia a
znižuje požiadavky na suroviny.

Na konci praktickej životnosti zlikvidujte
akumulátory podľa opatrení na ochranu
životného prostredia. Akumulátor obsa-
huje materiál, ktorý je nebezpečný pre
vás aj životné prostredie. Tieto materiály
musíte odstrániť a zlikvidovať samos-
tatne v závode, ktorý prijíma lítium-ión-
ové akumulátory.
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