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2 PŘEDMLUVA 

Vážený zákazníku! 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu nůžek na 
živý plot ZI-BHS 600AK a ZI-BHS 600P. 

Obchodní označení výrobku uvedené na obálce návodu bude pro účel tohoto návodu zkráceno na 
označení „stroj“. 

 
Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné pozdější 
použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte! 

 

Dodržujte bezpečnostní pokyny! 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu.  To Vám usnadní práci 
se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám.  

Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k 
vážným škodám na zdraví apod. 

 

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu mírně 
lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informujte. 

 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Autorské právo 
© 2014 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají 
nedotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána. 

Místo soudu je ve správním území Linz nebo příslušný soud pro 4707 Schlüsslberg. 

 

 

 

 

Kontakt na služby zákazníkům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIPPER MASCHINEN 

Gewerbepark 8 

A-4707 Schlüsslberg 
Tel.: +43 7248 61116-700 
Fax: +43 7248 61116–720 

Mail: info@zipper-maschinen.at 
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3 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / SAFETY SIGNS 

CZ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

VÝZNAM 

EN SAFETY SIGNS 

DEFINITION OF SYMBOLS 

  

 

  

 

 

 

CZ VÝSTRAHA! Dbejte bezpečnostních symbolů! Opomíjení předpisů  
a pokynů pro používání stroje může mít za následek zranění osob  
nebo smrtelné nebezpečí. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the 
machine as well as ignoring the security and operating instructions can 
cause serious injuries and even lead to death. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ PŘEČTĚTE SI NÁVOD!  Přečtěte si pečlivě návod na obsluhu a údržbu 
Vašeho stroje a seznamte se řádně s ovládacími prvky stroje tak, aby byl 
správně používán a nedošlo ke zranění osob nebo škodám na stroji. 

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully 
and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and 
to avoid injuries and machine defects. 

  

  

 

CZ POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ PROSTŘEDKY! Používání ochrany 
sluchu, pracovních brýlí a bezpečnostní obuvi je povinné. 

EN PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper 
ear protection, safety goggles and safety shoes 
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CZ RIZIKO POPÁLENÍ! – Horké splodiny. Kryt motoru a karburátor se 
během provozu zahřívají. 

EN BURN HAZARD! - Hot exhaust fumes. Engine parts and muffler become 

hot during operation. 

  

  

 

CZ VYSOCE HOŘLAVÉ! –  Otevřený oheň, kouření a otevřené světlo jsou 

přísně zakázány! 

EN HIGHLY FLAMMABLE! – Smoking, fire and open light are forbidden! 

  

  

 

CZ CE-SHODA! -  Tento výrobek je v souladu se směrnicemi ES. 

EN CE-Conformal! - This product complies with the EC-directives. 
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4 TECHNIKA 

4.1 Součást dodávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Technické údaje 

 ZI-BHS 600AK ZI-BHS 600P 

Typ motoru: 2-taktní 2-taktní 

Obsah: 26,3 cm³ 26,3 cm³ 

Výkon motoru: 750 W 750 W 

Volnoběžné otáčky: 2700 min-1 3000 min-1 

Startování: kabel kabel 

Zapalování: elektronické elektronické 

Objem nádrže: 400 cm³ 600 cm³ 

Poměr palivo/olej: 40:1 40:1 

Délka nůžek: 750 mm 750 mm 

Délka střihu: cca 600mm cca 550mm 

Tloušťka střihu: cca Ø30mm cca Ø30mm 

Hladina akust. tlaku LPA 98,9 dB(A)  při K: 3 dB(A) 96 dB(A)      při K: 3 dB(A) 

Hladina akust. výkonu LWA 108 dB(A)   při K: 3dB(A) 108 dB(A)    při K: 3dB(A) 

Hmotnost: 5,5kg 6,2kg 

1 Přední madlo 

2 Zadní madlo 

3 Hlavní vypínač 

4 Páka plynu 

5 Zámek páky plynu 

6 Čepel 

7 Kryt čepele 

8 Převodovka 

9 Startovací kabel (rukojeť) 

10 Palivová nádrž 

11 Kryt palivové nádrže 

12 Páka škrtícího ventilu 

13 Kryt vzduchového filtru 

14 Víčko zapalovací svíčky 

15 Kryt stříhací lišty 

16 Návod na obsluhu 

17 Klíč na zapalovací svíčky 

18 Imbusový klíč 

19 
Zajišťovací páka  
(pouze u 600P) 



  
 

ZIPPER MASCHINEN GmbH     www.Zipper-Maschinen.at         Strana 9   

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT / GASOLINE HEDGE TRIMMER                                                                                        ZI-BHS600AK / ZI-BHS 600Pe 9 

5 BEZPEČNOST 

5.1 Účel použití 

Správné použití zahrnuje dodržování výrobcem předepsaných podmínek pro provoz, údržbu a 
opravu stroje a dále dodržování bezpečnostních pokynů obsažených v tomto návodu na obsluhu. 

Jakékoli další použití stroje se považuje za nevhodné. Z toho vyplývající škody jakéhokoliv druhu 
nejsou v odpovědnosti výrobce: riziko nese výhradně uživatel. 

Stroj smí být používán pouze pro řezání živých plotů: 

• Nůž na živý plot je určen pouze pro stříhání větviček a čerstvých výhonků živých plotů a 

keřů v domácím použití nebo při hobby zahradničení. 
• Jako zastřihovače živých plotů pro soukromé použití a hobby zahradničení jsou 

považována zařízení, která nejsou používána ve veřejných zařízeních, parcích, sportovních 
zařízeních a v zemědělství a lesnictví. 

• Nůž na živý plot nesmí být používán k sekání trávníků, okrajů trávníků nebo drcení při 
kompostování. 
 

Neoprávněné změny a manipulace se strojem vedou k okamžitému ukončení všech nároků na záruku  
a náhradu škody. 

 
 

 

 WARNUNG 
 

• Používejte pouze žací nástroje schválené pro provoz s nůžkami! 

• Poškozené žací nástroje nesmí být narovnávány nebo svářeny! 

• Nikdy nepoužívejte poškozené nebo extrémně opotřebované žací 
nástroje. 

• Demontáž nebo změna bezpečnostních prvků může poškodit 
zařízení a způsobit vážná zranění! 

VYSOKÉ RIZIKO ZRANĚNÍ! 
 

 

5.2 Bezpečnostní pokyny 

 
 

 

• Při práci se strojem používejte vhodné ochranné 
prostředky (ochranné rukavice, ochranné brýle, 
chrániče sluchu, přiléhající kalhoty ...)! 

 

 
 

 
• Na práci se soustřeďte, pamatujte na bezpečnost a neustále dbejte na 

bezpečný postoj! 
• Pravidelné přestávky snižují bezpečnostní riziko v důsledku ztráty 

kontroly z důvodu únavy.  
• Vždy měňte pracovní polohu.  
• Vyvarujte se abnormální držení těla. 
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• Stroj používejte za dostatečných světelných podmínek, aby byla zajištěna 
jeho bezpečná obsluha.  

• Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog 
je práce se strojem zakázaná! 

• Zvýšená opatrnost na kluzkém podkladě – riziko uklouznutí – nebezpečí 
zranění. Při práci noste pevnou pracovní obuv s protiskluzovou 
podrážkou. Uklouznutí/ zakopnutí/pád jsou některé z hlavních příčin 
těžkých nebo smrtelných zranění. 

