ESN 1000
CZ

Návod k použití

Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití !

SK

Návod na použitie

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.
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CZ - Popis vyžínače
1.
2.
3.
4.
5.

Rukojeť
Trubka s hřídelí
Hlavice nylonové struny
Ochranný štít
Spínaè ZAP/VYP

6.
7.
8.
9.

Kabel s vidlicí
Elektromotor
Zastřihávací nůž struny
Blokovací knoflík

6.
7.
8.
9.

kábel so zástrčkou
elektromotor
orezávací nôž struny
blokovacia poistka

SK - Popis kosačky
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2.
3.
4.
5.

rukoväť 		
rúrka s hriadeľom 		
strunová kosiaca hlava
ochranný štít 		
spínač ZAP / VYP
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Vysvìtlení informaèních piktogramù
Vyobrazenie a vysvetlenie piktogramov
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CZ
Použijte ochranu oèí a sluchu!
Varování!
Pøeètìte si návod k použití!
Zabraòte pøístupu tøetích osob do nebezpečné oblasti.
Vyžínací hlavice po vypnutí přístroje ještě chvíli rotuje - zachovávejte bezpečnou vzdálenost!
Tento elektrický pøístroj chraňte před vlhkem!
Pøi poškození nebo pøeseknutí přívodního kabelu ihned odpojte vidlici od sítě!
Pozor ! Ochrana životního prostøedí ! Tento pøístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním
odpadem. Vysloužilý pøístroj je zapotøebí odevzdat společnosti, zabývající se ekologickou likvidací odpadu.
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SK
Používajte chrániče zraku a sluchu!
Varovanie!
Prečítajte si návod na použitie!
Zabráňte prístupu tretích osôb do nebezpečnej oblasti!
Nástroj po vypnutí sa ešte krátky čas točí. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť!
Nevystavujte tento elektrický prístroj dažďu! Chráňte ho pred vlhkom!
Pri poškodení alebo prerezaní prívodného kábla okamžite vytiahnite zástrčku zo siete!
Pozor! Ochrana životného prostredia ! Tento prístroj sa nesmie likvidovať spoloène s domovým/komunálnym
odpadom. Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzdať do zberných surovín, kde ho ekologicky zlikvidujú.
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èEsky

Elektrický vyžínač
1. Technické parametry
Model		
jmenovité napìtí
jmenovitý kmitoèet
jmenovitý pøíkon
otáèky naprázdno
šíøe sečení
průměr struny
délka struny
prodlužování struny		
hmotnost
hladina akustického tlaku
vibrace

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

ESN 1000
230
50
1000
7.500
38
1,6
2x5
automaticky
5,1
85,6 podle EN ISO 10518
10,2 podle EN ISO 10518

Technické zmìny vyhrazeny.
Ochranná tøída II
Pøístroje jsou zkonstruované podle norem, EN 60335-2-91 a EN ISO 10518, a v plné míøe vyhovují pøedpisùm Zákona
o bezpeènosti pøístrojù a produktù.

2. Obecné bezpeènostní pokyny
Základní informace o hlučnosti stroje: Hladina akustického tlaku v místě obsluhy může překročit 85
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.
Vyžínače 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 vyžínač a další vìcné
hodnoty.
Vyžínače 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 tohoto vyžínače.

3. Úèel použití
Vyžínače jsou výhradnì urèeny k dosekávání okrasných
trávníkù, tzn. okrajù trávníkù. 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 servisních prohlídek a údržby.
Návod k obsluze ukládejte v dosahu použití vyžínače.

