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ELEKTRICKÝ KYPRIČ 1050W 
POWEG7010 

1 POUŽÍVANIE 

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so 
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s 
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej nedostali pokyny 
týkajúce sa používania tohto zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom, aby 
sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. 

Toto zariadenie je určené len ako elektrický kyprič na prevzdušňovanie trávnikov a trávnatých 
plôch v súkromných domácich záhradách a hobby záhradách. 
Kyprič používajte na rozrušovanie mačiny, prípravu záhonov a na kultiváciu záhrad a 
kvetinových záhonov. Kypričom možno vykopať aj jamky na výsadbu stromčekov alebo 
črepníkových rastlín. 
Nie je určený na použitie vo verejných priestoroch, parkoch, na športoviskách ani v 
poľnohospodárstve a lesníctve. 
Použitie aplikácie na iný účel sa považuje za nesprávne a neschválené. Výrobca neručí za 
škody ani úrazy v dôsledku takéhoto použitia. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky 
súvisiace riziká. 
Zariadenie nie je určené na komerčné využitie. 

VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo 
preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše 
elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom. 

2 POPIS (OBR. A) 
1. Kombinácia bezpečnostného 

spínača/spúšťacia páka 
2. Opora kábla 
3. Horná časť vodiacej tyče 
4. Nosná rukoväť 

5. Stredná časť vodiacej tyče 
6. Spodná časť vodiacej tyče 
7. Kryt motora 
8. Ochranný štít 
9. Hroty 

3 OBSAH BALENIA 
 Odstráňte všetky materiály obalu. 
 Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú). 
 Skontrolujte úplnosť obsahu balenia. 
 Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a 

všetko príslušenstvo. 
 Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej 

lehoty. Neskôr obaly vyhoďte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu. 

VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s 
plastovými vrecami! 

1 x Elektrický kyprič 1050W 
1 x plastové vrecko s malými súčiastkami 
1 x Návod na obsluhu 
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Nebezpečenstvo udusenia! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely 
chýbajú alebo sú poškodené. 

4 SYMBOLY 
V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly: 

 

Varovanie/nebezpečenstvo 

 

Noste chrániče sluchu. 
Noste ochranné okuliare 

 

Pred použitím si prečítajte návod. 

 

Noste ochranné 
rukavice 

 

V súlade so základnými platnými 
bezpečnostnými normami 
európskych smerníc 

 

Zariadenie nepoužívajte 
vo vlhkom počasí! 

 

Zabráňte okoloidúcim priblížiť sa 
k nebezpečnému priestoru! 

 

Zástrčku okamžite 
vytiahnite zo zásuvky, 
ak sa šnúra poškodí 
alebo prereže. 

 

Pred vykonaním údržby, čistením 
alebo opravou zariadenie vždy 
vypnite, odpojte napájanie a 
počkajte, kým sa zariadenie 
nezastaví.  

Nebezpečenstvo 
porezania! 

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ 
NÁRADIE 

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie 
všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný 
úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. 
Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s 
napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla). 

5.1 Pracovná plocha 
 Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na 

pracovisku zvyšuje riziko úrazov. 
 Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže 
zapáliť prach alebo výpary. 

 Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli 
by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.  

5.2 Elektrická bezpečnosť 

VAROVANIE! Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s 
napätím na výkonnostnom štítku 
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 Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte 
žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k 
uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc 
zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú 
potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s 
uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do 
elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie 
alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu 
tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble 
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel 
vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte 
napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom. 

5.3 Osobná bezpečnosť 
 Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riaďte sa 

zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod 
vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického 
náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz. 

 Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných 
pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo 
chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov. 

 Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač 
je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo 
pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.. 

 Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné 
nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického 
náradia môžu spôsobiť úraz. 

 Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým 
ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách. 

 Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi 
ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť 
pohyblivé diely. 

 Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú 
riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť 
nebezpečenstvo spôsobované prachom.  

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň  
 Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne 

elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a 
bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté. 

 Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické 
náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť. 

 Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia 
odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia 
znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti. 

 Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby 
neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické 
náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov. 
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 Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo 
či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré 
môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické 
náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne 
udržiavané elektrické náradie. 

 Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné 
nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa 
ovládajú. 

 Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito 
pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ 
pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia 
na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

5.5 Servis e 
 Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba 

rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického 
náradia. 

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA 
KYPRIČOV 

6.1 Pred uvedením do prevádzky 
 Pred použitím sa z trávnika musia odstrániť všetky cudzie predmety; na cudzie predmety 

dávajte pozor aj pri prevádzke. 
 Pracujte iba za denného svetla alebo pri dostatočnom umelom osvetlení. 
 Pri práci v prašných podmienkach používajte ochranu očí a tváre alebo protiprachovú 

masku. 
 Vhodne sa oblečte. Pri používaní aplikácie si oblečte nasledujúci odev: 

 odporúča sa používať gumené rukavice a pevnú obuv. 

 Používajte ochrannú prikrývku vlasov, ktorá zakryje dlhé vlasy. 

 Nenoste voľný odev ani šperky, ktoré by sa mohli zachytiť do rotujúcich hrotov. 

6.2 Správne použitie 
Používateľ je pri práci so zariadením zodpovedný za tretie strany. 
 Aplikáciu neprevádzkujte v blízkosti podzemných elektrických káblov, telefónnych liniek, 

potrubí ani hadíc. 
 Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky skontrolujte, či menovité hodnoty zásuvky 

sú správne a zodpovedajú hodnotám uvedeným na štítku zariadenia. 
 Použitie zariadenia je dovolené iba v prípade dodržania bezpečnej vzdialenosti 

zabezpečovanej vodiacou tyčou. 
 Aplikáciu nepoužívajte na svahu, ktorý je príliš strmý na bezpečnú prevádzku. Pri práci na 

svahoch spomaľte a dbajte, aby ste mali dobrú oporu nôh. 
 Pred spustením aplikácie skontrolujte, či sa hroty nedotýkajú cudzích predmetov a či sa 

môžu úplne voľne pohybovať. 
 Vodiacu tyč pevne uchopte oboma rukami. Aplikáciu nikdy nepoužívajte jednou rukou. 
 Uvedomte si, že aplikácia sa môže nečakane odraziť smerom nahor alebo vyskočiť 

smerom dopredu, ak hroty narazia na krajne tvrdú, hutnú zeminu, zamrznutú pôdu alebo 
zahrabané prekážky, ako napríklad veľké kamene, korene a pne. 

 Ruky, nohy ani žiadne časti tela alebo odevu nedávajte do blízkosti rotujúcich hrotov. 
Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu! 

 Aplikáciu veďte len rýchlosťou chôdze. Nepracujte s príliš veľkým záberom. Vždy si 
zachovávajte vhodnú oporu nôh a rovnováhu. 

 Pri práci dávajte pozor na predlžovaciu šnúru. Dávajte pozor, aby ste nezakopli o šnúru. 
Šnúru vždy veďte smerom od hrotov. 
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 Ak zariadenie narazí na cudzie teleso, preskúmajte aplikáciu, či nevykazuje známky 
poškodenia, a pred opätovným naštartovaním a pokračovaním v práci vykonajte všetky 
potrebné opravy. 

 Ak zariadenie začne neobvykle vibrovať, vypnite motor a okamžite zistite príčinu. 
Vibrovanie vo všeobecnosti upozorňuje na problém. 

 Aplikáciu prenášajte z miesta na miesto tak, že ju uchopíte za vodiacu tyč a zdvihnete. 
 Pred vykonaním údržby alebo čistenia zariadenie vždy vypnite, odpojte zástrčku a 

počkajte, kým sa aplikácia zastaví. Upozornenie! Hroty sa po vypnutí nezastavia 
okamžite. 

 Pri čistení alebo údržbe zariadenia postupujte opatrne. NEBEZPEČENSTVO! Pozor na 
prsty! Noste rukavice! 

 Posúvať alebo pozmeňovať elektrické alebo mechanické zabezpečovacie zariadenia je 
zakázané. 

