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Děkujeme vám za zakoupení tohoto akumulátorového křovinořezu. Před jeho použitím si 
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2. SYMBOLY

Před použitím tohoto nářadí si pozorně přečtěte 
tento návod.

Používejte ochranu dýchacích cest.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochrannou obuv.

Používejte ochranu zraku.

Používejte ochranu sluchu.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranu hlavy.

Nebezpečí zranění! Dávejte pozor na odmrštěné 
předměty. Zabraňte přístupu nepovolaných osob.

Dávejte pozor na sekací strunu nebo ostré hrany 
kovového nože. Budou se ještě chvíli otáčet 
i po vypnutí motoru.

15m (50ft)

Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti!
VAROVÁNÍ! Při práci s tímto nářadím dávejte 
pozor, aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné 
osoby (bezpečná vzdálenost: 15 m).
To platí zejména pro děti a zvířata.



CZ 30

FZS 70705-0

Pokyny pro používání

3. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

 VAROVÁNÍ! Nastudujte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace 
a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nebudete-li dodržovat uvedené 
výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu způsobenému elektrickým proudem, k požáru a/nebo k vážnému 
zranění.

Uložte tyto výstrahy a pokyny pro budoucí použití. 
Termín „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím 
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu). 

Bezpečnost pracovního prostoru 
 Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést 

k způsobení úrazů. 
 Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých 

kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení 
hořlavého prachu nebo výparů. 

 Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu 
kontroly nad nářadím. 

Elektrická bezpečnost 
 Zástrčka napájecího kabelu musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. 

U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Neupravované zástrčky 
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem. 

 Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. 
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem. 

 Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

 S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání 
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, 
horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem. 

 Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro 
venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

 Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič 
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

Bezpečnost osob 
 Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte 

elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při 
práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu. 

 Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, 
neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou používány v příslušných pracovních 
podmínkách, snižují riziko poranění osob. 
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 Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením 
baterie se ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním 
spínači nebo připojení nářadí ke zdroji, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz. 

 Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky a je-li tomu tak, 
sejměte je. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz. 

 Nepřekážejte sami sobě. Při práci neustále udržujte pevný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovladatelnost 
elektrického nářadí v neočekávaných situacích. 

 Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly 
do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími 
se díly zachyceny. 

 Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich 
správné připojení a funkci. Použití takových zařízení může snížit rizika týkající se prachu. 

 Nedovolte, aby znalosti získané častým používáním tohoto nářadí u vás vedly k samolibosti a k ignorování 
zásad bezpečnosti. Neopatrnost může vést během zlomku sekundy k způsobení vážného zranění. 

Péče o elektrické nářadí a jeho údržba 
 Nepřetěžujte toto elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití 

správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji. 
 Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním 

hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno. 
 Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku 

napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii, je-li vyjímatelná. Tato preventivní bezpečnostní 
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí. 

 Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou 
nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifi kované obsluhy 
nebezpečné. 

 Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých 
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, 
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

 Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně 
náchylné k zaseknutí v obrobku a lépe se s nimi manipuluje. 

 Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu 
podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, 
než k jakým je určeno, může být nebezpečné. 

 Udržujte rukojeti a plochy určené pro úchop suché a čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo 
mazivem. Kluzké rukojeti a plochy určené pro úchop neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nářadí 
v neočekávaných situacích.

Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba 
 Nabíjejte baterii pouze v nabíječce, která je určena výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ 

baterie, vytváří při použití jiné baterie riziko způsobení požáru. 
 Používejte elektrická nářadí pouze s bateriemi, které jsou pro ně určeny. Při používání jakýchkoli jiných baterií 

může dojít ke zranění nebo požáru. 
 Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, 

klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek baterie. 
Zkratování svorek baterie může způsobit popálení nebo požár. 
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 V náročných podmínkách může z baterie unikat elektrolyt. Nedotýkejte se jej. Pokud se touto kapalinou 
náhodou potřísníte, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se vám tato kapalina do očí, ihned si je 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění 
nebo popálení. 

 Nepoužívejte baterii nebo nářadí, dojde-li k jejich poškození nebo úpravě. Poškozené nebo upravené baterie 
mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění. 

 Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo extrémním teplotám. Působení ohně nebo teplot vyšších než 130 
°C může způsobit explozi. 

 Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou 
uvedený v těchto pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může 
baterii poškodit a zvyšuje riziko požáru. 