4. Bezpeènostní pokyny
A. Obecné pokyny
1. Vysoké otáèky vyžínače a pøívodní kabel v sobì
skrývají zvýšené nebezpeèí. Proto je nezbytné pøi práci s vyžínačem dodržovat zvláštní
bezpeènostní pokyny.
2. Pøed provádìním veškerých prací na vyžínači,
pøed èištìním a pøepravou vytáhnìte vidlici ze zásuvky. Vyžínač 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 vyžínačem.
4. Zákaz obsluhy vyžínače pro nezletilé osoby. Vyžínač se smí pøedat (pùjèit) pouze osobám, které
jsou podrobnì seznámeny s jeho obsluhou. V každém pøípadì pøedejte spolu s vyžínačem i návod
k použití. Mladiství do 16 let nesmí použití.
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 vyžínačem pracují, musí být zdravé, odpoèinuté a v dobré kondici. Nezapomeòte
na vèasné pøestávky v práci! - S vyžínačem nepracujte pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
11. Na vyžínači neprovádìjte zmìny, nenahrazujte
nylonovou strunu napø. ocelovým drátem. Mohli
byste tak ohrozit své zdraví. Za škody, které
vzniknou v dùsledku použití vyžínače v rozporu
s urèením nebo následkem nedovolených zmìn,
nepøebírá výrobce žádnou zodpovědnost.
12. Nezapínejte vyžínač, 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 rotující sekací
hlavice mohou odrážet kameny apod./
B. Pokyny pro použití
14. Vyžínač se smí používat pouze k sečení trávy
a plevele 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 vyžínače vybavena proudovým
chráničem s vybavovacím proudem max.30 mA.
Další informace Vám sdělí elektroinstalatér.
16. Pøed každým použitím vyžínače se musí zkontrolovat jeho správná funkce a pøedepsaný,
provoznì bezpeèný stav. Zejména je dùležité
zkontrolovat pøívodní kabel a prodlužovací kabel,
vidlici, spínaè a sekací hlavici.
17. Pøed použitím se musí zkontrolovat, zda pøívodní
a prodlužovací kabel nevykazují známky poškození nebo stárnutí. Vyžínač se nesmí používat,
pokud jsou kabely poškozeny nebo opotøebeny.
18. Dojde-li k poškození kabelu bìhem práce s vyžínačem, 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. Vyžínač se smí provozovat pouze s bezvadným ochranným zaøízením, zvláštní pozornost je
nutné vìnovat pevnému usazení sekací hlavice.
21. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice
a sekací hlavice.
22. Motor se smí spouštìt až tehdy, když se v blízkosti
sekacích prvkù nenacházejí ruce a nohy.
23. Pøi práci vidlice noste ochranné brýle nebo ochranu oèí, plné boty s drsnou podrážkou, pøiléhavé
pracovní obleèení, rukavice a ochranu sluchu.
24. Pøi neopatrném používání vyžínače mohou rotující sekací prvky zpùsobit zranìní rukou a nohou.
25. Vyžínač držte vždy pevnì obìma rukama - dbejte
na stabilní a bezpeènou polohu.
26. S vyžínačem 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
vyžínací hlavice a strunová sekačka 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. Vyžínač nenechávejte stát za deštì venku.
33. Nesekejte mokrou trávu! Vyžínač nepoužívejte
v dešti!
34. Prodlužovací kabel držte tak, aby se nedostal do
kontaktu s rotující nylonovou strunou.
35. Pøi pøepravì vyžínače na krátkou vzdálenost
(napø. na jiné místo) uvolnìte spínaè a odpojte
vidlici ze sítě.
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. Ze sekací hlavice se musí pravidelnì odstraòovat
uvízlá tráva!
40. Sekací hlavice se musí v krátkých intervalech
pravidelnì kontrolovat. Pøi zjevných zmìnách
(vibrace, hluk) vyžínač okamžitì vypnìte a pevnì
uchopte. Pøitlaète jej k zemi, aby se zastavila
hlavice, pak odpojte vidlici. Zkontrolujte sekací
hlavici - pozornost vìnujte trhlinám.
41. Pozor na zranìní o zaøízení, které slouží k odøezávání
struny. Po výmìnì cívky se strunou nebo po prodloužení struny podržte vyžínač nejprve v normální pracovní poloze, až potom ji zapnìte.
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42. Poškozenou sekací hlavici okamžitì nechte vyměnit i v případě zdánlivì nepatrných vlasových
trhlin. Poškozenou sekací hlavici neopravujte.
43. Po pøerušení a ukonèení práce: Odpojte vidlici!
Proveïte údržbu vyžínače (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. Používejte pouze originální sekací hlavice a náhradní cívky. Nikdy nepoužívejte kovové sekací
prvky.
47. Plastové èásti èistìte vlhkým hadøíkem. Mechanické èisticí pøípravky by mohly umìlou hmotu
poškodit.
48. Vyžínač nikdy nestøíkejte proudem vody!
49. Vyžínač ukládejte na suchém místì.
Dùležité pokyny pro zachování záruèních nárokù:
• Udržujte vstupní vzduchové otvory v èistotì, aby
se mohl motor chladit.
• Nepracujte se strunou delší, než jak nastavuje
øezací bøit.
• Používejte pouze speciální prvky a originální cívky
prùmìru max. 1,6 mm (nejlépe naši originální strunu).
• Netlaète sekací hlavici k zemi, tím brzdíte spuštìný
motor.
• Pøedcházejte nárazùm sekací hlavice o tvrdý podklad, jinak ztratí høídel motoru vyváženost.

5. Montáž
Montáž ochranného štítu (obr. 1 + 2)
1. Nasuňte ochranný štít na nasazený držák tak, aby
otvory pro šrouby byly v zákrytu (obr.1).
2. Upevněte ochranný štít pomocí 4 dodaných šroubů
na držák (obr. 2).
3. Stáhněte nasunutou umělohmotnou krytku (X)
ze zastřihávacího nože struny. Tato slouží pouze
k transportu a má za úkol chránit Vás před zraněním.
Montáž rukojeti (obr. 3 + 4)
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.

zasunout, pootáčejte sekací hlavu rukou trochu jedním
i druhým smìrem. Tím se dostanou do správné pozice
hnací høídele uvnitø trubky a spojka øádnì zapadne.
Sejmutí dolní trubky
1. Povolte šroub hvìzdicové rukojeti (3) proti smìru
hodinových ruèièek.
2. Stlaète uvolòovací kolík (2) (obr. 7).
3. Vytáhněte dolní trubku (6) v pøímém smìru ze spojky
(obr. 5).

