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TECHNISCHE DATEN
Heckenschere
HT56 20V
Spannung Wechselakku
20 V
Schnittlänge
510 mm
Gewicht ohne Akku/Ladegerät
1,9 kg
Geräuschangaben
Gemessen nach 1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG; Unsicherheit K = 3 dB (A)
80,2 dB (A)
Schalldruckpegel LpA1)
92 dB (A)
Schallleistungspegel LWA2)
Vibrationsangaben
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745, Unsicherheit
K = 1,5 m/s2
Schwingungsemissionswert ah
<2,0 m/s2
Empfohlene Akkutypen
Typ LI 22 / BT20 20V
Empfohlene Ladegeräte
FC20 20V
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert
unterscheiden.
Der Schwingungspegel kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.
Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das
Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson vor der Wirkung von Schwingungen
fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation
der Arbeitsabläufe.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in ex-
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plosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub
oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere Personen während
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe
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fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschließen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben
oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem
drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst
werden.
g) Wenn Staubabsaug und -auffangeinrichtungen
montiert werden können, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefährdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für
Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder
das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich,
wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu führen.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das
für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.
b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit 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 Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

7

DE DEUTSCH
6) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise Heckenschere
Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut
zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei
ausgeschaltetem Gerät und entnommenem Akku. Ein
Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die Verletzungsgefahr durch das Messer.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit
versteckten Leitungen kommen kann. Kontakt des
Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung
kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag führen.

Weitere Sicherheitshinweise
Vor der Arbeit durchsuchen Sie die Hecke nach verborgenen Objekten, z.B. Drahtzäunen etc.
Halten Sie beim Arbeiten das Gerät mit beiden Händen
und mit Abstand vom eigenen Körper gut fest.

WARNUNG
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
• Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille
tragen.
• Gehörschutz tragen!
• Tragen Sie feste Schuhe und lange Hosen.
Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät immer für
ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhältnisse.
Mangelhafte Beleuchtung/ Lichtverhältnisse stellen ein
hohes Sicherheitsrisiko dar.
Die Verwendung der Maschine unter Schlechtwetterbedingungen, insbesondere bei Blitzrisiko, ist zu vermeiden.
Gehen Sie! Nicht rennen!
Achtung beim Rückwärtsgehen, Stolpergefahr!
Achten Sie auf sicheren Stand, besonders an Hängen.
Trotz dem Beachten der Betriebsanleitung können auch
nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
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VORSICHT
Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über längeren
Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß
geführt und gewartet wird.
Vibrationsdämpfungssysteme sind kein garantierter
Schutz gegen Weißfinger-Krankheit oder Karpaltunnelsyndrom. Daher ist bei regelmäßigem Dauereinsatz des
Geräts der Zustand von Fingern und Handwurzel gründlich zu überwachen. Falls Symptome der obengenannten
Krankheiten auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen. Um
das Risiko der „Weißfingerkrankheit“ zu verringern, halten
Sie Ihre Hände während des Arbeitens warm und machen
in regelmäßigen Abständen Pausen.

VORSICHT
Gehörschädigungen
Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des
laufenden Geräts kann zu Gehörschädigungen führen.
Gehörschutz tragen!
Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht
vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an
Ruhezeiten und beschränken sie die Arbeitsdauer auf das
Notwendigste. Zu ihrem persönlichen Schutz und Schutz
in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter
Gehörschutz zu tragen.
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. Zusätzlich gilt das Betriebsverbot
zu folgenden Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!

GEFAHR
Warnung: Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des
Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann
unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von
ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern,
empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten
Ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.
Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschädigt ist
oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Tauschen
Sie abgenutzte und beschädigte Teile aus.
Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme sämtliche
Schraub- und Steckverbindungen sowie Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen Sitz und ob alle beweglichen Teile leichtgängig sind.
Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren, abzuändern
oder Zweck zu entfremden oder fremde Schutzeinrichtungen anzubringen.
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Der Ein-/ Ausschalter und der Sicherheitsschalter dürfen
nicht arretiert werden.
Stoppen Sie das Gerät und trennen es von der Stromversorgung
• wann immer Sie das Gerät verlassen
• vor dem Entfernen von Blockierungen
• vor Überprüfen, Reinigen oder Arbeiten am Gerät
• nach Kontakt mit einem Fremdkörper, um das Gerät auf

Beschädigungen zu überprüfen
Sollte das Gerät unnormal zu vibrieren beginnen,
schalten Sie den Motor ab, und suchen Sie sofort nach
der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstörung.
Schalten Sie bei Blockierung das Gerät sofort aus und
entfernen dann den Gegenstand.
Lagern Sie das Gerät trocken und frostgeschützt.

SYMBOLE
Warnung/Achtung!

Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine den Wechselakku
herausnehmen.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

CE Konformitätszeichen

Schutzbrille tragen!
Gehörschutz tragen!
Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, griffiger
Sohle und Stahlkappe tragen!
Schutzschuhe tragen.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und
benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter
Umgebung.

20 V Spannung Wechselakku
Gleichstrom

510 mm

92

Schnittbreite
Schallleistungspegel

Typ LI 22

Empfohlene Akkutypen
Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an
den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen
abgegeben werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken und
Sträuchern im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß
verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie
den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

WARNUNG
Verletzungsgefahr
Die Heckenschere darf nicht zum Schneiden von Rasen,
harten Zweigen und Holz oder zum Zerkleinern von Kompostmaterial verwendet werden.

AKKU
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für
eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrü-

ckung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit 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 Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
Bei unsachgemäßem Gebrauch oder beim Gebrauch
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beschädigter Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie
Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt
auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

WARNUNG
Brandgefahr! Explosionsgefahr!
Verwenden Sie niemals beschädigte, defekte oder deformierte Akkus. Den Akku niemals öffnen, beschädigen und
nicht fallen lassen.
Akkus nie in Umgebung von Säuren und leicht entflammbaren Materialien laden.
Akku vor Hitze und Feuer schützen.
Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C
bis +40°C verwenden.
Niemals auf Heizkörpern ablegen oder längere Zeit starker
Sonnenstrahlung aussetzen.
Nach starker Belastung erst abkühlen lassen.
Anschlusskontakte des Akkus nicht mit Metallteilen
überbrücken.
Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss der Akku
verpackt werden (Plastiktüte, Schachtel) oder die Kontakte
müssen abgeklebt werden.

WARTUNG

GEFAHR
Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine den Wechselakku
herausnehmen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum
Stillstand gekommen sind und sich das Gerät abgekühlt hat.
Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber
halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen! Die
Maschine und deren Komponenten nicht mit Lösemittel,
entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum
Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.  
Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.
Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile können Unfälle

für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende
Schäden haftet der Hersteller nicht.
Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.
Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät
kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungsund Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen
und Verletzungen führen.
Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchführen lassen.

ENTSORGUNG
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht.
Geben Sie das Gerät bitte in einer Verwertungsstelle ab.
Kunststoff- und Metallteile können hier getrennt und der
Wiederverwertung zugeführt werden. Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bzw.
Akkus zurückzugeben. Am Ende der Lebensdauer Ihres
Gerätes müssen die Batterien bzw. Akkus entnommen
und gesondert entsorgt werden. Sie können Ihre alten
Batterien und Akkus an den örtlichen Sammelstellen Ihrer
Gemeinde oder bei Ihrem Händler bzw. Verkaufsstelle
abgeben.
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Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir
empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz
vor einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie den Akku
nicht.
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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. 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 Teile, nicht auf komplette
Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten
Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt
werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie. Die Garantie gilt nicht bei gewerblichem Gebrauch des Produkts
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des
Käufers.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839 Münster, GERMANY, erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das Produkt Heckenschere HT56 20V, auf das sich
diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2000/14/EG+ 2005/88/EG (Geräuschrichtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
einschließlich Änderungen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG- Richtlinien genannten
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden
folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en)
herangezogen:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V /
Richtlinie 2000/14/EG
Gemessener Schallleistungspegel 90,1 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 92 dB (A)
Das Baujahr ist auf dem Typenschild aufgedruckt und
zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer
feststellbar.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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TECHNICAL DATA
Hedge trimmer
HT56 20V
Battery voltage
20 V
Cutting length
510 mm
Weight without battery/Charging equipment
1,9 kg
Noise details
Measured according to 1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG; Uncertainty K = 3 dB (A)
80,2 dB (A)
Sound pressure level LpA1)
92 dB (A)
Sound power level LWA2)
Vibration details
Total vibration values (triaxial vector sum) Determined properly EN 60745, Uncertainty K = 1,5 m/s2
Vibration emission value ah
<2,0 m/s2
Recommended battery types
Typ LI 22 / BT20 20V
Recommended chargers
FC20 20V
Technical changes reserved.
WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is
used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period.
The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and may increase above
the level given in this information sheet.
The vibration emission level may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down or when
it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

SAFETY INSTRUCTIONS

General Power Tool Safety Warnings
WARNING
Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term „power tool“ in the warnings refers to your
mains-operated (cordepower tool or battery-operated
(cordless) power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (groundepower tools. Unmo-
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dified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCprotected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
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use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch
on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to
a rotating part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will
do the job better and safer at the rate for which it was
designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care
a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid ejected from
the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

Safety Instructions Hedge trimmer
Keep all parts of the body in safe distance from the
knife. Do not try to remove the material being cut or
hold material to be cut when the knife is running. Jammed cuttings to be removed only when the machine is
off and the battery taken out. A moment of inattention
when using the hedge trimmer may result in serious
injuries.
Carry the hedge trimmer by the handle when the
knife is off. Fit the protective cover whenever the
hedge trimmer is to be transported or stored. Careful
treatment with the appliance reduces the risk of injury by
the blade.
Hold the power tools by the insulated handles as
the cutting knife may come into contact with hidden
cables/lines. Contact of the cutting knife with a live conductor may bring the metal parts of the appliance under
voltage and cause electric shock.

Further Safety Instructions
Before work, check the area for any hidden items such as
wire fences.
When working, keep the appliance firmly with both hands
and with a distance from your body.

WARNING
Wear personal protective equipment.
• Always wear goggles when using the machine.
• Wear ear protectors!
• Wear solid shoes and long trousers.
Provide adequate lighting or good lighting conditions
when working with the machine. Poor lighting/light conditions represent a high safety risk.
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Do not use the appliance in bad weather, especially when
there is a risk of storm.
Walk! Never run!
Be careful when going backwards – risk of tripping!
Provide a safe posture, especially on slopes.
Despite the observance of the operating instructions there
still may be some hidden residual risks.

CAUTION
Damage to health arising from vibrations to hand
and arms if the device is used for a long time or if the
device is not guided and evaluated properly.
Vibration damping systems are no guaranteed protection
against white finger disease or carpal tunnel syndrome.
Therefore, it is necessary to carefully check the state of
your fingers and wrist if you have regularly used the appliance for a long time. If any symptom of the diseases above
appears, seek medical advice immediately. To reduce the
white finger disease risk, keep your hands warm and take
regular breaks during your work.

CAUTION
Hearing damage
A longer stay in the immediate vicinity of the running
unit may cause hearing damage. Wear ear protectors!
When working with the device, a certain level of noise
cannot be avoided. Noisy work should be scheduled for
hours, during which it is allowed by statute or other local
regulations. Adhere to any applicable rest times and limit
your working time to the necessary minimum time. For
your personal protection and the protection of people
nearby, suitable hearing protection must be worn.

DANGER!
Warning: This power tool generates an electromagnetic
field during operation. Under certain circumstances, this
field may affect active or passive medical implants. To
reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend
that individuals with medical implants consult your physician and the manufacturer of the medical implant before
operating the machine.
The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and damaged parts.
Check all screw and plug-in connections and protective
equipment if firm and tightened properly and whether all
moving parts are running smooth whenever the appliance
is to be put into operation.
The protective equipment on the appliance is strictly
prohibited to be disassembled, changed, used in conflict
with the designation and it is prohibited to attach any
protective equipment of other manufacturers.
The ON/OFF switch and safety switch must not be locked.
Stop the device and disconnect it from the power supply
• whenever you leave the lawnmower
• before removing blockages
• efore checking, cleaning or working on the device
• after contact with a foreign object, to check the device
for damage
If the appliance starts abnormally vibrating, switch the
engine off and search for the cause immediately. Generally, vibrations are a warning against operating failure.
When being blocked, turn the appliance immediately off
and remove the jammed item.
The appliance must be stored in a dry place and protected
from frost.

Please do also consider any local regulations concerning
noise protection!

SYMBOLS
Warning/caution!

Take the replaceable battery from the
appliance before any extension, cleaning and
servicing works.

Please read the instructions carefully before
starting the machine.

CE marking

Wear eye protective goggles !
Wear ear protectors!
Wear safety cut through resistant shoes with
safety sole and steel toe !
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20 V Battery voltage
Direct Current

510 mm

92

Cutting diameter
Sound power level
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Wear protective shoes.

Do not expose the appliance to rain and do not
use it in wet or moisture conditions.

Typ LI 22

Recommended battery types
Any damaged or disposed electric or electronic
devices must be delivered to appropriate
collection centres.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
The hedge trimmer has been designed to cut hedges and
brushes in private house gardens or hobby gardens.
Do not use this product in any other way as stated for
normal use. Not observing general regulations in force and
instructions from this manual does not make the manufacturer liable for damages.

WARNING
Risk of injury
The hedge trimmer may not be used to cut grass, hard
brushes and wood or to crush material for composting
purposes.

BATTERY
Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects, that can make a connection
from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
Vapours may leak out in case of unauthorised use or
when using a damaged accumulator. Bring fresh air and
seek medical advice if experiencing difficulties. Vapours
may irritate the respiratory system.

WARNING
Risk of fire! Risk of explosion!
Never use damaged, defective or deformed accumulators.
Never open or damage the accumulator or let it fall on the
ground.
Never charge the battery in an environment with acids
and easily flammable materials.
Protect the battery against heat and fire.
Battery to be used at the ambient temperatures between
10°C and +40°C only.
Never put the battery on heaters and do not expose it to
strong sunlight for a long time.
After being subject to heavy load, let the battery cool
down first.
Short circuit - do not bridge the accumulator contacts with
metal parts.
The accumulator must be packaged (plastic bag, box) or
accumulator contacts must be sealed up for accumulator
disposal, transport or storage.

MAINTENANCE

DANGER!
Take the replaceable battery from the appliance
before any extension, cleaning and servicing
works. Wait until all rotating parts have stopped and the
appliance has cooled down.
Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body! Never clean
the machine and its components with solvents, flammable
or toxic liquids. Us only a damp cloth making.

Use only original accessories and original spare parts.
Using other spare parts can result in accidents/injuries of
the user. The manufacturer will not be liable for any such
damage.
Please contact our service department if you need accessories or spare parts.
Only a regularly maintained and treated appliance can
serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and
care can lead to unforeseen accidents and injuries.
Repairs and works specified in these Instructions may only
be performed by qualified authorised staff.
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DISPOSAL
If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.
Please dispose of the device itself at an according collecting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts
can be separated and recycled. Information concerning
the disposal of materials and devices are available from
your local administration.
Batteries are not to be put into the rubbish. As a consu-

mer you are legally obliged to return used batteries and
accumulators. At the end of the duration of your apparatus, the batteries or accumulators have to be taken from
the apparatus, disposing of them separately. You have the
possibility of delivering your old batteries and accumulators to the local collecting points of your municipality or
to your dealer or to the distribution centers.
Dispose of the batteries when discharged. We recommend applying an adhesive tape on the poles to protect
them against short circuit. Never open the battery.

WARRANTY
For this tool, the company provides the end user - independently from the retailer‘s obligations resulting from the
purchasing contract - with the following warranties:
The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by the
original purchasing document. For commercial use and
use for rent, the warranty period is reduced to 12 months.
Wearing parts, rechargeable batteries and defects caused
by the use of non fitting accessories, repair with parts that
are not original parts of the manufacturer, use of force,

strokes and breaking as well as mischievous overloading
of the motor are excluded from this warranty. Warranty replacement does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried out by
authorized service partners or by the company‘s customer
service. In the case of any intervention of not authorized
personnel, the warranty will be held void. The warranty
shall not apply to commercial use of the product.
All postage or delivery costs as well as any other subsequent expenses will be borne by the customer.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
declare under our sole responsibility that the Hedge
trimmer HT56 20V, to which this declaration relates
correspond to the relevant basic safety and health requirements of Directives
2006/42/EC (Guideline of Machines)
2014/30/EU (EMC-Guideline)
2000/14/EC+ 2005/88/EG (noise directive)
2011/65/EU (RoHS-Guideline)
For the relevant implementation of the safety and health
requirements mentioned in the Directives, the following
standards and/or technical specifcation(s) have been
respected:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01
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Conformity assessment method to annex V / Directive
2000/14/EC
Measured sound power level 90,1 dB (A)
Guaranteed sound power level 92 dB (A)
The year of manufacture is printed on the nameplate and
can be additionally retrieved via the consecutive serial
number.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Maintenance of technical documentation:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Nůžky na živé ploty
HT56 20V
Napětí výměnného akumulátoru
20 V
Délka střihu
510 mm
Hmotnost bez vyjímatelné baterie/Nabíjecí zařízení
1,9 kg
Údaje o hlučnosti
Změřeno podle 1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG; Nejistota K = 3 dB (A)
80,2 dB (A)
Hladina akustického tlaku LpA1)
92 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA2)
Údaje o vibraci
Celkové hodnoty chvění (Vektorový součet tří směrů) příslušně zjištěno EN 60745, Nejistota K = 1,5 m/s2
Hodnota vibračních emisí ah
<2,0 m/s2
Doporučené typy akumulátorů
Typ LI 22 / BT20 20V
Doporučené nabíječky
FC20 20V
Technické změny vyhrazeny.
VAROVÁNI: Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické
nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To
může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby.
Skutečná hladina vibrací se může v závislosti na typu a způsobu použití lišit od hodnoty uváděné v těchto pokynech.
Hladina vibrací se může použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů.
Hodí se i pro předběžné posouzení zatížení vibracemi.
Kvůli přesnému odhadu zatížení vibracemi v průběhu určité pracovní doby by se měly zohlednit rovněž časy, ve kterých
je přístroj vypnutý nebo sice běží, ale ve skutečnosti není v nasazení. To může značně redukovat objem zatížení vibracemi v průběhu celé pracovní doby.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky vibrací jako například: technická údržba
elektrického nářadí a přístrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
elektrické přístroje
Výstraha
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.
Chyby při dodržování níže uvedených pokynů mohou vést
k zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným
úrazům.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte
pro budoucí použití.
V bezpečnostních pokynech použitý pojem „elektrický
přístroj“ se vztahuje na kabelem napájené elektrické
nářadí (s napájecím kabelem) a na baterií napájené elektrické nářadí (bez napájecího kabelu).
1) Bezpečnost na pracovišti
a) Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek a neosvětlené pracoviště může vést k
úrazům.
b) S elektrickým přístrojem nepracujte v explozí
ohroženém prostředí, ve kterém se nacházejí
hořlavé kapaliny, plyny a prach. Elektrické přístroje
vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach či výpary.

c) Děti a ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektrického přístroje.Při rozptylování můžete
ztratit kontrolu nad přístrojem.
2) Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka elektrického přístroje se musí
hodit do zásuvky. Zástrčku nelze jakkoliv měnit.
Uzemněné elektrické přístroje nepoužívejte v
kombinaci se zástrčkovými adaptéry. Nezměněné
zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako
jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. Existuje
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li Vaše tělo
uzemněné.
c) Elektrické přístroje nevystavujte dešti a vlhkosti.
Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) Kabel nepoužívejte v rozporu s určením, k nošení
přístroje, jeho zavěšení nebo k vytahování zástrčky
ze zásuvky. Kabel chraňte před nadměrnými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi
přístroje. Poškozené a zamotané kabely zvyšují riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) • Pokud s elektrickým přístrojem pracujete venku,
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používejte jen prodlužovací kabely, které jsou
vhodné pro venkovní použití. Použití prodlužovacího
kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického
přístroje ve vlhkém prostředí, používejte napájení
chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání
RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3) Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte,
a k práci s elektrickým přístrojem přistupujte s
rozumem. Elektrický přístroj nepoužívejte, jste-li
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu a léků.
Moment nepozornosti při použití přístroje může vést k
vážným úrazům.
b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako jsou
respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná
helma nebo chrániče uší, v závislosti na typu a použití
elektrického přístroje, snižuje riziko úrazů.
c) Zabraňte náhodnému uvedení do provozu. Ujistěte
se, že je elektrický přístroj vypnut dříve, než jej
připojíte ke zdroji napájení a/nebo baterii, zvednete
nebo ponesete. Pokud máte při nošení elektrického
přístroje prst na spínači nebo přístroj zapojujete do sítě
zapnutý, může to vést k úrazům.
d) Před zapnutím odstraňte z elektrického přístroje
seřizovací nástroje a klíče. Nástroj nebo klíč, který se
nachází v pohyblivé části přístroje, může způsobit úraz.
e) Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Zaujměte stabilní postoj a neustále udržujte rovnováhu. Můžete
tak elektrický přístroj v nečekaných situacích lépe
kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste široký oděv a šperky.
Vlasy, oděv a rukavice držte v bezpečné vzdálenosti
od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky a dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
g) Pokud lze namontovat odsávače a lapače prachu,
ujistěte se, že jsou tyto připojeny a správně
používány. Použití odsávače prachu může snížit
ohrožení prachem.
4) Použití a ošetření elektrického přístroje
a) Přístroj nepřetěžujte. Pro danou práci použijte
vhodný elektrický přístroj. S vhodným elektrickým
přístrojem se pracuje lépe a bezpečněji v uvedeném
rozsahu výkonu.
b) Nepoužívejte elektrický přístroj, jehož spínač je
vadný. Elektrický přístroj, který nelze již zapnout nebo
vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
c) Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a/nebo baterii
vyjměte před seřizováním přístroje, výměnou
příslušenství nebo odložením přístroje. Tato
bezpečnostní opatření brání náhodnému spuštění
elektrického přístroje.
d) Elektrické přístroje, které nepoužíváte, uložte mimo
dosah dětí. Zabraňte tomu, aby elektrický přístroj
používaly osoby, které s ním nejsou seznámeny
nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické přístroje
jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.
e) Pečujte o elektrické přístroje. Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezvadné fungují a neváznou,
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zda nejsou prasklé či poškozené tak, že je negativně
ovlivněna funkce elektrického přístroje. Poškozené
části nechte před použitím přístroje opravit. Příčinou
mnohých nehod jsou špatně udržované elektrické
přístroje.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými břity se méně často
zakliňují a snadněji se vedou.
g) Elektrické přístroje, příslušenství, nástavce atd.
používejte v souladu s těmito pokyny. Zohledněte
přitom pracovní podmínky a činnost, kterou
provádíte. Použití elektrických přístrojů k jiným než
předepsaným účelům může vést k nebezpečným situacím.
5) Používání a ošetřování akumulátorového nářadí
a) Baterie nabíjejte pouze v nabíječkách doporučených
výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná jen pro určitý
druh baterií, resp. akumulátorů hrozí nebezpečí požáru,
pokud se používá s jinými akumulátory.
b) Používejte v tomto elektrickém nářadí jen akumulátory, které je pro něj určené. Používání jiných
akumulátorů může vést k úrazům a nebezpečí požáru.
c) Nenechávejte nepoužívaný akumulátor v blízkosti
kancelářských svorek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů
nebo jiných malých kovových předmětů, které by
mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi
kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
d) Při špatném používání může z akumulátoru vytékat
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném
kontaktu opláchněte vodou. Když se kapalina do
stane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění
kůže nebo popáleniny.
6) Servis
a) Elektrický přístroj smí opravit jen kvalifikovaný
autorizovaný personál, a to jen pomocí originálních
náhradních dílů. Tím se zajistí, že bezpečnost přístroje
zůstane zachována.

Bezpečnostní Upozornění Nůžky na živé
ploty
Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od
nože. Když běží nůž, nepokoušejte se odstranit řezaný
materiál nebo držet materiál, který se má řezat. Uvízlé
odřezky odstraňujte jen tehdy, když je přístroj vypnutý
a vyndaná baterie. Chvilková nepozornosti při používání
nůžek na živý plot může mít za následek vážná zranění.
Noste nůžky na živý plot za rukojeť, při vypnutém noži.
Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy
nasaďte ochranný kryt. Pečlivé zacházení s přístrojem
snižuje riziko zranění nožem.
Držte elektrické nářadí za izolované rukojeti, protože
řezací nůž může přijít do styku se skrytými kabely/
vedeními. Kontakt řezacího nože s živým vodičem může
uvést kovové části přístroje pod napětí a způsobit ránu
elektrickým proudem.

CZ CESKY

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prací se podívejte, zda nejsou na/v plotě skryté
předměty, např. drátěné ploty.
Při práci držte přístroj pevně oběma rukama a s odstupem
od vlastního těla.

VAROVÁNÍ
Noste osobní ochranné vybavení.
• Při práci se strojem neustále noste ochranné brýle.
• Používejte chrániče sluchu!
• Noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
Při práci s přístrojem vždy zajistěte dostatečné osvětlení,
resp. dobré světelné poměry. Špatné osvětlení/ světelné
poměry představují velké bezpečnostní riziko.
Nepoužívejte přístroj za špatného počasí, především ne při
nebezpečí bouřky.
Choďte! Neběhejte!
Pozor při chůzi pozpátku, nebezpečí zakopnutí!
Zaujměte bezpečný postoj, zejména na svazích.
I přes dodržování provozního návodu mohou existovat
také skrytá zbytková rizika.

POZOR
Poškození zdraví vyplývající z vibrací rukou a paží,
pokud se zařízení používá delší dobu, nebo není řádně
provozováno a udržováno.
Systémy tlumení vibrací nejsou žádnou garantovanou
ochranou proti bílé nemoci prstů nebo syndromu karpálního tunelu. Proto je nutné při pravidelném dlouhodobém
používání přístroje bedlivě sledovat stav prstů a zápěstí.
Pokud se objeví příznaky výše uvedených nemocí, vyhledejte okamžitě lékaře. Aby se snížilo riziko „bílé nemoci
prstů“, udržujte své ruce během práce v teple a dělejte
pravidelné přestávky.

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

NEBEZPEČÍ
Varování: Toto elektrické nářadí generuje během provozu
elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušit funkci aktivních nebo pasivních lékařských
implantátů. Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného
úrazu, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby
věc konzultovali se svým lékařem a výrobcem zdravotnického implantátu, než budou stroj obsluhovat.
Přístroj se nesmí používat, pokud je poškozený nebo jsou
vadná bezpečnostní zařízení. Opotřebené a poškozené
díly vyměňte.
Před každým uvedením do provozu zkontrolujte všechny
šroubové a zásuvné spoje, a rovněž ochranná zařízení z
hlediska pevnosti a správného utažení a lehkosti chodu
všech pohyblivých dílů.
Ochranná zařízení, která se nachází na stroji, je striktně
zakázáno demontovat, měnit, používat v rozporu s jejich
určením nebo připevňovat ochranná zařízení jiných
výrobců.
Zapínač/vypínač a bezpečnostní spínač se nesmí zamykat.
Zařízení zastavte a odpojte jej od zdroje napájení
• vždy, když opustíte zařízení
• před odstraňováním blokujících větviček
• před kontrolou, čištěním nebo prováděním práce na
zařízení
• po nárazu do cizího předmětu, kdy je nutné nejprve
zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zařízení
Pokud začne agregát nezvykle vibrovat, vypněte motor a
ihned vyhledejte příčinu. Vibrace jsou obecně varováním
před provozní poruchou.
Při zablokování okamžitě vypněte přístroj, a potom
odstraňte předmět.
Přístroj skladujte v suchu a chraňte před mrazem.

POZOR
Poškození sluchu
Delší pobyt v bezprostřední blízkosti běžícího přístroje
může způsobit poškození sluchu. Používejte chrániče
sluchu!
Při používání tohoto přístroje se nedá předejít určitému
hlukovému zatížení. Práce spojené s intenzivním hlukovým
zatížením provádějte v dovolených a k tomu určených
časech. Dodržujte doby klidu a trvání práce omezte na
nejnutnější dobu. K vaší osobní ochraně a ochraně osob,
které se nacházejí v blízkosti, používejte vhodnou ochranu
sluchu.
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SYMBOLY
Výstraha/pozor!

Přístroj nevystavujte dešti a nepoužívejte v
mokrém či vlhkém prostředí.

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte
návod k používání.

Před všemi nastavovacími, čisticími a
údržbářskými pracemi vyjměte ze stroje
vyměnitelnou baterii.

Noste ochranné brýle!

CE značka shody

Používejte chrániče sluchu!

20 V Napětí výměnného akumulátoru

Noste bezpečnostní obuv s ochranou proti
proříznutí, drsnou podrážkou a ocelovou
špičkou!

510 mm

Noste ochranné rukavice.
Vadné a/nebo likvidované elektrické či
elektronické přístroje musí být odevzdány do
příslušných sběren.

Stejnosměrný proud

92

Šířka střihu
Hladina akustického výkonu

Typ LI 22

Doporučené typy akumulátorů

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Nůžky na živé ploty jsou určeny ke stříhání živých plotů a
keřů v soukromé zahradě u domu nebo na hoby zahradě.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel. Při
nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit odpovědným
za škody.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění
Nůžky na živé ploty se nesmí používat k sekání trávy,
tvrdých větví a dřeva nebo k drcení materiálu do kompostu.

BATERIE
Baterie nabíjejte pouze v nabíječkách doporučených
výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná jen pro určitý
druh baterií, resp. akumulátorů hrozí nebezpečí požáru,
pokud se používá s jinými akumulátory.
Používejte v tomto elektrickém nářadí jen akumulátory,
které jsou pro něj určené. Používání jiných akumulátorů
může vést k úrazům a nebezpečí požáru.
Nenechávejte nepoužívaný akumulátor v blízkosti
kancelářských svorek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo
jiných malých kovových předmětů, které by mohly
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
Při špatném používání může z akumulátoru vytékat
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu
opláchněte vodou. Když se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
Při neodborném používání nebo při používání
poškozeného akumulátoru mohou unikat páry. Přiveďte
čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Nebezpečí exploze!
Nikdy nepoužívejte poškozené, vadné nebo zdeformované
akumulátory. Akumulátor nikdy neotevírejte, nepoškozujte
a nenechte spadnout na zem.
Nikdy nenabíjejte akumulátor v prostředí s kyselinami a
lehce vznětlivými materiály.
Chraňte akumulátor před horkem a ohněm.
Akumulátor používejte jen při teplotě prostředí mezi 10°C
až +40°C.
Nikdy ho neodkládejte na topná tělesa, a nevystavujte ho
delší dobu silnému slunečnímu záření.
Po silném zatížení ho nejprve nechte vychladnout.
Zkrat – nepřemosťujte kontakty akumulátoru kovovými
částmi.
Při likvidaci, dopravě nebo skladování se musí akumulátor
zabalit (plastový sáček, krabice), nebo se musí přelepit
kontakty.

CZ CESKY

ÚDRŽBA

NEBEZPEČÍ
Před všemi nastavovacími, čisticími a údržbářskými
pracemi vyjměte ze stroje vyměnitelnou baterii.
Počkejte, až se všechny rotující díly zastaví a přístroj
vychladne.
Udržujte stroj, zejména větrací otvory, vždy v čistém stavu.
Těleso přístroje nikdy neostřikujte vodou! Pro čištění
přístroje a jeho součástí nepoužívejte ředidla, hořlavé
nebo toxické kapaliny.
Používejte jen originální příslušenství a originální náhradní

díly. Používáním jiných náhradních dílů mohou vzniknout
nehody/ úrazy pro uživatele. Za z toho vyplývající škody
výrobce neručí.
Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte se
prosím na náš servis.
Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být
uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče
může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.
Opravy a práce, nepopsané v tomto návodu, smí provést
jen kvalifikovaný autorizovaný personál.

LIKVIDACE
Když váš přístroj jednoho dne doslouží, nebo jej již nebudete potřebovat, v žádném případě přístroj neodhazujte
do domovního odpadu, nýbrž jej zlikvidujte ekologicky.
Prosíme, abyste přístroj odevzdali v pověřené sběrně k
ekologické likvidaci. Zde je možné separovat plastové
a kovové díly a postoupit je k opětovnému zpracování.
Informace k tomuto tématu obdržíte na správě Vaší obce
nebo města.
Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel

jste ze zákona povinen odevzdávat použité baterie resp.
akumulátory na k tomu určených místech. Na konci
životnosti přístroje musí být baterie resp. akumulátory
vyjmuty a likvidovány separátně. Vaše staré baterie a akumulátory můžete odevzdávat v místních sběrnách nebo u
Vašeho prodejce resp. v prodejním místě.
Akumulátory likvidujte ve vybitém stavu. Doporučujeme
přelepil póly lepící páskou, aby byly chráněné proti
zkratu. Nikdy akumulátor neotevírejte.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní
smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na toto
elektrické zařízení následující záruku:
Záruční doba je 24 měsíců a začíná předáním, které je
třeba prokázat originálním pokladním dokladem.Záruka
se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotřebení,
baterií a na škody vzniklé v důsledku používání nesprávného příslušenství a oprav za použití ne originálních dílů a

v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného
přetížení motoru. V rámci záruky se provádí pouze výměna
defektních dílů, a ne kompletních přístrojů. Opravy v záruce mohou provádět pouze autorizované opravny nebo
podnikový servis. V případě cizích zásahů záruka zaniká.
Záruka neplatí při komerčním využívání produktu.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že
produkty Nůžky na živé ploty HT56 20V, na které
se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným
bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice. ES
2006/42/ES (směrnice o strojích)
2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické
slučitelnosti)
2000/14/ES+ 2005/88/EG (směrnice o hluku.)
2011/65/EU (směrnice o RoHS)
Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních
požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích
ES, byly využity následující normy a / nebo technické
specifikace:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01

Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy V / směrnice
2000/14/ES
Naměřená hladina akustického výkonu 90,1 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu 92 dB (A)
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečnì se
dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Umístění technické dokumentace:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Plotové nožnice
HT56 20V
Napätie výmenného akumulátora
20 V
Záber
510 mm
Hmotnosť bez vymeniteľnej batérie/Nabíjačka
1,9 kg
Údaje o hlučnosti
Merané podľa 1) EN 60745; 2) 2000/14/ EG; Neistota K = 3 dB (A)
80,2 dB (A)
Hladina akustického tlaku LpA1)
92 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA2)
Údaje o vibráciach
Celkové hodnoty vibrácií (Vektorový súčet troch smerov) príslušne zistené EN 60745, Neistota K = 1,5 m/s2
Hodnota vibračných emisií ah
<2,0 m/s2
Odporúčané typy akumulátorov
Typ LI 22 / BT20 20V
Odporúčané nabíjačky
FC20 20V
Technické zmeny vyhradené.
POZOR: Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie
používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť.
Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.
Skutočná hladina vibrácií sa môže v závislosti na type a spôsobe použitia líšiť od hodnoty uvádzanej v týchto pokynoch.
Hladina vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie elektrických prístrojov.
Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.
Kvôli presnému odhadu zaťaženia vibráciami počas určitej pracovnej doby by sa mala zohľadniť tiež doba, počas ktorej
je prístroj vypnutý alebo beží na voľnobeh. Toto môže značne redukovať objem zaťaženia vibráciami v priebehu celej
pracovnej doby.
Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a prístrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných procesov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre
elektrické prístroje
Výstraha
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie.
Chyby pri dodržiavaní nižšie uvedených pokynov môžu
viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym
úrazom.
Všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie uschovajte
na budúce použitie.
V bezpečnostných pokynoch použitý pojem „elektrický
prístroj“ sa vzťahuje na káblom napájané elektrické
náradie (s napájacím káblom) a na batériou napájané
elektrické náradie (bez napájacieho kábla).
1) Bezpečnosť na pracovisku
a) Pracovisko udržujte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovisko môže viesť k úrazom.
b) S elektrickým prístrojom nepracujte v explóziou
ohrozenom prostredí, v ktorom sa nachádzajú
horľavé kvapaliny, plyny a prach. Elektrické prístroje
vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach či výpary.
c) Deti a ostatné osoby udržujte v bezpečnej vzdiale-
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nosti od elektrického prístroja.Pri rozptyľovaní sa
môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.
2) Elektrická bezpečnosť
a) Pripájacia zástrčka elektrického prístroja sa musí
hodiť do zásuvky. Zástrčku nie je možné akokoľvek
meniť. Uzemnené elektrické prístroje nepoužívajte
v kombinácii so zástrčkovými adaptérmi. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi,
ako sú rúrky, kúrenie, sporáky a chladničky. Existuje
zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak je vaše telo
uzemnené.
c) Elektrické prístroje nevystavujte dažďu a vlhkosti.
Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) Kábel nepoužívajte v rozpore s určením, na nosenie
prístroja, jeho zavesenie alebo na vyťahovanie
zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred nadmernými teplotami, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami prístroja. Poškodené a zamotané káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e) Ak s elektrickým prístrojom pracujete vonku,
používajte len predlžovacie káble, ktoré sú vhodné
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na vonkajšie použitie. Použitie predlžovacieho kábla
vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak sa nedá vyhnúť prevádzke elektrického prístroja
vo vlhkom prostredí, je nevyhnutné použiť napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitím
prúdového chrániča sa znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
3) Bezpečnosť osôb
a) Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte,
a k práci s elektrickým prístrojom pristupujte s
rozumom. Elektrický prístroj nepoužívajte, ak ste
unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu a liekov.
Moment nepozornosti pri použití prístroja môže viesť
k vážnym úrazom.
b) Noste osobné ochranné pomôcky a vždy ochranné
okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcok,
ako sú respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv,
ochranná helma alebo chrániče uší, v závislosti od typu
a použitia elektrického prístroja, znižuje riziko úrazov.
c) Zabráňte náhodnému uvedeniu do prevádzky. Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, skôr ako ho
pripojíte k zdroju napájania a/alebo batérii, zdvihnete alebo ponesiete. Ak máte pri nosení elektrického
prístroja prst na spínači alebo prístroj zapájate do siete
zapnutý, môže to viesť k úrazom.
d) Pred zapnutím odstráňte z elektrického prístroja nastavovacie nástroje a kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý
sa nachádza v pohyblivej časti prístroja, môže spôsobiť
úraz.
e) Vyhnite sa abnormálnemu držaniu tela. Zaujmite
stabilný postoj a neustále udržujte rovnováhu.
Môžete tak elektrický prístroj v nečakaných situáciách
lepšie kontrolovať.
f) Noste vhodný odev. Nenoste široký odev a šperky.
Vlasy, odev a rukavice držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný odev, šperky a dlhé
vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
g) Ak je možné namontovať odsávače a lapače prachu,
uistite sa, že sú pripojené a správne sa používajú.
Použitie odsávača prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
4) Použitie a ošetrenie elektrického prístroja
a) Prístroj nepreťažujte. Na danú prácu použite
vhodný elektrický prístroj. S vhodným elektrickým
prístrojom sa pracuje lepšie a bezpečnejšie v uvedenom
rozsahu výkonu.
b) Nepoužívajte elektrický prístroj, ktorého spínač
je chybný. Elektrický prístroj, ktorý už nie je možné
zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí sa opraviť.
c) Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a/alebo batériu
vyberte pred nastavovaním prístroja, výmenou
príslušenstva alebo odložením prístroja. Tieto
bezpečnostné opatrenia bránia náhodnému spusteniu
elektrického prístroja.
d) Elektrické prístroje, ktoré nepoužívate, uložte mimo
dosahu detí. Zabráňte tomu, aby elektrický prístroj
používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené
alebo si neprečítali tieto pokyny. Elektrické prístroje
sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
e) Starajte sa o elektrické prístroje. Kontrolujte, či
pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a neviaznu, či nie sú prasknuté alebo poškodené tak, že je

negatívne ovplyvnená funkcia elektrického prístroja.
Poškodené časti nechajte pred použitím prístroj
Príčinou mnohých nehôd sú zle udržiavané elektrické
prístroje.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými ostriami sa menej
často zakliňujú a ľahšie sa vedú.
g) Elektrické prístroje, príslušenstvo, násadce atď.
používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite
pritom pracovné podmienky a činnosť, ktorú
vykonávate. Použitie elektrických prístrojov na iné než
predpísané účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
5) Používanie a ošetrovanie akumulátorového náradia
a) Batérie nabíjajte iba v nabíjačkách odporúčaných
výrobcom. Pre nabíjačku, ktorá je vhodná len pre určitý
druh batérií, resp. akumulátorov hrozí nebezpečenstvo
požiaru, ak sa používa s inými akumulátormi.
b) Používajte v tomto elektrickom náradí len akumulátory, ktoré sú preň určené. Používanie iných
akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu
požiaru.
c) Nenechávajte nepoužívaný akumulátor v blízkosti
kancelárskych svoriek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré
by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat
medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok
popáleniny alebo požiar.
d) Pri zlom používaní môže z akumulátora vytekať
kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Keď sa kvapalina
dostane do očí, vyhľadajte urýchlene lekársku
pomoc.Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť
podráždenie kože alebo popáleniny.
6) Servis
a) Elektrický prístroj smie opraviť len kvalifikovaný
autorizovaný personál, a to len pomocou originálnych náhradných dielov. Tým sa zaistí, že bezpečnosť
prístroja zostane zachovaná.

Bezpečnostné Pokyny Plotové nožnice
Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti od
noža. Keď beží nôž, nepokúšajte sa odstrániť rezaný
materiál alebo držať materiál, ktorý sa má rezať. Uviaznuté odrezky odstraňujte len vtedy, keď je prístroj
vypnutý a vybratá batéria. Chvíľková nepozornosť pri
používaní nožníc na živý plot môže mať za následok vážne
zranenia.
Noste nožnice na živý plot za rukoväť, pri vypnutom
noži. Pri preprave alebo skladovaní nožníc na živý plot
vždy nasaďte ochranný kryt. Starostlivé zaobchádzanie s
prístrojom znižuje riziko zranenia nožom.
Elektrické náradie držte za izolované rukoväte, pretože
rezací nôž môže prísť do styku so skrytými káblami/
vedeniami. Kontakt rezacieho noža s vodičom môže
uviesť kovové časti prístroja pod napätie a spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.

Doplnkové bezpečnostné varovania
Pred prácou sa uistite, či nie sú na plote resp v plote skryté
predmety, napr. drôty.
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Pri práci držte prístroj pevne oboma rukami a s odstupom
od vlastného tela.

POZOR
Používajte osobné ochranné prostriedky.
• Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.
• Používajte ochranu sluchu!
• Noste pevnú obuv a dlhé nohavice.
Pri práci s prístrojom vždy zaistite dostatočné osvetlenie,
resp. dobré svetelné pomery. Zlé osvetlenie/svetelné
pomery predstavujú veľké bezpečnostné riziko.
Nepoužívajte prístroj za zlého počasia, predovšetkým nie
pri nebezpečenstve búrky.
Choďte! Nebehajte!
Pozor pri chôdzi pospiatky, nebezpečenstvo zakopnutia!
Zaujmite bezpečný postoj, najmä na svahoch.
Aj napriek dodržiavaniu prevádzkového návodu môžu
existovať aj skryté zvyškové riziká.

POZOR
Hroziace poškodenie zdravia vyplývajúce z vibrácií rúk
a paží, ak sa zariadenie používa dlhší čas, alebo nie je
riadne prevádzkované a udržiavané.
Systémy tlmenia vibrácií nie sú garantovanou ochranou
proti bielej chorobe prstov alebo syndrómu karpálneho tunela. Preto je nutné pri pravidelnom dlhodobom používaní
prístroja dôkladne sledovať stav prstov a zápästia. Ak sa
objavia príznaky vyššie uvedených chorôb, vyhľadajte
okamžite lekára. Aby sa znížilo riziko „bielej choroby
prstov“, udržujte svoje ruky počas práce v teple a robte
pravidelné prestávky.

POZOR
Poškodenie sluchu
Dlhší pobyt v bezprostrednej blízkosti bežiaceho
prístroja môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte
ochranu sluchu!
Údaje o emisiách hluku podľa zákona o produktovej
bezpečnosti (nemecký zákon ProdSG), resp. podľa ES
smernice o strojových zariadeniach: Hladina akustického
tlaku na pracovisku môže prekračovať 80 dB (A). V takomto
prípade je potrebné zrealizovať opatrenia na ochranu
obsluhy pred hlukom (napr. vo forme nosenia ochrany
sluchu).
Na dôvažok platí zákaz prevádzky v nasledovné doby dňa:
od 7:00 hod. do 9:00 hod., od 13:00 hod. do 15:00 hod. a
od 17:00 do 20:00 hod. Pozor: Chráňte sa pred hlukom!
Zohľadnite taktiež predpisy, ktoré vo vašej krajine upravujú ochranu pred hlukom!
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NEBEZPEČENSTVO
Varovanie: Toto elektrické náradie generuje počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých
okolností narušiť funkciu aktívnych alebo pasívnych
lekárskych implantátov. Aby sa znížilo riziko vážneho alebo
smrteľného úrazu, odporúčame osobám s lekárskymi
implantátmi, aby vec konzultovali so svojím lekárom a
výrobcom zdravotníckeho implantátu, skôr ako budú
obsluhovať stroj.
Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený alebo
sú chybné bezpečnostné zariadenia. Opotrebené a
poškodené diely vymeňte.
Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte všetky
skrutkové a zásuvné spoje, a tiež ochranné zariadenia z
hľadiska pevnosti a správneho utiahnutia a ľahkosti chodu
všetkých pohyblivých dielov.
Ochranné zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stroji, je
striktne zakázané demontovať, meniť, používať v rozpore s
ich určením alebo pripevňovať ochranné zariadenia iných
výrobcov.
Zapínač/vypínač a bezpečnostný spínač sa nesmú
aretovať.
Prístroj zastavte a odpojte ho od napájacieho zdroja
• vždy, keď sa od prístroja vzdialite
• pred odstránením blokujúcich konárikov
• pred kontrolou, čistením prístroja alebo prácou s
prístrojom
• po kontakte s cudzím predmetom, aby ste skontrolovali
poškodenie prístroja
Ak začne agregát nezvykle vibrovať, vypnite motor a
ihneď vyhľadajte príčinu. Vibrácie sú všeobecne varovaním pred prevádzkovou poruchou.
Pri zablokovaní prístroj okamžite vypnite a predmet
potom odstráňte.
Prístroj skladujte v suchu a chránený pred mrazom.
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SYMBOLY
Výstraha/pozor!

Pred všetkými nastavovacími, čistiacimi a
údržbárskymi prácami vyberte zo stroja
vymeniteľnú batériu.

Pred prvým použitím prístroja si pozorne
prečítajte návod na obsluhu.

CE značka zhody

Používajte ochranné okuliare!
Používajte ochranu sluchu!
Používajte bezpečnostnú obuv s ochranou
proti prerezaniu, drsnou podrážkou a oceľovou
špičkou!
Noste ochranné rukavice.

Prístroj nevystavujte dažďu a nepoužívajte v
mokrom či vlhkom prostredí.

20 V Napätie výmenného akumulátora
Jednosmerný prúd

510 mm

92

Šírka strihu
Hladina akustického výkonu

Typ LI 22

Odporúčané typy akumulátorov
Chybné a/alebo likvidované elektrické či
elektronické prístroje musia byť odovzdané do
príslušných zberní.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Nožnice na živé ploty sú určené na strihanie živých plotov
a kríkov v záhradách a dvoroch.
Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenými
predpismi. Pri nedodržaní ustanovení všeobecne platných
predpisov a ustanovení z tohto návodu nie je možné
.
výrobcu považovať za zodpovedného za škody

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
Nožnice na živé ploty sa nesmú používať na kosenie trávy,
tvrdých vetiev a dreva alebo na drvenie materiálu do
kompostu.

BATÉRIE
Batérie nabíjajte iba v nabíjačkách odporúčaných
výrobcom. Pre nabíjačku, ktorá je vhodná len pre určitý
druh batérií, resp. akumulátorov hrozí nebezpečenstvo
požiaru, ak sa používa s inými akumulátormi.
Používajte v tomto elektrickom náradí len akumulátory,
ktoré sú preň určené. Používanie iných akumulátorov
môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
Nenechávajte nepoužívaný akumulátor v blízkosti
kancelárskych svoriek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek
alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli
spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo
požiar.
Pri zlom používaní môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte
opláchnite vodou. Keď sa kvapalina dostane do očí,
vyhľadajte urýchlene lekársku pomoc.Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie kože alebo
popáleniny.

Pri neodbornom používaní alebo pri používaní
poškodeného akumulátora môžu unikať výpary. Vyvetrajte a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Výpary môžu
dráždiť dýchacie cesty.
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VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru! Nebezpečenstvo explózie!
Nikdy nepoužívajte poškodené, chybné alebo zdeformované akumulátory. Akumulátor nikdy neotvárajte,
nepoškodzujte a nenechajte spadnúť na zem.
Nikdy nenabíjajte akumulátor v prostredí s kyselinami a
ľahko zápalnými materiálmi.
Chráňte akumulátor pred teplom a ohňom.
Akumulátor používajte len pri teplote prostredia v
rozmedzí +10 °C až +40 °C.
Nikdy prístroj neodkladajte na vykurovacie telesá a nevystavujte ho dlhší čas silnému slnečnému žiareniu.
Po silnom zaťažení ho najprv nechajte vychladnúť.
Skrat – nepremosťujte kontakty akumulátora kovovými
časťami.
Pri likvidácii, doprave alebo skladovaní sa musí akumulátor
zabaliť (plastové vrecúško, škatuľa), alebo sa musia prelepiť
kontakty.

ÚDRŽBA

NEBEZPEČENSTVO
Pred všetkými nastavovacími, čistiacimi a
údržbárskymi prácami vyberte zo stroja
vymeniteľnú batériu. Počkajte, až sa všetky rotujúce diely
zastavia a prístroj vychladne.
Udržujte stroj, najmä vetracie otvory, vždy v čistom stave.
Teleso stroja nikdy nečistite prúdom vody! Nečistite
prístrojové zariadenie a jeho komponenty riedidlami,
horľavými alebo toxickými kvapalinami.
Používať len originálne príslušenstvo a originálne
náhradné diely. Používaním iných náhradných dielov

LIKVIDÁCIA
Ak sa váš prístroj jedného dňa stane nefunkčným alebo
ak ho už viac nepotrebujete, nikdy ho nevyhadzujte s
bežným domovým odpadom, ale zlikvidujte ho v súlade s
ekologickými požiadavkami.
Prosíme, aby ste prístroj odovzdali do zberne. Tam je
možné separovať plastové a kovové dielce a postúpiť ich
na opätovné spracovanie. Informácie k tejto problematike obdržíte na správe Vašej obce nebo mesta.
Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ
ste povinný, spotrebované batérie resp. akumulátory
odovzdať v zberni. Na konci životnosti vášho prístroja
osobitne. Staré batérie a akumulátory môžete odovzdať
v miestnej zberni alebo vášmu predajcovi resp. v
obchode.
Akumulátory likvidujte vo vybitom stave. Odporúčame
prelepiť póly lepiacou páskou, aby boli chránené proti
skratu. Nikdy akumulátor neotvárajte.
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môžu vzniknúť nehody/úrazy pre používateľa. Za z toho
vyplývajúce škody výrobca neručí.
Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely, obráťte
sa prosím na náš servis.
Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj môže
byť spoľahlivou pomôckou. Nedostatočná údržba a
starostlivosť môže viesť k nepredvídaným nehodám a
úrazom.
Opravy a práce, nepopísané v tomto návode, smie vykonať
len kvalifikovaný autorizovaný personál.
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej
zmluvy voči finálnemu odberateľovi poskytujeme na tento
elektrický prístroj nasledujúcu záruku:
Záručná doba je 24 mesiacov a začína predajom, ktoré
je potrebné preukázať originálom predajného dokladu.
Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce rýchlemu
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 preťaženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných
dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonáva iba autorizované opravovne, alebo podnikový
servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká. Záruka
neplatí pri komerčnom použití výrobku.
Porto, zasielateľské ako aj iné následné náklady nesie
kupujúci.

VYHLÁSENIE O ZHODE ES
My, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839 Münster, GERMANY, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok, Plotové nožnice HT56 20V, na
ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES:
2006/42/ES (ES smernica o strojových zariadeniach)
2014/30/EÚ (EMK smernica)
2000/14/ES+ 2005/88/EG (smernica o hluku)
2011/65/EÚ (RoHS smernica)
vrátane ich zmien. Na vecne-správnu realizáciu
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek uvedených
v smerniciach ES boli aplikované nasledovné normy a/
alebo technické špecifikácie:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01

Metóda hodnotenia zhody podľa prílohy V / smernica
2000/14/ES
Nameraná hladina akustického výkonu 90,1 dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu 92 dB (A)
Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a okrem toho
sa dá zistiť i z priebežného sériového čísla.
Münster, 2020-02-20
Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH
Uschovávanie technických podkladov:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Münster, Germany
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SERVICE

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com
DE l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

FR l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

MD l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

AM l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

GB l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

NL l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

AT l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

GR l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

BE l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

HR l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ
 +48 61 823 83 69
 +48 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

BG l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Soﬁa
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

HU l Tooltechnic Kft.
Budaörsi út 165.
1112 Budapest
 +36 1 330 4465
 +36 1 283 6550
 info@tooltechnic.net

PT l Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt

CH l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

IN l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679
 +91 11 25597432
 info@agriﬂoritech.com

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

CY l Lambrou Agro Ltd.
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

IR l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982
 ikrawinbladh@gmail.com

CZ l Mountfield, a.s.
Všechromy 56 (D1 EXIT 15)
251 63 Stranèice
 +420 255 704 333
 +420 255 704 220

IT l Ikra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

SI l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

DK l Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

JO l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

SK l Mountfield, a.s.
Všechromy 56 (D1 EXIT 15)
251 63 Stranèice
 +420 255 704 333
 +420 255 704 220

EE l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

LT l ikra Lithuania
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 / +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

ES l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es

LU l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622
 +352 504889

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
(LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
 ikra@eurotools.com.ua

FI l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.ﬁ

MK l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
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