6.3 Elektrická bezpečnosť 
 Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu vyznačenému na štítku s technickými údajmi 

(230 V ~ 50 Hz). Nepoužívajte iné zdroje napájania. 
 V napájacom vedení sa odporúča použiť bezpečnostný istič pre intervenčný menovitý 

rozsah 10 až 30 mA. Poraďte sa so spoľahlivým elektrikárom. 
 So spustenou aplikáciou nikdy neprechádzajte cez predlžovaciu šnúru, pretože zariadenie 

by mohlo šnúru prerezať. Dbajte, aby ste vždy vedeli, kde sa šnúra nachádza. 
 Na pripojenie predlžovacej šnúry použite špeciálny držiak na šnúru. 
 Zariadenie nikdy nepoužívajte za dažďa. Snažte sa zabrániť jeho namočeniu alebo 

vystaveniu vlhkosti. Zariadenie nenechávajte vonku cez noc. Nekoste vlhkú ani mokrú 
trávu. 

 Napájacia šnúra sa musí pravidelne kontrolovať a pred každým použitím skontrolujte, či 
šnúra nie je poškodená alebo opotrebovaná. Ak šnúra nie je v dobrom stave, zariadenie 
nepoužívajte a vezmite ho do autorizovaného servisu. 

 Používajte iba predlžovaciu šnúru vhodnú na práce vonku. Chráňte pred reznou plochou, 
pred vlhkými, mokrými alebo mastnými povrchmi alebo povrchmi s ostrými hranami a 
udržiavajte mimo tepla a palív. 

 Mobilná zásuvka predlžovacej šnúry musí byť odolná voči striekajúcej vode v súlade s 
predpismi DIN 57282 a VDE 0282, prierez vodiča (max. dĺžka 75 m) musí byť najmenej 
1,5 mm2. Používajte šnúru v súlade s predpisom H07RN-F. 

7 POKYNY PRE POUŽÍVANIE PREDLŽOVACÍCH ŠNÚR 
 Pravidelne kontrolujte, či je predlžovacia šnúra v dobrom stave. Keď používate 

predlžovaciu šnúru, používajte takú, ktorá je dostatočná na prenos prúdu používaného 
výrobkom. Šnúra s nedostatočnou kapacitou spôsobí pokles napätia vo vedení, ktoré 
bude mať za následok stratu energie a prehriatie. 

 Zabezpečte, aby predlžovacia šnúra bola správne zapojená a v dobrom stave. Poškodenú 
predlžovaciu šnúru pred použitím vždy vymeňte alebo ju dajte opraviť kvalifikovanej 
osobe. Predlžovacie šnúry chráňte pred ostrými predmetmi, nadmerným teplom a 
vlhkosťou alebo mokrými oblasťami. 

 Predtým, ako pripojíte motor k elektrickému vedeniu, zabezpečte, aby bol v polohe 
vypnutia a elektrický prúd v zásuvke sa zhodoval s prúdom vyznačeným na výrobnom 
štítku motora. Prevádzka pri nižšom napätí poškodí motor. 

Tento nástroj musí byť počas používania uzemnený, aby bol operátor 
chránený pred zásahom elektrického prúdu. 
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8 MONTÁŽ (OBR. 1) 
Pred používaním musíte tento výrobok správne zmontovať. 
1. Vložte spodnú časť rukoväte do krytu motora a upevnite ju dvomi dodanými skrutkami M4 

x16. (obr. 1-1) 
2. Pripevnite strednú časť rukoväte k dolným častiam rukoväte pomocou dvoch dodaných 

skrutiek a krídlových matíc M6 x 45. (obr. 1-2) 
3. Pripevnite hornú časť rukoväte k strednej časti rukoväte pomocou dvoch dodaných 

skrutiek a krídlových matíc M6 x 45. (obr. 1-3) 
4. Na upevnenie kábla použite dve dodané káblové svorky. (obr. 1-4) 

9 PREVÁDZKA 

9.1 Dvojitá izolácia 
Kyprič má dvojitú izoláciu. Znamená to, že všetky vonkajšie kovové časti sú izolované od 
napájacieho zdroja. 
Realizuje sa to zavedením izolačnej vrstvy medzi elektrickými a mechanickými časťami. 
Dvojitá izolácia zabezpečuje najväčšiu možnú bezpečnosť.  