6. Pøipojení pøístroje
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 40 m. Všechny
součásti musejí odpovídat předpisům, platným ve Vaší
zemi, normám IEC nebo normám EN.
Pøístroj je vybavený odlehèením kabelu v tahu, které se
nachází na zadní stranì pøístroje. Spojte vidlici elektrického
vyžínače a zásuvku prodlužovaèky. Na prodlužovaèce
vytvoøte smyèku a tuto založte kolem háku tahového
odlehèení (obr. 8). Tím bude zástrèný spoj úèinnì chránìný
proti namáhání v tahu a náhodnému odpojení.

7. Zapnutí a vypnutí (obr. 9)
Pøi spouštìní vyžínače na trávu:
• Zaujmìte stabilní postoj.
• Uchopte vyžínač do obou rukou.
• Stùjte zpøíma a vyžínač držte volnì.
• Nepokládejte sekací hlavici na zem!
• Blokování spínače A posuňte dopředu. Potom stlačte
spínač B. Blokování spínače A po zapnutí již nemusíte
držet.
• Opìtovným stisknutím spínaèe se vyžínač vypíná.

8. Sečení trávníku (obr. 10 + 11)
•
•
•

Montáž trubky s hřídelí (obr. 5 - 7)
1. Stlaète a podržte uvolòovací kolík (2), nasuòte dolní
trubku (6) do spojky (1) tak, aby uvolòovací kolík (5)
zapadl do spojky. (obr. 5).
2. Než budete s pøístrojem pracovat, pevnì utáhnìte
šroub hvìzdicové rukojeti (3) ve smìru hodinových
ruèièek (obr. 6).
POZOR : Pokud nejde horní a dolní trubku zcela

Na malých plochách rovnomìrnì pøejíždìjte vyžínačem kývavým pohybem sem a tam - k sečení vìtších
ploch není vyžínač vhodný.
Sečte podle možností levou polovinou, pak se posečená tráva, prach a zvíøené kamínky apod. odhazují
dopøedu, tedy smìrem od obsluhy (obr. 10).
Ideální pracovní podmínky dosáhnete, když budete
vyžínač držet se sklonem cca 30 stupòù doleva.
Vyšší trávu seète nejlépe postupnì, zaènìte shora
od špiček porostu, neberte trávu po celé výšce
najednou (obr. 11).

9. Prodloužení sekací struny
Tento pøístroj je vybavený automatickým prodlužováním
sekací struny, které se spouští pøi každém zapnutí
pøístroje. Pøitom se sekací struny vysune pokaždé o 1
cm. Pokud by struna byla delší nežli stanovená délka,
automaticky se pøi rozbìhu pøístroje uřízne na správnou
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délku. Vyhýbejte se kontaktu s betonem nebo kamenitou
pùdou. To mùže vést k poškození.
POZOR: Zastřihávací nůž zbavujte zbytkù trávy, které
negativnì ovlivòují výsledek oříznutí struny. Dbejte na
to, aby støihací èepel (obr. 12) byla vždy ostrá. Tupý
nůž vymìòte. Sekací strunu kontrolujte pravidelnì na
poškození a zda má ještì délku vymezenou støihací èepelí.
Pokud nemá, cívku se strunou vymìòte (viz bod 10).

10. Výmìna sekací struny
Uchopte sekací hlavu jednou rukou, zmáèknìte oba
postranní uzavírací jazýčky a druhou rukou vytáhnìte
kryt cívky (obr. 13). Cívku vyjmìte a odstraòte zbytky
struny (obr. 14). Nová nylonová struna by neměla být
delší jak 10 metrù a musí vyhovovat specifikaci výrobku.
Používejte pouze originální sekací strunu. Novou strunu
uprostøed pøeložte tak, aby vznikly dvì stejné délky
a přestřihněte ji. Konce obou strun navlečte do protilehlých
otvorù cívky (obr. 15).
Tyto dvě struny naviòte ve smìru hodinových ruèièek na
cívku (po jedné na každé oddìlení cívky). Smìr navíjení
je na cívce vyznaèený také šipkou. Po navinutí obou strun
mají zùstat viditelné asi 2 mm dìlící hrany cívky.
POZOR: Zkontrolujte, zda jsou struny navinuty pevnì
a rovnomìrnì. Protáhněte konce strun otvory v plášti
cívky a cívku založte do sekací hlavy (obr. 16). Upevnìte
znovu kryt cívky a zajistìte, aby jazýčky øádnì zapadly
(obr. 17).

