
Uživatelský manuál

AKU nůžky na živé ploty HOFFTECH Premium

Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny. Nerespektování 
bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo jiná 
vážná zranění. Uschovejte manuál i pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ 
v pokynech se vztahuje na Vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (s napájecím 
kabelem) nebo nářadí napájené z baterie (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost pracovního prostoru
 Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo 

špatně osvětlené prostory vedou k nehodám.
 Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například 

v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí 
vytváří jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary hořlavých kapalin 
a plynů.

 Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející mimo dosah. 
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad zastřihovačem.

2) Bezpečnost s elektrikou
 Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku 

žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové 
zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a 
odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

 Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako je potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, existuje 
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

 Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. Voda vnikající do 
elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

 Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo
odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje,
ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zapletené kabely 
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

 Používejte pouze výrobcem schválený prodlužovací kabel vhodný pro 
příkon přístroje. Při použití kabelového navijáku vždy odviňte celý kabel,
nedostatečné prodloužení kabelu může být nebezpečné.

 Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Jeho použití snižuje riziko úrazu 
elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost
 Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým 

nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka 
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné 
zranění.

 Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. 
Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová 
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bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané ve 
vhodných podmínkách, omezí zranění osob. 

 Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení 
nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je
spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na 
spínači nebo při nabíjení nářadí může způsobit úraz. 

 Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškeré seřizovací klíče. 
Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může 
způsobit zranění.

 Nenatahujte se za předměty, které chcete upravit. Vždy udržujte 
správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad 
elektrickým nářadím v neočekávaných situacích. 

 Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své 
vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí elektrického 
nářadí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny 
pohyblivými částmi. 

 Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení nářadí k odsávání a sběru 
prachu, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána. Použití 
sběrače prachu může snížit nebezpečí související s prachem. 

4) Používání elektrického nářadí a péče o něj
 Netlačte na elektrické nářadí násilím. Používejte správné výrobcem 

doporučené elektrické nářadí. Správné elektrické nářadí bude dělat 
práci lépe a bezpečněji.

 Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout 
vypínačem. Jakékoli elektrické nářadí, u kterého nelze ovládat spínač je 
nebezpečné a musí být opraveno. 

 Odpojte zástrčku od zdroje napájení nebo baterii od elektrického nářadí 
před prováděním jakýchkoli seřízení, výměnou příslušenství nebo před 
uskladněním elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní 
opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. 

 Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte 
osobám, které nejsou obeznámeny s bezpečnostními pokyny a 
správným použitím elektrického nářadí, aby s elektrickým nářadím 
pracovaly. Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou nezkušené a 
neobeznámené osoby.

 Při údržbě elektrického nářadí zkontrolujte vychýlení nebo zablokování 
pohyblivých částí nebo jejich jiné poškození, které by mohlo ovlivnit 
Vaši práci s nářadím. Je-li poškozeno, nechte elektrické nářadí před 
použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným 
elektrickým nářadím. 

 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje 
s ostrými hrany se méně zasekávají a jsou snadněji ovladatelné. 

 Elektrické nářadí, příslušenství, násadce atd. používejte v souladu s 
těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete 
provádět. Použití elektrického nářadí k jiným, než určeným činnostem 
může vést k nebezpečné situaci. 

5) Použití a péče o baterii nářadí
 Nabíjejte pouze nabíječkou doporučenou výrobcem. Nabíječka, která je 

vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit 
nebezpečí požáru.
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 Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými akumulátory. 
Použití jakéhokoli jiného baterie mohou způsobit zranění nebo požár. 

 Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových 
předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby 
nebo jiné kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi 
kontakty. Zkrat baterie může způsobit popáleniny nebo požár. 

 Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhýbejte se 
kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou místo 
dotyku. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo 
popáleniny. 

 Nezkratujte baterii. Hrozí nebezpečí výbuchu. 
 V případě poškození nebo nesprávného použití baterie mohou unikat 

výpary. Při těchto potížích zajistěte přívod čerstvého vzduchu do 
prostoru a vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou podráždit 
dýchací ústrojí. 

6) Servis
 Vždy nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která 

bude používat pouze identické náhradní díly. Zajistíte tak zachování 
bezpečnosti elektrického nářadí. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny pro AKU nůžky na 
živé ploty HOFFTECH Premium

 Správně se oblečte! Nenoste volné oblečení nebo šperky, které mohou 
být zachyceny pohyblivými částmi zastřihovače. Doporučuje se 
používat pevné rukavice, neklouzavou obuv a ochranné brýle. 
Nevystavujte nářadí dešti nebo vysoké vlhkosti.

 TENTO NÁSTROJ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ. Pro správnou 
manipulaci si pozorně přečtěte pokyny. Seznamte se se všemi 
ovládacími prvky a správným používáním nástroje. 

 Nářadí používejte pouze za denního světla nebo dobrého umělého 
osvětlení.

 Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zvířat. Vyvarujte se provozu, pokud 
jsou v blízkosti lidé, zejména děti a zvířata. 

 Pozor na nadzemní elektrické vedení. 
 Pokud se nástroj sám od sebe zastaví, okamžitě jej vypněte. Před 

pokusem o odstranění překážky, která Vám vadí v práci vyjměte baterii.
Před kontrolou, údržbou nebo seřizování nářadí vyjměte baterii. 

 Při práci s nářadím si vždy zajistěte bezpečnou a zajištěnou pracovní 
polohu, zvláště když používáte schůdky nebo žebřík.

 Nepokoušejte se nástroj sami opravovat.
 Nepracujte s poškozeným nářadím nebo nadměrně opotřebovaným 

řezným zařízením. 
 Při používání nástroje se vždy ujistěte, že jsou nasazeny všechny 

krytky. Nikdy se nepokoušejte použít nekompletní nástroj nebo nástroj s
neoprávněnými úpravami. 

 K ovládání nástroje vždy používejte dvě ruce. 
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 Při přepravě nebo skladování nářadí vždy nasaďte pouzdro čepele. 
 Nepřenášejte nářadí s rukama na spínači. 
 Vždy dávejte pozor na své okolí a buďte ostražití před možnými 

nebezpečími, která možná neslyšíte kvůli hluku nástroje. 
 Pokud jste zastřihovač na živý plot dosud nepoužívali, kromě 

prostudování této příručky si raději vyhledejte praktické pokyny od 
zkušeného uživatele. 

 Nikdy se nedotýkejte nožů, když je nástroj zapnutý. Nikdy se 
nepokoušejte nože zastavit násilím. Neodkládejte nářadí, dokud se nože
zcela nezastaví. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou nože poškozené a 
opotřebované. Nepoužívejte stroj, když jsou nože zapnuté poškozené 
nebo opotřebované. 

 Při zastřihování dávejte pozor, abyste se vyhnuli tvrdým předmětům 
(např. kovový drát, zábradlí atd.). Kdybyste náhodou zasáhli takový 
předmět okamžitě vypněte nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo 
k poškození nožů. 

 Pokud nástroj začne abnormálně vibrovat, okamžitě jej vypněte a 
zkontrolujte, zda není poškozen. 

 Při stříhání vyšších stran živého plotu vždy dávejte pozor na padající 
úlomky. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny pro nabíjení 
baterie

 Před nabíjením si přečtěte pokyny. 
 Po nabití odpojte nabíječku baterie od napájecí sítě. 
 Nenabíjejte vytékající baterii. 
 Nepoužívejte nabíječku na jiné nástroje, než pro které je určena.
 Před nabíjením se ujistěte, že Vaše nabíječka odpovídá místnímu zdroji 

elektrického napětí.
 Nevystavujte dešti. 
 Nabíjecí zařízení musí být chráněno před vlhkostí. 
 Nepoužívejte nabíjecí zařízení na otevřeném prostranství. 
 Nezkratujte kontakty baterie nebo nabíječky. 
 Při nabíjení dodržujte polaritu „+/-“. 
 Jednotku neotevírejte a udržujte ji mimo dosah dětí. 
 Nenabíjejte baterie jiných výrobců nebo nevhodné modely. 
 Ujistěte se, že spojení mezi nabíječkou a baterií je správně umístěno a není 

blokováno cizími předměty. 
 Udržujte sloty nabíječky baterií bez cizích předmětů a chraňte je před 

nečistotami a vlhkostí.
 Skladujte na suchém a nemrznoucím místě. 
 Při nabíjení baterií zajistěte, aby byla nabíječka baterií na dobře větraném 

místě a mimo dosah hořlavých materiálů, baterie se mohou během nabíjení 
zahřát. Zajistěte, aby baterie a nabíječky nebyly během nabíjení ponechány 
bez dozoru. 

 Delší životnost a lepší výkon lze dosáhnout, pokud se baterie nabíjí při teplotě 
vzduchu mezi 18 °C a 24 °C. Nenabíjejte baterii při teplotách vzduchu nižších 
než 10 °C nebo vyšších než 40,5 °C. To je důležité, protože to může zabránit 
vážnému poškození baterie. 
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 Nabíjejte pouze baterii stejného modelu od HÖFFTECH. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny pro 
akumulátor/baterii

 Nerozebírejte, neotevírejte ani nerozřezávejte články baterie ani baterii. 
 Nezkratujte baterii. Neskladujte baterie náhodně v krabici, kde by se mohly 

navzájem zkratovat nebo být zkratovány vodivými materiály. Pokud baterii 
nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou 
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové 
předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. Zkratování svorek 
baterie může způsobit popáleniny nebo požár. 

 Nevystavujte baterii teplu ani ohni. Vyhněte se skladování na přímém slunci. 
 Nevystavujte baterii mechanickým otřesům. 
 V případě vytečení baterie zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo očima.

Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a 
vyhledejte lékařskou pomoc.

 V případě spolknutí článku baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
 Udržujte baterii v čistotě a suchu. 
 Pokud jsou kontakty baterie znečištěné, otřete je čistým suchým hadříkem. 
 Před použitím je třeba baterii nabít. 
 Vždy se řiďte tímto návodem a používejte správný postup nabíjení.
 Nenechávejte baterii nabít, když ji nepoužíváte.
 Po delší době skladování může být nutné baterii několikrát nabít a vybít, aby 

se dosáhlo maximálního výkonu. 
 Baterie podává nejlepší výkon, když je provozována při normální pokojové 

teplotě (20 °C ±5 °C).
 Při likvidaci bateriových sad uchovávejte baterie z různých elektrochemických 

látek odděleně od sebe. 
 Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou společností HÖFFTECH. 

Nepoužívejte jinou nabíječku, než které jsou speciálně určeny pro použití se 
zařízením. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie může při použití s 
jinou baterií způsobit riziko požáru.

 Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití se zařízením. 
 Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
 Uschovejte původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití. 
 Vyjměte baterii ze zařízení, když jej nepoužíváte. 

Popis produktu
Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varovných 
pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému vážnému 
zranění. Aku nůžky na živé ploty / Zastřihovač byly navrženy pro stříhání živých 
plotů, keřů a ostružiní, nelze je používat k žádnému jinému účelu. Tento nástroj je
určen pouze pro spotřebitelské použití a jeho nabíječka byla navržena pro nabíjení
baterií typu dodávaného s tímto nářadím, NENÍ POVOLENO JÍ NABÍJET JINÉ 
BATERIE.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Číslo výrobku 013093
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Číslo modelu ET1905-510
Napětí 20 V
Kapacita baterie 2000 mAh
Rychlost bez zátěže (RPM) 1300 ot. /min
Akustický výkon LWA 85,18 dB(A)
Akustický tlak LPA 78,07 dB(A)
Vibrace přední/zadní rukojeti 1,537/1,027 m/s2
Délka čepele 510 mm
Vzdálenost zubů 16 mm
Materiál čepele 65 Mn.
Doba nabíjení 4–5 uur
Vstupní nabíjení 220–240 V – 50Hz

SEZNAM DÍLŮ

1. Čepel 
2. Ochranný kryt
3. Přední rukojeť
4. Hlavní vypínač
5. Baterie
6. Kryt čepele
7. Nabíječka

PŘÍPRAVA
VAROVÁNÍ! Před montáží vyjměte z nářadí baterii.

Nasazení a vyjmutí baterie
Váš zastřihovač je vybaven baterií, která nabíjí jednotku.

Nasazení baterie:
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1. Vložte baterii do zastřihovače. Vyrovnejte baterii s drážkami na zastřihovači.
2. Před zahájením provozu se ujistěte, že baterie zapadla na své místo a je 

zajištěna.

Vyjmutí baterie:

1. Najděte západky na konci baterie a jejím stisknutím uvolněte baterii z těla.
2. Nyní můžete baterii vyjmout.

Nabíjení baterie
Baterii je třeba nabít před prvním použitím. Při prvním nabíjení nebo po delším 
skladování baterie přijme pouze 80% nabití. Po několika cyklech nabití a vybití 
baterie dosáhne plné kapacity. Baterie se může během nabíjení zahřát, to je normální
jev a nejedná se o problém. Vaši baterii lze nabít pomocí dodané nabíječky. Před 
použitím nabíječky si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tento produkt není 
uživatelsky opravitelný. Uvnitř nabíječky nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. 
Aby nedošlo k poškození vnitřních součástí citlivých na statickou elektřinu, je 
vyžadován servis v autorizovaném servisním středisku. Než se pokusíte nabít baterii, 
přečtěte si všechny pokyny v části této příručky o nabíječce baterií. Vždy používejte 
správný akumulátor (baterii dodanou s produktem nebo vyměněný originál). Nikdy 
neinstalujte žádnou jinou baterii, mohlo by dojít ke zničení zastřihovače a k 
nebezpečí. 

Postup nabíjení
Tyto nabíječky nevyžadují žádné nastavování a jsou navrženy tak, aby jejich obsluha 
byla co nejjednodušší. Jednoduše vložte baterii do zásuvky na nabíječce a ta se 
automaticky nabije. 

Důležité poznámky k nabíjení
Nejdelší životnost a nejlepší výkon lze dosáhnout, pokud se baterie nabíjí při teplotě 
vzduchu mezi 18-24 °C. Nenabíjejte baterii při velmi nízké nebo velmi vysoké teplotě 
vzduchu. To je důležité a zabrání to vážnému poškození baterie. 

1. Nabíječka a baterie se mohou během nabíjení zahřát, to je normální stav a 
neindikuje problém.

2. Kdykoli je to možné, používejte nabíječku při normální pokojové teplotě. 
Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte nabíječku a nenabíjejte baterii na 
přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. 

3. Pokud se baterie nenabíjí správně: 1) Zkontrolujte proud v zásuvce připojením 
lampy nebo jiného zařízení; 2) Přesuňte nabíječku a baterii na místo, kde je 
teplota okolního vzduchu přibližně 18-24 °C; 3) Pokud problémy s nabíjením 
přetrvávají, vezměte nebo odešlete nářadí, baterii a nabíječku do místního 
servisního střediska. 

4. Baterii je třeba dobít, když selže a začne produkovat nedostatek energie do 
nářadí na úkony, které byly dříve snadno prováděny. Za těchto podmínek 
NEPOKRAČUJTE v používání. Následujte podle postupu nabíjení. Částečně 
použitou baterii můžete také nabíjet, kdykoli budete chtít, aniž by to mělo 
nepříznivý vliv na baterii.

5. Za určitých podmínek, když je nabíječka zapojená do zdroje napájení, mohou 
být nechráněné nabíjecí kontakty uvnitř nabíječky zkratovány cizím 
materiálem. Cizí materiály vodivé povahy, jako například ocelová vlna, 
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hliníková fólie nebo jakékoli nahromaděné kovové částice, by měly být 
umístěny mimo dutiny nabíječky. Před pokusem o čištění odpojte nabíječku.

6. Neponořujte nabíječku do vody nebo jiné kapaliny.
7. POZOR!!!: Zabraňte vniknutí kapaliny do nabíječky. Mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem. Chcete-li usnadnit chlazení baterie po použití, 
neumisťujte nabíječku nebo baterii do teplého prostředí, jako je například 
kovová kůlna. 

8. POZOR!!!: Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoli důvodu otevřít baterii. Pokud je 
plastový kryt baterie rozbitý nebo prasklý, vraťte ji do servisního střediska k 
recyklaci, nevkládejte ji do kontejneru pro baterie na další použití. 

POUŽITÍ
Nechte nástroj pracovat svým vlastním tempem. Nepřetěžujte ho. 

Zapínání a vypínání
Pro vaši bezpečnost je toto nářadí vybaveno systémem dvojitého spínače. Tento 
systém zabraňuje neúmyslnému spuštění nástroje a umožní ovládání pouze při držení
nástroje oběma rukama. 

Zapínání:

- Stiskněte spínač na přední rukojeti (1)
- Stiskněte přední spoušť (2)

Vypínání:

- Uvolněte spínač na přední rukojeti (1) nebo spouštěcí spínač (2)
- Nikdy se nepokoušejte uzamknout spínač v zapnuté poloze!

ÚDRŽBA
Před údržbou vždy vyjměte baterii nebo odpojte předmět ze zdroje 
napájení. 

 Po použití pečlivě očistěte nože zastřihovače. 
 Po vyčištění naneste film lehkého strojního oleje, aby čepele nezrezivěly. 
 Pravidelně čistěte větrací otvory v nástroji a nabíječce měkkým kartáčem nebo

suchým hadříkem. 
 Všechny plastové části by měly být čištěny měkkým vlhkým hadříkem. 

K čištění plastových dílů nikdy nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou 
způsobit poškození předmětu. Zajistěte, aby se do stroje nedostala žádná 
voda. 

 Pokud se během používání předmětu stane něco neobvyklého, vypněte jej. 
Vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení a předmět důkladně zkontrolujte. V 
případě potřeby nechejte stroj před dalším použitím opravit kvalifikovaným 
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technikem. Veškeré opravy by měli provádět kvalifikovaní technici. Opravy 
nebo údržba prováděné nekvalifikovanými osobami mohou způsobit riziko 
zranění nebo poškození. K opravě tohoto nářadí používejte pouze originální 
díly. 

SKLADOVÁNÍ
Stroj, návod a příslušenství skladujte v původním obalu. Potřebné informace tak 
budete mít vždy po ruce. Nářadí skladujte v suchém prostředí. 

LIKVIDACE
Nevyhazujte tento nástroj do běžného odpadu. Podle evropské normy 2012/19/EU pro
likvidaci elektrických zařízení (WEEE) je třeba jej odevzdat do místního sběrného 
dvoru nebo ho recyklujte. Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, vraťte vybité 
baterie do místního sběrného dvoru nebo baterie recyklujte.
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