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NÁVOD NA OBSLUHUAKUMULÁTOROVÁ ZÁHRADNÁ STRUNOVÁ KOSAČKA
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Akumulátorová záhradná strunová kosačka
NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto záhradnú akumulátorovú strunovú kosačku.
Prv ako ju 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 uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. Nedodržanie výstražných upozornení a pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

Výrobok sa nachádza v obale zabraňujúcom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a 
možno ho teda odovzdať na recykláciu.

Návod na používanie

Pred začatím práce s prístrojom si prečítajte nasledovné bezpečnostné predpisy a návod na 
používanie. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod si 
starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas doby záruky doporučujeme 
uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný 
list.  V prípade prepravy zabaľte stroj naspäť do originálnej krabice od výrobcu, zabezpečíte tak 
maximálnu ochranu výrobku pri transporte (napr. pri sťahovaní alebo odoslaní do servisného 
strediska).

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

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté 
následkom nedodržiavania tohto návodu.
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2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA
STROJI

Všeobecné upozornenia na nebezpečenstvo! 
 
Pred použitím si starostlivo prečítajte návod. 

Ostatné osoby udržujte mimo pracovnej. 
oblasti. 
Nepracuje za dažďa, ani za zhoršených 
klimatických podmienok. 

 
Pri práci používajte ochranné pomôcky. 

 
Dbajte na to, aby osoby stojace v blízkosti sa 
neporanili odmrštenými cudzími telesami.

Udržiavajte ostatné osoby (zvlášť deti) a 
zvieratá z dosahu min. 6 m od pracovnej 
plochy. 

Pred opravnými, údržbovými prácami alebo 
čistením stroja sa musí akumulátor vybrať.
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3. OPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY
Opis stroja (pozri obr. 1)

POZOR: Ostrý nôž na ochrannom kryte na prirezanie struny!

Obsah dodávky

Záhradné náradie vyberte opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledovné prvky kompletné:

Akumulátorová záhradná strunová kosačka 
Dištančný oblúk 
Akumulátorová batéria 
Vodiace kolieska so skrutkou na upevnenie 
Nabíjačka 
Nabíjacia stanica 
Ochranný kryt 
Návod na obsluhu

Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa prosím na predajcu, u ktorého ste si 
stroj zakúpili.

Spínač 
Rukoväť 

Teleskopická tyč na nastavenie pracovnej výšky 
Aretačná skrutka na upevnenie teleskopickej tyče 
Hlava kosačky 
Ochranný kryt 

Struna 1 - 
2 -  
3 -  Druhá rukoväť 
4 -  

5 -  
6 - 
7 - 
8 - 

9 -
10 -  
11 - 
12 -  
13 -  
14 - 
15 - 
16 -

Cievka so strunou 
Ostrie na skrátenie struny 
Akumulátorová batéria 
Vodiace koliesko 
Kĺb na nastavenie sklonu hlavy stroja 
Odisťovacie tlačidlo spínača 
Sklopný dištančný oblúk na ochranu 
rastlín

Nebezpečenstvo zranenia následkom 
dobiehania stroja.

Aretácia horizontálneho/vertikálneho 
nastavenia hlavy
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4. POKYNY K POUŽITÍ
Obsluha

Tento výrobok nie je určený pre deti a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ 
nemajú odborný dozor alebo poskytnuté inštrukcie týkajúce sa používania tohto výrobku zo 
strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Záhradnú kosačku nikdy nepoužívajte, pokiaľ sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú iné
osoby, deti alebo voľne sa pohybujúce domáce zvieratá.
Keď sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy
umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s 
výrobkom nebudú hrať.
Nikdy nedovoľte pracovať so zariadením deťom ani osobám, ktoré nepoznajú tento návod na
použitie. Miestne predpisy môžu určovať minimálny vek používateľa. Používateľ je 
zodpovedný za škody spôsobené tretím osobám v pracovnej oblasti kosačky, ktoré vzniknú 
ako následok jej používania.
Stroj nepoužívajte, keď ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

Účel použitia

Strunová kosačka je určená len na kosenie trávy. Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na 
aké je určený. Kosačka je určená na použitie v súkromných záhradách. Nabíjačka je určená na 
nabíjanie batérií dodávaných k tomuto stroju. Nepoužívajte ju na nabíjanie iných batérií.

