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Uschovejte si všechna varování a instrukce pro pozdější použití.
Ve varováních se termínem «přístroj» rozumí elektrické zařízení napájené
z elektrické sítě (přívodním kabelem) nebo zařízení napájené baterií
(bez přívodního kabelu).

VAROVÁNÍ. Před jakoukoliv manipulací s tímto přístrojem je nez-
bytné, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití. Nedo-
držení těchto varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým 
proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

OBSAH BALENÍ

1 Baterie
1 Nabíječka
1 Přívodní kabel nabíječky
1 Přívodní kabel nůžek
1 Opasek baterie s popruhy
1 Pouzdro na nůžky
1 Mazací sprej (Ref. č.: 352B)
1 Multifunkční klíč pro utahování čepele
1 Brousek (Ref. č.: 350P)
1 Návod k obsluze a údržbě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při likvidaci odpadů je třeba dodržovat příslušné platné národní 
předpisy.

Elektrické přístroje nesmí být likvidovány spolu s domovním 
odpadem.

Zařízení, příslušenství a balení musí být recyklována.

Požádejte pověřeného prodejce INFACO o aktuální informace  
ohledně ekologické likvidace odpadů.

Indikátor
kapacity baterie

Konektor pro napájecí
kabel nůžek

Spoušť

Kompletně
pogumovaná
rukojeť

Hlavní spínač

Mazací
zátka

Přepínač částečného rozevření

Konektor pro napájecí
kabel baterie

Napájecí kabel

Tyto specifikace jsou uvedeny pouze jako orientační. V žádném případě nemohou být považovány za smluvně závazné. Mohou být 
předmětem změny bez předchozího upozornění v zájmu vývoje produktů. 

Patentované zařízení

Indikátor zapnutí
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POPIs

SPECIFIKACE

POKYNY PŘED POUŽITÍM 

Stříhací nůžky F3015 Stříhací nůžky F3015 
Medium Stříhací nůžky F3015 Maxi

Max. výkon Elektrický: 1150W Elektrický: 1150W Elektrický: 1150W

Max. průměr řezu 40 mm 45 mm 55 mm

Váha 790 g + 70 g + 480 g

Rozměry 290 mm x 45 mm x 105 mm 305 mm x 45 mm x 105 mm 370 mm x 45 mm x 105 mm

Baterie 831B

Napětí 46.8 V

Kapacita 2.5Ah / 117Wh

Váha 810 g

Rozměry 190mm x 90mm x 60mm

Nabíječka 841C1

Vstupní napětí 220/230V - 50/60Hz

Výstupní napětí 54,6V - 2A

Výkon 110W

Pojistka 3.15A



PRVNÍ uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu vám důrazně doporučujeme poradit se s prodejcem, který je způsobilý 
k tomu, aby vám předal všechny potřebné rady k řádnému použítí tohoto přístroje a k dosažení co 
nejlepšího výkonu.

Před jakoukoliv manipulací s tímto přístrojem je nezbytné, abyste si pozorně přečetli tento 
návod k použití.

Za vlhkého počasí nebo deště je nutno nosit baterii pod nepromokavým oděvem tak, aby byla 
chráněna.

Zapnutí

Při provozu přístroje dbejte na to, aby jste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.

1. Za pomoci naváděcích drážek nejprve připojte spirálový 
kabel k baterii a pak do konektoru nůžek. Je nezbytné, 
abyste dodržovali pořadí zapojení elektrického kabelu.

3. Pro spuštění nůžek dvakrát stiskněte spoušť.

2. Stiskněte hlavní spínač na rukojeti po dobu 1 vteřiny, 
dokud se nerozsvítí indikátor zapnutí. Nůžky jsou 
připraveny k použití jakmile indikátor zapnutí svítí zeleně. 

POKYNY PŘED POUŽITÍM
Než zahájíte práci, ujistěte se, že je baterie dostatečně nabita (3 LED indikátory kapacity baterie).

Při všech manipulacích s přístrojem s vyjímkou stříhání, vždy odpojte nůžky od baterie odpojením 
konektorů napájecího kabelu.  

TOTO PLATÍ ZVLÁŠTĚ PRO OSTŘENÍ A MAZÁNÍ ČEPELE.

Před každou prací s nůžkami se ujistěte, že máte řádně dotaženou čepel (viz. strana 17).

Nikdy nenechávejte nůžky ani baterii ležet na zemi a nevystavujte je vlivu klimatických podmínek.

Ujistěte se, že ochranné plastové pouzdro baterie není prasknuté nebo jakkoliv jinak poškozené.

Je normální, že teplota baterie při práci vzroste (stejně tak při nabíjení).

Doporučená provozní teplota je -5 až 35°C. Použití zařízení mimo tento teplotní rozsah může snížit 
jeho výkonnost.

Za deštivého počasí je nutné nosit baterii pod nepromokavým oděvem tak, abyste ji ochránili před 
deštěm.

Po použití přístroje za deštivého počasí nebo ve vlhkém prostředí je důrazně doporučeno odpojit 
nůžky a uložit je mimo kufřík na teplém, suchém a dobře větraném místě.

