
FZN 2002-E



2

FZN 2002-E

      

English ........................................................................................................................................................... 7
Čeština ....................................................................................................................................................... 23
Slovenčina ............................................................................................................................................... 39
Magyarul .................................................................................................................................................. 55
Polski ............................................................................................................................................................ 73
Русский ......................................................................................................................................................... 91



3



4

FZN 2002-E

       



5



6

FZN 2002-E



39

NÁVOD NA OBSLUHUELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

SKObsah 

Elektrické nožnice na živý plot
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tieto elektrické nožnice na živý plot. Skôr, než ich 
začnete používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte 
ho pre prípad ďalšieho použitia.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu
skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a
pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je 
možné ho preto odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny 
na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a 
záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si 
tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do 
servisného strediska).

Poznámka: Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.
Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. 
Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú 

následkom nedodržiavania tohto návodu.
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3. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY
Popis stroja (Obr. 1)

1 - Lišty nožníc
2 - Ochranné puzdro líšt nožníc
3 - Bezpečnostný spínač
4 - Hlavný vypínač
5 - Napájací kábel
6 - Odľahčovač kábla
7 - Ochranný kryt
8 - Otáčací kĺb (horizontálny a vertikálny)

Obsah dodávky

Elektrické nožnice
Ochranná lišta nožníc
Návod na obsluhu
Záručný list

4. KDE MOŽNO ELEKTRICKÉ NOŽNICE
POUŽÍVAŤ

Správne použitie

Tieto elektrické nožnice sú určené na strihanie živých plotov, kríkov, krovín a pôdopokryvných
rastlín na súkromných záhradách a pozemkoch. Predpokladom správneho používania el. 
nožníc je dodržiavanie týchto pokynov.

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu! Elektrické nožnice sa nesmú používať na kosenie
trávnikov/okrajov trávnikov alebo na rezanie materiálov na kompost.

5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR! Z dôvodu bezpečnosti tieto elektrické nožnice nesmú používať osoby mladšie ako
16 rokov a osoby, ktoré sa nezoznámili s týmto návodom na použitie. Osoby s obmedzenými 
fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu tieto elektrické nožnice používať len pod 
dohľadom alebo na základe pokynov zodpovednej osoby.
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POZOR! Pri nesprávnom používaní môže byť tento výrobok nebezpečný. Na zaistenie

primeranej bezpečnosti a výkonu pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať 

varovania a bezpečnostné pokyny. Používateľ zodpovedá za dodržiavanie varovaní a 

pokynov obsiahnutých v tomto návode a uvedených na výrobku. Pokiaľ nie sú ochranné kryty 

dodané výrobcom správne umiestnené, výrobok nepoužívajte.

Odporúča sa používať ochranu očí.

Všeobecné varovania o bezpečnosti elektronáradia.

POZOR! Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny.

POZOR! Nedodržanie varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, 

požiar resp. vážny úraz.

POZOR! Všetky varovania a pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

POZOR! Výraz „elektrické náradie“ používaný vo varovaniach označuje elektronáradie

napájané z elektrickej siete (s káblom) alebo z batérie (bez kábla).

Bezpečnosť pracovného miesta

Udržujte pracovné miesto v čistote a dobre osvetlené.

Práca v neuprataných a tmavých priestoroch často vedie k nehodám.

Elektronáradie nepoužívajte na miestach, kde hrozí explózia, ako napríklad v blízkosti

horľavých kvapalín, plynov alebo v prašnom prostredí.

Elektronáradie produkuje iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.

Počas používania elektronáradia udržujte dostatočnú vzdialenosť od detí a prizerajúcich.

Rozptyľovanie môže viesť k strate kontroly.

Elektrická bezpečnosť

Zástrčka elektronáradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Zástrčku nikdy neupravujte. V

prípade uzemneného elektronáradia nikdy nepoužívajte adaptéry na zásuvky.

Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.

Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi, ako je potrubie, radiátory, sporáky a

chladničky.

Ak je vaše telo spojené so zemou, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

Elektronáradie nevystavujte dažďu ani vlhku.

Voda v elektronáradí zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Kábel nikdy nepoužívajte na nesprávne účely, napríklad na nosenie, ťahanie alebo vypínanie

elektronáradia zo siete. Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov, oleja, 

ostrých povrchov alebo pohyblivých častí.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Počas používania elektronáradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie

použitie.
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Používaním kábla vhodného na vonkajšie použitie znížite riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ak sa nemôžete vyhnúť používaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite

napájanie chránené prúdovým chráničom.

Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

Pri používaní elektronáradia buďte pozorní, sledujte to, čo robíte, a používajte zdravý rozum.

Elektronáradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom omamných látok, alkoholu 

alebo liekov.

Chvíľka nepozornosti počas používania náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.

Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí.

Ochranné pomôcky, ako napr. protiprachový respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv,

tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu používané v zodpovedajúcich podmienkach, 

znižuje riziko zranenia.

Vyvarujte sa neúmyselnému spusteniu. Skôr, než nástroj pripojíte k zdroju energie, resp.

batérii, alebo než nástroj zdvihnete či ho prenesiete, uistite sa, že je vypínač v polohe vypnuté 

(OFF).

Prenášanie elektronáradia s prstom na vypínači alebo zapojenie prúdu do elektronáradia s

vypínačom v polohe zapnuté (ON) vedie k nehodám.

Pred spustením elektronáradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.

Nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k rotujúcej časti elektrického náradia, môže

spôsobiť zranenie.

Nepreceňujte sa. Za každých okolností si udržujte stabilný postoj a rovnováhu.

Budete tak lepšie ovládať elektronáradie v nepredvídaných situáciách.

Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné odevy a šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice

v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.

Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

Ak sú dodané prostriedky na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, uistite sa, či sú

správne pripojené a používané.

Používanie týchto zariadení môže znížiť riziká spojené s prachom.

Používanie a údržba elektronáradia

Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené na vykonávanú

prácu.

Správne elektronáradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo

konštruované.

Nepoužívajte elektronáradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom.

Akékoľvek elektronáradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť

opravené.
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Odpájajte náradie vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním,

výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia.

Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického

náradia.

Elektronáradie skladujte mimo dosahu detí a zabráňte používaniu elektronáradia osobami,

ktoré nie sú oboznámené s elektronáradím alebo týmto návodom na použitie.

Elektronáradie je v rukách neskúsených používateľov nebezpečné.

Vykonávajte údržbu elektronáradia. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich

pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré 

môžu ohroziť funkciu elektronáradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním 

zaistite jeho opravu.

Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.

Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.

Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje sa s menšou pravdepodobnosťou zachytia

za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.

Elektronáradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi

a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektronáradie, a to s ohľadom na dané 

podmienky práce a druh vykonávanej práce.

Používanie elektronáradia na vykonávanie iných činností, než na aké bolo určené, môže viesť

k nebezpečným situáciám.

Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo a rezné doštičky v súlade s týmito pokynmi,

s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorú máte vykonať.

Používanie elektronáradia na iné než zamýšľané účely by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.

Servis

Nechajte si svoje elektronáradie servisovať kvalifikovaným technikom, ktorý bude používať

iba identické náhradné diely.

Vďaka tomu zachováte bezpečnosť elektronáradia.

Bezpečnostné varovania, ktoré sa vzťahujú na elektrické nožnice na živý 
plot

Všetky časti tela udržujte mimo rezací nôž. Keď sa nôž pohybuje, neodstraňujte odrezaný

materiál ani nedržte materiál, ktorý chcete odrezať. Pri odstraňovaní zadreného materiálu 

zaistite, aby bol spínač vo vypnutej polohe.

Chvíľa nepozornosti pri používaní elektrických nástrojov môže mať za následok vážne

zranenie osôb.

Elektrické nožnice na živý plot prenášajte za rukoväť, keď je nôž zastavený. Pri preprave alebo

skladovaní nožníc na živý plot vždy nasaďte kryt noža. Riadnou manipuláciou s nožnicami sa 

znižuje riziko osobného zranenia nožmi.
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Držte elektrický prístroj za izolované rukoväti, pretože rezací nôž by mohol prísť do styku s

vlastnou sieťovou šnúrou.

Kontakt rezacieho noža s prívodnou šnúrou, ktorá je pod napätím, môže spôsobiť prenos

napätia na kovové časti prístroja a môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte kábel mimo oblasti strihania.

Počas prevádzky sa môže kábel stratiť v kroví a môže byť omylom prerezaný.

6. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
ODPORÚČANIA

Bezpečnosť pracovnej oblasti

Výrobok používajte spôsobom a na účely popísané v tomto návode.

Obsluha alebo používateľ zodpovedajú za nehody alebo riziká spôsobené iným osobám

alebo ich majetku.

Elektrická bezpečnosť

Britský normalizačný ústav (British Standards Institute) odporúča zariadenie na obmedzenie

zvyškového prúdu (RCD) so spúšťacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Skontrolujte prúdový 

chránič pred každým použitím. Pred použitím skontrolujte kábel, či nie je poškodený, a v 

prípade poškodenia alebo opotrebovania kábel vymeňte.

Výrobok nepoužívajte, ak sú elektrické káble poškodené alebo opotrebované.