• Stroj smí být obsluhován pouze vyškolenými osobami. 

• Stroj nesmí používat děti. 

• Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož i nevyškolené osoby se musí 
zdržovat mimo dosah puštěného stroje! 

• Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte. 

• Před každým použitím musí být stroj zkontrolován na bezpečný provoz 

(pevné usazení žacího nástroje, správná funkce páčky plynu, 

namontovaná ochranná zařízení, čistá a suchá madla a rukojeti). 
• Nikdy nepracujte se strojem, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, 

zejména děti nebo domácí zvířata. 

• Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti stroje kompletně 
sestaveny. 

• Stroje spusťte pouze ve správné výchozí poloze. 

• Zajistěte bezpečnou stabilitu a udržujte rovnováhu po celou dobu. 

• Stroj a tlumič udržujte zbavený nečistot, listů a nadbytečných maziv 

• Během používání vždy držte stroj oběma rukama. 

• Vždy věnujte pozornost okolí a buďte si vědomi možných nebezpečí, 
která nebudete slyšet kvůli hluku. 

 

 
 

 
• Riziko popálení! Za provozu vycházejí ze stroje horké plyny a části stroje 

jako například výfuk a motor jsou velice horké. 
• Nikdy neumísťujte horký křovinořez do suché trávy nebo jiných snadno 

hořlavých materiálů. 
• Po použití musíte nechat stroj řádně vychladnout. Jinak hrozí akutní riziko 

popálení. 

 
 

 
• POZOR: Benzin je vysoce vznětlivý! 
• Před tankováním vypněte motor. 
• Při tankování nekuřte a nepřibližujte se s otevřeným ohněm.  
• Netankujte, pokud jsou motor a karburátor stále hodně horké.  
• Vždy tankujte venku nebo v dobře větraných prostorách. 
• Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a oděvem (Nebezpečí požáru!). 

• Po natankování paliva dobře utáhněte uzávěr nádrže a zkontrolujte 
těsnost.  

• Startování provádějte minimálně 3 m od místa tankování. 
• Rozlité palivo musí být okamžitě otřeno. 

• Benzin uchovávejte pouze ve speciálních, k tomu určených nádobách. 
• Pokud benzin přetekl, nesmíte se pokoušet stroj startovat. Místo toho 

musíte plochy stroje zněčištěné benzinem očistit. Vyvarujte se jakýchkoliv 

pokusů o zážeh motoru do úplného odpaření benzinových výparů.  
• Poškozená palivová nádrž nebo jiné části jako uzávěr nádrže apod. je 

nutné vyměnit. 
• Motor nikdy nenechávejte spuštěný v uzavřeném nebo jinak ohraničeném 

prostoru.  
• Výpary obsahují jedovatý kysličník uhličitý. Zatížení od výparů může 

způsobit ztrátu vědomí a vést ke smrti. 
• Pokud potřebujete vyprázdnit palivovou nádrž, úkon provádějte venku. 

Vypuštěné palivo uchovejte ve speciální k tomu určené nádobě nebo 
opatrně zlikvidujte. 

 



  
 

ZIPPER MASCHINEN GmbH     www.Zipper-Maschinen.at         Strana 11   

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT / GASOLINE HEDGE TRIMMER                                                                                        ZI-BHS600AK / ZI-BHS 600Pe 11 

 

 
 

 

 

▪ Běžící stroj nesmí nikdy zůstat bez dozoru!  

▪ Po dokončení práce a při jakékoliv přestávce vypněte motor. 

▪ Během chodu motoru nikdy stroj nezvedejte ani nenoste. 

▪ Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže paliva, když je motor v chodu nebo 
horký 

Vypněte stroj, vyjměte svíčku zapalování a na strojích s akumulátorem klíč 
zapalování a nechte zařízení zcela zastavit a vychladnout: 

▪ Před kontrolou, čištěním, skladováním nebo prací na stroji. 

▪ Než vyřešíte zablokování. 

▪ Pokud byl zasažen cizí předmět, zkontrolujte stroj, zda nedošlo k jeho 
poškození, a proveďte potřebné opravy před dalším spuštěním stroje. 

▪ Pokud stroj začne vibrovat abnormálně nebo pokud se zvyšuje provozní 
hluk, okamžitě proveďte jeho kontrolu a uvlněné části zajistěte. Před 
dalším suštěním a prací se strojem proveďte nejprve potřebné opravy. 

▪ Před nastavením pracovní polohy žacího zařízení. 

▪ Před doplňováním paliva. 

▪ Vždy, když stroj opouštíte. 

 

 

 

• Nepoužívejte nůžky na živý plot k odstraňování překážek.  

• Žací zařízení dobíhá ještě po uvolnění páky plynu (efekt volnoběhu). 

• Stříhat začínejte vždy s běžícími nůžkami. 

 

 
 

POKYNY PRO TRANSPORT: 

• Motor vypněte. 

• Nasaďte ochranu nože. 

• Stroj zajistěte. 

• Nádrž zcela vyprázdněte, vyvarujte se úniku paliva. 

• Pro eliminaci poškození stroje s ním nikdy nesmýkejte nýbrž vždy zcela 
nadzvedněte. 

 

 

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: 

• Žací nástroj demontujte a očistěte. 

• Nasaďte ochranu nože. 

• Stroj očistěte, vysušte a proveďte údržbu. 

• Vyprázdněte zcela palivovou nádrž, vyvarujte se rozlití paliva. 

• Motor nechte před skladováním vychladnout. 

• Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí, řádně zabalené 
(ochrana před řeznými poraněními) 

• Stroj nikdy neskladujte s benzínem v nádrži uvnitř budovy, v které 
mohou případně benzínové výpary přijít do kontaktu s otevřeným 
ohněm nebo elektrickým výbojem (jiskrou) 
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 POKYN 
 

V případě nouzové situace 

Pro případ nehody musí být vždy připravena lékárnička odpovídající normě 
DIN 13164. V případě úrazu poskytněte první pomoc. Po první pomoci 
zajistěte zápis o něhodě následovně:  

 

1. Místo nehody 

 

2. Způsob nehody 
 

3. Počet zraněných 

 

4. Druh zranění 
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5.3 Další rizika 

 

 

 

VÝSTRAHA 

 

Je třeba vzít na vědomí, že existují daší rizika při práci se strojem. 

I při běžných úkonech (i těch nejjednodušších) je proto třeba zvýšené 
opatrnosti. Bezpečná práce závisí na Vaši koncentraci! 

 

 

I přes dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další 
rizika: 

 

Ohrožení hlukem: 

Práce bez ochrany sluchu může způsobit poruchu sluchu a krátkodobou nebo i trvalou ztrátu 
sluchu. 

Nebezpečí pro ruce popř. prsty: 

Nikdy se za provozu nedotýkejte žacího nástroje. Po práci nechte stroj vychladnout. Jinak hrozí 
riziko popálení! 

Nebezpečí v okolí pracoviště: 

Dávejte pozor na součásti, které mohou být strojem vymrštěny, stejně jako na spadlé větve. 

Vibrace: 

Uvedené emisní hodnoty vibrací jsou měřeny podle platné evropské normy a slouží k porovnání 
hodnot jednoho zařízení s jiným. Stanovená hodnota emisí vibrací může být použita také pro 
počáteční posouzení expozice. 

