
60V battery lawn trimmer USER’S MANUAL
60V Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG
Recortadora de césped con batería de 60 V MANUAL DE UTILIZACIÓN
Decespugliatore a batteria da 60V MANUALE D’USO
Débroussailleuse de 60 V av ec batterie MANUEL D’UTILISATION
Corta-relva com bateria de 60 V MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Grasmaaimachine met 60V b atterij GEBRUIKERSHANDLEIDING
Газонный триммер с питанием от батареи 60 В РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
60V akkukäyttöinen ruohotrimmeri KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
60 V batteridriven grästrimm er INSTRUKTIONSBOK
Plentrimmer med 60-volts batteri BRUKSANVISNING
60V batteridrevet græstrimmer
Podkaszarka do trawy z akumulatorem 60 V
Vyžínač trávníku akumulátorový 60 V
60 V akumulátorový strihač trávnika
60-voltni akumulatorski obrezovalnik trave
Trimer za košenje s baterijom od 60V
60V-os akkumulátoros fűnyíró
Maşină de tuns gazonul pe baterie la 60V
Тример за трева с 60 V акумулаторна батерия
Κοπτικό γρασιδιού μπαταρίας 60V
آلة تشذيب حشائش بطارية 60 فولت
60V akülü çim biçme makinesi
הללוס םע טלוו 60 אשד שמרח
60 V akumuliatorinė žoliapjovė
60 V akumulatora zāles trimmeris
Murutrimmer akuga 60 V
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BRUGERVEJLEDNING
PODRĘCZNIK OBSŻUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA POUŽITIE
UPORABNI KI PRIROČNIK
KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE
PЪКОВOДСТВO ЗА УПОТРЕБА
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
مدختسملا ليلد
KULLANICI KILAVUZU
מדריך למשתמש
NAUDOJIMO VADOVAS
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
KASUTUSJUHEND
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Vyžínač byl navržen a vyroben s ohledem na vysokou 
úroveň spolehlivosti, jednoduchosti provozu a 
bezpečnosti obsluhy. Při řádné péči vám bude i při 
náročné práci bez problémů sloužit.

ÚČEL POUŽITÍ
Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití.
Výrobek je navržen k sekání trávy, měkké plevele a 
podobné vegetace nepatrně nad úrovní země. Rovina 
sečení by měla být přibližně rovnoběžná s povrchem 
terénu.
Výrobek se nesmí používat k řezání nebo stříhání 
živých plotů, keřů nebo jiné vegetace, kde rovina řezu 
není rovnoběžná s povrchem terénu.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ 
VAROVÁNÍ

 VAROVÁNÍ
Přečtěte si veškerá bezpečnostní 
upozornění a všechny pokyny. 
Nedodržování upozornění a pokynů 
může vést k úrazu elektrickým 
proudem, ke vzniku požáru nebo 
vážnému zranění.

Uschovejte všechna upozornění 
a pokyny pro budoucí použití.
Pojem „elektrické zařízení“ 
v upozorněních odkazuje na 
elektrické zařízení napájené z 
elektrické sítě (pomocí kabelu) 
nebo z baterie (akumulátoru).

ZAŠKOLENÍ
 �Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. 
Seznamte se s ovladači a 
správným používáním zařízení.
 �Nikdy nedovolte dětem nebo 
osobám, které nejsou seznámeny 
s těmito pokyny, aby zařízení 
používaly. Věk obsluhující osoby 
může upravovat místní zákon 
nebo nařízení.
 �Pamatujte, že obsluhující osoba 
nebo uživatel je zodpovědný za 
nehody nebo nebezpečí, kterým 
jsou ostatní lidé nebo majetek 
vystaveni.

PŘÍPRAVA
 �Před použitím zkontrolujte 
bateriový modul, zda nejeví 
známky poškození nebo stárnutí. 
Pokud při používání dojde k 
poškození baterie, okamžitě 
zařízení vypněte a baterii 
vyjměte. Zařízení nepoužívejte, 
jestliže je baterie poškozená 
nebo opotřebovaná.
 �Před použitím vždy zařízení 
vizuálně zkontrolujte, zda 
ochranné kryty nejsou 
poškozeny, nesprávně umístěny 
nebo dokonce nechybí.
 �Nikdy zařízení nepoužívejte, 
vyskytují-li se v blízkosti lidé, 
zvláště děti nebo domácí mazlíčci.
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PROVOZ
 �Napájecí kabely udržujte z dosahu 
řezacího ústrojí.
 �Při práci se zařízením vždy 
používejte ochranu očí a 
bezpečnou obuv.
 �Vyhněte se používání zařízení 
za špatných povětrnostních 
podmínek, zejména v případě 
nebezpečí zásahu bleskem.
 �Zařízení používejte pouze za 
denního světla nebo při dobrém 
umělém osvětlení.
 �Nikdy zařízení nepoužívejte s 
poškozenými ochrannými kryty 
nebo bez správně nainstalovaných 
krytů.
 �Motor startujte pouze tehdy, 
pokud máte ruce i nohy z dosahu 
řezacího ústrojí.
 �V následujících případech 
zařízení vždy odpojte od zdroje 
napájení (např. vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky, odstraňte 
blokovací zařízení nebo 
vyměnitelnou baterii)
• když je zařízení ponecháno bez 
dozoru;

• před vyjímáním ucpaných 
zbytků;

• před kontrolou, čištěním nebo 
jakoukoliv prací na zařízení;

• po nárazu na cizí předmět;
• jestliže zařízení začne neobvykle 

vibrovat.
 �Dávejte pozor na poranění rukou 
a nohou, které žací ústrojí může 
způsobit.
 �Vždy se ujistěte, že ventilační 
otvory jsou čisté a bez zbytků.

ÚDRŽBA A USKLADNĚN
 �Před prováděním údržby nebo 
čištěním odpojte zařízení od 
zdroje napájení (např. vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky, odstraňte 
blokovací zařízení nebo 
vyměnitelnou baterii).
 �Používejte pouze výrobcem 
doporučené náhradní díly a 
příslušenství.
 �Zařízení pravidelně kontrolujte a 
udržujte. Opravu zařízení nechte 
provádět pouze kvalifikovaným 
autorizovaným servisem.
 �Pokud zařízení nepoužíváte, 
skladujte jej mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
TÝKAJÍCÍ SE VYŽÍNAČE 
TRÁVNÍKU
 �Tento přístroj mohou používat 
děti starší 8 let a osoby se 
sníženými psychickými, 
smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem 
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zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem nebo poučeni o 
bezpečném používání přístroje 
a chápou případná nebezpečí 
s tímto spojená.
 �Děti si nesmí s přístrojem hrát.
 �Děti nesmí provádět čištění a 
údržbu bez dozoru.
 �Před likvidací musí být baterie 
vyjmuta z přístroje.
 �Před vyjmutím baterie je nutné 
přístroj odpojit ze sítě.
 �Baterii je třeba bezpečně 
zlikvidovat.
 �Nepřeceňujte své síly. Vždy 
udržujte správný postoj a 
rovnováhu. Získáte tak lepší 
kontrolu nad elektrickým zařízením 
v neočekávaných situacích.
 �Vhodně se oblékejte. Nenoste 
volný oděv ani šperky. Vlasy, 
oblečení a rukavice udržujte vždy 
dostatečně daleko od pohyblivých 
částí. Volné oblečení, šperky nebo 
dlouhé vlasy mohou být zachyceny 
pohybujícími se částmi.
 �Tento přístroj není navržen pro 
používání osobami (včetně dětí) 
se sníženým intelektem, nebo 
s nedostatkem zkušeností a 
znalostí bez dozoru, nebo pokynů 
o použití přístroje osobou, 
zodpovídající za jejich zdraví. 
 �Zajistěte, aby zařízení nebylo v 

dosahu dětí, protože představuje 
potencionální nebezpečí.

SYMBOLY

Na stroji mohou být vyznačeny některé z uvedených 
symbolů. Naučte se s nimi pracovat a zapamatujte si 
jejich význam.Pouze správná interpretace symbolů je 
zárukou bezpečného a vhodného používání stroje.

SYMBOLY POJMENOVÁ Nž/
VYSVĚTLENž

Řádně si návod 
přečtěte,porozumějte veškerým 
pokynům a dodržujte všechny 
bezpečnostnínpokyny a 
bezpečnostní varování.

Noste ochranu sluchu a zraku.

Nevystavujte dešti nebo 
nepoužívejte vevlhkých 
podmínkách.

Dávejte pozor na odmrštěné 
nebo odletující předměty.
Všechny přihlížející,zvláště 
děti a zvířata udržujte ve 
vzdálenosti alespon 15m od 
pracovní oblasti.

Přihlížející udržujte v bezpečné 
vzdálenosti.
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Následující symboly a jejich názvy slouží k pochopení 
úrovně nebezpečí, které existuje při používání nářadí.

SYMBOL SIGNÁL VÝZNAM

NEBEZPEČÍ Označuje bezprost 
edně rizikovou 
situaci, které je teba p 
edejít, jinak bude jejím 
následkem smrt nebo 
vá né zranění.

VÝSTRAHA: Označuje mo nou 
rizikovou situaci, které 
je t eba pedejít, jinak 
jejím následkem m 
e b t smrt nebo váné 
zranění.

VAROV NÍ: Označuje mo nou 
rizikovou situaci, které 
je t eba pedejít, jinak 
jejím následkem m e 
b t smrt nebo vá né 
zranění.