Udržujte napájecí kabel dostatečně daleko od stříhací hlavy.

x2
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Baterie
Před prvním použitím přístroje anebo před uvedením baterie do režimu spánku, baterii vždy plně 
nabijte (viz. postup pro nabíjení na straně 10).

Lithium-iontová baterie F3015 MUSÍ být nabíjena za použití originální nabíječky INFACO, Ref. č.: 
841C1. 
Je zakázáno používat jinou než originální nabíječku, může dojít k vážnému zranění elektrickým  

              proudem.

Nošení přístroje

1. Z kufříku vyjměte baterii, opasek baterie s popruhy, pouzdro a napájecí kabel. 

2.  Upevněte baterii na opasek s popruhy tak, že zaháknete baterii za poutka opasku. Na levou 
nebo pravou stranu opasku pak upevněte pouzdro nůžek.

3. Prostrčte napájecí kabel skrz levý nebo pravý otvor v opasku baterie podle toho, ve které ruce 
bu dete nůžky držet.

4. Upevněte si opasek k tělu, baterie se musí nacházet v bederní oblasti.

Pokud chcete použít popruhy, upevněte je k opasku a upravte jejich velikost zatáhnutím za řemínky.
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POUŽITÍ
Při provozu přístroje dbejte na to, aby jste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.

Částečné rozevření
Tyto nůžky jsou vybaveny přepínačem částečného rozevření, díky kterému můžete omezit rozevření 
čepele o cca 50% (tovární nastavení).  Pozice částečného rozevření může být podle potřeby upravena 
(viz. strana 14).

1.  Pro rozevření čepele do pozice částečného rozevření přepněte
    přepínač rozevírání.
2. Stiskněte spoušť, až se čepel zcela zavře. 
3. Jakmile se čepel znovu otevře, otevře se jen do pozice částečného  
    rozevření.

PROPORCIONÁLNÍ nebo PULZNÍ režim
Na výběr máte ze dvou provozních režimů:

- «ŘÍZENÝ»/«PROPORCIONÁLNÍ» režim (zavření a otevření čepele je závislé na rychlosti  
stisku spouště).

- «PULZNÍ» režim (stisknutí nebo uvolnění spouště zavře nebo otevře čepel maximální 
rychlostí).

1. Pro změnu provozního režimu přepněte přepínač částečného rozevření 6-krát rychle za sebou       
(3 zapnutí a 3 vypnutí), Indikátor kapacity baterie bliká zeleně.
2. Stiskněte spoušť pro ověření zvoleného režimu.

Úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je zobrazována třemi LED kontrolkami na vestavěném 
indikátoru kapacity baterie. Bliká-li poslední LED kontrolka, úroveň nabití 
baterie je nižší než 10%.

Stav vybité baterie:
Je-li baterie zcela vybitá, nůžky 
se zastaví. LED indikátor zapnutí 
začne svítit červeně a LED indikátor 
kapacity baterie zhasne. Je-li baterie 
v tomto stavu, je nutné ji opět nabít              
(viz. strana 10).

x6
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Přístroj je vybaven pohotovostním režimem umožňujícím rychlé a zcela bezpečné uložení nůžek do 
příslušného pouzdra.

1. Stiskněte spoušť nůžek a nechte sevřenou čepel.

2. 2krát stiskněte (tam a zpět) přepínač částečného rozevření bez 
uvolnění spouště. 

3. Jakmile všechny 3 kontrolky nabití blikají, pohotovostní režim 
přístroje je aktivovaný.

4. Spoušť můžete uvolnit, přístroj je v pohotovostním režimu 
„sevřená čepel“.

Přístroj je pro vaši bezpečnost opatřen dodatečným bezpečnostním mechanismem, který automaticky 
přepne nůžky do pohotovostního režimu, pokud nejsou používány déle než 3 minuty (indikátor zap-
nutí začne blikat zeleně). Pro opětovné spuštění nůžek stiskněte dvakrát spoušť.

Tiskněte tlačítko ON / OFF dokud LED dioda na nůžkách nezhasne.

Nůžky se automaticky vypnou, nejsou-li používány déle než 15 minut.

5. V pohotovostním režimu napájecí LED dioda bliká zeleně. Pro 
opětovné spuštění vašich nůžek 2krát stiskněte spoušť.

Aktivování pohotovostního režimu „sevřená čepel“ 

Automatický pohotovostní režim

Vypnutí přístroje.

Automatické vypnutí přístroje

x2

x2
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6. Jakmile je baterie na 1. nabíjecí pozici plně nabita,
baterie na 2. nabíjecí pozici se začně nabíjet:

- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí a nebliká
(baterie nabita).

- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka během
nabíjení bliká rychle.

3. Proces uvedení baterie do režimu spánku dokončen:
- LED kontrolka nabíječky zůstane svítit červeně (nebude blikat).
- LED kontrolka nabíjecí pozice (a 2. nabíjecí pozice, pokud je připojena druhá baterie) zůstane svítit 
zeleně (nebude blikat).
Baterie musí být odebrána z nabíječky a uskladněna v kufříku.

            POZOR - Tento proces může trvat až 24 hodin!

7. Obě baterie jsou nabité:
- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí (přestane 

blikat).
- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka svítí (přestane 

blikat).

Skladování / Uvedení baterie do režimu spánku
Abyste udrželi vaši baterii dlouhodobě v dobrém stavu (na konci každého období střihu nebo není-li 
používána déle než 1 měsíc), musí být dodržen následující postup (doba hibernace může být až 10 
hodin pro každou baterii) : 

Nabíjecí pozice 2

4. Umístěte baterii do 2. nabíjecí pozice nabíječky. 5. Pokud se na 1. nabíjecí pozici nabíjí baterie, baterie 
na 2. nabíjecí pozici se přepne do vyčkávacího režimu:

- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka během nabíjení 
bliká rychle.

- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka během čekání 
bliká pomalu.

Do nabíječky může být umístěna druhá baterie:

Nabíjecí pozice 1

Nabíjecí pozice 2

1. Umístěte baterii (nebo baterie) do nabíječky. 
POZNÁMKA: Pokud jsou do nabíječky umístěny dvě 

baterie, bude na obou aktivován režim spánku (jedna 
baterie po druhé).

2. Stiskněte tlačítko USPAT k zahájení procesu uvedení 
baterie do režimu spánku. LED kontrolka začne svítit 

červeně (nebude blikat) a LED kontrolka nabíjení bude 
blikat zeleně.

POZNÁMKA: Pokud jsou na nabíječku umístěny dvě 
baterie, bude na obou aktivován režim spánku (jedna 

baterie po druhé).

Nabíjecí pozice 1

Nabíjení druhé baterie
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Nabíjení baterie
Použití nabíječky
Pokud chcete nabít vaši baterii, zapojte nabíječku do sítě 230V, 50Hz v dobře větrané místnosti, 
kde se nenachází žádné hořlavé ani výbušné látky. Baterie nesmí být zakryta a nesmí se nacházet v 
blízkosti zdroje tepla. Teplota v místnosti se musí nacházet v rozmězí +10°C a +25°C a místnost musí 
být chráněna před vlhkostí.

1. Zapojte jeden konec přívodního kabelu do nabíječky.

1. Umístěte baterii do 1. nabíjecí pozice nabíječky.

3. Je-li červená zapnuta, signalizuje:
Zelená LED + červená LED kontrolka

svítí po dobu 2 vteřin.

3. Dokončení nabití baterie:

        -Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí (nebliká).

Čas potřebný pro úplné nabití baterie 831B je cca 1 a půl hodiny.

2. Druhý konec přívodního kabelu zapojte do zdroje 
síťového napětí.

2. Jakmile je baterie na místě, nabíječka ji rozpozná a 
začne nabíjet:

        - Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka během 
nabíjení rychle bliká.

4. Jakmile LED kontrolky zhasnou, je nabíječka 
připravena k použití.

Nabíjení baterie
Je přísně zakázáno nabíjet baterie, pokud je teplota v místnosti nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C. 

Baterie nesmí být při nabíjení zakryta a nesmí se nacházet v blízkosti zdroje tepla.

Nabíjecí pozice 1

Pro aktivaci nebo deaktivaci režimu

spánku stiskněte tlačítko USPAT. Režim 

spánku baterie nebude

aktivován, pokud nabíječka nebude

připojena k elektrické síti.



Mějte na paměti, že Lithium-iontová nabíječka INFACO, Ref. č.: 841C1 je určena výhradně pro 
použití s Lithium-iontovými bateriemi F3015. Není vhodná pro použití NiMH bateriemi.

Bezpečnostní pokyny pro nabíjení

Přehřátí na 1. nabíjecí pozici:  
Červená LED kontrolka bliká 

1. Odeberte baterii z 1. nabíjecí pozice a počkejte pár minut,           
    dokud baterie nezchladne.

2. Umístěte baterii zpět na nabíječku. Pokud problém        
    přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce INFACO.

Vadná baterie na 1. nabíjecí pozici: 
Červená LED kontrolka trvale svítí (nebliká)

1. Odeberte baterii z 1. nabíjecí pozice a připojte ji na                
    2. nabíjecí pozici.

2. Pokud problém přetrvává, odeberte vadnou baterii z  
    nabíječky a kontaktujte vašeho prodejce INFACO.

Přehřátí na 2. nabíjecí pozici:  
Červená LED kontrolka bliká  

1. Odeberte baterii z 2. nabíjecí pozice a počkejte pár minut,    
    dokud baterie nezchladne.

2. Umístěte baterii zpět na nabíječku. Pokud problém     
    přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce INFACO.

