Návod k obsluze/CZ

Travní vyžínač

1. Technické údaje
Model
RT 7505 DA (GTE 350)
RT 7507 d (GTE 600)
Jmenovité napětí
V
230
230
Nominální frekvence
Hz
50
50
Nominální spotřeba
W
350
600
Rychlost bez zátěže
Min-1
11,000
10,000
Záběr (struna)
cm
25
30
Průměr struny
mm
1,4
1,4
Délka struny
m
2x4
2x4
Odmotávání struny
Tap and go - Poklepem
Tap and go - Poklepem
Váha
kg
1,9
2,6
Hladina akustického tlaku LpA (podle EN 60335-2-91)
dB(A) 80
K = 3,0 dB(A)
80
K= 3,0 dB(A)
Vibrace (podle EN 60335-2-91)
m/s2
˂2,5
K = 1,5 m/s2
2,8
K= 1,5 m/s2
Odrušení podle EN 55014 a EN 61000.
Stroj splňuje bezpečnostní třídu II/VDE 0700
Vyhrazujeme si právo provést změny v technické specifikaci.
Stroj je vyroben v souladu s ustanoveními EN 60335-1 a EN 60335-2 a plně splňuje ustanovení německého zákona o bezpečných
výrobcích.

2. Obecné pokyny k bezpečnosti
Informace o emisích hluku v souladu s německým zákonem o
bezpečných výrobcích (ProdSG) a evropskou směrnicí o
strojním zařízení EC Machine Directive: akustický tlak na
pracovišti může překročit hodnotu 80 dB(A). V takových
případech musí operátor nosit špunty do uší.

smrtelné úrazy. Vždy dodržujte všechny platné bezpečnostní
směrnice, normy a předpisy. Před prvním použitím se
důkladně seznamte se strojem.

3. Rozsah použití

Pozor: Ochrana sluchu! Pokud používáte tento stroj, musíte
dodržovat předpisy v místě použití.

Stroj je výhradně určen na sekání okrasného trávníku, to jest
dosekávání okrajů trávníků. Se strojem se v žádném případě
nesmí sekat křoviska, okrasný plot nebo velké travní plochy.
Používání v tomto směru se považuje za nesprávné.
Výrobce/dodavatel není odpovědný za škody způsobené
tímto používáním. Veškerá rizika ponese sám uživatel.
Správné používání se samozřejmě týká dodržování všech
pokynů v tomto návodu a požadavků na ovládání a údržbu.

Pozor! Pokud používáte elektrická zařízení, musíte
dodržovat základní pokyny o bezpečnosti na
ochranu před úrazem elektrickým proudem, před
zraněním a rizikem vzniku požáru. Než začnete
používat vyžínač, pečlivě si přečtěte návod a
dodržujte všechny pokyny v něm uvedené. Tento
návod si pečlivě uchovejte pro budoucí použiti.

Návod k obsluze musíte mít vždy po ruce.
Tento stroj splňuje kritéria nejnovější technologie a byl
vyroben v souladu s uznávanými technickými směrnicemi o
bezpečnosti. Nicméně práce s tímto strojem představuje
riziko nejen pro uživatele, ale také pro třetí osoby. Stroj se
může taktéž poškodit, a tudíž způsobit i škody na dalším
majetku.
Tento stroj používejte pouze za účelem, ke kterému je
vyroben a pokud je v bezvadném technickém stavu. Vždy
dodržujte všechny pokyny k jeho používání! Pokud se stroj
poškodí, ihned ho opravte nebo ho nechte opravit. Jakákoli
závada by mohla ovlivnit bezpečný provoz stroje!
Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a osvojte si všechna
opatření o bezpečnosti, především před prvním použitím.
Neopatrné či nesprávné používání může přivodit vážné až
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