VAROV NÍ: (Bez bezpečnostního 
v stra ného symbolu) 
Určujesituaci, která m e 
mít za následek vá né 
po kození.

SERVIS
Údržba vyžaduje extrémní péči a znalosti a měla by být 
prováděna pouze kvalifikovanýmservisním technikem.
Pro údržbu nebo servis doporučujeme výrobek vrátit 
do nejbližšího POVĚŘENÉHO OPRAVÁRENSKÉHO 
STŘEDISKA. Pokud opravujete, používejte pouze 
stejnénáhradní díly.

 
Obsluha každého poháněného nástroje může 
způsobit vniknutí cizího tělesa do očí a způsobit 
vážná osobní poranění. Vždy noste před započetím 
prací na nástroji bezpečnostní brýle nebo dle 
potřeby bezpečnostní brýle s postranními štítky 
nebo dle potřeby obličejovou masku. Doporučujeme 
bezpečnostní masku Wide Vision při nošení 
dioptrických brýlí nebo standardní bezpečnostní 
brýle s postranními štíty. Vždy noste ochranu očí 
označenou značkou slučitelnosti s EN 166.

Třídění odpadu. Tento výrobek se nesmí likvidovat 
v domovním odpadu. Pokud zjistíte, že je třeba 
váš výrobek vyměnit, či jej již nebudete používat, 
nelikvidujte jej v domovním odpadu. Výrobek 
odevzdejte ve sběrném dvoru.

Odevzdáním použitých výrobků a obalů ve sběrném 
dvoře podpoříte recyklaci.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá 
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje 
požadavky na suroviny.

Batteries

Li-ion

Na konci životnosti baterie je zlikvidujte tak, abyste 
nepoškodili životní prostředí. Akumulátor obsahuje 
materiál, který je nebezpečný vám i životnímu 
prostředí. Musí se vyndat a zlikvidovat odděleně 
ve sběrném zařízení, které odebírá lithium-iontové 
akumulátory.
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Tento drôtový strihač bol skonštruovaný a vyrobený 
podľa vysokého štandardu pre spoľahlivosť, 
jednoduchú obsluhu a bezpečnosť operátora. Pri 
dodržaní primeranej starostlivosti vám zaistí stabilnú a 
bezproblémovú prevádzku.

ÚČEL POUŽITIA
Tento produkt je určený len pre použitie v exteriéri.
Tej to produkt je určený na strihanie dlhej trávy, ľahkej 
buriny a podobnej vegetácie na úrovni zeme alebo 
kúsok nad ňou. Rezná rovina musí byť vždy približne 
rovnobežná s povrchom zeme.
Tento produkt sa nesmie používať na strihanie či 
orezávanie živých plotov, kríkov či inej vegetácie, kde 
rezná rovina nie je rovnobežná s povrchom zeme.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
VÝSTRAHY

 VÝSTRAHA
Prečítajte si všetky 
bezpečnostné výstrahy a 
pokyny. Pri nedodržaní týchto 
výstrah a pokynov môže dôjsť k 
úrazu elektrickým prúdom, požiaru 
a/alebo závažnému poraneniu.

Odložte všetky výstrahy a 
pokyny pre budúce použitie. 
Pojem „mechanický nástroj“ vo 
výstrahách sa vzťahuje na váš 
sieťový (káblový) mechanický 
nástroj alebo akumulátorový 
(bezkáblový) mechanický nástroj.

ŠKOLENIE
 �Pozorne si prečítajte pokyny. 
Oboznámte sa s ovládacími 
prvkami a správnou obsluhou 
zariadenia.
 �Nástroj nikdy nedovoľte 
používať deťom alebo osobám 
neoboznámeným s návodom na 
použitie. Miestne predpisy môžu 
obmedzovať vek obsluhujúcej 
osoby.
 �Myslite, na to, že za nehody 
alebo ohrozenie pre ostatné 
osoby alebo ich majetok nesie 
zodpovednosť obsluhujúca osoba 
alebo používateľ.

PRÍPRAVA
 �Pred použitím skontrolujte 
balenie batérie, či nevykazuje 
znaky opotrebovania. Ak sa 
batéria počas používania 
poškodí, vypnite zariadenie 
a batériu okamžite vyberte. 
Zariadenie nepoužívajte, ak 
je batéria poškodená alebo 
opotrebovaná.
 �Pred použitím vždy vizuálne 
skontrolujte, či zariadenie nie je 
poškodené, nechýbajú alebo nie 
sú správne nasadené ochranné 
kryty alebo štíty.
 �Keď sa v blízkosti nachádzajú iné 
osoby, najmä deti alebo domáce 
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zvieratá, nepoužívajte nástroj.

PREVÁDZKA
 �Napájací káble držte mimo 
miest, kde by sa mohli poškodiť 
prerezaním.
 �Pri práci so strojom používajte 
neustále chrániče zraku a pevnú 
obuv.
 �Nepoužívajte stroj v zlom počasí, 
najmä ak existuje riziko vzniku 
bleskov.
 �Stroj používajte za denného 
svetla alebo pri dobrom umelom 
osvetlení.
 �Nikdy nepoužívajte stroj, ktorý 
má poškodené kryty alebo štíty, 
alebo ktorý nemá nasadené kryty 
alebo štíty.
 �Motor zapnite len vtedy, keď 
nemáte ruky a nohy v blízkosti 
rezacích zariadení
 �Vždy odpojte stroj z elektrickej 
siete (t.j. odpojte zástrčku z 
elektrickej siete, odstráňte 
blokovacie zariadenie alebo 
demontovateľný akumulátor)
• vždy, keď necháte stroj bez 
dozoru,

• pred čistením blokovania,
• pred kontrolou, čistením alebo 
prácou na stroji,

• po zasiahnutí cudzím objektom,
• keď stroj začne neštandardne 

vibrovať.
 �Dávajte pozor, aby nedošlo k 
poraneniu nôh a rúk z rezacích 
zariadení.
 �Vždy skontrolujte, či vetracie 
otvory nie sú upchaté úlomkami.

ÚDRŽBA SA USKLADŇOVANIE
 �Odpojte stroj z elektrickej siete 
(t.j. odpojte zástrčku z elektrickej 
siete, odstráňte blokovacie 
zariadenie alebo demontovateľný 
akumulátor) pred vykonaním 
údržby alebo čistenia.
 �Používajte len výrobcom 
odporúčané náhradné diely a 
príslušenstvo.
 �Na stroji vykonávajte pravidelnú 
kontrolu a údržbu. Zariadenie 
dajte opraviť len autorizovanému 
opravcovi.
 �Keď sa stroj nepoužíva, odložte 
ho mimo dosahu detí.

STRIHAČ TRÁVNIKA–
BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY
 �Toto zariadenie je možné 
používať osobami staršími ako 
8 rokov a osobami so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo 
nedostatočnými skúsenosťami a 
znalosťami, pokiaľ pracujú pod 
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dohľadom alebo podľa pokynov 
na používanie zariadenia 
bezpečným spôsobom a 
rozumejú príslušným rizikám.
 �Deti sa nesmú hrať s týmto 
zariadením.
 �Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.
 �Pred zošrotovaním zariadenia je 
potrebné vybrať akumulátor zo 
zariadenia.
 �Pri vyberaní akumulátora musí 
byť zariadenie odpojené z 
elektrickej siete.
 �Akumulátor sa musí zlikvidovať 
bezpečným spôsobom.
 �Nesiahajte príliš ďaleko. Neustále 
zachovávajte pevnú oporu nôh 
a rovnováhu. Tak si zaistíte 
lepšiu kontrolu nad mechanickým 
nástrojom v nečakaných 
situáciách.
 �Primerane sa oblečte. Nenoste 
voľný odev ani šperky. Vlasy, 
odev a rukavice nepribližujte k 
pohybujúcim sa dielom. Voľný 
odev, šperky či dlhé vlasy sa 
môžu zachytiť do pohyblivých 
častí.
 �Toto zariadenie nie je určené 
na to, aby ho používali osoby 
(vrátane detí) so zníženou 
schopnosťou vnímania alebo 
nedostatočnými skúsenosťami 

a znalosťami, iba ak by boli 
pod dohľadom osoby alebo 
inštruovaní o patričnom použití 
zariadenia osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť. 
 �Deti by mali byť pod dohľadom, 
aby sa zabezpečilo, že sa 
nebudú so zariadením hrať.

POUŽITÉ SYMBOLY

Na tomto výrobku sa môžu objaviť niektoré z týchto 
symbolov. Pozorne si ich preštudujte a naučte sa ich 
význam. Správny výklad týchto symbolov umožní 
obsluhujúcemu pracovníkovi lepšie a bezpečnejším 
spôsobom používať výrobok.

SYMBOL VÝZNAM/VYSVETLENIE

Používajte ochranu zraku a 
sluchu.

Dávajte pozor na odhadzované 
alebo odletujúce objekty na 
okolostojacich. Okolostojacich 
udržiavajte v bezpečnej 
vzdialenosti od zariadenia.
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Nasledujúce značky a v znamy vysvetľujú úrove rizika 
spojen m s v robkom.

ZNAČKA ZNAMENIE: ZNAMENIE

NEBEZPEČENSTVO Označuje 
bezprostredne  
ebezpečnú situáciu, 
ktorá mô e vyústi v 
smr , alebo vá ne 
zranenie.

VAROVANIE: Označuje 
potenciálne 
nebezpečnú 
situáciu, ktorá mô e 
vyústi v smr , alebo 
vá ne zranenie.