Servis 
 Opravy elektrického nářadí svěřte prosím kvalifi kovanému technikovi, který bude používat originální náhradní 

díly. Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz elektrického nářadí. 
 Poškozené baterie nikdy neopravujte. Opravy baterií může provádět pouze výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO KŘOVINOŘEZY
 Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 
 Při práci vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Používejte dodaný postroj. 
 Je-li nůž prasklý, odštípnutý nebo jinak poškozený, proveďte jeho výměnu. Ujistěte se, zda je nůž správně 

nainstalovaný a bezpečně upevněný. Nedodržení tohoto pokynu může vést k způsobení vážného zranění. 
 Nepřibližujte se k řeznému noži. Dokonce i po zastavení motoru bude sekací nůž ještě několik sekund 

pokračovat v otáčení. Před odložením tohoto nářadí nebo před vstupem na sekanou plochu prosím počkejte, 
dokud se sekací nůž zcela nezastaví. 

 Neprovádíte-li sekání, vypněte toto nářadí. Nikdy nenechávejte toto nářadí v chodu, bude-li bez dozoru.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY 
Zaškolení 

 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím tohoto nářadí. 
 Nikdy nedovolte dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 

s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly 
toto nářadí. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy. 

 Nezapomínejte na to, že obsluha nebo uživatel odpovídají za rizika a nehody, které budou způsobeny 
ostatním osobám nebo jejich majetku. 

Příprava 
 Před použitím tohoto nářadí vždy proveďte vizuální kontrolu, zda není poškozeno, zda neschází nebo zda 

nejsou špatně umístěny kryty nebo štíty. 
 Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li v jeho blízkosti jiné osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata. 

Použití 
 Při práci s tímto nářadím vždy používejte ochranu očí, dlouhé kalhoty a pevnou obuv. 
 Nepoužívejte toto nářadí ve špatných povětrnostních podmínkách, a to zejména v případech, kdy se mohou 

objevit blesky. 
 Pracujte s tímto nářadím pouze za denního světla nebo při kvalitním umělém osvětlení. 
 Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li poškozeny jeho kryty a štíty nebo bez nasazených krytů nebo štítů. 
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 Zapínejte motor pouze v případě, kdy se vaše ruce a nohy nenachází v blízkosti sekacího ústrojí. 
 V následujících případech vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje (vyjměte z něj baterii): 

1) Kdykoli je toto nářadí ponecháno bez dozoru. 
2) Před odstraněním zablokování. 
3) Před kontrolou, čištěním nebo údržbou tohoto nářadí. 
4) Po nárazu do cizího předmětu. 
5) Kdykoli začne toto nářadí abnormálně vibrovat. 

 Dávejte pozor, aby vám sekací ústrojí neporanilo nohy a ruce. Vždy zajistěte, aby byly průchozí ventilační 
otvory. 

 Nikdy nepoužívejte kovové sekací struny. 
 Na svazích vždy udržujte stabilní postoj. 
 Choďte, nikdy neběhejte. 
 Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu. 
 Nedotýkejte se pohybujících se nebezpečných dílů před vyjmutím baterie z tohoto nářadí a počkejte, dokud 

se pohybující nebezpečné díly zcela nezastaví. 

Údržba a uložení 
 Před prováděním údržby nebo čištění vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje (vyjměte z něj baterii). 
 Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem. 
 Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu tohoto nářadí. Svěřte opravu tohoto nářadí pouze autorizovanému 

servisu. 
 Pokud toto nářadí nepoužíváte, proveďte jeho uložení mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
 Nerozebírejte, neotevírejte ani nerozřezávejte články nebo baterie. 
 Zabraňte zkratování baterií. Neukládejte baterie nahodile v krabici nebo v zásuvce, kde by mohlo dojít k jejich 

vzájemnému zkratování nebo k jejich zkratování vodivými materiály. Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji 
mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné 
drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek baterie. Zkratování svorek baterie může 
způsobit popálení nebo požár. 

 Nevystavujte baterii působením tepla nebo ohně. Neukládejte baterie na přímém slunečním světle. 
 Zabraňte mechanickému poškození baterie. 
 Dochází-li k únikům z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo 

aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množství vody a vyhledejte 
lékařské ošetření. 