Ak dôjde k porezaniu kábla alebo poškodeniu izolácie, elektronáradie okamžite odpojte zo

zdroja elektrickej energie. Elektrického kábla sa nedotýkajte, až kým nie je odpojený od 

dodávky elektrickej energie.

Váš predlžovací kábel musí byť rozvinutý. Navinuté káble sa môžu prehrievať a znižovať tak

účinnosť vášho prístroja.

Pred odpojením zástrčky, konektora kábla alebo predlžovacieho kábla vždy vypnite prívod

elektrického prúdu.

Pred navinutím kábla na uskladnenie vypnite prístroj, vytiahnite zástrčku z prívodu

elektrického prúdu a skontrolujte elektrický kábel, či nejaví známky poškodenia alebo 

starnutia. Poškodený kábel neopravujte, vymeňte ho za nový.

Kábel vždy naviňte opatrne. Vyhnite sa skrúteniu.

Prístroj pripájajte iba k takému sieťovému napätiu, ktoré zodpovedá menovitej hodnote

vyznačenej na výrobnom štítku.

Uzemnenie by nemalo byť za žiadnych okolností spojené so žiadnou časťou výrobku.

Káble

Používajte iba predlžovacie káble povolené podľa HD 516. Spýtajte sa odborníka.
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Osobná bezpečnosť

Vždy noste vhodný odev, rukavice a bezpečnú obuv.
Dôkladne skontrolujte oblasť, kde sa má daný výrobok používať, a odstráňte všetky káble a
iné cudzie predmety.
Všetky úpravy (otáčanie rezacieho noža, naklonenie hlavy noža) sa musia vykonávať s
nasunutým puzdrom a elektrické nožnice nesmú ležať pri týchto úpravách na noži.
Pred používaním a po každom náraze skontrolujte náradie, či nevykazuje známky
opotrebovania a v prípade potreby opravte.
Pred použitím elektrických nožníc sa vždy uistite, že je k nožniciam riadne pripevnený
ochranný kryt ruky, ktorý bol súčasťou dodávky.
Nikdy nepoužívajte nekompletný výrobok alebo výrobok s nepovolenou úpravou.

Používanie a údržba elektronáradia

Naučte sa, akým spôsobom rýchlo vypnúť nožnice na živý plot v prípade núdzovej situácie.
Nikdy nedržte nožnice za ochranný kryt ruky.
Nepoužívajte nožnice na živý plot, keď sú bezpečnostné prípravky (ochrana ruky, obojručné
spínanie, ochranný kryt, rýchly vypínač noža) poškodené.
Počas používania výrobku nepoužívajte rebrík.

Vytiahnite zástrčku zo siete

Ak sa chystáte výrobok na nejaký čas opustiť.
Ak sa chystáte odstrániť upchatie.
Pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení.
Ak zasiahnete nejaký predmet. Výrobok nepoužívajte, kým si nie ste úplne istí, že je výrobok
schopný bezpečnej prevádzky.
Ak začne prístroj nezvyčajne vibrovať. Okamžite výrobok skontrolujte. Nadmerná vibrácia
môže viesť k zraneniu.
Ak sa chystáte výrobok odovzdať inej osobe.

Údržba a skladovanie

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU! Nedotýkajte sa nožov. Po ukončení práce alebo pri jej
prerušení nasaďte na nože ochranný kryt.

Udržujte všetky matice a skrutky utiahnuté, aby ste zaistili, že sú nožnice v bezpečnom
prevádzkovom stave.
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7. MONTÁŽ (obr. 2-7)

Stav prístroja pri vybalení (obr. 2)

Najprv stlačte tlačidlo zámku 1 a potom otočte rukoväťou 3 (obr. 3)

Rukoväť 3 sa otáča v uhle 180°, rukoväť 3 je v polohe 0° (obr. 4)

POZOR! Na mechanizme pred vodiacou rukoväťou 4 najprv skontrolujte, či nie je poškodený

druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5, či sa druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5 môže 

hýbať v troch smeroch, alebo či sa môže otáčať (hore, doľava, doprava) (obr. 5).

Odstráňte skrutky 6 (obr. 7)

Skontrolujte, či vodiaca rukoväť funguje normálne 4 (obr. 7)

Vsuňte vodiacu rukoväť 4 do otočnej hlavy 2 až do konca drážky (tak, aby lícovali štyri otvory

vodiacej rukoväti 4 a štyri otvory na otočnej hlave 2) (obr. 7)

Na vodiacu rukoväť 4 naskrutkujte štyri skrutky 6 (obr. 7)

Skontrolujte, či sa druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5 môže hýbať v troch smeroch, alebo

či sa môže otáčať (hore, doľava, doprava), aby došlo k otvoreniu mikrospínača (obr. 7)

Pripevnenie ochranného štítu (obr. 8)

Odstráňte skrutky 6.