Používajte správny typ náradia

V tomto návode na obsluhu je opísané určené použitie náradia. Nepreťažujte malé náradie
alebo príslušenstvo pri práci, ktorá je určená pre výkonné náradie. Náradie bude pracovať 
lepšie a bezpečnejšie pri práci, na ktorú je určené. Pri použití akéhokoľvek príslušenstva alebo 
doplnkov alebo pri vykonávaní akejkoľvek práce, ktorá nie je odporúčaná týmto návodom, 
môže hroziť riziko zranenia osôb. Nepreťažujte náradie.
Zabráňte náhodnému spusteniu náradia. Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom spínači.
Nikdy neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky kábla od sieťovej zásuvky. Neveďte napájací
kábel cez mastné a horúce povrchy a dbajte na to, aby neprechádzal cez ostré hrany. 



FZS 1002-A

40SK Bezpečnostné pokyny

5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR: Pred začatím práce s akumulátorovou strunovou kosačkou si prečítajte 
nasledovné bezpečnostné predpisy a návod na používanie. Oboznámte sa s ovládacími 
prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod si starostlivo uschovajte pre prípad 
neskoršej potreby.

Bezpečnostné pokyny pre strunovú kosačku

Noste ochranné okuliare určené na prácu so strojom.  
Noste ochranné rukavice určené na prácu so strojom. 
Nevystavujte náradie pôsobeniu dažďa či vlhka. 
Oboznámte sa s obsluhou a správnym používaním kosačky. 
Nedovoľte deťom, aby obsluhovali kosačku. Všetky osoby pracujúce s kosačkou musia byť
riadne oboznámené s návodom na obsluhu.
Udržiavajte ostatné osoby (zvlášť deti) a zvieratá z dosahu kosačky; kosená tráva môže
obsahovať kamene alebo sutiny. Zastavte kosačku, pokiaľ sú v blízkosti deti, dospelé osoby 
alebo zvieratá.
Udržiavajte ostatné osoby (zvlášť deti) a zvieratá z dosahu min. 6 m od pracovnej plochy. 
Pracujte len pri dostatočnom osvetlení. 
Pred každým použitím, prípadne po zasiahnutí skontrolujte, či stroj nemá známky
poškodenia, v prípade potreby ho opravte. Nepoužívajte strunovú kosačku, ak nie je zaistená 
jej bezpečnosť alebo pokiaľ je poškodená.
Pravidelne pred každým použitím skontrolujte stav kosačky (zvlášť dotiahnutie všetkých
skrutiek a matíc, nasadenie bezpečnostného krytu). Ak stav kosačky nie je v poriadku, nie je 
pre používateľa bezpečná.
Počas kosenia musí byť vždy nasadený ochranný kryt. 
Kosačku nepoužívajte, ak je kryt poškodený. 
Pred naštartovaním kosačky sa uistite, že sa nylonová struna nedotýka zeme, kameňov alebo
iných predmetov.
Udržiavajte ruky a nohy v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcej struny, zvlášť pri zapnutí
motora.
Chráňte sa pred poranením, ktoré môže spôsobiť rotujúca struna, ktorá sa otáča ešte chvíľu
po vypnutí stroja. Pred predĺžením struny vráťte kosačku vždy do pôvodnej pracovnej polohy.
Na kosenie nepoužívajte kovové žacie dielce. 
Používajte len originálne náhradné dielce. 
Odpojte akumulátorovú batériu pred údržbou či čistením alebo v prípade, že kosačku
nepoužívate.
Vždy zabezpečte, aby ventilačné otvory boli čisté. 
Vyvarujte sa neúmyselnému naštartovaniu kosačky. Kosačku nikdy neprenášajte s prstom na
spúšti.
Pri obsluhe kosačky zaistite stabilnú a bezpečnú polohu. 
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Pracovnú plochu pred štartom kosačky prezrite a odstráňte drôty, kamene, nečistoty, a pod.
Nekoste proti pevným predmetom. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu
kosačky.