9.2 Ochrana pred prehriatím 
Ak je stroj zablokovaný cudzím predmetom, alebo ak je preťažený motor, ochranné zariadenie 
automaticky vypne motor. Uvoľnite spúšťaciu páku a počkajte, kým sa motor nevychladí (pribl. 
15 minút) a potom stroj znovu spustite. 

9.3 Pripojenie k el. sieti (obr. 2) 
Spojovacie vedenie zapojte do kombinácie bezpečnostný spínač/spúšťacia páka a zaistite ho 
oporou kábla. 
Slučka sieťového kábla musí byť dostatočne dlhá na to, aby sa dala opora kábla posúvať zo 
strany na stranu. 

9.4 Spustenie (obr. 3) 
 Stlačte zaisťovacie tlačidlo A kombinácie spínač/spúšťacia páka a potom potiahnite 

spúšťaciu páku B proti tyči. Spustí sa motor a hroty sa začnú otáčať. 
 Spúšťaciu páku podržte a zároveň uvoľnite bezpečnostné zaisťovacie tlačidlo.  
 Ak chcete zariadenie zastaviť, pustite spúšťaciu páku a tá sa automaticky vráti do svojej 

začiatočnej polohy.  

9.5 Tipy 
 Pred spustením motora presuňte zariadenie do pracovnej oblasti. 
 Zariadenie držte počas zapínania pevne. 
 Hroty posunú kyprič počas prevádzky vpred, stlačte nosnú rukoväť a hroty pomaly znížte. 
 Keď kyprič potiahnete k sebe, hroty budú kopať hlbšie a agresívnejšie. 
 Na prekopanie trávnika alebo hlbšie kyprenie nechajte hrotmi potiahnuť kyprič vpred až po 

koniec dosahu vašej ruky, potom kyprič silno potiahnite späť k sebe. Kyprič bude 
najefektívnejší vtedy, keď ho opakovane necháte pohybovať sa vpred a potom ho znovu k 
sebe pritiahnete. 

 Ak kyprič kope dosť hlboko a ostáva na jednom mieste, jemne ním pokývte zo strany na 
stranu, aby sa znovu začal hýbať vpred. 

 Na prípravu záhonu odporúčame použitie jedného zo vzorov kyprenia zobrazených na   
obr. 4: 

 Vzor kyprenia A – Prejdite dvakrát cez kyprenú oblasť, druhý krát pri pravom uhle k 
prvému prechodu. 

 Vzor kyprenia B – Prejdite dvakrát cez kyprenú oblasť, druhý prechod sa prekrýva s prvým 
 Aby ste predišli zakopnutiu, dávajte pozor, keď sa budete pohybovať vzad a kyprič ťahať. 
 Hroty nechajte vždy rotovať pri najvyššej rýchlosti; nepracujte tak, že budete kyprič 

preťažovať. 
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 Kyprič nikdy neťahajte za predlžovaciu šnúru; zabezpečte, aby bola vždy v bezpečnej 
polohe za vaším chrbtom. 

 Pri práci na svahoch stojte vždy uhlopriečne k svahu v pevnom, bezpečnom postoji. 
Nepracujte na extrémne strmých svahoch. 

10 PREPRAVA 

Varovanie! Pred prepravou zariadenia vypnite motor. 

Hroty a jednotka sa môžu poškodiť, aj keď budete zariadenie prenášať s vypnutým motorom, 
napr. ponad pevný povrch. Zabráňte tomu, aby sa hroty dotkli podkladu tým, že budete kyprič 
niesť za vodiacu tyč. 

10.1 Čistenie hrotov od cudzích predmetov 
Počas prevádzky môže v hrotoch uviaznuť kameň alebo koreň, alebo sa okolo hriadeľa hrotu 
ovinie vysoká tráva či burina. 
Ak chcete hroty vyčistiť, povoľte spúšťaciu páku. Kyprič vypojte z el. zásuvky a uvoľnite alebo 
odstráňte všetky prekážky z hrotov alebo hriadeľa hrotov. 
Na uľahčenie odstraňovania vysokej trávy alebo buriny, ktorá je omotaná okolo hriadeľa 
odstráňte jeden alebo viacero hrotov z hriadeľa. V návode si pozrite časť Odstránenie hrotov a 
ich inštalácia (odsek 10.3) 

11 ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte 
elektrickú zástčku. 

