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1 Handgriff
2 Teleskoprohr
3 Winkelverstellung (Trimmerkopf)
4 Schutzabdeckung
5 Pflanzenschutzbügel 

6 Zusatzhandgriff
7 Höhenverstellung
8 Einschaltsperre
9 Ein/Aus Schalter
10 Führungsrad

11 Taster (Trimmerkopf-Drehung)
12  Schneidkopf m. Fadenspule

DE - Bezeichnung der Teile
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1 Rukojeť
2 Teleskopická trubka
3 Přestavení úhlu (hlava sekačky)
4 Ochranný kryt
5 Třmen k ochraně rostlin

6 Pomocná rukojeť
7 Přestavení výšky
8 Blokování zapnutí
9 Spínač zap/vyp
10 Vodicí kolečko

11 Tlačítko (otáčení hlavy sekačky)
12  Řezací hlava

CZ: Označení dílů

1 Rukoväť
2 Teleskopická rúra
3 Prestavenie uhla (hlava vyžínača)
4 Ochranný kryt
5 Oblúk na ochranu rastlín 

6 Prídavná rukoväť
7 Nastavenia výšky
8 Blokovanie zapnutia
9 Spínač zap/vyp
10 Vodiaceho valčeka

11 Tlačidlo (otočenie hlavy vyžínača)
12 Strunová hlava

SK: Označenie dielov
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1 Achtung Gefahr! 
2 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme! 
3 Tragen Sie Schutzbrille und Gehörschutz!   
4 Gerät nicht im Regen und bei Nässe benutzen!
5 Vor Überprüfung, Wartung, Reinigung und Einstellarbeiten immer den Akku entfernen!   
6 Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
7 Achtung Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur 

in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
8 Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards
9 Garantierter Schallleistungspegel LWA 96 dB(A) 

Abbildung und Erklärung der Piktogramme

      1                  2                       3                     4                 5               6                7             

         8                      9                                     

Akku Rasentrimmer IAT 40-3025 LI
Technische Daten

Betriebsspannung 40 V DC
Drehzahl n0 7200 min-1

Schnittkreis Ø 300 mm
Fadenstärke                                                         1,6 mm                          
Fadenvorrat                                                         2 x 3 m  
Fadenverlängerung                                                         Tip-Automatik
Akkutyp * R3-360-AH-U-02
Betriebsspannung / Akkukapazität / Akku Leistung Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh
Ladestation * R3-360-3A-02 Schnell-Lader
 R3-360-1A-02 Ladegerät
Laufzeit max. 40 Min.
Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg
Schalldruckpegel (EN 50636-2-91)  80 dB(A)     [K 3,0 dB(A)]

Vibrationen am Handgriff (EN 50636-2-91)       < 2,5 m/s2    [K 1,5 m/s2]

* nicht im Lieferumfang enthalten
Die Geräte entsprechen der Schutzklasse III.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Angaben zur Geräuschemission gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der Schall-
druckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Bediener 
erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung 
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb 
genommen werden. 
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!
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Verwendungszweck

Die Geräte sind ausschließlich zum Schneiden von 
Zierrasen, d.h. von Rasenkanten bestimmt. Eine andere 
oder darüber hinausgehende Benutzung, wie z.B. das 
Schneiden von Gestrüpp ist nicht bestimmungsgemäß. 
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller 
/ Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. 
Zur bestimmungsgemäßen Anwendung gehört auch das 
Beachten der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung 
der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
Die Gebrauchsanweisung ständig am Einsatzort des 
Gerätes aufbewahren.

Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes bleibt 
immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Ge-
rätes können die folgenden potentiellen Gefährdungen 
abgeleitet werden:
- Kontakt mit dem ungeschütztem Teil der Faden-

schneideinrichtung (Schnittverletzung)
- Kontakt mit Schneidfaden im laufenden Betrieb 

(Schneiden)
- Kontakt mit herausschleudernden Teilen des Schneid-

fadens, Schnittgutes und anderen Materialien (Schnitt- 
verletzung, stumpfe Verletzung)

- Verlust der Hörfähigkeit, wenn kein erforderlicher Ohr-
schutz verwendet während der Arbeit (Gehörverlust)

- Kontakt mit elektrischen Strom durch defektes oder 
angeschnittenes Zuleitungskabel (elektrischer Schlag)

- Gesundheitsschädliche Emissionen des Schnittgutes 
und Schneidpartikeln.

Werden die in Ihrer Gebrauchsanweisung enthaltenen 
Anweisungen nicht beachtet, können aufgrund unsach-
gemäßer Benutzung andere Restrisiken auftreten.
Das Produkt ist zur Verwendung durch Personen ab 14 
Jahre vorgesehen.Sollte das Produkt durch Kinder ab 8 
Jahren oder von Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, müssen sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder  dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch-
geführt werden.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit Sie nicht mit 
dem Gerät spielen.
Einige Restrisiken bleiben jedoch bestehen, trotz der 
in der Bedienungsanleitung genannten spezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsanweisungen und 
zusätzlichen Sicherheitsvorschriften, wie z. B. die unbe-
absichtigte Inbetriebsetzung des Produktes. Werden die 
in Ihrer Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen 
nicht beachtet, können aufgrund unsachgemäßer Benut-
zung andere Restrisiken auftreten.

Warnung!
Die ausgedehnte Nutzung eines Werkzeugs setzt den 

Nutzer Erschütterungen aus, die zur Weißfingerkrank-
heit (Raynaud-Syndrom) oder zum Karpaltunnelsyndrom 
führen können. 
Dieser Zustand verringert die Fähigkeit der Hand, Tem-
peraturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht 
Taubheit und Hitzeempfindungen und kann zu Nerven- 
und Kreislaufschäden und Gewebetod führen.
Nicht alle Faktoren, die zur Weißfingerkrankheit führen, 
sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und Krank-
heiten, die Blutgefäße und den Blutkreislauf betreffen 
sowie große bzw. lang andauernde Belastung durch 
Erschütterungen werden als Faktoren in der Entstehung 
der Weißfingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgen-
des, um das Risiko der Weißfingerkrankheit und des 
Karpaltunnelsyndroms zu verringern:
• Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hände 

warm.
• Warten Sie das Gerät gut. Ein Werkzeug mit lockeren 

Komponenten oder beschädigten oder abgenutzten 
Dämpfern neigen zu größerer Vibration.

• Halten Sie den Griff stets fest, aber umklammern Sie 
die Handgriffe nicht ständig mit übermäßigem Druck. 
Machen Sie viele Pausen.

Alle oben genannte Vorkehrungen können das Risiko der 
Weißfingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndrom nicht 
ausschließen. Langzeit- und regelmäßigen Nutzern wird 
daher  empfohlen, den Zustand Ihrer Hände und Finger 
genau zu beobachten. Suchen Sie unverzüglich einen 
Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen 
sollte.

Sicherheitshinweise
Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu 
lesen. Fehler bei der Einhaltung der nach-
stehend aufgeführten Anweisungen kön-
nen elektrischen Schlag, Brand- und/oder 
schwere Verletzungen verursachen. Der 
nachfolgend verwendete Begriff „Elektro-
werkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf 
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne 
Netzkabel).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT 
AUF.

1) Korrekter und sicherer Gebrauch
a) tragen Sie einen Augenschutz oder eine 

Schutzbrille;
b) erlauben Sie nie, dass Kinder oder Personen, 

die mit den genannten Anweisungen nicht 
vertraut sind, die Maschine benutzen;

c) unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschi-
ne, wenn Personen, vor allem Kinder oder 
Haustiere, in der Nähe sind;
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d) benutzen Sie die Maschine nur bei Tageslicht 
oder guter künstlicher Beleuchtung;

e) vor Inbetriebnahme der Maschine und nach 
irgendwelchem Aufprall, prüfen Sie sie auf 
Anzeichen von Verschleiß oder Beschädi-
gung, und lassen Sie notwendige Reparatu-
ren durchführen;

f) benutzen Sie die Maschine nicht mit beschä-
digten oder fehlenden Schutzeinrichtungen;

g) halten Sie immer Hände und Füße von der 
Schneideinrichtung entfernt vor allem, wenn 
Sie den Motor einschalten;

h) montieren Sie nie metallische Schneidele-
mente;

i) benutzen Sie nie Ersatz- und Zubehörteile, 
die vom Hersteller nicht vorgesehen oder 
empfohlen sind;

j) entfernen Sie den Akku ab vor Prüfung, Rei-
nigung oder Arbeiten an der Maschine und 
wenn sie nicht im Gebrauch ist;

k) achten Sie darauf, dass Luftöffnungen frei von 
Verschmutzungen sind;

2) Wartung
a) lagern Sie die Maschine nicht in Reichweite 

von Kindern;
b) elektrisch betriebene Trimmer sollten nur von 

authorisierten Personen instand gesetzt wer-
den;

c) benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, 
die vom Hersteller empfohlen sind. 

d) Schneidkopf regelmäßig von Gras reinigen.
e) Schneidkopf regelmäßig in kurzen Abständen 

überprüfen. Bei wahrnehmbaren Veränderun-
gen (Vibration, Geräusche) sofort Trimmer 
abschalten und sicher festhalten. Schneid-
kopf überprüfen - auf Anrisse achten.

f) Schadhaften Schneidkopf sofort auswechseln 
lassen - auch bei scheinbar geringfügigen 
Haarrissen. Beschädigten Schneidkopf nicht 
reparieren.

g) Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Ihren 
Trimmer sorgfältig. Säubern Sie die Luftöff-
nungen. 

h) Kunststoffteile mit feuchtem Tuch reinigen. 
Scharfe Reinigungsmittel können den Kunst-
stoff beschädigen.

i) Lassen Sie kein fließendes Wasser in das 
Gerät gelangen und spritzen Sie es nicht mit 
Wasser ab.

j) Bewahren Sie den Trimmer trocken und frost-
sicher auf.

3) Allgemeine Hinweise
1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig 

durch.
2. Machen Sie sich mit den Steuer- oder Re-

geleinrichtungen und der ordnungsgemäßen 
Verwendung des Gerätes vertraut.

3. Vor Gebrauch muss der Akku auf Anzeichen 
einer Beschädigung oder Alterung untersucht 
werden. Den Rasentrimmer nicht verwenden, 
wenn der Akku beschädigt oder abgenutzt ist. 
Beschädigte Schneidköpfe nicht verwenden.

4. Nehmen Sie den Rasentrimmer (Rasenkan-
tenschneider) nicht in Betrieb, wenn die Lei-
tungen beschädigt oder abgenutzt sind.

5. Warnung: Die Rotation der Schneidwerkzeu-
ge dauert nach dem Abschalten des Motors 
noch an.

6. Vor jedem Arbeitsbeginn Trimmer auf ein-
wandfreie Funktion und vorschriftsmäßigen, 
betriebssicheren Zustand prüfen. Besonders 
wichtig sind Akku, Schalter und Schneidkopf.

7. Zum kurzzeitigen Transport des Trimmers 
(z.B. zu einer anderen Arbeitsstelle) Schalter 
loslassen.

4) Anwendungshinweise
1. Die Schutzabdeckung muss beim Einschal-

ten des Trimmers dem Körper zugewandt 
sein.

2. Schutzbrille oder Augenschutz, geschlos-
sene Schuhe mit griffiger Sohle, eng an-
liegende Arbeitskleidung, Handschuhe und 
Gehörschutz tragen.

3. Trimmer immer gut festhalten - immer auf 
festen und sicheren Stand achten. 

4. In unübersichtlichem, dicht bewachsenem 
Gelände besonders vorsichtig arbeiten!

5. Trimmer nicht bei Regen im Freien stehen 
lassen.

6. Kein nasses Gras schneiden! Nicht bei Re-
gen benutzen!

7. Vorsicht an Abhängen oder in unebenem 
Gelände, Rutschgefahr!

8. Auf Abhängen nur quer zur Neigung trimmen 
- Vorsicht beim Wenden!

9. Auf Baumstümpfe und Wurzeln achten, Stol-
pergefahr!

10. Vermeiden Sie den Gebrauch des Trimmers 
bei schlechten Wetterbedingungen, beson-
ders wenn Gefahr eines Gewitters besteht.

11. Die hohe Drehzahl des Schneidwerkzeuges 
und der Stromanschluss bringen besondere 
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Gefahren mit sich. Deshalb sind beim Arbei-
ten mit dem Trimmer besondere Sicherheits-
maßnahmen nötig.

12. Sicheren  Umgang mit dem Trimmer vom Ver-
käufer oder einem Fachmann zeigen lassen.

13. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt 
werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, 
damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Rei-
nigung und Wartung darf nicht von Kindern 
durchgeführt werden.

14. Dieser Trimmer ist nicht dafür bestimmt, 
durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch 
eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anwei-
sungen, wie der Trimmer zu benutzen ist.

15. Trimmer nur an Personen weitergeben (aus-
leihen), die mit seiner Handhabung grund-
sätzlich vertraut sind. Auf jeden Fall Ge-
brauchsanweisung mitgeben! Jugendliche 
unter 16 Jahren dürfen die Trimmer nicht 
bedienen.

16. Der Benutzer ist verantwortlich gegenüber 
Dritten im Arbeitsbereich des Trimmers.

17. Wer mit dem Trimmer arbeitet, muss gesund, 
ausgeruht und in guter Verfassung sein. 
Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen! - Nicht 
unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ar-
beiten.

18. Im Umkreis von 15 m dürfen sich weder wei-
tere Personen / Kinder noch Tiere aufhalten, 
da Steine u.ä. vom rotierenden Schneidkopf 
weggeschleudert werden können.

Wichtige Hinweise, damit Sie Ihren Garantie-
anspruch nicht verlieren:
• Halten Sie die Lufteintrittsschlitze sauber, da 

sonst der Motor nicht gekühlt wird.
• Schlagen Sie den Schneidkopf nicht auf harte 

Erde, da sonst die Motorwelle unwuchtig wird.

5) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von 
Akkugeräten

a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausge-
schaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. 
Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektro-
werkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu 
Unfällen führen.

b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten 
auf, die vom Hersteller empfohlen werden. 

DE-5

Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art 
von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, 
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

c) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehe-
nen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der 
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verlet-
zungen und Brandgefahr führen.

d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern 
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, 
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen 
Metallgegenständen, die eine Überbrü-
ckung der Kontakte verursachen können. 
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten 
kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge 
haben.

e) Bei falscher Anwendung kann Flüssig-
keit aus dem Akku austreten. Vermeiden 
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem 
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die 
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen 
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. 
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautrei-
zungen oder Verbrennungen führen.

Montage 

Achtung - Verletzungsgefahr! Entfernen Sie vor 
allen Arbeiten unbedingt den Akku aus dem Gerät.

Montage der Schutzabdeckung (Abb. 1)
• Trimmer umdrehen und auf den Handgriff stellen.
• Abdeckung auf den Schneidkopf aufsetzen und dabei 

den Schneidfaden durch die Öffnung der Abdeckung 
führen.

• Abdeckung mit den beiden Schrauben festschrauben.

Zusatzgriff montieren (Abb. 2)
• Lösen Sie die Verriegelungstaste des Handgriffs
• Zusatzgriff auf die Grundplatte aufschieben, danach 

kann der Handgriff in die gewünschte Position ver-
schoben werden.

• Zum Feststellen die Verriegelungstaste wieder los-
lassen. 

Schnittkreisanzeiger/Pflanzenschutzbügel (Abb. 3)
Pflanzenschutzbügel (5) auf den Trimmerkopf schie-
ben, bis die Verbindung hörbar einrastet. Der Bügel an 
der Frontseite des Trimmers dient sowohl als Pflan-
zenschutzbüge als auch als Schnittkreisanzeiger: Der 
Schneidfaden bewegt sich nur innerhalb der Länge des 
heruntergeklappten Bügels. Der Trimmer kann wahlwei-
se jedoch auch mit hochgeklapptem Bügel betrieben 
werden.

Montage des Führungsrades (Kantenschneiden)
(Abb. 3)
• Rad (10) von oben auf die Halterung aufstecken.
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Inbetriebnahme (Abb. 4 + 5)

• Setzen Sie den geladenen Akku (nicht im Lieferum-
fang enthalten) in den Trimmer ein, bis die Verriege-
lung einrastet. Der Akku kann nur in einer Position in 
den Trimmer  eingesetzt werden.
Achtung: Beim Einsetzen des Akkus nicht die Ein-
schaltsperre (8) und den Ein/Aus Schalter (9) betäti-
gen (Abb. 5).   

• Nehmen Sie sicheren Stand ein. Trimmer mit beiden 
Händen halten. Setzen Sie die Schneidvorrichtung  
nicht auf den Boden auf.

• Einschaltsperre (8) drücken und Schalter (9) betäti-
gen. Nach dem Einschalten muss die Einschaltsperre 
(8) nicht mehr gehalten werden. 

• Zum Ausschalten Schalter (9) loslassen (Abb. 5). 

Hinweise zur Einstellung der Rohrlänge 
und Einrichtung als Kantenschneider                          
(Abb. 6, 7 und 8)

Die Rohrlänge kann passend zur Körpergröße einge-
stellt werden (Abb. 6)
• Dazu die geriffelte Kunststoffhülse zum Lösen im 

Uhrzeigersinn drehen. Passende Rohrlänge einstel-
len und Schraubhülse im Gegenuhrzeigersinn wieder 
festschrauben.

Neigungswinkel einstellen (Abb. 7)
• Taster (3) drücken - der Trimmerkopf wird entrie-

gelt und gegenüber dem Schaft in vier Positionen 
schwenkbar.

Einstellung zum Kantenschneiden (Abb. 8) 
• Taster (11) drücken: Der Trimmerkopf kann jetzt um 

90° gedreht werden. 

Hinweis zur Arbeit mit dem Trimmer (Abb. 9)

• Schwingen Sie den Rasentrimmer gleichmäßig hin 
und her.

• Schneiden Sie möglichst mit der linken Seite des 
Trimmers. Dadurch werden eventuell aufgewirbelte 
Pflanzenteile oder Steine nach vorn geschleudert, 
weg vom Bediener.

• Das beste Schnittergebnis erreichen Sie, wenn Sie 
den Trimmer um 20-30° nach links geneigt halten.

• Vermeiden Sie die Berührung von Hindernissen wie 
Zäunen, Mauern, Steine etc. mit der Schneidvorrich-
tung. Dies führt zu übermäßigem Verschleiß.

Fadenspule erneuern (Abb.10+11)

Achtung - Verletzungsgefahr! Entfernen Sie vor 
allen Arbeiten unbedingt den Akku aus dem Gerät.

Beide Verriegelungen (13) seitlich am Schneidkopf drü-
cken und Schneidkopfdeckel (12) nach oben abnehmen. 
Leere Fadenspule entnehmen und die neue Spule 
(14) so einsetzen, dass je ein Fadenende seitlich am 
Schneidkopf aus der Auslassöse (15) hervorsteht (Abb. 
11). Anschließend Deckel wieder aufdrücken. Beide Ver-
riegelungen müssen korrekt einrasten.

Zur Aufbewahrung einer Ersatzspule befindet sich ein 
aufklappbares Fach am Griffgehäuse (Abb. 12).
Zum Öffnen des Fachdeckels  an den markierten Stellen 
kräftig ziehen. Nach Entnahme der Spule Deckel durch 
kräftigen Druck wieder schließen.

Schneidfaden nachstellen (Abb. 13)

• Bei nachlassender Schnittleistung muss der Schneid-
faden nachgestellt (verlängert) werden.

• Trimmer dazu einschalten und über eine Rasenfläche 
halten.

• Bei laufendem Motor den Schneidkopf auf den Boden 
auftippen (Abb. 13). Der Faden wird dadurch automa-
tisch verlängert und durch die Abschneidvorrichtung 
auf die richtige Länge gebracht.

HINWEIS: Wenn der Faden kürzer als 2,5 cm ist, muss 
er von Hand nachgestellt werden. Gerät ausschalten, 
Akku aus dem Trimmer nehmen und Gerät umdrehen. 
Drücken Sie dazu den Knopf der Fadenspule bis zum 
Anschlag und ziehen Sie am Fadenende. Wenn gar kein 
Fadenende sichtbar ist, verfahren Sie bitte wie unter 
“Fadenspule erneuern”.

Störungen

• Schneidfaden verschwindet in der Fadenspule: 
Fadenspule (siehe Fadenspule erneuern) ausbauen, 
Fadenende durch Öse führen und Spule wieder einset-
zen. Falls der Nylonfaden aufgebraucht ist, bitte neue 
Spule einsetzen.

Andere Störungen am Gerät nicht selbst behe-
ben, sondern nur vom autorisierten Fachmann 
reparieren lassen. 

Wartung und Pflege

Achtung - Verletzungsgefahr! Entfernen Sie vor 
allen Arbeiten unbedingt den Akku aus dem Gerät.

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Ihren Akkutrimmer 
sorgfältig. Entfernen Sie Gras und Schmutz. Säubern 
Sie die Luftöffnungen. Die Kunststoffteile reinigen Sie 
am besten mit einem feuchten Tuch und etwas mildem 
Haushaltsreiniger. Verwenden Sie auf keinen Fall ag-
gressive Reiniger oder Lösungsmittel. Lassen Sie kein 
fließendes Wasser in das Gerät gelangen und spritzen 
Sie es nicht mit Wasser ab. Bewahren Sie den Trimmer 
trocken und frostsicher auf, außerhalb der Reichweite 
von Kindern.
Für weitergehenden Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten 
geben Sie bitte das Gerät an eine Servicestelle. 

Reparaturdienst

Der Service erfolgt über die Firma Mountfield, deren Läden, 
spezialisierten Dienstleistern und über deren Händler. 
Die Adresse und Telefonnummer der nächstgelegenen 
Servicewerkstatt finden Sie in der Garantiekarte, im 
Telefonbuch "Gelbe Seiten" unter "Garten-Werkzeuge 
und Maschinen", auf der Webseite: www.mountfield.cz / 
Service-Center oder in ihrem Katalog.
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Hinweise zum Umweltschutz / Entsorgung

Führen Sie das Gerät einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung zu, wenn es einmal ausgedient hat. Trennen 
Sie das Netzkabel ab, um Missbrauch zu vermeiden. 
Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, son-
dern geben Sie es im Interesse des Umweltschutzes an 
einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab. Ihre zuständige 
Kommune informiert Sie gerne über Adressen und Öff-
nungszeiten. Geben Sie auch Verpackungsmaterialien 
und abgenutzte Zubehörteile an den vorgesehenen 
Sammelstellen ab.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den 
Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über 
Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umset-
zung in nationales Recht müssen verbrauchte 
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle 
Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten 
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. 
Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle 
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
führt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte 
Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Ersatzteile

Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden 
Sie sich bitte an unseren Service.
Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät kei-
nerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem 
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können 
der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte 
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann 
beschädigt werden.
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben 
gemacht werden:
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes

Garantiebedingungen

Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von 
den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag 
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie: 
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der 
Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. 
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich 
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der 
Garantie sind Verschleißteile, Akkus und Schäden die 
durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen 
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und 
Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden 
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte 
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Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen 
dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten 
des Käufers. 

EG-Konformitätserklärung                          

Wir, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Mün-
ster, Germany, erklären in alleiniger Verantwortung, 
dass das/die Produkt/e Akku Rasentrimmer IAT 40-
3025 LI, auf das/die sich diese Erklärung bezieht, den 
einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 
2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richt-
linie) und 2000/14/EG+2005/88/EG (Geräuschrichtlinie) 
einschließlich Änderungen entspricht/entsprechen. Zur 
sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien 
genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen wurden folgende Normen und/oder technische 
Spezifikation(en) herangezogen:
EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-91:2014
EK9-BE-89:2014; EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015
PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) 
AfPS GS 2014:01 PAK
EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 50581:2012
gemessener Schallleistungspegel         93,0 dB(A)           
garantierter Schallleistungspegel          96,0 dB (A)           
Notified Body : AVT / AV Technology  1067         
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VI / 
Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand 
der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 07.09.2017   

   
Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH  

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany



CZ | Návod k použití

1
Překlad původního návodu k použití

Obsah                                                                                                                     Strana

Obrázky 1 - 3

Vyobrazení a vysvětlivky piktogramů                                                                             2

Technické parametry 3

Úèel použití                                                                                                               3

Zbytková rizika 

Všeobecné bezpeènostní pokyny 4
1) Pokyny pro bezpeèné použití

2) Údržba

3) Obecné pokyny

4) Pokyny pro použití

5) Peèlivé nakládání s přístroji a používání akumulátorových přístrojů

Montáž  5

Uvedení do provozu 5

Nastavení úhlu sklonu a délky trubky 5

Pokyn pro práci se sekaèkou 6

Výměna cívky se strunou 6

Upravení strunového řezáku 6

Poruchy                                                                                                                                    6

Údržba a péèe 6

Opravy                                                                                                                                      6

Pokyny k ochraně životního prostředí / likvidaci 6

Objednávka náhradních dílů 6

Záruèní podmínky                                                                                                                     7

ES Prohlášení o shodě                                                                                                              7

Servis    



CZ | Návod k použití

2

1 POZOR! 
2 Prostudujte si návod k použití! 
3 Používejte ochranné brýle a chránièe sluchu!   
4 Elektrický přístroj nepoužívejte za deště nebo za mokra!
5 Před kontrolou, údržbou, èištěním a nastavováním vždycky odstraňte akumulátorovou baterii!
6 NEBEZPEÈÍ PORANÌNÍ! Dávejte pozor na přístrojem odmrštěné předměty. Udržujte okolostojící mimo 

ohroženou oblast!
7 Pozor! Ochrana životního prostředí! Tento přístroj se nesmí likvidovat spoleèně s domovním/ komunálním od-

padem. Vysloužilý přístroj je zapotřebí odevzdat ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací odpadu.
8 Potvrzuje shodu elektrického nářadí se směrnicemi Evropských spoleèenství.
9 Zaruèená hladina akustického výkonu 96 dB(A)

Vyobrazení a vysvětlivky piktogramů

Akumulátorová strunová sekaèka IAT 40-3025 LI
Technické parametry
Provozní napětí 40 V DC

Otáèky naprázdnol n0 7200 min-1

Šířka záběru Ø 300 mm
Průměr struny 1,6 mm

Délka struny v cívce 2 x 3 m

Posuv struny Automatika příklepem

Akumulátorové baterie* R3-360-AH-U-02

Provozní napětí / Kapacita akumulátorové baterie / Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh
Výkon akumulátorové baterie   
Nabíjecí stanice* R3-360-3A-02 rychlonabíjeèka
 R3-360-1A-02 nabíjeèka
Provozní doba Max. 40 min.

Hmotnost (bez baterie) 2,8 kg

Hladina akustického tlaku LpA (EN 50636-2-91)  80 dB(A)    K 3,0 dB

Vibrace na rukojeti (EN 50636-2-91) < 2,5 m/s2  K 1,5 m/s2

* není souèástí rozsahu dodávky

Přístroje odpovídají ochranné třídě III.

Technické změny zůstávají vyhrazeny.

Hodnoty hlukových emisí na základě zákona o bezpeènosti produktů (něm. ProdSG) resp. směrnice ES o strojním 
zařízení: Hladina akustického tlaku na pracovišti může vystoupit nad 80 dB (A). V takovém případě je nutno, aby 
obsluha přijala nezbytná ochranná opatření (např. nosila chránièe sluchu).

Pozor: Ochrana proti hluku! Dodržujte při uvádění do provozu regionální předpisy.

      1                  2                       3                     4                 5               6                7             

         8                      9                                     
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Úèel použití

Strunové sekaèky jsou výhradně urèeny pro dosekávání 
okrasných trávníků, tzn. okrajů trávníků.  Jiné nebo tento 
rozsah překraèující použití, jako např. sekání keřů a 
živých plotů nebo velkoplošných trávníků, se považuje 
za použití v rozporu s jejich urèením. Za škody, které při 
takovém použití vzniknou, výrobce / dodavatel neruèí. 
Riziko nese výhradně uživatel. Použití v souladu s 
urèením zahrnuje dále dodržování návodu na použití a 
dodržování podmínek provozu a údržby.
Návod k použití ukládejte v dosahu použití sekaèky.

Zbytková rizika
I při odborném používání nástroje vždy zůstává určité 
zbytkové riziko, které nelze vyloučit. Z druhu a konstruk-
ce přístroje lze vyvodit tato potenciální nebezpečí:
 - Kontakt s nechráněnou částí strunového řezacího 

zařízení (řezné poranění)
 - Kontakt se strunovými řezáky během provozu (řezání)
 - Kontakt s vymrštěnými díly strunového řezáku, se-

kaného materiálu a jiných materiálů (řezné poranění, 
tupé poranění)

 - Pokud se během práce nepoužívá řádná ochrana 
sluchu, může dojít ke ztrátě schopnosti slyšet (ztráta 
sluchu)

 - Kontakt s elektrickým proudem v důsledku vadného 
nebo porušeného přívodního kabelu (zásah elektric-
kým proudem)

 - zdraví škodlivé emise řezaného materiálu a řezaných 
částic.

Pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené ve vašem návo-
du na použití, mohou se v důsledku neodborného použití 
objevit další zbytková rizika.
Produkt je určen k obsluze osobami staršími 14 let. 
Pokud stroj mají obsluhovat děti od 8 let a osoby se 
sníženými psychickými, smyslovými a mentálními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, musí 
být pod dozorem nebo musí být poučeny o bezpečném 
používání stroje a pochopit hrozící rizika. Děti si nesmí 
hrát se strojem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti 
bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se strojem nehrály.
Navzdory specifickým bezpečnostním opatřením, bez-
pečnostním pokynům a dodatečným bezpečnostním 
předpisům ale i tak zůstávají některá zbytková rizika, 
např. neúmyslné uvedení stroje do provozu. Pokud 
nejsou dodrženy pokyny uvedené ve vašem návodu na 
použití, mohou se v důsledku neodborného použití obje-
vit další zbytková rizika.

Výstraha!

Při déle trvající práci je uživatel vystaven otřesům, které 
mohou vést ke zbělání prstů (Raynaudův syndrom) ane-
bo syndromu karpálního tunelu. 
V tomto stavu se snižuje schopnost ruky vnímat a re-
gulovat teplotu, což vede k pocitům necitlivosti a horka 
a může vyústit v poškození nervové a cévní soustavy a 
nekrotizaci tkáně.
Zatím nejsou známy všechny faktory vedoucí k nemoci 
zbělených prstů, patří však mezi ně definitivně chladné 

poèasí, kouření a nemoci cév a krevního oběhu, i dlouho-
dobé èi intenzivní působení otřesů. Riziko nemoci zběle-
ných prstů a syndromu karpálního tunelu omezíte takto:
• Noste rukavice a udržujte ruce v teple.
• Udržujte nářadí v dobrém stavu. Nástroj s uvolněnými 

komponentami nebo poškozenými èi opotřebenými 
tlumièi vibruje silněji.

• Rukojeť držte vždy pevně, neobepínejte ji však dlouho 
zbyteèně silně. Dělejte přestávky.

Ani přes výše uvedená preventivní opatření nelze riziko 
nemoci zbělených prstů a syndromu karpálního tunelu 
zcela vylouèit. Osobám, které budou s nářadím pracovat 
dlouhodobě a pravidelně, proto doporuèujeme, aby bed-
livě sledovaly stav svých rukou a prstů. Zpozorujete-li 
některý z výše uvedených syndromů, vyhledejte nepro-
dleně lékaře.

Všeobecné bezpeènostní pokyny 

POZOR! Přeètěte si všechny pokyny. Nedo-
držení níže uvedených pokynů může mít za 
následek zásah elektrickým proudem, požár 
a / nebo těžké zranění. Níže uváděný pojem 
„elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické 
nářadí napájené z elektrické sítě (se síťo-
vým kabelem) a elektrické nářadí napájené 
z akumulátoru (bez síťového kabelu). 

TYTO POKYNY SI DOBŘE USCHOVEJTE. 

1) Pokyny pro bezpeèné použití
a) Při práci se sekaèkou noste ochranné brýle 

nebo ochranu oèí, plné boty s drsnou podráž-
kou, přiléhavé pracovní obleèení, rukavice a 
ochranu sluchu.

b) Zákaz obsluhy sekaèky pro nezletilé osoby. 
Sekaèka se smí předat (půjèit) pouze oso-
bám, které jsou podrobně seznámeny s její  
obsluhou.

c) Nezapínejte sekaèku, pokud se v blízkosti 
zdržují osoby, zejména děti, nebo domácí 
zvířata.

d) Se sekaèkou pracujte klidně, s rozvahou 
a pouze při dobrém světle a podmínkách 
viditelnosti a neohrožujte ostatní! Pracujte 
opatrně!

e) před uvedením stroje do provozu a po ja-
kémkoli nárazu zkontrolujte případné znaky 
opotřebení nebo poškození a nechte provést 
potřebné opravy;

f) nikdy neprovozujte stroj s vadnými nebo chy-
bějícími ochrannými zařízeními;

g) Při neopatrném používání sekaèky mohou 
rotující sekací prvky způsobit zranění rukou a 
nohou. Motor se smí spouštět až tehdy, když 
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se v blízkosti sekacích prvků nenacházejí 
ruce a nohy.

h) Pozor na zranění o zařízení, které slouží 
k odřezávání struny. Po výměně cívky se 
strunou nebo po prodloužení vlákna podržte 
sekaèku nejprve v normální pracovní poloze, 
až potom ji zapněte.

i) Nikdy nepoužívejte kovové sekací prvky.
j) Používejte pouze originální náhradní díly.
k) před kontrolou, čištěním nebo prací na sekač-

ce a pokud se sekačka nepoužívá, akumulá-
torovou baterii vyjměte;

l) Pravidelně èistěte otvory pro chladicí vzduch 
na krytu motoru.

2) Údržba 
a) Děti musejí být pod dohledem, aby se zajisti-

lo, že si s přístrojem nebudou hrát. 
b) Všechny ostatní práce svěřte servisu.
c) Nikdy nepoužívejte kovové sekací prvky.
d) Ze sekací hlavice se musí pravidelně 

odstraňovat namotaná tráva!
e) Sekací hlavice se musí v krátkých intervalech 

pravidelně kontrolovat. Při zjevných změnách 
(vibrace, hluk) sekaèku okamžitě vypněte. 
Pevně ji držte a přitlaète hlavici k zemi, aby 
se zastavila, pak vytáhněte vidlici ze zásuvky. 
Zkontrolujte sekací hlavici - pozornost věnujte 
trhlinám.

f) Poškozenou sekací hlavici okamžitě nech-
te vyměnit i v případě zdánlivě nepatrných 
vlasových trhlin. Poškozenou sekací hlavici 
neopravujte.

g) Pravidelně èistěte otvory pro chladicí vzduch 
na krytu motoru.

h) Plastové èásti èistěte vlhkým hadříkem. Me-
chanické èisticí přípravky by mohly umělou 
hmotu poškodit.

i) Sekaèku nikdy nestříkejte proudem vody!
j) Sekaèku ukládejte na suchém místě.

3)  Obecné pokyny
1. Před použitím je nutné si přeèíst návod k 

použití!
2. Uživatel by si měl od prodejce nebo odbor-

níka nechat předvést bezpeèné zacházení 
se sekaèkou.

3. Zkontrolujte před každým použitím, zda se-
kaèka není opotřebována èi poškozena, ne-
chte provést potřebné opravy. Nepoužívejte 
poškozené sekací hlavice.

4. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vid-
lice a sekací hlavice.

5. Pozor! Nebezpeèí! Sekací prvky po vypnutí 
motoru dobíhají. Vzniká nebezpeèí úrazů na 
prstech rukou a na nohou!

6. Před každým použitím sekaèky se musí 
zkontrolovat její správná funkce a přede-
psaný, provozně bezpeèný stav. Zejména je 
důležité zkontrolovat přívodní kabel a prodlu-
žovací kabel, vidlici, spínaè a sekací hlavici.

7. Při přepravě sekaèky na krátkou vzdálenost 
(např. na jiné místo) uvolněte spínaè a od-
pojte vidlici.

4) Pokyny pro použití
1. Při práci musí být namontován ochranný štít 

vyžínací hlavice a strunová sekaèka natoèe-
na ochranným štítem k obsluze.

2. Při práci se sekaèkou noste ochranné brý-
le nebo ochranu oèí, plné boty s drsnou 
podrážkou, přiléhavé pracovní obleèení, ru-
kavice a ochranu sluchu.

3. Sekaèku na trávu držte vždy  pevně  oběma 
rukama - dbejte na stabilní a bezpeènou 
polohu.

4. V nepřehledném, hustě porostlém terénu 
pracujte se zvýšenou pozorností!

5. Sekaèku nenechávejte stát za deště venku.
6. Nesekejte mokrou trávu! Sekaèku nepouží-

vejte v dešti!
7. Pozor na nebezpeèí sklouznutí na svazích 

nebo na nerovném terénu.
8. Svahy sekejte napříè sklonu. Pozor při 

otáèení!
9. Dejte pozor na pařezy a kořeny, o které 

můžete zakopnout!
10. Vyvarujte se používání sekaèky při špatných 

povětrnostních podmínkách, zejména pokud 
existuje riziko bouřky.

11. Vysoké otáèky sekaèky a přívodní kabel v 
sobě skrývají zvýšené nebezpeèí. Proto je 
nezbytné při práci se sekaèkou dodržovat 
zvláštní bezpeènostní pokyny.

12. Uživatel  by si měl  od prodejce nebo odbor-
níka nechat předvést bezpeèné zacházení 
se sekaèkou.

13. Tento stroj nesmí používat děti. Děti by měly 
být pod dozorem, aby si se strojem nehrály. 
Čištění a údržbu nesmí provádět děti.

14. Tento přístroj není urèený k používání oso-
bami (vèetně dětí), které mají snížené psy-
chické, senzorické nebo duševní schopnosti 
a / nebo které nemají dostatek zkušeností a 
/ nebo nemají dostatek znalostí, s výjimkou 
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případů, kdy na ně dohlíží osoba zodpověd-
ná za jejich bezpeènost nebo je tato osoba 
pouèila o používaní tohoto přístroje. 

15. V každém případě předejte spolu se 
sekaèkou i návod k použití. Mladiství do 16 
let nesmí přístroj používat.

16. Uživatel je zodpovědný za třetí osoby nachá-
zející se v pracovní oblasti přístroje.

17. Osoby, které se sekaèkou pracují, musí 
být zdravé, odpoèinuté a v dobré kondici. 
Nezapomeňte na vèasné přestávky v práci! - 
Se sekaèkou nepracujte pod vlivem alkoholu, 
omamných látek èi léků, které snižují schop-
nost rychlé reakce.

18. V okruhu 15 m se nesmí zdržovat ani další 
osoby / děti, ani zvířata, protože se od rotující 
sekací hlavice mohou odrážet kameny apod.

Důležité pokyny pro zachování záruèních 
nároků:
• Udržujte vstupní vzduchové otvory v èistotě, 

aby se mohl motor chladit.
• Nepracujte se strunou delší, než jak nastavuje 

řezací břit.
• Předcházejte nárazům sekací hlavice na tvrdý 

podklad, jinak ztratí hřídel motoru vyváženost.

5)  Peèlivé nakládání s přístroji a používání 
akumulátorových přístrojů

a) Zajistěte, aby byl přístroj vypnut ještě 
předtím, než nasadíte akumulátor. Nasa-
zování (připojování) akumulátoru k elektric-
kému přístroji, který je zapnutý, může vést k 
úrazům.

b) Akumulátory nabíjejte pouze v takových 
nabíjecích přístrojích, které jsou doporu-
èeny výrobcem. U nabíjecího přístroje, který 
je vhodný pro určitý typ akumulátorů, hrozí 
požár, pokud je používán k nabíjení jiných 
akumulátorů.

c) V elektrických přístrojích používejte vždy 
pouze k nim urèené akumulátory. Používá-
ní jiných akumulátorů může vést k poraněním 
a k nebezpečí požáru.

d) Nepoužívané akumulátory uchovávejte 
mimo dosah kancelářských sponek, mincí, 
klíèů, šroubů nebo jiných kovových před-
mětů, které by mohly způsobit přemostění 
kontaktů akumulátoru. Zkrat mezi kontakty 
akumulátoru může způsobit popáleniny nebo 
požár.

e) Při nesprávném použití může z akumuláto-
ru vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu 
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s akumulátorovou kapalinou. Při náhod-
ném kontaktu s akumulátorovou kapali-
nou opláchněte zasažené místo vodou. 
Jestliže se akumulátorová kapalina dosta-
ne do oèí, vyhledejte navíc také lékařskou 
pomoc. Unikající akumulátorová kapalina 
může způsobovat podrážení kůže nebo po-
páleniny.

Montáž 

Pozor - nebezpečí úrazu! Před všemi pracemi 
bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii 
z přístroje.

Montáž ochranného krytu (obr. 1)
• Sekačku otočte a položte ji na rukojeť.
• Na řezací hlavu nasaďte kryt a přitom protáhněte 

strunu sekačky otvorem v krytu.
• Kryt pevně zašroubujte oběma šrouby.

Montáž dodatečné rukojeti (obr. 2)
• Povolte tlačítko blokování na rukojeti
• Dodatečnou rukojeť nasuňte na základní desku, poté 

ji lze přesunout do požadované polohy.
• Pro aretaci znovu pusťte tlačítko blokování. 

Ukazatel obvodu sekání/třmen na ochranu rostlin 
(obr. 3)
Následně nasuňte na hlavu sekačky obruč na ochranu 
rostlin (5) dokud neuslyšíte, že spoj zaklapl. Třmen na 
přední části sekačky se používá jak k ochraně rostlin, tak 
i jako ukazatel obvodu sekání: Řezací struna se pohybu-
je pouze v rámci délky sklopeného třmenu. Sekačku lze 
ale provozovat volitelně i se zvednutým třmenem.

Montáž vodicího kolečka (sekání okrajů) (obr. 3)
• Kolečku (10) nasuňte svrchu na držák.

Uvedení do provozu (obr. 4 a 5)

• Nabitou akumulátorovou baterii (není součástí rozsa-
hu dodávky) vložte do sekačky, až zapadne západka. 
Akumulátorovou baterii lze do sekačky zasunout pou-
ze v jedné poloze.
Pozor: Při vkládání akumulátorové baterie se nedo-
týkejte aretace zapnutí (8), ani vypínače (9) (obr. 5).   

• Zaujměte bezpečný postoj. Sekačku držte oběma ru-
kama. Řezací ústrojí nepokládejte až na zem.

• Zatlačte aretaci zapnutí (8) a stiskněte vypínač (9). Po 
zapnutí se už aretace zapnutí (8) nemusí držet. 

• Pro vypnutí uvolněte spínač (9) (obr. 5).

Nastavení úhlu sklonu a délky trubky         
(obr. 6, 7 a 8)

Nastavení délky trubky (Obr. 6) 

• Šroubovací pouzdro (7) povolte otoèením ve směru 
hodinových ruèièek. Trubku posuňte na požadovanou 
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délku. Šroubovací pouzdro (7) opět utáhněte proti 
směru hodinových ruèièek.

Nastavení úhlu sklonu (obr. 7)
• Stiskněte tlačítko (3) - hlava sekačky se odjistí a lze jí 

kolem násady otáčet ve čtyřech polohách.

Nastavení pro sekání hran (obr. 8)  
• Stiskněte tlačítko (11): Hlavu sekačky lze nyní otočit 

o 90°. 

Pokyn pro práci se sekaèkou (obr. 9)

• Pohybujte sekaèkou stejnoměrně sem a tam. 
• Sekejte pokud možno levou polovinou sekaèky. Po-

sekané èásti rostlin a nebo kameny tak budou vrhány 
dopředu, pryè od obsluhujícího. 

• Nejlepšího pracovního výsledku dosáhnete, pokud 
přístroj držíte ve sklonu asi 20 - 30° vpřed. 

• Zabraňte kontaktu sekací struny s překážkami, jako 
jsou ploty, zdi, kameny atd. To vede k nadměrnému 
opotřebení. 

Výměna cívky se strunou (obr. 10 a 11)

Pozor - nebezpečí úrazu! Před všemi pracemi 
bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii 
z přístroje.

Poté stiskněte obě západky (13) po straně vyžínací 
hlavy a odklopte nahoru kryt vyžínací hlavy (12).Vyjměte 
prázdnou cívku a nasaďte novou cívku (14) tak, aby 
konce strun vyènívaly z výstupních otvorů (15)  na  boku 
vyžínací hlavy (obr.11). Nakonec znovu nasaďte kryt. 
Obě západky musí řádně zaskoèit. 

Na krytu madla (obr. 12) se nachází sklopný schránka k 
uchovávání náhradní cívky.
Pokud chcete otvor víko schránky, silně zatáhněte za 
označená místa. Po vyjmutí cívky víko znovu zatlačte.

Upravení strunového řezáku (obr. 13)

• Pokud není výsledek sekání uspokojivý, musí se upra-
vit strunový řezák (prodloužit).

• Zapněte sekačku a držte ji nad plochou trávníku.
• Za běhu motoru klepejte řezací hlavou směrem k zemi 

(obr. 13). Struna se tak automaticky prodlouží a ořezá-
vacím zařízením upraví na správnou délku.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je struna kratší než 2,5 cm, musí 
se upravit ručně. Vypněte stroj, vytáhněte ze sekačky 
akumulátorovou baterii a stroj otočte. Hlavu cívky struny 
zatlačte až k dorazu a zatáhněte za konec struny. Pokud 
není konec struny viditelný, postupujte podle pokynů 
části "Vyměnit cívku struny".

Poruchy

• Sekací struna zapadne do krytu cívky: Cívku de-
montujte (podle pokynů pod bodem „Výměna cívky 
se strunou“), provlékněte konce struny otvory a cívku 

opět namontujte. Pokud je nylonová struna již spotře-
bovaná, nasaďte novou cívku nebo kazetu.

Jiné poruchy sekaèky neodstraòujte vlastními 
silami, ale zašlete sekaèku k opravě do autori-
zované opravny. 

Údržba a péèe

Pozor - nebezpečí úrazu! Před všemi pracemi 
bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii 
z přístroje.

Po každém použití přístroj důkladně vyèistěte. Odstraňte 
trávu a neèistoty. Vyèistěte větrací otvory. Plastové díly 
je nejlépe vyèistit vlhkým hadříkem s pomocí jemného 
saponátu. V žádném případě nepoužívejte abrazivní èis-
tící prostředky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte tekoucí 
vodu, ani přístroj vodou neostřikujte. Skladujte sekaèku 
na suchém, nemrznoucím místě, mimo dosah dětí.
Pro rozsáhlejší údržbu èi opravy předejte přístroj do 
servisního střediska.

Opravy

Opravy elektrických spotřebièů smí provádět jen elektro-
odborníci. Při nároku na záruku, poruchách nebo objed-
návce náhradních dílů se prosím obraťte na autorizovaný 
servis Mountfield.

Pokyny k ochraně životního prostředí / likvi-
daci

Vysloužilou pilu odevzdejte na sběrném místě k odborné 
likvidaci. Odstřihněte přívodní elektrický kabel, aby se 
zamezilo zneužití pily. Nevyhazujte zařízení do komunál-
ního odpadu, ale v rámci ochrany životního prostředí jej 
odevzdejte na sběrném místě pro elektrická zařízení. O 
adresách a otvíracích èasech se informujte na obecním 
úřadě. Na příslušných sběrných místech odevzdejte 
rovněž balicí materiály a opotřebované díly příslušenství.

Pouze pro země EU
Nevyhazujte elektrické nářadí do komunální-
ho odpadu!

Elektropřístroje musí být sbírány, recyklovány a 
zlikvidovány způsobem, který nepoškozuje život-
ní prostředí. Podle evropské směrnice 2012/19/
ES o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) a podle jejího převedení do 
národního práva se musí opotřebené elektrické 
nářadí shromažďovat odděleně a odevzdat k 
ekologickému zpracování.

Alternativa recyklace k požadavku zpětného zaslání:
Majitel elektrického nářadí je v případě likvidace alter-
nativně místo zpětného zaslání povinen spoluúèastí na 
odborném zhodnocení. Vysloužilé zařízení lze rovněž 
odevzdat na sběrném místě, které provede likvidaci 
ve smyslu národních právních předpisů o recyklaci a 
nakládání s odpady. Netýká se souèástí příslušenství a 
pomocných prostředků bez elektrických souèástí.
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Objednávka náhradních dílů

Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte 
se prosím na náš servis.
Nepoužívejte pro práci s tímto přístrojem žádné přídavné 
souèásti kromě těch, které jsou doporuèeny naší spo-
leèností. Jinak může obsluha nebo nezúèastněná osoba 
nacházející se v blízkosti utrpět vážná zranění nebo se 
může přístroj poškodit.

Při objednávání náhradních dílů by se měly uvést tyto 
údaje:
• Typ zařízení
• Katalogové èíslo zařízení

Záruèní podmínky

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní 
smlouvy vůèi koneènému odběrateli poskytujeme na toto 
elektrické zařízení následující záruku: 
Zárucní doba je 24 mesícu a zacíná predáním, které 
je treba prokázat originálním pokladním dokladem. U 
komercního užívání a pujcování se zárucní doba snižuje 
na 12 mesícu. Záruka se nevztahuje na díly podléha-
jící rychlému opotrebení, baterií a na škody vzniklé v 
dusledku používání nesprávného príslušenství a oprav 
za použití ne originálních dílu a v dusledku použití násilí, 
úderu nebo rozbití a svévolného pretížení motoru. V 
rámci záruky se provádí pouze výmena defektních dílu, a 
ne kompletních prístroju. Opravy v záruce smejí provádet 
pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V 
prípade cizích zásahu záruka zaniká. 
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese ku-
pující.
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ES Prohlášení o shodě                               

My, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, 
Germany, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, 
že produkty Akumulátorová strunová sekaèka IAT 40-
3025 LI, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají 
příslušným bezpeènostním a zdravotním požadavkům 
směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2014/30/EU 
(směrnice o elektromagnetické sluèitelnosti), 2011/65/
EU (směrnice o RoHS) a 2000/14/ES / 2005/88/EG 
(směrnice o hluku) vèetně změn. Při řádné aplikaci 
bezpeènostních a zdravotních požadavků, uvedených 
ve jmenovaných směrnicích ES, byly využity následující 
normy a / nebo technické specifikace: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-91:2014
EK9-BE-89:2014; EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015
PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) 
AfPS GS 2014:01 PAK;
EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 50581:2012
měřená hladina akustického výkonu      93,0 dB(A) 
zaruèená hladina akustického výkonu    96,0 dB(A)
Notified Body : AVT / AV Technology  1067
Øízení k prohlášení o shodě podle přílohy VI / směrnice 
2000/14/EG / 2005/88/EG
Rok výroby je vytlaèený na typovém štítku a dodateèně se dá 
zjistit podle pokraèujícího sériového èísla.

Münster, 07.09.2017  

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH  

Archivace technických podkladù: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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1 Pozor nebezpeèenstvo 
2 Prečítajte si návod na obsluhu 
3 Noste ochranné okuliare a chránièe sluchu   
4 Prístroj nepoužívajte poèas dažïa a v mokrom prostredí
5 Pred kontrolou, údržbou, èistením a nastavovacími prácami vždy vytiahnite akumulátor!  
6 NEBEZPEÈENSTVO ZRANENIA! Dávajte pozor na odmrštené predmety. Zabránte tretím osobám v prítomnos-

ti v nebezpecnej oblasti.
7 Pozor! Ochrana životného prostredia ! Tento prístroj sa nesmie likvidova  spoloène s domovým/komunálnym 

odpadom. Vyslúžilý prístroj je potrebné odovzda do zberných surovín.
8 V súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi
9 Zaručovaná hladina zvukového výkonu LWA  96 dB(A) 

Obrázky a vysvetlenie piktogramov

Akumulátorové strunová kosačka IAT 40-3025 LI
Technické dáta
Prevádzkové napätie 40 V DC

Otáèky voľnobeh n0 7200 min-1

Priemer kruhu kosenia Ø 300 mm
Rúbka nylonu 1,6 mm

Vinutie 2 x 3 m

Navíjanie Automatika príklepom

Akumulátor* R3-360-AH-U-02

Prevádzkové napätie / kapacita akumulátora / výkon akumulátora Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh 

Nabíjacia stanica* R3-360-3A-02 rýchlonabíjačka
 R3-360-1A-02 nabíjačka
Prevádzkový čas Max. 40 min.
Hmotnosť (bez batérie) 2,8 kg
Hladina akustického tlaku LpA  (EN 50636-2-91)  80 dB(A)    K 3,0 dB
Vibrácie na rukoväti (EN 50636-2-91) < 2,5 m/s2  K 1,5 m/s²

* neobsiahnuté v rozsahu dodávky
Prístroje zodpovedajú ochrannej triede III.
Technické zmeny zostávajú vyhradené.

Údaje o emisii hluku podľa zákona o bezpeènosti výrobkov (ProdSG) príp. smernice ES o strojových zariadeniach: 
Hladina akustického tlaku na pracovisku môže presiahnuť 80 dB (A). V takom prípade je potrebné vykonať opatrenia 
na ochranu užívateľa proti hluku (napr. nosenie ochrany sluchu). 

Pozor: Ochrana proti hluku! Pri spustení do prevádzky dodržujte regionálne predpisy.

      1                  2                       3                     4                 5               6                7             

         8                      9                                     
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Účel použitia

Kosaèky sú výhradne  urèené ku koseniu  okrasných tráv-
nikov. Iné, alebo tento rozsah prekraèujúce použitie, ako 
napr. kosenie kríkov a živých plotov, alebo veľko-plošných 
trávnikov, sa považuje za  použitie v rozpore s urèením. Za 
škody, ktoré pri takomto použití vzniknú, výrobca/dodávateľ 
neruèí. Riziko nesie výhradne užívateľ. Použitie v súlade 
s urèením zahròuje aj dodržiavanie návodu na použitie a 
dodržiavanie podmienok inšpekcie a údžby.
Návod na obsluhu uschovávajte na mieste použitia 
kosaèky.

Zostatkové riziká
Aj pri použití prístroja v súlade s použitím vždy zostáva 
určité zostatkové riziko, ktoré sa nedá vylúčiť. Z typu a 
konštrukcie prístroja je možné odvodiť nasledujúce po-
tencionálne ohrozenia:
 - kontakt s nechránenou časťou rezacieho zariadenia 

struny (rezné poranenie)
 - kontakt so žacou strunou v bežiacej prevádzke (ko-

senie)
 - kontakt s vystreľovanými časťami žacej struny, kose-

ného materiálu a ostatnými materiálmi (rezné porane-
nie, tupé poranenie)

 - strata sluchovej schopnosti, ak sa počas práce nepou-
žíva potrebný chránič uší (strata sluchu)

 - kontakt s elektrickým prúdom spôsobený chybným 
alebo narezaným prívodným káblom (zásah elektric-
kým prúdom)

 - zdraviu škodlivé emisie koseného materiálu a častíc 
z kosenia.

Ak sa nebudú dodržiavať pokyny uvedené v návode 
na obsluhu, na základe nesprávneho použitia sa môžu 
vyskytnúť iné zostatkové riziká.
Výrobok je určený na používanie osobami od 14 rokov. 
Ak by výrobok používali deti od 8 rokov alebo osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/vedo-
mostí, musí sa na ne dozerať alebo sa musia poučiť 
ohľadom bezpečného použitia prístroja a musia roz-
umieť nebezpečenstvám z toho vyplývajúcim. Deti sa s 
prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a 
používateľskú údržbu bez dozoru.
Mali by ste dávať pozor na to, aby sa s prístrojom nehrali 
deti.
Niektoré zostatkové riziká však zostanú zachované 
napriek špecifickým bezpečnostným opatreniam, bez-
pečnostným pokynom a dodatočným bezpečnostným 
predpisom uvedeným v návode na obsluhu, ako napr. 
náhodné uvedenie výrobku do prevádzky. Ak sa nebudú 
dodržiavať pokyny uvedené v návode na obsluhu, na 
základe nesprávneho použitia sa môžu vyskytnúť iné 
zostatkové riziká.

Výstraha!

Pri dlhom používaní prístroja je jeho používateľ ohrozený 
otrasmi, ktoré môžu viesť k chorobe bledých prstov rúk 
(Raynaudov syndróm) alebo k syndrómu karpálneho 
kanála. 

Tento stav znižuje schopnosť ruky pociťovať a regulovať 
teplotu, spôsobuje necitlivosť v rukách, neschopnosť 
vnímania teploty a môže viesť k poškodeniu nervového a 
obehového systému a k odumretiu tkanív.
Nie všetky faktory, ktoré vedú k Raynaudovmu syndró-
mu sú známe, no chladné poèasie, fajèenie a choroby, 
ktoré postihujú tepny a krvný obeh, ako aj veľké, príp. 
dlho pretrvávajúce zaťaženie otrasmi sú faktory, ktoré sú 
menované pri vzniku tejto choroby. Aby ste znížili riziko 
vzniku Raynaudovho syndrómu a syndrómu karpálneho 
kanála dodržujte nasledujúce pokyny:
• Noste rukavice a ruky si udržiavajte v teple.
• Vykonávajte dôkladnú údržbu prístroja. Prístroj s 

uvoľnenými komponentmi alebo poškodený, èi opotre-
bované tlmièe majú sklon k väèším vibráciám.

• Rukoväť držte pevne, no nezovierajte ju neustále nad-
merným tlakom. Robte veľa prestávok.

Všetky hore uvedené opatrenia však nemôžu vylúèiť 
riziko Raynaudovho syndrómu ani syndrómu karpálneho 
kanála. Používateľom, ktorí s prístrojom pracujú dlhodo-
bo a pravidelne, sa odporúèa, aby dôkladne sledovali 
stav svojich rúk a prstov. V prípade výskytu uvedených 
symptómov bezodkladne vyhľadajte lekára.

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
POZOR! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodr-
žanie nižšie uvedených pokynov môže mať za 
následok elektrický úder, požiar a / alebo ťažké 
poranenie. Nižšie používaný pojem „elektrické 
nástroje“ sa vzťahuje na elektrické nástroje na-
pájané z elektrickej siete (pomocou sieťového 
kábla) a elektrické nástroje napájané z akumulá-
torov (bez sieťového kábla). 

TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE. 

1) Pokyny pre bezpeèné použitie 
a) Pri práci s kosaèkou noste ochranné okulia-

re, alebo ochranu oèí, plnú obuv s drsnou 
podrážkou, priliehavé pracovné obleèenie, 
rukavice a ochranu sluchu.

b) Zákaz obsluhy kosačky pre neplnoleté osoby. 
Kosačka sa smie predať (požičať) len oso-
bám, ktoré sú podrobne oboznámené s jej 
obsluhou. 

c) Nezapínajte kosačku pokiaľ sa v blízkosti 
zdržujú osoby, hlavne deti, alebo domáce 
zvieratá

d) S kosaèkou pracujte kľudne, s rozvahou a len 
pri dobrom svetle a podmienkach vidite¾nosti 
a neohrozujte ostatných! Pracujte opatrne!

e) pred uvedením stroja do prevádzky a po 
akomkoľvek náraze stroj skontrolujte ohľa-
dom príznakov opotrebovania alebo poško-
denia a nechajte vykonať potrebné opravy;
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f) stroj s poškodenými alebo chybnými ochran-
nými zariadeniami nepoužívajte;

g) Pri neopatrnom používaní kosaèky môžu ro-
tujúce kosiace prvky spôsobiť  zranenie rúk a 
nôh. Motor sa smie spustiť až vtedy, keï sa v 
blízkosti kosiacich prvkov nenachádzajú ruky 
a nohy.

h) Pozor na zranenie o zariadenie, ktoré slúži 
k odrezávaniu vlákna. Po výmene cievky so 
strunou, alebo po pred¾žení vlákna podržte 
kosaèku najprv v normálnej polohe, až potom 
ju zapnite.

i) Nikdy nepoužívajte kovové kosiace prvky.
j) Používajte iba originálne náhradné diely.
k) pred kontrolou, čistením alebo prácami na 

stroji a keď sa nepoužíva, odstráňte akumu-
látor;

l) V prípade potreby vyèistite otvory pre chladia-
ci vzduch na kryte motora.

2) Údržba
a) Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zaistilo, 

že sa s prístrojom nebudú hrať. 
b) Všetky ostatné práce zverte servisu.
c) Nikdy nepoužívajte kovové kosiace prvky.
d) Z kosiacej hlavy sa musí pravidelne odstra-

ňovať tráva.
e) Kosiaca hlava sa musí v krátkych  intervaloch 

pravidelne kontrolovať. Pri zjavných zmenách 
(vibrácia, hluk) kosaèku okamžite vypnite a 
pevne uchopte. Pritlaète ju k zemi, aby sa 
zastavila hlavica, potom odpojte zástrèku. 
Skontrolujte kosiacu hlavu - pozornosť  ve-
nujte trhlinám.

f) Poškodenú kosiacu hlavu okamžite nechajte 
vymeniť - v prípade zdanlivo nepatrných 
vlasových trhlin. Poškodenú kosiacu hlavu 
neopravujte.

g) V  prípade  potreby  vyèistite otvory pre chla-
diaci vzduch na kryte motora.

h) Plastové èasti èistite vlhkou handrou. Me-
chanické  èistiace  prípravky by mohli umelú 
hmotu poškodiť.

i) Kosaèku nikdy neèistite prúdom vody.
j) Kosaèku skladujte na suchom mieste.

3) Obecné  pokyny
1. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte 

návod na obsluhu.
2. Užívateľ by si mal od predajcu alebo odbor-

níka nechať predviesť bezpečné zaobchá-
dzanie s kosačkou.

3. Pred každým použitím kosaèky skontrolujte, 

èi nevykazuje príznaky opotrebovania alebo 
poškodenia a v prípade potreby dajte vyko-
nať potrebnú opravu. Nepoužívajte poškode-
nú kosiacu hlavu.

4. Nepoužívajte poškodené káble, spojky, 
zástrèky a kosiace hlavice.

5. Pozor! Nebezpeèenstvo! Kosiace prv-
ky po vypnutí motora dobiehajú. Vzniká 
nebezpeèenstvo úrazu na prstoch rúk a nôh!

6. Pred každým použitím kosaèky sa musí 
skontrolovať jej správna funkcia a predpísa-
ný, prevádzkovo-bezpeèný stav. Hlavne je 
dôležité skontrolovať akumulátor, zástrèku, 
spínaè a kosiacu hlavu.

7. Pri preprave kosaèky na krátku vzdialenosť 
(napr. na iné miesto) uvo¾nite spínaè a 
odpojte zástrèku.

4)  Pokyny na použitie
1. Ochranný kryt musí byť pri spúštaní kosaèky 

na strane tela.
2. Pri práci s kosaèkou noste ochranné okulia-

re, alebo ochranu oèí, plnú obuv s drsnou 
podrážkou, priliehavé pracovné obleèenie, 
rukavice a ochranu sluchu.

3. Kosaèku na trávu držte pevne obidvoma ru-
kami - dbajte na stabilnú a bezpeènú polohu.

4. V neprehľadnom, hustom, zarastenom teré-
ne pracujte so zvýšenou pozornosťou!

5. Kosaèku nenechávajte stáť vonku na daždi.
6. Nekoste mokrú trávu! Kosaèku nepoužívajte 

v daždi!
7. Pozor na nebezpeèenstvo zošmyknutia na 

svahoch, alebo nerovných terénoch.
8. Svahy koste naprieè sklonu. Pozor pri 

otáèaní!
9. Dávajte pozor na kmene a korene, na kto-

rých sa môžete potknúť. 
10. Vyvarujte sa používania kosačky za zlých 

poveternostných podmienok, najmä ak exis-
tuje riziko búrky.

11. Vysoké otáčky kosačky a prívodný kábel 
možu spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo. 
Preto je potrebné pri práci s kosačkou dodr-
žiavať zvláštne bezpečnostné pokyny.

12. Užívateľ by si mal od predajcu alebo odbor-
níka nechať predviesť bezpečné zaobchá-
dzanie s kosačkou.

13. Deti nesmú tento prístroj používať. Mali by 
ste dávať pozor na to, aby sa s prístrojom 
nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie 
a údržbu.
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14. Tento prístroj nie je určený pre obsluhu oso-
bami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
motorickými alebo psychickými schopnosťami 
a / alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a 
/ alebo znalostí s výnimkou prípadov, kedy na 
takéto osoby dohliada osoba zodpovedná za 
ich bezpečnosť alebo dostali od takejto osoby 
inštruktáž, ako tento prístroj používať. 

15. V každom prípade predajte spolu s kosačkou 
aj návod na použitie. Mladiství pod 16 rokov 
nesmú prístroj používať.

16. Užívateľ je zodpovedný za tretiu osobu na-
chádzajúcu sa v pracovnej oblasti prístroja.

17. Osoby, ktoré s kosačkou pracujú, musia 
byť zdravé, oddýchnuté a v dobrej kondícii. 
Nezabudnite na prestávky pri práci. S kosač-
kou nepracujte pod vplyvom alkoholu, alebo 
omamných látok.

18. V okruhu 15m sa nesmú zdržovať ani ďalšie 
osoby/deti, ani zvieratá, pretože od rotujúcej 
hlavice sa môžu odrážať kamene apod.

Dôležité pokyny pre zachovanie záruèných 
nárokov:
• Udržujte vstupné vzduchové otvory v èistote, 

aby sa mohol motor chladi.
• Nepracujte so strunou dlhšou, než ako nasta-

vuje orezávací nôž.
• Predchádzajte nárazom kosiacej hlavy o tvrdý 

podklad, inak stratí hriadel motora vyváženosť.

5) Starostlivé nakladanie s prístrojmi a pou-
žívanie akumulátorových prístrojov

a) Zaistite, aby bol prístroj vypnutý ešte pred 
tým, než nasadíte akumulátor. Nasadzova-
nie (pripájanie) akumulátora k elektrickému prí-
stroju, ktorý je zapnutý, môže viesť k úrazom.

b) Akumulátory nabíjajte iba v takých nabí-
jacích prístrojoch, ktoré sú odporúčané 
výrobcom. Pri nabíjacom prístroji, ktorý je 
vhodný pre určitý typ akumulátorov, hrozí 
požiar, pokiaľ je používaný na nabíjanie iných 
akumulátorov.

c) V elektrických prístrojoch používajte vždy 
iba k nim určené akumulátory. Používanie 
iných akumulátorov môže viesť k poraneniam 
a k nebezpečenstvu požiaru.

d) Nepoužívané akumulátory uchovávaj-
te mimo dosahu kancelárskych sponiek, 
mincí, kľúčov, skrutiek alebo iných kovo-
vých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť 
premostenie kontaktov akumulátora. Skrat 
medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť 
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popáleniny alebo požiar.
e) Pri nesprávnom použití môže z akumulá-

tora vytekať kvapalina. Vyvarujte sa kon-
taktu s akumulátorovou kvapalinou. Pri 
náhodnom kontakte s akumulátorovou 
kvapalinou opláchnite zasiahnuté miesto 
vodou. Ak sa akumulátorová kvapalina 
dostane do očí, vyhľadajte navyše tiež 
lekársku pomoc. Unikajúca akumulátoro-
vá kvapalina môže spôsobovať podráždenie 
kože alebo popáleniny.

Montáž 

Pozor – nebezpečenstvo poranenia! Z prístroja 
pred všetkými prácami bezpodmienečne vyberte 
akumulátor.

Montáž ochranného krytu (obr. 1)

• Vyžínač otočte a postavte na rukoväť.
• Na žaciu hlavu nasaďte kryt a žaciu strunu pritom 

veďte cez otvor krytu.
• Kryt pevne zaskrutkujte obomi skrutkami.

Montáž prídavnej rukoväte (obr. 2)

• Uvoľnite blokovacie tlačidlo rukoväte
• Prídavnú rukoväť nasuňte na základnú dosku, prídav-

nú rukoväť je potom možné presunúť do požadovanej 
pozície.

• Na zaistenie opäť pustite blokovacie tlačidlo.

Ukazovateľ okruhu rezu/oblúk na ochranu rastlín 
(obr. 3)

Na hlavu vyžínača nasúvajte oblúk na ochranu rastlín 
(5), dokým sa počuteľne nezaistí spojenie. Oblúk na 
èelnej strane vyžínaèa slúži nielen ako oblúk na ochranu 
rastlín, ale aj ako ukazovateľ okruhu rezu: Vyžínacia 
struna sa pohybuje iba v rámci dĺžky oblúka sklopeného 
nadol. Vyžínaè je však možné voliteľne prevádzkovať s 
oblúkom vyklopeným nahor.

Montáž vodiaceho kolieska (kosenie pri okrajoch)
(obr. 3)
• Koliesko (10) nasuňte zhora do držiaka.

Uvedenie do prevádzky (obr. 4 a 5)

• Do vyžínača zasúvajte nabitý akumulátor (neobsia-
hnutý v rozsahu dodávky), dokým sa nezaistí bloko-
vanie. Akumulátor je do vyžínača možné vložiť iba v 
jednej pozícii.
Pozor: Pri vkladaní akumulátora nestlačte blokovanie 
zapnutia (8) a spínač zap/vyp (9) (obr. 5).   

• Zaujmite bezpečný postoj. Vyžínač držte obomi ruka-
mi. Žacie zariadenie nepoložte na zem.

• Stlačte blokovanie zapnutia (8) a spínač (9). Blokova-
nie zapnutia (8) sa po zapnutí nemusí držať. 

• Na vypnutie pustite spínač (9) (obr. 5).
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Nastavenie polohy vyžínacej časti kosačky 
(obr. 6, 7, 8)  

Nastavenie dĺžky rúry (obr. 6)
• skrutku (7) uvoľnite pootočením v smere hodinových 

ručičiek. Rúru nastavte na požadovanú dĺžku. Skrut-
ku (7) opäť pevne utiahnite proti smeru hodinových 
ručičiek.

Nastavenie uhla sklonu (obr. 7)
• Stlačte tlačidlo (3) – hlava vyžínača sa odblokuje a 

voči drieku je otočná v štyroch pozíciách.

Nastavenie na kosenie pri okrajoch (Abb. 8) 
• Stlačte tlačidlo (11): Hlavu vyžínača je teraz možné 

otočiť o 90°. 

Pokyny k práci s kosačkou (obr. 9)

• Kosaèkou rovnomerne pohybujte sem a tam.

• Podľa možnosti strihajte trávu ľavou stranou kosaèky. 
Prípadné rozvírené èasti rastlín alebo kamene budú 
vtedy odmrštené smerom dopredu, èiže preè od ob-
sluhujúcej osoby.

• Najlepší výsledok strihania dosiahnete, ak budete 
kosaèku držať naklonenú asi o 20-30° smerom doľava.

• Vyvarujte sa dotyku rezného vlákna s prekážkami 
ako plotmi, múrmi, kameòmi atï. Takýto kontakt 
zapríèiòuje nadmerné opotrebovanie rezného vlákna.

Výmena cievky so strunou (obr. 10 a 11)

Pozor – nebezpečenstvo poranenia! Z prístroja 
pred všetkými prácami bezpodmienečne vyberte 
akumulátor.

Potom stisnite obidve poistné ústrojenstva (13) po 
strane vyžínacej hlavy (12). Vyberte prázdnu cievku a 
nasaïte novú (14) tak, aby jeden koniec struny vyènieval 
z výstupného otvora (15) na strane vyžínacej hlavy 
(obr.11). Nakoniec znovu nasaïte kryt. Obidve poistné 
ústrojenstvá musia riadne zaskoèi.

Na uschovanie náhradnej cievky sa na telese rukoväte 
(obr. 12) nachádza sklopný priehradka.
Na otvor veka priehradky silno potiahnite na označených 
miestach. Veko po vybratí cievky opäť nasaďte silným 
stlačením.

Nastavenie žacej struny (obr. 13)

• Pri klesajúcom žacom výkone sa žacia struna musí 
nastaviť (predĺžiť).

• Vyžínač na to zapnite a držte nad zatrávnenou plo-
chou.

• Pri bežiacom motore klepnite žacou hlavou o zem 
(obr. 13). Struna sa tým automaticky predĺži a rezacím 
zariadením sa skráti na správnu dĺžku.

UPOZORNENIE: Ak je struna kratšia ako 2,5 cm, musí 
sa nastaviť ručne. Vypnite prístroj, z vyžínača vyberte 
akumulátor a prístroj otočte. Tlačidlo cievky struny stlač-

te až na doraz a potiahnite za koniec struny. Ak koniec 
struny nie je vidno, postupujte ako je uvedené v odseku 
„Výmena cievky struny“.

Poruchy

• Kosiaca struna mizne v cievke: Cievku demontujte 
(podľa pokynov podbodom 10), prevleète konce vlákna 
otvorom a cievku opäť  namontujte. Pokiaľ je nylonová 
struna spotrebovaná, nasaïte novú cievku alebo kazetu.

Iné poruchy kosačky neodstráòujte vlastnými 
silami, ale zašlite kosačku na opravu do autori-
zovanej opravovne.  Pri  poruche alebo potrebe 
náhradných dielov sa obráťte na vašu predajòu. 

Údržba a ošetrovanie

Pozor – nebezpečenstvo poranenia! Z prístroja 
pred všetkými prácami bezpodmienečne vyberte 
akumulátor.

Akumulátorovú kosačku po každom použití starostlivo 
vyčistite. Odstráňte trávu a nečistoty. Vyčistite vzduchové 
otvory. Plastové dielce vyčistíte najlepšie vlhkou utier-
kou s troškou jemného saponátu. V žiadnom prípade 
nepoužite agresívne čističe alebo rozpúšťadlá. Dávajte 
pozor, aby do prístroja nevnikla tečúca voda, ani prístroj 
nečistite nastriekaním vody. 
Kosačku uschovajte na suchom mieste chránenom pred 
mrazom, mimo dosahu detí. 

Servisná služba

Servis vykonáva firma MOUNTFIELD vo svojich predaj-
niach a špecializovaných servisných strediskách. Adresu 
najbližšieho servisu nájdete v katalógu Mountfield alebo 
na webových stránkach www.mountfield.sk.

Upozornenia k ochrane životného prostredia/
likvidácii

Ak prístroj doslúžil, odovzdajte ho odbornú likvidáciu. 
Rozstrihnite sieťový kábel, aby ste zabránili zneuži-
tiu. Prístroj nelikvidujte spolu s domovým odpadom. V 
záujme ochrany životného prostredia ho odovzdajte v 
zbernom stredisku pre elektrické prístroje. Informácie 
o adrese a otváracích hodinách vám podá kompetent-
né vedenie obce. V urèených zberných strediskách 
odovzdajte aj obalové materiály a opotrebované èasti 
príslušenstva.

Platí iba pre krajiny EÚ
Elektrické nástroje nehádžte do domového od-
padu!

Chybné alebo opotrebované akumulátory musia 
byť odborne recyklované podľa aktuálnej smer-
nice o likvidácii akumulátorov a batérií. V súlade 
s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení musia byť 
použité elektrické prístroje zbierané samostatne 
a odovzdané na ekologickú recykláciu.
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Alternatíva recyklácie voèi požiadavke spätného zaslania:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne k spätnému 
zaslaniu zaviazaný spolupracovať pri odbornom zhod-
notení v prípade zrieknutia sa vlastníctva. Starý prístroj 
je možné vrátiť do príslušného strediska, kde sa vykoná 
likvidácia v zmysle národného zákona o recyklácii a zá-
kona o odpade. Netýka sa to èastí príslušenstva starých 
prístrojov a pomocných prostriedkov bez elektrických 
súèiastok.

Náhradné diely

Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely, ob-
ráťte sa na náš servis.
Nepoužívajte na prácu s týmto zariadením žiadne prí-
davné èasti, okrem tých, ktoré odporúèa naša firma. 
V opaènom prípade môže obsluhujúca osoba alebo 
nezúèastnená osoba nachádzajúca sa v blízkosti utrpieť 
zranenie alebo zariadenie sa môže poškodiť.

Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte nasledu-
júce údaje:
• typ prístroja,
• výrobné èíslo prístroja.

Záručné podmienky

Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej 
zmluvy voèi finálnemu odberateľovi poskytujeme na ten-
to elektrický prístroj nasledujúcu záruku: 
Záruèná doba je 24 mesiacov a zaèína predajom, ktoré 
je potrebné preukáza originálom predajného dokladu. 
Pri komerènom užívaní a požièiavaní sa záruèná doba 
znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na diely 
podliehajúce rychlému opotrebovaniu, akumulátorov a  
na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho 
príslušenstva a opráv, na použitie nie originálnych dielov 
a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a 
svojvoľného pre aženia motora. V rámci záruky sa robí 
iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prís-
trojov. Opravy v záruke smú vykonáva iba autorizované 
opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích 
zásahov záruka zaniká.

Porto, zasielateľské ako aj iné následné náklady nesie 
kupujúci. 
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ES Vyhlásenie o zhode                               

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster 
Germany, prehlasujeme vo vlastnej zodpovednosti, že 
výrobky Akumulátorové strunová kosačka IAT 40-
3025 LI, na ktoré sa toto prehlásenie vz ahuje, vyhovujú 
platným bezpeènostným a zdravotným požiadavkám 
EU-smerníc 2006/42/ES (Smernice o strojoch), 2014/30/
EU (EMC-smernica), 2011/65/EU (Smernice o RoHS) a 
2000/14/ES / 2005/88/EG (Smernica o hluku). Na odbor-
né aplikáciu bezpeènostných a zdravotným požiadaviek, 
uvedených v týchto EU-smerniciach, sa použili nasledu-
júce normy a/lebo technické špecifikácie: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-91:2014
EK9-BE-89:2014; EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015
PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) 
AfPS GS 2014:01 PAK
EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 50581:2012
nameraná hladina zvukového výkonu     93,0 dB(A) 
zaruèovaná hladina zvukového výkonu   96,0 dB (A)
Notified Body : AVT / AV Technology  1067
Metódy vyhodnocovania zhody podľa prílohy VI / Smer-
nice 2000/14/ES a 2005/88/ES
Rok výroby je vytlaèený na typovom štítku a dodatoène sa dá zistiť 
podľa pokraèujúceho sériového èísla.

Münster, 07.09.2017     

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH   

Archivácia technických podkladov: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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