 

Výstraha: 

Hodnota vibrací se může během reálného provozu stroje lišit od hodnot uvedených ve 
specifikaci, a to v závislosti na způsobu používání stroje nebo zařízení. 

 

Kmitání:  

Pokud jsou osoby s poruchami prokrvení vystaveny silným mechanickým vibracím, může to mít 

za následek poškození cév a/nebo nervového systému. Mohou se projevit následující symptomy 

kvůli vibracím do prstů, rukou a kloubů: „ztuhnutí“ částí těla, svědění, bolesti, píchání, změna 

barvy kůže apod. V případě takového projevu symptomů vyhledejte neprodleně lékaře! 

Pro snížení rizika „Raynaudova syndromu“ (onemocnění bílých prstů) udržujte ruce během 
práce teplé a provádějte udržbu stroje a příslušenství. 

 

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, pokynů k 
údržbě a péči o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou.  

 

Přes veškeré ochranné pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci 
a technické předpoklady pro obsluhu stroje tím nejdůležitějším bezpečnostním faktorem! 
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6 PROVOZ 

Stroj smí být obsluhován pouze vyškolenými osobami. Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož 
i nevyškolené osoby se musí zdržovat mimo dosah spuštěného stroje! Pokud stroj předáváte třetí 
osobě, vždy návod přiložte. 

6.1 Provozní pokyny 

 

UPOZORNĚNÍ  

Pracujte se strojem po dobu prvních 10 hodin provozu max. v mírném rozsahu 
otáček, protože všechny pohyblivé součásti se ještě musí vzájemně 
přizpůsobovat. Po uplynutí této doby dosáhne motor maximálního výkonu. 
Nedodržení těchto pokynů zkrátí enormně životnost vašeho stroje. 

 
 

POKYNY  

• Před každým použitím důkladně protřepejte nádrž! V opačném 
případě hrozí nebezpečí poškození motoru (záchyt pístu), protože 
jinak nebude na začátku dostatečně mazán. 

• Zkontrolujte bezpečné usazení konektoru zapalovací svíčky. Pokud 
je zástrčka uvolněná, mohou vznikat jiskry a vznítit směs paliva a 
vzduchu, která uniká. 

• Zkontrolujte hladký chod všech spínačů a správnou funkci 
ochranných zařízení. 

• Ujistěte se, že jsou čepele správně usazeny. 

• Ujistěte se, že jsou všechny rukojeti čisté. 

• Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek paliva a případně ho 
doplňte. 

 

6.1.1 Doplňování paliva 

Stroj je poháněn směsí benzínu a oleje. 

U dvoutaktního motoru potřebujete směs benzínu a oleje se směšovacím poměrem 
40: 1. 

Při tankování zajistěte, aby do nádrže nevnikly žádné cizí částice! 

 

Používejte kvalitní syntetický olej pro silně namáhané dvoutaktní motory, pokud se směs 
budete připravovat sami. Syntetický olej snižuje množství sazí a nánosů na zapalovací svíčce, 
válci, pístu a výfuku, což zvyšuje mazání motoru a tím i prodlužuje jeho životnost. Domácí 
směsi je nutné spotřebovat do 4 týdnů.  

 

ZIPPER Maschinen doporučuje použití vysoce kvalitních hotových směsí zejména pro silně 
namáhané dvoutaktní motory. 
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6.2 Obsluha 

6.2.1 Spuštění motoru 

 

 VÝSTRAHA  
 

Stříhací hlava se pohybuje hned po nastartování motoru! 

 

1. Umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu.  

2. Stlačujte čerpadlo do chvíle, dokud nebude v hadici 
patrné palivo. 

 

3. Při studeném startu nechte sytič v uzavřené poloze 
(OP2). 

 

4. Hlavní vypínač přepněte do polohy "I" (EIN) (ON). 

 

 

5. Nůžky držte pevně a rychle a energicky vytáhněte 
rukojeť startovacího kabelu, dokud motor 
nenaskočí. 

 

Startovací kabel nevytahujte až úplně do konce a 
nenechte ho rychle zasunout zpět! 

 

 

 

 

 

a: sytič b: otevřít c: zavřít 

a: páka plynu b: hlav. vypínač  
c: zapnuto d: vypnuto 

a: čerpadlo b: hadice 
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6. Při hladkém chodu motoru otevřete sytič. 

 

7. Před začátkem práce nechte stroj několik minut 
zahřát. 

 

 

 
 

UPOZORNĚNÍ  

V případě teplého startu (motor je zahřátý), musí zůstat sytič v 
otevřené poloze! 

6.2.2 Vypnutí motoru 

1. Páku plynu uvolněte a motor nechte přibližně půl 
minuty chladnout. 

 

2. Hlavní vypínač přepněte do polohy "0" (AUS) (OFF). 

 

 

 
 

POZNÁMKA  

• Vyvarujte se zastavení motoru při držení zajišťovací páky plynu.  
(Výjimka v případě nouze!) 

• Stroj zastavte, pokud se hlavní vypínač nachází v poloze "0", zavřete sytič 
a vyčkejte, dokud se stroj sám nezastaví. Stroj nechte okamžitě 
opravit kvalifikovaným personálem! 

 

a: sytič b: otevřít c: zavřít 

a: páka plynu b: hlav. vypínač  
c: zapnuto d: vypnuto 
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6.2.3 Stříhání 

 

Vertikální 
stříhání:   

 

Horizontání střihání:  

Nejdříve vždy stříhejte boky živého plotu a pak horní část. Provádějte obloukové pohyby od 
dolní části nahoru a zpět dolů. Tak budou využity obě strany čepele. 

Nejlepšího výsledku stříhání je dosaženo 
sklopením listu o 5 až 10 ° ve směru řezu. 

V případě hustých plotů provádějte stříhání 
pomalu! 

 

 

6.2.4 Rukojeť (pouze u ZI-BHS 600P) 

Pro snadné seřezávání živých plotů lze rukojeť 
otáčet o 90 stupňů v obou směrech. 

 

Nikdy nestlačujte páku plynu během 
otáčení rukojeti! 

 

1. Rukojeť stisknutím zajišťovací páky 
uvolněte 

2. Otočte rukojetí, dokud nezapadne 
zajišťovací páka na své místo 

3. Po zapadnutí lze páku plynu znovu 
stisknout  

 
 

POZNÁMKA  

Rukojeť lze otáčet při volnoběhu, protože nůžky na živý plot jsou 
vybaveny brzdou, která zastavuje žací čepele při volnoběhu! 

 

(1) rukojeť  
(2) zajišťovací páka 
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7 ÚDRŽBA 

 

 POZOR 
 

Před prováděním údržby stroj vypněte a odpojte 
zapalovací svíčku! 

 
Zabrání se tak poškození majetku a vážným zraněním 
způsobeným neúmyslným spuštěním stroje! 

 

 

Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů vyžaduje z hlediska údržby pozornost 
obsluhy. Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit. 
Opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci! 

Při instalaci nebo demontáži žacího nože noste silné rukavice. 

Poškozené řezné nástroje nikdy nesmí být rovnány nebo svařovány! 

 

POZNÁMKA  

Pouze pravidelně a správně udržovaný stroj bude sloužit spolehlivě k Vaší spokojenosti. 
Absence nebo nevhodná údržba a péče o stroj vedou k nehodám a úrazům. 