POZOR: Žacie dielce sa otáčajú aj po vypnutí kosačky.

Nepokúšajte sa zastaviť strunu (nylón) rukou! Strunu nechajte samočinne dobehnúť. 
Nepoužívajte kosačku na kosenie trávy, ktorá nie je v kontakte so zemou, napríklad nekoste
trávu, ktorá rastie z kameňov, na stene, atď.
Nevstupujte na chodník, štrkové cestičky a pod. pokiaľ sa struna ešte otáča.

Bezpečnostné inštrukcie pre akumulátorovú batériu a nabíjačku

Akumulátorová batéria

Batériu nikdy neotvárajte. 
Batériu nevystavujte pôsobeniu vody. 
Batériu nevhadzujte do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! 
Neskladujte v priestoroch, kde môže byť vyššia teplota ako 40 °C. 
Nenechávajte batériu v nabíjačke, ak bolo nabíjanie dokončené. Inak môže z batérie vytiecť
elektrolyt.
Nabíjajte len pri izbovej teplote. 
Používajte len originálnu nabíjačku dodávanú v balení. 
Pred nabíjaním sa uistite, že je batéria suchá a čistá. 
Používajte len typ batérie schválený výrobcom. 
Batériu nevhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale odovzdajte na miestach
zabezpečujúcich recykláciu batérií
Za extrémnych podmienok hrozí, že z akumulátora vytečie elektrolyt. Ak vytečie elektrolyt,
postupujte nasledovne: 
   -  Starostlivo utrite elektrolyt suchou handrou. Zabráňte kontaktu s pokožkou. 
   -  Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou či očami, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.
Akumulátor obsahuje 25-30% roztok hydroxidu draselného, ktorý môže byť škodlivý. Pri
kontakte pokožku okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Neutralizujte miernou 
kyselinou ako napr. citrónovou šťavou, octom. Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou 
(aspoň 10 minút) a vyhľadajte lekársku pomoc..  

Poznámka: Batérie sú typu Li-Ion. Nevhadzujte batérie do komunálneho odpadu, ohňa
alebo vody. Batérie sa musia likvidovať ekologicky šetrným spôsobom.

Nabíjačka 

Nikdy nemeňte elektrický prívod, hrozí nebezpečenstvo úrazu!
Používajte nabíjačku len na nabíjanie originálnej batérie dodávanej s výrobkom. Pri nabíjaní
iného typu batérie hrozí nebezpečenstvo náhleho vzplanutia, vážneho poranenia osôb, 
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poškodenia majetku.
Nepretržite za sebou možno nabíjať len dve batérie, ináč hrozí prehriatie nabíjačky. Pred
ďalším nabíjaním nechajte nabíjačku vychladnúť.
Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky. 
Nenechávajte batériu v nabíjačke. 
Neprenášajte nabíjačku držaním za kábel alebo zástrčku. Neodpájajte z elektrickej zásuvky
ťahaním za kábel, ale za zástrčku. Chráňte nabíjačku pred pôsobením tepla a ostrých 
predmetov.
Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie. 
Ak je kábel nabíjačky poškodený, nepoužívajte ho. 
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody či dažďa, nepoužívajte vo vlhku. 
Nabíjačku neotvárajte. 
Nabíjačku nerozoberajte. 
Nabíjačku nepoužívajte vonku, je určená na použitie výlučne vo vnútorných priestoroch.