 V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. 
 Udržujte baterii čistou a suchou. 
 Dojde-li k znečištění svorek baterie, otřete je čistým a suchým hadříkem. 
 Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle těchto pokynů a používejte při nabíjení správný 

postup. 
 Neudržujte nabití baterie, není-li tato baterie používána. 
 Po dlouhodobém uložení může být nutné, aby byla baterie několikrát nabita a vybita, abyste dosáhli jejího 

maximálního výkonu. 
 Tato baterie poskytuje nejlepší výkon, je-li provozována při běžné pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C). 
 Při likvidaci baterií uchovávejte baterie různých elektrochemických systémů odděleně od sebe. 
 Nabíjejte baterie pouze v nabíječce, která je určena společností POSITEC. Nepoužívejte jinou nabíječku, než 
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je nabíječka, která je výslovně určena pro použití s tímto nářadím. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ 
baterie, vytváří při použití jiné baterie riziko způsobení požáru. 

 Nepoužívejte jinou baterii, která není určena pro použití s tímto nářadím. 
 Umístěte baterii mimo dosah dětí. 
 Uchovejte originální literaturu k tomuto výrobku pro budoucí odkazy. 
 Vyjměte baterii z tohoto nářadí, nebudete-li toto nářadí používat. 
 Provádějte správnou likvidaci.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

 VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Nebudete-li 
dodržovat uvedené výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu způsobenému elektrickým proudem, k požáru 
nebo k vážnému zranění. 

Uložte tyto výstrahy a pokyny pro budoucí použití. 
Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném 
používání tohoto výrobku a chápou-li nebezpečí při nesprávném používání. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. 
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby. 
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifi kovaná 
osoba, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí. 

Další bezpečnostní pokyny pro nabíječky 
 Před nabíjením si přečtěte tyto pokyny. 
 Nenabíjejte baterii, z které uniká elektrolyt. 
 Nepoužívejte nabíječky pro jiné účely, než pro jaké jsou určeny. 
 Před nabíjením se ujistěte, zda napájecí napětí nabíječky odpovídá napájecímu napětí použité sítě. 
 Tato nabíječka není určena pro venkovní použití. Nevystavujte ji působení deště. 
 Toto nabíjecí zařízení musí být chráněno před vlhkostí. 
 Nepoužívejte tuto nabíječku ve venkovním prostředí. 
 Nezkratujte kontakty baterie nebo nabíječky. 
 Při nabíjení dodržujte polaritu kontaktů „+/-“. 
 Nerozebírejte tuto nabíječku a udržujte ji mimo dosah dětí. 
 Nenabíjejte baterie jiných výrobců nebo nevhodné modely baterií. 
 Ujistěte se, zda je spojení mezi nabíječkou a baterií správně umístěno a zda mu nebrání cizí předměty. 
 Udržujte otvory v nabíječce baterií bez cizích předmětů a chraňte je před vniknutím nečistot a vlhkostí. 

Ukládejte nabíječky na suchém místě, kde teploty neklesnou pod bod mrazu. 
 Při nabíjení baterií se ujistěte, zda je nabíječka na dobře větraném místě a v bezpečné vzdálenosti 

od hořlavých materiálů. Baterie se během nabíjení mohou zahřívat. Nepřebíjejte žádné baterie. Ujistěte se, 
zda baterie a nabíječky nejsou během nabíjení ponechány bez dozoru. 

 Nenabíjejte baterie, které nejsou pro nabíjení určeny, protože by mohlo dojít k jejich přehřátí a poškození. 
 Nejdelší životnosti a nejlepšího výkonu můžete dosáhnout, nabíjíte-li baterie při teplotě vzduchu v rozsahu 

od 18 do 24 °C. Nenabíjejte baterie, je-li teplota okolního vzduchu nižší 4,5 °C nebo vyšší než 40,5 °C. Tento 
pokyn je velmi důležitý a zabraňuje vážnému poškození baterie. 

 Nabíjejte pouze baterie stejného modelu dodávané společnosti Argos a modely doporučené společností 
Argos.
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4. POPIS NÁŘADÍ
(viz obrázek na straně 3)

1. Pravá rukojeť
2. Odjišťovací tlačítko
3. Spouštěcí spínač
4. Pravá tyč
5. Ochranný kryt
6. Hlava strunové sekačky
7. Struna
8. Zkracovací nůž
9. Baterie (není součástí balení)
10.  Kolíky baterie
11. Horní tyč
12. Kroužek ramenního popruhu
13. Ramenní popruh

14. Levá tyč
15. Upínací šroub
16. Spojka
17. Levá rukojeť
18. Spodní tyč
19. Nůž se 3 zuby
20. Kryt matice nože
21. Pojistná matice
22. Klíč na šestihranné šrouby
23. Zajišťovací kolík
24. Šroub
25. Nabíječka (není součástí balení)
26. Šestihranný klíč

5. SESTAVENÍ
 VAROVÁNÍ:  Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně upevněného ochranného krytu. Tento ochranný kryt 

musí být vždy na nářadí, aby byl chráněn uživatel. 
 VAROVÁNÍ:  Je-li toto nářadí opatřeno hlavou strunové sekačky, na ochranný kryt musí být namontován 

zkracovací nůž. Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek příliš dlouhou sekací strunu a přetížení 
motoru. Nikdy nepoužívejte hlavu strunové sekačky bez ochranného krytu.

 VAROVÁNÍ:  Jsou-li části nářadí poškozeny nebo došlo-li k jejich ztrátě, nepracujte s tímto nářadím, dokud 
nebudou vyměněny nebo nahrazeny. Používání tohoto křovinořezu s poškozenými nebo scházejícími díly by 
mohlo vést k způsobení vážného zranění. 

 VAROVÁNÍ:  Nepokoušejte se upravovat tento křovinořez nebo vytvořit příslušenství, které není doporučeno 
pro použití s tímto výrobkem. Každá taková změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést 
k nebezpečnému stavu, který může vést k vážnému zranění. 

 VAROVÁNÍ:  Používejte odolné pracovní rukavice při každé instalaci nebo snímání ochranného krytu a při 
provádění jakékoli 

údržby sekacího ústrojí s nožem se 3 zuby nebo se sekací strunou. Dbejte na to, aby ochranný kryt sekací struny 
strunové sekačky a nože se 3 zuby na křovinořezu chránil vaše ruce před zraněním. 

 VAROVÁNÍ:  Při montáži dílů nebo při přepravě tohoto nářadí vždy vyjměte z tohoto nářadí baterii, aby bylo 
zabráněno jeho náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění. 

 VAROVÁNÍ:  Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně upevněného ochranného krytu a rukojetí. 
Nedodržení tohoto pokynu může vést k způsobení vážného zranění.

1. MONTÁŽ LEVÉ A PRAVÉ TYČE
Nejdříve povolte čtyři křídlové šrouby pomocí šestihranného klíče (26), vložte pravou tyč s tlačítkem a levou hřídel 
do příslušné spojky. (Viz obr. A1)
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 Poznámka: Namontujte pravou tyč podle štítku spínací rukojeti na horní tyči. Zde jsou v rukojeti dva 
dlouhé šrouby. Můžete ji srovnat s otvorem pro šroub v rukojeti. (Viz obr. A2.) Zašroubujte čtyři křídlové 
šrouby. Zkuste za rukojeť zatáhnout a ujistěte se, zda je tyč řádně upevněna. (Viz obr. A3.)

 Poznámka: Obsluha tohoto nářadí je povolena pouze v případě, jsou-li rukojeti v kolmé poloze vzhledem 
k hřídeli.

2. UPEVNĚNÍ RAMENNÍHO POPRUHU
Nasaďte ramenní popruh. (Viz obr. B)

3. MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU 
Plechová část je již smontována. 
Zasuňte plechovou část do drážky ochranného krytu. (Viz obr. C1) 
Srovnejte tři větší montážní otvory v ochranném krytu a v základně. Připevněte a zajistěte ochranný kryt 
k základně pomocí šroubu. Potom srovnejte boční otvory na ochranném krytu a proveďte pevné přišroubování 
šestihranným klíčem (21). (Viz obr. C2) 

 POZNÁMKA: Je-li toto nářadí opatřeno hlavou strunové sekačky, ujistěte se, zda je na ochranném krytu 
zkracovací nůž.

4. UPEVNĚNÍ HORNÍ A SPODNÍ TYČE 
- Povolte spojku otáčením upínacího šroubu proti směru pohybu hodinových ručiček. 

(Viz obr. D1) 
- Srovnejte tyče a zasuňte spodní tyč do horní tyče. 
- Umístěte zajišťovací/uvolňovací tlačítko tyče (a) d vodicího otvoru (b) na spojce. (Viz obr. D2) 
- Ujistěte se, zda se zajišťovací tlačítko nachází v polohovacím otvoru na spojce. 
- Utáhněte řádně upínací šroub otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. (Viz obr. D2)

5. NASTAVENÍ DÉLKY SEKACÍ STRUNY
Tato strunová sekačka umožňuje uživateli uvolnění větší části sekací struny bez nutnosti zastavení motoru. 
Jakmile bude sekací struna roztřepená nebo opotřebovaná, mírným poklepem o povrch terénu může být 
uvolněna větší část této struny (viz obr. E1) během provozu sekačky (viz obr. E2). 

