GARDENA elektrické teleskopické nůžky na živý plot THS 400
č.v. 2586
Dbejte bezpečnostních předpisů na přístroji:
Pozor! Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!
Chraňte před deštěm a vlhkem!
Při poškození nebo proříznutí přívodního vedení okamžitě odpojte přívod od elektrické sítě!
1. Technické údaje
Příkon motoru
Síťové napětí
Frekvence (kmitočet)
Počet zdvihů
Délka řezu
Rozsah vysouvání teleskopu
Hmotnost
Charakteristická hodnota emisí
podle pracoviště LPA 1)
Hladina akustického výkonu LWA
Kmitání ruky/ramene avhw

350 W
230 V~
50/60 Hz
2.400/min.
40 cm
0 – 31 cm
4,3 kg
81 dB (A)
94 dB (A)
< 2,5 ms-2

1) měření podle 1) EN 774 2) RL 2000/14/EG

2. Pokyny k návodu k použití
Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu se seznamte
s přístrojem, nastavitelnými díly, správným používáním a bezpečnostními pokyny.
! Z bezpečnostních důvodů nesmí tyto nůžky na živý plot používat děti a mládež do 16 let a
osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití.
Tento návod pečlivě uschovejte.
3. Řádné používání
GARDENA elektrické teleskopické nůžky na živý plot THS 400 jsou určeny pro stříhání živých plotů
v zahradách u domu a v hobby-zahradkách.
Přístroje pro domácnost a zahrádkaření jsou takové, které se nepoužívají na veřejných plochách,
v parcích, sportovištích, na veřejných komunikacích, v zemědělství a lesnictví.
Dodržování pokynů v návodu k použití, připojeného výrobcem, je předpokladem pro řádné používání
přístroje. Návod k použití obsahuje rovněž podmínky pro provoz, údržbu a opravy.
!

Pozor! Vzhledem k nebezpečí ohrožení zdraví se přístroj nesmí používat k sečení trávníku
a jeho okrajů nebo k drcení pro účely kompostování.
4. Montáž / Možnost nastavení pracovní polohy (obr. A - G)
4.1 Montáž vodicí rukojeti (obr. A)
Na přístroj se nasadí tříbodová vodicí rukojeť (1) a upevní se 2 šrouby (šrouby jsou do otvorů rukojeti
vloženy tak, aby nedošlo k jejich ztrátě).
4.2 Možnost nastavení základních pracovních poloh (obr. B – E)
Teleskopické nůžky na živý plot mají 3 základní polohy. Ty jsou na hlavě nože a na násadě označeny
polohami Œ až Ž:

Œ Boční stříhání živých plotů z větší vzdálenosti od živých plotů, např. v případě květinových záhonů
(obr. B/B1). Upozornění: teleskopická násada zapuštěná.
• Ke stříhání extrémně nízkých plotů nebo např. půdopokryvných rostlin ve vzpřímeném postoji (obr.
C/C1). Upozornění: teleskopickou násadu vysuneme podle tělesné výšky.
Ž Ke stříhání vysokých živých plotů až do výšky cca 2,5 m od země bez žebříku nebo lešení (obr.
D/D1). Upozornění: teleskopickou násadu vysuneme podle tělesné výšky. Pro jednodušší manipulaci
držíme teleskopické nůžky u těla (obr. D).
4.3 Nastavení pracovní polohy
Pozor! Při nastavení pracovní polohy musí být odpojen síťový přívod! Nebezpečí poranění! Na
noži ponechejte bezpodmínečně ochranné pouzdro!
Při otáčení hlavy nože nebo nastavování teleskopu nikdy nesahejte na stříhací nůž.
Upozornění: stříhací nůž je možno nastavit celkem do 8 poloh (ve 12° rastru od 0° vodorovně až do
84° směrem vzhůru).
5 mezistupňů ke 3 popsaným základním pracovním polohám se nastavuje stejným způsobem.
Popsané polohy jsou doporučeny pro zjednodušení manipulace.
Důležité! Dbejte vždycky na správné zapadnutí. Nebezpečí poranění!
Zvolte si některou ze základních poloh Œ• nebo Ž podle popisu v kapitole 4.2 a za pomoci obr. E a
nastavte teleskopické nůžky na živý plot následovně (obr. D/F/G):
1. (obr. F) Nastavte délku teleskopické násady tak, že stisknete nastavovací tlačítko (6) a držíte je
stisknuté, dokud se teleskopická násada nevysune na požadovanou pracovní délku (obr. F).
Teleskopickou násadu je možno vysunout o 310 mm.
2. (obr. G1) Stiskněte oválný vystouplý knoflík (7) a držte jej stisknutý, zatímco se řezací hlava (11)
otáčí axiálně do některé z pracovních poloh Œ•Ž, např. do polohy Ž ke stříhání vysokých plotů
(šipka a číslování poloh se musejí překrývat – viz obr. D1). Upozornění: stříhací hlavu je možno
axiálně nastavit do celkem 7 poloh v 30°-rastru od 0° do 180°.
3. (obr. G2) Nastavte úhel stříhání stříhacího nože tak, že stisknete kulatý nastavovací knoflík (9) a
držíte jej stisknutý, zatímco stříhací nůž (8) uvedete do zvolené pracovní polohy. (Náš příklad: poloha
Ž. Šipka a číslování polohy se musí překrývat – viz obr. D1). Upozornění: tímto způsobem lze nastavit
všechny 3 předvolené pracovní polohy.
Souhlasí-li zvolené číslo polohy (na příkladu podle obr. D1), je pracovní poloha nastavena správně.
5. Uvedení do provozu (obr. H/I)
Nůžky na živý plot jsou vybaveny obouručním bezpečnostním spínáním proti neúmyslnému zapnutí.
Pro uvedení nůžek do provozu musíte spínač stisknout oběma rukama (obr. H):
1. Jednou rukou uchopíte tříbodovou vodicí rukojeť (1) a stisknete jedno ze tří spínacích tlačítek (2).
2. Poté druhou rukou uchopíte část rukojeti (3) a stisknete spínací tlačítko (4). Nůžky na živý plot se
zapnou.
Pro zastavení nůžek na živý plot stačí, když jedno ze spínacích tlačítek pustíte. Přídavné
bezpečnostní zařízení způsobí, že se po vypnutí nůžek nože zastaví během zákonem stanovené doby
0,5 s.
Přesahující vodicí lišta (dorazová ochrana) brání při nárazu na pevné předměty zpětnému rázu
nůžek na živý plot.
Odlehčení kabelu / prodlužovací vedení (obr. I)
Prodlužovací kabel se pomocí smyčky vloží do zařízení na odlehčení kabelu (5). Tím se zabrání
neúmyslnému rozpojení elektrické zásuvky. Poté zapojte síťový přívod.
Bezpečnostní spojka (kluzná třecí spojka)
Bezpečnostní spojka chrání motor, převod a stříhací nůž před mechanickým poškozením, které by
mohlo vzniknout zablokováním stříhacího nože. Při zablokování nože pevnými předměty nůžky
vypněte; odpojte síťový přívod a předmět odstraňte.

!

Bezpečnostní zařízení instalované na přístroji výrobcem se nesmí odstraňovat nebo
přemosťovat, např. přivázáním spínače k rukojeti.
Nikdy nepoužívejte nekompletní přístroj nebo přístroj s nepřípustnými úpravami.
Abyste se vyvarovali neúmyslnému zapnutí přístroje, nikdy nepřenášejte nůžky na živý plot za
vodicí rukojeť se spínacími tlačítky ‚.
6. Údržba, péče a skladování
Opravy smí provádět pouze servis GARDENA nebo autorizovaní opraváři.
! Pozor! Před prováděním veškerých prací, kontrol, čištěním a údržbou vytáhněte nůžky na
živý plot vždy ze zásuvky.