11.1 Pred každým použitím zariadenia 
 Skontrolujte, či pripájací kábel nie je poškodený alebo zostarnutý. Ak je kábel popraskaný, 

rozštiepený alebo inak poškodený, vymeňte ho. 
 Skontrolujte stav rezacieho valca a zaistite pevné utiahnutie všetkých závitových spojov. 
 Ak sú hroty tupé, odneste v prípade potreby zariadenie do špecializovanej opravovne na 

opravu. 

11.2 Raz za sezónu 
 Namažte hroty a hriadeľ. 
 Na konci sezóny nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť v servisnej predajni. 

Varovanie! Zariadenie vždy po použití vyčistite. Ak nebudete zariadenie 
správne čistiť, môže sa poškodiť alebo môže nesprávne fungovať. 

Vždy keď je to možné, zariadenie hneď po práci na trávniku očistite. 
 Pomocou hrubej kefy alebo kefky či mäkkej handričky namočenej v jemnom roztoku mydla 

a vody vyčistite spodnú stranu telesa okolo hrotov a ochranného štítu a blatníka. 
Zariadenie nepostriekajte vodou! 

 Ak chcete z hrotov a prechodov odstrániť hlinu a úlomky, použite pevnú kefu alebo 
navlhčenú handru. 

 Vyčistite ventilátor a odstráňte zvyšky trávy a nečistôt. 
 Po vyčistení hroty a hriadeľ utrite do sucha a naneste tenkú vrstvu oleja. 

11.3 Odstránenie hrotov a ich inštalácia (obr. 6) 
Opotrebované hroty spôsobujú zlý výkon a preťaženie motora. 
Pred každým použitím skontrolujte stav hrotov. V prípade potreby hroty naostrite alebo 
vymeňte. Odporúčame, aby túto činnosť vykonal odborník. 
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Varovanie! Odpojte zo siete a používajte ochranné rukavice. 
Ak chcete z hriadeľa odstrániť hroty úplne: 
 Na odstránenie celých zostáv hrotov z hriadeľa odstráňte skrutku s šesťhrannou hlavou 

M8 x 40 z hriadeľa. 
 Z hriadeľa odoberte vonkajší hrot. 
 Pri inštalácii hrotov vykonajte tieto kroky v opačnom poradí. 

11.4 Výmena hrotov z konzoly 
Keď sa jeden alebo dva kusy hrotu zlomia, musíte namiesto celej súpravy hrotov vymeniť 
poškodený hrot. 
 Povoľte skrutky na jednej strane, pričom pridržiavajte uzamykacie matice na druhej strane. 
 Odoberte poškodený hrot a vymeňte ho za nový. 

11.5 Kontrola maziva prevodu (obr. 6) 
Závitovka vypúšťacej skrutky (1) je umiestnená na pravej strane prevodovej skrine. 
 Kyprič položte na ľavý bok a pred odobratím vypúšťacej skrutky vyčistite prevod, aby ste 

zabránili vniknutiu nečistôt a úlomkov.  
 Pomocou kľúča na šesťhranné skrutky 8 mm odskrutkujte závitovku a vyprázdnite z 

prevodu olej. 
 Pomocou mazacej pištole doplňte vysokokvalitným mazivom pre automobily, až kým 

mazivo nezačne stekať okolo okraja otvoru. 
 V prípade potreby demontujte hroty. 
 Znovu nainštalujte závitovku vypúšťacej skrutky. 

12 SKLADOVANIE 
Kyprič by sa mal skladovať v suchej a čistej miestnosti mimo dosahu detí.  
Počas dlhšej doby skladovania, napríklad počas zimy zabezpečte, aby bolo zariadenie 
chránené pred koróziou a mrazom. 
Na konci sezóny, alebo ak sa zariadenie nebude používať dlhšie ako mesiac: 
 Zariadenie vyčistite. 
 Všetky kovové povrchy poutierajte olejom impregnovanou handričkou, aby ste ich 

ochránili pred koróziou (olej bez obsahu živice) alebo na ne nastriekajte jemnú vrstvu 
oleja. 

 Vodiacu tyč zložte dolu a uskladnite ju na vhodnom mieste. 

13 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 
Problém Možné príčiny Náprava 

Motor sa nespúšťa Bez elektriny Skontrolujte sieťové pripojenie 

Poškodený kábel Skontrolujte kábel, zapojte do zástrčky, 
v prípade potreby vymeňte alebo 
nechajte opraviť kvalifikovanej osobe 

Poškodená kombinácia 
spínač/spúšťacia páka 

Nechajte opraviť v špecializovanej 
opravovni 

Aktivovaná ochrana pred 
prehriatím 

Príliš veľká pracovná hĺbka, nastavte na 
menšiu hĺbku 

Zablokované čepele, odstráňte 
blokovanie 

Príliš tvrdá hlina, zvoľte správnu 
pracovnú hĺbku a pohýbte vpred a vzad 
za súčasného zníženia prevádzkovej 
rýchlosti. 

Pred opätovným začatím práce 
počkajte asi 15 minút, kým nevychladne 
motor. 
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Nezvyčajné zvuky Čepeľ je zaseknutá Vypnite a počkajte, kým sa nezastaví. 
Odstráňte predmety. 

Mazanie sa míňa Nechajte opraviť v špecializovanej 
opravovni 

Uvoľnené skrutky, matice 
alebo iné zaisťovacie 
komponenty. 

Utiahnite všetky komponenty, ak hluk 
pretrváva, kontaktujte špecializovanú 
opravovňu 

Nezvyčajné 
vibrácie 

Poškodené alebo 
opotrebované čepele 

Vymeňte alebo nechajte skontrolovať v 
špecializovanej opravovni 

Príliš veľká pracovná 
hĺbka 

Nastavte na správnu pracovnú hĺbku 

Zlý výsledok 
prekyprovania 

Príliš malá pracovná 
hĺbka 

Nastavte na správnu pracovnú hĺbku 

Opotrebované čepele Vymeňte alebo nechajte skontrolovať v 
špecializovanej opravovni 

14 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napätie napájacieho zdroja: 230-240V~50Hz 

Spotreba energie: 1050W 

Rýchlosť otáčok pri chode naprázdno: 380 min-1 

Pracovná šírka: 320 mm 

Pracovná hĺbka max.: 220 mm 

15 HLUK 
Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3) 
Hladina akustického tlaku LpA 80 dB(A) 

Hladina akustického výkonu LwA 93 dB(A) 

POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče 
sluchu. 

aw (Vibrácie) 7.5 m/s² K = 1,5 m/s² 

16 ZÁRUKA 
 Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov 

a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom. 
 Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, 

chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble 
a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa 
poškodenia alebo chyby spôsobené zlým  zaobchádzaním, nehodami alebo 
pozmeňovaním, ani náklady na prepravu. 

 Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú 
pod ustanovenia záruky. 

 Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho 
používania zariadenia. 

 Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus. 
 Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.  
 Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou 

dohodnuté inak. 
 Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku 

nedbanlivej údržby alebo preťaženia. 
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 Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia 
kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo 
závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré 
nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), 
neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené 
všetky možnosti. 

 Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na 
začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia. 

 Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú 
majetkom spol. Varo NV. 

 Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum 
zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, 
pravidelná údržba uhlíkových kefiek,…)  

 Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.  
 Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, 

v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, 
spolu s priloženým dokladom o kúpe. 

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s 
domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. 
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s 
bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho 
na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo 
predajca. 
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18 VYHLÁSENIE O ZHODE 

 
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že 

výrobok: Elektrický kyprič 1050W 
obchodná známka:  POWERplus 
model: POWEG7010 

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných 
európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade 
akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. 

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu); 
2011/65/EU 
2014/30/ES 
2006/42/ES 
2000/14/ES Annex VI LwA 90dB(A)  /  93dB(A) 
 Testing Authority SNCH  /  Sandweiler 

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu); 
EN60335-1: 2012 
EN709: 1997 - A4: 2009 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 2015 
EN61000-3-2: 2014 
EN61000-3-3: 2013 

"Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V." 

Dolupodpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti, 

 
Philippe Vankerkhove 
Regulačné záležitosti – Compliance Manager 
03/08/2016 