 Poznámka: Uvolnění struny bude obtížnější, bude-li zkracovací nůž příliš tupý. 

 Poznámka: Originální délka sekací struny je 330 mm. K dispozici jsou dvě šířky záběru. Bude-li zkracovací 
nůž namontován v poloze zobrazené na obr. E3, šířka záběru sekačky bude 330 mm. Bude-li zkracovací nůž 
namontován v poloze zobrazené na obr. E4, šířka záběru sekačky bude 380 mm.

 VAROVÁNÍ: Neodstraňujte nebo neupravujte tuto sestavu zkracovacího nože. Nadměrná délka struny 
bude zkrácena na vhodnou délku.

6. NÁHRADA HLAVY STRUNOVÉ SEKAČKY SEKACÍM NOŽEM SE 3 ZUBY (V ORIGINÁLNÍM 
OBALU JE HLAVA STRUNOVÉ SEKAČKY UPEVNĚNA V NÁŘADÍ) 
Zasuňte zajišťovací tyč do otvoru v hlavě strunové sekačky, nechejte ji v této poloze a povolte hlavu strunové 
sekačky otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. Sejměte hlavu strunové sekačky. (Viz obr. F1) 
1) Držte dorazovou tyč (22) v otvoru na boční části hlavy strunové sekačky. 
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2) Povolte hlavu strunové sekačky ve směru pohybu hodinových ručiček. 
3) Sejměte hlavu strunové sekačky. 
Nejdříve zajistěte spodní přírubu (c) na nářadí a sejměte horní přírubu (d). (Viz obr. F2) 
Potom ve správném pořadí nasaďte na nářadí nůž se 3 zuby, horní přírubu, kryt matice nože, pojistnou matici. 
Utáhněte pojistnou matici. (Viz obr. F3) 
1) Nainstalujte kontrolní kroužek podle uvedeného nákresu. (Viz obr. F4) 

 Poznámka: Nesrovnáte-li ozubený profi l, může dojít k poškození ozubeného převodu a k následnému 
zranění osob. 

2) Dbejte na to, aby stupňovitý povrch směřoval od sekacího nože. (Viz obr. F4 a F5) 
 Poznámka: Pokud nepoložíte větší stranu na povrch nože, nůž nelze zcela přitlačit, a tak může dojít 
k způsobení zranění. 

3) Nasaďte kryt šroubu. (Viz obr. F5) 
 Poznámka: Udržujte přední otvor směrem k zemi. Funkcí krytu je ochrana šroubu před poškozením. 
 VAROVÁNÍ: Kryt šroubu může chránit tento šroub před poškozením. Dojde-li k poškození tohoto šroubu, 

nemůžete provést výměnu sekacího nože. 

4) Použijte zajišťovací dorazovou tyč a vložte ji do otvoru na boční části pracovní hlavy. 
Po upevnění pracovní hlavy potom použijte pro dotažení šroubu šestihranný klíč. (Viz obr. F6) 

 Poznámka: Před prováděním jakékoli práce na sekacím noži se 3 zuby si musíte nasadit pracovní 
rukavice, abyste se chránili před zraněním. Tento nůž má oboustranné použití, a proto může uživatel 
křovinořezu tento nůž otočit a opět použít. 

 Poznámka: Nasaďte horní přírubu ve směru, který je zobrazen na obr. F3. Pro upevnění pojistné matice 
proti směru pohybu hodinových ručiček použijte šestihranný klíč.



CZ 38

FZS 70705-0

Použití

6. POUŽITÍ
 VAROVÁNÍ: Neumožněte, aby znalost tohoto výrobku způsobila vaši neopatrnost. Pamatujte si, že 

chvilková neopatrnost při práci stačí k způsobení vážného zranění. 
 VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranu zraku společně s ochranou sluchu. Při nedodržení tohoto úkonu 

může dojít k zasažení vašich očí odmrštěným předmětem nebo k jinému vážnému zranění. 
 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné doplňky nebo příslušenství, které není doporučeno výrobcem  tohoto 

nářadí. Použití nedoporučených doplňků nebo příslušenství může vést k způsobení vážného zranění.

Aplikace 
Tento křovinořez může být použit pro níže uvedené účely: 
Nůž se 3 zuby: Sekání trávy, plevelů, divoce rostoucích křovin a jiných rostlin, prosekání mladých porostů 
s maximálním průměrem stonku 2 cm. 
Hlava strunové sekačky: Sekání trávy a plevelů kolem verand, plotů a stěn. 

