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Gebrauchsanweisung

Elektro-Freischneider
Elektrická kosa
Elektrický krovinorez

- Originalbetriebsanleitung

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Návod k použití - Překlad původního návodu k použití

Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití !

Návod na obsluhu - Preklad pôvodného návodu na použitie
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
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DE - Beschreibung der Teile
1.
2.
3.
4.
5.

Griff
Schaft
Metall- Gestrüppmesser
Schutzabdeckung (Gestrüppmesser)
Ein-/Ausschalter

6. Stecker
7. Elektromotor
8. Verbindungskupplung
9. Schutzabdeckung (Nylonfaden)
10. Nylonfaden -Schneidkopf

CZ - Popis dílů
1.
2.
3.
4.
5.

Rukojeť
Trubka s hřídelí
Kovový sekací kotouč
Ochranný štít (kotouč)
Spínaè ZAP/VYP

6. Vidlice
7. Elektromotor
8. Spojovací pouzdro
9. Nástavec ochranného štítu (vyžínací hlavice se strunou)
10. Hlavice nylonové struny

SK - Oznaèenie dielcov
1.
2.
3.
4.
5.

rukoväť 		
násada 		
kovový vykášací list
ochranný kryt (vykáčací list)		
spínač ZAP / VYP

6.
7.
8.
9.
10.
1

zástrčka
elektromotor
spojovacej spojky
ochranný kryt (nylonové lanko)
lanková vykášacia hlava
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SICHERHEITSSYMBOLE UND INTERNATIONALE SYMBOLE

DEUTSCH

In dieser Gebrauchsanweisung werden Sicherheitssymbole sowie internationale Symbole und Piktogramme beschrieben, die auf dem Gerät angebracht sein können. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, damit Sie mit allen Angaben
bezüglich Sicherheit, Montage, Betrieb, Wartung und Reparatur vertraut sind.

SYMBOL

BEDEUTUNG
LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG
Wenn Sie sich nicht an Bedienungshinweise und Sicherheitsvorkehrungen in der Gebrauchsanweisung halten, können schwerwiegende Verletzungen auftreten. Lesen Sie
vor Start und Betrieb dieses Gerätes die Gebrauchsanweisung.
TRAGEN SIE KOPF-/AUGEN- UND GEHÖRSCHUTZ
WARNUNG: Weggeschleuderte Gegenstände können zu schwerwiegenden Augenverletzungen, übermäßiger Lärm kann zum Verlust des Gehörs führen. Tragen Sie
beim Betrieb dieses Gerätes Augen- und Gehörschutz. Fallende Gegenstände können
schwere Kopfverletzungen verursachen, Beim Betrieb dieser Maschine Kopfschutz
tragen.
HALTEN SIE ANDERE PERSONEN AUF ABSTAND
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich im Abstand von 15 m um den Arbeitsbereich
niemand aufhält. Dies gilt insbesondere für Kinder und Tiere.
FUSSSCHUTZ UND HANDSCHUHE TRAGEN
Feste Stiefel und Handschuhe beim Betrieb des Gerätes tragen.
WARNSYMBOL
Zeigt Gefahr, Warnhinweise oder Grund zu besonderer Vorsicht an. Kann zusammen
mit anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden.
VERLETZUNGSGEFAHR !
Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände.
MAXIMALE DREHZAHL
Maximale Drehzahl der Schneideinheit. Das Gerät darf nicht mit höherer Drehzahl
betrieben werden.
Werkzeug läuft nach!

Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen

Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Stecker ziehen!

Achtung Umweltschutz !
Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät
nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
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Originalbetriebsanleitung
Original instructions

Elektro-Freischneider
1. Technische Daten
Modell		
Nennspannung
Nennfrequenz
Nennleistung
Leerlaufdrehzahl
Schnittbreite (Gestrüppmesser)
Schnittbreite (Nylonfaden)
Fadenstärke
Fadenvorrat
Fadenverlängerung
Gewicht
Schalldruckpegel LpA *
Vibration *

V~
Hz
W
min-1
cm
cm
mm
m
kg
dB (A)
m/s²

ESN 1000 C
230
50
1000
7500
23
38
2,0
2x3
Tipp-Automatik
4,7
95 [K 3,0 dB(A)]
6,4 [K 1,5 m/s²]

* nach EN ISO 11806
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Schutzklasse II
Die Geräte sind nach den Vorschriften gemäß EN 60335-1 und EN ISO 11806 gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

2. Allgemeiner Sicherheitshinweis
Angaben zur Geräuschemission gemäß Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV bzw. Maschinenrichtlinie: Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
kann 80 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind
Schallschutzmaßnahmen für den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 an Sonn- und
Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr
bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen werden.
Zusätzlich gilt das Betriebsverbot zu folgenden
Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von 13:00
Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.
Achtung Lärmschutz! Achten Sie bei Inbetriebnahme auf die regionalen Vorschriften
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Die Geräte sind nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung
Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder

Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und
anderer Sachwerte entstehen.
Elektro-Freischneider nur in technisch einwandfreiem
Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits und
gefahrenbewußt unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzen! Insbesondere Störungen, die
die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen
(lassen)!
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Gefahrenund Sicherheitshinweise unbedingt beachten. Nichtbeachten dieser Hinweise kann lebensgefährlich
sein. Unfallverhütungsvorschriften unbedingt befolgen. Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit der
Handhabung des Gerätes vertraut.

3. Verwendungszweck
Diese Geräte sind ausschließlich zum Schneiden von
Gras und Unkraut bestimmt. Eine andere oder darüber
hinausgehende Benutzung, wie z.B. das Schneiden von
Hecken oder großflächigem Rasen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet
der Hersteller / Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein
der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Anwendung
gehört auch das Beachten der Gebrauchsanweisung
und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
Die Gebrauchsanweisung ständig am Einsatzort der
Maschine aufbewahren.
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4. Sicherheitshinweise
A. Allgemeine Hinweise
1. Die hohe Drehzahl des Schneidwerkzeuges und
der Stromanschluss bringen besondere Gefahren mit sich. Deshalb sind beim Arbeiten mit dem
Elektro-Freischneider besondere Sicherheitsmaßnahmen nötig.
2. Ziehen Sie vor sämtlichen Arbeiten, die Sie am
Gerät vornehmen, vor dem Säubern und zum
Transport den Stecker aus der Steckdose. Der
Elektro-Freischneider immer vom Netz trennen,
wenn sie unbeaufsichtigt gelassen wird. Vor dem
Einstellen oder Säubern das Gerät ausschalten
und den Netzstecker ziehen.
3. Sicheren Umgang mit dem Elektro-Freischneider
vom Verkäufer oder einem Fachmann zeigen
lassen.
4. Minderjährige dürfen den Elektro-Freischneider
nicht bedienen. Gerät nur an Personen weitergeben (ausleihen), die mit seiner Handhabung
grundsätzlich vertraut sind. Auf jeden Fall Bedienungsanweisung mitgeben! Jugendliche unter
16 Jahren dürfen die Geräte nicht bedienen.
5. Der Benutzer ist verantwortlich gegenüber Dritten im Arbeitsbereich des Gerätes.
6. Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen den Umgang mit der Maschine die mit der
Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind.
7. Benutzen Sie die Maschine nur in Tageslicht oder
gutem künstlichem Licht
8. Vor Verwendung der Maschine und nach Gebrauch, überprüfen sie diese auf Schäden und
lassen Sie diese reparieren wenn notwendig.
9. Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigten oder fehlenden Teilen.
10. Wer mit dem Elektro-Freischneider arbeitet, muss
gesund, ausgeruht und in guter Verfassung sein.
Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen! - Nicht unter
Einfluss von Alkohol oder Drogen arbeiten.
11. Keine Änderungen am Gerät vornehmen. Ihre
Sicherheit kann dadurch gefährdet werden. Für
Schäden, die als Folge bestimmungswidrigen Gebrauchs oder unzulässiger Änderungen auftreten,
schließt der Hersteller jede Haftung aus.
12. Den Elektro-Freischneidere nicht verwenden,
wenn Personen, vor allem Kinder, oder Haustiere
in der Nähe sind.
13. Im Umkreis von 15 m dürfen sich weder weitere
Personen / Kinder noch Tiere aufhalten, da Steine
u.ä. vom rotierenden Schneidwerkzeug weggeschleudert werden können.
B. Anwendungshinweise
14. Elektro-Freischneider nur zum Schneiden von
Gras und Unkraut an Mauern, unter Zäunen, an
Bäumen und Stangen, an Treppen, Plattenwegen
und Terrassen, unter Büschen und Hecken, an
Steilhängen, in Plattenfugen u.ä. einsetzen.
C. Hinweise zum sicheren Gebrauch
15. Wir empfehlen, die Steckdose durch einen Feh-

16.

17.

18.

19.
20.

21.

lerstromschutzschalter mit einem Fehlerstrom
von nicht mehr als 30 mA abzusichern oder bei
Anschluss des Elektro-Freischneiders einen solchen zwischenzuschalten. Nähere Auskünfte gibt
der Elektroinstallateur.
Vor jedem Arbeitsbeginn Elektro-Freischneider
auf einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßigen, betriebssicheren Zustand prüfen. Besonders
wichtig sind Anschluss- und Verlängerungsleitung, Netzstecker, Schalter und Schneidelement.
Vor Gebrauch muss die Anschluss- und Verlängerungsleitung auf Anzeichen einer Beschädigung oder Alterung untersucht werden. Den
Elektro-Freischneider nicht verwenden, wenn die
Leitungen beschädigt oder abgenutzt sind.
Wenn die Leitung während des Gebrauchs beschädigt wird, muss die Leitung sofort vom Netz
getrennt werden. LEITUNG NICHT BERÜHREN,
BEVOR SIE VOM NETZ GETRENNT IST.
Achtung! Gefahr! Schneidelement läuft nach,
nachdem der Motor abgeschaltet wurde. Gefahr
von Finger- und Fußverletzungen!
Nur den Vorschriften entsprechende Leitungen
verwenden. Stecker und Kupplungen von Verlängerungsleitungen müssen spritzwassergeschützt sein. Elektro-Freischneider nur mit
einwandfreier Schutzvorrichtung betreiben, auf
festen Sitz des Schneidelements achten.
Beschädigte Leitungen, Kupplungen, Netzstecker und Schneidelemente nicht verwenden.

