
GRASSKING™
AKU SEKAČKA NA TRÁVU

KOMPONENTY:

NÁVOD K POUŽITÍ: 

BATERIE

BEZPEČNOSTNÍ 
SPÍNAČ

NASTAVITELNÁ
TELESKOPICKÁ TYČ

TLAČÍTKO ZAPNOUT / 
VYPNOUT

OCHRANNÝ 
KRYT

TLAČÍTKO NASTAVENÍ
DÉLKY TYČE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

• Používejte výrobek mimo dosah dětí, osob se zvláštními potřebami a domácích zvířat.
• Používejte výrobek při dostatečném osvětlení, ujistěte se, že v blízkosti není nikdo.
• Před použitím si pečlivě přečtěte návod, zkontrolujte produkt a všechny díly. Pokud zjistíte jakékoli poškození, 

výrobek nepoužívejte.
• Nepoužívejte součásti, které nejsou součástí výrobku.
• Při používání výrobku nenoste volné oblečení. Nevystavujte vlasy, ruce a nohy ostrým částem.
• Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Vyvarujte se kontaktu s vodou, která by mohla proni-

knout do baterie.
• Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
• Nepoužívejte výrobek, když prší. Neskladujte výrobek a komponenty ve vlhkých prostorách.
• Nepoužívejte výrobek za deště v blízkosti ocelových trubek a kamenů.
• V případě poruchy, nekontrolované činnosti, výměny kotouče nebo nesprávné vzdálenosti od blízkých před-

mětů vypněte napájení. Počkejte, až se nůž úplně zastaví, a teprve poté proveďte další práci.

Před použitím si přečtěte přiložený návod.



Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
ob#chodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.     

• Nastavte požadovaný úhel stisknutím tlačítka a pohybem krytu doleva/doprava

• Vyberte požadovanou čepel a nainstalujte ji, jak je znázorněno na fotografii.

• Podržte současně stisknutý bezpečnostní vypínač a tlačítko zapnutí / vypnutí a začněte pracovat.

• Stiskněte tlačítko a nastavte libovolnou délku teleskopické tyče.

• Nasaďte ochranný kryt. 


