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HammerSmith 
 

Zastřihovač hran (okrajů) 
 

První použití: Přístroj musíte nabít, dokud nebude ukazatel svítit zeleně. Všechny následující nabití 
vyžadují plné 4 hodiny. 
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Instalace a výměna kabelu 
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Rozsah dodávky 
1 x zastřihovač hran HammerSmith 
24 x kabelové pásky (struny) 
1 x příručka 
 
Popis dílů (obrázek 1) 
A spínač ON/OFF 
B ochranný spínač 
C kabelová páska (struna) 
D bezpečnostní zástrčka 
E nabíjecí zástrčka DC 
F LED kontrolky 
G ochranné víčko 
H držák kabelových pásek 
I vodič hran 
J adaptér 
K upevňující šroub na ochrané víčko 
L tyč/teleskopická tyč 
M otočný zámek 
 
Důležité informace ke kabelovým páskám (strunám): Vyhněte se kontaktu s tvrdými předměty, jako jsou 
kameny, stěny, stromy atd. Vyhněte se použití při nízkých teplotách, kdy může kabelová páska ztvrdnout a 
zlomit se. Struny uložte bezpečně do sáčku, abyste je ochránili před vysokou vlhkostí a nízkými teplotami. 
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Důležité bezpečnostní pokyny 
Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte. Nerespektování níže uvedených pokynů může vést k úrazu 
elektrickým proudem, k požáru nebo k těžkému zranění.  

• V případě, že chcete předat přístroj třetí osobě, musí být společně s přístrojem předána i tato 
příručka. 

• Přístroj je určen pouze pro soukromé použití. Nepoužívejte přístroj k účelu, ke kterému není určený. 
Provozovatel nese sám riziko.  

• Před každým nastavením a čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý. 

• Během provozu udžujte všechny části těla mimo dosah stříhacího pole. Neodstraňujte žádný řezaný 
materiál ani pevně nedržte materiál, pokud se struna otáčí. 

• Když zastřihovač vypnete, pokračují struny ještě krátkou chvíli v provozu. Ruce držte mimo dosah 
pohybujicích se strun, abyste předešli zranění. 

• Před použitím nejprve každou pracovní plochu prohlédněte. Odstraňte z plochy všechna cizí tělesa 
(jako kameny, kusy drátu, skleněné střepy atd.), aby se během sekání cizí těleso nevymrštilo do 
vašich očí / obličeje. Mohlo by dojít k těžkému poranění očí.  

• Stále noste ochranné brýle s boční ochranou nebo celou ochranu obličeje jako je široká ochranná 
maska pro použití přes ochranné brýle nebo standardní brýle s boční ochranou. Kasické brýle 
nenabízí žádnou dostatečnou ochranu, nemohou tak zabránit poranění očí.  

• Noste pevné, dlouhé kalhoty, boty a rukavice, abyste předešli zranění. V případě potřeby noste 
helmu, sluchátka a respirátor.  

• Během provozu nenoste volné oblečení nebo šperky, které se mohou zachytit o otočné části. 
Pokude máte dlouhé vlasy, udržujte je svázané nad výškou ramene.  

• Nepoužívejte zastřihovač, pokud jste naboso, pokud máte sandále nebo jinou lekhou obuv.  

• Abyste mělo plnou kontrololu nad zastřihovačem, měli byste mít pevný postoj a rozdělit svoji 
hmotnost rovnoměrně na obě nohy.  

• Nepoužívejte zastřihovač poud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.  

• Zastřihovač používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. 

• Ujistěte se, že je spínač vypnutý, než budete chtít odstranit zaseknutý materiál. 

• Zastřihovač noste za rukojeť.  

• Motor zapněte pouze tehdy, pokud máte ruce a nohy mimo zastřihovací prostor.  

• Ujistěte se, že na větracích otvorech nejsou žádné usazeniny. 

• Před použitím přístroje se ujistěte, že jsouu všechny díly správně namontovány. 

• Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu. 

• S přístrojem nenechte pracovat děti nebo nezkušené osoby. 

• Přístroj smí používat děti starší 8 let, osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo metálními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem 
osoby odpovědné za jejich bezpečí nebo byli poučeni o bezpečném použití přístroje.  

• Je-li přístroj používán v blízkosti dětí a je-li ponechán bez dozoru, je nutná mimořádná opatrnost. 
Musí být zajištěno, aby si děti s přístrojem nehrály. 