Opravy, které vyžadují odborné znalosti, musí být svěřeny autorizovanému servisu.  

Neodborné a nevhodné servisní zásahy mohou stroj poškodit nebo ohrozit Vaši  
bezpečnost. 
 

 

7.1 Péče o stroj a plán údržby 

Kontrola při údržbě stroje 

Volné nebo ztracené šrouby Každý den před spuštěním 

Poškození částí stroje Každý den před spuštěním 

Poškození žacího agregátu Každý den před spuštěním 

Těsnost palivové nádrže Každý den před spuštěním 

Vyčištění stroje Každý den před spuštěním 

Čištění zapalovací svíčky Každých 25 hodin provozu 

Čištění vzduchového filtru Každých 20-30 hodin provozu 

Namazání převodovky Každých 50 hodin provozu 
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7.1.1 Zajišťovací páka plynu 

Zajišťovací páka plynu (1) je součástí, která zabraňuje 
nechtěné aktivaci páky plynu. 
V případě vadné zajišťovací páky plynu stroj okamžitě 
zastavte. 

1. Zkontrolujte, zda-li lze páku plynu stisknout 
bez/se zajišťovací pákou plynu. 

2. Zkontrolujte, zda-li se zajišťovací páka plynu 
po uvolnění opět vrátí do své výchozí polohy. 

Pokud je kontrola negativní, je nutné zajišťovací páku plynu 
neprodleně opravit!  

 

7.1.2 Antivibrační systém 

Deformovaný nebo poškozený antivibrační systém může 
způsobit poškození, jako např. viklání nebo vypadnutí nože 
a/nebo motoru. 

1. Zkontrolujte gumový nárazník na poškození 
nebo deformaci. 

2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo 
deformaci pružin. 

 

7.1.3 Vzduchový filtr 

Špinavý vzduchový filtr má negativní vliv na výkon motoru. 

1. Zkontrolujte znečištění vzduchového filtru. 

2. Vyčistěte vzduchový filtr stlačeným vzduchem 
nebo ho vyměňte. 

 

7.1.4 Filtr paliva 

Špinavý palivový filtr způsobuje ztrátu výkonu. 

1. Zkontrolujte znečištění palivového filtru. 

2. Vyčistěte palivový filtr stlačeným vzduchem 
nebo ho vyměňte. 

 

7.1.5 Chlazení 

Motor je chlazený vzduchem. Prach nebo dřevěné třísky 
mezi přívodním otvorem a chladícími žebry válce způsobují 
přehřátí motoru. 

1. Vyjměte vzduchový filtr a kryt válce. 

2. Vyčistěte chladicí žebra válce stlačeným 
vzduchem. 

 

7.1.6 Převodovka 

Naneste univerzální tuk na povrch vnitřního hřídele 

1. Namažte maznicí, dokud nevyjde tuk z žací 
čepele. 

a) Mazací hlavice Typ A 
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7.1.7 Zapalovací svíčka 

Poruchy spuštění stroje a selhání zapalování jsou často 
způsobeny znečištěnou zapalovací svíčkou. 

1. Zapalovací svíčku očistěte 

2. Zkontrolujte mezeru zapalovací svíčky 

 

7.1.8 Páka plynu 

Vůle musí být 1-2mm 

1. Pokud je to nutné, upravte ji pomocí 
nastavovače kabelů  

 

7.2 Skladování 

Pokud je stroj skladován více než 30 dní: 

• Vypusťte palivo z nádrže. 

• Vyjměte zapalovací svíčku a přidejte několik kapek motorového oleje do válce. Pomocí 
startovacího kabelu několikrát protočte motor tak, aby se olej uvnitř válce dobře 
rozprostřel. Vyčistěte zapalovací svíčku a opět ji nasaďte. 

• Čepel mírně naolejujte. 

• Stroj dobře zakryjte a uložte na suché a čisté místo. 

7.3 Čištění 

Stroj a žací nástroj zbavte zbytků nečistot od stříhání. Očistěte kryt stroje vlhkým hadříkem a 
v případě potřeby použijte některý z běžně dostupných čistících prostředků. 

Aplikujte tenkou vrstvu oleje na všechny holé kovové povrchy, abyste chránili stroj před 
korozí. 

 

 

VÝSTRAHA  
 

Použití čistících prostředků jako rozpouštědel, agresivních chemikálií nebo 
abrasivních prostředků má za následek poškození stroje! 

Platí: Při čištění používejte vodu a v případě nutnosti jemné čističe! 
 

 

7.4 Likvidace 

Váš stroj nevyhazujte do komunálního odpadu. Kontaktujte místní orgány pro 
získání informací o správné likvidaci a dostupných možnostech likvidace odpadu. 
Pokud si u vašeho obchodníka zakoupíte nový zahradní kultivátor nebo podobný 
stroj, je tento povinen starý stroj od vás bezplatně převzít k odborné likvidaci. 
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8 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Před započetím jakýchkoli prací na stroji motor vždy vypněte a odpojte konektor 
zapalovací svíčky! 

Zabrání se tak poškození majetku a vážným zraněním způsobeným neúmyslným 
spuštěním stroje! 

 

Závada Možná příčina Odstranění 

Motor se nespustí • Prázdná palivová nádrž 

• Palivo se nenasává 

• Znečištěný palivový filtr  

 

• Zapalovací svíčka 
znečištěna, vadná. 

 

• Závada na palivovém 
vedení 

• Dopňte palivo 

• Stiskněte palivovou hlavici 

• Filtr vyčistěte 
 

• Vyčistěte od usazenin, 
Vůle svíčky 0.6 -0.7mm 
(tloušťka kreditní karty). 

• Zkontrolujte vedení paliva 
na poškození a trhliny 

Neuspokojivý výsledek 
stříhání 

• Dochází k přílišnému tření 
 

• Příliš malá kluzná vůle 

 

• Nůž na živý plot je tupý 

• Nůž na živý plot 
naolejujte 

• Kluznou vůli nechte seřídit 
(Zákaznický servis) 

• Nůž nechte nabrousit 
(Zákaznický servis) 

Stroj nepracuje na plný výkon • Karburátor je chybně 
seřízen 

• Stroj je přetížený 

 

• Tlumič je ucpaný 

• Kontaktujte zákaznický 
servis 

• Nevyvíjejte při práci tak 
velkou sílu 

• Vyčistěte otvor výstupu 

 

UPOZORNĚNÍ  
 

Nastavení karburátoru smí provádět pouze vyškolený odborný personál! 
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9 PREFACE 

Dear Customer! 
 

This manual contains important information and advice for the correct and safe use and 

maintenance of the ZI-BHS 600AK and ZI- BHS 600P. 

Following the usual commercial name of the device (see cover) is substituted in this manual with the 

name "machine". 

The manual is part of the machine and may not be stored separately. Read it profoundly before first 

use of the machine and keep it for later reference. When the machine is handed to other persons 

always put the manual to the machine. 

 

Please follow the security instructions! 

 

Please read the entire manual, to prevent misunderstandings, machine damage or 

even injuries! 

 

Due to continuous development of our products illustrations, pictures might differ slightly. 

If you however find errors in this manual, please inform us. 

 

Technical changes excepted! 

 

Copyright law 
© 2014 

This manual is protected by copyright law – all rights reserved. Especially the reprinting as well as 

the translation and depiction of pictures will be prosecuted by law. Court of jurisdiction is the 

Landesgericht Linz or the competent court for 4707 Schlüsslberg, AUSTRIA. 