22. Motor nur anschalten, wenn Hände und Füße von
den Schneidwerkzeugen entfernt sind.
23. Schutzbrille oder Augenschutz, geschlossene
Schuhe mit griffiger Sohle, eng anliegende
Arbeitskleidung, Handschuhe und Gehörschutz
tragen.
24. Unachtsame Benutzung kann durch die rotierenden Schneidelemente Verletzungen an Füßen
und Händen verursachen.
25. Elektro-Freischneider immer gut festhalten - immer auf festen und sicheren Stand achten.
26. Ruhig, überlegt und nur bei guten Licht - und
Sichtverhältnissen arbeiten - andere nicht gefährden! Umsichtig arbeiten!
27. Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht
beschädigt wird und keine Stolperfallen schafft.
28. Verlängerungsleitung nicht an Kanten, spitzen
oder scharfen Gegenständen scheuern lassen
und nicht quetschen, z.B. in Türritzen oder
Fensterspalten.
29. Die Schutzabdeckung muss beim Einschalten
des Trimmers dem Körper zugewandt sein.
30. Netzstecker nicht durch Ziehen an der Leitung
aus der Steckdose ziehen, sondern am Netzstecker anfassen.
31. In unübersichtlichem, dicht bewachsenem Gelände besonders vorsichtig arbeiten!
32. Elektro-Freischneider nicht bei Regen im Freien
stehen lassen.
33. Kein nasses Gras schneiden! Nicht bei Regen
benutzen!
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34. Verlängerungsleitung so halten, dass sie nicht
von dem rotierenden Schneidwerkzeug berührt
werden kann.
35. Zum kurzzeitigen Transport des Gerätes (z.B. zu
einer anderen Arbeitsstelle) Schalter loslassen,
Netzstecker ziehen.
36. Vorsicht an Abhängen oder in unebenem Gelände, Rutschgefahr!
37. Auf Abhängen nur quer zur Neigung trimmen
- Vorsicht beim Wenden!
38. Auf Baumstümpfe und Wurzeln achten, Stolpergefahr!
39. Schneidwerkzeug regelmäßig von Gras reinigen.
40. Schneidwerkzeug regelmäßig in kurzen Abständen überprüfen. Bei wahrnehmbaren Veränderungen (Vibration, Geräusche) sofort Gerät abschalten und sicher festhalten. Schneidelement
auf den Boden drücken, um es abzubremsen,
dann Netzstecker ziehen. Schneidwerkzeug überprüfen - auf Anrisse achten.
41. Den Elektro-Freischneider immer erst in die normale Arbeitsposition halten, bevor Sie einschalten.
42. Schadhaftes Schneidwerkzeug sofort auswechseln lassen - auch bei scheinbar geringfügigen
Haarrissen. Beschädigte Schneidelemente nicht
reparieren.
43. Nach Unterbrechung und Beendigung der Arbeit:
Netzstecker ziehen! Elektro-Freischneider warten
(Netzstecker gezogen!): Nur Wartungsarbeiten
ausführen, die in der Gebrauchsanweistung beschrieben sind. Mit allen anderen Arbeiten zum
Kundendienst gehen.
44. Kühlluftschlitze im Motorgehäuse bei Bedarf
reinigen.
45. Nur Original-Ersatzteile verwenden.
46. Kunststoffteile mit feuchtem Tuch reinigen.
Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff
beschädigen.
47. Elektro-Freischneider nicht mit Wasser abspritzen!
48. Elektro-Freischneider sicher in einem trockenen
Raum aufbewahren.
Wichtige Hinweise, damit Sie Ihren Garantieanspruch
nicht verlieren:
• Halten Sie die Lufteintrittsschlitze sauber, da sonst
der Motor nicht gekühlt wird.
• Drücken Sie das Schneidelement nicht auf die Erde,
dadurch bremsen Sie den eingeschalteten Motor.
• Schlagen Sie das Schneidelement nicht auf harten
Untergrund, da sonst die Motorwelle Unwucht bekommen kann.

(B) und die Messerhalterung (A) von der Achse ab.
3. Legen Sie die Schutzabdeckung auf das Getriebegehäuse deckungsgleich mit den Schraubenöffnungen
auf und schrauben Sie es mit den Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben fest. Schrauben gut anziehen.
Montage der Messerscheibe (Abb. 2 + 4)
1. Schieben Sie die Messerhalterung (A) auf die Antriebsachse bis zum Anschlag. Legen Sie die Messerscheibe auf die Halterung auf. Achten Sie darauf,
dass Sie die Messerscheibe deckungsgleich zentriert
auf die Halterung auflegen. Sie darf keinesfalls
verkantet aufliegen. Anschliessend die Scheibe (B)
auflegen und die Mutter (C) im Gegenuhrzeigersinn
aufdrehen.
2. Schieben Sie nun zur Blockierung des Getriebes den
Innensechskantschlüssel seitlich durch die Öffnung
in der Messerhalterung. Vorher Messerhalterung so
drehen, dass die Öffnung deckungsgleich mit der
Öffnung im Getriebegehäuse übereinander steht.
3. Ziehen Sie abschliessend bei blockiertem Getriebe
mit einem Schraubenschlüssel 19 mm die Mutter fest
an (Drehmoment ca. 25 Nm).
4. Nehmen Sie die 4 Schutzkappen von der Messerscheibe ab.
5. Verwenden Sie diese stets wieder für den Transport
und die Aufbewahrungdes Gerätes.
6. Das Gestrüppmesser enthält beidseitige Schneideflächen und kann gewendet werden, wenn die
Schneiden nach längerem Gebrauch stumpf geworden sind.
Griffmontage (Abb. 5 + 6)
Drehen Sie die 4 Schrauben aus dem Griff. Setzen Sie
die Griffhalterung auf die Unterseite des Rohres. Achten
Sie darauf, dass der Fixierstift, der sich in der Griffhalterung befindet, in einer der 4 Bohrungen auf dem Schaft
sitzt. Die 4 Bohrungen dienen zur variablen Einstellung
des Griffes auf Ihre persönliche Wunschposition.
Setzen Sie den Griff passgenau auf die Griffhalterung
auf und befestigen Sie diesen mit den 4 Schrauben und
Muttern an der Griffhalterung.
Schaftmontage (Abb. 7, 8 und 9)
1. Halten Sie den Auslöseknopf (2) gedrückt, und
schieben Sie den unteren Schaft (6) in die Schaftkupplung (1), bis der Auslöseknopf in die Öffnung (5)
der Schaftkupplung einrastet. (Abb.7).
2. Ziehen Sie die Sterngriffschraube (3) im Uhrzeigersinn fest an, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten (Abb.
8).
Achtung: Wenn sich oberer und unterer Schaft
nicht vollständig zusammenfügen lassen, drehen
Sie den Schneidkopf von Hand etwas hin und her.
Die Antriebswellen im inneren des Schaftes werden
dadurch in die korrekte Position gebracht und die
Schaftkupplung kann ordnungsgemäß einrasten.

5. Montage
Montage der Schutzabdeckung für Betrieb mit Metall-Gestrüppmesser (Abb. 1-3)
1. Drehen Sie die 3 Schrauben mit einem Sechskantschlüssel aus dem Getriebegehäuse.
2. Drehen Sie anschliessend die Sechskantmutter (C)
von der Antriebsachse ab : Achtung Linksgewinde.
Abdrehen im Uhrzeigersinn! Nehmen Sie die Scheibe

Abnehmen des unteren Schafts
1. Lösen Sie die Sterngriffschraube (3) gegen den Uhrzeigersinn (Abb.8).
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2. Drücken Sie den Auslöseknopf (2) hinein (Abb.9).
3. Ziehen Sie den unteren Schaft (6) in gerader Richtung aus der Schaftkupplung. (Abb. 7).
Montage und Anlegen des Schultergurtes (Abb. 10)
1. Legen Sie den Schultergurt über die linke Schulter.
2. Klicken Sie den Karabinerhaken in die Haltevorrichtung des Schafts (Abb. 10).
3. Stellen Sie die Länge des Gurtes auf Ihre Größe ein.

6. Umbau des Freischneiders auf Betrieb mit
Nylonfaden
Montage der Schutzabdeckung (Abb. 11)
Für den Betrieb des Freischneiders mit Nylonfadenschneidkopf muss in jedem Fall die große Kunststoffschutzabdeckung montiert werden.
Gerät darf auf keinen Fall ohne diese zusätzliche
Abdeckung betrieben werden ! Verletzungsgefahr !
Kunststoffschutzabdeckung wie in Abb.11 gezeigt auf
die Metallschutzabdeckung auflegen und mit den beiliegenden 4 Schrauben M 5 x 10 festschrauben.
Metall-Gestrüppmesser demontieren (Abb. 2, 4, 12)
•

•
•

•

•
•
•
•

Schieben Sie zur Blockierung des Getriebes den
Innensechskantschlüssel seitlich durch die Öffnung
in der Messerhalterung (A). Vorher Messerhalterung
so drehen, dass die Öffnung deckungsgleich mit der
Öffnung im Getriebegehäuse übereinander steht.
Mutter C im Uhrzeigersinn abschrauben.
Scheibe B und Gestrüppmesser abnehmen. Scheibe
B anschließend wieder auf die Halterung auflegen.
Ohne diese Scheibe darf der Fadenschneidkopf nicht
montiert werden !
Fadenschneidkopf im Gegenuhrzeigersinn auf den
Gewindebolzen aufschrauben und handfest anziehen. Blockierung lösen, indem Sie den Sechskantschlüssel wieder seitlich aus dem Getriebe ziehen.
Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn das Getriebe
noch blockiert ist. Verletzungsgefahr !
Bewahren Sie die Mutter zur Montage des Gestrüppmessers für den späteren Umbau gut auf.
Das Gerät ist nun einsatzbereit.
Zum Umbau des Freischneiders auf Betrieb mit Gestrüppmesser blockieren Sie das Getriebe wie oben
beschrieben und drehen den Fadenschneidkopf im
Uhrzeigersinn von Hand ab. Danach weiter verfahren, wie unter Absatz „ Montage der Messerscheibe“
beschrieben.

Schneidfaden verlängern
Kontrollieren Sie die Nylonschnur regelmäßig auf Beschädigung und ob die Schnur noch die durch die Abschneidklinge vorgegebene Länge aufweist.
Bei nachlassender Schnittleistung: Gerät einschalten
und über eine Rasenfläche halten. Schneidkopf auf den
Boden tippen (Abb. 13). Der Faden wird automatisch ver-

längert. Das Messer am Schutzschild kürzt den Faden
auf die erforderliche Länge (Abb. 14).
Achtung: Schneidklinge vor Grasresten befreien, damit
Schneideffekt nicht beeinträchtigt wird.
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Schneidklinge.
Fadenspule erneuern (Abb. 15)
Zuerst Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie bis der Nylonfaden zum Stillstand gekommen ist.
Entfernen Sie die Verschlussschraube (1) durch Drehen
im Uhrzeigersinn.
Leere Fadenspule entnehmen und die neue Spule (2) so
einsetzen, dass je ein Fadenende seitlich am Schneidkopf aus der Auslassöse hervorsteht.
Achten Sie darauf, dass die Feder (4) ordnungsgemäß
unter der Fadenspule sitzt. Ist die Spule im Gehäuse (3)
plaziert, drücken Sie diese fest ins Gehäuse, so dass
die Feder gespannt ist. Ziehen sie fest an beiden Enden
des Fadens, so dass dieser nicht zwischen Spule und
Gehäuse eingeklemmt ist.
Halten Sie die Federspannung durch konstanten Druck
der Spule im Gehäuse und befestigen Sie die Schraube
im Gegenuhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schraube nur
handfest an.

7. Anschluss des Gerätes (Abb. 16)
Die Maschinen können nur an Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Sie sind schutzisoliert nach
Klasse II VDE 0700 und CEE 20. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die Netzspannung mit der auf
dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung
übereinstimmt!
Mindestquerschnitt der Verlängerungsleitung: 1,5 mm²
Das Verlängerungskabel soll nicht länger als 40 m sein.
Alle Bestandteile müssen Ihren Landesbestimmungen,
den IEC oder EN-Bestimmungen entsprechen.
Das Gerät ist mit einer Kabelzugentlastung ausgestattet,
die sich auf der Geräterückseite befindet. Verbinden Sie
die Steckverbindung von Elektrosense und Verlängerungsleitung. Bilden Sie mit Ihrer Verlängerungsleitung
eine Schlaufe und legen Sie diese über den Zugentlastungshaken (Abb. 16). Die Steckverbindung ist somit
wirkungsvoll geschützt gegen Zugbelastung sowie unbeabsichtigtes Trennen.

8. Ein-, Ausschalten (Abb. 17)
Zur Inbetriebnahme Ihres Gerätes:
• Sicheren Stand einnehmen.
• Gerät in beide Hände nehmen.
• Aufrecht stehen, Gerät entspannt halten.
• Schneidkopf nicht auf dem Boden aufsetzen!
• Schaltersperre A nach vorne schieben. Danach Schalter B drücken. Die Schaltersperre A braucht nach
dem Einschalten nicht mehr gedrückt zu werden.
• Zum Ausschalten Schalter B wieder loslassen.
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9. Arbeiten mit dem Gestrüppmesser
(Abb. 18 + 19)

WARNUNG ! GEFAHR !
Verwenden Sie stets den Schultertragegurt. Stellen
Sie den Tragegurt und die Einhängevorrichtung am
Gerät so ein, dass das Gerät wenige Zentimeter über
dem Boden hängt. Messerscheibe und Schutzabdeckung sollten in allen Richtungen waggerecht positioniert sein. Tragen Sie das Gerät am Tragegurt auf
Ihrer rechten Seite.
WARNUNG ! GEFAHR !
Schneiden sie nicht mit stumpfen, gerissenen oder
beschädigten Metallmessern.
WARNUNG ! GEFAHR !
Berühren Sie diese Objekte nicht mit dem Messer!

•
•
•

•

•
•

•

•

Untersuchen sie den Arbeitsbereich auf Hindernisse
wie Pfosten, Metallpflöcke oder Draht, bevor Sie mit
dem Schneiden von Bewuchs beginnen. Kann ein
Hindernis nicht entfernt werden, markieren Sie seinen
Standort, so dass Sie ihm mit dem Messer aus dem
Weg gehen können. Steine und Metall machen das
Messer stumpf oder beschädigen es. Draht kann sich
im Schneidkopf verfangen und umherschlagen oder
durch die Luft geschleudert werden.
Tragen Sie das Gerät immer am Schultergurt, wenn
Sie das Gestrüppmesser verwenden.
Achten Sie beim Betreiben des Gerätes immer darauf, dass sich der Griff zwischen Ihnen und dem
Messer befindet.
Wenn das rotierende Messer auf einen Gegenstand
trifft, der zu großen Widerstand bietet, wirkt unter
Umständen einen starke, seitwärts gerichtete Kraft
auf das Gerät und die damit arbeitende Person.
Durch diesen Effekt kann der Bediener die Kontrolle
über das Gerät verlieren. Benutzen Sie deshalb immer den Griff und den Schultergurt, und halten Sie
das Gerät gut fest.
Wenn Sie mit dem Messser arbeiten, sollten Sie nicht
versuchen, Pflanzen mit mehr als 1/2 cm Durchmesser zu durchtrennen, da sonst ein harter Rückschlag
erfolgen kann.
Versuchen Sie nicht, das Messer anzuhalten oder zu
berühren, wenn es sich dreht.
Wenn Sie ein Gegenstand treffen oder sich darin verfangen, stellen Sie den Motor sofort ab, und überprüfen Sie das Gerät auf eine mögliche Beschädigung,
bevor Sie versuchen, die Arbeit fortzusetzen. Arbeiten Sie nicht mit einem verbogenen oder stumpfen
Messer.
Achten Sie darauf, dass der Freischneider nicht
mit Pflanzenteilen oder anderen Materialien verschmutzt ist. Diese können zwischen Messer und
Schutzblechhalterung stecken bleiben.
Stellen Sie den Motor SOFORT ab, wenn Sie starke
Vibrationen bemerken. Bei Vibrationen sind ernsthafte
Probleme zu befürchten. Bevor Sie die Arbeiten
fortsetzen, untersuchen Sie das Gerät sorgfälltig auf
lockere Schrauben und Muttern sowie auf mögliche
Schäden. Reparieren oder ersetzen Sie gegebenfalls
die betroffenen Teile.

Nach dem Betrieb
•

•
•

Reinigen Sie das Messer mit einem Haushaltsreiniger, um eventuelle Harzablagerungen zu entfernen.
Ölen Sie anschließend das Messer mit Maschinenöl,
damit sich kein Rost bildet.
Schließen Sie das Messer an einem geeigneten Ort
ein, um es vor unbefugtem Gebrauch zu schützen.
Schließen Sie den Freischneider in einem geeigneten, trockenen Raum, um ihn vor unbefugtem
Gebrauch und Beschädigung zu schützen.

10. Wartung des Getriebes (Abb. 20)
1. Überprüfen Sie das Schmiermitel des Getriebes alle
50 Betriebsstunden.
2. Um die Getriebeschmierung zu überprüfen, drehen
Sie die Verschlussschraube heraus. Wenn in der
Schmieröffnung kein Fett mehr zu sehen ist, füllen
Sie mit einer Fettpresse oder handelsüblichen Fetttube soviel Fett nach, bis es aus der Öffnung austritt.
drehen Sie anschließend sorgfältig die Verschlußschraube wieder ein. Verwenden Sie zur Schmierung
ein handelsübliches Getriebefett.

11. Störungen
• Gerät läuft nicht: Prüfen, ob Strom vorhanden ist (z.B.
durch Versuch an einer anderen Steckdose oder mittels Spannungsprüfer). Falls das Gerät an einer Steckdose mit Strom nicht läuft, es unzerlegt an unseren
Zentralservice oder eine autorisierte Fachwerkstatt
einsenden.
Andere Störungen am Gerät nicht selbst beheben,
sondern nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren
lassen.

12. Aufbewahrung
• Gerät gründlich säubern, besonders die Kühlluftschlitze.
• Verwenden Sie zum säubern kein Wasser.
• Gerät an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren. Vor unbefugter Benutzung (z.B. durch Kinder)
schützen.

13. Entsorgung und Umweltschutz
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht. Geben Sie das Gerät bitte in einer Verwertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile können hier
getrennt und der Wiederverwertung zugeführt werden.
Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeindeoder Stadtverwaltung.

14. Reparaturdienst
Der Service erfolgt über die Firma MOUNTFIELD, deren
Läden, spezialisierten Dienstleistern und über deren
Händler. Die Adresse des nächstgelegenen Service
finden Sie in den „Gelben Seiten“ unter „Gartengeräte
und Maschinen.
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ÈESKY
BEZPEÈNOSTNÍ A MEZINÁRODNÍ SYMBOLY
V tomto návodu k použití jsou popsány bezpeènostní symboly a také mezinárodní symboly a piktogramy, které
mohou být použity na pøístroji. Prostudujte si tento návod k použití, abyste se seznámili se všemi údaji v otázkách
bezpeènosti, provozu, údržby a oprav.

VÝZNAM

SYMBOL

PROSTUDUJTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny k obsluze a bezpeènostní opatøení, mùže
dojít k závažným poranìním. Proto si pøed spuštìním a použitím tohoto pøístroje
prostudujte návod k jeho použití.
POUŽÍVEJTE OCHRANU HLAVY/ZRAKU A SLUCHU
VAROVÁNÍ: Odmrštìné pøedmìty mohou zpùsobit tìžká poranìní oèí, nadmìrný
hluk mùže vést ke ztrátì sluchu. Pøi provozu tohoto pøístroje používejte ochranu
zraku a sluchu. Padající pøedmìty mohou zpùsobit tìžká poranìní hlavy. Pøi provozu
tohoto pøístroje používejte proto ochrannou pøílbu.
UDRŽUJTE OSTATNÍ OSOBY V DOSTATEÈNÉ BEZPEÈNOSTNÍ VZDÁLENOSTI
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se v okruhu 15 m od pracovištì nikdo nezdržoval.
Zejména to platí pro dìti a zvíøata.
POUŽÍVEJTE OCHRANU NOHOU A OCHRANNÉ RUKAVICE
Pøi provozu pøístroje používejte pevné holínky a rukavice.
VÝSTRAŽNÝ SYMBOL
Oznaèuje nebezpeèí, výstražná upozornìní a nebo dùvod ke zvýšené opatrnosti.
Mùže být použitý spoleènì s jinými symboly a nebo piktogramy.
NEBEZPEÈÍ PORANÌNÍ !
Dávejte pozor na pøístrojem odmrštìné pøedmìty.
MAXIMÁLNÍ OTÁÈKY
Maximální otáèky žací jednotky. Pøístroj se nesmí provozovat s vyššími otáèkami.

Pøístroj dobíhá!

Tento elektrický pøístroj chraňte před vlhkem.

Pøi poškození nebo pøeseknutí přívodního kabelu ihned odpojte vidlici ze sítě.

Pozor! Ochrana životního prostøedí !
Tento pøístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním odpadem.
Vysloužilý pøístroj je zapotøebí odevzdat ve sběrně, zabývající se ekologickou
likvidací odpadu.
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Překlad původního návodu k použití

Elektrická kosa
1. Technická data
Model		
ESN 1000 C
jmenovité napětí 	              V~                 230
jmenovitý kmitoèet 	              Hz                 50
jmenovitý pøíkon	              W                  1000
otáèky naprázdno	              min-1             7.500
záběr sečení (žací kotouč)              cm                 23
záběr sečení (nylonová struna)
cm
38
průměr struny                                mm	    2,0                                      
délka struny                                   m	    2 x 3                         
prodlužování struny	    Automatika pøíklepem  
hmotnost	              kg                  4,7
hladina akustického tlaku *	              dB (A)            95 [K 3,0 dB(A)]
vibrace *	              m/s2              6,4 [K 1,5 m/s²]
* podle EN ISO 11806
Technické zmìny vyhrazeny.
Ochranná tøída  II
Pøístroje jsou zkonstruované podle norem, EN 60335-1 a EN ISO 11806, a v plné míøe vyhovují pøedpisùm Zákona
o bezpeènosti pøístrojù a produktù.