• Rukojeť udržujte vždy suchou a čistou, bez přítomnosti oleje a tuku.  

• Okostojící osoby, děti a zvířata udržujte alespoň 15 metrů daleko. 

• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. 

• Přístroj nepužívejte v blízkosti hořlavých kapalin, plynu, prachu nebo jiných výbušných látek. 

• Abyste předešli nebezpečí úderu elektrickým proudem, vyhněte se tělesnému kontaktu 
s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. 

• Přístroj nikdy netahejte ani nenoste za kabel.  

• Přístroj nikdy nevystavujte dešti nebo mokru, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

• Přístroj je určen k lehkému zasřihování trávníku. Vezměte prosím na vědomí, že přístroj nenín 
vhodný ke komerčnímu a průmyslovému použití.  
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• Přístroj nepoužívejte, pokud je rozbitý vypínač. 

• Abyste předešli nechtěnému zapnutí přístroje, ujistěte se, že je přístroj odpojený od sítě, než na 
něm budete provádět nastavení. Příslušentsví vyměňte nebo uschovejte. 

• Přístroj je v rukou nezkušeného uživatele nebezpečný. Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej 
mimo dosah dětí a nenechávejte s přístrojem pracovat osoby, které nebyly s tímto přístrojem 
seznámeny (nebo s těmito pokyny). 

• Abyste předešli nehodám, kontrolujte pravidelně přístroj na rovnost otočných dílů, zda nejsou části 
rozbité a všechny ostatní podmínky, které by mohly poškozovat provoz přístroje.  

• Udržujte přístroj čistý. Používejte přístroj a příslušenství podle těchto pokynů. Použití přístroje pro 
práci, pro kterou není přístroj určen, může vést ke zranění.  

• Všechny upozornění a pokyny uschovejte pro případné budoucí použití. 
 

Bezpečnostní pokyny pro baterie/nabíječku 
• Nabíječku chraňte před deštěm a vlhkostí, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Akku nabíjejte pouze s dodanou nabíječkou. 

• Dodaná nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení zastřihovače HammerSmith. Abyste předešli 
nebezpečí požáru a výbuchu, nenabíjejte nabíječkou jiné přístroje. 

• Před každým použitím nabíječku přezkoušejte, zda nejsou kabel a zástrčka poškozeny. Pokud je 
nabíječka poškozena, dále ji nepoužívejte a nesnažte se ji opravit.  

• Nabíječku napoužívejte na hořlavém povrchu (například papír, textilie a podobně) nebo v hořlavém 
prostředí, aby se předešlo požáru. 

• Pokud přístroj upadl nebo byl vystaven silnému nárazu, může z akku unikat kapalina. Pokud přijde 
tato kapalina do kontaktu s vaší kůží, opláchněte místo čistou vodou, protože kapalina může 
způsobit podráždění nebo popáleniny. V případě, že přijde kapalina do kontaktu s očima, okamžitě 
vyhledejte lékaře. 

• Baterii sami neotvírejte, mohlo by dojít ke zkratu.  

• Abyste předešli nebezpečí výbuchu, chraňte baterii před horkem, jako je například přímé sluneční 
záření nebo oheň.  

• Baterii nezkratujte, abyste předešli riziku výbuchu. 

• Poud baterii poškodíte nesprávným zacházením, může vystoupat pára. Pokud k tomu dojde, běžte 
na čerstvý vzduch a vyhledejte lékaře, pokud se objeví potíže s dýcháním. 

Vždy noste ochranné oblečení, jako rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, brýle a ochranu obličeje. 
Dejte pozor na lidi, domácí zvířata a děti. Zastavte přístroj, pokud ve vaší blízkosti prochází osoby. Po 
každém použití přístroj vyčistěte. Přístroj používejte jen v suchém prostředí. Nepoužívejte přístroj na 
mokrou trávu. Používejte pouze podle pokynů. 
 

Před použitím a montáží 
 
Vybalení 
Tento produkt musí být sestaven. 

1. Výrobek a příslušenství vyjměte z krabice. Ujistěte se, že jsou k dispozici všechny díly: zastřihovač 
HammerSmith, rukojeť s teleskopickou tyčí, 24 kabelových pásků (strun), ochranný kryt 
s upevňujicím šroubem, nabíječka, vodič hran a příručka. 