Vadná baterie na 2. nabíjecí pozici:  
Červená LED kontrolka trvale svítí (nebliká)

1. Odeberte baterii z 2. nabíjecí pozice a připojte ji na              
    1. nabíjecí pozici.

2. Pokud problém přetrvává, odeberte vadnou baterii z   
    nabíječky a kontaktujte vašeho prodejce INFACO.

Nabíjecí pozice

Nabíjecí pozice
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Nepřevedení baterie do režimu spánku

Pokud nebude proces uvedení baterie do režimu spánku proveden správně, může při jejím 
budoucím použití dojít ke snížení její kapacity (nestabilitě). Abyste tomu zabránili, 
nechte baterii na nabíječce od 12 do 72 hodin (v extrémních případech špatného 
skladování baterie může dojít k její nestabilitě). 

Plné kapacity baterie může být opět dosaženo několika každodenními nabíjeními během prvního týdne 
práce. Udělejte to tak, že baterie bude po tuto  dobu nabíjena každou celou noc.

Připomenutí: Uvedení baterie do režimu spánku (viz. strana 11) eliminuje riziko její nestability.

Bezpečnostní pokyny pro skladování baterie

Skladujte baterii a nabíječku v dobře větrané místnosti, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých nebo
výbušných látek, zdrojů tepla a mimo dosah dětí.
Neskladujte prázdné baterie. Pokud je baterie velmi dlouho vybitá, nebude již možno ji znovu nabít
a bude potřeba ji vyřadit z provozu.
Neskladujte baterii bez uvedení do režimu spánku.
Nikdy se nepokoušejte baterie otevřít a to z jakéhokoliv důvodu.
Nikdy nedávejte baterie do kontaktu s vodou.
Neskladujte baterie vyřazené z provozu, vraťte je svému prodejci INFACO nebo je ekologicky 
zlikvidujte.
Neskladujte baterie připojené k nůžkám nebo nabíječce.
Před nabíjením je třeba zajistit, že je baterie čistá a suchá.
Neskladujte nabíječku připojenou ke zdroji síťového napětí.

Veškeré poruchy způsobené špatným skladováním nebo nedodržením bezpečnostních
pokynů povedou k porušení záručních podmínek a tím jejich zániku.

Pokud produkt vykazuje poškození, hrozí vysoké riziko požáru (údery, upadnutí, vystavení 
vysokým teplotám, atd.).

S ohledem na směrnici 2002/96/EC nevhazujte baterie do domovního odpadu nebo ohně a 
nevystavujte je vodě. Baterie neotevírejte.

Použité nebo vadné baterie musí být recyklovány v souladu se směrnicí 91/157/EEC.

Baterie/přístroj k likvidaci předejte autorizovanému prodejci INFACO nebo jiné autorizované 
osobě.



LED SIGNALIZACE
Signalizace (nůžky fungují)

Zelená LED kontrolka svítí (nebliká)

Přístroj funguje normálně.

Oranžová LED kontrolka svítí 
(nebliká)

Nadměrná pracovní zátěž
Naostřete čepel nůžek. 
Pokud problém přetrvává, může to znamenat, že přístroj není pro tuto
práci vhodný. Obraťte se na vašeho prodejce.

Červená LED kontrolka svítí (nebliká) Chyba systému DSES
Zkontrolujte připojení rukavice DSES a stav jejího kabelu.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.

Bezpečnost (nůžky se dočasně vypnou)
Oranžová LED kontrolka

pomalu bliká

5 po sobě blokovaných střihů
Po 5 vteřinové pauze se nůžky automaticky uvedou do normálního 
provozu.

Červená LED kontrolka
pomalu bliká

Teplota nůžek je příliš vysoká
Nechte své nůžky zapnuté, jakmile budou opět připraveny k použití, 
automaticky se přepnou do normálního provozu - zelená LED kontrolka 
svítí, nebliká.

Vybitá baterie (nůžky přestanou pracovat)
Červená LED kontrolka rychle 

bliká
+ indikátor napájení nesvítí Vybitá baterie

Rychle blikající červená LED kontrolka a nesvítící kontrolka napájení 
signalizují vybitou baterii.

Při této signalizaci musí baterie být znovu nabita (viz. strana 10).

Jiná chyba (nůžky se zastaví)
Červená LED kontrolka

rychle bliká

Chyba nůžek
Pokud nůžky signalizují tuto chybu, vypněte je a znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.
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1. Stiskněte hlavní spínač na rukojeti po dobu 1 vteřiny, spínač 
uvolněte, jakmile se rozsvítí LED kontrolky.

Nůžky jsou připraveny k použití, jakmile začne LED indikátor zapnutí 
zeleně blikat.

2. Dvakrát stiskněte spoušť pro aktivaci nůžek.

3. Jakmile se čepel poprvé zavře, držte spoušť stisknutou dokud 
nezačnou 3 LED kontrolky kapacity baterie blikat.

4. Nůžky jsou nyní v režimu «nastavení». Uvolněte spoušť. Čepel se 
pomalu otevře.

1. Jakmile jsou nůžky v režimu «nastavení», stiskněte a držte spoušť 
pro zvolení první přednastavené polohy.

2. Stiskněte a držte spoušť k přepínání mezi přednastavenými 
polohami.

3. Pokud přeskočíte požadovanou polohu, uvolněte spoušť pro vrácení 
čepele do otevřené polohy a postup opakujte znovu od začátku.

4. Jakmile zvolíte částečné rozevření nebo překrytí čepele, držte spoušt 
stisknutou.

5. Pozici potvrďte jedním přepnutím přepínače částečného rozevření.

6. Pro potvrzení platnosti musí být čepel nůžek otevřena a LED 
kontrolka napájení musí svítit (neblikat). Nůžky jsou připraveny k 
použití.

7. Pro výběr jiné přednastavené polohy vypněte nůžky a opakujte 
postup od «Vstupu do režimu nastavení» znovu.

Režim «nastavení» je přístupný jen při prvním uzavření čepele, po zapnutí nůžek.

Vstup do režimu «nastavení»  
Polohu čepele při částečném rozevření a poměr překrytí čepelí můžete nastavit dle svého uvážení.          
K tomu musíte na nůžkách aktivovat režim «nastavení».

Nastavení částečného rozevření / překrytí čepelí  
Jakmile jsou nůžky v režimu «nastavení», může být zvolena
poloha částečného rozevření nebo překrytí čepelí.
Nůžky mají přednastaveny polohy čepele:

- 10 poloh částečného rozevření
- 10 poloh překrytí čepele

x2

1s

Zóna částečného rozevření

Zóna poměru překrytí čepelí

x1

NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO ROZEVŘENÍ / PŘEKRYTÍ ČEPELe

Při provozu přístroje dbejte na to, abyste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.

15
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Při všech těchto úkonech je třeba nůžky odpojit od baterie.

Nůžky promažte alespoň dvakrát denně (brzy ráno a brzy odpoledne).

Pro správné promazání musí být čepel nůžek uvolněna. K tomu:
1. Použijte multifunkční klíč pro uvolnění zajišťovacího šroubku a matice čepu čepele.
2. Umístěte trysku maziva ve spreji na kanálek mazací zátky. Mazivo ve spreji držte ve svislé poloze
a stiskem dávkovače nůžky promažte.
3. Jakmile dokončíte mazání, utáhněte matici čepu čepele. Otáčejte maticí pomocí multifunkčního klíče dokud
neuslyšíte kliknutí.
4. Zajistěte matici šroubkem a proveďte kontrolu utažení čepele (viz. strana 16).

Při všech těchto úkonech je třeba nůžky odpojit od baterie.

Dotažení čepele

Utažení čepele zkontrolujte před každým započetím práce s 
nůžkami. Dobře utažená čepel nesmí mít příčnou vůli.

1. Použijte multifunkční klíč k 
uvolnění šroubku. Šroubek není 

nutno odebírat.

3. Zajistěte šroubek matice a pak 
zkontrolujte utažení čepele dle 

předchozích instrukcí.

2. Použijte multifunkční klíč pro správné 
utažení matice, utahujte matici až uslyšíte 

kliknutí.

Pokud je čepel správně utažena (není utažena příliš), 
měli by jste být schopni nůžky ručně zavřít (bez větší 

námahy).

Pro správné dotažení čepele:

Pozn.: Je možné, že se ve směru uzavírání čepele objeví lehká vůle. Toto je normální, může to být 
způsobeno vůlí mezi ozubnicí čepele a zuby pastorku.

Mazání

KLIK !

KLIK !

ÚDRŽBA

Při všech těchto úkonech je třeba odpojit nůžky od baterie.

SPRÁVNÉ NAOSTŘENÍ

SPRÁVNÁ ODLEHČOVACÍ HRANA ŠPATNÁ ODLEHČOVACÍ HRANA

ŠPATNÉ NAOSTŘENÍ

po 10 dnech

po 30 dnech

Naostření musí být provedeno „na plocho“,
na obou červených čárách, abyste
stále zachovali odlehčovací hranu.

Jestliže provádíte naostření pouze na břitu, bude po
několika dnech mizet úzká část čepele a ztratíte

tím odlehčovací hranu.

Výsledek: 
• Čistý řez 
• Snadnější řez větších průměrů 
• Rychlé provedení řezu 
• Prodloužení doby práce na jedno nabití baterie 
• Snížené mechanické namáhání nůžek 
• Delší životnost čepelí 
• Normální teplota motoru 
• Lepší výkon

Důsledek:
•  Zanechává kousky kůry, které uvíznou v čepeli
•  Nesnadný řez větších průměrů
• Zvýšená spotřeba energie k provedení
   i průměrných řezů
• Výrazné zvýšení spotřeby elektrické energie,
   kratší doba práce na jedno nabití baterie
• Zvýšené mechanické opotřebení
• Rychlejší opotřebení čepelí 
• Způsobuje přehřátí motoru
• Způsobuje časové ztráty

po 10 dnech

po 30 dnech

Chcete-li využít ostří svých nůžek na maximum a získat tak lepší pracovní efektivitu, doporučujeme
použít naši brusku A48v3. Ušetříte tak i při denním broušení nemalé množství času.

Naostření čepele

Ostřete nejpozději každé 2 hodiny.

ANO NE
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při všech manipulacích s vyjímkou řezných úkonů musí být nůžky zavřené, odpojené od baterie
a umístěné v kufru nebo v pouzdře. Zároveň musí být i baterie uložena na svém místě v kufru.

Upozornění: Není-li zařízení používáno (skladování, přeprava, konec nabíjení, atd.) musí se baterie
odpojit od napájecího kabelu.

Pro následující operace je nezbytně nutné odpojit nůžky od napájecího kabelu:
- když si oblékáte nebo svlékáte vestu s baterií.
- během ostření čepele.
- při montáži, demontáži nebo mazání čepele.
- při výměně stříhací hlavy.
- během údržby nebo jakéhokoli zásahu na nůžkách.

Během demontáže a nastavení čepele je třeba dát si pozor na ostří čepele.

Nesnažte se stříhat dřevo o příliš velkém průměru nebo jiné materiály, než je dřevo
(určeno pouze pro vinnou révu nebo větve stromů).
Je-li nástroj v provozu, držte vždy ruce v bezpečné vzdálenosti od stříhací hlavy.
Nepoužívejte nůžky pokud jste unaveni nebo se necítíte dobře.
Noste pevnou obuv. Pokud pracujete ve výškách, používejte vhodná a schválená zařízení
(lešení, plošina, atd.).
Pokud používáte zařízení, stůjte oběma nohama pevně na zemi a dbejte na dostatek rovnováhy.
Nepoužívejte zařízení, hrozí-li riziko požáru nebo exploze. Například v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje a ostrých hran.
Nikdy nepoužívejte zařízení v noci nebo za špatné viditelnosti bez zajištění dostatečného osvětlení.
Držte zařízení z dosahu dětí nebo osob, které nejsou řádně proškoleny k jeho použití.
Děti neustále hlídejte a ujistěte se, že si se zařízením nehrají.
Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, motorickou
nebo intelektuální schopností nebo jakékoliv osobě, která nemá pro použití dostatečné zkušenosti
a znalosti bez předchozího zaškolení nebo instruktáže osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Nikdy nepřenášejte nabíječku za napájecí kabel a ani za něj netahejte, chcete-li jej odpojit
ze zásuvky zdroje napětí.
Je-li kabel vadný nebo poškozený, musí být nahrazen originálním kabelem schváleným společností 
INFACO.
Za žádných okolností se nepokoušejte otevřít baterii.
Nikdy neprovádějte žádné mechanické úpravy baterie, postroje, nabíječky nebo konektorů.
Zabraňte kontaktu baterie nebo nabíječky s vodou.
Nikdy nenoste baterii na opasku zatímco je nabíjena.
Nikdy nevystavujte baterii nebo nabíječku vysokým teplotám (přímý sluneční svit, topení, atd.) > 60°C.
Nikdy baterii nenabíjejte za teplot nižších než 0°C nebo vyšších než 40°C.
Nikdy baterii nenabíjejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů
(benzín, plyn, dusíkatých hnojiv, atd.)
Nidy nenabíjejte delší dobu bez dohledu.
Nikdy nepoužívejte nabíječky, baterie, kabely, atd. jiné než dodávané společností INFACO.
K čištění přístroje nepoužívejte chemikálie (nůžky, kabely, baterie a nabíječka).
S ohledem na snížení rizik pro zdraví INFACO doporučuje osobám s kardiostimulátorem, aby se před 
používáním tohoto přístroje poradili se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

Výměna čepele

Pro všechny následující operace je nutné odpojit nůžky od baterie. 

1. Za použití křížového hrotu multifunkčního klíče odšroubujte dva šrouby (1) a odeberte kryt (2).
2. Použijte druhou stranu multifunkčního klíče a odeberte šroubek (3) a gumovou podložku (4).
3. Znovu použitím multifunkčního klíče odeberte matici (5) a podložku (6).
4. Odeberte opotřebovanou čepel (7) a nahraďte ji novou čepelí.
5. Je-li potřeba, vyčistěte prostor kolem pastorku (varování: nikdy nepoužívejte chemikálie).
6. Novou čepel umístěte na nůžky.
7. Umístěte zpět podložku (6) a matici (5) a správně ji utáhněte, dokud neuslyšíte kliknutí. (viz. strana 16).
8. Umístěte zpět gumovou podložku (4) a šroubek (3) a utáhněte jej.
9. Je-li potřeba, promažte zuby čepele a pastorku grafitovým mazivem.
10. Umístěte zpět kryt (2) nůžek a zajistěte jej oběma šrouby (1).

Čištění a desinfekce stříhací hlavy

Stříhací hlava může být vyčištěna a zbavena různých rostlinných zbytků (míza, atd.)
K tomu doporučujeme použít ekologický sprej INFACO, Ref. č.: B500N.
Je rovněž možné stříhací hlavu desinfikovat k zabránění rozšiřování chorob stříhaných rostlin.
K tomu doporučujeme vyhnout se použití korozivních přípravků, které mohou poškodit přístroj.
Neváhejte nás kontaktovat, můžeme vám pomoci při výběru vhodných přípravků.

ROČNÍ ÚDRŽBA
Na konci období střihu nezapomeňte uvést baterii do režimu spánku, aby jste předešli jejímu předčasnému
stárnutí během skladování (viz. strana 11).
Doporučujeme vám nechat provést každý rok kontrolní revizi, kterou vám nabízíme. To vám zajistí 
správnou funkci vašeho přístroje a dá vám jistotu, že vaš přístroj byl zkontrolován a prověřen.

POKYNY PRO PŘEPRAVU
Přepravní kufr je certifikován pro převoz Lithiových baterií > 100Wh (norma UN 3480-3481).
Nicméně musí být při zasílání dodržena následující pravidla přepravy:

Sada musí být plně rozpojena (nůžky, kabel a baterie).
Je zákonem nařízeno aby byly baterie v kufru uloženy v ochranném obalu. Kufr musí být zalepen páskou
a správně zavřen tak, aby se zabránilo jeho otevření.

KLIK !
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Při práci s elektrickými nůžkami s bezpečnostním systémem DSES nebo i bez 
něj se uživatel musí ujistit, že ruka, která nedrží nůžky je vždy vzdálena nejmé-
ně 20 cm od stříhací hlavy, bez ohledu na okolnosti.

Při práci s elektrickými nůžkami s bezpečnostním systémem 
DSES nebo i bez něj se uživatel musí ujistit, že ruka, která 
nedrží nůžky je vždy vzdálena nejméně 20 cm od stříhací 
hlavy, bez ohledu na okolnosti.
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Na konci každé sezóny vám bude nabídnut revizní paušál.

Můžete využít prodloužení záruční doby po dobu dvou sezón. Pozor, aby jste mohli využít tohoto prodloužení 
záruční doby musíte nezbytně nechat provést placenou revizi ihned po ukončení první a druhé sezóny

Pokud by během těchto  prvních dvou sezón po koupi přístroje nebyla provedena jedna z těchto dvou revizí, 
bude prodloužení záruční doby zrušeno.

Potvrzujeme, že životnost baterie je nejméně 5 let. Pokud vaše baterie nevydrží po dobu 5-ti let a je-li 
zařízení řádně servisováno, provedeme výměnu baterie za předpokladu, že kapacita baterie bude nižší 
než 70 % původní kapacity.

Příklad: Cena nové baterie bude rozdělena 5-ti (životnost) a vynásobena počtem použitých let.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na celé zařízení je poskytována na dobu 1 roku (může být prodloužena o 2 následující sezóny,
viz. text „Posezónní prohlídka a smluvní prodloužení záruky“ níže).
 Hliníková hlava (ref. 804T) má doživotní záruku.
 Motor má 3 roky záruku.
 Pokud chcete uplatnit záruku na výměnu baterie, výměna bude provedena pouze za podmínky,
že je kapacita baterie menší než 70% své původní kapacity.
 Nicméně potvrzujeme, že životnost baterie je nejméně 5 let. Pokud baterie nevydrží po dobu 5 let
a je-li zařízení řádně servisováno, poskytneme záruku poměrným dílem. Cena nové baterie je 
rozdělena 5-ti (životnost) a vynásobena počtem použitých let.
 Záruka je platná pouze pokud je řádně vyplněn záruční list a zaslán zpět na adresu dovozce.
V případě, že nebude záruční list navrácen v datu zakoupení, bude za počátek záruky považováno 
datum expedice z továrny.
Společnost INFACO odmítá jakoukoliv odpovědnost, pokud jde o zařízení prodávaná distributory více 
než jeden rok od expedice z továrny.
 
Tato záruka platí při běžném použití přístroje a nezahrnuje:
- poškození způsobené špatnou nebo nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobené nesprávným použitím,
- poškození způsobené běžným opotřebením,
- přístroj, který byl rozebrán neautorizovanými opravci,
- vnější vlivy (oheň, povodeň, zásah bleskem, atd.).
- nárazy a jejich následky,
- přístroj, jehož záruční list nebyl v okamžiku koupě zaslán zpět,
- přístroj použitý s baterií nebo nabíječkou jiné značky než INFACO.
  
Za žádných okolností se záruka nevztahuje na kompenzaci za případné odstavení zařízení
po dobu nutnou k jeho opravě.
 Jakákoliv oprava nebo výměna během záruční doby nemá vliv na obnovení, či prodloužení
původní záruční doby.
 Záruka pokrývá výrobní nedostatky (za předpokladu, že bylo zařízení řádně servisováno), ale nemusí
se nutně vztahovat na náklady prodejce.
 Veškeré opravy prováděné jinými osobami než schválenými distributory INFACO povedou k zániku 
záruky.
V případě poruchy důrazně doporučujeme obrátit se na prodejce, který vám zařízení prodal nebo na 
náš zákaznický servis na čísle +420-519-342491(2).

Abyste se vyhnuli případným sporům, je třeba seznámit se s následujícími postupy:
- zařízení, na které je uplatňována záruka, nám zašlete na své náklady, navrácení zařízení pak 
proběhne na naše náklady,
- zařízení, které není kryto zárukou, ale které bylo předchozí rok opravováno nám zašlete na vaše 
náklady, navrácení zařízení pak proběhne na naše náklady,
- zařízení, které není kryto zárukou a které nebylo předchozí rok opravováno nám zašlete na vaše 
náklady, navrácení zařízení pak zašleme zpět dobírkovou formou.
 
V případě, že náklady na opravu přesáhnou 80€ bez DPH, zašleme vám cenovou nabídku.
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OSTRATICKÝ S.R.O.
HRUŠECKÁ 388
691 54 TÝNEC 

TEL/FAX. +420-519-342491(2)
E-MAIL: INFO@OSTRATICKY.CZ
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Záznamy o posezónní údržbě

Standardní záruka je platná do : .......................................................
/ /

Smluvní prohlídka po 1. sezóně : 

Následující servisní prohlídky : 

Smluvní prohlídka po 1. sezóně : 

Datum : ..............................

Provedl : ........................................................

Záruka prodloužena do : 30/06/............

Razítko :

Datum : ..............................

Provedl : ........................................................

Záruka prodloužena do : 30/06/............

Razítko :

/

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /
Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

Datum : ..................   Provedl : .........................

Příští prohlídka nejpozději  : ............................

Razítko :

/ /

/ /

// /

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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ČAST PRO PRODEJCE
PRODEJCE MUSÍ TUTO ČÁST ARCHIVOVAT

část, KTERÁ JE POTŘEBA PŘI KOUPI POSLAT ZPĚT SPOL. INFACO
Chcete-li využít celé platnosti záruky, je třeba nám IHNED zaslat zpět tuto část záručního listu,

a to řádně vyplněnou hůlkovým písmem

Na formuláře, které nebyly správně vyplněny nebo odeslány, nebude brán zřetel.

Výrobní číslo : ................................................................................................................................

Příjmení :  :.......................................................................................................................................

Křestní jméno :  : ............................................................................................................................ 

Název společnosti :  ........................................................................................................................

Úplná adresa : .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Město  .......................................................................................................................................

PSČ: ......................................................

Telefon  ...................................................

Datum koupě  : ........./........./.........

Zákazník již je majitelem nůžek ELECTROCOUP : 

                                    Pokud ano, uveďte počet  : ............................

Poznámky :  ....................................................................................................................................

Příjmení  : ................................................................. Křestní  jméno  : ...........................................

Název  společnosti  : .........................................................................................................................

Úplná adresa : .................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

PSČ  :................................................. Město  : .....................................................................

Telefon : .................................... Fax: ..................................... Mobil: ......................................

E-mail : .........................................

Datum koupě  : ........./........./.........

Výrobní číslo  :................................

Zákazník již je majitelem nužek ELECTROCOUP : 

                                   Pokud ano, uveďte počet  : ...................

Poznámky  : ......................................................................................................................................

Ano

Ano

Sady

Prořez  stromů

Pěstování vinné révy

Zelená prostranství

Ne 

Ne

Podpis zákazníka

Razítko prodejce

26

Déclaration de conformité ce
Prohlášení o shodě

INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
společnost INFACO S.A.S. prohlašuje, že zařízení popsáno níže:

Sécateur portatif électroniquement asservi
Přenosné nůžky s elektronickým ovládáním

De marque – Brand name : INFACO  Modèle - Model : ELECTROCOUP F3015
N° de série – Serial no : Année de fabrication – Year of manufacture :       

Est conforme aux dispositifs des directives :
Complies with the provisions of the directives for:

- “Machines” (directive 2006/42/CEE).
   “Appliances” (directive 2006/42/CEE)

- “Emissions sonores machines utilisées en extérieur” directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002)  
   modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006). (Valeur mesurée d’émission vibratoire, ah 1.55 
m/s² (NF EN 60745-2-11 : 2009) Incertitude, K 1.50 m/s²)

directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).

- “Chargeurs électriques” (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.
   “Electric chargers” (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.

- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d’INFACO est M.ALVAREZ Grégory.
   The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

Electrocoup F3015 Standard - F3015 Medium
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA 59-60dB(A)
Sound pressure level LpA

(Niveau de puissance acoustique pondéré A, LwA 70 dB(A)

Incertitude, KwA 3 dB(A))

Fait à - Signed in : CAHUZAC SUR VÈRE  Le – Date : 27/03/2020
M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO - INFACO President

Signature – Signature :

INFACO s’engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine.
INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.

Directive 200/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 

2005/88/EC (order of 22 may 2006).



Prodejce

TUTO ČÁST MUSÍ
PRODEJCE ARCHIVOVAT

VE SVÉ EVIDENCI
ZÁKAZNÍKŮ INFACO

OSTRATICKÝ S.R.O.
HRUŠECKÁ 388
691 54 TÝNEC 
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