Jiné poruchy vyžínače neodstraòujte vlastními silami, ale
zašlete vyžínač k opravì do autorizované opravny.

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

15. 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 sbìrnì. 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.

16. Servis
Servis provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách
a specializovaných servisech a přes své dealery. Adresu
nejbližšího servisu naleznete v telefonním seznamu „Zlaté stránky“ pod heslem „Zahradnické nářadí a stroje“.

11. Výmìna cívky se strunou (obr. 13 – 16)
Uchopte sekací hlavu jednou rukou, zmáèknìte oba
postranní uzavírací jazýčky a druhou rukou vytáhnìte kryt
cívky. Prázdnou cívku vyjmìte. Konce strun nové cívky
protáhněte otvory v plášti cívky a založte novou cívku do
pláštì cívky. Znovu upevnìte kryt cívky. Dbejte na to, aby
jazýčky správnì zapadly.

Volitelné:
12. Montáž popruhu (obr. 18)
1. Popruh nasaďte tak, aby Vám šel pøes levé rameno.
2. Upevněte hák (A) do oka (B) na trubce hřídele.
3. Délku popruhu nastavte tak, aby se sekací hlavice po
zavìšení pøes rameno nacházela paralelnì se zemí.
Pro namontovaný sekací nástroj zjistíte správné místo zavìšení tak, že pøi zapnutém motoru provedete
nìkolik zkušebních švihù.

13. Poruchy
• Vyžínač nebìží: Zkontrolujte, zda je zajištìn pøívod
proudu (napø. pokusem na jiné zásuvce nebo pomocí
zkoušeèky napìtí). V pøípadì, že vyžínač nebìží pøi
zapojení do zásuvky pod proudem, zašlete vyžínač
našemu centrálnímu servisu nebo do autorizované
opravny.
• Sekací struna mizí v cívce: Cívku demontujte (podle
pokynù pod bodem 11), provléknìte konce struny otvory a cívku opìt namontujte. Pokud je nylonová struna
spotřebovaná, nasaïte novou cívku nebo kazetu.
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Strunová kosačka - vyžínač

SLOVENSKY

1. Technické údaje
Model		ESN 1000
Menovité napätie
V~
230
Menovitá frekvencia
Hz
50
Menovitý výkon
W
1000
Vo¾nobežné otáèky
min-1
7.500
Šírka záberu kosenia
cm
38
Priemer struny
mm
1,6
Dĺžka struny
m
2x5
Predĺžovanie struny		
automaticky po priklepnutí
Hmotnosť
kg
5,1
		
Hladina akustického tlaku LpA
dB (A)
85,6 (podľa EN ISO 10518)
Vibrácie
m/s2
10,2 (podľa EN ISO 10518)
Technické zmeny sú vyhradené. Technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia výrobcu.
Ochranná trieda II
Prístroje sú skonštruované pod¾a predpisov, EN 60335-2-91 a EN ISO 10518, a zodpovedajú úplne predpisom
Zákona o bezpeènosti prístrojov a výrobkov.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Základné informácie o hlučnosti strojov: Hladina
akustického tlaku v mieste obsluhy môže prekročiť
85 dB (A). V tomto prípade sa odporúča vykonať
opatrenia v podobe používania protihlukových
ochranných prostriedkov na ochranu sluchu.
Pozor: Ochrana proti hluku ! Pri spustení do
prevádzky dodržujte regionálne predpisy
Pozor: Pri používaní elektrických prístrojov je
potrebné dodržiavať na ochranu pred elektrickým
zásahom, úrazom a nebezpeèenstvom vzniku požiaru
nasledujúce bezpečnostné predpisy. Z tohto dôvodu
si pred použitím prístroja pozorne preèítajte návod
a bezpeènostné predpisy. Dôkladne si prečítajte a
zoberte v úvahu všetky pokyny skôr, ako prístroj
začnete používať. Tento návod si starostlivo
uschovajte.
Prístroj je zostrojený v súlade s novými technickými
a bezpeènostnými normami. Bezpeènostný systém
prístroja je zostrojený na základe najznámejších
bezpeènostných poznatkov. Napriek tomu je
potrebné, aby sa používateľ, 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 ihneď odstrániť.
Dôkladne si preèítajte podmienky používania
v návode. Bezpeènostné predpisy bezpodmieneène
dodržiavajte. Nedodržanie týchto predpisov je životu
nebezpeèné. Naopak ich dodržanie zabraòuje vzniku
nehody.

3. POUŽITIE
Prístroj sa používa na kosenie trávnika, hlavne 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 nesie riziko
výhradne používateľ. K správnemu použitiu kosaèky
patrí predovšetkým oboznámenie sa s podmienkami
používania, ako aj uskutoèòovanie servisných prehliadok
a údržby prístroja.
Ak strunovú kosaèku nepoužívate, umiestnite ju na
vhodné miesto, najlepšie aj s návodom na použitie, aby pri
používavaní bol v prípade potreby vždy k nahliadnutiu.
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4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A. Všeobecné bezpeènostné normy
1. Vysoký poèet otáèok a prívodný kábel môžu pri
neodbornom používaní byť veľmi nebezpečné.
Z tohto dôvodu je potrebné dodržovať pri práci so
strunovými kosaèkami bezpeènostné predpisy.
2. Vždy pred akýmkoľvek čistením, údržbou,
prepravou, alebo iným zásahom na prístroji
vytiahnite zástrèku zo zásuvky. Pokia¾ na prístroj
nedozeráte, zabezpeète, aby strunová kosačka
bola vždy odpojená od el. siete.
3. Nechajte si ukázať ako sa so strunovou kosačkou
bezpečne zaobchádza od svojho predajcu, alebo
odborníka.
4. Prístroj nesmú obsluhovať neplnoleté osoby
(mladistvý do 16 rokov). Strunovú kosačku (ďalej
len vyžínač) požičiavajte iba tím osobám, ktoré
si dôkladne prečítali tento návod na použitie,
porozumeli mu alebo boli podrobne oboznámené
s týmto prístrojom a s jeho obsluhou. V každom
prípade, ak sa rozhodnete prístroj predať inej
osobe, predajte ho spolu s návodom na použitie.
5. Používateľ je zodpovedný voči tretím osobám i za
škody spôsobené v pracovnom priestore prístroja.
6. Nikdy nedovoľte deťom používať akýkoľvek
elektrický nástroj/náradie.
7. Prístroj používajte iba za denného svetla alebo pri
dostatoènom umelom osvetlení.
8. Pred každým použitím pozorne skontrolujte prístroj
na prítomnosť uvo¾nených alebo poškodených
častí. 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 vyžínačom musíte byť zdraví a
oddýchnutý, nesmiete byť pod vplyvom alkoholu,
liekov, drog, alebo iných omamných látok.
11. Nerobte žiadne zmeny, ani úpravy na prístroji
bez povolenia výrobcu. Mohli by ste tým ohroziť
nielen okolostojace osoby, ale aj seba, zvieratá,
prípadne spôsobiť škody na majetku a za takto
vzniknuté škody následkom nepovolených zmien
nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť.
12. Nezapínajte vyžínač, keï sa v blízkosti nachádzajú
osoby, deti alebo zvieratá.
13. Iné osoby, deti a zvieratá by sa nemali zdržovať
v okruhu 15 metrov od vyžínača.
B. Pokyny na použitie
14. Vyžínač používajte iba pri kosení trávy a buriny
pri múroch, alebo plotoch, pri stromoch, stĺpoch,
schodoch, terasách, doskách, kríkoch, živých
plotoch, strmých svahoch.

sieťové pripojenie a predåženie, zástrèku, spínaè,
kosiacu strunovú hlavu.
17. Pred použitím zistite, èi vyžínač nemá príznaky
poškodenia alebo opotrebovania. Nepoužívajte
prístroj ak je prívodný alebo predlžovací kábel
poškodený alebo opotrebovaný.
18. Pokia¾ sa niektorý z káblov poškodí pri použití
vyžínača, ihneï ho vytiahnite zo siete.
19. Pozor! Nebezpeèenstvo úrazu! Rotujúce časti sú
krátky čas ešte stále v pohybe, aj keď je motor
už vypnutý. Nebezpeèenstvo poranenia prstov
alebo nôh!
20. Na prepojenie vyžínača s elektrickou sieťou
použite pripojovací kábel zodpovedajúci daným
predpisom. Zástrèka a spojka predåženia musí
byť vodeodolná. Vyžínač sa môže používať iba
s bezchybným ochranným zariadením, zvláštnu
pozornosť je nutné venovať pevnému usadeniu
kosiacej hlavy.
21. Pozor! Nepoužívajte poškodený kábel, spojku,
sieťovú zástrčku ani kosiacu hlavu.
22. Motor zapnite iba vtedy, ak sú ruky a nohy dostatoène vzdialené od kosiacej èasti.
23. Pri práci s prístrojom noste ochranné okuliare,
uzavreté topánky, priliehavý odev, rukavice a
chrániče sluchu.
24. Rotujúce prvky kosiacej èasti pri kontakte
s rukami a nohami spôsobujú zranenia.
25. Vyžínač držte vždy pevne oboma rukami.
26. Pracujte vždy v pokoji, v pohode, pri dobrom
svetle a výh¾ade. Buïte opatrný!
27. Predlžovací kábel premiestòujte tak, aby sa
nepoškodil. Nikdy neprechádzajte s bežiacim
vyžínačom po predlžovacom kábli.
28. Predlžovací kábel neťahajte cez ostré hrany,
ostré alebo špicaté predmety, a pod. Tak isto
kábel nestláčajte, neumývajte ani nelámte napr.
pri vedení kábla popod dvere, cez okno, prípadne
buďte opatrný pri navíjaní.
29. Ochranný štít musí byť ešte pred spustením
vyžínača správne namontovaný na rúrke hriadeľa
a mal by smerovať smerom k obsluhe.
30. Neťahajte za kábel, keï chcete zástrèku vytiahnuť
zo zásuvky.
31. Zvlášť pozorne pracujte v nepreh¾adnom, husto
zarastenom teréne.
32. Vyžínač nikdy nenechávajte vo¾ne položený na
daždi.
33. Nekoste mokrú trávu! Nepoužívajte vyžínač, keď
prší.