2. Důkladně výrobek prohlédněte, abyste se ujistili, že nedošlo během přepravy k poškození.  
VAROVÁNÍ: Pokud jsou díly poškozeny nebo chybí, nepoužívejte tento výrobek, dokud nebudou tyto 
součásti vyměněny. Nedodržení těchto upozornění může vést k těžkému zranění.  
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Montáž (obrázek 2) 
NAMONTOVÁNÍ RUKOJETI S TELESPICKOU TYČÍ (L) 
Teleskopická tyč (L) je navržena pouze pro použití v těsné blízkosti země se szasřihovačem HammerSmith. 
Přístroj nepoužívejte k zastřihování živého plotu. 
 
Teleskopická tyč (L) montáž/nastavení 

a. Uvolněte otočný zámek (M) na tyči a vytáhněte teleskopickou tyč do požadované délky. Pro 
zafixování/zamčení tyče, pevně podržte a otočte otočný zámek. 

b. Vložte konec teleskopické tyče spolu s kolejnicemi do zajišťovacího šroubu. Šroub pevně utáhněte. 
c. Délku teleskopické tyče (L) můžete upravit pouze před tím, než ji upevníte do přístroje.  
d. Pro vyjmutí teleskopické tyče (L) uvolněte bezpečnostní západku (D). Tyč vytáhněte ven. 

 
Tip: 
Pokud nemůžete správně zasunout do zasřihovače teleskopickou tyč, zkontrolujte, zda není bezpečnostní 
západka příliš uvolněná, což tyč blokovalo (viz obrázek B). K uvolnění / otevření bezpečnostní lišty otočte a 
zasuňte teleskopickou tyč. 
 

Montáž – nabíjení 
OCHRANNÝ KRYT (G) – MONTÁŽ (obrázek 3) 

1. Zarovnejte výstupky na ochraně k zářezům na hlavním dílu. Zaklapněte na místo. Ochranný kryt (G) 
může být nainstalován v jednom směru. 

2. Použijte dodané šrouby (K) a zajistěte je. Utáhněte šrouby (K) na levé straně přístroje.  
INSTALACE A VÝMĚNA STRUNY (C ) (obrázek 4) 
Před tím, než budete vyměňovat nebo montovat strunu se nejprve ujistěte, že je přístroj vypnutý. 

1. Prostrčte pásku (C ) držákem na pásku (H) jak je zobrazeno.  
2. Konec pásky ( C) navlékněte do uzávěru (zámečku) pásky. Utáhněte. 
3. Při výměně pásky (C ) ořízněte opotřebenou nebo poškozenou pásku a nahraďte ji novou. 

Při instalaci nových pásků postupujte podle těchto pokynů. 
 
Důležité informace při použití jiné struny: 
Můžete použít oblíbené, komerčně dostupné kabelové pásky až do tloušťky 4 mm a délkou 98 mm. Pokud 
máte po ruce pouze delší pásky, je nejlepší je po instalaci zkrátit na odpovídající délku 98 mm.  
Pozor: Pokud nejsou kabelové pásky odpovídajícím způsobem zkráceny, dotýkají se při používání 
ochranného krytu zastřihovače.Toto může ovlinit funkci a výkon přístroje. 
 
Nabíjení (obrázek 5) 
DŮLEŽITÉ: Před nabíjením se ujistěte, že je přístroj vypnutý.  

1. Přístroj nabíjejte pouze s dodaným adaptérem. LED kontrolka (F) se změní z červené na zelenou, 
jakmile je akku plně nabitá. 

Trvá to přibližně 4 hodiny, než se akku plně nabije. 
PRVNÍ POUŽITÍ: Přístroj musíte nabíjet, dokud LED ukazatel nezačne svítit zeleně. Každé další nabití 
vyžaduje plné 4 hodiny.  
Zobrazení stavu nabití: LED ukazatel bliká červeně, pokud je baterie slabá. Zastřihovač může být pak 
během 3-8 minut vybitý. Abyste docílili optimáního pracovního výkonu, nabijte prosím akku úplně. Během 
procesu nabíjení se může tělo přístroje zahřát. Toto je zcela normální.  
 
K POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE (obrázek 6) 
DŮLEŽITÉ! Před každým použitím prověřte, zda nejsou díly poškozené nebo opotřebované a prověřte, 
zda kabelová páska (struna) C správně funguje.  
Přístroj používejte k zasřihování okrajů trávníků a malých travnatýh ploch v soukromé zahradě.  
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VELMI DŮLEŽITÉ! UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI PŘED POUŽITÍM PŘEČETLI VŠECHNY VAROVNÉ POKYNY A 
POROZUMNĚLI JIM.  
 