2. Obecné bezpeènostní pokyny
Údaje k emisím hluku podle zákona o bezpečností
přístrojů a produktů GPSG resp. EU-směrnice o
strojích: Hladina akustického tlaku v místě obsluhy
může překročit 80 dB(A). V tomto případě se
doporučuje používat osobní ochranné prostředky na
ochranu sluchu (např. chrániče sluchu).
Pozor: Ochrana proti hluku ! Dodržujte pøi uvedení
do provozu regionální pøedpisy.
Pozor: Pøi použití elektrických přístrojů je třeba
dodržovat k ochraně před zasažením elektrickým
proudem, nebezpečím úrazu a požáru následující
zásadní bezpeènostní pokyny. Pøeètete si a vezmìte
v úvahu všechny tyto pokyny døíve, než daný
elektrický přístroj použijete. Bezpeènostní pokyny
dobøe uschovejte.
Elektrické kosy jsou konstruovány podle posledního
stavu techniky a uznávaných bezpeènostnì
technických pravidel. Pøesto se mohou pøi jejich
použití vyskytnout situace, ohrožující zdraví a život
uživatele nebo tøetích osob, pøíp. poškozující kosu a
další vìcné hodnoty.
Kosy se smìjí používat pouze v technicky bezvadném
stavu, jakož i v souladu s urèením, bezpeènostními
pokyny a pokyny ohlednì možných nebezpeèí pøi
dodržení provozního návodu! Zejména je tøeba
neprodlenì (nechat) odstranit všechny závady, které
negativnì ovlivòují bezpeènost!
Pøeètìte si peèlivì tento návod k použití. V každém
pøípadì dodržujte pokyny ohlednì možných
nebezpeèí a bezpeènostní pokyny.

Nedodržení tìchto pokynù mùže mít za následek
ohrožení života. V každém pøípadì je nezbytné
dodržovat pøedpisy o úrazové prevenci. Pøeètìte si
je pøed použitím této kosy.

3. Úèel použití
Elektrické kosy jsou výhradnì urèeny k sečení travních
porostů, plevelných i lehce zdřevnatělých rostlin, např.
rákos, buřiny apod. Jiné nebo tento rozsah pøekraèující
použití, jako napø. sekání keøù a živých plotù nebo
velkoplošných trávníkù, se považuje za použití v rozporu
s jejich urèením. Za škody, které pøi takovém použití
vzniknou, výrobce / dodavatel neruèí. Riziko nese
výhradnì uživatel. Použití v souladu s urèením zahrnuje
dále dodržování návodu na použití a dodržování
podmínek kontroly a údržby.
Návod k použití ukládejte v dosahu při použití kosy.

4. Bezpeènostní pokyny
A. Obecné pokyny
1. Vysoké otáèky nástroje kosy a pøívodní kabel
v sobì skrývají zvýšené nebezpeèí. Proto je
nezbytné pøi práci s kosou dodržovat zvláštní
bezpeènostní pokyny.
2. Pøed provádìním veškerých prací na kose,
pøed èištìním a pøepravou vytáhnìte vidlici ze
zásuvky. Kosa se musí odpojit od sítì, zùstane-li
stát bez dozoru. Před spuštěním, čištěním, nebo
kontrolou elektrické přípojky přístroje je nutno
přístroj nejprve vypnout a vytáhnout vidlici ze
zásuvky.
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3. Uživatel by si mìl od prodejce nebo odborníka
nechat předvést bezpeèné zacházení s kosou.
4. Zákaz obsluhy kosy pro nezletilé osoby. Kosa
se smí pøedat (pùjèit) pouze osobám, které jsou
podrobnì seznámeny s její obsluhou. V každém
pøípadì pøedejte spolu s kosou i návod k použití.
Mladiství do 16 let nesmí přístroj používat.
5. Uživatel přístroje je odpovědný vůči třetím osobám,
zdržujícím se v pracovní oblasti přístroje.
6. Nikdy nedovolte dìtem použití jakéhokoliv elektrického náøadí.
7. Pøístroj používejte pouze za denního svìtla a
nebo pøi dostateèném umìlém osvìtlení.
8. Pozornì
pøed
každým použitím pøístroje
zkontrolujte, zda se na nìm nenacházejí uvolnìné
díly. Zaènìte pracovat teprve tehdy, když jsou
provedeny všechny potøebné opravy a všechna
odpovídající nastavení.
9. Nikdy nezkoušejte používat neúplný stroj nebo
stroj, který nebyl vybaven odsouhlasenou
zmìnou provedení.
10. Osoby, které s kosou pracují, musí být zdravé,
odpoèinuté a v dobré kondici. Přístroj není určen
pro použití osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
Nezapomeòte na vèasné pøestávky v práci! S kosou nepracujte pod vlivem alkoholu,
omamných prostředků či léků, snižujících
schopnost rychlé reakce.
11. Na kose neprovádìjte zmìny. Za škody, které
vzniknou v dùsledku použití kosy v rozporu
s urèením nebo následkem nedovolených zmìn,
nepøebírá výrobce žádnou zodpovědnost.
12. Nezapínejte kosu, pokud se v blízkosti zdržují
osoby, zejména dìti, nebo domácí zvíøata.
13. V okruhu 15 m se nesmí zdržovat ani další osoby
/ dìti, ani zvíøata, protože se od rotujícího žacího
nástroje mohou odmršťovat kameny apod./
B. Pokyny pro použití
14. Elektrická kosa se smí používat pouze k sečení
trávy a plevelných rostlin podél zídek, pod
ploty, okolo stromů a sloupků, na schodech,
dláždìných cestách a terasách, pod keøi a živými
ploty, na pøíkrých svazích, ve spárách mezi
dlažebními kostkami atd.
C. Pokyny pro bezpeèné použití
15. V zájmu bezpečného provozu by měla být napájecí
zásuvka elektrické kosy vybavena proudovým
chráničem s vybavovacím proudem max.30 mA.
Další informace Vám sdělí elektroinstalatér.
16. Pøed každým použitím kosy se musí zkontrolovat
její správná funkce a pøedepsaný, provoznì
bezpeèný stav. Zejména je dùležité zkontrolovat
pøívodní kabel a prodlužovací kabel, vidlici,
spínaè a žací nástroj.
17. Pøed použitím se musí zkontrolovat, zda pøívodní a
prodlužovací kabel nevykazují známky poškození
nebo stárnutí. Kosa na trávu se nesmí používat,
pokud jsou kabely poškozeny nebo opotøebeny.

18. Dojde-li k poškození kabelu bìhem práce s
kosou, musí se kabel okamžitì odpojit od sítì.
Kabelu se nedotýkejte døíve, než bude odpojen
od sítì.
19. Pozor! Nebezpeèí! Sekací prvky po vypnutí
motoru dobíhají. Vzniká nebezpeèí úrazù na
prstech rukou a na nohou!
20. Používejte pouze kabely, které odpovídají daným
pøedpisùm. Vidlice a spojky prodlužovacích
kabelù musí být chránìny pøed odstøikující vodou.
Kosa se smí provozovat pouze s bezvadným
ochranným zaøízením, zvláštní pozornost je
nutné vìnovat pevnému usazení žacího nástroje.
21. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice a
žací nástroje.
22. Motor se smí spouštìt až tehdy, když se v
blízkosti sekacích prvkù nenacházejí ruce a nohy.
23. Pøi práci s kosou noste ochranné brýle nebo
ochranu oèí, plné boty s drsnou podrážkou,
pøiléhavé pracovní obleèení, rukavice a ochranu
sluchu.
24. Pøi neopatrném používání kosy mohou rotující
sekací prvky zpùsobit zranìní rukou a nohou.
25. Elektrickou kosu držte vždy pevnì obìma rukama
- dbejte na stabilní a bezpeènou polohu.
26. S kosou pracujte klidnì, s rozvahou a pouze
pøi dobrém svìtle a podmínkách viditelnosti a
neohrožujte ostatní! Pracujte opatrnì!
27. S prodlužovacím kabelem manipulujte vždy tak,
aby se nepoškodil a netvořil vám pøekážky
v chùzi.
28. Nepřetahujte prodlužovací kabel pøes hrany,
ostré nebo špièaté pøedmìty, ani jej nelamte,
napø. pode dveømi a v oknech.
29. Při práci musí být namontován ochranný štít příp.
vč. nástavce a kosa natočena ochranným štítem
k obsluze.
30. Vidlici neodpojujte ze zásuvky tahem za kabel,
ale za vidlici.
31. V nepøehledném, hustì porostlém terénu pracujte
se zvýšenou pozorností!
32. Kosu nenechávejte stát za deštì venku.
33. Nesekejte mokrou trávu! Kosu nepoužívejte
v dešti!
34. Prodlužovací kabel držte tak, aby se nedostal do
kontaktu s rotujícím žacím nástrojem.
35. Pøi pøepravì kosy na krátkou vzdálenost (napø.
na jiné místo) uvolnìte spínaè a odpojte vidlici
ze zásuvky.
36. Pozor na nebezpeèí sklouznutí na svazích nebo
na nerovném terénu.
37. Svahy sekejte napøíè sklonu. Pozor pøi otáèení!
38. Dejte pozor na paøezy a koøeny, o které mùžete
zakopnout!
39. Z žacího nástroje se musí pravidelnì odstraòovat
namotaná tráva!
40. Žací nástroj se musí v krátkých intervalech
pravidelnì kontrolovat. Pøi zjevných zmìnách
(vibrace, hluk) kosu okamžitì vypnìte a pevnì
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uchopte. Pøitlaète ji k zemi, aby se nástroj
zastavil, pak odpojte vidlici ze sítě. Zkontrolujte
žací nástroj - pozornost vìnujte trhlinám.
41. Před spuštěním elektrické kosy je třeba ji uchopit
a držet ji v pracovní pozici.
42. Poškozený žací nástroj okamžitì nechte vyměnit
i v případě zdánlivì nepatrných vlasových trhlin.
Poškozený žací nástroj neopravujte.
43. Po pøerušení a ukonèení práce: Odpojte vidlici ze
sítě! Proveïte údržbu kosy (pøi odpojené vidlici):
Provádìjte pouze ty údržbáøské práce, které jsou
popsány v návodu k použití. Všechny ostatní
práce svìøte servisu.
44. V pøípadì potøeby vyèistìte otvory pro chladicí
vzduch na krytu motoru.
45. Používejte pouze originální náhradní díly.
46. Plastové èásti èistìte vlhkým hadøíkem. Mechanické
èisticí pøípravky by mohly umìlou hmotu poškodit.
47. Elektrickou kosu nikdy nestøíkejte proudem vody!
48. osu ukládejte na suchém místì.
Dùležité pokyny pro zachování záruèních nárokù:
• Udržujte vstupní vzduchové otvory v èistotì, aby
se mohl motor chladit.
• Netlaète při sečení žací nástroj k zemi, tím brzdíte
spuštìný motor.
• Pøedcházejte nárazùm žacího nástroje o tvrdý
podklad, jinak ztratí høídel motoru vyváženost.

Montáž rukojeti (obr. 5 + 6)
Vyšroubujte 4 šrouby z rukojeti. Nasaďte držák rukojeti
na spodní stranu trubky. Dbejte na to, aby fixační kolík,
který se nachází v držáku rukojeti, zapadl do některého
ze 4 otvorů  v trubce hřídele. Tyto 4 otvory slouží                                  
k variabilnímu nastavení rukojeti podle toho, jak se to hodí
k Vaší tělesné výšce.
Nasaďte rukojeť tak, aby přesně seděla na držáku rukojeti
a upevněte ji pomocí  4 šroubů a matic na držák rukojeti.
Montáž trubky hřídele (obr. 7 - 9)
1. Stlaète a podržte uvolòovací knoflík (2), nasuòte dolní
trubku (6) do pouzdra (1) tak, aby do otvoru v pouzdru
(5) zapadl uvolňovací knoflík (obr. 7).
2. Než budete s pøístrojem pracovat, pevnì utáhnìte
šroub hvìzdicové rukojeti (3) ve smìru hodinových
ruèièek (obr. 8).
POZOR : Pokud nejde horní a dolní trubku do sebe
zcela zasunout, pootočte žací nástroj rukou trochu
jedním i druhým smìrem. Tím se dostanou do správné
pozice hnací høídele uvnitø trubek, které pak do pouzdra
øádnì zapadnou.
Sejmutí dolní trubky
1. Povolte šroub hvìzdicové rukojeti (3) proti smìru
hodinových ruèièek (obr. 8).
2. Stlaète uvolòovací knoflík (2) (obr. 9).
3. Vytáhněte dolní trubku (6) v pøímém smìru z pouzdra
trubky (obr. 7).  

5. Montáž

Montáž a nasazení ramenního popruhu

Montáž ochranného štítu pro provoz s kovovým žacím
kotoučem (obr. 1 - 3)
1. Demontujte 3 šrouby (obr. 1).
2. Potom odšroubujte šestihrannou matici (C) z hnacího
hřídele: Pozor – závit je levý. Odšroubovávejte matici
ve směru hodinových ručiček !  Sejměte oba unašeče
(A + B) kotouče s hřídele.
3. Nasaďte ochranný štít na plášť převodovky tak, aby se
otvory dostaly proti otvorům pro šrouby a přišroubujte
jej pomocí šroubů s vnitřním šestihranem a podložek.
Šrouby pevně utáhněte.

1. Ramenní  popruh si nasaďte přes levé rameno.
2. Karabinkový háček zacvakněte do držáku trubky (obr.10).
3. Délku popruhu si nastavte podle své výšky.

6. Přestavba kosy na provoz s nylonovou
strunou
Montáž nástavce štítu (obr. 11)
Pro provoz kosy s hlavicí s nylonovou strunou je zapotřebí
v každém případě namontovat velký umělohmotný nástavec štítu.
Přístroj se v žádném případě nesmí používat bez
tohoto nástavce ! Nebezpečí zranění !

Montáž nožového kotouče (obr. 2 + 4)
1. Nasaďte horní unašeč kotouče na pohonnou hřídel až
na doraz. Nožový kotouč nasuňte k unašeči. Dbejte
na to, aby se nožový kotouč  správně  na unašeči
vycentroval . Potom nasaďte spodní unašeč a matici
našroubujte proti směru hodinových ručiček.
2. Nyní k zablokování převodovky zasuňte šestihranný
klíč  se strany otvorem v horním unašeči nože. Předtím
otočte unašeč  nože tak, aby se tento otvor kryl s
otvorem v plášti převodovky.
3. Utáhněte potom při zablokované převodovce klíčem
19 mm pevně matici (kroutící moment cca 25 Nm).
4. Sejměte 4 ochranné krytky z nožového kotouče.
5. Tyto krytky používejte vždy při transportu a uskladňování
přístroje.
6. Kotouč  na plevelné zdřevnatělé rostliny má řezné
plochy po obou stranách a je možné jej otočit, pokud
se ostří po jedné straně používáním otupí.

Nástavec štítu, jako ukazuje obr. 11, přiložte na kovový
ochranný štít a přišroubujte 4 přiloženými šrouby
M 5 x 10.
Demontáž kovového žacího kotouče (obr. 2, 4, 12)
•

•
•
•
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Nyní k zablokování převodovky zasuňte šestihranný
klíč  se strany přes otvor v držáku kotouče. Předtím
otočte unašeč  nože tak, aby se tento otvor kryl                   
s otvorem v plášti převodovky.
Matici C odšroubujte ve směru hodinových ručiček.
Sejměte unašeč B a žací kotouč. Unašeč B potom
znovu nasaďte zpět. Bez tohoto unašeče se nesmí
hlavice nylonové struny namontovat !
Našroubujte strunovou sekací hlavici proti směru
hodinových ručiček na závitový čep a pevně utáhněte
rukou. Zablokování uvolníte tak, že šestihranný klíč
znovu vytáhnete zboku z převodovky.

•
•
•
•

Nikdy neuvádějte přístroj do provozu, pokud je ještě
převodovka zablokovaná. Nebezpečí zranění !
Matici si pro pozdější přestavbu k montáži žacího
kotouče dobře uschovejte.
Nyní je přístroj připravený k provozu.
K přestavbě kosy na provoz s žacím kotoučem
zablokujte převodovku tak, jako je popsáno výše a
rukou vyšroubujte strunovou sekací hlavici ve směru
hodinových ručiček. Potom postupujte dále tak, jako
je popsáno v odstavci „ Montáž nožového kotouče“.

• 	Nepokládejte sekací hlavici na zem!
• 	Blokování spínače A posuňte dopředu. Potom stlačte
spínač B. Blokování spínače A po zapnutí již nemusíte
držet.
• 	Uvolněním spínaèe se kosa opět vypne.

9. Práce s kovovým kotoučem (obr. 18 + 19)
VAROVÁNÍ ! NEBEZPEČÍ !
Vždycky používejte ramenní popruh. Nastavte tento
popruh a závěsné oko na přístroji tak, aby se přístroj
pohyboval několik centimetrů  nad zemí. Nožový
kotouč a ochranný štít by se ve všech směrech měly
vést vodorovně. Přístroj noste pomocí popruhu na
své pravé straně.

Prodloužení žací struny
Pravidelnì kontrolujte nylonovou strunu, zda není
poškozená a zda má délku, nastavenou øezacím bøitem.
Pøi klesajícím výkonu: Kosu spusťte a podržte ji nad
trávníkem. Sekací hlavicí lehce klepněte o zem (obr. 13).
Lanko se automaticky prodlouží. Nùž na ochranném štítu
zkrátí lanko na potøebnou délku (obr. 14).
Pozor: očistěte øezací èepel od zbytkù trávy, aby nebyl
ovlivnìn efekt odříznutí.
Pozor: nebezpeèí zranìní øezací èepelí.

VAROVÁNÍ ! NEBEZPEČÍ !
Nikdy nepracujte s tupými, prasklými nebo poškozenými
kovovými kotouči.
VAROVÁNÍ ! NEBEZPEČÍ !
Nikdy se nožem nedotýkejte těchto objektů!
Zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí
překážky jako kameny, kovové předměty nebo dráty,
ještě před začátkem práce. Pokud není možné nějakou
překážku odstranit, označte si její polohu tak, abyste se
mu mohly s kotoučem vyhnout. Kameny a kov otupují
nebo poškozují nůž. Drát se může na sekací kotouč 
namotat a švihat kolem sebe nebo být odmrštěný do
vzduchu.

Výmìna cívky se strunou (obr. 15)  
Nejdøíve kosu vypnìte a vytáhnìte síťovou vidlici.Poèkejte  
chvíli,  až  se  nylonová  struna  zastaví.
Odšroubujte šroub (1) otáèením ve smìru hodinových
ruèièek. Vyjmìte prázdnou cívku a nasaïte  novou cívku
(2) tak, aby oba konce strun vyčnívaly z výstupních otvorů 
na stranì vyžínací hlavy. Dbejte na to, aby pružina (4) byla
øádnì usazena pod cívkou. Po umístìní cívky v pouzdru
tuto pevnì zatlaète do pouzdra tak, aby pružina byla
stlačená. Zatáhnìte pevnì za oba konce strun (3) tak, aby
nezůstaly přiskřípnuté mezi cívkou a pouzdrem. Udržujte
stlačenou pružinu konstantním tlakem cívky v pouzdru a
upevnìte šroub na vyžínací hlavu proti smìru hodinových
ruèièek. Šroub utahujte pouze rukou.

7. Pøipojení pøístroje (obr. 16)
Tyto pøístroje se smìjí pøipojovat pouze k jednofázovému
støídavému proudu. Jejich ochranná izolace odpovídá
tøídì II podle VDE 0700 a CEE 20. Pøed uvedením do
provozu dbejte na to, aby se napìtí napájecí sítì shodovalo
s provozním napìtím uvedeným na štítku pøístroje!
Minimální průřez vodičů prodlužovacího kabelu: 1,5 mm2
Prodlužovací kabel by nemìl být delší jak 20 metrů.
Všechny součásti musejí odpovídat předpisům, platným
ve Vaší zemi a normám IEC nebo EN.
Pøístroj je vybavený odlehèením kabelu v tahu, které se
nachází na zadní stranì pøístroje. Spojte vidlici elektrické
kosy a zásuvku prodlužovaèky. Na prodlužovaèce vytvoøte
smyèku a tuto založte kolem háku tahového odlehčení
(obr.16) Tím bude spoj kabelů  úèinnì chránìný proti
namáhání v tahu a náhodnému odpojení.

8. Zapnutí a vypnutí (obr. 17)
Pøi spouštìní kosy na trávu:
• 	Zaujmìte stabilní postoj.
• 	Uchopte kosu do obou rukou.
• 	Stùjte zpøíma a kosu držte volnì.

• Když používáte kovový kotouč, vždy mějte přístroj na
ramenním popruhu.
• Při provozu přístroje dbejte vždy na to, aby se mezi
Vámi a nožem nacházela rukojeť.
• Pokud rotující kotouč narazí na nějaký předmět, který
odolá nárazu, může dle okolností vzniknout velmi
silná, boční síla, působící na přístroj a tím i na pracující
osobu. V důsledku toho může obsluha ztratit kontrolu
nad přístrojem. Proto vždy používejte rukojeť a ramenní
popruh a přístroj držte pevně v rukou.
• Nikdy se pomocí přístroje s nasazeným kotoučem
nepokoušejte odstraňovat porost o větším průměru
jak 0,5 cm, protože v opačném případě je možný vznik
tvrdého zpětného rázu.
• Nezkoušejte kotouč zadržet nebo se jej dotýkat, pokud
rotuje .
• Pokud narazíte na nějaký předmět nebo se do něčeho
zachytíte, okamžitě  motor vypněte a před novým
spuštěním zkontrolujte přístroj na případná poškození.
Nikdy nepracujte s ohnutým nebo tupým nožem.
• Dbejte na to, aby žací nástroj nebyl znečištěn zbytky
rostlin nebo jiných materiálů. Tyto mohou zůstat uvízlé
mezi nožem a držákem ochranného štítu.
• Motor OKAMŽITĚ zastavte, jakmile zjistíte silné vibrace.
V případě vibrací se může jednat o závažný problém.
Před pokračováním v práci důkladně  zkontrolujte
přístroj na uvolněné šrouby a matice jakož i na možné
poškození. Opravte nebo vyměňte případně poškozené
díly.
Po skončení provozu
• Vyčistěte kotouč  za použití mycího prostředku pro
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domácnosti, abyste odstranili případné pryskyřičné
usazeniny. Kotouč  potom naolejujte strojním olejem,
abyste zabránili tvorbě rzi.
• Kotouč ukládejte na vhodném místě, abyste jej ochránili
před nepovolaným použitím.
• Přístroj uzamykejte ve vhodné, suché místnosti, aby byl
chráněný před nepovolaným použitím a poškozením.

10. Údržba převodovky (obr. 20)
1. 	 Po každých 50 provozních hodinách zkontrolujte
mazací prostředek v převodovce.
2. Ke kontrole mazání převodovky vyšroubujte uzavírací
šroub. Pokud v mazacím otvoru není vidět   mazací
prostředek, doplňte pomocí tlakové mazničky nebo
z běžné tuby s tukem tolik mazacího tuku, až tento
bude z mazacího otvoru vystupovat. Potom pozorně 
zašroubujte uzavírací šroub. K mazání používejte
běžný tuk do převodovek.

11. Poruchy
• 	Kosa nebìží: Zkontrolujte, zda je zajištìn pøívod
proudu (napø. pokusem na jiné zásuvce nebo pomocí
zkoušeèky napìtí). V pøípadì, že kosa nebìží pøi
zapojení do zásuvky pod proudem, kontaktujte
Autorizované servisní středisko.
Stejně tak při ostatních poruchách se nesnažte poruchu
odstranit a kontaktujte Autorizovaný sevis.

12. Ukládání
• 	Kosu øádnì oèistìte, zejména pøívodní vzduchové
otvory.
•  Nepoužívejte k èištìní vodu.
• 	Kosu uložte na suché a bezpeèné místo. Chraòte ji
pøed neoprávnìným použitím (napø. pøed dìtmi)

13. Likvidace a ochrana životního prostøedí
Když Váš pøístroj jednoho dne doslouží nebo jej již
nebudete potøebovat, v žádném pøípadì pøístroj
neodhazujte do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte
ekologicky. Prosíme, abyste pøístroj odevzdali ve
sběrně, zabývající se ekologickou likvidací. Zde je
možné separovat plastové a kovové díly a postoupit je
k opìtovnému zpracování. Informace k tomuto tématu
obdržíte na správì Vaší obce nebo mìsta.  

14. Servis
Servis provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách
a specializovaných servisech a přes své dealery. Adresu
nejbližšího servisu naleznete v katalogu Mountfield nebo
na webových stránkách www.mountfield.cz.
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SLOVENSKY
BEZPEÈNOSTNÉ A MEDZINÁRODNÉ SYMBOLY
V tomto návode na použitie sa popisujú bezpeènostné a tiež medzinárodné symboly a piktogramy, ktoré môžu byť
umiestnené na príslušnom prístroji. Preto si návod na použitie preèítajte, aby ste sa oboznámili so všetkými údajmi
v otázkach bezpeènosti, montáže, údržby a opráv.

VÝZNAM

SYMBOL

PREÈÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE
Pokia¾ sa nebudete pridržiavať pokynov pre obsluhu a bezpeènostných opatrení,
ktoré sú uvedené v návode na použitie, môže dôjsť k závažným zraneniam. Preto
si pred uvedením prístroja do prevádzky tohto prístroja preèítajte návod na jeho
použitie.
POUŽÍVAJTE OCHRANU HLAVY, OÈÍ A SLUCHU
VAROVANIE: Odmrštené predmety môžu spôsobiť závažné zranenia oèí. Nadmerný
hluk môže viesť k strate sluchu. Pri prevádzke prístroja preto používajte ochranu oèí
a sluchu. Padajúce predmety môžu spôsobiť zranenia hlavy - preto pri prevádzke
prístroja používajte ochrannú prilbu.
DBAJTE NA TO, ABY NEZÚÈASTNENÉ OSOBY BOLI V DOSTATOÈNEJ
VZDIALENOSTI.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa v okruhu 15 m okolo ohniska práce nikto
nezdržiaval. Toto platí predovšetkým pre deti a zvieratá.
POUŽÍVAJTE OCHRANU NÔH A OCHRANNÉ RUKAVICE
Pri prevádzke prístroja používajte pevné èižmy a ochranné rukavice.
VÝSTRAŽNÝ SYMBOL
Upozoròuje na nebezpeèenstvo, varovné pokyny alebo dôvody k osobitnej opatrnosti.
Môže sa používať spoloène s inými symbolmi alebo piktogramami.
NEBEZPEÈENSTVO ZRANENIA !
Dávajte pozor na odmrštené predmety.
MAXIMÁLNE OTÁÈKY
Maximálne otáèky vyžínacej jednotky. Prístroj nesmie pracovať s vyššími otáèkami.

Nástroj po vypnutí dobieha

Nevystavujte toto elektrické náradie daždu

Pri poškodení alebo prerezaní prívodného kábla okamžite vytiahnite zástrcku zo siete

Pozor Ochrana životného prostredia !
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spoloène s domovým/komunálnym odpadom.
Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzdať do zberných surovín.
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Elektrický krovinorez
1. Technické údaje
Modell		
Menovité napätie
V~
Menovitá frekvencia
Hz
Menovitý výkon
W
Vo¾nobežné otáèky
min-1
Vykášacia šírka (vykáčací list)
cm
Vykášacia šírka (nylonové lanko)
cm
Rúbka nylonu
mm
Vinutie
m
Navíjanie		
Hmotnosť
kg
Hladina akustického tlaku *
dB (A)
Vibrácie sa rezné vlákno *
m/s2

ESN 1000 C
230
50
1000
7.500
23
38
2,0
2x3
Automatika príklepom
4,7
95 [K 3,0 dB(A)]
6,4 [K 1,5 m/s²]

		

* podla EN ISO 11806
Technické zmeny zostávajú výhradne v práve výrobcu.
Ochranná trieda II
Prístroje sú skonštruované pod¾a predpisov, EN 60335-1 a EN ISO 11806, a zodpovedajú úplne predpisom Zákona
o bezpeènosti prístrojov a výrobkov.

2. Všeobecné bezpeènostné normy

3. Použitie

Údaje o emisiách hluku podľa zákona o bezpečností
prístrojov a produktov GPSG resp. EU-smernice
o strojoch: hluènosť pri normálnom pracovnom
vyťažení nepresahuje 80 dB (A). Pri obsluhe prístroja
používajte tlmièe hluku.

Prístroj sa používa na rezanie trávnika, t. j. urèených
trávnatých okrajov. Strunová kosaèka nie je vhodná na
rezanie krovia, živých plotov alebo rozsiahlych trávnatých
plôch. Za škody spôsobené nesprávnym používaním
kosaèky nezodpovedá výrobca. V tomto prípade
leží riziko výhradne na používate¾ovi. K správnemu
použitiu kosaèky patrí predovšetkým oboznámenie
sa s podmienkami používania, ako aj uskutoèòovanie
kontroly a údržby prístroja.
Ak strunovú kosaèku nepoužívate, umiestnite ju na
vhodné miesto.

Pozor: Ochrana proti hluku ! Pri spustení do
prevádzky dodržujte regionálne predpisy
Pozor: Pri používaní elektrických spotrebièov
sa chráòte pred elektrickým zásahom, úrazom
a nebezpeèenstvom popálenia. Z tohto dôvodu si
pred použitím prístroja pozorne preèítajte návod a
bezpeènostné pokyny.
Prístroj je zostrojený v súlade s novými technickými
a bezpeènostnými normami. Bezpeènostný systém
spotrebièa je zostrojený na základe najznámejších
bezpeènostných poznatkov. Napriek tomu je
potrebné, aby sa používate¾ alebo iná osoba chránila
pred nebezpeèenstvom ublíženia alebo ohrozenia
života.
Prístroj používajte len v bezchybnom technickom
stave a pri dodržaní bezpeènostných predpisov.
Ak sa vyskytnú prípadné poruchy, ktoré ohrozujú
vašu bezpeènosť, nechajte ich obratom odstrániť.
Dôkladne si preèítajte podmienky používania
v návode. Bezpeènostné predpisy bezpodmieneène
dodržiavajte. Nedodržanie týchto predpisov je životu
nebezpeèné. Naopak ich dodržanie zabraòuje vzniku
nehody.

4. Bezpeènostné pokyny
A. Všeobecné bezpeènostné normy
1. Vysoký poèet otáèok a prúdové pripojenie môžu
pri neodbornom používaní spôsobiť zranenia.
Z tohto dôvodu je potrebné dodržovať pri práci
s kosaèkami bezpeènostné normy.
2. Vytiahnite pred èistením a prepravou prístroja
zástrèku zo zásuvky. Pokia¾ na prístroj
nedozeráte, zabezpeète, aby kosaèka bola vždy
oddelená od siete.
3. Nechajte si ukázať bezpeèný chod kosaèky od
predajcu.
4. S pribúdajúcimi rokmi sa kosaèka opotrebováva.
5. Užívate¾ zodpovedá tretím stranám za škody v
pracovnom priestore prístroja.
6. Nikdy nedovoľte deťom používať elektrický
nástroj.
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7. Prístroj používajte iba za denného svetla alebo pri
dostatoènom umelom osvetlení.
8. Pred každým použitím pozorne skontrolujte prístroj
na prítomnosť uvo¾nených alebo poškodených
dielcov. Pracovať zaènite až vtedy, keï sa urobia
všetky potrebné opravy a nastavenia.
9. Nikdy sa nepokúšajte používať nekompletný stroj
alebo stroj, ktorý bol nedovolene pozmenený.
10. Keï pracujete s kosaèkou musíte byť zdraví a
odpoèinutí, nesmiete byť pod vplyvom alkoholu
alebo drog.
11. Nerobte žiadne zmeny, ani úpravy na prístroji.
12. Kosaèku nepoužívajte, keï sa v blízkosti
nachádzajú osoby, deti alebo zvieratá.
13. Iné osoby, deti a zvieratá by sa nemali zdržovať
v okruhu 15 metrov od kosaèky.
B. Pokyny použitia
14. Strunovú kosaèku používajte iba pri rezaní trávy
a buriny pri múre, alebo plote, pri stromoch,
žrdiach, schodoch, terasách, doskách, keroch,
živých plotoch, strmých svahoch.
C. Pokyny bezpeèného používania
15. Odporúèame zásuvku vybaviť ochranným
spínaèom. Bližšie informácie vám poskytne
elektroinštalatér.
16. Stroj používajte len v bezchybnom, neporušenom
stave. Pred každým použitím skontrolujte hlavne
sieťové pripojenie a predåženie, zástrèku, spínaè,
reznú závitovú hlavu.
17. Pred použitím zistite, èi strunová kosaèka nemá
príznaky poškodenia alebo zostarnutia. Nepoužívajte prístroj ak je vedenie poškodené alebo
opotrebované.
18. Pokia¾ sa vedenie poškodí pri použití kosaèky,
ihneï ho vytiahnite zo siete.
19. Pozor! Nebezpeèenstvo úrazu! Rezacie prvky ešte
bežia, potom èo motor vypnete. Nebezpeèenstvo
poškodenia prstov alebo nôh!
20. Do siete zapojte iba predpísané vedenie. Zástrèka
a spojka predåženia musí byť chránená pred
kontaktom s vodou.
21. Pozor! Poškodené vedenie, spojku, sieť ovú
zástrèku a rezaciu èasť nepoužívajte.
22. Motor zapnite iba vtedy, ak sú ruky a nohy dostatoène vzdialené od rezacej èasti.
23. Pri práci s prístrojom noste ochranné okuliare,
uzavreté topánky, priliehavý odev, rukavice a
tlmièe hluku.
24. Rotujúce prvky rezacej èasti pri kontakte s rukami
a nohami spôsobujú zranenia.
25. Kosaèku držte vždy pevne oboma rukami.
26. Pracujte vždy v pokoji, v pohode, pri dobrom
svetle a výh¾ade. Buïte pozorný!
27. Predåženie premiestòujte tak, aby sa nepoškodilo.
Nikdy neprechádzajte s kosaèkou v prevádzke po
predlžovacom kábli.
28. Predåženie neuložte na hranu, špic alebo ostrý
predmet, neumývajte a nestláèajte.
29. Ochranný kryt musí byť pri zapnutí strunovej