Po každém stříhání živého plotu by se měl stříhací nůž očistit a natřít olejem s nízkou viskozitou (např.
olej ve sprayi).
Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou, obzvláště ne vysokotlakou.
6.2 Skladování (obr. K/L)
Pro bezpečné skladování, ochranu stříhacího nože a bezpečnou přepravu postupujte následovně:
1. Ochranné pouzdro na nůž (10), které je součástí dodávky, nasuňte na stříhací nůž
teleskopických nůžek (obr. K).
2. Teleskopickou násadu /přídavné držadlo uveďte přednostně do polohy Ž (šipka a číslování
polohy se musí překrývat) podle obr. L.
3. Stiskněte nastavovací tlačítko (6) a držte je stisknuté, až se teleskopická násada zasune až
na doraz (obr. F).
4. Stiskněte kulatý nastavovací knoflík (9) a držte jej stisknutý, zatímco druhou rukou sklopíte
stříhací nůž (8) dolů do parkovací polohy P (obr. L) – šipka a P se musejí překrývat.
Nůžky na živý plot ukládejte na suchém, nemrznoucím místě mimo dosah dětí.
Likvidace:
(podle RL 2002/96/EG)
Přístroj se nesmí přiložit k normálnímu domovnímu odpadu, nýbrž se musí odborně
zlikvidovat.
Důležité pro Německo: likvidujte přístroj pomocí komunálních likvidačních míst.
!

Pozor nebezpečí! Bezpečnostní kluzná spojka je pod silným předpětím a nesmí se
demontovat.
! Pravidelně kontrolujte, zda není poškozeno stříhací zařízení; pokud ano, nechejte je ihned
odborně opravit.
V případě poruch se spojte s našim servisem
GARDENA spol. s r.o.
Řípská 20a čp. 1153
627 00 Brno
nebo zašlete vadný přístroj s krátkým popisem závady (v případě záruky i s příslušnými záručními
podklady) přímo do servisu.
Součástí dodávky je následující příslušenství:
ochrana nože
odlehčení kabelu v tahu
7. Pokyny k řádnému používání, bezpečnostní pokyny

!

Kontrola před každým použitím
Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu přístroje. Je-li bezpečnostní zařízení
(obouruční spínání, zastavování nože, dorazová ochrana) a/nebo stříhací nůž poškozeno nebo
opotřebováno přístroj nepoužívejte. Nikdy nevypínejte bezpečnostní zařízení.
Před začátkem prací zkontrolujte stříhací zařízení. Odstraňte případná cizí tělesa. Během práce
dávejte pozor na cizí tělesa.
Pokud při stříhání přesto narazíte na překážku, stroj vypněte a překážku odstraňte.
!

Použití / odpovědnost
Tento přístroj může způsobit vážné poranění!
Přístroj používejte výhradně k účelu uvedenému v návodu k použití.
Nepřetěžujte teleskopické nůžky na živý plot – pracujte lépe a bezpečněji v udávané oblasti
výkonu.
Udržujte vodicí rukojeť suchou a bez styku s olejem nebo tukem.
Pracujte soustředěně a odpovědně. Jste odpovědný za bezpečnost v místě práce. Udržujte své
pracoviště v pořádku. Nepořádek na pracovišti může způsobit úraz.
Dbejte na to, aby se v blízkosti pracoviště nevyskytovaly jiné osoby (zvláště děti) nebo zvířata.
Nenoste široký oděv, šperky atd., přístroj by je mohl zachytit. Noste pevné boty, rukavice a
ochranné brýle. Pro ochranu nohou noste dlouhé kalhoty.
Během provozu přístroje zaujměte pevný postoj, zvláště pokud používáte schůdky nebo žebřík.
Při práci vždy dbejte na bezpečný a pevný postoj. Prodlužovací vedení udržujte mimo dosah
přístroje. Dávejte pozor při chůzi vzad – nebezpečí zakopnutí!
Dbejte na to, aby kryt motoru a větrací otvory nebyly znečištěny usazeninami, listím a pod.
Nůžky na živý plot nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
Při zablokování stříhacího nože nůžky na živý plot vypněte a předmět (silnou větev, cizí tělesa)
odstraňte.
Pracujte pouze za dobré viditelnosti.
! Přerušení práce
Nenechávejte nůžky na živý plot ležet na pracovišti bez dozoru. Musíte-li práci přerušit, uložte
nůžky na bezpečném místě. Odpojte přístroj od elektrické sítě!
Musíte-li práci přerušit a věnovat se jiné činnosti, přístroj bezpodmínečně vypněte a odpojte od
elektrické sítě.
Při přepravě nebo skladování vždy nasuňte na stříhací zařízení ochranné pouzdro.
!