 

 

 

Customer Support 

 
 

ZIPPER MASCHINEN GmbH 

Gewerbepark 8 
A-4707 Schlüsslberg 
Tel.: +43 7248 61116-700 
Fax: +43 7248 61116–720 

Mail: info@zipper-maschinen.at 
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10 TECHNIC 

10.1 Delivery content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Technical Details 

 ZI-BHS 600AK ZI-BHS 600P 

Engine-type: 2-stroke-engine 2-sroke-engine 

Displacement: 26,3 cm³ 26,3 cm³ 

Engine power: 750W 750W 

Idle speed: 2700min-1 3000min-1 

Starter: Reverse starter Reverse starter 

Ignition: electronic elektronic 

Tank capacity: 400 cm³ 600 cm³ 

Fuel/oil ratio: 40:1 40:1 

Scissors length: 750mm 750mm 

Cutting length: ca. 600mm ca. 550mm 

Cutting thickness: ca. Ø30mm ca. Ø30mm 

Sound-pressure level LPA 98,9 dB(A)  at K: 3 dB(A) 96 dB(A)      at K: 3 dB(A) 

Sound-power level LWA 108 dB(A)   at K: 3dB(A) 108 dB(A)    at K: 3dB(A) 

Weight: 5,5kg 6,2kg 

1 Front handle 

2 Back handle 

3 On-Off-switch 

4 Throttle control 

5 Throttle control lock 

6 Blades 

7 Blades cover 

8 Gear 

9 Reverse starter handle 

10 Fuel tank 

11 Fuel tank cap 

12 Throttle lever 

13 Air filter cover 

14 Spark plug cap 

15 Sword protection 

16 User manual 

17 Spark plug wrench 

18 Allen key 

19 Lock lever (only 600P) 
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11 SAFETY 

11.1 Intended use 

Intended use also includes compliance with the manufacturer's operating, maintenance and 
repair conditions and compliance with the safety instructions contained in the manual. Any 
further use beyond this is considered improper. The manufacturer is not liable for any 
damages of any kind: the sole risk of the user. The machine may only be operated for 
trimming hedges and branches. 

• The hedge trimmer is designed for cutting branches and fresh shoots of hedges and bushes in 
the home and hobby gardens. 
• As a hedge trimmer for private domestic and hobby gardens such devices are considered, which 
are not used in public spaces, parks, sports venues as well as in agriculture and forestry. 
• The hedge trimmer may not be used for cutting grass, lawn edges or for crushing for 
composting. 

 
 

 

 WARNING 
 

• Use only permissible for the equipment cutting tools! 
• Damaged cutting tools may be straightened or welded in any case! 
• Never use a damaged or extremely worn cutting means 
• The removal or modification of the safety components may result in damage to 
equipment and serious injury! 

HIGHEST RISK OF INJURY! 
 

 

11.2 Security instructions 

 

 

• Use proper safety clothing and devices when 
operating the machine (safety gloves, safety 
goggles, ear protectors, safety shoes,...)! 

 

 • Work attentively, safety conscious and always be fully aware safe STAND 
when working! 

• Regular breaks the security risk reduced by loss of control due to fatigue. 

• Go over again the working position. 

• Abnormal posture avoid. 
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• The machine use only with sufficiently good lighting conditions , so that a 
safe operation can be guaranteed . 

• For fatigue, lack of concentration or under the influence of drugs , alcohol 
or drugs , the work on the machine is prohibited! 

• Be careful with slippery ground - danger of slipping - risk of injury . When 
working, robust and non-slip footwear . Slides / stumble / traps are a 
major cause of serious injury or death . 

• The machine may only be operated by qualified personnel enrolled in 
school . 

• The machine must not be used by children . 

• Unauthorized , especially children, and not enrolled in school are persons 
must be kept away from the running machine ! 

• If you pass the machine to third parties , these instructions must be 
attached to the machine . 

• Before each use, the reliability of the machine ( proper operation of the 
throttle lever , mounted guards , handles tight fit of the cutting tool , 
clean and dry ) must be checked . 

• Never operate the machine if persons, especially children , or pets are 
nearby . 

• Before use, make sure that all components are completely assembled on 
the machine 

• Start the engine only in the correct starting position 

• Keep proper footing and balance at all times the balance 

• Keep the engine and muffler free from dirt, leaves and excessive grease 

• Keep the machine in use with both hands 

• Always be aware of the surroundings and be vigilant for possible hazards 
that you can not hear because of the noise 

 
 

• WARNING: Gasoline is highly flammable! 

• Before refueling, switch off engine 

• Smoking and open flames are prohibited during refueling. 

• Do not refuel when the engine and carburetor are still very hot. 

• Refuel only outdoors or in a well-ventilated area . 

• Avoid contact with skin and clothes (fire hazard) . 

• After refueling, fuel cap seal well and check for leaks. 

• Start the process at least 3m away from place. 

• Spilled fuel is wipe immediately. 

• Gasoline is kept only in specially designated containers 

• If gasoline spills, no start attempt may be made . Instead, the engine of 
the petrol contaminated area must be removed. Any attempt to start up to 
avoid volatilization of the resulting gasoline vapors 

• Damaged fuel tank or other tank caps must be replaced. 

• Allow the engine never run in enclosed or confined areas. 

• The exhaust contains poisonous carbon monoxide. The exposure can 
cause unconsciousness and death. 

• If the fuel tank has to be emptied, must be done outdoors this. Store the 
drained fuel in a specially designed container or dispose of carefully. 

• Allow the engine never run in enclosed or confined areas. 

• The exhaust contains poisonous carbon monoxide. The exposure can 
cause unconsciousness and death. 

• If the fuel tank has to be emptied, must be done outdoors this. Store the 
drained fuel in a specially designed container or dispose of carefully 
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 • The running machine should never be left unattended ! 

• Stop the motor upon completion of working, as well as any break. 

• Never lift or carry the machine with the engine running. 

• When the engine is running or hot , never let the fuel cap be removed. 

Switch off the machine , disconnect the spark plug on machines with battery 
and start the ignition key and allow the unit to cool down and come to a 
standstill : 

• Before you check the machine clean , store or carry out work on him. 

• Before you resolve blockages. 

• If a foreign object, inspect the machine for damage and perform the 
necessary repairs before you restart the machine and work with it. 

• If the machine begins to vibrate abnormally or the operation noise 
amplified, investigate immediately and check for loose parts and tighten 
any loose parts. Before restarting the work first and make necessary 
repairs. 

• Before you set the working position of the cutter 

• Before you refuel 

• However, if you leave the machine 

 

 • Not to pick up objects using 

• cutter running after the release of the throttle control (free-wheeling). 

• Cutting always start with running cutter 

 

 TRANSPORT NOTES: 

• Switch off the engine 

• Fit the blade guard 

• Secure the machine 

• Tank completely empty, avoid fuel spillage 

• To avoid damaging unit never grind but always lift correctly. 

 

 STORAGE NOTES: 

• Cutting tools remove and clean 

• Fit the blade guard 

• Clean the machine and wait to dry 

• Tank completely empty, avoid fuel spillage 

• Machine before storage can always cool 

• Store in a dry, out of reach of children place, well packaged (protection 
against cuts) 

• Never store the machine with fuel in the tank inside a building where 
gasoline fumes may open flame or sparks can come into contact 
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NOTICE 
 

Emergency procedure 

A first aid kit in accordance with DIN 13164 should always be readily 
available for a possible accident. Initiate the violation in accordance with 
the necessary first aid measures. When requesting support, provide the 
following details: 

 

 

1. Place of accident  

 

2. Type of accident  
 

3. Number of injured people 

 

4. Injury type(s) 

 

11.3 Remaining risk factors 

Working with a machine always poses some risks that cannot be eliminated entirely: 

 

• Noise: Working for a long time can damage your hearing if you do not have a very good 

hearing protection. 

• Risk to the hands or fingers: Access while it is working in the mowing apparatus. After 

the operation, the machine must cool down. Otherwise, there is an acute risk of 

scalding! 

• Risks of injury: 

Be aware that the cutter might stall and lead you to fall. 

Small objects might be caught by the machine and catapulted into the air. 

The contact with the rotating moving cutter causes severe injuries! Protect especially your 

feet by wearing reinforced security shoes. 

Never get with your fingers or hands near the rotating moving cutter. 

Do not touch the muffler or other machine components during operation – They become hot! 

• Vibration: 

The declared vibration emission value has been for a standardized test is measured and can 

be used to compare one tool with another electric are. 

The declared vibration emission value may also be used for a preliminary assessment of 

exposure. 

Warning: 

Emission level of vibration can be different from the specified value during the actual use of 

the electric tool, depending on the manner in which the power tool is used . 
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12 OPERATION 

The machine may only be operated by qualified instructed personnel. Unauthorized persons, 
especially children and not instructed persons must be kept away from the running machine! If 
you pass the machine to third parties these instructions must be attached to the machine. 

12.1 Operation instructions 

 

NOTICE 

Do not operate the engine at maximum speed right from the start. The engine 
itself reaches its maximum capacity after the first 10 hours of operation. Non-
compliance with this instruction reduces your engine lifespan substantially. 

 

 NOTICE 

• Shake fuel tank prior to every usage! During storage oil descents slowly in 
the fuel tank. If you start the engine under this condition, it has barely 
any lubrication which would lead to severe engine damage. 

• Check the secure fit of the spark plug. In loose plug may cause a spark 
and ignite as leaking fuel-air mixture. 

• Check the smooth running of all the switches and the function of the 
protective features. 

• Make sure that the blades are properly seated.  

• Make sure that the handles are clean. 

• Check that there is sufficient fuel in the tank and fill up if necessary 

 

12.1.1 Refuelling 

The machine is run by a gasoline-oil mixture. You need for the 2-Stroke engine a fuel mixture of 
40:1 (gasoline : oil).  

Ensure yourself that no particles get into the fuel tank when refuelling. Use a filter. 

ZIPPER MASCHINEN strongly recommends the usage of HQ premixed fuels especially 
recommended for 2-stroke motors.  Many of them keep their consistency even after long periods 
of storage. 

If you prefer to mix your own fuel please use HQ Synthetic Oil for 2-stroke engines. 

Synthetic oil reduces accumulation of soot on the spark plug, cylinder, engine cock and exhaust 
pipe. This increases the degree of lubrication and prolongs the engines lifespan.  

Use self-mixed fuel up within 4 weeks. 
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12.2 Operation  

12.2.1 Start engine 

13   

 WARNING 
14   

The cutting head moves when the engine is started! 

 

1. Place the machine on firm, level ground.  

2. Push the primary pump as often, until fuel can be 
seen in the pipe. 

 
a: primary pump b: pipe 

3. When starting from cold let the choke lever to 
the closed position (c). 

 
a: Choke b: open c: close 

4. Switch the on-off-switch to position "I" (ON). 

 

 
a: throttle control b: on-off-switch 
c: on d: off 

5. Firmly hold the machine on the handle and the 
rope starter. Pull the handle quickly and 
powerfully until the engine starts. 

 

Not pull the starter cord all the way to the end 
and not snap back! 
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6. If engine is smooth running, open choke. 

 
a: Choke b: open c: close 

7. Let the machine warm up for several minutes 
before starting work. 

 

 
 

NOTICE 

At a warm start (engine is warmed up) should the choke be left in the 
open position! 

14.1.1 Stop engine 

1. Release the throttle control and let the engine cool 
down for half a minute 

 

2. Switch the on-off-switch to position "0" (OFF). 

 

 
a: throttle control b: on-off-switch 
c: on d: off 

 

 HINWEIS  

• Avoid stopping the engine while pressing the throttle control. 
(Except in an emergency!) 

• If the machine does not stop when the on-off switch is in position "0", 
close the choke and wait until the machine stops automatically. 

Let machine repair by qualified personnel immediately! 
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14.1.2 Cutting 

 

Vertical-section: 

 

Horizontal-section:  

First always cut the sides of the hedge and then the top. Arcuate movements from the 
bottom up and run back down. Thus, both edges of the blades are used. 

The best cutting results are achieved, in the 
slightly tilted sword by 5-10 ° in the cutting 
direction. 

Cut slowly in densely grown hedges! 

 

 

14.1.3 Handle (nur ZI-BHS 600P) 

For effortless cutting of hedges the handle can 
be rotated in both directions by 90 °. 

 

Do not push the throttle controller during 
the rotation! 

 

1. Loosen the handle by pressing the lock 
lever 

2. Rotate the handle until the lock lever 
clicks into place 

3. After locking the throttle lever can be 
pressed again  

 
 

NOTICE 

The handle can be idly rotated, because the hedge trimmer is 
provided with a sheet brake, whereby the blades are stopped in the 
idling! 
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15 MAINTENANCE 

 

 
ATTENTION 

No cleaning, upkeep, checks or maintenance when machine is running 

Be safe:  Shut off the machine, let it cool down, disconnect spark plug cap from 
spark plug. 

 

The machine does not require intense maintenance. However, to ensure a long lifespan, we 
strongly recommend following the upkeep and maintenance plan. 

Repairs must be carried out by specialists! Use original ZIPPER parts only!  

Ware safety gloves if you are work on the cutting tool! 

Damaged cutting tools may never be straightened or welded! 

 

NOTICE 

Only a properly maintained  equipment may be a satisfactory tool. Care and maintenance 
deficiencies can cause unpredictable accidents and injuries. 

Repairs should be performed only by authorized service centers. 

Improper operation may damage the equipment or endanger your safety.  

 

15.1 Maintenance plan 

Controls for the maintenance of the machine  

Loose or lost screws, nuts, bolts Regularly prior to each operation 

Damage of any part of the machine Regularly prior to each operation 

Damage of cutting tools Regularly prior to each operation 

Fuel tank of tightness Regularly prior to each operation 

Machine cleaning Regularly after operation 

Cleaning spark plug Every 25 working hours 

Cleaning air filter Every 20-30 working hours 

Greasing gear Every50 working hours 
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15.1.1 Throttle control lock 

The throttle control lock (1) is the component that prevents 
the throttle is pressed accidentally. 

Case of a defective throttle control lock machine to 
stop immediately. 

1. Check that the throttle control can be pressed with / 
without throttle control lock. 

2. Check that the throttle control lock after releasing 
returns to the original position. 

Is a check negative, the throttle control lock has to be 
repaired immediately! 