VÝSTRAHA: Označuje 
potenciálne 
nebezpečnú 
situáciu, ktorá mô 
e vyústi v ľahké, 
alebo stredne a ké 
zranenie.

VÝSTRAHA: (bez v stra nej 
značky s v 
kričníkom) Označuje 
situáciu, ktorá mô 
e zapríčini kody na 
majetku.

ÚDRŽBA
Údržba je veľmi náročná a vyžaduje dokonalú znalosť 
zariadenia, preto ju musí vykonať kvalifikovaný technik. 
V prípade opravy výrobku vám odporúčame obrátiť 
sa na AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO. 
V prípade výmeny používajte výlučne originálne 
náhradné diely.

 VAROVANIE

Prevádzkou elektrických zariadení môže dôjsť k 
odmršteniu materiálov do očí s následkom vážnych 
úrazov zraku. Pre začatím pracovných úkonov 
si nasaďte ochranný štít alebo okuliare s bočnou 
ochranou, a ak je to potrebné, aj masku pre úplnú 
ochranu tváre. Odporúčame nasadiť na okuliare 
alebo na štandardné bezpečnostné okuliare s 
bočnou ochranou, ochrannú masku so širokým 
zorným poľom. Používajte vždy bezpečnostné 
okuliare vyhovujúce norme EN 166.

Oddelený zber. Tento produkt sa nesmie likvidovať 
s bežným komunálnym odpadom. Keď jedného dňa 
zistíte, že váš produkt potrebuje náhradu alebo ho 
už viacej nepotrebujete, neodhadzujte do bežného 
komunálneho odpadu. Poskytnite tento produkt na 
oddelený zber.

Oddelený zber použitých produktov a obalov umožňuje 
recykláciu a opätovné použitie materiálov.
Opakované použitie recyklovaných materiálov pomáha 
predchádzať znečisteniu životného prostredia a znižuje 
dopyt po surovinách.

Batteries

Li-ion

Na konci životnosti zlikvidujte akumulátory s ohľadom 
na životné prostredie. Akumulátor obsahuje materiál, 
ktorý je nebezpečný pre vás i životné prostredie. Musí 
sa vyhadzovať a likvidovať oddelene v zariadení na 
zber lítium-iónových akumulátorov.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Elektrické napětí 60 volts

Rychlost naprázdno 6000/7000 (±10%) RPM

Sekací hlava Přísun nárazem

Průměr selací šňůry 2.0 mm

Průměr selací stopy 356/406 mm

Akumulátorový modul 2907407, 2907507

Nabíječka 
akumulátorů

2907607

Hmotnost bez bate-
riového modulu

7.7 lbs (3.5 kg)

Zmierzony poziom 
ciśnienia hałasu

LPA=81 dB(A), KPA=3 dB(A)

Úroveň zaručeného 
akustického výkonu

LWA.d =96 dB(A)

Vibrace <2.5 m/s2, k=1.5 m/s2

 POZOR
Aktuální hodnoty vibrací během používání nástroje se 
mohou lišit od výše uvedených a mohou se lišit dle 
použitého nástroje; vyhýbejte se nebezpečí vibrací: 
noste během práce rukavice, omezte dobu provozu a 
zkracujte dobu spuštění.

POPIS
1. Spínač spouště
2. Zadní rukojeť
3. Bezpečnostní odjišťovací tlačítko
4. Přední rukojeť
5. Horní násada
6. T lačítko uvolnění struny
7. Spodní násada
8. Kryt proti trávě
9. Chránič rostliny

10. Řezací nůž struny

MONTÁŽ

VYBALENÍ
Tento výrobek vyžaduje složení

 ■ Vyndejte výrobek a veškeré příslušenství z krabice. 
Ujistěte se, že jsou přibaleny všechny položky uvedené 
v seznamu součástí.

 VAROVÁNÍ
Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou již některé 
díly ze Seznamu obsahu balení namontovány na váš 
výrobek, když jej vybalujete. Díly na seznamu nejsou 
namontovány na výrobek výrobcem a musí je nainstalo-
vat zákazník. Použití výrobku, který může být nesprávně 
smontován, může způsobit vážné poranění osob.

 ■ Pečlivě výrobek prohlédněte, zda není dopravou rozbit 
nebo poškozen.

 ■ o bal nelikvidujte, dokud jste výrobek řádně neprohlédli 
a přiměřeně neodzkoušeli.

 VAROVÁNÍ
Pokud nějaké předměty chybí nebo jsou viditelně 
poškozeny, nepracujte s tímto výrobkem, dokud 
se součásti nevymění. Používání tohoto výrobku s 
poškozenými nebo chybějícími díly může způsobit 
vážné zranění.

 VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se tento výrobek upravovat nebo vyrábět 
příslušenství, které nejsou doporučeny k tomuto výrob-
ku. Jakékoliv úpravy nebo přestavby je nesprávné zach-
ázení mohou mít za následek nebezpečné podmínky 
vedoucí k vážným osobním poraněním.

 VAROVÁNÍ
Při montáži součástek vždy odpojte kabel zapalovací 
svíčky motoru. Nedodržení tohoto pokynu může vést k 
nechtěnému spuštění stroje a způsobit vážné zranění.

NASAZENÍ VODÍTKA PRO SEČENÍ HRAN Viz obrázek 2.
 ■ Vodítko může omezit záběr sečení a tak snížit riziko 

způsobení škody rotující strunou.
 ■ Chcete-li použít vodítko pro sečení hran, vmáčkněte jej 

do strunové hlavy.
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PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ RUKOJETI  Viz Obrázek 3.

 VAROVÁNÍ
Vyhýbejte se kontaktu se strunou. Pochybení ve vyhnutí 
kontaktu může způsobit vážné osobní poranění.

 � Vyjměte akumulátor z nářadí.
 � Obraťte strunovou sekačku/vyžínač pro zpřístupnění 

strunové hlavy.
 � Pomocí křížového šroubováku odeberte předinstalovaný 

šroub ze strunové hlavy.
 � Umístěte kryt na strunovou hlavu.
 � Srovnejte otvor šroubu na krytu s otvorem šroubu na 

strunové hlavě.
 � Vložte šroub do strunové hlavy, upevněte kryt v jeho 

poloze.

 VAROVÁNÍ
Neseznamujte se s výrobkem tak, abyste ztratili 
opatrnost. Nezapomeňte, že nedbalost může ve zlomku 
vteřiny způsobit vážná poranění.

 VAROVÁNÍ
Vždy noste bezpečnostní brýle nebo bezpečnostní brýle 
s postranními štítky, když obsluhujete poháněné nástro-
je. Pochybení tak může způsobit vniknutí cizího tělesa 
do očí a způsobit vážná osobní poranění.

 VAROVÁNÍ
Nepoužívejte s tímto zařízením příslušenství nebo 
doplňky, jež nejsou doporučeny výrobcem. Používání 
doplňků a příslušenství nedoporučených výrobcem mo-
hou způsobit vážná osobní poranění.

MONTÁŽ NÁSADY  Viz obrázek 4.
Nástavec připojte k motorové jednotce pomocí spojky.

 � Položte jednotku na hladký rovný povrch.
 � Na spojce (1) uvolněte šroub (5).
 � Na spodní násadě (2) zatlačte na uvolňovací tlačítko 

(3). Vyrovnejte uvolňovací tlačítko s polohovacím 
otvorem (4) a zasuňte obě násady do sebe. Otáčejte 
spodní násadou, dokud tlačítko nezapadne do 
polohovacího otvoru..

 � Otočný knoflík bezpečně dotáhněte.
POZNÁMKA: Dokud není tlačítko v polohovacím otvoru 
zcela uvolněné, násady nejsou zajištěny na svém místě. 
Nepatrně jimi otáčejte ze strany na stranu, dokud tlačítko 
nezapadne na své místo.

PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ RUKOJETI  Viz Obrázek 5.
 � Zatlačte přídavnou rukojeť (1) na horní násadu tak, 

že rukojeť je natočená směrem k zadní rukojeti, která 
umožňuje pohodlnou manipulaci.

 � Posuňte přídavnou rukojeť přes kovový kroužek (2) 
a ujistěte se, že kovový kroužek dosedl doprostřed 
štěrbiny na pomocné rukojeti.

 � Zarovnejte otvory na přídavné rukojeti s otvory na 
kovovém kroužku.

 � Knoflík rukojeti (3) prostrčte přídavnou rukojetí.
 � Dotahujte tak dlouho, dokud v rukojeti budete pociťovat 

pohyb.

OBSLUHA
Vždy držte sekačku pravou rukou na zadní rukojeti a le-
vou rukou na přední rukojeti. Během sečení držte pevně 
obě rukojeti. Sekačka by se měla držet v pohodlné poloze 
se zadní rukojetí ve výšce pasu. Vždy sekačku používejte 
na plný plyn. Pokud se omotají okolo příslušenství zbytky 
ze sečení, UVOLNĚTE SPÍNAČ SPOUŠTĚ a tyto zbytky 
odstraňte.
Během provozu používejte popruhy.

INSTALACE AKUMULÁTOROVÉHO MODULU 
Viz Obrázek 6.

 � Vložte do sekačky pily akumulátor. Srovnejte vystouplé 
pásky na akumulátoru s drážkou v otvoru pro 
akumulátor sekačky.