kosaèky smerom k telu.
30. Neťahajte za kábel vedenia, keï chcete zástrèku
vytiahnuť zo zásuvky.
31. Zvlášť pozorne pracujte v nepreh¾adnom, husto
zarastenom teréne.
32. Strunovú kosaèku nikdy nenechávajte vo¾ne stáť
v daždi.
33. Vlhké nože nerežú! Nepoužívajte kosaèku za
dažïa.
34. Predlžovací kábel držte tak, aby sa nedostal do
rotujúcej èasti kosaèky.
35. Pri krátkodobom prenose kosaèku vytiahnite zo
zásuvky a uvo¾nite spínaè.
36. Pozor na svahu, alebo nerovnom povrchu!
Nebezpeèenstvo skåznutia!
37. Pri kosení na svahoch držíme strunovú kosaèku
v prieènom sklone. Pozor pri obratoch!
38. Dávajte si pozor na kmene a korene stromov.
39. Rezaciu hlavu pravidelne oèistite od trávy.
40. Rezaciu
hlavu
pravidelne
po
krátkych
vzdialenostiach skontrolujte.
41. Buïte pozorný voèi poškodeniu, ktoré by mohlo
rozrezať nylonové vlákno. Po výmene cievok
alebo po predåžení vlákna podržte pred zapnutím
strunovú kosaèku v normálnej pozícii.
42. Prípadnú poškodenú rezaciu hlavu nechajte
vymeniť. Aj pri zdanlivo nepatrnom poškodení
(napr. rozdvojení) vlasov sa rezacia hlava nedá
opraviť.
43. Po prerušení alebo skonèení práce vytiahnite
zástrèku! Pri údržbe postupujte pod¾a návodu.
S ostatnými prácami sa obráťte na servis.
44. Ak je potreba vyèistite chladiace mriežky.
45. Používajte iba originálne náhradné diely.
46. Plastickú èasť èistite vlhkou handrou. Ostré
èistiace prostriedky môžu plastickú èasť
poškodiť.
47. Kosaèku neoplachujte s vodou.
48. Strunovú kosaèku je dobré pretrieť suchou
handrièkou.
Dôležité upozornenia, ktoré nesmiete porušiť, aby
ste si mohli uplatniť garanèné nároky:
• Neèistite vzduchový vstupný otvor, kým motor
ešte nie je vychladnutý.
• Netlaète rezaciu hlavu k zemi, aby ste zbytoène
nebrzdili motor.
• Neklaïte rezaciu hlavu na tvrdý podklad, aby
neoťažel hriade¾ motora.

5. Montáž
Montáž ochranného krytu pre prevádzku s kovovým
vykýšacím listom (obr. 1 - 3)
1. Demontujte 3 skrutky (obr. 1).
2. Potom odskrutkujte šesťhrannú maticu od
pohonového hriadeľa: Pozor – závit je ľavý.
Odskrutkovávajte proti smeru hodinových ručičiek !
Snímte kotúč a držiak nože z hriadeľa.
3. Založte ochranný kryt na plášť prevodovky tak, aby
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sa otvory dostali na otvory pre skrutky a priskrutkujte
ho pomocou skrutiek s vnútorným šesťhranom a
podložiek. Skrutky pevne utiahnite.
Montáž nožového kotúča (obr. 2 + 4)
1. Nasuňte držiak noža na pohonový hriadeľ až na
doraz. Nožový kotúč nasuňte na držiak. Dbajte
na to, aby sa nožový kotúč správne centricky kryl
s držiakom. Potom založte podložku a maticu
naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
2. Teraz pre zablokovanie prevodovky zasuňte kľúč s
vnútorným šesťhranom zboku cez otvor v držiaku
noža. Predtým otočte držiak noža tak, sa tento otvor
kryl s otvorom v plášti prevodovky.
3. Utiahnite potom pri zablokovanej prevodovke kľúčom
19 mm pevne maticu (krútiaci moment cca 25 Nm).
4. Snímte 4 ochranné krytky z nožového kotúča.
5. Tieto krytky používajte vždy pri transporte a
uskladňovaní prístroja.
6. Nôž na kroviny a burinu má rezné plochy po oboch
stranách a je možné ho obrátiť, pokiaľ sa ostrie po
jednej strane používaním otupí.
Montáž rukoväte (obr. 5 + 6)
Vyskrutkujte 4 skrutky z rukoväte. Nasaďte držiak
rukoväte na spodnú stranu rúry. Dbajte na to, aby fixační
kolík, ktorý sa nachádza v držiaku rukoväte, zapadol do
niektorého zo 4 otvorov v rúčke. Tieto 4 otvory slúžia na
variabilné nastavenie rukoväte podľa toho, ako sa to hodí
k Vašej telesnej výške.
Nasaďte rukoväť tak, aby presne sedela na držiaku
rukoväte a upevnite ju pomocou 4 skrutiek a matíc na
držiak rukoväte.
Montáž násady (obr. 7 - 9)
1. Stlačte a podržte spúšťací gombík (2) a nasuňte
dolnú násadu (6) so spínacej prevodovky (1) tak,
aby spúšťací gombík do otvoru (5) spínacej spojky
zapadol (obr. 7).
2. Utiahnite pevne skrutku s hviezdicovou hlavou (3) v
smere hodinových ručičiek predtým, než s prístrojom
začnete pracovať (obr.8).
POZOR : pokiaľ sa horná a dolná násada nedajú
spojiť úplne, pootočte vykášaciu hlavu rukou trochu
sem a tam. Tým sa pohonové hriadele vo vnútri
násady dostanú do správnej polohy a spojka násady
správne zapadne.
Sňatie dolnej násady
1. Uvoľnite skrutku s hviezdicovou hlavou (3) proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 8).
2. Zatlačte spúšťací gombík (2) dnu (obr. 9).
3. Vytiahnite dolnú násadu (6) v priamom smere zo
spojky násady (obr. 7).
Montáž a založenie ramenného popruhu
1. Ramenný popruh si založte cez ľavé rameno.
2. Karabínkový hák zacvaknite do držiaku násady
(obr.10).
3. Dĺžku popruhu si nastavte podľa svojej výšky.

6. Prestavba krovinorezu na prevádzku s nylonovým lankom
Montáž ochranného krytu (obr. 11)
Pre prevádzku krovinorezu s hlavou s nylonovým lankom
je potrebné v každom prípade namontovať veľký kryt z
umelej hmoty.
Prístroj sa v žiadnom prípade nesmie používať
bez tohoto ochranného krytu ! Nebezpečenstvo
poranenia !
Kryt z umelej hmoty založte tak, ako ukazuje obr. 11,
na kovový ochranný kryt a priskrutkujte 4 priloženými
skutkami M 5 x 10.
Demontáž kovového vykášacieho listu (obr. 2, 4 a 12)
•

•
•
•

•
•
•
•

Teraz pre zablokovanie prevodovky zasuňte kľúč s
vnútorným šesťhranom zboku cez otvor v držiaku
noža. Predtým otočte držiak noža tak, sa tento otvor
kryl s otvorom v plášti prevodovky.
Maticu C odskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
Snímte kotúč B a vykášací list. Kotúč B potom znovu
založte na držiak. Bez tohoto kotúča sa nesmie hlavica vykášacieho lanka namontovať !
Naskrutkujte lankovú vykášaciu hlavi proti smeru hodinových ručičiek na závitový čap a pevne utiahnite
rukou. Zablokovanie uvolníte tak, že šesťhranný kľúč
znovu vytiahnete zo strany z prevodovky.
Nikdy neuvádzajte prístroj do prevádzky, pokiaľ je
ešte prevodovka zablokovaná. Nebezpečenstvo poranenia !
Maticu si pre neskoršiu prestavbu pre montáž
vykášacieho listu dobre uschovajte.
Teraz je prístroj pripravený na prevádzku.
Pre prestavbu krovinorezu na prevádzku s vykášacím
listom zablokujte prevodovku tak, ako je popísané
vyššie a rukou zaskrutkujte lankovú vykášaciu hlavu
v smere hodinových ručičiek. Potom postupujte ďalej
tak, ako je popísané v odstavci „ Montáž vykášacieho
listu“.

Pred¾ži sekací povrázok
Kontrolujte nylónovú strunu pravidelne z h¾adiska
poškodenia, rovnako ako kontrolujte aj predpísanú
d¾žku. Pokia¾ nie:
Pri klesajúcom výkone: Kosaèku spustite a podržte ju
nad trávnikom. Sekacou hlavicou sa z¾ahka dotknite
zeme (obr. 13). Lanko sa automaticky predåži. Nôž na
ochrannom kryte skráti lanko na potrebnú dåžku (obr. 14).
Pozor: Je dobré oèisti rezaciu èepe¾ od zbytkov trávy,
aby nebol ovplyvnený efekt kosenia.
Pozor: Nebezpeèenstvo zranenia rezacou èepe¾ou.
Vymeni cievku s povrázkom (obr.15)
Najskôr kosaèku vypnite a vytiahnite sie ovú zástrèku.
Chví¾ku poèkajte, až sa zastaví nylónová struna.
Vyberte skrutku (1) otáèaním v smere hodinových ruèièiek.
Vyberte prázdnu cievku a nasaïte novú (2) tak, aby
jeden koniec struny vyènieval z výstupného otvora na
strane vyžínacej hlavy. Dbajte na to, aby pružina (4) bola
riadne usadenápod cievkou.
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Po umiestnení cievky v puzdre ju do puzdra pevne zatlaète
tak, aby pružina bola napnutá. Potiahnite pevne za obidva
konce lanka, aby toto nezostalo zacviknuté medzi cievkou
a puzdrom.
Udržujte napnutie pružiny konštantným tlakom v puzdre
a zaskrutkujte skrutku proti smeru hodinových ruèièiek.

7. Pripojenie prístroja (Obr. 16)
Tieto prístroje je možné prevádzkovať iba pripojené
na jednofázový striedavý prúd. Majú ochrannú izoláciu
v triede II VDE 0700 a CEE 20. Pred uvedením do
prevádzky dbajte na to, aby sa napätie siete zhodovalo s
prevádzkovým napätím, uvedeným na štítku prístroja!
Minimálny prierez predlžovacieho kábla: 1,5 mm2
Tento predlžovací kábel by nemal byť dlhší ako 40 m.
Všetky súčasti musia vyhovovať ustanoveniam Vašej
krajiny a ustanoveniam IEC alebo EN.
Prístroj je vybavený ťahovým odľahčením kábla, ktoré
sa nachádza na zadnej strane prístroja. Spojte zástrčku
elektrickej kosy s predlžovacím káblom. Vytvorte s
predlžovacím káblom slučku a založte ju do háku
na odľahčenia ťahu. Tento zástrčkový spoj tak bude
účinne chránený pred zaťažením v ťahu a neumýselným
rozpojením.