1. PŘED ZAPNUTÍM 
 POZNÁMKA: 

a) Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka, která je výslovně určena pro použití s tímto nářadím. 
b) Je-li baterie velmi horká, musíte ji vyjmout z nabíječky a před pokračováním v nabíjení ji musíte nechat 
vychladnout. 
c) Baterie nacházející se ve vašem novém nářadí není při opuštění výrobního závodu nabita. Proto musí být před 
prvním použitím zcela nabita. 
d) Před uložením baterii prosím nabijte tak, aby dosáhla úplného nebo alespoň většího než polovičního nabití. 
Nebude-li toto nářadí delší dobu používáno, provádějte nabíjení baterie po každých 3 až 6 měsících. 

Sestavení nářadí (viz obr. G1) 
Vložte do tohoto nářadí dvě baterie. Můžete použít následující krok „3 SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ“, který je uvedený 
na následující straně. 
Postup nabíjení (viz obr. G2) 
1) Připojte nabíječku k síťové zásuvce. Rozsvítí se zelená kontrolka. 
2) Zasuňte baterii do nabíječky, kontrolka začne svítit červeně, a tak bude indikovat zahájení procesu nabíjení. 
3) Jakmile bude nabíjení ukončeno, kontrolka bude svítit opět zeleně. Nyní je baterie zcela nabita. Odpojte 
nabíječku od sítě a vyjměte z ní baterii. 

 VAROVÁNÍ: Když se baterie po trvalém používání nebo po vystavení přímému slunečnímu záření nebo 
teplu vybije, před opětovným nabíjením počkejte, dokud nevychladne, aby bylo dosaženo jejího úplného 
nabití.

 Poznámka: Toto nářadí může být používáno pouze pro určené účely. Jakékoli jiné použití bude 
považováno za nesprávné použití.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ 

Indikátor Stav 

Svítí červeně Nabíjení 

Svítí zeleně Zcela nabito

Tato nabíječka může zcela nabít 1 baterii za 1 hodinu, 2 baterie za 2 hodiny.
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2. DRŽENÍ NÁŘADÍ 
Držte toto nářadí oběma rukama na pravé části vašeho těla. Hlava strunové sekačky nebo sekací nůž musí být 
v rovnoběžné poloze vzhledem k terénu a ve správné vzdálenosti pro sekání, aniž by se uživatel tohoto nářadí 
musel ohýbat. (Viz obr. H) 
Sejmutí tohoto nářadí může být provedeno dvěma způsoby. 
Uvolněte sponu řemenu nebo stiskněte háček řemenu a oddělte jej od trubkové spojky upevněné na tyči. 

 VAROVÁNÍ:  V případě nebezpečí tento křovinořez ihned sejměte z ramena, bez ohledu na to, jakým 
způsobem je popruh nasazen. Uvolnění přezky popruhu a sejmutí z ramen je metodou rychlého sejmutí. 

3. SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ 
Spuštění 
Stlačte dolů odjišťovací tlačítko a držte jej v této poloze. 
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto, aby došlo k spuštění nářadí. (Viz obr. I) 

Zastavení 
Uvolněte spouštěcí spínač. 

 Poznámka: Motor nářadí bude v chodu pouze v případě, je-li současně stisknuto odjišťovací tlačítko 
i spouštěcí spínač. 

 VAROVÁNÍ:  Před pracovní přestávkou a po každém ukončení práce z nářadí vždy vyjměte baterii. 

4. POUŽITÍ NÁŘADÍ 
 VAROVÁNÍ:  Při práci s tímto křovinořezem se vhodně oblékejte, abyste snížili riziko způsobení zranění. 

Nenoste volný oděv nebo šperky. Používejte ochranu zraku i sluchu. Používejte odolné a dlouhé kalhoty, obuv 
a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály nebo nechoďte naboso. 

Před zahájením práce zkontrolujte pracovní prostor, abyste se ujistili, zda je bezpečný a zda se v něm nevyskytují 
další osoby, zvířata nebo volné předměty. Ujistěte se, zda jsou ve vzdálenosti minimálně 15 m. A potom 
zkontrolujte, zda používáte 
ochranu zraku, správný oděv a stabilní postoj. 

Před každým použitím toto nářadí zkontrolujte, zda na něm nejsou poškozené nebo opotřebované díly. 
Zkontrolujte hlavu strunové sekačky, nůž se 3 zuby, příslušenství, ochranný kryt, rukojeti a ramenní popruh, 
a vyměňte všechny části, které jsou prasklé, zdeformované, ohnuté nebo jinak poškozené. Časem může dojít 
k otupení ostří zkracovacího nože na ochranném krytu. Doporučujeme vám, abyste prováděli jeho pravidelné 
nabroušení pomocí pilníku nebo použijte nový zkracovací nůž. 
Očistěte tento křovinořez po každém použití.