 � Zajistěte baterii zasunutím blokovací pojistky na spodní 
straně baterie do své polohy a ujistěte se, že je baterie 
zajištěna před započetím práce.

PRO SUNDÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO MODULU
Viz Obrázek 6.

 � Uvolněte spínač spouště a zámek spouště pro 
zastavení vyžínače.

 � Stisknutím tlačítka napájení vypnete vyžínač.
 � Stiskněte a držte blokovací pojistku baterie na spodní 

straně akumulátoru.
 � Vyjměte ze sekačky akumulátor.

SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ SEKAČKY Viz Obrázek 7.
 � Pro spuštění sekačky uchopte přední rukojeť jednou 

rukou, zatímco držíte druhou rukou zadní rukojeť 
zajišťující stisknutí zámku spouště během aktivace 
spouště proměnné rychlosti.

 � Pro zastavení sekačky pouze uvolněte spoušť 
proměnné rychlosti.
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 VAROVÁNÍ
Hluk. Hluku při práci se nelze vyhnout. Trasu hlučné 
práce je třeba povolit a omezit na celé období. Dodržujte 
doby nočního klidu, což omezí pracovní čas na mini-
mum. Pro osobní ochranu a ochranu osob pracujících v 
blízkosti je záhodné nosit ochranu sluchu;

Vibrace. Vždy noste bezpečnostní oděv a antivibrační 
rukavice. Nadměrné vibrace mohou odkrvovat prsty 
nebo způsobovat syndrom karpálního tunelu. Pokud 
si všimnete nepříjemného pocitu nebo se pokožka 
na vašich rukou během používání stroje odbarví, za-
stavte práci. Dávejte si odpovídající přestávky v práci. 
Uživatelé, kteří velmi často a soustavně obsluhují 
sekačku, musí sledovat stav svých prstů.

 VAROVÁNÍ
Jakýkoliv kontakt se sekací hlavou během provozu 
může mít za následek vážné poranění osob.

RADY PRO SEČENÍ  Viz Obrázek 8.
 � Udržujte sekačku nakloněnu směrem do oblasti 

sečení; toto je nejlepší oblast sečení.
 � Po prodloužení nové sekací struny vraťte vždy před 

zapnutím přístroj do jeho normální provozní polohy.
 � Používejte pro sekání okraj struny; netlačte strunovou 

hlavou do neposekané trávy.
 � Drátěné a kolíkové ploty způsobují nadměrné 

opotřebování, či odlomení struny. Kamenné a cihlové 
zdi, obrubníky a dřevo mohou velmi rychle strunu 
opotřebovat.

 � Vyhýbejte se stromům a kůlům. Dřevěné odřezky, 
výlisky, obklady a tyče plotu mohou strunu snadno 
poškodit.

 � Připevněte kovový šroub do pryžového otvoru na zadní 
rukojeti, když ji používáte, uvolněte kovový šroub, když 
ji nepoužíváte.

NATAŽENÍ STRUNY  Viz Obrázek 9.
Když je strunová sekačka v provozu, struna se 
opotřebovává a zkracuje. Tento vyžínač je vybaven 
nárazovým odvíjením struny, díky němuž pokročila 
lze strunu odvinout, když strunovou hlavou klepnete o 
podklad při stisknuté spoušti. Nůž pro odřezání struny 
uřízne strunu za účelem zachování přesného kosení 
vegetace.

NASTAVITELNÝ ŽACÍ PRŮMĚR Viz obrázek 10.
Vyžínač je nastaven na 14 palcový žací záběr. Seřízení 
na 16 palcový žací záběr:

 � Vyjměte akumulátor ze strunové sekačky.

 � Odstraňte oba šrouby na noži pro odřezání struny 
křížovým šroubovákem (není součástí balení).

 � Otočte nůž pro odřezání struny o 180°.
 � Vraťte oba šrouby do nože pro odřezání struny.

POZNÁMKA: Nastavte nůž pro odřezání struny na 14 
palců pro delší dobu chodu. Nastavte nůž pro odřezání 
struny na 16 palců pro větší oblast pro sečení.
POZNÁMKA: Menší průměr zvětšuje dobu chodu a ry-
chlost sekání, zatímco vetší průměr pomáhá sekání 
rychleji dokončit.

NŮŽ PRO ODŘEZÁNÍ STRUNY  Viz Obrázek 10.
Sekačka je vybavena bezpečnostním řezacím nožem 
struny na krytu proti trávě. Pro nejlepší sekání strunu nata-
hujte, až se uřízne struna nožem na požadovanou délku. 
Strunu natahujte, jakmile uslyšíte, že motor běží rychleji 
než normálně, nebo když poklesla sekací účinnost. Toto 
zajistí nejlepší sekací výkon a udrží strunu dostatečně 
dlouhou pro správné natažení.

 VAROVÁNÍ
Při výměně dílů stroje je nutné použít pouze originální 
náhradní díly. Použití neznačkových dílů může nejen 
poškodit stroj, ale způsobit I vážné zranění.

 VAROVÁNÍ
Pro zabránění vážných osobních poranění vždy 
odstraňte bateriový modul z výrobku, když provádíte 
čištění nebo jakoukoliv údržbu.

OBECNÁ ÚDRŽBA
Před každým použitím prohlédněte celý výrobek na 
poškození, chybějící nebo volné díly, např. Šrouby, matice, 
čepy, kryty, atd. 
Pokud nějaké předměty chybí nebo jsou viditelně 
poškozeny, nepracujte s tímto výrobkem, dokud se závady 
neodstraní. Pro pomoc prosím zavolejte zákaznický servis 
greenworks tools.

 VAROVÁNÍ
Nikdy nenechte přijít brzdové kapaliny, petrolej, výrobky 
založené na petroleji, pronikavé oleje, atd. do kontaktu s 
plastovými součástmi. Chemikálie mohou poškodit, os-
labit nebo zničit plast, což může mít za následek vážná 
poranění osob.

Pouze součásti zobrazené na seznamu součástí jsou 
určeny k opravě nebo výměně zákazníkem. Všechny 
ostatní součásti smí vyměnit u pověřeného servisního 
střediska.
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 VAROVÁNÍ
Pro zabránění vážných osobních poranění vždy 
odstraňte bateriový modul z výrobku, když provádíte 
čištění nebo jakoukoliv údržbu.

VÝMĚNA CÍVKY  Viz Obrázek 11.
Používejte pouze točenou monofilní strunu o průměru 
2mm.

 � Vyjměte akumulátor z nářadí.
 � Zatlačte do jazýčků na boku krytu cívky. 
 � Pro vyjmutí táhněte držák cívky nahoru.
 � Vytáhněte starou cívku.
 � Pro instalaci nové cívky se ujistěte, že je struna 

zachycena v otvoru na nové cívce. Ujistěte se, že je 
konec struny natažen zhruba 6 palců za otvor.

 � Nainstalujte novou cívku tak, že je struna a otvor 
srovnán s očkem ve strunové hlavě. Do očka nasuňte 
strunu.

 � Vytáhněte strunu ze strunové hlavy tak, že se struna 
uvolní z otvoru na cívce.

 � Vložte držák cívky stisknutím západek do otvorů a 
nasunujte dolů, až držák cívky zaklapne na místo.

VÝMĚNA STRUNY  Viz obrázek 12.
 � Šňůru ohněte v polovině a smyčku zahákněte do 

otvoru ve středovém ráfku cívky. Ujistěte se, zda šňůra 
zacvakla do pozice v patici.

 � Šňůru pevně a rovnoměrně navíjejte ve směru 
hodinových ručiček. Po dokončení vložte šňůru do 
patice tak, aby se nerozmotala.

 � Šňůru nenavíjejte přes okraj cívky.

ULOŽENÍ NŮŽEK
 � Vyjměte před skladováním ze sekačky akumulátor.
 � Ukládejte na místě, které není přístupné dětem.
 � Udržujte mimo korosivní materiály, například 

zahrádkářské chemikálie a rozmrazovací soli.
 � Nikdy neuskladňujte vybitý akumulátor. Po použití 

počkejte, dokud akumulátor nevychladne a bez čekání 
ho dobijte.

 � Akumulátor skladujte tam, kde teplota nepřesáhne 
27°C, a mimo vlhkost.

 � Veškeré akumulátorové baterie ztrácí časem svou 
kapacitu dobíjení. Čím vyšší je teplota, tím rychleji 
akumulátor ztrácí svou schopnost dobíjení. Pokud 
nepoužíváte zahradní nářadí delší dobu, dobíjejte 
akumulátor každý měsíc nebo každé dva měsíce. 
Prodloužíte tak životnost akumulátoru.

 � Zajistěte sekačku během převozu pro zabránění úniku 
poranění a poškození. Před skladování očistěte a 
proveďte servis, použijte kryt na žací ústrojí s kovovými 
noži. Použijte kryt na kovové nože během transportu a 
skladování.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 � Ochrana životního prostředí musí představovat 

významný a prioritní aspekt použití stroje ve prospěch 
občanského spolužití a prostředí, v němž žijeme. 
Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve 
vztahu s vašimi sousedy.

 � Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, 
olejů, benzinu, filtrů, opotřebených součástí nebo 
jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní 
prostředí; tyto odpadky nesmí být odhozeny do 
běžného odpadu, ale musí být odděleny a odevzdány 
do příslušných sběrných středisek, která zajistí 
recyklaci materiálů.

 � Důsledně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace 
materiálu vzniklého sekáním.

 � Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v 
přírodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s 
platnými místními předpisy.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Tråden fremføres ikke ved brug af det 
automatiske fremføringshoved.

Snoren er viklet ind i sig selv. Smør med silikonespray.

Snoren er slidt for kort.
ektionen omkring udskiftning af snor 
i denne manual.

Snoren er viklet ind i spolen. Træk i tråden, når knappen holdes 
inde.

Snoren er viklet ind i spolen. Fjern snor fra spolen og træk tilbage. 
Referer til sektionen omkring udskift-
ning af snor i denne manual.

Der vikler sig græs rundt om skaft og 
trådhoved.

Der skæres højt græs ved jordniveau Højt græs klippes ovenfra og ned for 
at undgå fastvikling.

Enheden starter ikke.

Batteri er ikke sikret. Batteriet sikres ved at kontrollere,at 
låsemekanismerne på hver side af 
batteriet klikker på plads.

Batteri er ikke opladet. Batteriet oplades som foreskrevet i 
den medfølgende betjeningsvejled-
ning.

Skaft ikke ordentligt samlet. Kontrollér, at det buede skaft sidder 
ordentligt fast i koblingen på over-
skaftet, og lås skaftkoblingen fast.
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ŠPECIFIKÁCIE

Napätie 60 volts

Rýchlosť bez nákladu 6000/7000 (±10%) RPM

Žacia hlava Nárazový posun

Priemer vyžínacej 
struny

2.0 mm

Priemer zákosu 356/406 mm

Akumulátorová 
batéria

2907407, 2907507

Dobíjačka 2907607

Hmotnosť bez bale-
nia batérie

7.7 lbs (3.5 kg)

Hladina nameraného 
akustického tlaku

LPA=81 dB(A), KPA=3 dB(A)

Úroveň zaručeného 
akustického výkonu

LWA.d =96 dB(A)

Vibrácie <2.5 m/s2, k=1.5 m/s2

 UPOZORNENIE
Vibračné emisie počas užitočnej prevádzky elektrického 
prístroja sa môžu líšiť od celkovej deklarovanej hodnoty 
podľa režimu prevádzky; zabráňte vzniku vibrácií. 
Odporúčanie: počas používania noste rukavice. 
Obmedzte čas prevádzky a skráťte čas aktivácie.

POPIS
1. Spínač so spúšťou
2. Zadná rukoväť
3. Blokovacie tlačidlo
4. Predná rukoväť
5. Spojka teleskopického hriadeľa
6. Predná rukoväť
7. Spodná tyč
8. Odchyľovač trávy
9. Ochrana rastlín

10. Čepeľ na kosenie trávy

MONTÁŽ

UDPAKNING
Maskinen skal samles.

 � Fjern forsigtig maskinen og alt tilbehør fra æsken.
Kontroller, at alle delene, der er anført på  pakkelisten, 
findes.

 VAROVANIE
Nepoužívajte toto zariadenie, ak nejaká časť zo zoznamu 
zásielky je už namontovaná na zariadenie, keď ho 
vybalíte. Časti v tomto zozname nie sú namontované na 
zariadenie výrobcom a vyžadujú si montáž zákazníkom. 
Použitie zariadenia, ktoré bolo nesprávne zmontované, 
môže zapríčiniť vážne osobné zranenie.

 � Zariadenie pozorne skontrolujte, aby ste sa ubezpečili, 
či sa počas dodania nič nezlomilo alebo nepoškodilo.

 � O balový materiál nezlikvidujte, kým ste pozorne 
neskontrolovali a dostatočne nevyskúšali zariadenie.

 VAROVANIE
Ak niektorá súčasť chýba, alebo je poškodená, 
nepracujte sprístrojom pokiaľ nie je takýto diel 
nahradený Pri používaní produktu s poškodenými 
alebo chýbajúcimi dielmi by mohlo dôjsť k vážnemu 
osobnému poraneniu.

 VAROVANIE
Nepokúšajte sa modifikovať produkt, alebo vytvoriť 
príslušenstvo, ktoré nie je odporučené pre použitie 
s týmto produktom. Ignorovanie tohto upozornenia 
môže viesť k nebezpečným podmienkam a následným 
vážnym zraneniam.

 VAROVANIE
Aby ste zabránili náhodnému naštartovaniu, ktoré by 
mohlo spôsobiť vážne zranenia, pri montáži súčiastok 
vždy odpojte kábel zapaľovacej sviečky motora.

NASADENIE VODIČA OKOLO OKRAJA Pozrite obr. 2.
 � Vodič okolo okraja môže obmedziť rozsah rezania 

rezacej linky a znížiť riziko, že rotujúca rezacia linka 
spôsobí škody.

 � Ak chcete použiť vodič okolo okraja, zatlačte vodič 
okolo okraja do hlavy strihača.
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MONTÁŽ ODCHYĽOVAČA TRÁVY  Viď Obrázok 3.

 VAROVANIE
Vystrihajte sa kontaktu s čepeľou. Nedodržanie tohto 
upozornenia by mohlo znamenať riziko vážnych zranení.

 � Vyberte akumulátor.
 � Ak sa chcete dostať k hlave strihača, otočte strihač 

trávy/obrubovačku.
 � Pomocou krížového skrutkovača odstráňte 

predinštalovanú skrutku z hlavy strihača.
 � Na hlavu strihača nasaďte ochranný kryt.
 � Zarovnajte otvor na skrutku na ochrannom kryte s 

otvorom na skrutku na hlave strihača.
 � Vložte skrutku do hlavy strihača a utiahnite ochranný 

kryt a miesto.

 VAROVANIE
Dávajte vždy pozor, aj potom keď získate zručnosť pri 
narábaní s prístrojom. Nikdy nezabúdajte, že aj okamih 
nepozornosti môže spôsobiť vážny úraz.

 VAROVANIE
Vždy si chráňte oči. Nedodržanie tohto upozornenia by 
mohlo znamenať riziko vážnych zranení očí, v dôsledku 
predmetov vymrštených nástrojom.

 VAROVANIE
Nepoužívajte súčiastky a príslušenstvo, ktoré nie 
sú odporúčané výrobcom. Použitie súčiastok a 
príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané výrobcom môže 
spôsobiť ťažké zdravotné ujmy.

MONTÁŽ HRIADEĽA Pozrite obrázok 4.
Doplnok je pripevnený k výkonnej hlave pomocou 
spojovacieho zariadenia.

 � Jednotku umiestnite na plochý, rovný povrch.
 � Povoľte gombík (1) na spojke (5).
 � Zatlačte na uvoľňovací gombík (2), ktorý sa nachádza 

na spodnom hriadeli (3). Uvoľňovací gombík vyrovnajte 
do jednej roviny s polohovacím otvorom (4) a obidva 
hriadele posuňte smerom k sebe. Spodný hriadeľ 
otáčajte, kým gombík nezapadne na svoje miesto v 
polohovacom otvore.

 � Gombík bezpečne utiahnite.
POZNÁMKA: Ak sa gombík neuvoľní úplne z 
polohovacieho otvoru, hriadele nie sú uzamknuté na 
svojom mieste. Jemne otáčajte z jednej strany na druhú, 

kým gombík úplne nezapadne na svoje miesto.

MONTÁŽ PREDNEJ RUKOVÄTE  Viď Obrázok 5.
 � Pritlačte pomocnú rukoväť (1) na horný hriadeľ tak, 

aby sa rukoväť nahla k zadnej rukoväti, čo umožní 
komfortnejšiu obsluhu.

 � Nasuňte pomocnú rukoväť handle na kovový krúžok 
(2), aby kovový krúžok dosadol medzi štrbinu na 
pomocnej rukoväti.

 � Zarovnajte otvory na hornej rukoväti s otvormi na 
kovovom krúžku.

 � Prestrčte tlačidlo rukoväte (3) cez pomocnú rukoväť.
 � Uťahujte, kým sa na rukoväti nezastaví akýkoľvek 

pohyb.

PREVÁDZKA
Uchyťte krovinorez pravou rukou za zadnú rukoväť a ľavou 
rukou za prednú rukoväť . Držte zariadenie pevne oboma 
rukami počas prevádzky. Držte krovinorez pohodlne tak, 
aby zadná rukoväť bola na úrovni vašich bokov. Hlava s 
motorovým pohonom má vždy bežať na plný plyn. Ak by sa 
vám okolo predlžovacej tyče omotali nečistoty UVOĽNITE 
SPÍNAČ SO SPÚŠŤOU a očistite.
Pri práci používajte postroj.

MONTÁŽ AKUMULÁTORA  Viď Obrázok 6.
 � Umiestnite akumulátorovú batériu do krovinorezu. 

Klapku, ktorá vyčnieva z akumulátorovej jednotky 
zarovnajte s drážkami v priestore akumulátora 
krovinorezu.

 � Predtým, než začnete používať prístroj presvedčte sa, 
či blokovacia zarážka na dne akumulátorovej batérie 
správne zapadla a či je akumulátorová batéria správne 
upevnená.

VYBRATIE JEDNOTKY AKUMULÁTORA Viď Obrázok 6.
 � Strihač zastavíte uvoľnením spínača a poistného 

tlačidla.
 � Strihač vypnete stlačením hlavného spínača.
 � Stlačte a podržte tlačidlo západky akumulátora v 

spodnej časti jednotky akumulátora.
 � Vyberte jednotku akumulátora zo strihača.

SPUSTENIE/ZASTAVENIE KROVINOREZU
Viď Obrázok 7.

 � O rezávač spustíte tak, že jednou rukou uchopíte 
prednú rukoväť, zatiaľ čo druhou rukou držíte zadnú 
rukoväť a stlačíte poistku spúšte a súčasne stláčate 
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ovládač premenlivých otáčok.
 � Strihač zastavíte jednoducho uvoľnením ovládača 

premenlivých otáčok.

 VAROVANIE
Hladina hluku. Stroj počas prevádzky nevyhnutne 
dosahuje určitú hladinu zvukových emisií. Hlučné 
pracovné postupy je možné vykonávať len na základe 
povolení a sú obmedzené len na určité časové obdobia. 
Okrem potreby využívania prestávok počas práce, 
môže byť takisto potrebné obmedziť počet pracovných 
hodín. Pre osobnú bezpečnosť a pre bezpečnosť osôb, 
nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti pracoviska 
je nutné používanie primeranej akustickej ochrany;

Vibrácie. Vždy noste bezpečnostné protivibračné 
rukavice. Nadmerná úroveň vibrácií môže spôsobiť 
blednutie prstov a syndróm karpálneho tunela. Ak 
spozorujete nepríjemný pocit blednutia kože na rukách, 
počas používania stroja, okamžite prerušte prácu. 
Zaveďte primerané prestávky počas práce. Pravidelní 
používatelia stroja by si mali často kontrolovať stav 
prstov na rukách.

 VAROVANIE
Prípadný kontakt s vyžínacou hlavou krovinorezu môže 
spôsobiť ťažké zdravotné ujmy.

ODPORÚČANIA PRE REZANIE/KOSENIE 
Viď Obrázok 8.

 � Držte krovinorez naklonený smerom ku kosenej 
ploche,to je optimálna poloha pre prácu.

 � Kosačka bude mať lepší rez, ak ňou budete pohybovať 
po pracovnej ploche zľava doprava; rez bude menej 
účinný, ak bude vykonávaný sprava doľava.

 � Na kosenie používajte špičku struny ; nenamáhajte 
strunovú hlavu ponorením do trávy.

 � Kontakt s ostnatým drôtom a plotom, opotrebúva 
strunu rýchlejšie a môže spôsobiť aj jej prasknutie. 
Kamene, tehly, chodníky a drevo opotrebúvajú strunu 
veľmi rýchlo.

 � Vystrihajte sa kontaktu so stromami a kríkmi. Kôra 
stromov, drevené dosky, panely a palety sa môžu 
strunou poškodiť.

 � Počas prevádzky namontujte kovové koliesko na 
gumený otvor zadnej rukoväte, keď zariadenie 
nepoužívate, odistite ho a odstráňte.

AUTOMATICKÝ POSUN STRUNY Viď Obrázok 9.
Keď drôtový orezávač pracuje, rezacie vlákno sa 
opotrebúva a skracuje. Tento strihač je vybavený 
nárazovým posunom vlákna, ktoré vysunie ďalšie vlákno, 
keď hlava narazí na zem počas rotácie. Rezacie ostrie 
odreže vlákno tak, aby sa dosiahol presný rezací pokos.

NASTAVITEĽNÝ PRIEMER STRIHANIA Viď Obrázok 10.
Strihač je momentálne nastavený na rezací pokos 14 pal-
cov. Nastavenie rezacieho pokosu 16 palcov:

 � Vyberte akumulátor z drôtového strihača.
 � Odstráňte obe skrutky na orezávacom ostrí pomocou 

krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia).
 � Otočte orezávacie ostrie o 180°.
 � Znova nasaďte obe skrutky v orezávacom ostrí.

Poznámka: Dlhšiu prevádzku dosiahnete, keď nastavíte 
orezávacie ostrie na 14 palcov. Dlhšiu prevádzku 
dosiahnete, keď nastavíte orezávacie ostrie na 16 palcov.
Poznámka: trasa strihania menšieho priemeru umožní 
maximalizovať dobu práce a rýchlosť strihania, zatiaľ čo 
väčšia trasa strihania umožní strihanie dokončiť rýchlejšie.

ČEPEĽ NA STRIHANIE STRUNY  Viď Obrázok 10.
Zariadenia má čepeľ na strihanie struny, umiestnenú na 
odchyľovači trávy. Pre dosiahnutie optimálneho rezu 
odvite strunu tak, aby ju odstrihla čepeľ na strihanie struny. 
Vždy keď spozorujete, že motor beží na vyššie otáčky ako 
zvyčajne, alebo že kosenie stráca účinnosť, odvite reznú 
strunu. Tým sa dosiahne optimálna miera účinnosti a 
správna dĺžka struny pre riadnu prevádzku.

 VAROVANIE
V prípade výmeny používajte výlučne originálne 
náhradné diely. Použitie iných súčiastok by mohlo 
predstavovať nebezpečenstvo alebo poškodiť stroj.

 VAROVANIE
Pred vykonaním akéhokoľvek čistiaceho úkonu alebo 
údržby stroja vyberte vždy akumulátorovú batériu z 
prístroja, inak hrozí riziko nehody.

CELKOVÁ ÚDRŽBA
Pred použitím skontrolujte jednotku, aby ste odhalili vady, 
chýbajúce alebo povolené časti, ako skrutky, matice, 
svorníky, uzávery a pod. Riadne utiahnite všetky spojenia 
a uzávery a nepokúšajte sa spustiť výrobok, pokiaľ nebudú 
všetky chýbajúce alebo poškodené časti vymenené.
Na čistenie častí z plastickej hmoty nepoužívajte 
rozpúšťadlá. U väčšiny materiálov z plastických hmôt 
hrozí riziko poškodenia rozpúšťadlami voľne dostupnými 
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v predaji. Na odstránenie špiny, oleja, vazelíny a pod. 
používajte čistú handru.

 VAROVANIE
Prvky z plastických hmôt nesmú prísť do kontaktu s 
brzdovou kvapalinou, benzínom, výrobkami na báze 
nafty a penetračných olejov a pod. Tieto chemické 
výrobky obsahujú látky, ktoré by mohli poškodiť, 
oslabiť alebo zničiť plastickú hmotu, čo môže spôsobiť 
ťažké zdravotné ujmy. Zákazník môže vymeniť alebo 
opraviť len tie súčasti, ktoré sú zahrnuté do zoznamu 
náhradných dielov. Všetky ostatné časti musia byť 
vymenené v špecializovanom autorizovanom centre.

Na opravu alebo výmenu zo strany zákazníka sú určené 
len diely uvedené na zozname dielov. Všetky ostatné diely 
môže vymieňať len autorizované servisné centrum.

 VAROVANIE
Pred vykonaním akéhokoľvek čistiaceho úkonu alebo 
údržby stroja vyberte vždy akumulátorovú batériu z 
prístroja, inak hrozí riziko nehody.

VÝMENA CIEVKY  Viď Obrázok 11.
Používajte výlučne vyžínacie struny (silonové lanká) s 
jedným vláknom, s priemerom 2 mm.

 � Vyberte akumulátorovú batériu.
 � Stlačte smerom dovnútra klapky na bokoch ochranného 

krytu cievky. 
 � Vytiahnite smerom nahor kryt cievky a odstráňte ho.
 � Vyberte starú cievku.
 � Pri inštalácii novej cievky skontrolujte, či je vyžínacia 

struna prevlečená cez otvor novej cievky. Preverte, či 
konce silonu vyčnievajú circa 15 cm cez otvor.

 � Inštalujte novú cievku tak, aby vyžínacia struna a otvor 
boli zarovno s okom na rezacej hlave. Prevlečte silon 
cez oko.

 � Vytiahnite silon vyčnievajúci z hlavy krovinorezu, a 
pretiahnite ho cez otvor na cievke.

 � Znovu inštalujte ochranný kryt cievky. Zatlačte klapky 
do štrbín a tlačte až pokiaľ sa kryt cievky nevotkne do 
drážok.

VÝMENA VLÁKNA  Viď Obrázok 12.
 � Ohnite žinku v stredovom bode a zaveďte slučku do 

otvoru v stredovom ráme cievky. Zabezpečte, aby 
žinka zapadla na svoje miesto v otvore.

 � Žinku veďte rovnomerne a pevne v smere hodinových 
ručičiek. Keď operáciu dokončíte, založte žinku do 
otvoru, aby sa neodvinula.

 � Žinku neodvíjajte za okraj cievky.

USKLADNENIE KROVINOREZU
 � Pred uskladnením krovinorezu odstráňte z neho 

akumulátorovú batériu.
 � Jednotku skladujte tak, aby nebola na dosah deťom.
 � Neukladajte ju do blízkosti korozívnych látok, ako 

chemické postrekové látky alebo posypová soľ.
 � Akumulátorovú batériu uložte a dobíjajte na chladnom 

mieste Teploty nižšie alebo vyššie ako normálna 
teplota prostredia znižujú životnosť akumulátorovej 
batérie.

 � Akumulátorovú batériu uložte na suché miesto bez 
prístupu vlhkosti, kde je teplota nižšia než 27°C.

 � Všetky akumulátorové batérie postupom času strácajú 
schopnosť dobiť sa. Čím je vyššia teplota, tým skôr sa 
akumulátor vybije. V prípade, že sa prístroj nepoužíva 
po dlhšiu dobu, dobíjanie akumulátorovej batérie 
vykonajte každý mesiac alebo každé dva mesiace. To 
predĺži životnosť akumulátora.

 � Počas prepravy zaistite krovinorez, aby nedošlo 
ku škodám alebo úrazom. Predtým, než uskladníte 
krovinorez, vykonajte náležité čistiace úkony a údržbu; 
pri kovových čepeliach použite vhodné ochranné 
pomôcky pre manipuláciu s reznými nástrojmi. Počas 
prepravy a uskladnenia kovových čepelí použite 
vhodný kryt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 � Ochrana životného prostredia musí predstavovať 

významný a prioritný aspekt použitia stroja, v prospech 
civilného občianskeho spolunažívania a prostredia, v 
ktorom žijeme. Dbajte na to, aby ste používaní stroja 
nerušili vašich susedov.

 � Dôkladne dodržujte miestne normy pre likvidáciu 
obalov, olejov, benzínu, filtrov, opotrebovaných súčastí 
alebo akýchkoľvek látok so silným dopadom na 
životné prostredie; tieto odpadky nesmú byť odhodené 
do bežného odpadu, ale musia byť separované a 
odovzdané do príslušných zberných stredísk, ktoré 
zabezpečia recykláciu materiálov.

 � Dôsledne dodržujte miestne predpisy, týkajúce sa 
materiálu vzniknutého kosením.

 � Pri vyraďovaní stroja z prevádzky ho nenechávajte 
voľne v prírode, ale obráťte sa na zberné stredisko v 
súlade s platnými miestnymi predpismi.
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Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)
SKEN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA PL CS SL HR HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET

NÁVOD NA ZISŤOVANIE PORÚCH

PORUCHA PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA NÁPRAVA

Struna sa nevysúva keď sa používa 
hlava s automatickým odvíjaním.

Jednotlivé vrstvy struny na cievke sa 
navzájom zlepili.

Namažte silikónovým sprayom.

Na cievke nie je dostatočné množstvo 
struny.

Preštudujte si kapitolu “Výmena 
vyžínacej struny” v tomto manuáli.

Struna sa spotrebovala a je veľmi 
krátka.

Ťahajte strunu, zatiaľ čo tlačíte na 
tlačidlo pre uvoľnenie.

Struna na cievke sa zamotala. Odstráňte strunu z cievky a znovu 
ju namotajte. Preštudujte si kapitolu 
“Výmena vyžínacej struny” v tomto 
manuáli.

Tráva sa hromadí v okolí uloženia 
hriadeľa a na strunovej hlave.

Trávu kosíte v príliš nízkej polohe Aby ste zabránili hromadeniu trávy, 
koste ju zhora nadol.

Jednotku nie je možné spustiť.

Akumulátorová batéria nie je 
upevnená.

Ak chcete upevniť akumulátorovú 
jednotku, poistky na jej dolnej časti 
musia správnym spôsobom zapadnúť 
do svojho uloženia.

Akumulátorová batéria nie je dobitá Akumulátorovú jednotku dobite podľa 
pokynov, uvedených pri danom 
zariadení.

Skaft ikke ordentligt samlet. Skontrolujte či je dolná tyč riadne 
zavedená do spriahadla na hornej 
tyči a utiahnite spriahadlo.
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OKRES TRWANIA GWARANCJI
Wszystkie nowe urządzenia marki Greenworks Tools posiadają dwuletnią 
gwarancję na części i robociznę od dnia dokonania zakupu. W przypadku 
maszyn używanych w sposób profesjonalny, dostępna jest gwarancja 
30-dniowa z uwagi na to, że narzędzia Greenworks Tools przeznaczone 
są przede wszystkim dla osób, które samodzielnie wykonują prace.
Gwarancji nie można przenosić na inne osoby.

 

OGRANICZENIA 

Zasady gwarancji firmy Greenworks Tools w zakresie 
urządzeń wykorzystywanych amatorsko

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzone części/komponenty i nie 
pokrywa napraw wynikłych z następujących przyczyn: 
1. Normalne zużycie. 
2. Rutynowa regulacja czy nastawa. 
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę/nadmierną 
eksploatację/niewłaściwe użycie czy zaniedbanie. 
4. Przegrzanie wskutek braku konserwacji. 
5. Uszkodzenia spowodowane przez obluzowanie elementów złącznych/
mocujących wskutek braku konserwacji. 
6. Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem z użyciem wody. 
7. Maszyny serwisowane lub naprawiane przez centra serwisowe 
nieautoryzowane przez Greenworks Tools. 
8. Urządzenia nieprawidłowo zmontowane lub wyregulowane. 
9. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny. 
10. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przygotowaniem do 
warunków zimowych (myjki ciśnieniowe).
11. Elementy uznawane za materiały eksploatacyjne zwykle nie podlegają 
gwarancji, należą tu między innymi: 
● Baterie
● Przewody elektryczne
● Ostrza i zespoły ostrzy 
● Pasy
● Filtry 
● Chwytaki i uchwyty narzędziowe
12. Niektóre produkty mogą zawierać komponenty od innych producentów, 
jak silniki czy przekładnie, tego typu komponenty objęte są odpowiednią 
gwarancją oferowaną przez ich producenta, z wyjątkiem, gdy firma 
Greenworks Tools Europe GmbH oferuje gwarancję po upływie okresu 
gwarancji zapewnianej przez producenta.
13. Towary używane nie są objęte niniejszą gwarancją.
14. Montaż części zapasowych, wymiennych lub komponentów 
dodatkowych, które nie są dostarczone lub zatwierdzone przez firmę 
Greenworks Tools Europe GmbH.

Gwarancja
Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji obejmującej produkt, 
wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Wyciąg z karty kredytowej 
nie jest uznawany za wystarczający dowód zakupu. W przypadku 
składania reklamacji z tytułu gwarancji po raz pierwszy, klient zobowiązany 
jest zwrócić produkt do miejsca dokonania zakupu z dołączonym dowodem 
zakupu. Maszyna zostanie przesłana do centrum serwisowego celem 
wykonania przeglądu. W przypadku stwierdzenia winy po stronie maszyny, 
zostanie ona naprawiona i następnie nieodpłatnie przesłana na adres 
klienta. Maszyny sprzedawane po cenie detalicznej poniżej 100 euro z 
podatkiem VAT są na ogół wymieniane. 

W przypadku, gdy centrum serwisowe stwierdzi brak winy po stronie 
maszyny, wtedy klient ponosi koszty naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega okresowym zmianom celem dostosowania 
do nowych produktów. Najnowszą kopię gwarancji można uzyskać na 
stronie www.greenworkstools.eu.

DOBA ZÁRUKY
Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou 
zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů 
je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje 
Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby 
spotřebiteli.
Tato záruka je nepřevoditelná.

 Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby 
zařízení 

OMEZENÍ 
Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká 
se oprav, které byly způsobeny: 
1. Běžným opotřebením a nošením; 
2. Rutinním seřízením a nastavením; 
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, 
nevhodným používáním nebo zanedbáním; 
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby; 
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo 
rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou; 
6. Poškozením způsobeným čištění vodou; 
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými 
servisními středisky Greenworks Tools; 
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení; 
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení; 
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové 
myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně 
nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na: 
     ● Baterie
     ● Elektrické kabely
     ● Čepele a sestavy čepele 
     ● Pásy
     ● Filtry 
     ● Sklíčidla a držáky nástrojů
12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, 
převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou 
vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů, 
kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se 
zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo 
zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností 
Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka
Nárokování záruky na výrobek v rámci těchto podmínek vyžaduje doklad 
o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o 
zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé 
řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s 
dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního 
servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení 
vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. 
Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR 
včetně DPH, budou obvykle vyměněna. 

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude 
spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za 
náklady na opravu.

Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly 
potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude 
k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.
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ZÁRUČNÁ DOBA 
Všetky stroje spoločnosti Greenworks Tools sa dodávajú s 
2-ročnouzárukou na diely a vypracovanie od dátumu zakúpenia. Pre 
stroje používané profesionálne je dispozícii je 30-dňová záruka, keďže 
stroje Greenworks Tools sú určené primárne na použitie zákazníkmi v 
domácich dielňach.
Táto záruka je neprenosná.

Záručné zásady spoločnosti Greenworks Tools pre 
stroje pre domáce dielne

OBMEDZENIA 
Táto záruka platí len na chybné diely/komponenty a nepokrýva opravy 
dôsledkom:
1. Bežného opotrebovania.
2. Bežného nastavovania alebo úprav.
3. Škôd v dôsledku nesprávnej manipulácie/zlého zaobchádzania/
nesprávneho používania alebo nedbalosti.
4. Prehriatia v dôsledku nedostatočnej údržby.
5. Škôd v dôsledku uvoľnenia/odpojenia armatúr/upínadiel pri 
nedostatočnej údržbe.
6. Škôd spôsobenými čistením vodou.
7. Strojov servisovaných alebo opravovaných v servisných centrách 
neautorizovaných spoločnosťou Greenworks Tools.
8. Strojov nesprávne zmontovaných alebo nastavených.
9. Škôd spôsobených nesprávnym používaním stroja.
10. Škôd spôsobených nesprávnym otužovaním (tlakové podložky)
11. Položky považované za spotrebné diely nie sú bežne pokryté touto 
zárukou, napríklad:
     ● Akumulátory
     ● Elektrické káble
     ● Ostria a zostavy ostrí 
     ● Remene
     ● Filtre 
     ● Skľučovadlá a držiaky nástrojov
12. Určité produkty môžu obsahovať komponenty, napríklad motory, 
prevodovky od alternatívneho výrobcu a tieto položky budú podliehať 
záručným podmienkam príslušného výrobcu, okrem prípadov, kedy 
spoločnosť Greenworks Tools Europe GmbH súhlasí, že prijíma 
akékoľvek nároky mimo uvedenej záručnej doby výrobcu.
13. Tovary z druhej ruky nie sú pokryté týmito záručnými podmienkami.
14. Inštalácie náhradných dielov alebo extra komponentov, ktoré  nie sú 
dodané alebo schválené spoločnosťou Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka
Na nárokovanie si záruky na ľubovoľný produkt podľa týchto podmienok 
je potrebný originál dokladu o zakúpení. Výpis z kreditnej karty nie je 
dostatočný doklad o zakúpení. Pri prvom výskyte záručnej udalosti musí 
zákazník vrátiť produkt na pôvodnom mieste zakúpenia s príslušným 
dokladom o zakúpení. Stroj bude odoslaný do nášho centrálneho 
servisného zariadenia a bude vykonaná kontrola. Ak sa zistí, že je stroj 
chybný, bude bezplatne opravený a odoslaný späť na adresu zákazníka. 
Všeobecne platí, že stroje, ktoré stoja menej ako 100 € vrátane DPH, 
budú vymenené.