C. Pokyny bezpeèného používania

34. Predlžovací kábel držte tak, aby sa nedostal do
rotujúcej èasti vyžínača.
35. Pri krátkodobom prenose uvoľnite spínač a
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

15. V záujme bezpečnej prevádzky odporúčame
napájaciu zásuvku vybaviť prúdovým chráničom
s vybavovacím prúdom do max. 30 mA. Bližšie
informácie vám poskytne elektroinštalatér.
16. Stroj používajte len v bezchybnom, neporušenom
stave. Pred každým použitím skontrolujte hlavne

36. Pozor na svahu, alebo nerovnom povrchu!
Nebezpeèenstvo pošmyknutia!
37. Pri kosení na svahoch držíme vyžínač v prieènom
sklone. Pozor pri otáčaní!
38. Dávajte si pozor na kmene a korene stromov.
39. Kosiacu hlavu pravidelne èistite od trávy.
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40. Kosiacu hlavu pravidelne po krátkych
vzdialenostiach skontrolujte. Pri zjavných
zmenách (vibrácie, hluk) vyžínač ihneď vypnite
a pevne uchopte. Pritlačte hlavu k zemi a potom
ihneď odpojte zástrčku. Skontrolujte kosiacu
hlavu, hlavne trhliny.
41. Buïte opatrný voèi poraneniu, ktoré by mohol
spôsobiť orezávač kosiacej struny. Po výmene
cievok alebo po predåžení struny podržte pred
zapnutím vyžínač v normálnej pozícii.
42. Prípadnú
poškodenú
kosiacu
hlavu
neopravujte, ale nechajte vymeniť aj pri zdanlivo
nepatrnom poškodení - rezacia hlava nedá
opraviť.
43. Po prerušení alebo skonèení práce vytiahnite
zástrèku! Vykonajte údržbu vyžínača, pri údržbe
postupujte pod¾a návodu. S ostatnými prácami
sa obráťte na servis.
44. V prípade potreby vyèistite otvory pre chladiaci
vzduch na kryte motora.
45. Používajte iba originálne náhradné diely.
46. Použite iba originálnu strunovú kosiacu hlavu a
náhradné cievky, nikdy nie kovové kotúče.
47. Plastové časti èistite vlhkou handrou. Mechanické
èistiace prostriedky môžu plastové časti
poškodiť.
48. Vyžínač neoplachujte s vodou.
49. Vyžínač skladujte na suchom mieste.
Dôležité upozornenia, ktoré nesmiete porušiť, aby
ste si mohli uplatniť záruku:
·

Neèistite vzduchový vstupný otvor, kým motor
ešte nie je vychladnutý.
·
Nepoužívajte strunu, ktorá nezodpovedá
predpísaným parametrom.
·	Netlaète kosiacu hlavu k zemi, aby ste zbytoène
nebrzdili motor.
·
Vyvarujte sa nárazom kosiacej hlavy na tvrdý
podklad, aby hriade¾ motora nestratil svoju
vyváženosť.

5. Montáž
Montáž ochranného štítu (obr. 1 + 2)
1. Nasuňte ochranný štít na nasadený držiak tak, aby
sa otvory pre skrutky prekrývali (obr.1).
2. Upevnite ochranný štít pomocou 4 dodaných skrutiek
na držiak (obr. 2).
3. Stiahnite nasunutú plastovú ochranu (X) z
orezávacieho noža struny. Táto slúži iba pre transport
a má za úlohu chrániť Vás pred poranením.
Montáž rukoväte (obr. 3 + 4)
Vyskrutkujte 4 skrutky z rukoväte. Nasaďte držiak
rukoväte na spodnú stranu rúrky. Dbajte na to, aby
fixační kolík, ktorý sa nachádza v držiaku rukoväte,
zapadol do niektorého zo 4 otvorov v rúrke hriadeľa.
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 rúrky s hriadeľom (obr. 5 - 7)
1. Stlačte a podržte uvoľňovací gombík (2) a nasuňte
dolnú násadu (6) do spojky (1) tak, aby uvoľňovací
gombík do otvoru (5) spínacej spojky zapadol (obr. 5).
2. Utiahnite pevne skrutku s hviezdicovou hlavou (3) v
smere hodinových ručičiek predtým, než s prístrojom
začnete pracovať (obr.6).
POZOR: pokiaľ sa horná a dolná rúrka nedajú spojiť
úplne, pootočte kosiacu hlavu rukou trochu sem a tam.
Tým sa hnacie hriadele vo vnútri násady dostanú do
správnej polohy a spojka násady správne zapadne.
Sňatie dolnej rúrky
1. Uvoľnite skrutku s hviezdicovou hlavou (3) proti
smeru hodinových ručičiek.
2. Zatlačte uvoľňovací gombík (2) dnu (obr. 7).
3. Vytiahnite dolnú rúrku (6) v priamom smere zo spojky
rúrok (obr. 5).

6. Pripojenie prístroja
Tieto prístroje je možné pripájať iba na jednofázový
striedavý prúd. Ich ochranná izolácia zodpovedá 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 vodiča predlžovacieho kábla: 1,5 mm2
Tento predlžovací kábel by nemal byť dlhší ako 40 m.
Všetky súčasti musia vyhovovať platným predpisom
Vašej krajiny a normám IEC alebo EN.
Prístroj je vybavený ťahovým odľahčením kábla, ktoré
sa nachádza na zadnej strane prístroja. Spojte zástrčku
vyžínača s predlžovacím káblom. Vytvorte s predlžovacím
káblom slučku a založte ju do háku na odľahčenia ťahu
(obr. 8) Tento zástrčkový spoj tak bude účinne chránený
pred zaťažením v ťahu a neumýselným rozpojením.

7. Spustenie, vypnutie (obr. 9)
Spustenie vyžínača do prevádzky:
• zaujmite stabilný postoj,
• prístroj uchopte do oboch rúk,
• stojte vzpriamene, prístroj držte uvo¾nene,
• kosiacu hlavu neklaďte na zem,
• Blokovanie spínača A posuňte dopredu. Potom
stlačte spínač B. Blokovanie spínača A po zapnutí už
nemusíte držať.
• prístroj vypnete opätovným stlačením spínaèa.

8. Kosenie (obr. 10 + 11)
• Vyžínačom (strunovou kosačkou) sa kosia menšie
plochy pravidelným kmitaním sem a tam. Na kosenie
ve¾kých plôch vyžínač nie je vhodný.
• Pri kosení s ¾avou polovicou vyžínača sa vrhá pokosená
tráva, kamienky a prach vo¾ne od používate¾a.
• Ideálne pracovné podmienky dosiahnete, keï budete
držať prístroj v šikmom sklone - 30 stupòov do¾ava
(obr. 10).
• Vyššiu trávu koste postupne, začínajte hore –
nezaberajte celú výšku naraz (obr. 11).
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9. Predĺženie kosiacej struny

13. Poruchy

Tento prístroj je vybavený automatickým predlžovaním
struny, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí vyžínača.
Struna sa pritom predĺži zakaždým o 1 cm. Pokiaľ by
bola struna dlhšia ako určená dĺžka, automaticky sa
pri rozbehu skráti na správnu dĺžku. Neťukajte o betón
alebo kamenné podložie. To by mohlo mať za následok
poškodenie.

·

Prístroj nefunguje: Zistite, èi nie je výpadok prúdu
(pomocou skúšačky napätia). V prípade, že prístroj
nefunguje, ani keï ho zapojíte do inej zásuvky,
obráťte sa na niektorý z autorizovaných servisov.

·

Kosiaca struna sa stráca v cievke: Cievku vyberte,
naviňte koniec struny cez oèko a cievku opäť vložte
do kazety. V prípade, že sa struna spotrebuje
vymeňte cievku so strunou, alebo nasaïte novú
kazetu.

POZOR: Orezávací nôž očistite od zvyškov trávy, aby
nebol negatívne ovplyvnený výsledok skracovania lanka.
Dbajte na to, aby orezávací nôž (obr. 12) bol stále ostrý.
Tupý nôž vymeňte. Pravidelne kontrolujte kosiacu strunu
na poškodenia a či má dĺžku vymedzenú orezávacím
nožom (pozri bod 11).

So všetkými ostatnými poruchami sa obráťte na servis.
V prípade poruchy, potreby výmeny, alebo kúpy
náhradných dielov sa obráťte na svojho predajcu.