6. MONTÁŽ STROJA
Montáž ochranného krytu (pozri obr. 2, 3)

Vyskrutkujte dve skrutky z hlavice strunovej kosačky. 
Nasuňte kryt na hlavicu strunovej kosačky (obr. 2). 
Pretiahnite obidve skrutky otvorom v ochrannom kryte do hlavice kosačky podľa vyobrazenia
na obr. a riadne utiahnite.

Montáž vodiacich koliesok (pozri obr. 4)

   Nasaďte kolieska na hliníkovú tyč.
   Posunom smerom dole ich zaistite v správnej polohe.
  Na odobratie najprv stlačte aretáciu PRESS a potom pohybom smerom hore kolieska 

odoberte.

7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Uchopte rukoväť stroja a palcom stlačte odisťovacie tlačidlo spúšťacieho spínača (A),
pridržte a zároveň stlačte spúšťací spínač (B) (pozri obr. 5). Kosačku vypnite uvoľnením 
spínača.

| Uvedenie do prevádzky
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Zapnutie stroja

Pred prvým použitím strunovej kosačky skontrolujte, či je nylonová struna riadne založená a
či je dostatočne dlhá. Pokiaľ nie je dostatočne dlhá: 
   -  Stlačte tlačidlo cievky. (pozri obr. 6) 
   -  Vytiahnite nylonovú strunu na požadovanú dĺžku. (pozri obr. 6)
Hneď ako bude strunová kosačka zapnutá, vysunutá nylonová struna bude skracovacím
nožom automaticky skrátená na správnu dĺžku
Počas prevádzky kosačky sa bude nylonová struna skracovať a opotrebovávať. Ak chcete
nylonovú strunu automaticky predĺžiť alebo vysunúť, buchnite výstupkom na cievke so 
strunou zľahka o zem (počas prevádzky kosačky). (pozri obr. 7)     

Tieto operácie by sa mali pred začatím práce niekoľkokrát zopakovať, aby ste sa uistili, či je 
kosačka funkčná a či ste s prevádzkou strunovej kosačky dôkladne oboznámení. Začnite pomaly 
a len čo získate skúsenosti, budete môcť využiť celý potenciál strunovej kosačky.

Pracovná výška strunovej kosačky môže byť plynule nastavená a upravená tak, aby
vyhovovala výške obsluhy. (pozri obr. 8)  
   -  Uchopte nosnú tyč a povoľte aretačnú skrutku.  
   -  Nastavte teleskopickú tyč na správnou dĺžku a utiahnite aretačnú skrutku.

Výmena cievky so strunou

Vypnite strunovú kosačku a počkajte, pokým sa všetky rotujúce časti nezastavia.  
Vyberte batériu.  
Vyberte cievku z kosačky: jednou rukou podržte vonkajšiu vrúbkovanú časť, zatiaľ čo druhou
rukou zatlačte a otočte hlavu cievky, aby ste ju odomkli (obr. 10). Držiak cievky a cievku 
možno teraz ľahko odmontovať

Poznámka: Vnútri hlavy je pružina, ktorá sa môže ľahko stratiť. Uistite sa, že je uložená
na bezpečnom mieste.

Pri výmene cievky zvoľte MOŽNOSŤ 1 alebo MOŽNOSŤ 2.
   -  MOŽNOSŤ 1: VÝMENA CIEVKY 
      Cievku vymeňte za novú
Pretiahnite cievku okom na držiaku cievky a nasaďte dovnútra cievku. (obr. 11) 
Uistite sa, že ste dovnútra vložili pružinu, namontujte cievku a držiak cievky naspäť: stlačte
hlavu a otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek, pokým nezacvakne. (obr. 12).

