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NÁVOD K OBSLUZE:
1. Před prvním použitím je zapotřebí nabít baterii řídící jednotky na maximum (4 svítící 

kontrolky signalizují, že je baterie nabita na 80 % - 100 %, 3 kontrolky 50 % - 80 %, 
2 kontrolky 30 % - 50 %. Pokud svítí pouze jedna kontrolka, tak je baterie nabita na 
méně než 30 %). Po nabití umístěte řídící jednotku do batohu. Pro bezdrátové použití 
připojte k nůžkám akumulátor. Pro nabíjení pomocí baterie umístěné v batohu připojte 
elektrický kabel k řídící jednotce a druhý konec kabelu připojte do nůžek.

2. Nůžky zapněte tlačítkem na řídící jednotce (rozsvítí se červená kontrolka). Dvojitým 
stisknutím spouště uvedete nůžky do provozu. Pokud podržíte spoušť déle stisknutou 
(přibližně 10 sekund), tak se nůžky přepnou do režimu Stand-by. Před každým použitím 
namažte mazivem otvor šroubu na čepeli.

3. Při krátkodobém přerušení práce či transportu můžete nůžky dlouhým stisknutím 
spouště přepnout do Stand-by režimu. Pro opětovné uvedení nůžek do provozu stisk-
něte dvakrát za sebou spoušť.

Tyto nůžky na stříhání větví a sbírání ovoce jsou vysoce efektivním, bezpečným a snadno 
ovladatelným nástrojem. Pro seznámení se s nimi a zajištění Vaší bezpečnosti a bezpeč-
nosti ostatních si před prvním použitím pečlivě přečtěte návod k použití.

Provozní teplota: -20 ⁰C až 60 ⁰C.

PARAMETRY A SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ STŘÍHACÍ NŮŽKY

Rychlost stříhání 50x za minutu Maximální tloušťka 
větve

30 mm (mokré 
dřevo)

Proud 10 A Napětí 18 V DC

Zastavení proudu ≥25 Výkon 200 W

Váha 0,8 kg

Třída bezpečnosti II

LI-ION BATERIE (AKUMULÁTOR – A, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA – ŘJ)

Kapacita A 2.5 Ah Napětí 18 V

Kapacita ŘJ 6 Ah Váha A 0.3 kg

Výdrž baterie A 4 h Váha ŘJ 0.8 kg

Výdrž baterie ŘJ 8 h

NABÍJEČKA

Vstupní napětí 100-240 V AC Výstupní napětí 21 V DC

50-60 Hz Nabíjecí proud 1.5 A

Třída bezpečnosti II Doba nabíjení A 2 h

Doba nabíjení ŘJ 3-4 h
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BEZDRÁTOVÉ POUŽITÍ NŮŽEK
Nasaďte nůžky na akumulátor a otočte po směru hodinových ručiček o 45 stupňů.

ZPŮSOB PROPOJENÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU UMÍSTĚNOU NA ZÁDECH
Podle obrázku připojte elektrický kabel do řídící jednotky a druhý konec propojte s nůžkami.
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INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ URČENÉHO NA SBÍRÁNÍ OVOCE
Podle obrázku připevněte na čepele příslušenství určené pro sbírání ovoce. Toto příslušen-
ství je určeno pouze pro sbírání ovoce, nikoliv pro stříhání větví. Maximální tloušťka stonku 
- 6 mm.

VÝMĚNA ČEPELÍ
Podle obrázku sundejte kryt, odšroubujte imbusové šrouby, sundejte ozubenou matici 
a jistící šroub čepelí. Proveďte výměnu čepele a vraťte na své místo všechny šrouby. Při 
nastavování zachovejte mezi vrchní a spodní čepelí mezeru 0,2- 0,3 mm. Po nastavení 
mezery vraťte na místo jistící podložku a utáhněte imbusový šroub.
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NABÍJENÍ
Před nabíjením vypněte řídící jednotku. Připojte nabíječku. Pokud svítí červená kontrolka, 
zařízení se nabíjí. Jakmile je zařízení nabito na plnou kapacitu, rozsvítí se zelená kontrol-
ka. Doba nabíjení akumulátoru pro bezdrátové stříhání: 1,5-2 hodiny. Doba nabíjení řídící 
jednotky: 3-4 hodiny.

NÁVOD PRO BEZPEČNOU MANIPULACI S NŮŽKAMI:
1.  Při používání držte nůžky minimálně 15 cm od těla.
2. Při stříhání nevytahujte zaseknuté větve z nůžek a nedržte větve, které chcete stříhat.
3. Nepoužívejte nůžky za deště a v blízkosti silných magnetů.
4. Nepoužívejte nůžky ke stříhání tvrdého dřeva a jiných předmětů.
5. Pokud se při stříhání zasekne v nůžkách větev, tak je před vytažením vypněte. Stejně 

postupujte i při výměně čepelí.
6. Se zařízením nesmí manipulovat neplnoleté ani jiné osoby, které by si neodbornou 

manipulací mohli způsobit zranění.
7. Před každou údržbou zařízení se ujistěte, že je vypnuté.
8.  Při nastavovaní čepelí a jejich broušení se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Při manipu-

laci s čepelemi používejte ochranné rukavice.
9.  Před prací vždy zkontrolujte Vaše okolí, zda se v něm nenachází například elektrické 

dráty nebo jiné nebezpečné předměty.
10.  Vždy vypněte zařízení před jeho údržbou, čištěním a opravami. Žádnou část zařízení 

nenamáčejte do vody a ani jej vodou nečistěte, protože by mohlo dojít k jeho poškození 
nebo jinému nebezpečí.

11.  Pro nabíjení baterií používejte pouze původní nabíječku. Baterie musí být nabíjena v 
místnosti. Zamezte jejímu poškození, ke kterému by mohlo dojít například v důsledku 
pádu.

12.  Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek nebo v prašném prostředí.
13.  Nevystavujte zařízení působení chladu a vlhkosti. Pokud nebudete zařízení používat po 

delší dobu, vypněte jej. Zařízení uchovávejte na tmavém a suchém místě.
14.  Řídící jednotka musí být vzdálená minimálně 1,5 metru od zdrojů tepla, hořlavých 

předmětů a dalších nebezpečných předmětů. Zabraňte jejímu mechanickému poško-
zení. Nedovolte dětem, aby si s ovládací jednotkou hrály nebo jinak manipulovali.

15.  V případě neprofesionální demontáže může dojít k poškození přístroje nebo ohrožení 
zdraví.



5

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
1. Před každým použitím je zapotřebí promazat šroub na čepeli a během použití nezapo-

mínejte na čištění čepelí.
2. V případě ztupení čepelí použijte pro jejich nabroušení brousek.
3. Používání nůžek za deště je striktně zakázáno.
4. Pokud nebudete nůžky po delší dobu používat, tak každé tři měsíce dobijte baterii na 

maximum, aby se nesnižovala její životnost.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.  V rámci záruky má kupující nárok na opravu, výměnu nebo vrácení produktu. Pro ná-

rok na záruku si pečlivě uchovejte všechny potřebné doklady. Na celý přístroj, včetně 
Li-Ion baterie, je záruka 12 měsíců. Na čepele se poskytuje záruka 6 měsíců.

2.  Pokud v rámci záruční lhůty dojde k závadě na výrobku, tak bude zákazníkovi poskyt-
nuta bezplatná výměna nebo oprava.

3.  Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem nebo jaký-
mikoliv jinými neodbornými zásahy do výrobku.

4.  Záruka se také nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození výrobku v důsledku 
působení vyšší moci nebo opravami prováděnými kýmkoliv jiným, než je prodejce nebo 
autorizovaný servis.
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