Skontrolujte, či je ochranný štít v poriadku 7.

Vložte ochranný štít 7 do otočnej hlavy 2 až do konca drážky (tak, aby lícovali dva otvory

ochranného štítu 7 a dva otvory na otočnej hlave 2).

Na ochranný štít 7 naskrutkujte dve skrutky 7.

8. PREVÁDZKA (obr. 6 a 7)

POZOR! Nasuňte ochranný kryt 8 na nôž 9. Najprv zapojte zástrčku el. nožníc do prípojky

predlžovacieho kábla 11, potom zasuňte predlžovací kábel 8 do siete. Nikdy sa počas 

pripájania nožníc nedotýkajte ochranného krytu 10.

POZOR! Riziko úrazu elektrickým prúdom! Aby ste zabránili poškodeniu zástrčky 11, musí

byť predlžovací kábel 16 vložený do odľahčenia kábla v ťahu 10. Predlžovací kábel 7 majte 

vždy zasunutý do odľahčenia kábla v ťahu.

Urobte na predlžovacom kábli slučku 11, vložte ju do odľahčenia kábla v ťahu 16 a stiahnite.

Vložte zástrčku 10 do zásuvky predlžovacieho kábla 11.

Vsuňte predlžovací kábel 11 do zástrčky s napätím 230 V.
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9. PRACOVNÉ POLOHY
Elektrické nožnice je možné používať v týchto pracovných polohách:

Horizontálne strihanie (obr. 9-10)

Jednou rukou držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 14 a druhou rukou

držíme vodiacu rukoväť 4 a držíme stlačený druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5 (uchopte 

vodiacu rukoväť 4 zo strany 0,a).

Strihanie zo strany: Otočiť strihaciu jednotku o 90° (obr. 12)

Jednou rukou držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 14, a druhou rukou

držíme vodiacu rukoväť 4 a držíme stlačený druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5 (uchopte 

vodiacu rukoväť 4 zo strany 0,b).

Horizontálne strihanie vo výške: rezacia hlava je naklonená o -80° (obr. 13)

Jednou rukou držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 14, a druhou rukou

držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 15.

Nízke strihanie: rezacia hlava je naklonená o 60° (obr. 14)

Jednou rukou držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 14, a druhou rukou

držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 15.

Vertikálne strihanie vo výške (obr. 15)

Jednou rukou držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 14, a druhou rukou

držíme rukoväť 3 a držíme stlačené spúšťacie tlačidlo 15.

Otočenie strihacej jednotky o ± 90° (obr. 16 -17)

Pri strihaní zo strany je možné otočiť strihaciu jednotku o ± 90 ° pomocou 

otočného držadla 13.

Otočné držadlo 12 sa dá otáčať doprava alebo doľava, podľa toho, či nožnice používajú

praváci alebo ľaváci.

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Zatiahnite za posuvné tlačidlo 12.

Otočte otočným držadlom 13 v požadovanom smere o 90°, až kým posuvné tlačidlo 12

zapadne.

Bezpečnostný prvok zabraňuje naštartovaniu nožníc na živý plot v prípade, že je tlačidlo 12

zatiahnuté alebo nie je presne nastavené na polohu 0° alebo ± 90°.
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Naklonenie strihacej jednotky (obr. 18)

Pri vysokom a nízkom strihaní možno otočnú hlavu 2 nakloniť v uhle od +60° do -80° pri

zvýšení 20°.

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Podržte tlačidlo zámku 1.

Nakloňte otočnú hlavu 2 v požadovanom smere.

Uvoľnite tlačidlo zámku 1 a nechajte ho zapadnúť

Bezpečnostný prvok zabraňuje naštartovaniu nožníc na živý plot v prípade, že je tlačidlo

zámku 1 stlačené, alebo nie je zapadnuté do východiskovej polohy, alebo keď uhol 

naklonenia presahuje +60° alebo -80°.

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia! Ak sa el. nožnice nevypnú automaticky, môže

dôjsť k reznému poraneniu. Nikdy nepremosťujte bezpečnostné zariadenie (napr. priviazaním 

druhotného spínača k rukoväti).

Spustenie el. nožníc (obr. 11, 19)

Aby sa vylúčilo riziko neúmyselného zapnutia, sú nožnice na živý plot vybavené dvojručným

bezpečnostným spínačom (2 spúšťacie tlačidlá).