4.1 Použití strunové sekačky 
1) Držte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vašeho těla. 
2) Věnujte pozornost pracovní poloze. Stůjte rovně a nenaklánějte se dopředu.
3) Držte hlavu strunové sekačky těsně nad povrchem terénu v úhlu asi 30°. (Viz obr. J1) 
4) Provádějte s tímto nářadím pomalé a pravidelné vodorovné pohyby zprava doleva a potom zpět do výchozího 
bodu před sekáním dalšího pásu. (Viz obr. J2) 
5) Je-li tráva příliš vysoká, provádějte její sekání postupně. Neprovádějte sekání vysoké trávy najednou. (Viz obr. J3) 
Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, nesekejte mokrou trávu, protože mokrá posekaná tráva 
má tendenci se nalepovat na sekací hlavu a kryt, což zabraňuje správnému odhazování posekané trávy, a přitom 
může dojít k vašemu uklouznutí a pádu. 
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4.2 Použití kovového nože se 3 zuby
 VAROVÁNÍ: Chcete-li posekat divoce rostoucí rostliny a křoviny, snižte rotující nůž se 3 zuby na tyto rostliny 

tak, abyste dosáhli efektu sekání. Používejte tento křovinořez jako kosu (provádějte pohyby doprava a doleva 
jako při zametání) na úrovni povrchu terénu. Nepoužívejte toto sekací ústrojí nad výškou pasu. 

 VAROVÁNÍ: Čím výše je sekací ústrojí nad zemí, tím větší hrozí riziko zranění způsobeného odřezky 
odmrštěnými do stran. 

 VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se řezat dřevěné materiály s větším průměrem, protože může dojít 
k zablokování nože nebo k odmrštění křovinořezu směrem dopředu. To by mohlo způsobit poškození nože 
nebo křovinořezu nebo ztrátu kontroly nad křovinořezem a následné zranění. 

 VAROVÁNÍ: Nesprávné použití nože může způsobit jeho prasknutí, rozlomení nebo roztříštění. Odmrštění 
může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolo stojících osob. Chcete-li omezit riziko způsobení zranění 
osob, je důležité, abyste dodržovali následující opatření. 

• Zabraňte kontaktu s tvrdými nebo pevnými cizími předměty, jako jsou kameny, skály nebo kousky kovu. 
• Nikdy nesekejte dřevo nebo křoviny, jejichž průměr je větší než 2 cm. 
• Provádějte pravidelnou kontrolu nože v krátkých intervalech, zda není žádným způsobem poškozen. 

Nepokračujte v práci, dojde-li k poškození nože. 
• Provádějte pravidelné broušení nože (dojde-li k jeho znatelnému otupení) a je-li to nutné, zajistěte jeho vyvážení 

(svěřte tento úkon kvalifi kovanému servisnímu technikovi).
 
4.3 Použití křovinořezu 
1) Nikdy nedržte pracovní hlavu nářadí ve větší výšce, než je výška vašich boků. 
Pracujte opatrně. Čím výše toto nářadí držíte, tím větší hrozí riziko odmrštění předmětů nebo usekaných částí 
rostlin. (Viz obr. K) 
2) Při sekání bujně rostoucího podrostu ponořte sekací nůž směrem shora. 
3) Pohybujte nožem těsně nad zemí a sekejte mladé stromky nebo trávu.

5. VÝMĚNA STRUNY

5.1 Výměna kompletní cívky se strunou 
Pro vaše pohodlí vám doporučujeme zakoupit cívku se strunou jako komplet. 
Vyjměte starou cívku. (Viz obr. F1) 
Umístěte novou cívku do sekací hlavy. Uvolněte jednu strunu z příchytky a protáhněte ji očkem. 
Zopakujte tento úkon i s druhou strunou. 
Nasaďte zpět kryt. 

5.2 Výměna pouhé struny
 

 VAROVÁNÍ: Vaše strunová sekačka je navržena tak, aby mohla používat pouze strunu s maximálním 
průměrem 2,0 mm. 

 DŮLEŽITÍ – Vždy navíjejte novou sekací strunu nejdříve na horní část cívky. 

