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ESKÝ (originální návod k obsluze) 

Legenda všeobecného vyobrazení 
 

1-1. Akumulátor 
1-2. Tla ítka 
2-1. Odjiš ovací tla ítko 
2-2. Spouš  
3-1. Kontrolka 
6-1. Sm r st íhání 
6-2. Naklo te epel 
6-3. St íhaný povrch živého plotu 
7-1. Provázek 
11-1. Upínací matice 
11-2. Sb ra  t ísek 
11-3. Šrouby st íhacích nož  
11-4. P ed nasazením sb ra e od ezk   

je t eba vždy nasadit kryt nož  
12-1. Kartá  
13-1. Strojní olej 
14-1. Kryt kotou e 
15-1. Spodní kryt 
15-2. Pojistná pá ka 
15-3. Stisknout 
15-4. Oto it 
16-1. Spodní kryt 
17-1. Šrouby 

18-1. Klika 
18-2. St íhací nože 
19-1. Kryt kotou e 
20-1. Ohnutá ást základní desky  

st íhacích nož  
21-1. Šrouby 
22-1. Pojistná pá ka 
22-2. Spodní kryt 
24-1. Drážka ve spodním krytu 
24-2. Pojistná pá ka 
25-1. Otvor k zav šení 
26-1. St íhací nože 
26-2. Základový rám 
26-3. Kryt kotou e 
28-1. Kryt kotou e 
28-2. St íhací nože 
29-1. Zapušt ná ást kliky 
29-2. epy 
29-3. Klika 
29-4. Naneste mazivo 
30-1. Základní deska 
30-2. Otvor v základní desce st íhacích  

nož  

30-3. Oválné otvory, jež jsou p ekryty 
32-1. Spodní kryt 
32-2. Pojistná pá ka 
34-1. Drážka ve spodním krytu 
34-2. Pojistná pá ka 
35-1. Kryt kotou e 
36-1. Spodní kryt 
36-2. Pojistná pá ka 
36-3. Stisknout 
36-4. Oto it 
37-1. Spodní kryt 
37-2. epel 
37-3. Klika 
38-1. Drážka 
38-2. Základový rám 
39-1. Voli  režimu 
39-2. Vý n lek základového rámu 
39-3. Základový rám 
40-1. Voli  režimu 
40-2. Vý n lek základového rámu 
40-3. Základový rám 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model UH200D 

Délka epele 200 mm 

Po et zdvih  za minutu (min-1) 1 250 

Celková délka 460 mm 

Hmotnost netto 1,2 kg 

Jmenovité nap tí 10,8 V DC 

Akumulátor BL1013 

Nabíje ka akumulátoru DC10WA 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit. 

• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003 

 
END010-3 

Symboly 
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i 
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s 
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

 Bu te obzvlášt  opatrní a dávejte pozor. 
 
 P e t te si návod k obsluze. 

 
 Nebezpe í – pozor na odmršt né 

p edm ty. 
 Nepracujte v blízkosti okolostojících 

osob. 
 St íhací za ízení pokra uje po vypnutí 

motoru v pohybu. 

 Za ízení nevystavujte vlhkosti. 
 
 Jen pro státy EU 

Elektrická za ízení ani akumulátory 
nelikvidujte sou asn  s domovním 
odpadem! 
Vzhledem k dodržování evropské 
sm rnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických za ízeních, 
sm rnice 2006/66/ES o bateriích, 
akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech s jejich implementací v 
souladu s národními zákony musí být 
elektrická za ízení a bloky akumulátor  
po skon ení životnosti odd len  

Cd
Ni-MH
Li-ion
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shromážd ny a p edány do ekologicky 
kompatibilního recykla ního za ízení. 

ENE014-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k zast ihování živých plot . 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 73,7 dB(A) 
Nejistota (K): 2,5 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 
(A). 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy EN60745: 

    

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

St íhání trávníku s volitelnými st íhacími noži na 
trávu 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
IEC60335: 

    

Hladina akustického tlaku (LpA): 75,9 dB(A) 
Nejistota (K): 2,5 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 
(A). 

    

Používejte ochranu sluchu 
 

 
 
 
 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) 
ur ená podle normy IEC60335: 

    

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a 
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH021-7 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 

Popis za ízení:  
Akumulátorové n žky na živé ploty 
. modelu/typ: UH200D 

Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ 
ÚDAJE". 

vychází ze sériové výroby 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2000/14/ES, 2006/42/ES 
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 
normami i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace je k dispozici na adrese:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 

Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí 
2000/14/ES byl v souladu s p ílohou V. 
Nam ená hladina akustického výkonu: 81,8dB (A) 
Zaru ená hladina akustického výkonu: 84dB (A) 
 

 
 
 
 
 
 



100 

27.7.2011 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
editel 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

ENH003-14 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
Popis za ízení:  
Akumulátorové n žky na trávu 
. modelu/typ: UH200D 

vychází ze sériové výroby 
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 
normami i normativními dokumenty: 

EN60335, EN60745 
Technická dokumentace je k dispozici na adrese:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

27.7.2011 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
editel 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému 
ná adí 

  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 
upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 
proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
 
 
 
 
 
 
 

GEB062-5 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÝM N ŽKÁM 
NA ŽIVÉ PLOTY 
1. Udržujte všechny ásti t la v bezpe né 

vzdálenosti od nož . Neodstra ujte st íhaný 
materiál a nedržte materiál, když se nože 
pohybují. P i odstra ování uvíznutého 
materiálu musí být spouš  vypnuta. Chvíle 
nepozornosti p i používání zast ihova e m že mít 
za následek vážné zran ní. 