Odstráňte ochranný kryt 8 z nožov 9.

Jednou rukou uchopte vodiacu rukoväť 4 a stlačte druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5

alebo (jednou rukou uchopte rukoväť 3 a stlačte spúšťacie tlačidlo 15).

Uchopte rukoväť 3 druhou rukou a stlačte spúšťacie tlačidlo 14. Elektrické nožnice sa spustia.

Vypnutie elektrických nožníc:

Uvoľnite spúšťacie tlačidlo 14 a druhotný spínač na vodiacej rukoväti 5 alebo uvoľnite obidve

spúšťacie tlačidlá 14 a 15.

Nasuňte ochranný kryt 8 na nože 9.

10. SKLADOVANIE (obr. 6)

El. nožnice je nutné skladovať mimo dosahu detí.

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Očistite el. nožnice a nasuňte ochranný kryt 9 na nože 8.

El. nožnice skladujte na suchom nemrznúcom mieste.

11. ÚDRŽBA (obr. 6)

Čistenie nožníc na živý plot

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia/úrazu elektrickým prúdom! Pred vykonávaním údržby

prístroj vždy odpojte z el. siete a nasuňte ochranný kryt 8 na nože 9.
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Očistite nožnice na živý plot vlhkou handričkou.
Nože 9 namažte olejom s nízkou viskozitou.
Vyhnite sa kontaktu s umelohmotnými časťami.

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (obr. 6)

POZOR! Pred odstraňovaním problému vždy prístroj odpojte z el. siete a nasuňte ochranný 
kryt 8 na nože 9.

Závada Možná príčina Náprava

El. nožnice nie je možné 
spustiť

Predlžovací kábel nie je 
pripojený alebo je poškodený.

Zapojte predlžovací kábel 
alebo ho v prípade potreby 
vymeňte.

Pri otáčaní strihacej jednotky 
nedošlo k zapadnutiu na 
pozícii 0° alebo ± 90°.

Pri otáčaní strihacej jednotky 
musí dôjsť k zapadnutiu na 
danej pozícii na 0° alebo ± 
90°.

Pri naklonení otočnej hlavy 
nedošlo k zapadnutiu na 
pozícii medzi +60° a -80°.

Pri naklonení otočnej hlavy 
musí dôjsť k zapadnutiu med-
zi polohami +60° a -80°.

El. nožnice pracujú 
prerušovane

Predlžovací kábel je
poškodený.

Zapojte predlžovací kábel 
alebo ho v prípade potreby 
vymeňte.

Závada na vnútornom drôte. Zistite miesto kazu a vymeňte 
vnútorný vodič.

Závada vypínača. Zistite miesto kazu a vymeňte 
spínač.

Živý plot nie je orezaný presne Tupé alebo poškodené ostrie. Nechajte nože naostriť alebo 
dôkladne vyčistiť.

Zistite miesto kazu a vymeňte 
nože.

Prílišné tretie kvôli nedostatku 
maziva.

Aplikujte mazivo v spreji.

POZOR! V prípade iných porúch kontaktujte miestny servis. Opravy by mali vykonávať len 
miestne servisné centrá alebo autorizovaní predajcovia.
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13. VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok/značka:  ELEKTRICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT / FIELDMANN

Typ / model: FZN 2002E .............................................................................................................. 230V, 550W

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o 
zrušení smernice 89/336/EHS.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES. 

a normami:

EN 60745-1:2006 
EN 60745-2-15:2006 
EN 60745-1:2009 
EN 60745-2-15:2009 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997/A1 
EN 61000-3-2-:2006 
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005

Označenie CE: ................................................................................................................................................... 13

Spoločnosť FAST ČR, a.s. je oprávnená konať menom výrobcu.

Výrobca:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Prahe, 23.5.2013

Meno: Ing. Zdeněk Pech
        Predseda predstavenstva                                                                             Podpis a pečiatka:
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14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model ………….......................................................................................................…………......................….. FZN 2002-E
Príkon motora …………........................................................................................................................................ 550 W

Napätie / frekvencia …................................................................................................................…… 230 V / 50 Hz
Počet otáčok ………….............................................................................................................................…… 3200/min
Vzdialenosť zubov na noži ………...............................................................................................................… 16 mm
Hladina akustického výkonu LWA ……………................................. merané 94 dB(A) /zaručené 96 dB(A)
Hodnota vibrácií na rukoväti a vhw …………...................................................................................…. < 2,5 m /s2

Dĺžka noža …………………................................................................................................................................…… 51 cm
Hmotnosť ………………………................................................................................................................................... 3,4 kg

Návod na použitie – len jazyková mutácia.
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15. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ


