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 SYMBOLS

Používejte ochranu hlavy
Používajte ochranu hlavy
Használjon fejvédőt
Uporabite zaščito glave
Użyj ochrony głowy

 SYMBOLS
Nářadí je určeno pouze pro domácí - hobby použití.
Náradie je určené iba pre domáce - hobby použitie.
A szerszám célja az otthoni - hobby használatra.
Orodje je namenjeno izključno za domačo ali hobi uporabo.
Narzędzie jest przeznaczone jedynie do użycia domowego lub 
hobbystycznego.

Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie
Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo! 
Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
 
Nebezpečí
Nebezpečie
Figyelmeztetés
Nevarnost!
Niebezpieczeństwo
 
Používejte ochranu sluchu
Používajte ochranu sluchu
Használjon fülvédőt
Uporabljajte zaščitna sredstva za varovanje sluha! 
Używaj środków ochrony słuchu

Používejte ochranu zraku
Používajte ochranu zraku
Használjon védőszemüveget
Uporabljajte zaščitna sredstva za varovanje vida!
Używaj środków ochrony wzroku

Používejte Ochrannou dýchací roušku
Používajte ochrannú dýchaciu rúžku
Használjon porvédő maszkot
Uporabljajte zaščitno dihalno masko!
Używaj maski ochronnej

cd
cd

cd
cdcd

Používejte ochrannou obuv
Používajte ochrannú obuv
Viseljen védő lábbeli
Nositi zaščitna obutev
Używaj obuwia ochronnego

Používejte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Viseljen védőkesztyűt
Nositi zaščitne rokavice
Używaj rękawic ochronnych

Nepracujte v dešti
Nevystavujte dažďu
Nem működik az esőben
Ne izpostavljajte dežju
Nie wystawiać na deszcz



a.   Před použitím si důkladně pročtěte návod k obsluze!
a.   Pred použitím si dôkladne prečítajte návod a použitie!
a.   Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

b.   Všechny osoby se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od sekačky!
b.   Všetky osoby sa musia zdržiava v dostatočnej vzdialenosti od kosačky
b.   Az összes személynek biztonságos távolságban kell tartózkodnia a fűnyírótól.

c.   Při práci dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poranění rukou či nohou!
c.   Pri práci venujte zvýšenú pozornosť vykonávaným činnostiam, aby ste zabránili poraneniu vašich rúk a nôh.
c.   Munkavégzés közben szenteljen kiemelt figyelmet a végzett tevékenységeknek, 
      hogy elkerülje a kezek és lábak megsérülését.

d.   Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od pracovního nástroje.
d.   Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od pracovného nástroja... 
d.   A vezetéket tartsa megfelelő távolságban a szerszámtól.

e.   Vytáhněte zástrčku ze sítě před údržbou, pokud je kabel poškozen i při každém nastavovaný.
e.  Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě vždy před údržbou, pokud je kabel poškozený a při každém nastavování.
e.  Karbantartás előtt, ha a vezeték sérült és minden beállítási műveletnél húzza ki a dugaszt a hálózatból.

f.   Nepoužívejte za deště. 
    Žací nůž je po nějaký čas v pohybu ještě po vypnutí stroje. 
     Počkejte, než se všechny komponenty stroje úplně zastaví.
f.   Nepoužívajte na daždi. 
    Rezný nástroj pokračuje v otáčaní sa i po vypnutí stroja. 
     Počkajte, kým sa všetky komponenty stroja úplne zastavia.
f.   Ne használja esőben. 
    A vágószerszám forgása a gép kikapcsolása után is folytatódik. 
     Várjon, amíg a gép összes eleme teljesen leáll.

 SYMBOLS

a         b        c                     d                    e                 f
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1.	Pracovní	prostředí
a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a 
tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Ukliďte nářadí, které právě 
nepoužíváte.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru 
nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, 
plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru  jiskření, 
které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů. 
c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména 
dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu 
nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez 
dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.
2.	Elektrická	bezpečnost
a) Vidlice napájecího kabelu  elektrického nářadí musí odpovídat síťové 
zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které 
má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte 
rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky 
omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  Poškozené nebo zamotané 
napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je 
síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který 
je možné získat  v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tě-
lesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického 
nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy 
neumývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
d) Nepoužívejte napájecí kabel  k jinému účelu, než pro jaký je určen. 
Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte 
vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození 
elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty. 
e) El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. 
Vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typo-
vém štítku nářadí.
f) Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, 
nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
g) V případě použití prodlužovacícho kabelu vždy zkontrolujte, že jeho 
technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářa-
dí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích bubnů je nutné je 
rozvinout, aby nedocházelo  k přehřátí kabelu.
h) Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je 
povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým 
chráničem ≤30 mA. Použití el. obvodu s chráničem /RCD/ snižuje riziko 
úrazu elektrickým proudem.
i) Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, 
protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušen-
ství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.   
3.	Bezpečnost	osob
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte 
maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na 
práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li 
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání 
elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. 
nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Pou-
žívejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte.  
Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protisklu-
zovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu 
s podmínkami práce snižují riziko poranění osob. 
c) Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které 
je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před 
připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou 
v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování 
vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou váž-
ných ůrazů.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. 
Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části 
elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bez-
pečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické 
nářadí, jste-li unaveni.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste 
volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice 
nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo 
rozpálených částí  el.nářadí. 
g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připo-
jení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo 

k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může omezit 
nebezpečí vznikající prachem.
h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro 
upevnění dílu, který  budete obrábět.
i) Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, 
léků nebo jiných omamných či návykových látek.
j) Toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sní-
ženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo 
nedostali pokyny s ohledem na použiti zařízení od osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost. 
Děti musí být  pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají se zařízením.
4.	 Používání	elektrického	nářadí	a	jeho	údržba
a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při 
práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukon-
čení práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem 
poškozené.
b) Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě 
ukončete práci. 
c) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe 
a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo 
navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. 
Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo 
zkonstruováno. 
d) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vy-
pnout ovládacím spínačem.  Používání takového nářadí je nebezpečné. 
Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
e) Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete pro-
vádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření 
zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
f) Nepoužívané elektrické nářadí ukliďte a uschovejte tak, aby bylo mimo 
dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených 
uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a 
bezpečném místě.
g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte se-
řízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo 
k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit 
bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším 
použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů  je způsobeno špatně 
udržovaným elektrickým nářadím.
h) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené 
nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze 
kontroluje. Použití jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návo-
du k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte 
v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro 
konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh 
prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelúm, než pro jaké je určeno, 
může vést k nebezpečným situacím.
 5.	Používání	akumulátorového	nářadí
a) Před vložením akumulátoru se pře svědčte,  že je vypínač v poloze  
„0-vypnu to“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou 
nebezpečných situací.
b) K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrob-
cem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho 
poškození a vznik požáru.
c) Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných 
akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.
d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od ko-
vových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové 
předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru 
s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny 
nebo vznik požáru.
e) S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může 
z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto lát-
kou a pokud i přesto dojde ke kontaktu,  vymyjte postižené místo proudem 
tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná 
poranění.
6.	Servis
a) Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způso-
bem nezasahujte do konstrukce  nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikova-
ným osobám.
b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je 
nepřípustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním stře-
disku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistíte 
tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.  

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto	bezpečnostní	pokyny	si	pečlivě	prostudujte,	zapamatujte	a	uschovejte
UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochra-
ny před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru.  Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech 
myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).
Uschovejte  všechna varovaní a pokyny pro příští použití.

Originální návod
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 DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní po-
kyny a pečlivě je uschovejte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo 
poškození zařízení . 
 
- ! V případě nedodržení pokynů uvedených v této pří-
ručce, hrozí riziko úrazu.
- Přístroj odpovídá platným technickým předpisům a 
normám.

! Se sekačkou nedovolte manipulovat dětem. Zabraňte 
zvířatům přístup k zařízení.
! Nenechávejte jakékoliv zařízení bez dohledu pokud 
je v blízkosti dětí.
! Sekačku vždy vypněte v případě jakéhokoliv prob-
lému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, 
při každém přesunu a při odstavení!
! Při práci se sekačkou nejezte, nepijte a nekuřte.
- ! Dbejte na to, aby se vaše prsty, oděv, vlasy nebo 
jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti ro-
tujících nebo rozpálených částí sekačky.
- ! Nikdy nepracujte se sekačkou, pokud je jakýmkoliv 
způsobem poškozená
- ! Nezapínejte sekačku v uzavřených nebo slabě 
větraných prostorech nebo v přítomnosti hořlavých 
nebo výbušných látek, jako jsou těkavé tekutiny, plyny 
a práškové látky.
- ! Se sekačkou nepracujte ve vlhkém prostředí, nebo 
venku po dobu deště.
- !  Sekejte pouze při dobrém denním světle nebo při 
odpovídajícím umělém osvětlení.
- ! Se sekačkou nepracujte v uzavřeném prostoru.
- ! Při práci se sekačkou udržujte ostatní osoby a 
zvířata ve vzdálenosti nejméně 15m.
- ! Sekačku nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo 
vyčerpaní. Nedostatek pozornosti může způsobit 
vážná poranění.
- ! Před začátkem práce se ujistěte, že víte jak sekačku 
v naléhavém případě zastavit.
- ! Stroj nesmí obsluhovat osoby mladší 16 let.
- !  Ujistěte se, že ten, kdo pracuje s tímto strojem, 
četl a úplně porozuměl informacím, které jsou uve-
deny v tomto návodu k obsluze a ví, jak se strojem 
bezpečně pracovat.
- ! Při práci noste těsný, pevný pracovní oděv,  který 
vám zajistí ochranu, jako například dlouhé nohavice, 
ochrannou pracovní obuv,  pracovní rukavice.
- ! Před používáním vždy vizuálně zkontrolu-
jte, zda nejsou nože, šrouby na nožích a sekací 
zařízení opotřebované nebo poškozené. V případě 
opotřebovaní těchto částí je vyměňte vždy kompletně, 
aby jste zachovali vyvážení. 
- ! Poškozené nože a opotřebované šrouby představují 
vážné nebezpečí úrazu, nebo poškození stroje.
- ! Dbejte na to, aby byly všechny matice, čepy 
a šrouby vždy dotáhnuté. Zajistíte tím bezpečné pra-
covní podmínky při provozu sekačky.
- ! Před začátkem práce se ujistěte, že je oblast, kterou 
se chystáte sekat,  bez kamení, úlomků, drátů a jiných 
pevných předmětů. 

- ! Nikdy nesekejte tam, kde by se mohla sekačka 
převrátit nebo sklouznut.
- ! Při sekání na svazích nebo na mokré trávě dávejte 
obzvlášť pozor na rovnováhu.
- ! Nikdy nesekejte trávu taháním sekačky směrem k 
sobě.
- ! Obzvlášť opatrní buďte při sekání na svazích. 
Dávejte pozor, co se týká  terénu i  ostatních skrytých 
nebezpečí. 
- ! Před procházením přez štěrkové cestičky, chodníky 
nebo cesty vypněte motor sekačky.

- ! Sekačku nikdy nepoužívejte, pokud nejsou na  
svém místě všechny ochranné prvky včetně sběrného 
koše  na trávu dodávaného s výrobkem.
- ! Pokud sekačka začne neobvykle vibrovat nebo 
narazí na cizí pevný předmět, vypněte motor sekačky, 
a zkontrolujte sekačku. V práci pokračujte jen pokud je 
sekačka v úplném pořádku.
- ! Před čistěním, kontrolou nebo údržbou sekačky 
vždy vypněte motor. 
- ! Pokud sekačka běží, nikdy ji nezvedejte ani 
nepřenášejte.
- ! Při transportu sekačky ji zajistěte tak, aby nedošlo k 
pohybu, převrácení.
- ! Při práci se sekačkou vždy choďte volným krokem, 
nikdy neběžte.
- ! Sekačku je nutno používat v souladu s tímto náv-
odem k obsluze a pouze v poloze, která je kolmá 
k zemi.  Jakákoliv jiná poloha je nebezpečná.
- ! Nepoužívejte sekačku k jiným účelům, než ke 
kterým je určena. 
- ! Se sekačkou nepracujte dlouhou dobu bez 
přestávek. Pravidelně dělejte při práci přestávky.
! Zařízení nikdy neumývejte pod tekoucí vodou a 
neponořujte jej do vody !

! Toto zařízení je povoleno používat pouze pokud je 
zapojeno do el.obvodu s proudovým chráničem 30 
mA.
! Zařízení má napájecí kabel s vidlicí s ochranným ko-
líkem. Elektrická zásuvka musí být uzemněná. Závady 
způsobené zkratem na přívodu nejsou kryté zárukou !

-	 Používejte	 ochranné	 prostředky	 proti	
hluku,	prachu	a	vibracím	!!!

TYTO		BEZPEČNOSTNÍ		POKYNY	
USCHOVEJTE	!!!

 POPIS (A)

 1.   Páčka spouště
 2.   Spínací skříňka
 3.   Napájecí kabel
 4.   Zásobník na trávu
 5.   Kryt sekačky
 6.   Kryt motoru
 7.   Upevnění rukojeti
 8.   Horní rukojeť
 9.   Bezpečnostní tlačítko
 10. Kolo
 11.  Kabelový hák
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 PIKTOGRAMY 

Piktogramy uvedené na obalu výrobku : 

 a) Hodnoty napájení
 b) Příkon
 c) Otáčky naprázdno
 d) Šířka záběru 

 POUŽITÍ A PROVOZ

Nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí nebo 
hobby použití.
Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí 
v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení. 
Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmě-
tem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

Montáž	rukojeti
1) Upevněte kabelový hák na horní rukojeť
2) Připojte horní a dolní držadla pomocí dodaných šro-
ubů a knoflíků.
3) Vložte rukojeti do těla sekačky, ujistěte se, že otvor 
pro rukojeť směřuje k otvoru tělesa sekačky a upevně-
te pomocí dodaných šroubů.
4) Namontujte všechna kola na nápravy, nejprve po-
ložte jednu podložku, poté zajistěte pomocí kolíků a 
zatlačte kryty kol na místě.
5) Upevněte držáky kabelů.

Montáž	zásobníku	na	trávu
Zásobník na trávu (4) složte tak, že jazýčky na jedné 
straně zásobníku zasunete do otvorů na druhé straně 
zásobníku. 
Přesvědčete se, že všechny otvory a jazýčky jsou proti 
sobě. 
Obě strany zásobníku na trávu spojte. pomocí  
dodaných šroubů

Založení	zásobníku	na	trávu
! Zásobník na trávu (4) připojujte vždy předtím, než 
zapnete sekačku do napájení.
Zásobník na trávu (4) připojíte tak, že klapku pro 
vyprazdňování zdvihnete co nejvýše a otvory na 
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přední straně zásobníku na trávu umístíte na závěsy 
na zadní straně krytu sekačky.

Nastavení	výšky	řezu
! Upozornění: Před nastavováním výšky řezu vždy 
odpojte sekačku z napájení! 
Výšku sekání můžete nastavit na tři různé polohy. 
Předního kola :
Vytáhněte hřídel soukolí a změňte jeho polohu na vámi 
požadovanou.
Poznámka: Ujistěte se, že obě přední pravá a levá 
kola jsou umístěna ve stejné poloze nastavení výšky 
řezu.

Nastavte polohu výšky kosení zadních kol,
Táhněte nápravu zadního kola.
Umístěte hřidel kola do požadované polohy pro 
nastavení výšky řezu.

Poznámka: Ujistěte se, že obě zadní pravé a levé kolo 
jsou umístěny ve stejné poloze nastavení výšky řezu.

Výška řezných poloh.
25 mm,  40 mm,  55 mm
Ovládaní páčky spouště
! UPOZORNĚNÍ: Před ovládáním páčky spouště 
se přesvědčte, že v pracovní oblasti nejsou žádné 
překážky nebo cizí předměty a že všechny osoby 



a domácí zvířata jsou v bezpečné vzdálenosti!
! Sekačku neovládejte jednou rukou. Řiďte ji oběma 
rukama.
Sekačku zapnete tak, že levou rukou nejdříve stlačíte 
a podržíte bezpečnostní tlačítko (9) na spínací skříňce 
(2). 
Toto tlačítko podržte a zároveň pravou rukou přitáhněte 
páčku spouště (1). Uvolněte bezpečnostní tlačítko (9). 
Když chcete sekačku vypnout, uvolněte páčku spouště 
a motor se zastaví.
! Tato sekačka je opatřena elekromagnetickou brzdou, 
která zastaví otáčení nože během 2-3 vteřin.

Demontáž	a	montáž	nože
! UPOZORNĚNÍ: Před demontáží nebo montáží nože 
vždy odpojte sekačku z napájení. Při manipulaci s 
nožem použijte vhodné rukavice!
Varování! Používejte pouze originální nože, v opačném 
případě vám nemůžeme zaručit správnou funkčnost a 
bezpečnost.

Jestli chcete vyjmout a vyměnit nůž, otočte sekačku, 
aby se ukázal nůž a upevňovací šroub nože.
Jednou rukou v rukavici pevně uchopte nůž. Druhou 
rukou vyjměte pomocí klíče šroub, který upevňuje nůž, 
a podložku. Vyjměte nůž.
Vezměte nůž a vyměňte ho za nový.
Při upevňování se ujistěte, že nůž je otočený ve 
správném směru. Regulátor čepele musí vyčnívat do 
prostoru motoru.
Tvarové podložky musí být správně zarovnané s otvo-
ry v noži.
Přesvědčte se, že je nůž správně a pevně vložen 
a potom šroub pevně utáhněte. NEPŘETAHUJTE. 
Kovový nůž vyměňte za nový po 50 hod. provozu .
Pokud je nůž prasklý nebo poškozený, okamžitě ho 
vyměňte za nový .
Pravidelně kontrolujte, zda je nůž připevněný, zda je 
v dobrém stavu a správně vložený. Pokud není, na-
bruste ho a nebo ho vyměňte. Pokud nůž narazí na 
nějaký objekt, zastavte sekačku a počkejte, dokud 
se úplně nezastaví. Potom zkontrolujte stav nože a 
držáku. Pokud jsou poškozené, musí se vyměnit.

VYPRÁZDNĚNÍ	KOŠE	NA	TRÁVU
Pokud na trávníku zůstávají zbytky trávy, musí se 
vyprázdnit koš na trávu.
Důležité! Než odstraníte koš na trávu, vypněte motor 
sekačky a počkejte, dokud se nůž nezastaví.
1. Pokud chcete odebrat koš na trávu, zdvihněte jed-
nou rukou krycí klapku a druhou rukou vyjměte koš na 
trávu za jeho pomocnou rukojeť.
2. Kvůli zachování bezpečnosti se krycí klapka zavře 
zpět, aby kryla zadní otvor pro výhoz.
3. Vyprázdněte zbytky trávy z koše na trávu a podle 
výše uvedených pokynů ho zpět opatrně připevněte.
4. Pokud se v otvoru zachytily zbytky trávy, odstraňte 
je.
5. Zbytky trávy v plášti sekačky nebo čepele 
neodstraňujte rukou ani nohou. 
Místo toho použijte vhodné nástroje jako kartáč nebo 
metlu.
6. Abyste zabezpečili, že posekaná tráva sa dostane 
do koša na trávu, musíte odstránit vše, co by mohlo 
blokovat otvor na výhoz nebo vnitřní plášť sekačky.

Použití	sekačky
! UPOZORNĚNÍ: Při použití sekačky vždy dodržujte 
nejpřísnější bezpečnostní opatření. Před použitím 
sekačky si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny!
! Sekačku  na trávu nesmíte používat, pokud není 
zásobník a kryt nože na svém místě.
! UPOZORNĚNÍ: Před odstraňováním nashromážděné 
trávy na spodní straně krytu sekačky nebo v průchodu 
do zásobníku na trávu se vždy přesvědčte, že sekačka 
je odpojená z napájení a že nůž se přestal točit. 
Udržujte nůž v dobrém stavu. Jestli je nůž nadměrně 
opotřebovaný nebo tupý, je třeba jej vyměnit. Stav 
nože ovlivňuje výkon sekačky. 
Nejlepších výsledků dosáhnete, když je tráva suchá. 
V jednotlivých obdobích roku roste tráva různou ry-
chlostí. Nejnižší výšku řezu nikdy nepoužívejte pro 
první kosení sezóny nebo ve vlhkých podmínkách. 
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Pokud je tráva, kterou chcete sekat, vyšší než 15 cm, 
použijte nejvyšší výšku řezu a kráčejte pomalu, avšak 
pozor, tato sekačka není určena pro sekání vysoké 
trávy. Na sekání vysoké trávy použijte sekačku, k to-
muto účelu určenou, např. strunovou sekačku. Nedo-
volte, aby se spodní hrana krytu sekačky zadrhla.
! UPOZORNĚNÍ: Tento typ sekačky nemůže nahrazo-
vat typy určené na sekání vysoké trávy.

Aby jste dosáhli dobrého střihu trávníku , veďte 
sekačku na trávu v co nejrovnějších řadách. Tyto řady 
by se měly vždy pár centimetrů překrývat, aby jste 
nezanechali žádné pásy neposekané trávy.
Sekání závisí na tom, jak rychle Váš trávník roste. Po 
dobu hlavního období růstu (květen – červen) seke-
jte dvakrát týdně. V ostatních obdobích stačí jednou 
týdně.
Výšku sečení zvolte tak, aby odpovídala aktuální délce 
trávy. Udělejte několik záseků a ujistěte se, že jste  
každým tahem neodstranili víc, než 4 cm výšky trávy.
Sekejte směrem od zásuvky a od kabelu a ujistěte 
se, že hlavní vedení se vždy nachází v části, kterou 
jste už posekali, aby jste po něm sekačkou nepřejeli 
a nezpůsobili si úraz. 
Zbytky trávy z pláště sekačky a z nožů neodstraňujte 
rukama ani nohou. Místo toho použijte vhodné nástro-
je, jako je kartáč nebo metla.

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní 
kabel nářadí ze zásuvky.
Sekačku vždy vyčistěte okamžitě po použití. Nedo-
volte, aby odřezky trávy a jiné úlomky zaschly a ztvrd-
ly. Ovlivnilo by to výkon sekačky. Přesvědčete se, že 
spodní hrana krytu sekačky je čistá a bez odřezků 
trávy. Zabezpečte, aby průchod trávy a klapka na 
vysypání trávy byly čisté a volné. Zásobník na trávu 
je třeba po každém použití vyprázdnit a jeho vnitřek 
vyčistit.
Nikdy nečistěte žádnou část nářadí tvrdým, ostrým 
nebo drsným předmětem.

Údržba
! Zabezpečte, aby rukojeť byla vždy pevně a bezpečně 
dotáhnutá. Poškozené nebo opotřebované díly je 
nutné opravit nebo vyměnit. V pravidelných interva-
lech kontrolujte nůž. Kolečka a osy je potřeba mazat 
olejem. Sekačku nechte zkontrolovat kvalifikovaným 
servisním personálem.

Uskladnění	při	dlouhodobějším	
nepoužívání	
Před uložením sekačky na čisté a suché místo 
mimo dosah dětí se přesvědčete, že byla důkladně 
vyčištěna.
Pokud je to možné, skladujte sekačku na místě se 
stálou teplotou a vlhkostí.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

 Vstupní napětí 230 V
 Vstupní kmitočet        50 Hz

 Příkon 1000 W
 Otáčky bez zátěže 3300 min-1

 Šířka řezu-Průměr nože 320 mm
 Počet stupňů výšky řezu 3 (25/40/55mm)
 Nůž kovový
 Sběrný koš na trávu 30 litrů (cca)
  Hmotnost 7,85kg
 Třída ochrany II.                  

Úroveň akustického tlaku měřená podle EN 60335:
LpA (akustický tlak) 82 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 96 dB (A) KwA=3

Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu !
Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak 
přesáhne úroveň 80 dB (A).

Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 60335: 
   1,651 m/s2 K=1,5

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního 
použití elektrického ručního nářadí se může lišit od 
deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým 
je nářadí použité a v závislosti na následujících  okol-
nostech: 
Způsob použití el. nářadí a druh řezaného an-
ebo vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho 
udržování, správnost volby používaného příslušenství 
a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost  
uchopení rukojeti, použiti  antivibračních zařízení,  
vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo 
projektované a dodržování pracovních postupů dle 
pokynů výrobce. 

V případě, že je  toto nářadí  používáno nevhodně,  
může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy 
úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách 
používání ve všech provozních režimech, jako je 
doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté 
a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto 
může výrazně snížit úroveň expozice během celého 
pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta, 
vrtáky a nože.
Nářadí udržujte v souladu s těmito pokyny 
a zabezpečte jeho důkladné mazání.
Při pravidelném používaní nářadí investujte do 
antivibračního příslušenství.
Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.
Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. 
nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více 
dní.

Změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ         ZPRACO-
VÁNÍ ODPADŮ
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Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodá-
ny k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní 
prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
 
Podle evropské směrnice WEEE (2012/19/EU) o sta-
rých elektrických a elektronických zařízeních a její 
aproximace v národních zákonech musí být neupotře-
bitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podob-
ného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích 
určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Takto ode-
vzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno 
a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu 
životní prostředí.

 ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních 
podmínek.

Datum výroby
Datum výroby je  zakomponováno do výrobního čísla 
uvedeného na štítku výrobku. 
Výrobní číslo má formát ORD-YY-MM-SERI kde ORD 
je číslo objednávky, YY je rok výroby , DD je měsíc 
výroby, SERI je sériové číslo výrobku.
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GE1R100-32 EL.  KOSAČKA NA TRÁVU 1000W     SK
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1.	 Pracovné	prostredie
a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok 
a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré 
práve nepoužívate.
b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku 
požiaru alebo výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé 
kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré 
môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zvieratám 
prístup k náradiu.
c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do 
pracovného priestoru, najmä detí. Ak budete  vyrušovaní, môžete stratiť 
kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. 
náradie bez dohľadu.
2.	 Elektrická	bezpečnosť
a) Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej 
zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Ná-
radie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripájajte 
rozdvojkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce 
zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  Poškodené 
alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitou sieťovou 
šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.
b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné 
systémy, telesá ústredného kúrenia, šporáky a chladničky. Nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené zo zemou.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického 
náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy 
neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
d) Nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy 
nenoste a neťahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte 
vidlicu zo zásuvky ťahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu 
elektrických káblov ostrím alebo horúcim predmetom 
e) El. náradie bolo vyrobené výlučné pre napájanie striedavým el. prúdom. 
Vždy skontrolujte, či el. napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom 
štítku.
f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, 
alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
g) V prípade použitia predlžovacieho kábla vždy skontrolujte či jeho 
technické parametre odpovedajú údajom uvedením na typovom štítku 
náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací 
kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Pri použití predlžovacích bubnov je 
potrebné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.
h) Ak je elektrické náradie používané vo vlhkých priestoroch alebo vonku 
je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chrá-
ničom ≤30 mA. Použitie el. obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.
i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plovhy určené na uchope-
nie, pretože pri prevádzke može dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho 
príslušenstva so skrytím vodičom alebo vlastnou šnúrou.  
3.	 Bezpečnosť	osôb
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražitý, venujte 
maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzate. Sústreďte sa na 
prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod 
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní 
elektrického náradia môže viest k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. 
náradím nejedzte, nepite a nefajčite.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Použí-
vajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzate.  
Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmy-
kovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade 
s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb. 
c) Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. 
náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na 
spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo 
spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači 
alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom 
môže byť príčinou vážnych úrazov.
d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástro-
je. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa 
časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
e) Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bez-
pečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické 
náradie, ak ste unavení.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. 
Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, ob-
lečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti 
rotujúcich alebo rozpálených časti  el. náradia. 
g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť 

pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že 
došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení 
môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
h) Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre 
upevnenie obrobku, ktorý  budete obrábať.
i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, 
liekov alebo iných omamných či návykových látok.
j) Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 
nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za 
ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa 
nehrajú so zariadením.
4.	 Používanie	a	starostlivosť	o	elektrické	náradie.
a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému 
pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri 
ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spô-
sobom poškodené.
b) Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite 
ukončite prácu. 
c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie 
a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrh-
nuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné 
náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené. 
d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a 
vypnúť ovládacím vypínačom.  Používanie takého náradia je nebezpečné. 
Vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.
e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzať jeho 
nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí 
nebezpečenstvo náhodného spustenia.
f) Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu 
detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených uží-
vateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a 
bezpečnom mieste.
g) Starostlivo udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne 
kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte 
či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu 
ohroziť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, 
pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené 
nesprávnou údržbou elektrického náradia.
h) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostrené 
nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi 
sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené 
v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškode-
nie náradia a byť príčinou úrazu.
i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atd. používajte v sú-
lade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne 
elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevá-
dzanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže 
viesť k nebezpečným situáciám.
5.	 Používanie	akumulátorového	náradia
a) Pred vložením akumulátoru sa uistite, že je vypínač v polohe  „0-vypnu-
té“. Vloženie akumulátoru do zapnutého náradia môže byť príčinou nebez-
pečných situácii.
b) K nabíjaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. 
Použitie nabíjačky pre iný typ akumulátoru môže mať za následok jeho 
poškodenie a vznik požiaru.
c) Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných 
akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.
d) Ak  nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelene od kovových 
predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré 
by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátoru s druhým. Vyskra-
tovanie akumulátoru môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.
e) S akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrnom zaobchádzaní 
môže z akumulátoru uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňou. 
Ak predsa dôjde ku kontaktu s touto chemickou látkou, vymyte postihnuté 
miesto prúdom tečúcej vody. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľa-
dajte ihneď lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátoru môže spôsobiť 
vážne poranenie.
6.	 Servis
a) Nevymieňajte časti náradia, neprevádzajte sami opravy, ani iným 
spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte 
kvalifikovaním osobám.
b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je 
neprípustná (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).
c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stre-
disku. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaistíte 
tak bezpečnosť Vás i Vášho náradia.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto	bezpečnostné	pokyny	si	starostlivo	preštudujte,	zapamätajte	a	uschovajte.	
Upozornenie!  Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred 
úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslené nielen 
náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájanie z akumulátoru. (bez napájacieho kábla). 
Odložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

Preklad originálneho návodu



Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné 
pokyny a starostlivo ich uchovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, 
alebo poškodenia zariadenia . 

! S kosačkou nedovoľte manipulovať deťom. Zabráňte 
prístupu zvierat k zariadeniu.
! Nenechávajte akékoľvek zariadenie bez dohľadu ak 
je v blízkosti detí.
! Kosačku vždy vypnite v prípade akéhokoľvek prob-
lému pi práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri 
každom presune a pri odstavení!
! Pi práci zo kosačkou nejedzte, nepite a nefajčite.
- ! Dbajte na to, aby sa vaše prsty, oblečenie, vlasy 
alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízko-
sti rotujúcich alebo rozpálených časti kosačky.
- ! Nikdy nepracujte s kosačkou, ak je akýmkoľvek 
spôsobom poškodená
- ! Nezapínajte sekačku v uzavretých alebo slabo 
vetraných priestoroch alebo v prítomnosti horľavých 
alebo výbušných látok, ako sú horľavé tekutiny, plyny 
a práškové látky.
- ! S kosačkou nepracujte vo vlhkom prostredí, alebo 
vonku počas dažďa.
- !  Koste iba pri dobrom dennom svetle alebo pri 
odpovedajúcom umelom osvetlení.
- ! S kosačkou nepracujte v uzavretom priestore.
- ! Pri práci s kosačkou udržujte cudzie osoby a zvi-
eratá v vzdialenosti najmenej 15m.
- ! kosačku nepoužívajte, ak ste unavení alebo 
vyčerpaní. Nedostatok pozornosti môže spôsobiť 
vážne poranenie.
- ! Pred začiatkom práce sa uistite, že viete jak kosačku 
v naliehavom prípad zastaviť.
- ! Stroj nesmú obsluhovať osoby mladšie 16 let.
- !  Uistíte sa, že ten, kto pracuje s týmto strojom, čítal 
a úplne porozumel informáciám, ktoré sú uvedené 
v tomto návode na obsluhu a vie, ako zo strojom 
bezpečne pracovať.
- ! Pi práci noste tesný, pevné pracovné oblečenie,  
ktoré vám zaistí ochranu, ako napríklad dlhé nohavice, 
ochrannú pracovnú obuv,  pracovné rukavice.
- ! Pred používaním vždy vizuálne skontrolujte, či 
nie sú nože, skrutky na nožoch a sekacie zariadenie 
opotrebované alebo poškodené. V prípade opotre-
bovania tieto časti vymeňte vždy kompletne, aby ste 
zachovali vyváženie. 
- ! Poškodené nože a opotrebované skrutky pred-
stavujú vážne nebezpečie úrazu, alebo poškodenie 
stroja.
- ! Dbajte na to, aby boli všetky matice, čapy a skrutky 
vždy dotiahnuté. Zaistíte tím bezpečné pracovné pod-
mienky pri prevoze kosačky.
- ! Pred začiatkom práce sa uistite, že je oblasť, ktorú 
sa chystáte sekať,  bez kameňov, úlomkov, a iných pe-
vných predmetov. 

- ! Nikdy nekoste tam, kde by sa mohla kosačka 
prevrátiť alebo skĺznuť.
- ! Pi kosení na svahoch alebo na mokrej tráve dávajte 
obzvlášť pozor na rovnováhu.
- ! Nikdy nekoste trávu ťahaním kosačky smerom k 

sebe.
- ! Obzvlášť opatrní buďte pi kosení na svahoch. 
Dávajte pozor, čo sa týka  terénu i  ostatných skrytých 
nebezpeční. 
- ! Pred prechádzaním cez štrkové cestičky, chodníky 
alebo cesty vypnite motor kosačky.

- ! kosačku nikdy nepoužívajte, ak nie sú na svojom 
mieste všetky ochranné prvky vrátane zberného koša  
na trávu dodávaného s výrobkom.
- ! Pokiaľ kosačka začne neobvykle vibrovať alebo 
narazí na cudzí pevný predmet, vypnite motor kosačky, 
a skontrolujte kosačku. V práci pokračujte len pokiaľ je 
kosačka v úplnom poriadku.
- ! Pred čistením, kontrolou alebo údržbou kosačky 
vždy vypnite moto. 
- ! Pokiaľ kosačka beží, nikdy ju nezdvíhajte, ani 
neprenášajte.

- ! Pri transporte kosačky ju zaistite tak, aby nedošlo k 
pohybu, pretočeniu, .
- ! Pi práci zo kosačkou vždy kráčajte voľným krokom, 
nikdy nebežte.
- ! kosačku je nutné používať v súlade s týmto návo-
dom k obsluhe a iba v polohe, ktorá je kolmá k zemi.  
Akákoľvek iná poloha je nebezpečná.
- ! Nepoužívajte kosačku k iným účelom, než ku 
ktorým je určená. 
- ! S kosačkou nepracujte dlhú dobu bez prestávok. 
Pravidelne majte pi práci prestávky.
- ! Zariadenie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou 
a neponárajte do vody !

 OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM PROUDEM

! Toto zařízení je povoleno používat pouze 
pokud je zapojeno do el. obvodu s prou-
dovým chráničem 30 mA.
! Zařízení má napájecí kabel s vidlicí s ochranným 
kolíkem. Elektrická zásuvka musí být uzemněná. 
Závady způsobené zkratem na přívodu nejsou kryté 
zárukou !
! Pokud máte pochybnosti o důkladnosti uzemnění 
elektrické zásuvky, nechte ji zkontrolovat kvali-
fikovaným elektrikářem nebo servisním pracov-
níkem.   Vidlici, která je dodaná spolu s výrobkem, 
nepředělávejte. Pokud „nepasuje“ do elektrické zásu-
vky, dejte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifiko-
vaným elektrikářem.  Nepoužívejte s tímto výrobkem 
jakékoliv adaptéry.
! Používejte pouze 3-vodičové prodlužovací  kabely, 
které mají vidlice s 3-kolíkovým uzemněním a 3-pólové 
kabelové konektory, které odpovídají vidlici výrobku.  
! Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou 
určené pro použití venku a současně zásuvku, která 
má vodotěsnou konstrukci.  Tyto prodlužovací kabely 
jsou označené jako „Přípustné na použití s vnějšími 
zařízeními“. Pokud je nepoužíváte, skladujte je uvnitř. 
! Používejte pouze prodlužovací kabely, které nemají 
výpočtový elektrický výkon menší než je elektrický 
výkon výrobku. 
! Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.  
Před použitím prodlužovacího kabelu ho zkontrolu-
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jte a v případě poškození vyměňte.  Nevhodné 
prodloužovací kabely mohou být nebezpečné. 
! Nezacházejte s prodlužovacím kabelem nevhodným 
způsobem a neodpojujte kabel taháním za šnůru.  
Kabel nechávejte mimo dosahu tepla a ostrých hran. 
Vždy před odpojením zařízení od prodloužovacího ka-
belu, ho nejdříve vytáhněte ze zásuvky.
! Nikdy neprovozujte zařízení na dešti nebo po dobu 
bouřky, snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem.    
Nedotýkejte se vidlice mokrou rukou. Je striktně 
zakázáno nechat téct (prosakovat) do stroje vodu.

-	 Používajte	 ochranné	 prostriedky	 proti	
hluku,	prachu	a	vibráciám	!!!

TIETO		BEZPEČNOSTNÉ		POKYNY	
USCHOVAJTE!!!	

 POPIS (A)

 1.   Páčka spúšte
 2.   Spínacia skrinka
 3.   Napájací kábel
 4.   Zberný kôš na trávu
 5.   Kryt rezacieho noža
 6.  Kryt motora
 7.   Uzáver rukoväťe
 8.   Horná rukoväť
 9.   Bezpečnostné tlačitko
 10. Koleso
 11.  Káblový hák

 PIKTOGRAMY 

Piktogramy uvedené na obalu výrobku : 

 a) Hodnoty napájania
 b) Príkon
 c) Otáčky naprázdno
 d) Šírka záberu

POUŽITIE A PREVÁDZKA

Náradie NORDIX je určené výhradne pre domáce ale-
bo hobby použitie.
Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto nára-
die v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťa-
žení. 
Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť 
predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Montáž	rúčky
1) Upevnite káblový hák na hornú rukoväť
2) Pripojte horné a dolné držadla pomocou dodaných 
skrutiek a gombíkov.

3) Vložte rukoväte do tela kosačky, uistite sa, že otvor 
pre rukoväť smeruje k otvoru telesa kosačky a upe-
vnite pomocou dodaných skrutiek.
4) Namontujte všetky kolesá na nápravy, najprv 
položte jednu podložku, potom zaistite pomocou kolík-
ov a zatlačte kryty kolies na mieste.
5) Upevnite držiaky káblov.

Montáž	zásobníka	na	trávu
Zásobník na trávu (4) zložte tak, že zuby na jednej 
strane zásobníka zasuniete do otvorov na druhej 
strane zásobníka. 
Presvedčite sa, že všetky otvory a zuby sú správne 
zarovnané proti sebe. 
Obe strany zásobníka na trávu spojte pomocou troch 
dodaných skrutiek. 

Založenie	zásobníka	na	trávu
! Zásobník na trávu (4) pripájajte vždy predtým, ako 
zapnete kosačku do napájania.
Zásobník na trávu (4) založíte tak, že klapku pre 
vyprázdňovanie zdvihnete čo najvyššie a otvory na 
prednej strane zásobníka na trávu umiestnite na záve-
sy na zadnej strane krytu kosačku.

Nastavenie	výšky	rezu
! Upozornenie: Pred nastavovaním výšky rezu vždy 
odpojte kosačku z napájania! 
Výšku kosenia môžete meniť v troch rôznych polohách. 
Potiahnite hriadeľ kolesa a zmeňte jeho polohu na 
požadovanú.
Poznámka: Uistite sa, že obe predné  kolesá sú umiest-
nené v rovnakej polohe nastavenia výšky rezu.
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Nastavte polohu výšky kosby zadných kolies,
Ťahajte nápravu zadného kolesa.
Umiestnite hriadel do požadovanej polohy pre 
nastavenie výšky rezu.

Poznámka: Uistite sa, že obe zadné kolesá sú 
umiestnené v rovnakej polohe nastavenie výšky rezu.

Výška rezných polôh.
25 mm, 40 mm, 55 mm

Ovládanie	páčky	spúšte
! UPOZORNENIE: Pred ovládaním páčky spúšte 
sa presvedčite, že v pracovnej oblasti nie sú žiadne 
prekážky alebo cudzie predmety a že všetky osoby 
a domáce zvieratá sú v bezpečnej vzdialenosti!
! Kosačku neovládajte jednou rukou. Riaďte ju oboma 
rukami.
Kosačku zapnete tak, že ľavou rukou najprv stlačíte 
a podržíte bezpečnostne tlačidlo (9) na spínacej 
skrinke (2). 
Toto tlačidlo podržte a zároveň pravou rukou pritiah-
nite páčku spúšte (1). Uvoľnite bezpečnostne tlačidlo 
(9). 
Keď chcete kosačku vypnúť, uvoľnite páčku spúšte 
a motor sa zastaví
Kosačka je vybavená elektromagnetickou brzdou, to 
znamená ,že po vypnutí sa nôž zastaví (2-3 sekundy).

Demontáž	a	montáž	noža
! UPOZORNENIE: Pred demontážou alebo montážou 
noža vždy odpojte kosačku z napájania. Pri manipu-
lácii s nožom použite vhodné ochranné rukavice!
Varovanie! Používajte iba originálne nože, v opačnom 
prípade vám nemôžeme zaručiť správnu funkčnosť a 
bezpečnosť.

Ak chcete vybrať a vymeniť nôž, otočte kosačku, aby 
bolo vidieť nož a upevňovaciu skrutku noža.
Jednou rukou v rukavici pevne uchopte nôž. Druhou 
rukou vyberte pomocou kľúča skrutku, ktorá pridržiava 
nož, a podložku. Vyberte nôž.

Vyberte nôž a vymeňte ho za nový.
Pri pripevňovaní sa uistite, že nôž je otočená v 
správnom smere. Regulátory čepele musia vyčnievať 
do priestoru motora.
Tvarové podložky musia byť správne zarovnané s 
otvormi v noži

Presvedčte sa, že nôž je vložený správne a 
bezpečne a potom skrutku pevne utiahnite. 
NEPREŤAHUJTE. 
Kovový nôž vymeňte za nový po 50 hod. prevádzky .
Ak je nôž prasknutý alebo poškodený, vymeňte ho 
okamžite za nový .
Pravidelne kontrolujte, či je nôž pripevnený, či je v 
dobrom stave a správne vložený. Ak nie, nabrúste 
alebo vymeňte ho. Ak nôž narazí na nejaký objekt, 
zastavte kosačku a počkajte, kým sa nôž úplne 
nezastaví. Potom skontrolujte stav noža i držiaka. Ak 
sú poškodené, musíte ich vymeniť.
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VYPRÁZDNENIE	KOŠA		NA	TRÁVU
Keď na trávniku zbadáte zvyšky trávy, musíte 
vyprázdniť kôš na trávu.
Dôležité! Skôr, ako vyberiete kôš na trávu, vypnite mo-
tor a počkajte, kým sa nôž nezastaví.
1. Ak chcete vybrať kôš na trávu, zodvihnite jednou ru-
kou kryciu klapku a druhou rukou vyberte kôš na trávu 
pomocou jeho rukoväte.
2. Kvôli udržaniu bezpečnosti sa krycia klapka zavrie 
spať, aby kryla zadný vypúšťací otvor.
3. Vyprázdnite zvyšky trávy v koši na trávu a podľa 
vyššie uvedených pokynov ho opätovne pripevnite.
4. Ak sa v otvore zachytili zvyšky trávy, vyčistite ich.
5. Zvyšky trávy v plášti kosačky alebo noža 
neodstraňuje rukou ani nohou. 
Namiesto toho použite vhodné nástroje, ako je kefa 
alebo metla.
6. Aby ste zabezpečili, že pokosená tráva sa dostane 
do koša na trávu, musíte odstrániť akékoľvek bloko-
vanie vo vypúšťacom otvore i vo vnútri plášťa kosačky.

Použitie	kosačky
! UPOZORNENIE: Pri použití kosačky vždy dodržujte 
najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. Pred použitím 
kosačky si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny!
! Kosačku na trávu nesmiete používať ak nie sú zásob-
ník na trávu alebo kryt noža na svojom mieste.
! UPOZORNENIE: Pred odstraňovaním nahromadenej 
trávy na spodnej strane krytu kosačky alebo v sklze 
do koša na trávu sa vždy presvedčite, že kosačka je 
odpojená z napájania a že nôž sa prestal točiť. Nôž sa 
chvíľu bude točiť aj potom, ako uvoľníte páčku spúšte!
Nôž udržujte v dobrom stave. Ak je nôž nadmerne 
opotrebovaný alebo tupý, treba ho vymeniť. Stav noža 
ovplyvňuje výkon kosačky. 
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď je tráva suchá. 
V jednotlivých obdobiach roka rastie tráva rôznou 
rýchlosťou. Najnižšiu výšku rezu nikdy nepoužívajte 
na prvé kosenie v sezóne alebo vo vlhkých podmien-
kach. Ak je tráva, ktorú chcete kosiť, vyššia ako 15 cm, 
použite najvyššiu výšku rezu a kráčajte pomaly. avšak 
pozor, táto kosačka není určená na kosenie vysokej 
trávy. Na kosenie vysokej trávy použite kosačku, 
k tomuto účelu určenú, napr. strunovú kosačku. 
Nedovoľte, aby sa spodná strana krytu kosačky up-
chala.

Aby ste dosiahli dobrý strih trávnika, veďte kosačku na 
trávu v čo najrovnejších radoch. Tieto rady by sa mali 
vždy pár centimetrov prekrývať, aby ste nezanechali 

žiadne pásy nepokosenej trávy.
Častosť kosenia závisí od toho, ako rýchlo váš trávnik 
rastie. Počas hlavného obdobia rastu (máj – jún) koste 
dvakrát týždenne. V ostatných obdobiach postačí raz 
týždenne.
Výšku kosenia vyberte tak, aby zodpovedala aktuál-
nej dĺžke trávy. Urobte pár zákosov a uistite sa, že ste 
každým ťahom neodstránili viac, ako 4 cm výšky trávy.
Koste smerom od zásuvky a od kábla a uistite sa, že 
hlavné vedenie sa vždy nachádza v časti, ktorú ste už 
pokosili, aby ste po ňom kosačkou neprešli a nespôso-
bili si úraz. 
Zvyšky trávy z plášťa kosačky a z nožov neodstraňujte 
rukami ani nohou. Namiesto toho použite vhodné 
nástroje, ako je kefa alebo metla.

! UPOZORNENIE: Tento typ kosačky nemôže 
nahradzovať typy určené na kosenie vysokej trávy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný 
kábel prístroja zo zásuvky.
Kosačku vždy vyčistite okamžite po použití. Nedovoľte, 
aby odrezky trávy a iné úlomky zaschli a stvrdli. Ovply-
vnilo by to výkon kosačky. Presvedčite sa, že spodná 
strana krytu kosačky je čistá a bez odrezkov trávy. 
Zabezpečte, aby sklz prechodu trávy a klapka na vysy-
panie trávy boli čisté a voľné. Zásobník na trávu treba 
po každom použití vyprázdniť a jeho       vnútrajšok 
vyčistiť.
Udržujte rámy ventilátorov motora čisté.
- Nikdy nečistite žiadnu časť prístroja tvrdým, ostrým 
alebo drsným predmetom.

Údržba
Zabezpečte, aby rukoväť bola vždy pevne a bezpečne 
dotiahnutá. Poškodené alebo opotrebované diely je 
nutné opraviť alebo vymeniť. V pravidelných inter-
valoch kontrolujte nôž. Kolesá a osi je potrebné mazať 
olejom. Kosačku nechajte skontrolovať kvalifikovaným 
servisným personálom.

Uskladnenie	pri	dlhodobejšom	nepoužívaní
Pred uložením kosačky na čisté a suché miesto 
mimo dosahu detí sa presvedčite, že bola dôkladne 
vyčistená.
Pokiaľ je možné skladujte zariadenia na mieste so 
stálou teplotou a vlhkosťou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Vstupné napätie 230 V
 Vstupný kmitočet 50 Hz
 Príkon 1000 W
 Otáčky bez záťaže 3300 min-1

 Šírka rezu-Priemer noža 320 mm
 Počet stupňov výšky rezu 3 (25/40/55mm)
 Nôž kovový
 Zberný kôš na trávu 30 litrov (cca)
 Hmotnosť 7,85kg
 Trieda ochrany II. 
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Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 60335:
LpA (akustický tlak) 82 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 96 dB (A) KwA=3

Učiňte zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu
Používajte ochranu sluchu, vždy keď akustický tlak 
presiahne úroveň 80 dB (A)

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa 
EN 60335: 
   1,651 m/s2 K=1,5

! Výstraha: 
Hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia 
elektrického ručného náradia sa môže líšiť od 
deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým 
je náradie použité a v závislosti od nasledovných 
podmienok:: 
Spôsob použitia el. náradia a druh rezaného 
alebo vŕtaného materiálu. Stav náradia a spôsob 
jeho udržiavania. Správnosť voľby používaného 
príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého 
stavu. Pevnosť  uchopenia rukovätí, použitie  
antivibračných zariadení. Vhodnosť použitia el. náradia 
na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie 
pracovných postupov podľa pokynov výrobcu . 

Ak tohto náradie nie je vhodne používané,  môže 
spôsobiť syndróm chvenia ruky-ramena.

! Výstraha: Na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy 
úroveň  pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach 
použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu, 
ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby 
prevádzky vypnuté a keď beží naprázdno a teda 
nevykonáva prácu. Toto môže výrazne znížiť úroveň 
expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otrasov, používajte ostré 
dláta, vrtáky a nože.
Náradie udržujte v súlade s týmito pokynmi 
a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to 
požaduje).
Pri pravidelnom používaní náradia investujte do 
antivibračného príslušenstva.
Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C.
Svoju prácu si naplánujte tak, aby ste si prácu s el. 
ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili 
na viacero dní.

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA        SPRA-
COVANIE ODPADU

  
Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť do-
dané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu 
životné prostredie.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!
 
Podľa európskej smernice WEEE (2012/19/EU) o sta-
rých elektrických a elektronických zariadeniach a jej 
aproximácie do národných zákonov neupotrebiteľné 
elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe po-
dobného náradia, alebo v dostupných zberných stre-
diskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia. 
Takto odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, 
rozrobené a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepo-
škodzujúcemu životné prostredie.

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záruč-
nom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je  zakomponovaní do výrobného čísla 
uvedeného na štítku výrobku. 
Výrobné číslo má formát:
ORD-YY-MM-SERI kde ORD je číslo objednávky, YY 
je rok výroby, DD je mesiac výroby, SERI je sériové 
číslo výrobku.
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GE1R100-32 - ELECTROMOS FŰNYÍRÓ 1000WH

17

Az eredeti használati utasítás fordítása

1. Munkavégzési	terület
a) A munkavézési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva. 
A rendetlenség és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói 
. Rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.
b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz 
vagy robbanásveszély állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos szerszámokban 
szikrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gőzök gyulladását. 
Gondoskodjon arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.
c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg 
az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bejárását a munkavégzési 
területre. Ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt 
a munkatevékenység felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos 
szerszámokat felügyelet nélkül.
2.	 Biztonsági	 utasítások	 elektr.	 árammal	 való	
munkavégzéskor
a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell 
felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmények között ne hajtsanak végre 
módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely elektromos 
csatlakozója védőérintkezővel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, 
sem egyéb adaptert.. A sértetlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok 
csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sérült 
vagy öszegubancolt kábelek növelik az elektromos áram által okozott 
sérülések veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megsérül, ezt 
cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti 
képviselőjénél szerezhet be.
b) Óvakodjanak a testrészek érintkezésétől a földelt területtel, például 
a csővezetékek, központi fűtőtestek, gáztűzhelyek és hűtőszekrények 
esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha 
az Ön teste érintkezésben áll a földdel.         
c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz 
hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose nyúljunk vizes kézzel. Sose 
mossa fólyóvíz alatt vagy ne mártsa be víz alá az elektromos szerszámokat.
d) Sose használja az elektromos kábelt más célokra, mint ami 
a rendeltetése. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos 
szerszámokat az elektromos kábelük által. Sose a kábelon keresztül 
húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatból. A 
csatlakozódugót ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos 
csatlakozókábelt ne sértsük meg éles, sem forró tárgyal.
e) Az elektromos szerszámok kizárólag váltóárammal való működésre 
voltak kigyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e 
a szerszámon levő címkén feltüntetett  adatokkal.
f) Sose dolgozzunk olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos 
kábele, vagy a hálózati csatlakozója, netán leesett vagy másképpen van 
megsérülve.
g) Hosszabbító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak 
műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertető címkéjén 
feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban 
használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábelt, amely alkalmas a 
szabadban való használatra. Hosszabbító dobok használata esetén tekerje 
le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.
h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a 
szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es 
túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van bekötve. /RCD/ védelemmel 
ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
i) Az elektromos kézi szerszámot kizárólag a megmarkolásra kialakított 
szigetelt felületeken tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy 
fúrószerszám rejtett vezetékkel vagy saját kábelével érintkezhet.
3.	Személyek	biztonsága
a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, 
maximálisan figyeljenek oda a végzett tevékenységre, amit éppen 
végrehajtanak. Öszpontosítsanak a munkára. Sose dolgozzanak elektromos 
szerszámokkal ha fáradtak, kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása 
alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok 
használatakor komoly sérüléseket is okozhat. Az elektromos szerszámok 
használata közben ne egyenek, ne igyanak és ne dohányozzanak.
b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak 
szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek 
megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. 
a reszpirátor, biztonsági lábbeli csúszásgátló talpazattal, fejvédő vagy 
hallásvédő, a munkafeltételekhez való alkalmazáshoz csökkentik 
a személyek sérülésének veszélyét.
c) Óvakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. 
Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek 
be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás előtt 
győződjenek meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt“ helyzetben van. 
A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése  melyeknek 
be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a 
„bekapcsolt“ helyzetben van a balesetek okozójává válhat.
d) A szerszámok bekapcsolása előtt távalítsa el az összes beállítókulcsot 
és eszközöket.
e) Mindíg egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, 
ahova biztosan elér. Sose becsülje túl az erejét és saját képességeit. Ha 
fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.      
f) Öltözködjön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. 
Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözéket és ékszereket. Ügyeljen arra, 
hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen 
közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

g) Kapcsolja az elektromos berendezést a porelszívóhoz. Ha 
a berendezés rendekezik porelszívó vagy porfelfogó csatlakozóval, 
győződjenek meg arról hogy a porelszívó berendezés megfelelően 
van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata 
meggátolhatja a por által keletkezett veszélyt.
h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkálandó munkadarab 
rögzítse használjon asztalos szorítót vagy satut.
i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer 
vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
j) A berendezést nem kezelhetik olyan személyek (gyerekeket is beleértve), 
akik csökkentett testi, értelmi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó tudásuk, csak 
abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés 
működtetéséhez megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért 
felelő személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy a 
berendezéssel ne játszhassanak.
4.	Az	elektromos	szerszámok	használata	és	karbantartása:
a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, 
tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden 
áthelyezés esetén vagy használaton kívül mindíg kapcsolja le az elektromos 
hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen 
módon megsérült.
b) Ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezze be 
a munkát. 
c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám 
jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámon van 
vele dolgova amelyre tervezték. Az adott munkára a megfelelő szerszámot 
használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban 
a munkában amire gyártották.
d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet 
biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám 
használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra 
szakosodott szervizben.
e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt 
módosítaná a beállításait, tartozékainak cseréjével vagy karbantartásával. 
Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítás veszélyét.
f) A használaton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, 
amihez nem tudnak hozzáférni sem gyerekek, sem illetéktelen személyek. 
Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében 
veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos 
helyen tárolja.
g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen 
ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgóképességét. 
Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más 
részein, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszámok biztonságos 
működését. Ha a szerszám megsérült, a további használat előtt biztosítsák 
be a javítását. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen 
karbantartása.
h) A vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. A helyesen 
karbantartott és kiélesített szerszámok megkönnyítik a munkát, korlátozzák 
a baleset veszélyét és jobban ellenőrizhető a velük való munka. Más kellék 
használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importőr 
által a szerszám meghibásodását idézheti elő és baleset okozója lehet.
i) Az elektromos szerszámokat, kellékeket, munkaeszközöket, stb. 
használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elő van írva a konkrét 
elektromos szerszámokra,  figyelembevéve az adott munkafeltételeket és az 
adott típusú munkát. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre 
gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.
 5.	 Az	akkumulátoros	szerszámok	használata
a) Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy 
a kapcsoló a “0-kikapcsolt“ helyzetben van. A bekapcsolt állapotban levő 
szerszámba való akkumulátor behelyezése veszélyes helyzetek okozója 
lehet.
b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más 
fajta akkumulátor töltő használata tűzesetet idézhet elő.
c) Csak olyan akkumulátort használjon, amely előírt az adott 
szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tűzesetet 
idézhet elő.
d) Ha az akkumulátor használaton kívül van tárolják elkülönítve a 
fémtárgyaktól, mint például a kapcsok, szorítók, kulcsok, csavarok vagy más 
apró fémtárgyaktól amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának 
összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, égési 
sebeket és tűzesetet idézhet elő.
e) Az akkumulátorokkal bánjunk kíméletesen. Kíméletlen bánásmóddal 
az akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az 
elektrolittel. Ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittel, az érintet helyet 
mossuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk or-
voshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerületet vagy égéssérülést okozhat.
6.	 Szerviz
a) Ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne végezzenek el maguk 
javításokat, más módon se nyúljanak bele a szerszámokba. A berendezések 
javítását bízzuk szakképzett személyekre.
b) A termék mindennemű javítása vagy módosítása a mi vállalatunk 
beleegyezése nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt 
okozhat a felhasználónak).
c) Az elektromos szerszámokat mindíg certifikált szervizben javíttassuk. 
Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket  használjanak. Ezzel garantálja 
Ön és szerszáma biztonságát.

Általános biztonsági utasítások

A	következő	biztonsági	utasításokat	figyelmesen	olvassa	el,	jegyezze	meg	és	őrizze	meg.
Figyelmeztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos aram által 
okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének meggátolásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok“ kifelyezés magába foglalja 
nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelen keresztül), de az akumlátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és utasításokat a jövőbeni használathoz. 



18

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI             UTASÍTÁ-
SOK

-  A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen 
Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, 
vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel 
a figyelmet.

! Ne hagyja, hogy a fűnyírót gyerekek használják. 
Gátolja meg, hogy az állatok hozzáférjenek a 
berendezéshez.
! Semmilyen berendezést ne hagyjon felügyelet nélkül, 
ha az gyermekek közelében van.
! Ha a munkavégzés során bármilyen problémát 
észlel, valamint minden tisztítási vagy karbantartási 
munka elvégzése előtt, illetve minden mozgatáskor és 
félreállításkor kapcsolja ki a fűnyírót!
! A fűnyíróval történő munkavégzés során ne 
fogyasszon ételt, sem italt és ne dohányozzon.
- ! Ügyeljen arra, hogy ujjai, ruhája, haja vagy más 
testrésze ne kerüljön túl közel a fűnyíró forgó vagy 
felforrósodott részeihez.
- ! Soha ne dolgozzon a fűnyíróval, ha az bármilyen 
módon sérült.
- ! Ne kapcsolja be a fűnyírót zárt vagy gyengén 
szellőztetett terekben, gyúlékony vagy robbanékony 
anyagok, mint például illékony folyadékok, gázok és 
porszerű anyagok jelenlétében.
- ! A fűnyíróval ne dolgozzon nedves környezetben, 
vagy esőben a szabadban.
- ! Csak megfelelő nappali fénynél vagy megfelelő 
műfény mellett nyírjon füvet.
- ! A fűnyírót ne használja zárt terekben.
- ! Biztosítsa, hogy a fűnyíróval történő munkavégzés 
során a személyek és állatok legalább 15 méterre 
álljanak.
- ! Ne használja a fűnyírót, ha fáradt vagy kimerült. A 
figyelmetlenség komoly sérüléseket okozhat.
- ! A munkavégzés megkezdése előtt győződjön meg 
arról, hogy tudja, hogyan kell sürgős helyzetben 
leállítani a fűnyírót.
- ! A gépet nem kezelheti 16 évnél fiatalabb személy.
- ! Győződjön meg arról, hogy az a személy, aki a géppel 
dolgozik, elolvasta és teljes mértékben megértette 
a jelen kezelési útmutatóban leírt információkat, és 
tudja, hogyan kell a géppel biztonságosan dolgozni.
- ! A munkavégzés során viseljen feszes, erős 
ruházatot, amely megfelelő védelmet biztosít, mint 
például a hosszú nadrág, biztonsági munkabakancs, 
munkakesztyű.
- ! Használat előtt mindig ellenőrizze 
szemrevételezéssel, hogy a kések, a késeken 
levő csavarok és a nyíróberendezés nincsenek-e 
elhasználódva vagy megsérülve. Ha ezek a részek el 
vannak használódva, mindig teljes egészében cserélje 
ki azokat, hogy megőrizze a kiegyensúlyozottságot.
- ! A sérült kések és elhasználódott csavarok komoly 
balesetveszélyt jelentenek, vagy a gép megsérülését 
okozhatják.
- ! Ügyeljen arra, hogy az összes csavaranya, 
csapszeg és csavar mindig be legyen húzva. Így 

biztosíthatja a biztonságos munkavégzési feltételeket 
a fűnyíró üzemelése során.
- ! A munkavégzés előtt győződjön meg arról, hogy 
azon a területen, ahol füvet akar nyírni, nincsenek 
kövek, törmelékek, drótok és egyéb szilárd tárgyak.

- ! Soha ne nyírjon füvet ott, ahol a fűnyíró felborulhat 
vagy lecsúszhat.
- ! Lejtőn vagy nedves füvön végzett fűnyírás közben 
különösen ügyeljen az egyensúlyra.
- ! Soha ne nyírjon füvet úgy, hogy a fűnyírót saját 
maga felé húzza.
- ! Lejtőn végzett fűnyírás közben legyen különösen 
óvatos. Ügyeljen a terepre és az egyéb rejtett 
veszélyekre.
- ! Kavicsos utakon, járdákon vagy úton történő 
áthaladás előtt kapcsolja ki a fűnyíró motorját.

- ! Soha ne használja a fűnyírót, ha nincs a helyén az 
összes védőelem, beleértve a fű gyűjtésére szolgáló, 
a géppel együtt szállított gyűjtőkosarat.
- ! Ha a fűnyíró szokatlanul vibrálni kezd vagy idegen 
szilárd tárgyra fut, kapcsolja ki a fűnyíró motorját, és 
ellenőrizze a fűnyírót. A munkát csak akkor folytassa, 
ha a fűnyíró teljesen rendben van.
- ! A fűnyíró tisztítása, ellenőrzése vagy karbantartása 
előtt mindig kapcsolja ki a motort.
- ! Soha ne emelje fel és ne hordozza a fűnyírót, ha 
az üzemel.
- ! Szállításkor a fűnyírót rögzítse úgy, hogy ne 
mozdulhasson el.
- ! A fűnyíróval történő munkavégzés során nyugodt 
lépésekkel haladjon, soha ne fusson.
- ! A fűnyírót a jelen kezelési útmutatóval összhangban 
és a földhöz viszonyított merőleges helyzetben szabad 
csak használni. Bármilyen egyéb helyzet veszélyes.
! A fűnyírót csak annak rendeltetése szerint használja.
! A fűnyíróval ne dolgozzon hosszabb ideig szünet 
nélkül. Munkavégzés közben rendszeresen tartson 
szünetet.
! A gépet soha ne mossa le folyó víz alatt és ne merítse 
vízbe!

ÁRAMÜTÉSEK ELLENI VÉDELEM 

! A szerelésért felelős villanyszerelő köteles ellenőrizni, 
hogy az elektromos csatlakozás és a földelő csíptető 
megfelel az elektrotechnikai szabványoknak.
Ezen berendezés használata csak akkor 
engedélyezett, ha olyan elektromos áramkörre van 
kapcsolva, amely 30 mA áramvédővel van ellátva.
! A berendezés villás csatlakozóval és védő érintkezővel 
van felszerelve. Az elektromos konnektornak is jó 
földeléssel kell rendelkeznie. A rövidzárlat okozta 
meghibásodásokra a garancia nem érvényes ! 

! Ellenőriztesse egy villanyszerelővel vagy 
szakemberrel, amennyiben kétségei támadnak 
a földelést illetően. Ne módosítsa a géphez járó 
dugaszt. Amennyiben a csatlakozó nem megfelelő, 
szereltessen újat egy szakemberrel. Ne használjon 
semmiféle adaptert ehhez a készülékhez.
! Csak háromszálú hosszabbító kábelt használjon.   
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! Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amelyek 
kültéri munkákhoz alkalmasak és a konnektornak 
vízállónak kell lennie. Olyan hosszabbító zsinórt 
használjon, amelyre feltűntették, hogy kültéri 
használatra alkalmas, és amennyiben nem használja, 
beltéren tárolja. 
! Csak olyan hosszabbító zsinórt használjon, amelynek 
az elektromos adatai megfelelnek a gép előírásának. 
! Ne használjon sérült hosszabbító zsinórt. 
Mindenféleképp ellenőrizze a zsinórt mielőtt használni 
kezdené, és cserélje ki, ha sérült. Nem megfelelő 
hosszabbító zsinórok veszélyesek lehetnek. 
! Ne rongálja a kábelt, és ne húzza ki a gépet a 
zsinórtól fogva. Tartsa a zsinórt hőtől és hegyes 
tárgyaktól távol. Mindig húzza ki a hosszabbító zsinórt 
az áramforrásból, mielőtt a gépből kihúzná.
! Hogy csökkentse az áramütés veszélyét, ne 
használja a gépet esőben vagy viharban. Tartsa az 
elektromos részeket szárazon és a földtől távol. Ne 
érintse meg a csatlakozót vizes kézzel. Tilos a gépbe 
vizet tölteni.

-	 Használjon	 zajjal,	 porral	 és	 vibrálással	
szembeni	védőfelszerelést	!!!

ŐRIZZE	MEG	A	BIZTONSÁGI	
ELŐÍRÁSOKAT	!!!

LEÍRÁS (A)

 1.   Indítókar
 2.   Kapcsolószekrény
 3.   Csatlakozókábelt
 4.   Fűtartó kosár
 5.   Vágókés burkolata
 6.  A motor burkolata
 7.   A markolat zárja
 8.   Felső markolat
 9.   Kikapcsolt helyzet biztonsági zárja 
 10. Kerek
 11. Kábelhorog
 
Piktogramok 

A termék dobozán található piktogramok: 
  a) A hálózat értékei
 b) Bemenő teljesítmény
 c) Fordulatszám üresjáraton
 d) Vágásszélesség

ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az NORDIX szerszámcsalád kizárólag otthoni 
barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.
A gyártó és az importőr nem javasolják a szerszámok 
használatát sem szélsőséges körülmények közepette, 
sem túlzott terhelés esetén. 

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló 
közti megegyezés tárgya.

A	markolat	felszerelése
1) Rögzítse a kábelhorogot a felső fogantyúhoz
2) Csatlakoztassa a felső és az alsó fogantyút a 
mellékelt csavarokkal és gombokkal.
3) Helyezze be a fogantyúkat a kaszagerendába, 
ügyeljen arra, hogy a fogantyúnyílás a fűnyíróház 
lyukához igazodjon, és rögzítse a mellékelt 
csavarokkal.
4) Szerelje fel az összes kereket a tengelyekre, először 
helyezzen egy alátétet, majd rögzítse a csapokkal és 
nyomja a kerékfedelet a helyére.
5) Rögzítse a kábeltartókat.

A	fű	tartóedényének	a	felszerelése
A fű tartóedényét (4) rakjuk össze úgy, hogy a fogakatt 
a tartóedény egyik oldalán behelyezzük a tartóedény 
másik oldalán található nyílásokba. 
Bizonyosodjunk meg, hogy a fogak és a nyílások 
helyesen illeszkednek egymással szemben. 
A tartóedény két oldalát csavarozzuk össze a három, a 
tartozékok közt található csavarral. 

A	fű	tartóedényének	a	felhelyezése
!  A fű tartóedényét (4) mindig azelőtt helyezzük fel, 
mielőtt a kaszálógépet a feszültségre csatlakoztatjuk.
A fű tartóedényt úgy helyezzük fel, hogy az ürítő 
kallantyút olyan magasra emeljük, ahogyan csak lehet, 
és a tartóedény elején lévő nyílásokat a kaszálógép 
hátsó burkolatán található akasztókra helyezzük.

Állítsuk	be	a	vágásmagasságot
! Figyelmeztetés: A  magasság beállítása előtt 
kapcsoljuk le a kaszálógépet a feszültségről! 
A nyírási magasság három különféle helyzetbe 
állítható. Húzza meg a kerék tengelyét és állítsa azt 
a kívánt helyzetbe.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a jobb első 
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és a bal oldali kerekek ugyanabban a helyzetben 
vannak, mint a vágás magassága.

Állítsa be a hátsó kerekes kaszálás magasságát,
Húzza meg a hátsó kerék tengelyét.
Helyezze a kerékagyot a kívánt helyzetbe a vágási 
magasság beállításához.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a hátsó 
jobb és bal oldali kerekek ugyanabban a helyzetben 
vannak, mint a vágás magassága.

A vágási pozíció magassága.
25 mm, 40 mm, 55 mm

Az	indítókar	kezelése
! FIGYELMEZTETÉS: Az indítókar használata előtt 
bizonyosodjunk meg arról, hogy a munkavégzés 
körzetében nincs semmilyen akadály, sem idegen 
tárgy, valamint hogy minden személy és háziállat 
biztonságos távolságban van.
! A kaszálógépet ne használjuk egy kézzel. Kezeljük 
mindkét kezünkkel.
A kaszálógépet úgy kapcsoljuk be, hogy balkezünkkel 
először nyomjuk és tartjuk a kikapcsolt helyzet 
biztonsági zárját (9) a kapcsoló szekrényen (2). 
E nyomógombot tartsuk, és egyben a jobb kezünkkel 
húzzuk magunk felé az indítókart (1). Engedjük el a 
kikapcsolt helyzet biztosító zárját (9). 
A kaszálógép kikapcsolásához lazítsuk fel az indítókart 
– a motor leáll.
! A kaszálógép elektromágneses fékkel van ellátva, 
ami azt jelenti, hogy a kés a kikapcsolás után megáll 
(2-3 másodperc).

A	kés	fel-	és	leszerelése
! FIGYELMEZTETÉS: A kés fel- és leszerelése előtt 
kapcsoljuk le a kaszálógépet a feszültségről. A késsel 
való munkához használjunk megfelelő védőkesztyűt.
Figyelem! Csak eredeti késeket használjon, ellenkező 
esetben nem garantálhatjuk a helyes működést és a 
biztonságot.

Ha el kívánjuk távolítani esetleg kicserélni a kést, 
fordítsuk az élt úgy, hogy lássuk a kést és a kés rögzítő 
csavarját.
Az egyik kesztyűs kezünkkel erősen fogjuk meg a 
kést. Másik kezünkkel a kulccsal csavarozzuk ki a kést 
rögzítő csavart és az alátétet. Emeljük ki a kést.

Vegye ki a kést és cserélje újra.
Rögzítéskor győződjön meg arról, hogy a kés helyes 
irányba van állítva. A penge szabályozóinak a 
motortérbe kell kinyúlniuk.
A speciális alakú alátéteknek szintben kell lenniük a 
késben levő nyílásokkal.

Győződjön meg róla, hogy a kés megfelelően van 
behelyezve és jól ül a helyén, majd húzza be a csavart. 
NE HÚZZA TÚL. 
A fémkést 50 üzemóra után cserélje ki .
A repedt vagy sérült kést késlekedés nélkül azonnal 
cserélje ki.

Rendszeresen győződjön meg arról, hogy a kés 
rögzítve van, jó állapotban van és megfelelően van 
behelyezve. Ha nem, élezze meg vagy cserélje ki. 
Ha a kés valamilyen tárgyba ütközik, állítsa meg a 
fűnyírót, és várjon, amíg a kés teljesen leáll. Ezután 
ellenőrizze a kés és a tartó állapotát. Ha meg vannak 
sérülve, azokat ki kell cserélni.
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GYŰJTŐKOSÁR	ÜRÍTÉSE
Ha a gyepen fűmaradványokat észlel, ki kell üríteni a 
gyűjtőkosarat.
Fontos! Mielőtt kiveszi a gyűjtőkosarat, kapcsolja ki a 
motort és várjon, amíg a kés leáll.
1. A gyűjtőkosár kivételéhez egyik kezével emelje 
fel a borítólemezt, a másik kezével pedig vegye ki a 
gyűjtőkosarat a markolat segítségével.
2. A biztonság megőrzése érdekében a borítólemez 
visszazár, hogy letakarja a hátsó kidobó nyílást.
3. Ürítse ki a gyűjtőkosárban levő hulladékot, és a fenn 
leírt lépések szerint újra szerelje vissza a kosarat.
4. Ha a nyílásban fűmaradványok vannak, távolítsa el 
azokat.
5. A fűnyíró borításán vagy a késen maradt fű 
eltávolítására ne használja a kezét, sem a lábát. 
Ehelyett használjon megfelelő eszközöket, például 
kefét vagy seprűt.
6. Annak biztosítása érdekében, hogy a lenyírt fű a 
gyűjtőkosárba kerüljön, a kidobó nyílásból és a fűnyíró 
borításán belül távolítson el minden akadályt.

A	kaszálógép	használata
! FIGYELMEZTETÉS: A kaszálógép használata 
során mindig tartsuk be a legszigorúbb biztonsági 
intézkedéseket. A használat előtt olvassuk el e 
biztonsági utasításokat!
! A fűnyíró használata tilos, ha a fűtároló tartály vagy 
a kés burkolata nincs a helyén.
! FIGYELMEZTETÉS: A kaszálógép alján, vagy a fű 
tartály bemenetén keletkező fűeltömődés eltávolítása 
előtt mindig bizonyosodjunk meg, hogy a kaszálógép 
le van kapcsolva a feszültségről, és a kés forgása már 
megállt. A kés a kikapcsolást követően is egy ideig 
még forog!
A kést tartsuk jó állapotban. Ha a kés túlságosan 
kopott, vagy életlen, szükséges kicserélni. A kés 
állapota befolyásolja a kaszálógép teljesítményét. 
Legjobb eredmény száraz fű esetén érünk el. Az év 
különböző időszakaiban a fű különböző gyorsasággal 
nő. A legkisebb vágásmagasságot soha ne használjuk 
a szezon elő kaszálásakor, vagy nedves körülmények 
közt. Ha a vágandó fú magassága meghaladja a 15 
cm-t, használjuk a legnagyobb vágásmagasságot, és 
lassan haladjunk. Ezt követően újból kaszáljuk a füvet 
középmagasságúra. Ne engedjük, hogy a kaszálógép 
fedelének alsó része betömődjön.
Hogy a gyep jól legyen lenyírva, vezesse a fűnyírót 
minél egyenesebb sorokban. A sorok pár centiméterrel 
fedjék egymást, hogy a fűnyíró után ne maradjon 
lenyíratlan sáv. 

A fűnyírás gyakorisága attól függ, milyen gyorsan nő 
a fű. A fő növekedési időszak alatt (május – június) 
nyírja a gyepet hetente kétszer. A többi időszakban 
elég hetente egyszer.
A fűnyírás magasságát aszerint válassza, hogy 
megfeleljen a fű aktuális magasságának. Nyírjon bele 
párszor és győződjön meg róla, hogy egyszeri húzásra 
nem nyírt le több mint 4 cm-t a fű magasságából. 
Nyírja a füvet a konnektortól és a kábeltől elvezető 
irányba és győződjön meg róla, hogy a fővezeték 
mindig a már lekaszált részen található, nehogy 
a fűnyíróval keresztülmenjen rajta és ezzel sérülést 
okozzon magának. 
A fűnyíró köpenyét és a késeket ne kézzel vagy 
lábbal tisztítsa meg a fűnyesedéktől. Használjon 
arra megfelelő szerszámot, mint például a kefe vagy 
a seprű. 

! FIGYELMEZTETÉS: E kaszálógép nem helyettesíti 
a magas fű kaszálására szerkesztett kaszálógépeket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

! Tisztíttás, karbantartás elött áramtalaníttani.
A kaszálógépet azonnal a használatát követően 
tisztítsuk meg. Ne engedjük, hogy a fűszálak 
és egyéb szennyeződések megszáradjanak 
és megkeményedjenek. Ez befolyásolhatná a 
kaszálógép teljesítményét. Bizonyosodjunk meg, 
hogy a kaszálógép burkolatának alsó része tiszta 
és fűmentes. Továbbá biztosítsuk, hogy a fű tartály 
bemenete, valamint az ürítő kallantyú szintén tiszta és 
szabad. A fű tartályt minden használat után szükséges 
kiüríteni, és a belsejét kitisztítani.
A ventilátor kereteit tartsuk tisztán.
A tisztíttását ne végezze hegyes, éles, durva anyaggal.

Karbantartás
Biztosítsuk, hogy a markolat mindig szilárdan és 
biztonságosan rögzítve legyen. A sérült, vagy 
elhasznált alkatrészeket szükséges megjavítani, vagy 
kicserélni. Rendszeres időközökben ellenőrizzük 
a kést. A kerekeket és a tengelyt olajjal kenjük. A 
kaszálógépet ellenőriztessük szakemberrel.

Tárolás,	 ha	 huzamosabb	 ideig	 nem	
használlja
Mielőtt a kaszálógépet elhelyezzük tiszta és száraz 
helyre tárolás céljából, ellenőrizzük rendesen megtisz-
títottuk-e.
- Ha lehetséges, a berendezéseket állandó 
hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

TEHNIKAI ADATOK

 Bemenő feszültség 230 V
 Bemenő fordulatszám 50 Hz
 Bemenő teljesítmény 1000 W
 Fordulatszám szabadon 3300 min-1

 Vágásszélesség – a kés átmérője 320 mm
 Vágásmagasságok száma 3 (25/40/55mm)
 Kés fém
 Fű tartály 30 literes (cca.)
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 Tömeg 7,85kg
 A védelem osztálya II.

EN 60335 szerint mért hangnyomásszint :  
LpA (hangnyomás) 82 dB (A) KpA=3
LWA (hangteljesítmény) 96 dB (A) KwA=3

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása 
megőrzése érdekében !
Ha az akusztikus nyomás meghaladja a 80 dB (A) 
szintet, mindig használjon fülvédőt

EN 60335 szerint mért effektív gyorsulás
   1,651 m/s2 K=1,5

! FIGYELMEZTETÉS: Az el. kézi szerszám aktuális 
használatakor a vibráció kibocsátásának értéke 
eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy milyen 
módon van a szerszám használva a következő 
feltételek szerint: 
Az el. szerszám használatának módja és a vágandó 
vagy fúrandó munkaanyag fajtája.A szerszám állapota 
és karbantartásának módja.  A használandó tartozék 
helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség 
bebiztosítása. A markolat fogásának szilárdsága, 
antivibrációs berendezés használata. Az el. szerszám 
megfelelő használata a számára tervezett célra és 
a gyártó utasítása szerinti munkamenet betartása. 
Ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, 
kéz-váll bizsergés szindrómáját válthatja ki. 

! FIGYELMEZTETÉS: A pontosítás céljából 
figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét 
konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat 
minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. 
szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt 
és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez 
jelentősen csökkentheti az expozíció szintjét a egész 
munka folyamat alatt. 
Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, 
használjon éles vésőt, fúrót és kést. 
A szerszám fenntartása ezen utasításokkal 
összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést 
(ha megkövetelik). 
A szerszám redszeres használatakor invesztáljon 
antivibrációs tartozékba. 
A szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°C 
hőmérsékletnél. 
A munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést 
produkáló el. szerszámmal való munkát töb napra 
bontsa fel. 

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM HULLADÉKKEZELÉS

  
Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és 
csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem 
károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási 
hulladékba!
 
Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló WEEE európai irányelv (2012/19/
EU) és annak nemzeti törvényekbe való átültetése 
szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat 
adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, 
vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és 
megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők 
valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az 
összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek 
a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben 
található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén 
található gyártási számból. 
A sorozatszám formátuma
ORD-YY-MM-SERI ahol az ORD a rendelési szám, YY 
a termelés éve, DD a gyártási hónap, a SERI a termék 
sorozatszáma.
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ZÁRUČNÍ  LIST - CZ

	 Záruční	podmínky
 1. Na uvedený výrobek zn. NORDIX poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 24 měsíců záruku od data prodeje. 
 Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje. Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Vzhledem k tomu, že nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce 
 nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
 3. V případě, že bude uplatněna zákazníkem záruka na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím
 nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením, může toto 
 být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 4. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem. 
 Používejte výrobek výhradně v souladu s přiloženým návodem k použití.
 5. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá 
 vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu 
 rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který 
 je součástí průvodní dokumentace.
 6. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopií). 
 Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek doporučujeme zasílat v pevném obalu 
 (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
 7. Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili, případně v autorizovaném servisu uvedeném 
 v tomto návodě.
 8. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena 
 nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, je možné sjednat mimozáruční opravu, která bude provedena 
 v domluveném termínu a na náklady majitele výrobku.
 9. Společnost WETRA-XT, ČR s.r.o. nabízí zákazníkům možnost prodloužení záruky až na 36 měsíců. K získání nároku na 
 tuto prodlouženou záruku nad rámec zákonné záruční doby (24 měsíců) je nutné splnit následujcí podmínky:
 a) Před vypršením zákonné záruční lhůty si nechat funkční výrobek bezplatně prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Plně funkční výrobek musí být doručen do servisního střediska v období od 21 měsíců do 24 měsíců od data nákupu výrobku.
 b) K této bezplatné záruční prohlídce za účelem prodloužení záruční doby je zákazník povinen se prokázat originálem 
 tohoto záručního listu potvrzeného prodejcem. V záručním listu musí být čitelně uvedeno datum koupě výrobku, typové označení 
 a seriové čísla výrobku. Současně se záručním listem je nutné předložit originál stvrzenky o koupi zboží.
 c) Plně funkční výrobek musí být doručen k servisní prohlídce čistý a kompletní tz. včetně všech součástí a příslušenství.
 d) Po provedení servisní prohlídky bude zákazníkovi v záručním listu potvrzen nárok na bezplatnou prodlouženou záruku
 o jeden rok.
 e) Dopravu ze servisu k zákazníkovi zajištuje výrobce na náklady zákazníka. 

     

Výrobek:

Typ: Seriové číslo:

Razítko a podpis: Datum prodeje:

Záznamy opravny:

 
Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně 
záruční list. Vyrobeno pro Wetra group v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:
Wetra - XT, servis nářadí NORDIX
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4
796 01 Jeseník                  
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ZÁRUČNÍ  LIST - SK

	 Záručné	podmienky
 1. Na uvedený výrobok zn. NORDIX poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. 24 mesiacov záruku od dátumu predaja. Životnosť   
 batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Vzhľadom na to, že náradie NORDIX je určené iba pre domáce - hobby použitie, výrobca ani dovozca neodporúčajú
 používať  toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
 3. V prípade, že bude uplatnená zákazníkom záruka na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením,   
 použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením, môže   
 toto byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 4. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
 Používajte výrobok výhradne v súlade s priloženým návodom na použitie.
 5. V prípade uplatnenia reklamácie odporúčame predložiť doklad, ktorým zákazník preukáže zakúpenia výrobku, kde býva
 vyznačené: dátum predaja, typové označenie výrobku, sériové číslo, pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu
 rýchlejšieho vybavenia reklamácie a ľahšiu identifikáciu výrobku odporúčame nechať si vyplniť záručný list, ktorý
 je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
 6. Odporúčame náradie zasielať do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (eventuálne kópií).
 Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame priložiť vyplnený záručný list. Výrobok odporúčame zasielať v pevnom obale
 (Odporúčame pôvodný obal uspôsobený priamo na výrobok), zabránite tým prípadnému poškodeniu pri transporte.
 7. Reklamáciu uplatnite u predajcov, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili, prípadne v autorizovanom servise uvedenom
 v tomto návode.
 8. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovananého výrobku zistené, že závada bola spôsobená
 nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude teda zamietnutá, je možné dojednať mimozáručné opravu, ktorá bude vykonaná
 v dohodnutom termíne a na náklady majiteľa výrobku.
 9. Spoločnosť WETRA-XT, SR s.r.o. ponúka zákazníkom možnosť predĺženia záruky až na 36 mesiacov. Na získanie nároku na
 túto predĺženú záruku nad rámec zákonnej záručnej doby (24 mesiacov) je nutné splniť nasledovné podmienky:
 a) Pred uplynutím zákonnej záručnej lehoty si nechať funkčný výrobok bezplatne prezrieť v autorizovanom servise.
 Plne funkčný výrobok musí byť doručený do servisného strediska v období od 21 mesiacov do 24 mesiacov od dátumu nákupu   
 výrobku.
 b) K tejto bezplatnej záručnej prehliadke za účelom predĺženia záručnej doby je zákazník povinný sa preukázať originálom
 tohto záručného listu potvrdeného predajcom. V záručnom liste musí byť čitateľne uvedený dátum kúpy výrobku, typové označenie
 a sériové čísla výrobku. Súčasne so záručným listom je nutné predložiť originál potvrdenky o kúpe tovaru.
 c) Plne funkčný výrobok musí byť doručený k servisnej prehliadke čistý a kompletný tz. vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 d) Po vykonaní servisnej prehliadky bude zákazníkovi v záručnom liste potvrdený nárok na bezplatnú predĺženú záruku
 o jeden rok.
 e) Dopravu zo servisu k zákazníkovi zaisťuje výrobcu na náklady zákazníka.
   

Výrobok:

Typ: Sériové číslo:

Razítko a podpis: Dátum predaja:

Záznamy opravovne:

 
Doporučujeme pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o kúpe výrobku alebo prípadne 
záručný list. Vyrobené pre Wetra group v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu:
WETRA – XT, SR s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9 , 017 01 Považská Bystrica, Slovenska Repuplika
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JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H
	 A	jótállási	feltételek.
 1. Az adott NORDIX márkájú termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság  12 hónap garanciát nyújt  az értékesítés 
  napjától számítva. Garancia 12 hónap nem számít, sérült a nem megfelelő kezelés vagy kopás ellentétes utasításokat. 
  Az akkumulátor élettartama 6 hónap a vásárlás napjától.
 2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térítés mentes javítását, illetve cseréjét.
 3. Figyelemmel arra, hogy az NORDIX szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem 
  az importőr nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek közt, magas igénybevétel mellett használni.
 4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott,
  továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatatlan személy beavatkozása okozott, illetve 
  a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra 
  való használatából származó sérülésre.  
 5. Sem az importőr, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
 6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék
  megvásárlását. A bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése,
  sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása. 
   A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék 
  egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
 7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonylattal (esetleg ennek
  másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levezet is. A terméket
  kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék    
  alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
 8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vaqy a szerzsám megvásárlásra került.
 9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
 10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és
  ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

     
 11. A WETRA-XT, HU kFT. társaság ügyfelei számára akár 36 hónapra növeli a garanciális időszakot. 
  A törvény által meghatározott garanciális időn (12 hónap) felüli meghosszabbított garanciára való jogosultság megszerzéshez 
  a következő feltételeket kell teljesíteni:
 a) A törvény által meghatározott garanciális idő lejárta előtt szakszervizben átnézetni a funkcionális terméket, 
  amit ingyen biztosítunk. Teljesen működőképes termék kell szállítani a szolgáltató központ közötti időszakban 
  10 hónapról 12 hónapra a vásárlás napjától.
 b) A garanciális idő meghosszabbítása érdekében elvégzett ingyenes garanciális ellenőrzésnél az ügyfél köteles bemutatni ezen
  garancialevél eladó által igazolt eredeti példányát. 
  A garancialevélben olvashatóan szerepelnie kell a termék vásárlása időpontjának, a termék típusjelölésének 
  és sorozatszámának. A garancialevél mellett be kell mutatni a termék megvásárlását igazoló bizonylat eredetijét.
 c) Teljesen működőképes terméket tisztán és komplett állapotban, azaz az összes alkatrésszel és tartozékkal együtt kell átadni 
  az ellenőrzésre. 
 d) A szervizben elvégzett ellenőrzés után az ügyfél számára a garancialevélben igazoljuk az tartó 
  ingyenes meghosszabbított garanciára való jogosultságát.
 e)  Közlekedési szolgáltatás az ügyfél által az importőrnek az ügyfelet terheli.

Temék:

Tipus: Sorozatszám:

Bélyegző és aláírás: Eladás dátuma:

Szervis bejegyzése:

 
	A	beszerzési	bizonylat	benyújtása	nélkül,	az	esetleges	reklamációk	nem	lesznek	figyelembe	véve		!!!			 

  A WETRA-XT Group részére gyártva P.R.C.-ben. 
   A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importőr: 
    Wetra-XT, HU Kft. , 
     Ipari park északi terület Pf.: 62 
     2330 Dunaharaszti                                    



wetra-xt.com I NORDIX.cz