  Kosačka umožňuje aj vertikálne nastavenie žacej hlavy 
- stlačte aretačné tlačidlo nastavenia (Obr. 9) 
- nastavte pozíciu žacej hlavy.
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Otestujte, či je nylonová struna riadne nasadená, stlačte palcom tlačidlo cievky, zatiaľ čo
prstami pretiahnete nylonovú strunu. Nylonová struna by sa mala ľahko vysúvať.
   -  MOŽNOSŤ 2: OPÄTOVNÉ NAVINUTIE STRUNY NA CIEVKU
Pri nasadzovaní nylonovej struny pokračujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
   -  Pretiahnite koniec nylonovej struny otvorom cievky s presahom 3 mm podľa vyobrazenia 
      na obr. 13.. 
   -  Jemne a plynule navíjajte nylonovú strunu na cievku v smere šípky vyznačenej na cievke
       (pozri obr. 13), pokým nylonová struna nedosiahne drážky na kraji cievky. Cievku 
       neprevíjajte. Cievka umožní navinúť cca 6,5 m nylonovej struny.

Poznámka: Náhradná nylonová struna alebo náhradná cievka nie je súčasťou dodávky.

Nabíjanie batérie (pozri obr. 14)

Pred prvým použitím alebo pokiaľ ste kosačku dlhšiu dobu nepoužívali, je potrebné batériu dobiť 
na plnú kapacitu, inak znížite jej životnosť. Počas nabíjania sa batéria mierne zohrieva, tento jav je 
bežný a neindikuje problém

Poznámka: Po niekoľkých vybitiach/dobitiach batéria dosiahne plnú kapacitu.

Poznámka: NENABÍJAJTE BATÉRIU, POKIAĽ JE OKOLITÁ TEPLOTA NIŽŠIA NEŽ 4 °C ALEBO
POKIAĽ JE VYŠŠIA NEŽ 40 °C. ODPORÚČANÁ TEPLOTA NA NABÍJANIE: PRIBLIŽNE 24 °C.

Pripojte transformátor (2) do nabíjačky (3). 
Pripojte transformátor s nabíjačkou do elektrickej zásuvky. LED kontrolka (4) svieti zeleno,
nabíjačka je pripravená na použitie.
Vložte akumulátorovú batériu (1) do nabíjačky (3) podľa znázornenia na obrázku 13. Uistite
sa, že je akumulátorová batéria v nabíjačke pevne vložená. LED kontrolka (4) svieti červeno, 
signalizuje, že sa batéria nabíja.
Akumulátorová batéria je úplne nabitá asi za 4 hodiny. LED kontrolka (4) svieti červeno,
signalizuje, že je batéria úplne nabitá.

Dôležité informácie týkajúce sa nabíjania

Poznámka: Dlhú životnosť a najlepší výkon dosiahnete, ak sa bude batéria nabíjať pri
teplote 18 až 24 °C. Nenabíjajte batériu za extrémnych teplotných podmienok, zamedzíte tak 
jej závažnému poškodeniu.

Pokiaľ budete používať vašu kosačku nepretržite, akumulátorová batéria sa môže zohriať.
Nechajte batériu vychladnúť aspoň 30 minút pred nabíjaním.
Nabíjačka a batéria sa počas nabíjania mierne zohrievajú. Tento jav je normálny, nejde o
poruchu. 
Odporúčame batériu nabíjať pri izbovej teplote. Aby nedošlo k prehriatiu, batériu nikdy
nezakrývajte, nenabíjajte na slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla.
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Ak sa akumulátorová batéria nenabíja správne:
   -  skontrolujte, či je zásuvka správne zasunutá v zástrčke 
   -  umiestnite nabíjačku do miestnosti, kde sa teplota pohybuje v rozsahu od 18 do 24 °C 
   -  ak problémy pretrvávajú, kontaktujte odborný servis
Akumulátorová batéria by sa mala vždy znova dobiť, keď sa výkon prístroja znižuje. Za
týchto podmienok NEPOKRAČUJTE v práci. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa nabíjania 
akumulátorovej batérie. Môžete tiež nabíjať čiastočne používanú batériu za predpokladu, že 
to nebude mať negatívny vplyv na batériu
Za určitých okolností a pri zapojení nabíjačky do elektrickej siete môže dôjsť ku skratu. Cudzie
vodivé predmety, ako sú napr. drôtenky, hliníkové fólie alebo iné predmety, ktoré obsahujú 
kovové súčasti, sa musia umiestniť mimo dosahu nabíjačky. Ak batériu nenabíjate, nabíjačku 
vždy odpojte od elektrickej siete. V prípade, že chcete batériu očistiť, odpojte ju od elektrickej 
siete.
Nabíjačku neponorte do vody alebo inej tekutiny.