2. P i p enášení držte zast ihova  za rukoje  a 
nechte jej vypnutý. P i p eprav  a skladování 
zast ihova e na nože vždy nasa te kryt. 
Správnou manipulací se zast ihova em snížíte 
riziko zran ní noži. 

3. Elektrické ná adí držte pouze za izolované ásti 
držadel, nebo  st íhací nože mohou narazit na 
skryté elektrické vedení. P i kontaktu st íhacích 
nož  s vodi em pod nap tím se m že proud 
p enést do nechrán ných kovových ástí ná adí a 
obsluha m že utrp t úraz elektrickým proudem. 

4. Nepoužívejte zast ihova  v dešti ani v mokrém 
nebo velice vlhkém prost edí. Elektrický motor 
není vod odolný. 

5. Uživatelé, kte í používají zast ihova  poprvé, by 
m li požádat o radu k používání zkušené 
uživatele. 

6. Zast ihova  nesmí používat d ti a osoby mladší 
18 let. Mladiství starší 16 let mohou být tohoto 
omezení zprošt ni, pokud pod dohledem 
odborníka absolvují školení. 

7. Zast ihova  obsluhujte pouze tehdy, jste-li v 
dobrém fyzickém stavu. Únava vede ke snížení 
pozornosti. Opatrní bu te zejména na konci 
pracovního dne. Veškerou práci provád jte klidn  
a opatrn . Uživatel je zodpov dný za všechny 
škody zp sobené t etím stranám. 

8. Nikdy nepoužívejte zast ihova  pod vlivem 
alkoholu, drog nebo lék . 

9. Mezi základním vybavením zast ihova e jsou 
silné kožené rukavice, které je nutné p i práci 
vždy používat. Používejte také pevnou obuv s 
protiskluzovou podrážkou. 

10. P ed zahájení práce zkontrolujte, zda jsou n žky 
v dobrém stavu umož ujícím bezpe né používání. 
Zkontrolujte, zda jsou správn  nainstalovány kryty. 
N žky nesm jí být používány, pokud nejsou 
kompletní. 

11. P ed zahájením práce se ujist te, že máte prostor 
pro stabilní postoj. 

12. P i práci držte nástroj pevn . 
13. Ná adí nespoušt jte zbyte n  naprázdno. 
14. Pokud se n žky dostanou do kontaktu s 

oplocením i jiným tvrdým objektem, okamžit  
vypn te motor a vyjm te blok akumulátoru. 
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Zkontrolujte, zda nejsou n žky poškozené a p i 
zjišt ní poškození zajist te neprodlen  opravu. 

15. P ed kontrolou, opravováním i odstra ováním 
zachyceného materiálu za ízení vždy vypn te a 
vyjm te blok akumulátoru. 

16. P ed provád ním jakékoli údržby n žky vypn te a 
vyjm te blok akumulátoru. 

17. P i p enášení za ízení na jiné místo (i p i práci) vždy 
vyjm te blok akumulátoru a na st íhací nože nasa te 
kryt. N žky nikdy nep enášejte ani nep epravujte 
zapnuté. N žky nikdy neberte do rukou za nože. 

18. Po použití a p ed dlouhodob jším skladováním 
zast ihova  o ist te - zejména nože. Naolejujte 
nože a nasa te kryt. Kryt dodaný s p ístrojem lze 
pov sit na ze  a zast ihova  tak lze bezpe n  a 
prakticky skladovat. 

19. Skladujte zast ihova  s nasazeným krytem v 
suché místnosti. Uchovávejte jej mimo dosah d tí. 
Nikdy zast ihova  neskladujte venku. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

GEB070-2 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
AKUMULÁTOROVÝM N ŽKÁM 
NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY 

 VAROVÁNÍ! D LEŽITÉ! P ED POUŽITÍM SI 
POZORN  P E T TE veškerá bezpe nostní 
upozorn ní a všechny pokyny. Zanedbání upozorn ní 
a pokyn  m že mít za následek úraz elektrickým 
proudem, vznik požáru nebo vážné zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 
uschovejte pro budoucí pot ebu. 
Obecné pokyny 
1. K zajišt ní správného provozu je nutné, aby si 

uživatelé pro etli tento návod k obsluze a 
seznámili se s obsluhou za ízení. Nedostate n  
informovaní uživatelé mohou v d sledku 
nesprávné manipulace vystavit nebezpe í sebe i 
další osoby. 

2. Nikdy nedovolte, aby za ízení používaly osoby 
neobeznámené s t mito pokyny a osoby (v etn  
d tí) s omezenými fyzickými, smyslovými i 
duševními schopnostmi nebo s nedostate nými 
zkušenostmi a znalostmi. V k obsluhy m že být 
omezen místními p edpisy. 