Ak centrálne servisné zariadenie zistí, že stroj nie je chybný, zákazníkovi 
bude oznámené, že musí zaplatiť náklady opravy.

Tieto záručné podmienky sa môžu občas zmeniť ako prispôsobenie 
potrebám našich nových produktov. Kópia najnovších záručných 
podmienok sa nachádza na adrese www.greenworkstools.eu.

 Garancija podjetja Greenworks Tools za naprave za 
neprofesionalne uporabnike 

GARANCIJSKI ROK  
Vse nove naprave znamke Greenworks Tools imajo 2-letno garancijo 
za nadomestne dele in delo od prvotnega datuma nakupa. Na voljo je 
30-dnevna garancija za naprave, ki se jih uporablja profesionalno, saj 
so naprave Greenworks Tools zasnovane predvsem za 
neprofesionalne uporabnike.
Ta garancija ni prenosljiva.

 
 

OMEJITVE 
Ta garancija velja le za okvarjene dele/komponente in ne pokriva popravil, 
potrebnih zaradi: 
1. Običajne obrabe. 
2. Rutinske uravnave ali prilagoditve. 
3. Škode zaradi nepravilnega ravnanja/zlorabe/napačne rabe ali 
zanemarjanja. 
4. Pregretja zaradi pomanjkljivega vzdrževanja. 
5. Škode, ki so jo povzročile napeljave ali zaponke, zrahljane/odpadle 
zaradi pomanjkljivega vzdrževanja. 
6. Škode, ki jo je povzročilo čiščenje z vodo. 
7. Servisa ali popravila naprav na servisih, ki niso pooblaščeni servisi 
podjetja Greenworks Tools. 
8. Napačno sestavljenih ali prilagojenih naprav. 
9. Škode zaradi nepravilne uporabe naprave. 
10. Škode zaradi nepravilne priprave na zimo (tlačni čistilniki).
11. Delov, ki veljajo za potrošne, garancija običajno ne krije, kar med 
drugim vključuje: 
     ● baterije
     ● električne kable
     ● rezila in sklope rezil 
     ● jermene
     ● filtre 
     ● vpenjala in orodna držala.
12. Določeni izdelki lahko vključujejo komponente, kot so motorji ali 
prenose moči drugega proizvajalca. Za te dele velja ustrezna garancija 
proizvajalca, razen v primerih, ko podjetje Greenworks Tools Europe 
GmbH soglaša, da bo krilo morebitne reklamacije zunaj garancijskega 
obdobja drugega proizvajalca.
13. Ta garancija ne krije rabljene opreme.
14. Nameščanja rezervnih, nadomestnih ali dodatnih komponent, ki jih ne 
dobavi ali odobri podjetje Greenworks Tools Europe GmbH.

 

Garancija
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Za uveljavljanje garancije za vsak izdelek, ki ga krije ta garancijski list, je 
potrebno potrdilo o prvotnem nakupu. Izpisek plačil s kreditno kartico ne 
velja za potrdilo o nakupu. Pri prvem primeru uveljavljanja garancije mora 
potrošnik izdelek skupaj s potrdilom o nakupu vrniti na kraj nakupa. 
Naprava bo poslana v naše servisno središče, kjer jo bodo pregledali. Če 
je ugotovljeno, da gre za tovarniško napako, bodo napravo brezplačno 
popravili in vrnili na potrošnikov naslov. Naprave, ki se skupaj s 
prometnim davkom prodajajo za manj kot 100 EUR, bodo običajno 
zamenjane. 

Če v servisnem središču ugotovijo, da ne gre za tovarniško napako, bodo 
potrošniku sporočili, da bo moral plačati stroške popravila.

Ta garancija se lahko občasno spreminja zaradi izpolnjevanja potreb 
novih izdelkov. Izvod najnovejše garancije bo dostopen na naslovu 
www.greenworkstools.eu.



EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJE

Výrobce: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresa: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
P.R.China

Název: Peter Söderström
Adresa: 

šujeme, ýrobek
Druh..............................................................  
Model...............................................................................................................GD60LT

ýkonový ýrobku
Rok vý
•
•

A mimoto prohlašujeme, 
•

ý
ýkonu: 
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Hjortronvägen 3, 555 93 Jönköping, Sweden

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN

Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adres: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R. 
Chiny

Nazwisko: Peter Söderström
Adres: 

Niniejszym deklarujemy, 
Kategoria .......................................... Podkaszarka do trawy z akumulatorem 60 V 
Model ..............................................................................................................GD60LT
Numer seryjny ...................................................Patrz tabliczka znamionowa produktu
Rok budowy ......................................................Patrz tabliczka znamionowa produktu
• jest zgodny z odpowiednimi przepisami dyrektywy maszynowej (2006/42/EC)
•

• zosta y zastosowane nast ce (klauzule/cz
zharmonizowane 

Miejsce, data: Changzhou, 11/01/2016 Ted Qu Haichao
Directeur qualité Ted Qu Haichao

Directeur qualité
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Hjortronvägen 3, 555 93 Jönköping, Sweden

EN60335-1, EN 50636-2-91, EN ISO 3744, ISO 11094, EN 55014-1, EN 55014-2

VYHLÁSENIE CE O ZHODE FOR MACHINERY PRE STROJNÍCTVO

Výrobca: Changzhou Globe Tools Co., Ltd.
Adresa: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, 

 technický súbor:
Meno: Peter Söderström
Adresa: 

Týmto vyhlasujeme, 
Kategória .......................................................
Model...............................................................................................................GD60LT
Sériové š
Rok konštrukcie ..........................................................Pozrite š
• je v súlade s platnými ustanoveniami Smernice pre strojové zariadenia(2006/42/EC)
• je v súlade s ustanoveniami nasledujúcej 

A 
• ých noriem 

Metóda zhodnotenia zhody k Dodatku VI/Smernice 2000/ 14/EC

Miesto, dátum: Changzhou, 11/01/2016   Podpis: Ted Qu Haichao
               Directeur qualité
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Hjortronvägen 3, 555 93 Jönköping, Sweden

EC IZJAVA O SKLADNOSTI STROJEV

Proizvajalec: Changzhou Globe Co., Ltd.
Naslov: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 LR 
Kitajska

Ime: Peter Söderström
Naslov: Hjortronvägen 3, 555 93 Jönköping, Sweden 

Izjavljamo, da je izdelek
Kategorija ...........................................
Model...............................................................................................................GD60LT
Serijska številka ..................................................... Glejte nalepko s podatki o izdelku
Leto izdelave...........................................................Glejte nalepko s podatki o izdelku
•
•

Poleg tega izjavljamo, da
• so bili upoš

Kraj, datum: Changzhou, 11/01/2016       Podpis: Ted Qu Haichao
                                                                               Directeur qualité
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1 30 EU
1 30 U

(2006/42/EC)

(2006/42/EC)

A V Technology Ltd AVTECH House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading, Estate,
Handforth, Cheshire, SK9 3RW

94.3 dB(A)
96 dB(A)

VI

EN60335-1, EN 50636-2-91, EN ISO 3744, ISO 11094, EN 55014-1, EN 55014-2

A V Technology Ltd AVTECH House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading, Estate,
Handforth, Cheshire, SK9 3RW

94.3 dB(A)
96 dB(A)

VI

11/01/2016

EN60335-1, EN 50636-2-91, EN ISO 3744, ISO 11094, EN 55014-1, EN 55014-2

A V Technology Ltd AVTECH House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading, Estate,
Handforth, Cheshire, SK9 3RW

94.3 dB(A)
96 dB(A)

Nameraná úroveň hluku:
Garantovaná úroveň hluku:

EN60335-1, EN 50636-2-91, EN ISO 3744, ISO 11094, EN 55014-1, EN 55014-2

A V Technology Ltd AVTECH House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading, Estate,
Handforth, Cheshire, SK9 3RW

Izmerjena raven zvočne moči:
Zajamčena raven zvočne moči:

94.3 dB(A)
96 dB(A)

Način ugotavljanja skladnosti z aneksom VI/direktive 2000/14/EC

Vyžínač trávníku akumulátorový 60 V

60 V akumulátorový strihač trávnika
60-voltni akumulatorski obrezovalnik trave