UJISTĚTE SE, ŽE TO DĚLÁTE SPRÁVNĚ: 
• Zastřihovač musí být plně nabitý. Pokyny pro nabíjení najdete v této příručce. Když je baterie vybitá, 

zastřihovač se automaticky vypne kvůli ochraně lithiové baterie před hlubokým vybitím. 

• V případě potřeby, vysuňte teskopickou tyč (L) na požadovanou délku. Pokyny k tomu najdete 
v této příručce.  

 
Přístroj vždy udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla a také si udržujte dostatečný prostor mezi tělem a 
přístrojem. Každý kontakt s kabelovou páskou zastřihovače během provozu, může vést k těžkému 
zranění. Přístroj používejte k zastřihování okrajů trávníků a malých travnatých ploch na soukromých 
zahradách.  
 

1. ZAPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE: Podržte zmáčknutý ochranný spínač (B) a stiskněte ON/OFF (A). 
2. Postavte se do stabilní pozice tak, abyste svou hmotnost rovnoměrně rozdělili na obě nohy. Během 

provozu držte přístroj pevně oběma rukama.  
3. Pohybujte se rovnoměrně podél stříhací linie tak, aby tráva šla přímo do sečné oblasti. Pokud se 

kolem zastřihovače omotala tráva: 

• Zastřihovač zastavte 

• Vyčkejte, až se kabelová páska (struna) zastaví 

• Odstraňte trávu 

• Opět zastřihovač zapněte a pokračujte v práci 
POZNÁMKA: Podle úkolu, který chcete provést, budete možná muset při zasřihování vyměnit kabelové 
pásky. Pokyny k výměně kabelových pásků naleznete v této příručce.  

4. VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE: Povolte tlačítko ON/OFF (A). 
 

Tipy – údržba – čištění/skladování 
 
POUŽITÍ JAKO ZASTŘIHOVAČ HRAN, OKRAJŮ (obrázek 7) 
Pokud chcete použít zastřihovač k zasřihování okrajů, musí se zastřihovač nastavit otočením zastřihovací 
jednotky o 180 stupňů. Uvolněte bezpečnostní západku a vytáhněte teleskopickou tyč. Otočte zastřihovací 
jednotku a na konec vložte tyč s kolejnicemi. Pevně utáhněte bezpečnostní západku a vodič okraje položte 
dolů. Trávuá sekejte pohybem po okraji. 
 
TIPY: 

• Přístroj nepoužívejte na hustý porost. Pokud se kabelové pásky zpomalí, snižte rychlost.  

• Vyvarujte se zasřihování příliš blízko nečistot, písku nebo štěrku, protože by to mohlo poškodit 
kabelové pásky a snížit tak účinnost zastřihování. 

• Dejte pozor na to, aby nepřišla kabelová páska do kontaktu s dlážděným povrchem, kameny nebo 
zahradní zídkou, protože by se kabelová páska mohla velmi rychle opotřebvat.  

 
ÚDRŽBA 
Otočná hlava/kabelové pásky, mohou způsobit zranění. Před prováděním údržby se ujistěte, že se spínač 
nachází v pozici OFF. 
Poznámka: Chcete-li zajistit dlouhý a spolehlivý servis, pravidelně provádějte následující údržbářské práce:  

• Zkontrolujte zjevné vady, jako jsou poškozené / uvolněné kabelové pásky nebo tlačítka. 
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ČISTĚNÍ/SKLADOVÁNÍ 
Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý. 

• Vnější strany zastřihovače důkladně očistěte jemným kartáčkem a hadříkem. 

• Nepoužívejte vodu, rozpouštědla a leštidla. 

• Odstraňte nečistoty z větracích otvorů. 

• Před uskladněním nabijte 4 hodiny akku. 

• Baterii během skladování nabíjejte nejméně každé tři měsíce, abyste ji chránili před poškozením. 

• Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí. 

• Na přístroj nepokládejte jiné předměty. 

• Přístroj nesmí být skladován při teplotách vyšších než 35 stupňů nebo na přímém slunečním záření.  

• Přístroj neskladujte na místech se statickou elektřinou.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


