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Akumulátorové nůžky 
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tyto akumulátorové nůžky. Než je začnete používat, 
přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího 
použití.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

 Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než 
najdete všechny součásti výrobku.

 Stroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
 Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržovaní varovných upozornění a pokynů mohou mít 

za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránicím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat 
k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. 
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ 
pozdější potřeby.

 POZNÁMKA: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržovaní 
přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje 
rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy. 

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Před uvedením do provozu si pozorně 
přečtěte návod k obsluze.

Při práci používejte ochranné pomůcky.

Při práci používejte pracovní obuv.

Pozor, ostré časti stroje! Chraňte prsty 
končetin před poraněním.

Nebezpečí při doběhu stroje po vypnutí!

Pozor na odlétávající předměty od střižných 
nožů!
Dbejte, aby se další osoba nezdržovala 
v pracovním okruhu. Minimální bezpečný 
odstup je 6 m.
Prořezávač nepoužívejte v blízkosti kabelů 
nebo vedení pod proudem či telefonního 
vedení. Při práci udržujte odstup nejméně 
10 m od nadzemního vedení pod proudem.
Nepracujte za deště, ani za zhoršených 
klimatických podmínek.

Ochranná třída III
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Symboly na nabíjecí jednotce

Ochranná třída II

Nabíječku používejte jen v suché místnosti.

Negativní pólování
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Obr. 1
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Popis stroje (viz Obr. 1)

1. Rukojeť nůžek
2. Hlavní spínač 
3. Pojistka hlavního spínače 
4. Tlačítko nastavení rukojeti 
5. Tlačítko pro demontáž nástavce 
6. Lišta na keře 
7.   Lišta na trávu
8.   Baterie

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:
Akumulátorové nůžky s lištou na trávu, lišta na keře, nabíječka baterie, návod k obsluze.

Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.
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4. MONTÁŽ STROJE
1. Výrobek je kompletně sestaven.

5. PŘED POUŽITÍM 
Baterie musí byt před použitím nabita. Doba nabíjení je cca 3–5 hodin. 

Důležité bezpečnostní pokyny pro nabíječky

Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a upozornění, které se nachází na nabíječce, na nářadí 
a v tomto manuálu.

 NEBEZPEČÍ! Na nabíjecích svorkách je 230 V. Nezkoumat vodivými předměty. Nebezpečí vážného nebo 
smrtelného úrazu elektrickým proudem.

 Nabíječka a baterie jsou specifi cky navrženy tak, aby pracovaly dohromady. NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet 
baterii v jiné nabíječce, než je nabíječka přiložená v balení nůžek.

 Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněžení.
 Tato nabíječka není určena pro jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií těchto nůžek. Jakékoli jiné 

použití může vést ke způsobení požáru nebo k vážnému nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 Nabíječka a baterie jsou specifi cky navrženy tak, aby pracovaly dohromady. NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet 

baterii v jiné nabíječce, než je nabíječka přiložená v balení nůžek.
 Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněžení.
 Z důvodu omezení rizika poškození elektrické zástrčky nebo kabelu provádějte odpojování od zásuvky 

tahem za zástrčku a ne za kabel.
 Ujistěte se, zda je kabel veden tak, aby se na něj nešlapalo, nezakopávalo se o něj a aby nebyl poškozen 

nebo jinak namáhán.
 Nabíječka je odvětrávaná drážkovými otvory, které se nachází v horní, a spodní části nabíječky. 

Nepokládejte na horní část nabíječky žádné předměty a nepokládejte nabíječku na takové povrchy, které 
by mohly tyto otvory zablokovat, což by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.

 Umístěte nabíječku v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
 Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k nárazu do nabíječky, k pádu nabíječky nebo k poškození nabíječky jiným 

způsobem.
 Neprovádějte demontáž nabíječky. Svěřte provádění údržby nebo oprav nabíječky autorizovanému 

servisu či prodejci. Nesprávně provedená montáž může vést ke způsobení požáru nebo k vážnému nebo 
smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

 Z důvodu omezení rizika způsobení zranění elektrickým proudem před čištěním nabíječku vždy odpojte ze 
síťové zásuvky. 

 Nikdy se nepokoušejte spojit dvě nabíječky dohromady. 
 V určitých podmínkách s nabíječkou připojenou k síti mohou byt obnažené nabíjecí kontakty uvnitř 

nabíječky zkratovány cizími předměty. Do otvorů nabíječky se nesmí dostat cizí vodivé materiály, jako jsou 
ocelová vlna, hliníkové fólie nebo jiné kovové částečky. 
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 Není-li nabíječka připojena k baterii vždy odpojte nabíječku od síťové zásuvky. 
 Neponořujte nabíječku do vody nebo do jiné kapaliny.

 VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem. Chcete-li usnadnit vychladnutí baterie po použití nářadí, neodkládejte nabíječku 
nebo nářadí na teplých místech, jako jsou kovové budovy nebo nekrytý přívěs.

NEUKLÁDEJTE nebo nepoužívejte nářadí na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C 
(místa uvnitř garáží nebo plechových staveb v letním období).
Nabíječka je určena pro použití se standardním napájecím napětím v domácnosti (230 V).
Nepokoušejte se používat jakékoli jiné napájecí napětí!

Důležité bezpečnostní pokyny pro baterie

 Po dodání není baterie zcela nabita. Nejdříve si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte 
pokyny a postupy pro nabíjení.

 PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
 Baterie by měla byt nabita, jakmile přestane dodávat dostatečný výkon pro práce, které byly s nabitou 

baterií prováděny snadno. NEPOKRAČUJTE v používání nářadí v tomto stavu. 
 Dodržujte uvedený postup pro nabíjení.
 Nespalujte baterii, i když je vážně poškozena nebo zcela opotřebovaná. Baterie by mohla v ohni 

explodovat.
 Při náročné práci nebo při vysokých teplotách může docházet k malým únikům kapaliny z článků baterie. 

V tomto případě se nejedná o závadu. Dojde-li ovšem k porušení vnějšího těsnění a dostane-li se vám 
kapalina na pokožku, postupujte následovně:

 Omyjte se rychle mýdlem a vodou.
 Neutralizujte zasažené místo slabou kyselinou, jako je například citronová šťáva nebo ocet.
 Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte si oči minimálně několik minut čistou vodou 

a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření (poznámka pro lékaře: kapalina je 25–35 % roztok hydroxidu 
draselného.)

 Nepropojujte záporný a kladný pól baterie kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu baterie, což by 
vedlo ke zničení baterie a k možnému popálení nebo k požáru.

 Nabíjejte baterii pouze pomocí nabíječky dodané s tímto výrobkem.

  POZNÁMKA: V tomto nářadí je použita baterie typu Li-Ion, u které nedochází k samovybíjení 
a k paměťovému efektu.

Důležité bezpečnostní pokyny pro nabíjení.

Nejdelší provozní životnosti a výkonu dosáhnete, budete-li baterii nabíjet při teplotách v rozsahu 18–24 °C. 
Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než +4,5 °C, nebo vyšších než +40 °C. 
Tento pokyn je velmi důležitý a zabraňuje vážnému poškození baterie.

 Při nabíjení mohou byt baterie a nabíječka na dotyk teplé. Jedna se o normální jev, který neznamená žádný 
problém.

 Kdykoli je to možné, používejte nabíječku při běžné pokojové teplotě. Z důvodu zabránění přehřátí 
nabíječku nezakrývejte a nenabíjejte baterii na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
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Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
1.  připojením lampy nebo jiného zařízení k síťové zásuvce zkontrolujte proud v zásuvce.
2.  přesuňte nabíječku a baterii na místo, kde je teplota v rozsahu zhruba 18–24 °C.
3.  jestliže problémy s nabíjením přetrvávají, svěřte opravu nabíječky a nářadí autorizovanému servisu či 

prodejci.

Nabíjení (obr 2) 

Před použitím nabíječky se ujistěte, zda jste si přečetli 
všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto 
návodu. 
Opravy tohoto výrobku nesmí provádět uživatel. 
Opravy nabíječky musí provádět autorizovaný servis 
či zajistit prodejce, aby bylo zabráněno poškození 
vnitřních komponentů. 

1. Připojte konektor nabíjecího adaptéru do zdířky 
na nůžkách (Obr. 2, bod 1) 

2. Připojte nabíjecí adapter k síťové zásuvce (230 V 
 50 Hz)

3. Svítící červená dioda (Obr 2, bod 2) signalizuje, 
že se akumulátor nabíjí. Akumulátor je zcela 
nabitý, zhasne-li tato červená dioda. Obr. 2

2

1
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6. UVEDENÍ DO PROVOZU
 DŮLEŽITÉ: Jedná se o výkonné nářadí, které se velmi jednoduše a pohodlně používá. Věnujte prosím 

náležitou pozornost poloze nožů při práci s tímto nářadím, aby nedošlo k vašemu poranění.

Obsluha nářadí (obr. 3)

 POZOR! Nikdy neodstraňujte nebo nerušte 
funkci spínacího zařízení. Spouštěcí pojistka 
zabraňuje náhodnému spuštění vašeho nářadí.

Spuštění nůžek 

1.  Zatlačte pojistku hlavního spínače (obr. 3, bod 1) 
a stiskněte hlavní spínač (obr. 3, bod 2).

2.  Uvolněte pojistku hlavního spínače (obr. 3, bod 1) 

Vypnutí nůžek 

Uvolněte hlavní spínač (obr. 3, bod 2)

Obr. 3
1

2

Nastavení sklonu rukojeti

1. Stisknete tlačítko na rukojeti (obr. 4, bod 1). 
2. Nastavte si požadovaná sklon rukojeti.
3. Po uvolnění tlačítka se rukojeť zafi xuje.

Obr. 4

1

7. VÝMĚNA LIŠT
 

 POZOR! Ostré nože mohou způsobit zranění, lištu vyměňujte pouze v rukavicích.
 POZOR! Při výměně lišty vyjměte baterii z přístroje.

1. Stiskněte pojistky na liště dle obr. 5, bod 1. 
2. Tahem ve směru šipky sejměte lištu. 
3. Nasaďte druhou lištu dle obr. 6 a zacvakněte do těla nůžek.  
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Obr. 5 Obr. 6

1

8. POKYNY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ
1. Zamezte přístupu dětí a zvířat do pracovního prostoru.
2.  Zapínejte přístroj pouze v situaci, kdy se vaše ruce a nohy nenachází v blízkosti nožů.
3.  Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
4.  Nejsou-li nářadí a baterie používány, měly by být uloženy na suchém, vyšším a uzamykatelném místě, 

mimo dosah dětí. Zajistěte, aby nemohlo dojít ke zkratu kontaktů baterie kovovými předměty, jako jsou 
šrouby, hřebíky atd.

5.  Nevyvíjejte na nářadí během práce nadměrný tlak. Nářadí provede práci lepe a bezpečněji, je-li použito pro 
účely, pro jaké je určeno.

6.  Provádějte pečlivou údržbu nářadí. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté, což zaručí jejich lepší 
a bezpečnější použití. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.

7.  Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.

9. POKYNY K POUŽITÍ
Obsluha

 Tento výrobek není určen pro děti a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností 
nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo 
podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

 Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo 
jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.

 Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat. Místní 
předpisy mohou stanovit minimální věk uživatele. Uživatel je odpovědný za škody způsobené třetím 
osobám v pracovní oblasti stroje jako následek jejího používání.

 Stroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 Je-li to nutné, používejte prvky osobní ochrany (rukavice, pracovní obuv, ochranu zraku, respirátory atd.).
 Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých částech stroje.
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Účel použití

 Akumulátorové nůžky na trávu a keře jsou určeny pro použití v soukromých zahradách.
 Za stroje vhodné k použití v soukromých zahradách jsou považována ta zařízení, jejichž roční využití 

zpravidla nepřesahuje 50 provozních hodin a která jsou převážně využívána pro údržbu travních ploch, ne 
však ve veřejných zařízeních, parcích, na sportovištích, ani v zemědělství či lesnictví.

 Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
 Z bezpečnostních důvodů nesmí být stroj používán jako pohonný agregát pro jakékoliv ostatní pracovní 

nástroje a sady nářadí, není-li to výrobcem výslovně povoleno.

Pokyny k používání

 Stroj zapněte a provozujte, jak je uvedeno v návodu k obsluze, pečlivě dbejte všech instrukcí.
 Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vytáhněte kabel nabíječky ze zásuvky elektrické 

sítě.
 Používejte nářadí v dobrém provozním stavu při úkonech, pro které je určeno.
 Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.
 Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
 Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte 

jej do nadměrně prašného prostředí.
 Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která 

jsou zdroji tepla.
 Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek 

neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
 Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
 Nedotýkejte se dílů stroje, dokud se nedostanou zcela do stavu klidu.
 Před uložením stroje v uzavřené místnosti nechte motor ochladit.
 V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy 

a seřízení tohoto výrobku svěřte autorizovanému servisu či prodejci. 
 Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství (poranění, 

popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).
 Použití příslušenství nebo doplňků, které nejsou doporučeny tímto návodem, může zvýšit riziko zranění. 

Ujistěte se, zda je použita správná baterie pro toto nářadí. Před připojením k nabíječce se ujistěte, zda je 
povrch nářadí i baterie čistý a suchý.

 Zajistěte, aby byla baterie nabíjena správnou nabíječkou, která je doporučena výrobcem. Nesprávné 
použití může vést k riziku zranění elektrickým proudem, k přehřátí baterie nebo k úniku korozivní kapaliny 
z baterie.

 Svěřujte opravy nářadí pouze kvalifi kované osobě, která bude používat originální náhradní díly.
 Toto nářadí je vyrobeno v souladu s požadavky příslušných bezpečnostních předpisů. 
 V jiných případech dojde k značnému ohrožení uživatele.

Likvidace baterie

 Zajistěte bezpečnou likvidaci baterie podle pokynů výrobce.
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Elektrická bezpečnost

Nabíječku akumulátoru lze připojit k jakékoliv zástrčce, zabraňující výbojům, která byla nainstalovaná dle 
daných norem.
Zástrčka musí být napájená pomoci 230 V  50 Hz.
Odpojte nabíječku, nebudete-li ji déle používat, provádíte-li výměnu nástroje nebo údržbu nářadí.

10. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Údržba

 POZOR! Vyjměte baterii z přístroje, nebudete-li ho používat. Baterii vyjměte i v případě výměny lišty.
 Kontrolujte, nejeví-li zařízení známky opotřebení.
 Dojde-li k poškození nabíječky (obal, vodiče nebo konektor), zajistěte si ihned její výměnu v autorizovaném 

servisu či u prodejce.
 Pravidelná péče o stroj zajišťuje nejen dlouhou životnost a výkon.
 Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, nejsou-li části stroje opotřebené nebo poškozené.
 Poškozené nebo opotřebené části vyměňte. Aby byl stroj vždy vyvážen, vyměňujte vždy celou sadu 

opotřebených nebo poškozených nástrojů.
 Opotřebené či poškozené části stroje smí vyměnit pouze v autorizovaném servisu či zajistí prodejce.
 Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.
 Pro čištění plastových částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčeny ve vlažné vodě.
 Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu 

výrobku.
 Stroj nečistěte pod tekoucí vodou ani do vody neponořujte.
 Po výměně pracovního nástroje se ujistěte, zda je pracovní nástroj zajištěn ve správné poloze.
 Po každém použití nůžek musí byt nůž včas očištěn a namazán. Budou-li nůžky nepřetržitě používány 

dlouhodobě, mazání by mělo byt prováděno během práce.

Uskladnění
Ukládejte nářadí na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo nebezpečných výparů. Na 
stroj nestavte žádné další předměty.

Pokyny k použití | Údržba a uskladnění
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11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Baterie ....................................................................................................................................................................................... 7,2V/1,5 Ah
Typ baterie .............................................................................................................................................................................................Li-ion
Otáčky naprázdno ............................................................................................................................................................. 1200 ot./min
Délka lišty na keře  .......................................................................................................................................................................170 mm
Šířka lišty na trávu  ........................................................................................................................................................................90 mm
Kapacita baterie ...............................................................................................................................................................................1,5 Ah
Doba nabíjení .......................................................................................................................................................................cca 4 hodiny
Hmotnost .............................................................................................................................................................................................1,3 kg

Nabíječka
Vstupní napájecí napětí  ................................................................................................................................................. 230 V  50 Hz
Výstupní napětí  ............................................................................................................................................................ 9 V DC, 400 mA

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 
si právo na jejich změnu.

Technické údaje
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12. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů. 
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.
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Prohlášení o shodě

13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/značka:  Akumulátorové nůžky na trávu a keře/ FIELDMANN

Typ/model:  FZN 5101 A
 DC 7,2 V, Třída III, IPX0, řezná délka 170 mm, řezná šířka 90 mm, LWA = 90 dB

Výrobce:  FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika
 DIČ: CZ26726548

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení vyhovuje příslušným harmonizačním právním předpisům Unie:
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o bateriích 2013/56/EU
Směrnice RoHS 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy a ostatní technické specifi kace:
EN 60335-1:2012+A11
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 62233:2008
EN 50636-2-94:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:






