
�

� Originalbetriebsanleitung
Elektro-Sense

X Originalna navodila za uporabo
električne kosilnice na nitko

j Originální návod k obsluze
Elektrická kosa

W Originálny návod na obsluhu
Elektrická kosa

Art.-Nr.: 34.016.51 I.-Nr.: 01029 BG-EB 1035
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� Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten

X Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in 

varnostne napotke.

j Před uvedením do provozu si přečíst návod k obsluze a bezpečnostní 

předpisy a oboje dodržovat.

W Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na 

obsluhu a bezpečnostné pokyny.

�

2
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� Achtung!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf,
damit Ihnen die Informationen jederzeit zur
Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere
Personen übergeben sollten, händigen Sie diese
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit
aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung
und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie
im beiliegenden Heftchen!

� WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät
(siehe Bild 2)
A Warnung!
B Vor Inbetriebnahme lesen Sie die

Gebrauchsanweisung!
C Augenschutz und Gehörschutz tragen!
D Vor Feuchtigkeit schützen!
E Vor der Prüfung einer beschädigten

Anschlussleitung Netzstecker ziehen!
F Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
G Werkzeug läuft nach!

2. Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Motorgehäuse
2. Handgriff
3. Einschaltsperre
4. Ein/Aus-Schalter
5. Netzleitung
6. Zusatzhandgriff
7. Befestigungsknopf
8. Trageriemen
9. Holm
10. Schutzhaube
11. Spule
12. Befestigungsschraube

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasen, kleinen
Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten
bestimmt.
Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten
werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen
Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der
Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die
Einhaltung der vom Hersteller beigefügten
Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den
ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Achtung! Wegen Gefahr von Personen und
Sachschaden darf das Gerät nicht zum
Zerkleinern im Sinn von Kompostieren verwendet
werden.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darüber
hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene
Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der
Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte
bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung,
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tätigkeiten eingesetzt wird.
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4. Technische Daten

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Leistung 1000 Watt

Schnittkreis Ø 35 cm

Umdrehungen n0 7.520 min-1

Schneidfaden Ø 2 mm

Schalldruckpegel LpA 82 dB(A)

Schalleistungspegel LWA 96 dB(A)

Vibration ahv

Oberer Handgriff 3,81 m/s²

Zusatzhandgriff ≤ 2,5 m/s²

Gewicht 5 kg

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und
Vibration auf ein Minimum!
� Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
� Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
� Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
� Überlasten Sie das Gerät nicht.
� Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls

überprüfen.
� Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht

benutzt wird.
� Tragen Sie Handschuhe.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1. Montage der Schutzhaube
� Schutzhaube (10) auf den Holm (9) stecken

(Bild 3).
� Schutzhaube auf dem Holm in Richtung

Fadenkopf schieben (Bild 3).
� Schutzhaube durch Festziehen der Schraube (A)

und Mutter (B) sichern. Dazu bitte den
mitgelieferten Inbusschlüssel verwenden (Bild 4).

5.2. Montage des Handgriffes
� Handgriff (6) auf den Holm (9) stecken (Bild 5).
� Anschließend mit Schraube und

Befestigungsknopf (7) befestigen (Bild 6).

5.3. Einhängen des Trageriemens
Den Haken des Trageriemens (8) an der Schelle (A)
einhängen (Bild 7).

6. Bedienung

Das Gerät besitzt ein teilautomatisches
Fadenverlängerungssystem. Bei jeder Betätigung
des teilautomatischen Fadenverlängerungssystems
wird der Faden automatisch verlängert, damit Sie
immer mit der optimale Schnittbreite Ihren Rasen
kürzen. Dazu tippen Sie bitte mit dem Gerät kurz auf
den Boden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des
Fadens durch häufige Betätigung der
Fadenverlängerungsautomatik erhöht wird.

Hinweis: Wenn Ihre Maschine zum ersten Mal in
Betrieb genommen wird, wird das eventuell
überstehende, überschüssige Ende des
Schnittfadens von der Schneideklinge der
Schutzhaube gekürzt.

Ist der Faden bei der ersten Inbetriebnahme zu kurz,
drücken Sie den Knopf an der Fadenspule und
ziehen den Faden kräftig heraus. Beim ersten Anlauf
wird der Schneidfaden automatisch auf optimale
Länge gekürzt.

Um die höchste Leistung von Ihrem Rasentrimmer
zu erhalten, sollten Sie bitte den folgenden
Anweisungen folgen:
� Verwenden Sie den Rasentrimmer nicht ohne

Schutzvorrichtung.
� Mähen Sie nicht, wenn das Gras nass ist. Die

besten Ergebnisse erzielen Sie bei trockenem
Gras.

� Das Netzkabel an das Verlängerungskabel
anschließen und dieses am Handgriff einhängen.
(Bild 8)

� Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie
zuerst die Einschaltsperre (Bild 9/Pos. 3) nach
vorne und drücken Sie anschließend den
Ein/Aus-Schalter (Bild 9/Pos. 4).

� Um Ihren Rasentrimmer auszuschalten, lassen
Sie den Ein/Aus Schalter (Bild 1 / Pos.4) wieder
los.

� Den Rasentrimmer nur dann an das Gras
annähern, wenn der Schalter gedrückt ist, d.h.
wenn der Rasentrimmer in Betrieb ist.

� Um richtig zu schneiden, das Gerät seitlich
schwenken und Vorwärtsgehen. Halten Sie den
Rasentrimmer dabei um ca. 30° geneigt (siehe
Bild 10 und Bild 11).

� Bei langem Gras muss das Gras von der Spitze
aus stufenweise kürzer geschnitten werden
(siehe Bild 12).

� Nutzen Sie die Schutzhaube, um einen
unnötigen Fadenverschleiß zu vermeiden.

D
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� Halten Sie den Rasentrimmer fern von harten
Gegenständen, um einen unnötigen
Fadenverschleiß zu vermeiden.

Hinweis!
Nach Betätigen des Ein/Aus-Schalters dauert es ca.
1-2 Sekunden bis die maximale Drehzahl erreicht ist.
Während des Arbeitens kann es zu
Drehzahlschwankungen des Motors kommen. Dies
liegt daran, dass das Gerät mit einer
Drehzahlanpassung bei Belastung ausgestattet ist.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

8.1 Reinigung
� Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und

Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie
möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem
sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit
Druckluft bei niedrigem Druck aus.

� Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach
jeder Benutzung reinigen.

� Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder
Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile
des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

� Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer
Bürste entfernen

8.2 Austausch der Fadenspule
Achtung! Vor Austausch der Fadenspule ist
unbedingt der Netzstecker zu ziehen!
� Befestigungsschraube (12) gegen den

Uhrzeigersinn lösen (Bild 13).
� Spule (11) entnehmen (Bild 14).
� Fadenenden der neuen Spule durch die Ösen (A)

führen und Spule einsetzen.
Befestigungsschraube (12) durch Drehen im
Uhrzeigersinn festziehen (Bild 15).

Achtung! Weggeschleuderte Teile des
Nylonfadens können zu Verletzungen führen!

8.3 Wartung
Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben
gemacht werden;
� Typ des Gerätes
� Artikelnummer des Gerätes
� Ident-Nummer des Gerätes
� Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info

Ersatzfadenspule Art.-Nr.: 34.057.15

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung
ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder
kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus
verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und
Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der
Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

10. Störungen

Gerät läuft nicht: 
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß
angeschlossen ist und prüfen Sie die
Netzsicherungen. Falls das Gerät trotz vorhandener
Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an
die angegebene Kundendienstadresse.

D
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� Pozor! 
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati
preventivne varnostne ukrepe, da bi tako preprečili
poškodbe in škodo na napravi. Zato ta navodila
skrbno preberite. Ta varnostna navodila shranite
dobro, da Vam bodo informacije vsak čas na
razpolago. V primeru, da bi to napravo predali
drugim osebam, Vas prosimo, da ta navodila za
uporabo izročite skupaj z napravo. 
Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za nesreče
ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh
navodil in varnostnih navodil. 

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v
priloženi knjižici.

� OPOZORILO!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima
lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude
poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navodila za
kasnejšo uporabo.

Obrazložitev opozorilne tablice na napravi (glej
sliko 1a)
A Opozorilo!
B Pred prvim zagonom preberite navodila za

uporabo!
C Uporabljajte zaščitna očala!
D Varujte pred vlago!
E Pred pregledom poškodovanega priključnega

kabla potegnite omrežni vtikač iz električne
priključne vtičnice!

F Tretje osebe ne pustite v območje nevarnosti!
G Orodje ne dela!

2. Opis naprave (Slika 1)

1. Ohišje motorja
2. Ročaj
3. Vklopna zapora
4. Stikalo za vklop / izklop 
5. Omrežni električni kabel 
6. Dodatni ročaj
7. Pritrdilni gumb
8. Nosilni pas
9. Palica
10. Zaščitni pokrov 
11. Tuljava
12. Pritrdilni vijak

3. Predpisana namenska uporaba

Ta naprava je namenjena za košnjo trat, manjših
travnatih površin za hišne in ljubiteljske vrtnarje. 
Kot naprave za privatno vrtnarjenje okoli hiše ter za
ljubiteljsko vrtnarjenje se smatrajo takšne naprave, ki
se ne uporabljajo na javnih zelenicah, parkih,
športnih prizoriščih, na ulicah in v kmetijstvu in
gozdnem gospodarstvu.
Ravnanje po navodilih za uporabo, ki jih je priložil
proizvajalec, je predpostavka za smotrno namensko
uporabo naprave. 

Pozor!
Zaradi nevarnosti nastanka škode ali poškodb se
naprava ne sme uporabljati za drobljenje v smislu
kompostiranja. 

Stroj je dovoljeno uporabljati samo za namene, za
katere je bil konstruirani. Vsaka druga uporaba ni
dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi
nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi
odgovornost uporabnik / upravljalec, ne pa
proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile
konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali
industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega
jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne,
obrtniške ali industrijske namene ali za izvajanje
podobnih dejavnosti.

4. Tehnični podatki

Omrežna napetost: 230 V~ 50 Hz

Moč 1000 Watt

Premer košenja ø 35 cm

Vrtljaji n0 7520 min-1

Premer rezalne nitke ø 2 mm 

Nivo zvočnega tlaka LpA 82 dB 

Nivo zvočne moči LWA 96 dB 

Vibracije ahv

Vibracije na prednjem ročaju 3,81 m/s2

Vibracije na zadnjem ročaju � 2,5 m/s2

Teža 5 kg

SLO
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Omejite hrupnost in vibracije na minimum!
� Uporabljajte samo brezhibne naprave.
� Redno vzdržujte in čistite napravo.
� Vaš način dela prilagodite napravi.
� Ne preobremenjujte naprave.
� Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
� Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
� Uporabljajte rokavice.

5. Pred uporabo

5.1 Montaža zaščitnega pokrova
� Zaščitni pokrov (10) dajte na palico (9) (slika 3).
� Zaščitni pokrov potisnite na palico v smeri glave

za nitko (slika 3).
� Zaščitni pokrov zavarujte tako, da pritegnete vijak

(A) in matico (B). Za to uporabite zraven
dobavljeni inbus ključ (slika 4).

5.2 Montaža ročaja
� Ročaj (6) nataknite na palico (9) (slika 5).
� Nato pa ročaj pritrdite z vijakom in pritrdilnim

gumbom (7) (slika 6).

5.3 Obešanje nosilnega pasu
Kavelj nosilnega pasu (8) obesite na objemko (A)
(slika 7).

6. Uporaba

Naprava je opremljena z delno avtomatskim
sistemom za podaljševanje nitke. Pri vsaki sprožitvi
delno avtomatskega sistema za podaljšanje nitke se
nitka avtomatsko podaljša tako, da lahko Vašo travo
vedno kosite z optimalno širino košnje. Avtomatski
sistem za podaljšanje nitke pa sprožite tako, da se z
napravo malo dotaknete tal. 
Prosimo Vas, da upoštevate, da se pri pogostejšem
sprožanju sistema za podaljšanje nitke poveča tudi
obraba nitke. 

Napotek: Ko napravo zaženete prvič, se bo
eventualno predolga nitka na rezilu zaščitnega
pokrova skrajšala na optimalno dolžino.

V primeru, da je pred prvim zagonom nitka prekratka,
pritisnite na gumb na tuljavi nitke in močno potegnite
za nitko. Pri prvem zagonu se bo nitka avtomatsko
skrajšala na optimalno dolžino.

Da bi iz Vaše kosilnice za travo dobili največji
učinek, Vas prosimo, da se držite naslednjih
navodil: 

� Kosilnico za travo ne uporabljajte brez zaščitnih
priprav. 

� Ne kosite, ko je trava mokra. Najboljše rezultate
boste dosegli, ko je trava suha. 

� Omrežni električni kabel priključite na električni
podaljšek in ga obesite na ročaj (slika 9). 

� Da bi vklopili Vašo kosilnico za travo, pritisnite
stikalo za vklop/izklop (slika 1 / poz. 3). 

� Da bi Vašo kosilnico za travo izklopili, spustite
stikalo za vklop/izklop (slika 1 / poz. 3). 

� Kosilnico za travo približajte travi le, ko je stikalo
pritisnjeno, t.j. ko kosilnica v delovanju. 

� Da bi kosili pravilno, napravo premikajte od ene
proti drugi strani in nazaj, pri tem pa hodite
naprej. Pri tem kosilnico držite nagnjeno za pribl.
30° (glej sliko 10 in sliko 11). 

� Pri dolgi travi je travo potrebno postopoma
kositi od njenega vrha navzdol (glej sliko 12). 

� Da bi preprečili nepotrebno obrabo nitke, pri
košnji uporabljajte vodilo za košnjo ob robovih,
kot tudi zaščitni pokrov. 

� Da bi preprečili nepotrebno obrabo nitke,
kosilnico za travo držite vstran od trdih
predmetov. 

Uporaba kosilnice za travo za košnjo trave ob
robovih 
Da bi kosili robove trat in gred, lahko kosilnico za
travo spremenite na naslednji način: 
� Odklopite oskrbo z električnim tokom. 
� Popolnoma sprostite aretirni mehanizem (6) in

zgornji ročaj (2) obrnite za 180° v desno. 
� Aretirni mehanizem (6) ponovno pritrdite. 
� Na ta način kosilnico za travo spremenite v

kosilnico za košenje ob robovih, s katero lahko
izvajate vertikalno košenje (slika13). 

Opomba!
Po tem, ko aktivirate stikalo za vklop / izklop, traja še
pribl. 1-2 sekundi, da naprava doseže maksimalno
število vrtljajev. 
Med delom lahko pride do nihanja števila vrtljajev
motorja. 
To se zgodi zato, ker si naprava pri obremenitvi
prilagaja število vrtljajev. 

7. Zamenjava električnega
priključnega kabla

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje,
ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna
služba ali podobno strokovno usposobljena oseba,
da bi preprečili ogrožanje varnosti.

SLO
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8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje 
rezervnih delov

Pred vsemi čistilnimi deli izklopite električni vtikač iz
električne priključne vtičnice. 

8.1 Čiščenje
� Zaščitne naprave, zračne reže in ohišje motorja 

vzdržujte v karseda čistem stanju. Napravo 
zdrgnite s čisto krpo ali pa jo izpihajte s 
komprimiranim zrakom (pod nizkim pritiskom).

� Priporočamo, da napravo očistite takoj po vsaki 
uporabi.

� V rednih intervalih napravo očistite tudi z mokro 
krpo in mazavim milom. Ne uporabljajte nobenih
čistilnih sredstev ali razredčil; ta sredstva lahko 
začnejo nažirati dele iz umetne mase. Pazite na 
to, da voda ne more prodreti v notranjost 
naprave.

� Obloge, ki se naberejo na zaščitnem pokrovu, je
potrebno odstraniti s ščetko. 

8.2 Zamenjava tuljave z nitko 
Pozor!
Preden pričnete zamenjavati tuljavo z nitko je
prvo potrebno potegniti električni omrežni vtikač
iz električne omrežne vtičnice!
� Pritrdilni vijak (12) odvijte v nasprotni smeri

urinega kazalca (slika 13).
� Demontirajte tuljavo (11) (slika 14).
� Nitko nove tuljave speljite skozi ušesca (A) in

tuljavo vstavite. Pritrdilni vijak (12) privijte v smeri
urinega kazalca (slika 15).

Pozor!
Vstran zalučani deli najlonske nitke lahko
povzročijo poškodbe!

8.3 Vzdrževanje
� V notranjosti naprave se ne nahajajo nobeni deli,

kateri bi terjali vzdrževanje.

8.4 Naročanje rezervnih delov:
Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje
podatke:
� Tip stroja
� Številka artikla/stroja
� Identifikacijska številka stroja
� Številka rezervnega dela, ki ga naročate
Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani
www.isc-gmbh.info

Nadomestna tuljava za nitko Art.-št.: 34.057.15

9. Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili
poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je
surovina in jo kot tako lahko ponovno uporabimo ali
pa jo predamo v reciklažo. 
Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz različnih
materialov, kot n.pr. kovina in umetna masa.
Defektne konstrukcijske dele predajte na deponijo
za posebne odpadke. Povprašajte v strokovni
trgovini ali pri občinski upravi!

10. Motnje

Naprava ne deluje: Preverite, če je omrežni električni
kabel pravilno priklopljen in preverite omrežne
varovalke. V primeru, da naprava kljub prisotni
napetosti ne deluje, Vas prosimo, da napravo
pošljete na naveden naslov servisne službe. 
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� Pozor!
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a
škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k
obsluze. Dobře si ho uložte, abyste měli tyto
informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj
jiným osobám, předejte s ním i tento návod k
obsluze.
Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé
v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a
bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené
brožurce.

� VAROVÁNÍ!
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
instrukce.
Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a
instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění. 
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si
uložte pro budoucí použití.

Vysvětlení informačního štítku na přístroji (viz
obr. 1a)
A Varování!
B Před uvedením do provozu si přečtěte návod k

použití!
C Nosit ochranu zraku!
D Chránit před vlhkostí!
E Před kontrolou poškozeného napájecího vedení

vytáhnout síťovou zástrčku!
F Třetí osoby nepouštět do oblasti nebezpečí!
G Nástroj dobíhá!

2. Popis přístroje (obr. 1)

1. Kryt motoru
2. Rukojeť
3. Blokování zapnutí
4. Za-/vypínač
5. Síťové vedení
6. Přídavná rukojeť
7. Upevňovací knoflík
8. Popruh na nošení
9. Vodicí rukojeť
10. Ochranný kryt
11. Cívka
12. Upevňovací šroub

3. Použití podle účelu určení

Přístroj je určen k sekání trávníků, malých travnatých
ploch v soukromých zahradách u domů a chalup.
Jako přístroje pro použití v soukromých zahradách u
domů a chalup jsou považovány ty, které nejsou
používány na veřejných zelených plochách, v
parcích, sportovištích, u silnic a v zemědělství a
lesnictví. Dodržení výrobcem přiloženého návodu k
použití je předpokladem pro řádné použití přístroje.

Pozor! Kvůli nebezpečí pro osoby a věcným
škodám nesmí být přístroj používán k drcení ve
smyslu kompostování.

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu
určení. Každé další toto překračující použití
neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho
vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí
uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské,
řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme
žádné ručení, pokud je přístroj používán v
živnostenských, řemeslných nebo průmyslových
podnicích a při srovnatelných činnostech.

4. Technická data

Síťové napětí: 230 V~ 50 Hz 

Výkon 1000 W 

Šířka záběru ø 35 cm 

Počet otáček n0 7520 min-1

Struna ø 2 mm 

Hladina akustického tlaku LpA 82 dB 

Hladina akustického výkonu LWA 96 dB 

Vibrace ahv

přední rukojeť 3,81 m/s2

zadní rukojeť � 2,5 m/s2

Hmotnost 5 kg

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!
� Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
� Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
� Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
� Nepřetěžujte přístroj.
� V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
� Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
� Noste rukavice.
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5. Před uvedením do provozu

5.1 Montáž ochranného krytu
� Ochranný kryt (10) nastrčit na vodicí rukojeť (9)

(obr. 3).
� Ochranný kryt posunout na vodicí rukojeti ve

směru strunové hlavy (obr. 3).
� Ochranný kryt zajistit utažením šroubu (A) a

matice (B). K tomu prosím použít dodaný
imbusový klíč (obr. 4).

5.2 Montáž rukojeti
� Rukojeť (6) nastrčit na vodicí rukojeť (9) (obr. 5).
� Poté upevnit pomocí šroubu a upevňovacího

knoflíku (7) (obr. 6).

5.3 Zavěšení popruhu na nošení
Háček popruhu na nošení (8) zaháknout do spony (A)
(obr. 7).

6. Obsluha

Přístroj disponuje částečně automatickým systémem
posouvání struny. Při každé aktivaci částečně
automatického systému posouvání struny se struna
automaticky prodlouží, abyste mohli vždy sekat s
optimální šířkou záběru. K tomu prosím krátce
ťukněte přístrojem o zem.
Prosím dbejte na to, že častým používáním
automatiky posouvání struny se zvýší opotřebení
struny.

Pokyn: Při prvním uvedení Vašeho stroje do provozu
bude zkrácen eventuálně přesahující, zbytečný konec
struny řezným ostřím ochranného krytu. 

Pokud je struna při prvním uvedení do provozu příliš
krátká, stlačte knoflík na cívce se strunou a strunu
silou vytáhněte ven. Při prvním naběhnutí bude struna
automaticky zkrácena na optimální délku.

Abyste získali co možná nejvyšší výkon Vaší
strunové sekačky, měli byste dodržovat následující
pokyny: 
� Nepoužívejte strunovou sekačku bez

ochranných zařízení. 
� Nesekejte, je-li tráva mokrá. Nejlepších výsledků

docílíte, když je tráva suchá. 
� Síťový kabel připojit na prodlužovací kabel a

tento zavěsit na rukojeti (obr. 9). 
� K zapnutí strunové sekačky stiskněte za-

/vypínač (obr. 1 pol. 3). 
� K vypnutí strunové sekačky za-/vypínač opět

pusťte (obr. 1 / pol. 3). 
� Sekačku přibližovat k trávě pouze tehdy, je-li

vypínač stisknut, tzn. strunová sekačka je v
provozu. 

� Ke správnému sekání přístroj vyklonit do strany
a jít vpřed. Držte přitom strunovou sekačku o
cca 30° nakloněnou (viz obr. 10 a obr. 11). 

� Je-li tráva dlouhá, musí být od špičky postupně
zkracována (viz obr. 12). 

� Využívejte vedení okolo okrajů a ochranný kryt,
abyste se vyhnuli zbytečně velkému opotřebení
struny. 

� Nepřibližujte strunovou sekačku k tvrdým
předmětům, abyste se vyhnuli zbytečně velkému
opotřebení struny. 

Použití strunové sekačky na sekání okrajů
Na sekání okrajů trávníků a záhonů může být
strunová sekačka přestavena podle následujícího
postupu: 
� Zásobování strunové sekačky elektrickým

proudem  vypnout. 
� Aretaci (6) kompletně povolit a horní rukojeť (2)

otočit o 180° doprava. 
� Aretaci (6) opět utáhnout. 
� Tímto způsobem je možné udělat ze strunové

sekačky vyžínač okrajů, kterým je možné
provádět svislé sekání trávy (obr. 13). 

Pokyn!
Po zapnutí za-/vypínače je po cca 1-2 vteřinách
dosaženo maximálního počtu otáček.
Během práce může dojít ke kolísání počtu otáček
motoru.
Toto je způsobeno tím, že je stroj vybaven
přizpůsobením počtu otáček při zatížení.
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7. Výměna síťového napájecího
vedení

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být
nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se
zabránilo nebezpečím.

8. Čištění, údržba a objednání 
náhradních dílů

Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou
zástrčku.

8.1 Čištění
� Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a 

kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen 
to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo 
ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém 
tlaku.

� Doporučujeme přímo po každém použití přístroj 
vyčistit.

� Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a 
trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné 
čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by 
dojít k poškození plastových částí přístroje. 
Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala 
voda.

� Usazeniny na ochranném krytu odstranit
kartáčkem.

8.2 Výměna cívky se strunou
Pozor!
Před výměnou cívky se strunou bezpodmínečně
vytáhnout síťovou zástrčku!
� Upevňovací šroub (12) povolit proti směru

hodinových ručiček (obr. 13).
� Vyjmout cívku (11) (obr. 14).
� Konce struny nové cívky protáhnout očky (A) a

cívku vložit. Upevňovací šroub (12) otáčením ve
směru hodinových ručiček utáhnout (obr. 15).

Pozor!
Vymrštěné části nylonové struny mohou vést ke
zraněním!

8.3 Údržba
Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další, údržbu
vyžadující, díly.

8.4 Objednání náhradních dílů:
Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést
následující údaje:
� Typ přístroje
� Číslo výrobku přístroje
� Identifikační číslo přístroje
� Číslo náhradního dílu požadovaného náhradního

dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na
www.isc-gmbh.info

Náhradní cívka se strunou Art. č.: 34.057.15

9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím
znovu použitelné nebo může být dáno zpět do
cirkulace surovin.
Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z
rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty.
Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních
odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na
místním zastupitelství!

10. Poruchy

Přístroj neběží: Překontrolujte, zda je síťový kabel
řádně připojen a překontrolujte síťové pojistky.
Pokud přístroj i přes existující napětí neběží, zašlete
ho na uvedenou adresu zákaznického servisu. 
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� Pozor!
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné
bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť
prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si
starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu /
bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo
uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné
informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať
tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu
s prístrojom tento návod na obsluhu/ bezpečnostné
pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani
škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na
obsluhu a bezpečnostných pokynov.

1. Bezpečnostné pokyny

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej
brožúrke.

� VÝSTRAHA!
Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a
pokyny.
Nedostatky pri dodržovaní bezpečnostných
predpisov a pokynov môžu mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké
poranenia.
Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si
odložte pre budúce použitie.

Vysvetlenie štítku s upozornením na prístroji
(pozri obr. 2)
A Výstraha!
B Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod

na obsluhu!
C Používať ochranu očí a ochranu sluchu!
D Chrániť pred vlhkom!
E Pred kontrolou poškodeného napájacieho kábla

ho vytiahnite z elektrickej siete!
F Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných osôb!
G Prístroj po vypnutí beží zotrvačnosťou!

2. Popis prístroja (obr. 1)

1. Kryt motora
2. Rukoväť
3. Blokovanie zapnutia
4. Vypínač zap/vyp
5. Sieťové vedenie
6. Prídavná rukoväť
7. Upevňovací gombík
8. Nosný remeň
9. Porisko
10. Ochranný kryt

11. Cievka
12. Upevňovacia skrutka

3. Správne použitie prístroja

Prístroj je určený na kosenie trávnika a malých plôch
v súkromných záhradách a záhradkách.
Za prístroje určené pre súkromné záhrady a záhradky
sa považujú len tie prístroje, ktoré sa nepoužívajú na
verejných priestranstvách, v parkoch, športoviskách,
na uliciach ako aj v poľnohospodárstve a lesníctve.
Dodržiavanie návodu na obsluhu, priloženého
výrobcom, je predpokladom pre náležité
zaobchádzanie s prístrojom.

Pozor! Z dôvodu možného ohrozenia osôb a
vzniku vecných škôd, sa nesmie prístroj
používať na rozdrobovanie za účelom
kompostovania.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol
určený. Každé iné odlišné použitie prístroja sa
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené
nesprávnym používaním ručí používateľ /
obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob
prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne,
remeselnícke ani priemyselné použitie.
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj
bude používať v profesionálnych, remeselníckych
alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti
rovnocenné s takýmto použitím.

4. Technické údaje

Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz
Výkon 1000 Watt
Okruh rezu Ø 35 cm
Otáčky n0 7520 min-1

Strihacie vlákno Ø 2 mm
Hladina akustického tlaku LpA 82 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA 96 dB (A)
Vibrácia ahv

Horná rukoväť 3,81 m/s²
Prídavná rukoväť ≤ 2,5 m/s²
Hmotnosť 5 kg
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Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!
� Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
� Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie

prístroja.
� Prispôsobte spôsob práce prístroju.
� Prístroj nepreťažujte.
� V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
� Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
� Používajte rukavice.

5. Pred uvedením do prevádzky

5.1. Montáž ochranného krytu
� Ochranný kryt (10) nasunúť na porisko (9) (obr.

3).
� Ochranný kryt nasunúť na porisko v smere

vláknovej hlavy (obr. 3).
� Ochranný kryt zabezpečiť utiahnutím skrutky (A)

a matice (B). Použite na to prosím dodaný kľuč
s vnútorným šesťhranom (obr. 4).

5.2. Montáž rukoväte
� Rukoväť (6) nasunúť na porisko (9) (obr. 5).
� Nakoniec pripevniť skrutkou a upevňovacím

gombíkom (7) (obr. 6).

5.3. Zavesenie nosného remeňa
Hák nosného remeňa (8) zavesiť na sponku (A) (obr.
7).

6. Obsluha

Prístroj je vybavený poloautomatickým systémom
predlžovania vlákna. Pri každom použití tohto
poloautomatického systému predlžovania vlákna sa
rezacie vlákno automaticky predĺži, aby bola pri
kosení vždy dosiahnutá optimálna šírka rezu. Za
týmto účelom krátko pritlačte prístrojom o zem.

Berte prosím ohľad na skutočnosť, že príliš častým
používaním automatiky predlžovania vlákna sa
opotrebenie vlákna zvyšuje.

Upozornenie: Pri prvom uvedení zariadenia do
prevádzky je prípadný pretŕčajúci a prebytočný
koniec rezacieho vlákna skrátený na čepeli, ktorá sa
nachádza vo vnútri ochranného krytu.

Ak je vlákno pri prvom uvedení do prevádzky príliš
krátke, stlačte gombík na cievke s vláknom a vlákno
silno vytiahnite. Pri prvom rozbehu sa rezacie vlákno
automaticky skráti na optimálnu dĺžku.

Na dosiahnutie čo najvyššieho výkonu Vašej
strunovej kosačky by ste sa mali držať nasledujúcich
pokynov:
� Nepoužívajte kosačku bez ochranných zariadení.
� Nekoste, ak je tráva mokrá. Najlepšie výsledky

dosiahnete pri suchej tráve.
� Sieťový kábel zapojte do predlžovacieho kábla

a zaveste ho do úchytky na rukoväti (obr. 8).
� Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte najskôr

blokovanie zapnutia (obr. 9/pol. 3) smerom
dopredu a zároveň stlačte vypínač zap/vyp (obr.
9/pol. 4).

� Ak chcete Vašu kosačku vypnúť, vypínač zap/vyp
znovu pustite (obr. 1/pol. 4).

� S kosačkou sa priblížte k tráve len vtedy, ak je
spínač stlačený, t.j. ak kosačka beží.

� K správnemu strihaniu pohybujte prístrojom zo
strany na stranu a kráčajte vpred. Kosačku pritom
držte naklonenú o cca 30° (pozri obr. 10 a obr.
11).

� Ak je tráva dlhá, musí byť postupne zostrihovaná
od vrcholu (pozri obr. 12).

� Používajte ochranný kryt na predchádzanie
zbytočnému opotrebovaniu vlákna.

� Kosačku držte v bezpečnej vzdialenosti od
tvrdých predmetov, aby ste tak predišli
zbytočnému opotrebovaniu vlákna.

Upozornenie!
Po stlačení vypínača zap/vyp trvá približne 1-2
sekundy do dosiahnutia maximálnych otáčok.
Počas práce môže dôjsť k výkyvom otáčok motora.
To je spôsobené tým, že je prístroj vybavený
prispôsobovaním otáčok pri zaťažení.

7. Výmena sieťového prípojného
vedenia

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia
prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo
jeho zákazníckym zastúpením alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

8. Čistenie, údržba a objednanie náh
radných dielov

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami
vytiahnite kábel zo siete.

8.1 Čistenie
� Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory

a ebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným
vzduchom pri nastavení na nízky tlak.

17
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� Odporúčame, aby ste prístroj čistili spravidla
vždy po každom použití.

� Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky
aostriedky alebo riedidlá; tieto prostriedky by 
mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja.
Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja
nedostala voda.

� Usadeniny na ochrannom kryte odstráňte
pomocou kefy.

8.2 Výmena cievky s vláknom
Pozor! Pred výmenou cievky s vláknom musíte
bezpodmienečne vytiahnuť napájací kábel z
elektrickej siete!
� Povoľte upevňovaciu skrutku (12) proti smeru

hodinových ručičiek (obr. 13).
� Vyberte cievku (11) (obr. 14).
� Nasaďte konce vlákna novej cievky cez očká (A)

a založte cievku.
Pevne priskrutkujte upevňovaciu skrutku (12)
otočením v smere hodinových ručičiek (obr. 15).

Pozor! Odvrhnuté časti nylónového vlákna môžu
viesť k poraneniam.

8.3 Údržba
Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie 
diely vyžadujúce údržbu.

8.4 Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné
uviesť nasledovné údaje;
� Typ prístroja
� Výrobné číslo prístroja
� Identifikačné číslo prístroja
� Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke
www-isc-gmbh.info

Náhradná cievka s vláknom
Č. výr.: 34.057.15

9. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia
poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený
zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť
alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín.
Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych
materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené
súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu
špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej
predajni alebo na miestnych úradoch!

10. Poruchy

Prístroj nebeží:
Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený
do siete a prekontrolujte sieťové poistky. Ak
zariadenie napriek existujúcemu sieťovému napätiu
nefunguje, pošlite ho prosím na uvedenú adresu
centra služieb pre zákazníkov.

18
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p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
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Konformitätserklärung
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Elektro-Sense BG-EB 1035 (Einhell)

Standard references: EN ISO 14121-1; EN 60335-1; EN 60335-2-91; prEN ISO 10518; 
EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

x

x

2006/95/EC
2006/28/EC
2005/32/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC
89/686/EC_96/58/EC
87/404/EC

x

x

x

2006/42/EC
x 98/37/EC

2004/26/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA =  95,5 dB (A); guaranteed LWA =  96 dB (A)
P =  1 kW; L/Ø =  35 cm
Notified Body: TÜV Süd Industrie Service GmbH

Landau/Isar, den 12.08.2009

First CE: 06 Archive-File/Record: 3401650-05-4155050-09
Art.-No.: 34.016.51 I.-No.: 01029 Documents registrar: Scheifl Alexander 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Gao/Product-Management
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k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel 
ohne Elektrobestandteile.

20

j Pouze pro členské země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle 
národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické 
recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné 
recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také 
odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a 
zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné 
prostředky bez elektrických součástí.

X Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo 
državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skla
du s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliranju v 
primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem 
mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na 
starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.
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W Len pre krajiny EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v 
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného 
zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia. 

Recyklačná alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej 
recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná 
odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.
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�
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

X

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih
dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno
samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

j

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních
dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se
souhlasem firmy ISC GmbH. 

W

Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných
podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovným
povolením spoločnosti ISC GmbH.

22
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� Technische Änderungen vorbehalten

X Tehnične spremembe pridržane.

j Technické změny vyhrazeny

W Technické změny vyhradené

23
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X GARANCIJSKI LIST
Spoštovana stranka! 

Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo
obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem
garancijskem listu. Z veseljem smo Vam na voljo tudi telefonsko na navedeno servisno klicno številko. Za
uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče: 

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to
garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas brezplačne. 

2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so
omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da
naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrtništvu ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v
poštev, če se naprava uporablja v obrtništvu ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega
ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za
montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno
omrežno napetost ali vrsto toka), pretirana ali nepravilna uporaba (wkot n.pr. preobremenitev naprave ali
uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov,
vstop tujih predmetov v napravo (kot n.pr. pesek, kamenje ali prah), uporaba sile ali tuji vplivi (kot n.pr.
poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe. To velja še posebej za
akumulatorje, za katere vendarle dajemo garancijski rok 12 mesecev.

Veljavnost garancijskih zahtevkov ugasne, če so bili na npravi že izvajani posegi. 

3. Garancijska doba znaša 2 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate
uveljavljati pred potekom garancijske dobe v sveh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje
garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne
privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali
zaradi eventuelno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta. 

4. Za uveljavljanje Vašega garancijskega zahtevka nam pošljite pokvarjeno napravo brez poštnine na spodaj
navedeni naslov. Priložite original računa ob nakupu ali drugo potrdilo kot dokazilo o nakupu z datumom
nakupa. Zato prosimo, da dobro shranite račun kot dokazilo o nakupu! Prosimo, da nam po možnosti
natančno opišete vzroke reklamacije. Če napaka izpolnjuje naše garancijske pogoje, boste nemudoma
dobili nazaj popravljeno ali novo napravo. 

Seveda bomo proti plačilu stroškov odpravili tudi napake na napravi, katere ne spadajo v obseg garancije ali jih
garancija več ne zajema. V takšnem primeru prosimo, da pošljete napravo na naslov naše servisne službe. 
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j ZÁRUČNÍ LIST
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho
litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním
listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků
na záruku platí následující: 

1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonných nároků na záruku se tato
záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný. 

2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a
je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že
naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo
průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských,
řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno
poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním montážního návodu nebo z
důvodů neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí
nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití
neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních
pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo
poškození v důsledku cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení
způsobeného používáním. To platí obzvláště pro akumulátory, na které přesto poskytujeme záruční lhůtu 12
měsíců.

Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno. 

3. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je
třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční
doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové
záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také
v případě servisu v místě Vašeho bydliště. 

4. Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovného na níže uvedenou adresu.
Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupi. Pokladní lístek si proto
dobře uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v
našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj. 

Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do
rozsahu záruky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu. 
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W ZÁRUČNÝ LIST
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej
na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom
čísle. Pri uplatňovaní nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú
touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.

2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo
výrobnými chybami, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosím,
dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani
priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať
v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s
takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody pri transporte, škody
spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu
na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívaním alebo
nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov
alebo príslušenstva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích
telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia
(napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu. To sa týka
predovšetkým akumulátorov, na ktoré napriek tomu garantujeme záručnú dobu 12 mesiacov.

Nárok na záruku zaniká, ak už boli na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.

3. Doba záruky je 2 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred
koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku
po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predľženiu záručnej doby
ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek
inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení miestneho servisu.

4. Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosím zašlite defektný prístroj oslobodený od poštovného na dole
uvedenú adresu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosím,
starostlivo si preto uschovajte pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosím, popíšte nám čo
najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom
naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespadajú alebo už
nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.
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k GARANTIEURKUNDE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- 
wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die-
ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten
angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgen-
des:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsan-
sprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zu-
rückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das
Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten einge-
setzt wird.
Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung
der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanlei-
tung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder un-
sachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen
Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Ein-
dringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder
Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen
Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 
12 Monaten gewähren

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor
Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu
machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch
wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in
Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die
unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kauf-
nachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte
den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst,
erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantie-
umfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

iSC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 • Telefax +49 [0] 180 5 835 830 (Anrufkosten: 0,14 Euro/Minute, Festnetz der T-Com)

E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info
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