3. Za ízení používejte vždy s maximální opatrností a 
pozorností. 

4. Se za ízením pracujte pouze pokud jste v dobrém 
fyzickém stavu. Veškerou práci provád jte klidn  a 
opatrn . i te se zdravým úsudkem a pamatujte, 
že za nehody nebo vystavení jiných osob a jejich 
majetku nebezpe í odpovídá obsluha i uživatel. 

5. Se za ízením nikdy nepracujte v blízkosti osob, 
zvlášt  pak d tí a domácích zví at. 

6. Za ízení nikdy nepoužívejte po požití alkoholu i 
lék  a ani pokud jste unavení i nemocní. 

7. V p ípad  zpomalení otá ek nebo p i výskytu 
jakýchkoli obtíží i nenormálních projev  vypn te 
okamžit  motor. 

8. P i odpo inku a ponechání za ízení bez dozoru 
vypn te motor, vyjm te blok akumulátoru a za ízení 
uložte na bezpe ném míst , abyste zamezili 
ohrožení ostatních osob i poškození za ízení. 

9. Nesnažte se za ízení zrychlovat. Za ízení svou 
práci vykoná lépe a s nižší pravd podobností 
nebezpe í zran ní takovou rychlostí, na jakou 
bylo zkonstruováno. 

10. Po ínejte si obez etn . Vždy zaujm te pevný 
postoj bez ztráty rovnováhy. 

Osobní ochranné prost edky 
1. Vhodn  se oblékn te. Používejte vhodný a 

funk ní od v – p iléhavý a neomezující v pohybu. 
Nenoste šperky ani od v, jenž by se mohl 
nebezpe n  zaplést. Máte-li dlouhé vlasy, noste 
ochrannou pokrývku hlavy. 

2. P i každé práci se za ízením používejte ochranu 
zraku a pevnou obuv. 

Elektrická bezpe nost a bezpe nost 
akumulátor  
1. Nepracujte v nebezpe ném prost edí. Za ízení 

nepoužívejte na vlhkých i mokrých místech a 
nevystavujte jej dešti. Vnikne-li do za ízení voda, 
zvýší se nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 

2. Nabíjení provád jte pouze pomocí nabíje ky 
ur ené výrobcem. Nabíje ka vhodná pro jeden 
typ akumulátoru m že p i použití s jiným blokem 
akumulátoru vyvolat nebezpe í požáru. 

3. V za ízení používejte pouze výslovn  ur ené 
bloky akumulátor . Použití jiných blok  
akumulátor  m že p edstavovat nebezpe í 
zran ní i vzniku požáru. 

4. Není-li blok akumulátoru používán, uložte jej na 
místo bez kovových p edm t , jimiž jsou 
nap íklad kancelá ské sponky, mince, klí e, 
h ebíky, šrouby i jiné drobné kovové p edm ty, 
jež by mohly spojit kontakty. Zkratování kontakt  
akumulátoru m že zp sobit popáleniny i požár. 

5. P i nesprávném zacházení m že z akumulátoru 
uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto 
látkou. Dojde-li k necht nému kontaktu, omyjte 
zasažené místo vodou. P i zasažení o í omyjte 
místo vodou a vyhledejte léka skou pomoc. 
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Kapalina z akumulátoru m že zp sobit 
podrážd ní i poleptání. 

6. Akumulátor (akumulátory) nelikvidujte 
vhazováním do ohn . lánky mohou vybuchnout. 
P i likvidaci postupujte podle místních p edpis , 
jež mohou zahrnovat zvláštní pokyny. 

7. Akumulátory neotevírejte a nepoškozujte. 
Vypušt ný elektrolyt je žíravý a m že zp sobit 
poran ní o í nebo pokožky. P i spolknutí m že 
být jedovatý. 

Startování za ízení 
1. Ujist te se, zda nejsou v blízkosti žádné d ti a 

další osoby a také dejte pozor na zví ata poblíž 
místa vykonávané práce. V p ípad  výskytu osob 
p esta te za ízení používat. 

2. P ed prací vždy zkontrolujte, zda je za ízení 
bezpe n  provozuschopné. Zkontrolujte 
bezpe nost st íhacího nástroje, krytu a správnou 
bezproblémovou funkci spoušt /spoušt cí pá ky. 
Zkontrolujte, zda jsou držadla istá a suchá a 
vyzkoušejte funkci start/stop. 

3. P ed dalším používáním za ízení zkontrolujte, 
zda nejsou poškozené n jaké díly. Poškozený 
kryt i jiné ásti je t eba pe liv  zkontrolovat a 
posoudit, zda budou i nadále správn  fungovat a 
plnit p íslušnou funkci. Zkontrolujte vyrovnání 
pohyblivých ástí, spoje pohyblivých ástí, zda 
nejsou n které díly rozbité i uvoln né a zda 
nenastaly n jaké potíže ovliv ující jeho funkci. 
Pokud není v této p íru ce stanoveno jinak, musí 
být poškozený kryt i jiný díl ádn  opraven nebo 
vym n n autorizovaným servisem. 

4. Motor startujte pouze tehdy, pokud máte ruce i 
nohy mimo dosah st íhacího nástroje. 

5. P ed startováním se ujist te, zda není st íhací 
nástroj v kontaktu s žádnými p edm ty. 

Provoz 
1. Se za ízením pracujte pouze p i dostate ném 

osv tlení a za dobré viditelnosti. V zimním období 
dejte pozor na kluzká a vlhká místa s ledem a 
sn hem (nebezpe í uklouznutí). Vždy si zajist te 
bezpe ný postoj. 

2. Dejte pozor, abyste si o st íhací nástroj neporanili 
ruce a nohy. 

3. Nikdy nest jte na žeb íku se spušt ným za ízením. 
4. Se za ízením nikdy nešplhejte na stromy za 

ú elem pro ezávání. 
5. Nikdy nepracuje na nestabilních površích. 
6. Z pracovního prostoru odstra te písek, kameny, 

h ebíky apod. Cizorodá t lesa mohou poškodit 
st íhací nástroj a zp sobit nebezpe ný zp tný ráz. 

7. Jestliže st íhací nástroj narazí do kamen  i 
jiných tvrdých p edm t , ihned vypn te motor a 
nástroj prohlédn te. 

8. St íhací nástroj pravideln  a v krátkých 
intervalech kontrolujte, zda není poškozený 
(vlasové trhliny zjistíte sluchem p i poklepání). 

9. P ed zahájením práce musí být st íhací nástroj 
uveden do plných pracovních otá ek. 

10. St íhací nástroj musí být opat en p íslušným 
krytem. Za ízení nikdy nezapínejte s poškozenými 
kryty ani bez kryt  nasazených na míst ! 

11. B hem provozu musí být použity všechny 

ochranné prvky a kryty dodané k za ízení. 

12. V následujících p ípadech ze za ízení vždy 

vyjm te blok akumulátoru: 

 kdykoli necháte za ízení bez dozoru; 

 p ed uvol ováním zablokování; 

 p ed kontrolou, išt ním i provád ní prací 

na za ízení; 

 po odmršt ní cizorodého p edm tu; 

 kdykoli za ne za ízení neobvykle vibrovat. 

13. Zajist te, aby ventila ní otvory z staly vždy 

pr chodné a neucpané. 

St íhací nástroje 
1. Pro plánovanou práci použijte pouze správný 

st íhací nástroj. 

Pokyny k údržb  
1. P ed zahájením práce je nutné zkontrolovat stav 

za ízení, zvlášt  pak st íhacího nástroje a 

ochranných prvk . 

2. P i vým n  st íhacích nástroj  a také p i išt ní 

za ízení i st íhacího nástroje vypn te motor a 

vyjm te blok akumulátoru. 

3. Zkontrolujte, zda nejsou povolené spoje a zda 

za ízení nejeví známky poškození, nap . zda 

nejsou ve st íhacím p íslušenství praskliny. 

4. P i mazání a vým n  p íslušenství postupujte 

podle pokyn . 

5. Není-li za ízení používáno, uložte je pod st echu 

na suché a vyvýšené i uzamykatelné místo –

 mimo dosah d tí. P ed uložením za ízení 

vy ist te a prove te údržbu. 

6. Používejte pouze výrobcem doporu ené náhradní 

díly a p íslušenství. 

7. Za ízení pravideln  kontrolujte a udržujte, zvlášt  

p ed a po použití. Za ízení nechávejte opravovat 

pouze v našem autorizovaném servisním st edisku. 

8. Držadla udržujte suchá, istá a neumazaná 

olejem i vazelínou. 

TUTO PUBLIKACI SI 
USCHOVEJTE K DALŠÍMU 
POUŽITÍ 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 
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ENC009-1 

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ 
POKYNY 

AKUMULÁTOR 
1. P ed použitím akumulátoru si p e t te 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku 
využívajícím baterii. 

2. Akumulátor nedemontujte. 
3. Pokud se p íliš zkrátí provozní doba 

akumulátoru, p erušte okamžit  provoz. V 
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání, 
popálení nebo dokonce výbuchu. 

4. Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem, 
vypláchn te je istou vodou a okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke 
ztrát  zraku. 

5. Akumulátor nezkratujte: 
(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým 

materiálem. 
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými 

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky, 
mince, apod. 

(3) Akumulátor nevystavujte vod  ani dešti. 
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok 
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i 
poruchu. 

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, 
kde m že teplota p ekro it 50 C (122 F). 

7. Nespalujte akumulátor, ani když je vážn  
poškozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor 
m že v ohni vybuchnout. 

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s 
ní nenaráželi. 

9. Nepoužívejte poškozené akumulátory.  

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
Tipy k zajišt ní maximální životnosti 
akumulátoru 
1. Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k 

úplnému vybití baterie. 
Pokud si povšimnete sníženého výkonu 
nástroje, vždy jej zastavte a dobijte 
akumulátor. 

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor. 
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru. 

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v 
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F). 
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor 
zchladnout. 

 

 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý 

a je odpojen jeho akumulátor. 

Instalace a demontáž akumulátoru 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed nasazením i sejmutím bloku akumulátoru 

ná adí vždy vypn te. 

• P i nasazování i snímání bloku akumulátoru 
pevn  držte ná adí i akumulátor. V opa ném 

p ípad  vám mohou ná adí nebo akumulátor 

vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich 

poškození i ke zran ní. 

P i demontáži akumulátoru je nutno b hem vysunování 

z nástroje stisknout tla ítka na obou bocích akumulátoru. 

P i instalaci akumulátor držte tak, aby p ední strana 

zapadla do otvoru pro akumulátor, a zasu te jej na 

místo. Akumulátor zasu te na doraz, až zacvakne na 

místo. 
 

POZOR: 
• Akumulátor zasunujte vždy až na doraz, dokud 

není zajišt n na svém míst . V opa ném p ípad  

m že akumulátor vypadnout a zp sobit zran ní 

vám nebo okolostojícím osobám. 

• Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li 

akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej 

správn . 

Systém ochrany akumulátoru 
Ná adí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. 

Tento systém automaticky p eruší napájení motoru, aby 

se prodloužila životnost akumulátoru. 

Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z 

níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu 

automaticky vypne: 

• P etížení: 

S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že 

dochází k odb ru mimo ádn  vysokého 

proudu. 

V takovém p ípad  uvoln te spouš  ná adí a 

ukon ete innost, jež vedla k p etížení 

za ízení. Potom ná adí op tovným 

stisknutím spoušt  znovu spus te. 

• Nízké nap tí akumulátoru: 

Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká 

a ná adí nebude pracovat. Po stisknutí 

spoušt  se motor znovu rozeb hne, avšak 

brzy se zastaví. V takovém p ípad  vyjm te 

akumulátor a dobijte jej. 
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Zapínání 

Fig.2 

POZOR: 
• P ed vložením akumulátoru do nástroje vždy 

zkontrolujte správnou funkci spoušt  a zda se po 
uvoln ní vrací do vypnuté polohy. 

K zamezení náhodnému stisknutí spoušt  je za ízení 
vybaveno odjiš ovacím tla ítkem. 
Chcete-li za ízení spustit, stiskn te odjiš ovací tla ítko a 
potom spouš . Vypnutí provedete uvoln ním spoušt . 
Odjiš ovací tla ítko lze stisknout z pravé i levé strany. 

Kontrolka 

Fig.3 

Po spušt ní ná adí se aktivuje kontrolka ukazující stav 
kapacity bloku akumulátoru. 
P i p etížení a zastavení ná adí b hem provozu se 
kontrolka rozsvítí erven . 
Stavy kontrolky a p íslušná opat ení jsou uvedeny v 
následující tabulce. 
 

Poznámka 1: Doba, za jakou se kontrolka rozsvítí, se liší podle teploty na pracovišti a stavu 
bloku akumulátoru.

Kontrolka

Kontrolka červeně bliká.

Kontrolka se rozsvítí 
červeně. (Poznámka 1)

Kontrolka se rozsvítí 
červeně. (Poznámka 1)

Stav

Signalizuje vhodný čas k výměně 
akumulátoru, jakmile je používaný 
akumulátor téměř vybitý.

Tato funkce je aktivní, pokud je 
téměř vybitý akumulátor. 
Nyní se nástroj úplně zastaví.

Došlo k automatickému vypnutí 
v důsledku přetížení.

Prováděná činnost

Co nejdříve nabijte blok 
akumulátoru.

Nabijte blok akumulátoru.

Vypněte nářadí.

 
010970 

PRÁCE 
P ed použitím za ízení si p e t te bezpe nostní 
upozorn ní. 
 

POZOR: 
• P i st íhání dávejte pozor, abyste omylem 

nezasáhli kovový plot nebo jiné tvrdé objekty. 
Nože se mohou rozbít a zp sobit vážné zran ní. 

• Dejte také pozor, aby se nože za ízení nedostaly 
do kontaktu se zemí. 

• P esahování zast ihova em, zejména ze žeb íku, 
je velice nebezpe né. P i práci nest jte na 
kymácejícím se nebo jinak nestabilním povrchu. 

Fig.4 

Nest íhejte s tímto zast ihova em v tve siln jší než 10 
mm v pr m ru. Ty je nutné p edem ost íhat n žkami do 
úrovn  zást ihu. 
 

POZOR: 
• Nest íhejte uschlé stromy ani podobné tvrdé objekty. 

V opa ném p ípad  m že dojít k poškození nástroje. 
• S nožem na st íhání živých plot  nest íhejte trávu 

ani plevel. Tráva i plevel se mohou do nož  na 
živé ploty zaplést. 

Fig.5 

Uchopte n žky jednou rukou, stiskn te odjiš ovací 
tla ítko, stiskn te spouš  a za ízení ve te vp edu p ed 
t lem. 

Fig.6 

P i st íhání naklo te epel ve sm ru st íhání a pomalu 
postupujte tak, abyste p es metr délky p ešli za 3 až 4 
sekundy. 

Fig.7 

Abyste zast ihli horní ást živého plotu rovnom rn , 
m žete napnout provázek v požadované cílové výšce a 
p i st íhání se ídit podle tohoto provázku. 

Fig.8 

P ipojením sb ra e t ísek (p íslušenství) k nástroji p i 
vodorovném st íhání m žete zabránit odlétávání 
odst ihnutých list . 

Fig.9 

K dosažení rovnom rného svislého zást ihu je vhodné 
st íhat zdola nahoru. 

Fig.10 

Zimostráz a rododendron st íhejte odzdola nahoru, 
dosáhnete tak p kného výsledku. 
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Montáž a demontáž sb ra e t ísek 
(p íslušenství) 
 

POZOR: 
• P ed nasazováním i snímáním sb ra e od ezk  

se vždy ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je 

vyjmut akumulátor. 

POZNÁMKA: 
• P i nasazování sb ra e t ísek vždy používejte 

rukavice, aby nedošlo k p ímému kontaktu nož  s 

rukama. V opa ném p ípad  m že dojít ke zran ní. 

• P i nasazování sb ra e od ezk  pracujte vždy 

opatrn , abyste se neporanili o st íhací nože. 

• Sb ra  t ísek zachycuje odst ihnuté listí a 

usnad uje jeho sb r. Lze jej nainstalovat na obou 

stranách nástroje. 

Fig.11 

Sb ra  od ezk  umíst te na st íhací nože tak, aby jeho 

vý ezy p esahovaly šrouby na st íhacích nožích a 

zajist te jej dv ma upínacími maticemi. 

P i snímání sb ra e od ezk  povolte a vyjm te dv  

upínací matice a sb ra  vyjm te. 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen akumulátor. 

išt ní nástroje 
Nástroj o ist te set ením prachu suchým nebo v 

mýdlové vod  navlh eným had íkem. 
 

POZOR: 
• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 

ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Údržba st íhacích nož  

Fig.12 

P ed použitím a jednou za hodinu b hem práce 

namažte nože strojním olejem nebo podobným 

mazivem. 

Fig.13 

Po použití odstra te prach z obou stran nož  drát ným 

kartá em, ot ete je had íkem a potom naneste olej s 

nízkou viskozitou, nap íklad strojní olej, a mazací olej ve 

spreji. 
 

POZOR: 
• Nemyjte nože ve vod . V opa ném p ípad  m že 

dojít ke korozi nebo poškození nástroje. 

 

 

Nasazení a sejmutí nož  na živé ploty 
 

POZOR: 
• P ed snímáním i nasazováním st íhacích nož  se 

vždy ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je 

vyjmut akumulátor. 

• P i nasazování st íhacích nož  vždy používejte 

rukavice a nesundávejte kryt nož , aby nedošlo 

k jejich p ímému kontaktu s rukama i obli ejem. V 

opa ném p ípad  m že dojít ke zran ní. 

POZNÁMKA: 
• Nestírejte mazivo z p evodovky ani kliky. V 

opa ném p ípad  m že dojít k poškození nástroje. 

• P esný postup pro demontáž a montáž epele 

naleznete na zadní stran  obalu epele. 

Sejmutí nož  na živé ploty 

Fig.14 

POZOR: 
• P ed snímáním i nasazováním st íhacích nož  

nasa te na nože kryt. 

Oto te ná adí. 

Fig.15 

Jestliže chcete st íhací nože vyjmout, stiskn te 

zajiš ovací pá ku, podržte ji stisknutou a spodním 

krytem oto te sm rem vlevo, až se symbol  na 

spodním krytu vyrovná se symbolem  na zajiš ovací 

pá ce. 

Fig.16 

Z ná adí sejm te spodní kryt. 

Fig.17 

Mincí i podobným nástrojem povolte dva šrouby a 

vyjm te st íhací nože. 
 

POZNÁMKA: 
• Nevytahujte šrouby. St íhací nože lze vyjmout, 

aniž byste povolené šrouby vytáhli. 

Fig.18 

Ze st íhacích nož  vyjm te kliku. 
 

POZNÁMKA: 
• Klika m že z stat v ná adí. 
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Nasazení nož  na živé ploty 

1 2

3

 

 
010904 

P ipravte si kliku, spodní kryt a nové st íhací nože. 

1 2

 

 
010905 

Nastavte polohu t í záchytných ep , aby byly 
vyrovnány se základní vyrovnávací linií na plášti ná adí. 

1

2

3
4

 

 
010906 

Na záchytné epy nasa te kliku zapušt nou ástí 
sm rem dol . Na okraje kliky nyní naneste malé 
množství maziva - použijte mazivo dodané ke st íhacím 
nož m jako p íslušenství nebo mazivo z vnit ku 
p evodovky. 

1

2

3

 

 
010907 

Zarovnejte oválný otvor v horním noži s otvorem v dolním 
noži. Posunujte noži, aby se otvor v základní desce nož  
dostal do st edu t chto p ekrytých oválných otvor . 

Fig.19 

Sundejte kryt nož  ze staré epele a nasa te jej na 
novou epel, aby byla manipulace p i montáži jednodušší. 

Fig.20 

Oto te nože vzh ru nohama a nasa te je tak, aby ep 
ná adí dosedl do otvoru st íhacích nož . Ohnutou ást 
základní desky st íhacích nož  nasa te do drážky v 
plášti ná adí. Potom se ujist te, zda je základní deska 
st íhacích nož  usazená na míst . 

Fig.21 

Mincí i podobným nástrojem pevn  dotáhn te dva 
šrouby. 

Fig.22 

Nasa te spodní kryt tak, aby byl symbol  na spodním 
krytu vyrovnán se symbolem  na zajiš ovací pá ce. 

Fig.23 

Spodní kryt zatla te dol  a takto p itla eným krytem 
oto te sm rem vpravo, až se symbol  na štítku 
vyrovná se symbolem  na zajiš ovací pá ce (spodní 
kryt je zcela zajišt n). 

Fig.24 

Nyní se ujist te, zda zajiš ovací pá ka dosedla do 
drážky ve spodním krytu. 
 

POZOR: 
• Nikdy nepoužívejte ná adí bez nasazeného 

spodního krytu. 

Sundejte kryt nož  a potom zapn te nástroj, abyste 

zkontrolovali správný pohyb. 
 

POZNÁMKA: 
• Pokud epel nefunguje správn , spojení mezi 

klikou a epelí není dobré. Opakujte celý postup 

od za átku. 

Skladování 

Fig.25 

Otvor k zav šení v dolní ásti ná adí se hodí k zav šení 

ná adí na h ebík i šroub ve zdi. 

Nasa te kryt nož  na epel, aby nebyly nože odkryty. 

Uchovávejte nástroj mimo dosah d tí. 

1. Oválné otvory, jež jsou p ekryty 
2. Otvor v základní desce st íhacích nož  
3. Základní deska 

1. Klika 
2. Naneste mazivo. 
3. epy 
4. Zapušt ná ást kliky 

1. Základní vyrovnávací linie na plášti za ízení 
2. epy 

1. Klika 
2. Spodní kryt 
3. St íhací nože 
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Uchovávejte nástroj na míst , kde nebude vystaven 

vod  ani dešti. 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a 
veškerá další údržba i se izování provád ny 
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s 
použitím náhradních díl  Makita. 

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Kryt st íhacích nož  na živé ploty 

• Sestava st íhacích nož  na živé ploty 

• Sb ra  od ezk  k zast ihování živých plot  

• Originální akumulátor a nabíje ka Makita 

Využití za ízení jako akumulátorových n žek 
na trávu 
P i použití st íhacích nož  na trávu (volitelné 

p íslušenství) a sady ke zm n  na druhý režim lze 
ná adí použít jako n žky na trávu.  
Pokud chcete za ízení využít ke st íhání trávy, musíte 
nejprve nože na živé ploty vym nit za nože ke st íhání 
trávy. 
Informace o sejmutí nož  na živé ploty naleznete ve 
výše uvedené ásti s názvem „Sejmutí nož  na živé 

ploty".  

Informace o nasazení st íhacích nož  na trávu 

naleznete níže, v ásti s názvem „Nasazení a sejmutí 

st íhacích nož  na trávu". 

• Sestava st íhacích nož  na trávu (k n žkám na 

trávu) 

• Sada ke zm n  na druhý režim zahrnuje 

následující t i prvky p íslušenství 
• Kryt st íhacích nož  na trávu (k n žkám na trávu) 

• Ukládací pouzdro (pro dolní ást nož ) 

• Základový rám (k n žkám na trávu) 
 

1

2 3
4
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• Nástavec prodlouženého držadla (k n žkám na 

trávu) 
 

POZNÁMKA: 
• N které položky seznamu mohou být k za ízení 

p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené 
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• P ed provád ním libovolných prací na nástroji se 

vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je 

odpojen jeho akumulátor. 

 

Nasazení a sejmutí krytu nož  
 

POZOR: 
• P i nasazování i snímání krytu nož  bu te 

opatrní, abyste se neporanili o st íhací nože. 

Kontakt se st íhacími noži m že zp sobit zran ní. 

Fig.26 

Fig.27 

Kryt nož  nasu te ze strany ná adí, až kryt ost í zcela 

zakryje a pak na n j zap edu mírn  zatla te sm rem 

k ná adí. 

Sejmutí krytu nož  provedete opa ným postupem. 

 

 

1. St íhací nože na trávu 
2. Kryt st íhacích nož  na trávu 
3. Ukládací pouzdro 
4. Základový rám 
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Nasazení a sejmutí st íhacích nož  na trávu 
 

POZOR: 
• P ed nasazováním i snímáním st íhacích nož  se 

vždy ujist te, zda je ná adí vypnuté a zda je 

vyjmut akumulátor. Jestliže ná adí nevypnete a 

nevyjmete z n j akumulátor, m že po náhodném 

spušt ní dojít k vážnému zran ní. 

• P i nasazování epele vždy používejte rukavice a 

nesundávejte kryt nož , aby nedošlo k p ímému 

kontaktu nož  s rukama. V opa ném p ípad  

m že dojít ke zran ní. 

POZNÁMKA: 
• Nestírejte mazivo z p evodovky ani kliky. V 

opa ném p ípad  m že dojít k poškození nástroje. 

• P esný postup pro demontáž a montáž epele 

naleznete na zadní stran  obalu epele. 

1 2 3
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P ed nasazením st íhacích nož  na trávu si p ipravte 

kliku, spodní kryt a nové st íhací nože na trávu 

Fig.28 

Sundejte kryt nož  ze staré epele a nasa te jej na 

novou epel, aby byla manipulace p i montáži 

jednodušší. 

1 2
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Nastavte polohu t í záchytných ep , aby byly 

vyrovnány v pravém úhlu vzhledem k základní 

vyrovnávací linii na plášti ná adí. 

Fig.29 

Na záchytné epy nasa te kliku zapušt nou ástí 

sm rem nahoru. Na okraje kliky nyní naneste malé 

množství maziva - použijte mazivo dodané ke st íhacím 

nož m jako p íslušenství nebo mazivo z vnit ku 

p evodovky. 

Fig.30 

Zarovnejte oválný otvor v horním noži s otvorem v 

dolním noži. Posunujte noži, aby se otvor v základní 

desce nož  dostal do st edu t chto p ekrytých oválných 

otvor . 

Fig.31 

Oto te nože vzh ru nohama a nasa te je tak, aby 

záchytné epy ná adí dosedly do otvoru st íhacích nož . 

Až st íhací nože dosáhnou k základní desce, ujist te se, 

zda jsou bezpe n  usazeny na míst . 

Fig.32 

Nasa te spodní kryt tak, aby byl symbol  na spodním 

krytu vyrovnán se symbolem  na zajiš ovací pá ce. 

Fig.33 

Spodní kryt zatla te dol  a takto p itla eným krytem 

oto te sm rem vpravo, až se symbol  na štítku 

vyrovná se symbolem  na zajiš ovací pá ce (spodní 

kryt je zcela zajišt n). 

Fig.34 

Nyní se ujist te, zda zajiš ovací pá ka dosedla do 

drážky ve spodním krytu. 

Sundejte kryt nož  a potom zapn te nástroj, abyste 

zkontrolovali správný pohyb. 
 

POZNÁMKA: 
• Pokud epel nefunguje správn , spojení mezi 

klikou a epelí není dobré. Opakujte celý postup 

od za átku. 

Fig.35 

Sejm te základový rám a ná adí oto te vzh ru nohama. 
 

POZOR: 
• P ed položením ná adí vzh ru nohama 

nezapome te sejmout základový rám (platí pouze 

p i zm n  na režim st íhání trávy). 

Fig.36 

Jestliže chcete st íhací nože vyjmout, stiskn te 

zajiš ovací pá ku, podržte ji stisknutou a spodním 

krytem oto te sm rem vlevo, až se symbol  na 

spodním krytu vyrovná se symbolem  na zajiš ovací 

pá ce. 

Fig.37 

Z ná adí postupn  vyjm te spodní kryt, st íhací n ž a 

kliku. 1. Základní vyrovnávací linie na plášti za ízení 
2. epy 

1. Klika 
2. Spodní kryt 
3. St íhací nože 
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POZNÁMKA: 
• P i využití druhého režimu je t eba sejmuté 

st íhací nože na živé ploty vložit do ukládacího 

pouzdra a uložit je pro budoucí využití. 

Nasazení a sejmutí základového rámu 
 

POZOR: 
• P ed snímáním i nasazováním základového rámu 

nezapome te nasadit kryt nož . 

• P i nasazování i snímání základového rámu dejte 

pozor, abyste si mezi ná adí a základový rám 

nesk ípli prsty. 

Fig.38 

Chcete-li základový rám sejmout, p evra te ná adí, 

uchopte rám za spodní ást a vytáhn te jej z drážky. 

Fig.39 

P i nasazování základového rámu nasa te vý n lek 

základového rámu v blízkosti p epínací pá ky do otvoru 

k nastavení výšky sekání trávy. S takto nasazeným 

základovým rámem zatáhn te za spodní ást 

základového rámu a opa nou ást základového rámu 

nasa te do drážky v ná adí. 

Nastavení výšky st íhání 

Fig.40 

Zm na polohy p ídržné p epínací pá ky umož uje 

nastavení výšky st íhané trávy ve t ech krocích (10 mm, 

15 mm, 25 mm). 

Zm nu nastavení provedete naklon ním p epínací 

pá ky polohy základového rámu a jejím sou asným 

posunutím nahoru i dol  podél plochy ná adí, až 

vý n lek základového rámu zapadne do jednoho z 

otvor  v ná adí. 

PRÁCE 
 

VAROVÁNÍ: 
• Nep ibližujte k nož m ruce. 

POZOR: 
• P ed použitím a jednou za hodinu b hem práce 

namažte nože strojním olejem nebo podobným 

mazivem. 

• S ná adím pokud možno nepracujte v parných 

dnech na slunci. P i obsluze ná adí na sebe 

dávejte pozor. 

 

• Ná adí držte jednou rukou. elní vyklenutou ást 

ná adí nepoužívejte jako držadlo. 

Fig.41 

Po se ízení výšky st íhání zapn te ná adí a držte jej tak, 

aby jeho patka z stala na zemi. Pak ná adí zvolna 

posunujte vp ed do místa, jež zamýšlíte st íhat. 

Fig.42 

P i st íhání kolem obrubník , oplocení i strom  ve te 

ná adí podél t chto p ekážek. Dávejte pozor, abyste se 

jich nedotkli noži. 

Fig.43 

P i st íhání šlahoun  nebo list  menších strom  sejm te 

z ná adí základový rám a st íhejte kousek po kousku. 

P ed použitím tohoto ná adí odst íhejte v tší v tve na 

požadovanou výšku n žkami na v tve. 
 

POZOR: 
• P i st íhání roští a list  se nesnažte ust ihnout co 

nejvíce najednou. Postupujte zvolna. Také se 

nepokoušejte st íhat silné v tve. 

• P i práci zamezte kontaktu st íhacích nož  se 

zemí. Nože by se otupily a výkon ná adí by nebyl 

dostate ný. 

• Nest íhejte mokrou trávu ani listy malých strom  

1. Ukládací pouzdro 
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884948B975 