POZOR: Zaistite, aby sa do nabíjačky nedostala žiadna kvapalina. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Z dôvodu lepšieho ochladenia batérie po jej použití 
sa vyvarujte toho, aby ste batériu alebo nabíjačku umiestnili v teplom prostredí, ako napr. v 
kovovej hale alebo v neizolovanom prívesnom vozíku.

POZOR: Nikdy sa nepokúšajte akumulátor otvoriť. Ak sa poškodí plastový kryt akumulátora,
odovzdajte ho na príslušnom recyklačnom mieste a ďalej ho nepoužívajte.

8. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Údržba

Po ukončení vyberte batérie zo strunovej kosačky. 
Používajte len náhradné dielce a príslušenstvo schválené výrobcom. 
Aby sa kosačka zdržiavala v perfektnom stave, skladujte jej súčasti – cievky v plastovej,
uzatvárateľnej taške.
Pred čistením odpojte batériu. Čistite len handričkou navlhčenou vodou (prípadne môžete
použiť mydlový roztok.) Nikdy neponárajte do vody. Nikdy neoplachujte prúdom vody (napr. 
záhradnou hadicou). Do vnútra stroja sa nesmie dostať voda. Nečistite tlakovým čističom.
Rezací nástroj na krajoch krytu sa môže časom potupiť. Odporúčame pravidelne kontrolovať,
či je rezací nástroj ostrý.

Uskladnenie

Kosačku skladujte v suchej miestnosti.
Na stroj neklaďte žiadne ďalšie predmety.
Na konci sezóny vykonajte celkovú kontrolu kosačky a odstráňte nahromadené zvyšky trávy.
Ak je potrebná oprava, obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajcu.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ ................................................................................................. Akumulátorová záhradná strunová kosačka
Menovité napätie .............................................................................................................................................. 18VDC 
Typ batérie …………………………………………………………………….........................................................…….. lítium-iónová
Kapacita batérie………………………………………………...…….........................................................……………………   1.3 Ah 
Doba nabíjania  ………………………………………………………..................................................………. približne 4 hodiny 
Počet otáčok  ...........................................................................................................................................8000 ot/min 
Šírka záberu  .................................................................................................................................................... 230 mm
Vstupné napájacie napätie .............................................................................................................. 230V / 50Hz
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POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto, ktoré určí obec na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú dávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, zhodnotenie a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na učené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate predchádzaniu potenciálnym negatívnym vplyvom na 
životné prostredie a zdravie človeka, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej 
likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto 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 textu, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

10. LIKVIDÁCIA
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VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok / značka:  AKUMULÁTOROVÁ ZÁHRADNÁ STRUNOVÁ KOSAČKA / FIELDMANN

Typ / model: FZS 1002-A ................................................................................................ 18V d.c., 1800/min

Výrobok je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES: garantovaná hladina 
akustického výkonu
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
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních. 

a normami:

EN 60745-1:2006
EN 60745-1:2009
EN 786:1996+A1:01+A2:09
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/A1:2001

Označenie CE: ................................................................................................................................................... 12

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, 24. 3. 2016

Meno: Ing. Zdeněk Pech

        Predseda predstavenstva                                                                            Podpis a pečiatka:

48








	_titulka
	SK
	z_konec