 

15.1.2 Anti-vibration-system 

A deformed or damaged anti-vibration-system can cause 
damage such as wobbling or falling off the blades and / or 
motor. 

1. Check rubber bumpers for damage or deformation. 

2. Check springs for damage or deformation 

 

15.1.3 Air filter 

A dirty air filter has a negative effect on engine 
performance. 

1. Check the air filter for dirt  

2. Clean (with compressed air) or replace the air filter. 

 

15.1.4 Fuel filter 

A dirty fuel filter causes a loss of performance 

1. Check the fuel filter for dirt  

2. Clean (with compressed air) or replace the fuel filter. 

 

15.1.5 Cooling 

The motor is air-cooled. Dust or wood chips between the 
inlet opening and the cylinder cooling fins caused 
overheating of the motor. 

1. Remove the air filter and cylinder cover. 

2. Clean the cylinder cooling fins with compressed air. 

 

15.1.6 Gear box 

Apply universal grease on the surface of the inner shaft 

1. With a grease gun until grease from the outer blades 
comes out.  a)Grease nipple Type A 
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15.1.7 Spark plug 

Start errors and misfires are often caused by a fouled spark 
plug. 

1. Clean spark plug. 

2. Check spark plug gap 

 

15.1.8 Throttle control 

The distance should be 1-2mm. 

1. Adjust when necessary with the cable adjuster 
 

 

15.2 Storage 

When the machine is stored longer than 30 days: 

• Drain the fuel out of the fuel tank. 

• Take off the spark plug and pour some drops of oil into the cylinder. Turn the engine 
some times using the cable control so the oil in the cylinder gets evenly distributed. 
Clean the spark plug and fit it again. 

• Lightly oil the blades. 

• Cover the machine and store it at a dry and clean place. 

15.3 Cleaning 

Clean the machine and the working attachment from soil, dust, grass, chips, and small twigs, etc. 

Clean the machine housing with a wet cloth and a mild cleaning solution. 

Put on all coatless flats a thin coat of oil. 

 

 NOTICE 

The usage of solvents, aggressive chemicals or scouring agents damages the 
machine housing. 

15.4 Disposal 

Do not dispose the machine in residual waste. Contact your local authorities for 
information regarding the available disposal options. When you buy at your local 
dealer for a replacement unit, the latter is obliged to exchange your old. 
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16 TROUBLE SHOOTING 

Before servicing the machine and disconnect the spark plug! 

Property damage and serious injury due to unintentional switching on the machine are 
avoided! 

 

Trouble Possible Cause Solution 

Motor does not start • No fuel 

• Fuel not in fuel pipe 

• Fuel filter clogged 

 
 

 

• Spark plug dirty or 
damaged 

 

 

• Faulty fuel line 

• refuel  

• Squeeze fuel nipple 3x 

• Clean the filter in the fuel 
tank. Use for refueling a 
filter to avoid in future 
clogging. 

• Clean spark plug from 
debris, check contact 
distance, should be 0.6 -
0.7mm (credit card 
thickness). 

• Check fuel line for damage 
and kinks 

Bad cuts • Too much friction 

• Sliding clearance too low 

 
 

• Hedge trimmer is dull 

• Oil Hedge Trimmer 

• Liding clearance to make 
the adjustments of 

(Customer service) 

• hedge trimmer sharpen let 
(Customer Service) 

Machine does not work with 
full power 

• Carburator incorrectly 
adjusted 

• Machine is overload 

 

• Silencer clogged 

• Let adjust by costumer 
service 

• Exercise less power while 
working 

• Clean the outlet 

 

NOTICE 
 

Carburetor adjustments should be carried out only by trained specialist personnel! 
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17  NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS  

17.1 Objednávky náhradních dílů / spare parts order 

Použitím náhradních dílů ZIPPER dosáhnete ideálního výsledku. Optimální přesnost dílů snižuje čas 
opravy a prodlužuje životnost stroje. 

 

UPOZORNĚNÍ  

 

Použití dílů jiných výrobců vede ke ztrátě záruky! 

Platí: Při výměně dílů/komponent používejte pouze originální díly. 

 

 

Při objednávání náhradních dílú použijte servisní formulář. Uveďte typ stroje, číslo náhradního dílu a 
jeho popis. Aby se předešlo nedorozuměním při vyřizování objednávky, doporučujeme přiložit kopii 
výkresu s označenými požadovanými díly. 

 

Adresa pro objednání je uvedena v předmluvě na začátku tohoto návodu. 

 

With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the 
installation time and elongate your machines lifespan. 

 

IMPORTANT 

 

The installation of other than original spare parts voids the warranty! 

So you always have to use original spare parts 

 

When you place a spare parts order please use the service formular you can find in the last chapter 
of this manual. Always take a note of the machine type, spare parts number and partname. We 
recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you need. 

 

You find the order address in the preface of this operation manual. 
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17.1 Rozpadový výkres / Explosion drawing 
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No. Specification Qty. No. Specification Qty. 

1 start the dial 1 52 screw  M3x4  2 

2 flywheel 1 53 bearing 6001RS 1 

3 screw  M5x25  4 54 connecting rod gear 1 

4 On the box 1 55 blade connecting rod 1 

5 oil seal 2 56 less membrane pad 1 

6 bearing 6001 2 57 screw  M5X18 2 

7 retainer 1 58 blade layering 1 

8 crankshaft components 1 59 nut M5 2 

9 windshield 1 60 grease fittings 1 

10 screw  M4x12   1 61 flameout switch 1 

11 pin 3x8 2 62 flameout wire 1 

12 box sealing pad 1 63 lift handle 1 

13 under the cabinet 1 64 pin 6x30 1 

14 clutch shell  1 65 rotary control arm 1 

15 screw  M5x20  19 66 trigger controller 1 

16 clutch block 1 67 trigger 1 

17 shield ring  M6 1 68 trigger torsion rod spring 1 

18 Bolt 1 69 right handle 1 

19 clutch extension spring 1 70 screw  ST4x13  7 

20 shoe bolck 2 71 screw  M5x35 3 

21 clutch bolt 2 72 screw  M6X55 1 

22 screw  M4x16  2 73 nut M6 3 

23 igniter  1 74 handle rotation spring 1 

24 rubber band 1 75 fuel tank 1 

25 semicircular key  1 76 fuel filter components 1 

26 piston pin circlip 2 77 increase block 1 

27 piston pin  1 78 tubing Block 1 

28 needle  1 79 return pipe 1 

29 piston 1 80 fuel tank cap 1 

30 piston ring 2 81 anti-out board 1 

31 cylinder 1 82 starting handle 1 

32 cylinder gasket 1 83 start rope over sets of 1 

33 air filter lock nut 1 84 start rope 1 

34 air filter cover 1 85 screw  M4x14  4 

35 air filter sponge 1 86 starter cover 1 

36 screw  M5x55 4 87 coil spring  1 

37 air filter 1 88 starter wheel 1 

38 carburetor 1 89 shield ring  M5 1 

39 carburetor Gasket 1 90 screw  ST5x14   1 

40 screw  M5x25 2 91 side cover 1 

41 air intake tube 1 92 cylinder cover 1 

42 air intake tube gasket 1 93 screw  M4x10   1 

43 spark plug  1 94 handle 2 

44 silencer gasket 1 95 nut M6 4 

45 silencer 1 96 pole blade 2 

46 gear cover 1 97 wool sheets 1 

47 bearing 608ZRS 3 98 screw  M6x20   4 

48 pinion 1 99 blade gasket 1 

49 screw  M6x20  2 100 oil seal 1 

50 gear box 1 101 shield ring  M6 1 

51 passive plate 1     
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18 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

D o v o z c e  /  D i s t r i b u t o r  

 Z.I.P.P.E.R®  MASCHINEN 

AT-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel.: +43 7248 61116-700; Fax.: +43 7248 61116-720 

www.zipper-maschinen.at 
info@zipper-maschinen.at 

 

Název / name 

 Nůžky na živý plot / gasoline hedge trimmer 

Typ / model 

 ZI-BHS 600AK / ZI-BHS 600P  

Směrnice ES / EC-directives 

 • 2006/42/EG 

Použité normy / applicable standards 

 • EN ISO 10517:2009 

 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Toto 
prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly 
odsouhlaseny. 

 

Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of 
the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us 
in advance renders this document null and void. 

 

 

 

 

 

 

 

Schlüsslberg, 18.02.2014 

Místo/Datum  place/date 

   

Christian Eckerstorfer 

Tech. dokumentace  
techn. documentation 

ZIPPER-MASCHINEN 

4170 Haslach, Marktplatz 4 

 

 Erich Humer 

Jednatel / Director 

http://www.zipper-maschinen.at/
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19 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1.) Záruka: 

Společnost ZIPPER Maschinen poskytuje na mechanické a elektrické součásti záruku po dobu 2 let 
pro hobby účely; při použití pro výdělečnou činnost je pak záruční doba v trvání 1 roku, počínaje 
dnem pořízení výrobku konečným uživatelem/kupujícím. V případě výskytu závady v průběhu 
záruční doby, která se nevyskytla za okolností dle bodu 3, společnost Zipper po posouzení stroj 
opraví nebo vymění. 

 

2.) Reklamace: 

Pro prověření oprávněnosti reklamace musí kupující kontaktovat prodávajícího; ten nahlásí písemně 
vzniklou závadu na výrobku společnosti Zipper. V případě oprávněnosti reklamace zajistí společnost 
Zipper vyzvednutí vadného výrobku u prodávajícího. Zásilky, které nebyly dopředu odsouhlaseny se 
společností Zipper, nebudou akceptovány a nedojde k jejich převzetí. 

 

3.) Podmínky: 

a) Reklamace budou akceptovány pouze za předpokladu, že společně se strojem bude předložena 
kopie originální faktury nebo kupního dokladu vydaného autorizovaným prodejcem společnosti 
Zipper. Záruční nárok zaniká, pokud není stroj připraven k vyzvednutí kompletní včetně celého 
příslušenství. 

b) Záruka zahrnuje bezplatnou kontrolu, inspekci stroje nebo jeho údržbu a servisní práce. Vady 
zapříčiněné nevhodným používáním stroje konečným uživatelem nebo prodávajícím nebudou rovněž 
akceptovány jako zaruční. Např.: použitím nevhodného paliva, poškození mrazem, zanechaným 
palivem v nádrži přes zimní období apod. 

c) Ze záruky jsou vyjmuty spotřební díly jako např.: uhlíkové kartáčky, zachycovací pytle, nože, 
válce, řezací desky, řezací zařízení, vedení, spojky, těsnění, pojezdová kolečka, pilové kotouče, 
štípače, rozvírací klíny, prodloužení rozvíracích klínů, hydraulické oleje, olejové,- vzduchové- a 
benzinové filtry, řemeny, zapalovací svíčky, vodítka apod. 

d) Dále jsou ze záruky vyjmuta poškození stroje způsobená: nesprávným používáním, použitím pro 
jiné než specifikované účely; nedodržením návodu na obsluhu a údržbu stroje; vyšší mocí; 

Opravami nebo konstrukčními či jinými změnami neautorizovanými opravnami nebo přímo 
uživatelem stroje. Použitím jiných než originálních dílů a příslušenství značky Zipper. 

e) Vzniklé náklady (přepravné apod.) při reklamaci, která bude naši kvalifikovanými pracovníky 
posouzena jako nezáruční, budou fakturovány zákazníkovi nebo prodejci stroje. 

f) Stroje po záruční době: Opravy budou prováděny na základě předplatby nebo zálohové faktury 
prodejce na základě kalkulace (včetně přepravného) firmy Zipper. 

g) Záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří zakoupili stroj přímo u autorizovaného prodejce 
Zipper, který stroj pořídil přímo u společnosti Zipper. Záruka není přenosná při přeprodeji stroje. 

 

 

4.) Odpovědnost za vady a jiné záruky: 

Firma Zipper ručí vždy jen do výše hodnoty zboží. Na nároky ve smyslu malého výkonu, nízké 
produktivity, následné škody nebo ušlý zisk z důvodu závady vzniklé v záruční době nebude brán 
zřetel. Firma Zipper vychází ze zákona o odstraňování vad výrobku. 
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20 WARRANTY GUIDELINES 

1.) Warranty: 

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty 
period of 2 years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting with 
the purchase of the final consumer. In case of defects during this period, which are not excluded by 
paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion. 

 

2.) Report: 

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The 
dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is 
legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers 
which have not been coordinated with ZIPPER, will not be accepted and refused. 

 

3.) Regulations: 

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher from 
the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the 
accessories belonging to the machine are missing. 

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the 
machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted as 
warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, leaving 
fuel in the tank during the winter, etc. 

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, 
cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife 
extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc. 

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was 
used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, 
repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of 
non-original ZIPPER spare parts or accessories. 

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses for 
not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer. 

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance 
payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER. 

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly 
purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of 
the machine. 

 

4.) Claims for compensation and other liabilities: 

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation 
because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty 
period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine. 
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Moje zkušenosti / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

J m é n o  /  n a m e :  

V ý r o b e k  /  p r o d u c t :  

D a t u m  n á k u p u  /  p u r c h a s e  d a t e :  

Z a k o u p e n o  v  /  p u r c h a s e d  f r o m :  

E - M a i l /  e - m a i l :  

 

D ě k u j e m e  z a  V a š i  s p o l u p r á c i !  /  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  c o o p e r a t i o n !  

 
 

KONTAKT / CONTACT: 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

A-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8 

Tel :+43 7248 61116 700 

Fax:+43 7248 61116 720 

info@zipper-maschinen.at 

21 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU Product experience form 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost  
s výrobkem. 

We observe the quality of our delivered 

products in the frame of a Quality 

Management policy. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí  
na Vás a Vašich zkušenostech s prací se strojem: 

Your opinion is essential for further 

product development and product 

choice. Please let us know about your: 

 

- Potíže, které se vyskytly během provozu 
výrobku. 

- Impressions and suggestions for 

improvement. 

- Chybné funkce stroje, které se vyskytly  
za určitých provozních podmínek. 

- experiences that may be useful for 
other users and for product design 

- Vaše vlastní zkušenosti z provozu, které mohou 
být užitečné i pro ostatní uživatele stroje. 

- Experiences with malfunctions that 

occur in specific operation modes 

Prosíme Vás o zaznamenání Vašich zkušeností  
a zaslání na naši adresu emailem, faxem nebo 
poštou: 

We would like to ask you to note down 

your experiences and observations and 

send them to us via FAX, E-Mail or by 

post: 
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