14. Uschovanie

10. Výmena KOSIACEJ STRUNY
Kosiacu hlavu jednou rukou pridržte, stlačte obidva bočné
uzatváracie jazýčky a druhou rukou vytiahnite kryt cievky
(obr. 13). Vyberte cievku a zvyšky starej struny odstráňte
(obr. 14). Nová kosiaca struna (z nylonu) nesmie byť
dlhšia ako 10 metrov a musí vyhovovať špecifickým
požiadavkám výrobku. Používajte iba originálnu kosiacu
strunu. Novú strunu v strede preložte tak, aby vznikli dve
rovnaké dĺžky a prestrihnite ich. Konce obidvoch častí
struny navlečte do protiľahlých otvorov cievky (obr. 15).
Tieto 2 struny naviňte na cievku v smere hodinových
ručičiek (vždy jednu strunu na jeden oddiel cievky). Smer
navíjania je na cievke vyznačený aj smerovou šípkou.
Keď naviniete obidve struny, malo by v strede cievky byť
vidieť asi 2 mm deliacej hrany.
POZOR: Skontrolujte, či sú struny navinuté pevne a
rovnomerne. Konce strún prevlečte cez očká v plášti
cievky a cievku založte do kosiacej hlavy (obr. 16).
Znovu pripevnite kryt cievky a zabezpečte, aby jazýčky
správne zapadli (obr. 17).

11. Výmena cievky so strunou
(Obr. 13 + 16)
Podržte kosiacu hlavu jednou rukou, stlačte obidva
bočné uzáverové jazýčky a druhou rukou snímte kryt
cievky. Prázdnu cievku vyberte. Konce strún novej cievky
prevlečte cez očká v plášti cievky a novú cievku založte
do plášťa cievky. Upevnite kryt cievky. Dbajte na to, aby
jazýčky správne zapadli.

·
·

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.

15. 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 tejto problematike
obdržíte na správe Vašej obce nebo mesta.

16. Opravárenská služba
Servisné práce vykonáva firma Mountfield na svojich
predajniach a špecializovaných servisoch. Adresu
najbližšieho servisného strediska nájdete v telefónnom
zozname, v katalógoch Mountfield, záručnom liste, alebo
na internete prostredníctvom webovej stránky www.
mountfield.sk

Voliteľné:
12. Montáž popruhu (obr. 18)
1. Popruh si nasaďte tak, aby Vám šiel cez ¾avé
rameno.
2. Upevnite hák (A) do oka (B) na rúrke hriadeľa.
3. Dåžku popruhu nastavte tak, aby kosiaca hlava list
po zavesení cez rameno nachádzala rovnobežne
so zemou. Správne závesné miesto na popruhu
vyžínača zistíte tak, že pri zapnutom motore urobíte
nieko¾ko skúšobných švihov.
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ES Prohlášení o shodě
v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 98/37/ES

CZ

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster/Altheim, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti,
že produkty Elektrická kosa ESN 1000, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným bezpečnostním
a zdravotním požadavkům směrnice ES 98/37/ES (smìrnice o strojních zaøízeních ES), 2004/108/ES (smìrnice
o elektromagnetické sluèitelnosti ), 2006/95/ES (smìrnice o nízkonapì ových zaøízeních), 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;
EN 60335-2-91:2003; prEN ISO 10518:2002; EN 55014-1:2000+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1; EN 61000-32:2000+A2; EN 61000-3-3:1995+A1+A2
měřená hladina akustického výkonu
zaručená hladina akustického výkonu

95,7 dB (A) *
96,0 dB (A) *

Øízení k prohlášení o shodì podle pøílohy VI / smìrnice 2000/14/ES
* Pojmenované místo: TÜV Rheinland

Münster, 03.11.2008
Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocněnec pro CE-shodu Mogatec GmbH
Archivace technických podkladù : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

SK

ES Vyhlásenie o zhode
v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 98/37/ES

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že produkt strunová kosačka-vyžínač ESN 1000, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 98/37/ES (smernica o strojných zariadeniach), 2004/108/
ES (smernica o elektromagnetickej zlučiteľnosti), 2006/95/ES (Smernica o elektrických zariadeniach nízkeho
napätia), 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; EN 60335-2-91:2003; prEN ISO 10518:2002; EN 55014-1:2000+A1+A2; EN
55014-2:1997+A1; EN 61000-3-2:2000+A2; EN 61000-3-3:1995+A1+A2
meraná hladina akustického výkonu
zaručená hladina akustického výkonu

95,7 dB (A)*
96,0 dB (A)*

Posúdenie vyhlásenia o zhode podľa prílohy VI / smernice 2000/14/ES
* Skušobné miesto: TÜV Rheinland

Münster, 03.11.2008
Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH
Splnomocnenec pre CE-zhodu Mogatec GmbH
Archivácia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Záruèní podmínky

CZ

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.

SK

		

Záruèné podmienky

Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy voèi finálnemu odberate¾ovi poskytujeme na
tento elektrický prístroj 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 nevzťahuje 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 preťaženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonávať iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká.
Porto, zasielate¾ské ako aj iné následné náklady nesie kupujúci.