8. Zapojenie, pripojenie (Obr. 17)
Zapojenie vašej strunovej kosaèky do prevádzky:
• prijať v neporušenom stave,
• prístroj uchopiť do oboch rúk,
• stáť vzpriamene, prístroj držať uvo¾nene,
• rezaciu hlavu nevrážať do zeme,
• Blokovanie spínača A posuňte dopredu. Potom
stlačte spínač B. Blokovanie spínača A po zapnutí už
nemusíte držať.
• prístroj vypnúť uvo¾nením spínaèa.

9. Práce s nožom na krovie (Obr. 18 + 19)
VAROVANIE ! NEBEZPEČENSTVO!
Vždycky používajte ramenný popruh. Nastavte tento
popruh a závesný prípravok na prístroji tak, aby sa
prístroj pohyboval niekoľko centimetrov na zemou.
Nožový kotúč a ochranný kryt by sa vo všetkých
smeroch mali viesť vodorovne. Prístroj noste na
popruhu na svojej pravej strane.
VAROVANIE ! NEBEZPEČENSTVO !
Nikdy nepracujte s tupými, natrhnutými nebo
poškodenými kovovými noži.
VAROVANIE ! NEBEZPEČENSTVO!
Nikdy sa nožom nedotýkajte týchto objektov!
Skontrolujte pracovnú oblasť, či sa v nej nenachádzajú
prekážky ako kamene, kovové predmety alebo drôty,
ešte pred začiatkom práce. Pokiaľ nie je možné
nejakú prekážku odstrániť, označte si jej polohu tak,
aby ste sa mu mohli nožom vyhnúť. Kamene a kov
otupujú alebo poškodzujú nôž. Drôt sa môže do
sekacej hlavy zamotať a mlátiť okolo seba alebo byť
vymrštený do vzduchu.

• Keď používate nôž na krovie, vždy noste prístroj na
ramennom popruhu.
• Pri prevádzke prístroja dbajte vždy na to, aby sa
medzi Vami a nožom nachádzala rukoväť.
• Pokiaľ rotujúci nôž narazí na nejaký predmet, ktorý
kladie príliš veľký odpor, môže podľa okolností
vzniknúť veľmi silná, bočná sila, pôsobiaca na prístroj
a tým aj na pracujúcu osobu. V dôsledku toho môže
obsluha stratiť kontrolu nad prístrojom. preto vždy
používajte rukoväť a ramenný popruh a prístroj držte
pevne v rukách.
• Nikdy sa pomocou prístroja s nasadeným nožom
nepokúšajte odstraňovať porasty o väčšom priemere
ako ½ cm, pretože v opačnom prípade je možný vznik
tvrdého spätného rázu.
• Neskúšajte nôž zadržať alebo sa ho dotýkať, pokiaľ
rotuje.
• Pokiaľ narazíte na nejaký predmet alebo sa do
niečoho zachytíte, okamžite motor vypnite a pred
novým spustením skontrolujte prístroj na prípadné
poškodenia. Nikdy nepracujte s ohnutým alebo tupým
nožom.
• Dbajte na to, aby sekacia hlava nebola znečistená
zvyškami rastlín alebo iných materiálov. Tieto môžu
zostať trčať medzi nožom a držiakom ochranného
krytu.
• Motor OKAMŽITE zastavte, akonáhle zistíte silné
vibrácie. V prípade vibrácií môžete očakávať vážne
problémy. Pred pokračovaním v práci dôkladne
skontrolujte prístroj na uvoľnené skrutky a matice
ako aj na možné poškodenia. Opravte alebo vymeňte
prípadne poškodené dielce.
Po skončení prevozu
• Vyčistite nôž prostredníctvom umývacieho prostriedku
pre domácnosť, aby ste odstránili prípadné živičné
usadeniny. Nôž potom naolejujte strojovým olejom,
aby ste zabránili tvorbe korózie.
• Nôž ukladajte na vhodnom mieste, aby ste ho ochránili
pred neoprávneným použitím.
• Prístroj uzamkýňajte vo vhodnej, suchej miestnosti,
aby bol chránený pred neoprávneným použitím a
poškodením.

10. Údržba prevodovky (obr. 20)
1. Po každých 50 prevádzkových hodinách skontrolujte
mastiaci prostriedok v prevodovke.
2. Pri kontrole mastenia prevodovky vyskrutkujte
uzatváraciu skrutku. Pokiaľ v mastiacom otvore
nie je vidieť mastiaci prostriedok, doplňte pomocou
tlakovej masteničky alebo z bežnej tuby s tukom
toľko mastiaceho tuku, až tento bude z mastiaceho
otvoru vystupovať. Potom pozorne zaskrutkujte
uzatváraciu skrutku. Na mastenie používajte bežný
tuk do prevodoviek.

11. Poruchy
• Prístroj nefunguje: Zistite, èi nie je výpadok prúdu.
V prípade, že prístroj nefunguje, ani keï ho zapojíte
do inej zásuvky, obráťte sa na niektorý z autorizovaných servisov.
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So všetkými ostatnými poruchami sa obráťte na
servis.V prípade poruchy alebo potreby náhradných
dielov sa obráťte na svoju predajòu.

12. Uschovanie
• Prístroj dôkladne oèistite, hlavne chladiace mriežky.
• Nepoužívajte na èistenie vodu.
• Prístroj uložte na suché a bezpeèné miesto, ktoré je
chránené pred vonkajšími vplyvmi a pred deťmi.

13. Likvidácia a ochrana životného prostredia
Keï Váš prístroj jedného dòa doslúži alebo ho už
nebudete potrebovať, v nijakom prípade prístroj
neodhadzujte do domového odpadu, ale ho zlikvidujte
ekologicky.
Prosíme, aby ste prístroj odovzdali do zberne. Tam je
možné separovať plastové a kovové dielce a postúpiť
ich na opätovné spracovanie. Informácie k k tejto
problematike obdržíte na správe Vašej obce nebo
mesta.

14. Opravárenská služba
Servis vykonáva firma MOUNTFIELD vo svojich
predajniach a špecializovaných servisných strediskách.
Adresu najbližšieho servisu nájdete v telefónnom
zozname “Zlaté stránky” pod heslom “Zahradnícke
náradie a stroje”.
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EG-Konformitätserklärung

Wir, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Elektro-Freischneider ESN 1000 C, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
und 2000/14/EG (Geräuschrichtlinie) entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en)
herangezogen: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13; EN ISO 11680-1:2008; EN ISO 11806:2008; 06/42/EG
- Anhang I/05.06; EN 62233:2008; EN 55014-1:2000+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1; EN 61000-3-2:2000+A2;
EN 61000-3-3:1995+A1+A2
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

gemessener Schallleistungspegel LWA
garantierter Schallleistungspegel LWA

(Gestrüppmesser) 105 dB(A); (Nylonfaden) 97,6 dB(A)
(Gestrüppmesser) 109 dB(A); (Nylonfaden) 100,0 dB(A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VI / Richtlinie 2000/14/EG
Münster, 02.02.2010
Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter Mogatec GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

CZ

ES Prohlášení o shodě

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster/Altheim, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti,
že produkty Elektrický křovinořez ESN 1000 C, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným
bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice ES 2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2004/108/ES (smìrnice
o elektromagnetické sluèitelnosti) a 2000/14/ES (smìrnice o hluku) vèetnì zmìn. Při řádné aplikaci bezpečnostních
a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích ES, byly využity následující normy a / nebo
technické specifikace: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13; EN ISO 11680-1:2008; EN ISO 11806:2008;
06/42/EG - Anhang I/05.06; EN 62233:2008; EN 55014-1:2000+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1; EN 61000-32:2000+A2; EN 61000-3-3:1995+A1+A2
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.

měřená hladina akustického výkonu
(sekací kotouč) 105 dB(A); (nylonová struna) 97,6 dB(A)
zaručená hladina akustického výkonu
(sekací kotouč) 109 dB(A); (nylonová struna) 100,0 dB(A)
Øízení k prohlášení o shodì podle pøílohy VI / smìrnice 2000/14/ES
Münster, 02.02.2010
Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocněnec pro CE-shodu Mogatec GmbH
Archivace technických podkladù : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
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ES Vyhlásenie o zhode

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že produkt Elektrický krovinorez ESN 1000 C, na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 2006/42/ES (Smernice o strojoch), 2004/108/ES (smernica o elektromagnetickej zlučiteľnosti) a 2000/14/ES (smernica o hluku). Pri správnej aplikácii bezpečnostných a
zdravotných požiadaviek, uvedených vo vymenovaných smerniciach ES, boli využité nasledujúce normy a / alebo
technické špecifikácie: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13; EN ISO 11680-1:2008; EN ISO 11806:2008;
06/42/EG - Anhang I/05.06; EN 62233:2008; EN 55014-1:2000+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1; EN 61000-32:2000+A2; EN 61000-3-3:1995+A1+A2
Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a dodatočne sa dá zistiť podľa pokračujúceho sériového čísla.

meraná hladina akustického výkonu
(vykáčací list) 105 dB(A); (nylonové lanko) 97,6 dB(A)
zaručená hladina akustického výkonu (vykáčací list) 109 dB(A); (nylonové lanko) 100,0 dB(A)
Posúdenie prehlásenia o zhode podľa prílohy VI / smernice 2000/14/ES
Münster, 02.02.2010
Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH
Splnomocnenec pre CE-zhodu Mogatec GmbH
Archivácia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
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Garantiebedingungen

Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von
der Garantie sind Verschleißteile und Schäden die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit
Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden sind.
Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen dürfen
nur von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt
die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers.

CZ

Záruèní podmínky

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na toto
elektrické zařízení následující záruku:
Záruční doba je 24 měsíců a začíná datem prodeje, které je třeba prokázat originálním pokladním dokladem. U
komerčního užívání a půjčování se záruční doba snižuje na 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na díly podléhající
rychlému opotřebení a na škody vzniklé v důsledku používání nesprávného příslušenství a oprav za použití neoriginálních dílů a v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení motoru. V rámci záruky
se provádí pouze výměna vadných dílů, a ne kompletních přístrojů. Opravy v záruce smějí provádět pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V případě cizího zásahu záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.
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            Záruèné podmienky

Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy voèi finálnemu odberate¾ovi poskytujeme na toto
elektrické náradie nasledujúcu záruku:
Záruèná doba je 24 mesiacov a zaèína predajom, ktoré je potrebné preukáza originálom predajného dokladu. Pri
komerènom užívaní a požièiavaní sa záruèná doba znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na diely podliehajúce rychlému opotrebovaniu a  na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho príslušenstva a opráv,  
na použitie nie originálnych dielov a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a svojvo¾ného pre aženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonáva iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká.
Porto, zasielate¾ské ako aj iné následné náklady nesie kupujúci.

