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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. Připojte elektrický kabel 
k řídící jednotce umístěné v batohu. Batoh si nasaďte, zapněte si popruhy kolem hrud-
níku a pasu a připojte druhý konec kabelu 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, 
tak se nůžky přepnou do režimu Stand-by. Před každým použitím namažte mazivem 
otvor šroubu na čepeli.

3.  Řídící jednotka umožňuje dobíjení mobilního telefonu pomocí nabíječky s USB konekto-
rem (nabíjecí proud 1,5 A). Pro nabíjení musí být řídící jednotka zapnuta.

4.  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 prodloužitelné nůžky na větve jsou vysoce efektivním, bezpečným a snadno ovla-
datelným nástrojem. Pro seznámení se s nimi a zajištění Vaší bezpečnosti a bezpečnosti 
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

35 mm (mokré 
dřevo)

Proud 10 A Napětí 36 V DC

Zastavení proudu ≥35 Výkon 300 W

Váha 1,4 kg

Třída bezpečnosti II

LI-ION BATERIE

Kapacita baterie 4.4 Ah Napětí 36 V

Výdrž baterie 8 h Váha (baterie) 1.3 kg

NABÍJEČKA

Vstupní napětí 100-240 V AC Výstupní napětí 41,5 V DC

50-60 Hz Nabíjecí proud 1.5 A

Třída bezpečnosti II Doba nabíjení A 3-4 h



2

INSTALACE PRODLUŽOVACÍ TYČE:
Nasaďte nůžky na akumulátor a otočte po směru hodinových ručiček o 45 stupňů.

Propojte nůžky s řídící jednotkou podle obrázku.

Nůžky nechte v rozevřeném stavu.

Povolte 6 imbusových šroubů, ze spojovací části 
čepele vyndejte čep a podložku ve tvaru C. Vysuňte 
stříhací hlavici a vyšroubujte spojovací část.

Podle obrázku připojte napínací tyč, kterou umístěte 
do středu a utáhněte pomocí matic.

K propojení použijte spojovací díl, který na obou 
koncích zasuňte na doraz a utáhněte 6 imbusovými 
šrouby. Při dotahování si dejte pozor, aby šrouby 
nebyly dotaženy příliš, protože by mohlo dojít k de-
formaci hliníkového spojovacího dílu.
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Stříhací hlavici nasuňte na doraz a utáhněte 6 
imbusových šroubů. Podle obrázku zasuňte do ot-
voru v pevné čepeli imbusový klíč. Pohyblivou čepel 
přitlačte k imbusovému klíči a na spodní část čepele 
nasaďte spojovací část, kterou zajistěte podložkou 
ve tvaru C a čepem.

Stříhací hlavici nasuňte na doraz a utáhněte 6 
imbusových šroubů. Podle obrázku zasuňte do ot-
voru v pevné čepeli imbusový klíč. Pohyblivou čepel 
přitlačte k imbusovému klíči a na spodní část čepele 
nasaďte spojovací část, kterou zajistěte podložkou 
ve tvaru C a čepem.

Vzdálenost mezi pevnou a pohyblivou čepelí musí 
být v zavřeném stavu přibližně 3 mm.

Rozevření nožů se nastavuje pomocí spojující části. 
Při točení ve směru hodinových ručiček se rozevření 
zmenšuje, při točení proti směru hodinových ručiček 
se rozevření zvětšuje.

Pro nastavení mezery mezi čepelemi utahujte šroub 
ve směru hodinových ručiček. Mezi čepelemi v zavře-
ném stavu musí být mezera 0,3 mm. Umístěte zpět 
jistící podložku a utáhněte imbusový šroub.
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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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