
 

    

NÁVOD “EC CUTTER”
  ELEKTRICKÉ NŮŽKY

   

    
   
    

Základní údaje:    
Napětí: 230 V    
Frekvence elektrické sítě: 50 c / s    
Délka: cca 220 mm     
Hmotnost: cca 0,25 kg     
Transformátor s napájecím kabelem: cca 2,0 m     
      
   

Sada obsahuje:     
• 1 držák     
• 2 řezací hlavy (pro rovný a zakřivený střih)    
• 1 transformátor se síťovým kabelem    
• 1 nabíjecí stanice    
• 1 síťový adaptér    
• 1 nabíjecí baterie    
   
    
Elektrické nůžky jsou dodávány s plně nabitou baterií!    
Pro nabití baterie je nutné dodržovat pokyny uvedené na následujících stránkách.    

    
   

Údržba a návod k obsluze    
    

Před jakoukoliv údržbou či servisem:    

Ujistěte se, že elektrické nůžky jsou zcela odpojeny od elektrické sítě a / nebo že baterie je vyndaná 
z těla nůžek.    

    
Ujistěte se, že se nůžky používají v souladu se standardními provozními podmínkami zde 
uvedenými.    

    
Ujistěte se, že nůžky jsou správně a pravidelně udržovány v souladu s příslušnými pokyny -  tato 
opatření výrazně přispívají k provozní bezpečnosti a spolehlivosti a zároveň k delší životnosti!    
       

    



 

 Poznámky k údržbě a servisu:    
    
• Ujistěte se, že řezací hlavy jsou pravidelně čištěny a že všechny pohyblivé díly a dosedací plochy 

jsou správně mazány.    

    
Provozní poznámky a pokyny:    

    
• Žlutý spínač ON / OFF je umístěn na spodní straně rukojeti     

    
• Ujistěte se, že údaje na štítku transformátoru – síťového kabelu jsou v souladu s napětím v místní 

síti.     

   
   

• Nabíjení baterie:    

Zapojte transformátor do zásuvky elektrické sítě a připojte k nabíjecí stanici, na které červená 
svítící LED kontrolka značí "připraveno k nabití.". Vložte nabíjecí baterii do nabíjecí stanice, 
na které červená a zelená LED svítící kontrolka značí "Nabíjení", které trvá asi 2 až 5 hodin.     

Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolka se rozsvítí oranžově pro indikaci, že baterie je připravena k 
použití. Odstraňte transformátor ze zásuvky elektrické sítě. Jakmile se rozsvítí červená kontrolka, 
můžete baterii vyndat z nabíjecí stanice.    

    
Nabíjecí baterie a nabíjecí stanice jsou systémové komponenty, které by nikdy neměly být 
používány s jinými, i když podobnými komponenty.    

Ujistěte se, že se baterie nikdy zcela nevybije! Baterie by měla být nabíjena v pravidelných 
intervalech nepřesahující 3 měsíce.    

    
• Práce s elektrickými nůžkami připojenými k elektrické síti:    

Odstraňte baterii a nahraďte ji síťovým adaptérem, ke kterému připojte transformátor se síťovým 
kabelem. Zapojte ho do zásuvky elektrické sítě. Nůžky jsou připravené k použití.    

POZOR: Nikdy nevkládejte síťový adaptér náhodně do nabíjecí stanice (bez ohledu na to, zda je 
připojen ke zdroji elektrické energie, nebo ne!). Jakýkoli takovýto špatný postup může vést ke zkratu 
a poškození všech připojených komponent. Takto poničené komponenty budou vyžadovat náhradu, 
v takovém případě však nebudou nároky na náhradu škody v rámci záruky přijímány!    

    
Dávejte pozor, aby se při práci s nůžkami napájecí kabel nedostal do řezné dráhy a nebyl přeříznut!    

    
• Výměna řezných hlav:    

Ujistěte se, že elektrické nůžky jsou zcela odpojeny od elektrické sítě a / nebo že baterie je vyndaná 
z těla nůžek!    

Stlačením žlutých tlačítek (za použití palce a ukazováčku), které jsou umístěny po stranách těla 
držáku, opatrně uvolněte a vyjměte výměnnou řezací hlavu.    



 

Opatrně zasuňte jinou řezací hlavu –správná pozice je indikována zaklapnutím žlutých tlačítek do 
drážek těla držáku.    

    
    
    
Bezpečnostní upozornění:    
    

1. Ujistěte se, že používáte elektrické nůžky řádně a způsobem, který neohrožuje vás a vaše 
spolupracovníky!     

2. Ujistěte se, že pro práci s elektrickými nůžkami máte vhodný oděv, tedy nic, co se může 
zaplést do pohyblivých částí nůžek. Je nutné si před použitím sundat prstýnky, dlouhé vlasy 
dát do síťky, nebo pod čepici.    

3. Udržujte své pracoviště čisté.    
4. Noste ochranné brýle a ochrannou roušku a další vhodné ochranné pomůcky.    
5. Před použitím nůžek se důvěrně seznamte se všemi komponenty.    
6. Čepele nůžek jsou ostré – dbejte opatrnosti.    

7. Ujistěte se, že jste se obeznámili s okolními podmínkami na svém pracovním místě. Ujistěte 
se, že práce bude vykonávána v suchém prostoru a v bezpečné vzdálenosti od hořlavin jako 
jsou hořlavé plyny a kapaliny. Nepoužívejte elektrické nůžky ve vlhkém a / nebo vlhké 
prostředí. Ujistěte se, že pracovní místo je řádně osvětleno.    

8. Ujistěte se, že nůžky jsou uchovávány mimo dosah dětí na bezpečném, suchém místě.    
9. Dávejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.     

10. Vyhněte se náhodnému spuštění elektrických nůžek. Nikdy je nenoste s prstem na spoušti 
spínače.    

11. Dbejte, aby se napájecí kabel neponičil.    
12. Pracujte s nejvyšší opatrností!    

13. ÚDRŽBA: Ujistěte se, že elektrické nůžky jsou zcela odpojeny od elektrické sítě a / nebo že 
baterie je vyndaná z těla nůžek! Očistěte nůžky od všech nečistot. Komponenty vyměňujte 
pouze za originální komponenty. Opravy musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo 
dodavatel.    

14. Likvidujte veškeré poškozené elektrické komponenty jako "nebezpečný" odpad v souladu s 
místními zákony a předpisy!    

    
    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
                                                                                         

                                                                                       

T. +420 246 089 786
E: service@techni-trade.cz

www.techni-trade.cz
  



 

   
    