Připravte si asi 2,5 m struny. 
Vložte strunu s délkou 1,25 m do jednoho z otvorů v horní části cívky a navíjejte strunu ve směru šipek na horní 
části cívky. Ponechejte asi 1,25 m nenavinuté struny a umístěte ji do příchytky. Zopakujte tento úkon i na spodní 
části cívky. (Viz obr. L1, L2, L3, L4) 
Musíte dbát na to, aby byla struna na cívce úhledně navinuta. Při nedodržení tohoto pokynu dojde k snížení 
účinnosti sekání. 
Potom proveďte vložení cívky do nářadí podle postupu v části „5.1 Výměna kompletní cívky se strunou“.
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7. SEČENÍ
  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 

  
 

 
 

  

  
 

 



CZ 42

FZS 70705-0

Sečení

  

 
  

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



CZ

AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ NÁVOD K POUŽITÍ

43 Údržba

8. ÚDRŽBA
 VAROVÁNÍ: Před kontrolou, čištěním nebo údržbou této jednotky vždy počkejte, dokud se zcela nezastaví 

všechny pohybující se díly, a vyjměte baterii. Nedodržení těchto pokynů může vést k způsobení vážného 
zranění nebo hmotných škod. 

 VAROVÁNÍ: Při provádění servisu vždy používejte pouze identické náhradní díly. Použití jakýchkoli jiných 
dílů může vytvářet rizikové situace nebo může způsobit poškození tohoto výrobku. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti a spolehlivosti musí být všechny opravy prováděny kvalifi kovaným servisním technikem. 

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození způsobenému 
různými typy komerčně dostupných rozpouštědel a může být při jejich použití poškozena. 
Pro odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd., používejte čisté hadry. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Po každém použití nože se 3 zuby nebo hlavy strunové sekačky odstraňte pomocí měkkého kartáče všechny 
nečistoty, nanesenou zeminu nebo zbytky trávy nacházející se na noži a krytu. 

 Poznámka: Dojde-li k otupení tohoto sekacího nože, svěřte prosím jeho nabroušení kvalifi kovanému 
servisnímu technikovi nebo proveďte jeho výměnu a použijte nový sekací nůž. 

Po každém použití tohoto křovinořezu očistěte sekací ústrojí pomocí navlhčeného hadříku a saponátového 
roztoku. 
Na plastové kryty nebo rukojeti nepoužívejte žádná silná rozpouštědla. Tyto díly by mohly být poškozeny 
některými aromatickými oleji, například z borovice a citronu, a rozpouštědly, jako je petrolej. Vlhkost může také 
způsobit úraz elektrickým proudem. Opatrně odstraňte jakoukoli vlhkost měkkým a suchým hadříkem. 

ULOŽENÍ NÁŘADÍ
Vyjměte z nářadí baterii. 
Při kompletním čištění tohoto nářadí používejte odolné rukavice. 
Nasazujte na kovový sekací nůž se 3 zuby ochranné pouzdro, aby bylo zaručeno bezpečné uložení. 
Ukládejte toto nářadí na suchém a dobře větraném místě, které může být uzamknuto a které je dostatečně 
vysoko, mimo dosah dětí. Neukládejte toto nářadí na hnojiva, benzín nebo jiné chemikálie nebo v jejich blízkosti.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Křovinořez napájený bateriemi 2 x 20 V

Model FZS 70705-0

Napájení 2 x 20 V Li-Ion

Maximální šířka záběru 38 cm

Hlava strunové sekačky 33 cm (průměr struny: 2,0 mm)

Kovový nůž se 3 zuby 23 cm

Nastavitelný jednoramenní popruh Ano

Typ rukojeti Rukojeti ve tvaru řídítek s měkkým úchopem

Příslušenství

Číslo položky Příslušenství

FDUZ 79020 Baterie 2 Ah

FDUZ 79040 Baterie 4 Ah

FDUZ 79100 Rychlá nabíječka

FDUZ 79110 Rychlá dvojitá nabíječka
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10. LIKVIDACE
Toto nářadí, nabíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být tříděny, aby byla zajištěna jejich 
ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země z Evropské unie:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být elektrické nářadí, které již není dále používáno, 
a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC, musí být vadné nebo použité sady baterií/baterie, 
sbírány odděleně a likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci 
odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobcích nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazená 
elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena 
jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo 
v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit 
vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit 
cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další 
podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné 
likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními 
předpisy.

Pro společnosti, které působí v zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li 
tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace 
o způsobu likvidace.

Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifi kace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 
právo na provádění těchto změn.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.
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11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 
 

 
 

                                              

 