Věnujte pozornost vlivům okolí
Seznamte se se svým okolím a dávejte pozor na možná nebezpečí, která byste pro hluk stroje
nemuseli slyšet.
Přístroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokrém prostředí.
S nůžkami na živý plot nepracujte v bazénu, kolem bazénu nebo v zahradních jezírkách.
!

Elektrická bezpečnost
Přívodní vedení se musí stále kontrolovat na známky poškození nebo stárnutí. Přípojné vedení
smí vyměňovat pouze autorizovaný opravář. Obraťte se na servis GARDENA.
Nůžky na živý plot s poškozeným přívodním vedením se nesmí používat. Při poškození nebo
proříznutí přívodního vedení / prodlužovacího kabelu ihned vytáhněte zástrčku ze sítě.
Spojovací zástrčka prodlužovacího kabelu musí mít ochranu proti stříkající vodě.
Používejte pouze přípustné prodlužovací kabely. Zeptejte se svého elektrikáře.
Pro mobilní přístroje používané venku doporučujeme používat ochranný spínač chybového
proudu s jmenovitým chybovým proudem ≤ 30 mA.
Ve Švýcarsku je používání ochranného spínače chybového proudu povinné.
Nikdy nenoste nůžky na živý plot za kabel. Nepoužívejte kabel na to, abyste vytáhli nůžky ze
zásuvky.
Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

Záruka:
GARDENA poskytuje na tento výrobek záruku 3 roky (ode dne nákupu). Tato záruka se vztahuje na
všechny podstatné vady přístroje, spočívající prokazatelně v materiálových nebo výrobních vadách.
Plnění ze záruky se provádí formou náhradní dodávky bezvadného přístroje nebo bezplatnou opravou
zaslaného přístroje podle naší volby, jsou-li splněny následující předpoklady:
- s přístrojem se zacházelo správně a v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k použití.
- kupující ani třetí osoba se nepokoušeli přístroj opravit.
Díly podléhající opotřebení – nože a výstředníkový pohon – jsou ze záruky vyloučeny.
Přístroj byl dostatečně ofrankován a zaslán přímo do některého ze servisů GARDENA, byla k němu
připojena kompletně vyplněná záruční karta a nákupní doklad.
Prohlášení o shodě EU
Nařízení o strojích (9. GSGVO) / EMVG / Směrnice o nízkém napětí
Níže podepsaná společnost GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, D-89079
Ulm tímto potvrzuje, že níže označené přístroje v provedení, které jsme uvedli na trh, splňují
požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních standardů EU a standardů specifických pro
daný produkt. V případě změny přístroje, která nebude s námi odsouhlasena, stává se toto prohlášení
neplatným.
Označení přístroje:

Teleskopické nůžky na živý plot

Typ:

THS 400

č.v.:

2586

Směrnice EU:

98/37/EG
89/336/EG
73/23/EG
93/68/EG
2000/14/EG

Hladina hluku:

měřeno / zaručeno
92 dB (A) /94 dB (A)

Rok přidělení značky CE:

1997

Ulm, dne 10. 03. 1997
Thomas Heinl
technický ředitel

