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rukávy a kalhotami (nohavicemi), pracovní obuv s proti-
smykovou podrážkou a pracovní rukavice.

 

 • VÝSTRAHA
 y Ruce a nohy udržujte v dostatečné 
bezpečné vzdálenosti od rotujících částí 
stroje. Nebezpečí poranění rotujícími 
částmi. Sekačku uveďte do provozu pouze 
v případě, pokud jsou ruce a nohy dostatečně daleko od 
rotujících částí. 

 y Rotující části jsou  
v pohybu ještě nějakou 
dobu po uvolnění pro-
vozního spínače sekač-
ky, proto dbejte zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebez-
pečí úrazu pohyblivými částmi. Nedotýkejte se pohybli-
vých nebezpečných částí dříve, než se odejme zdroj 
napájení (baterie) a dokud se pohyblivé nebezpečné 
části zcela nezastaví.

 y Před použitím sekačky  
zajistěte, aby v prostoru 
sekání nebyli žádní lidé 
a zvířata, protože hrozí 
nebezpečí úrazu odletujícími 
předměty. Zajistěte bezpeč-
nou vzdálenost lidí, zejména 
dětí a zvířat. Se strojem nepracujte, jsou-li v blízkosti 
lidé, zejména děti nebo zvířata.

 y Sekačku nepoužívejte za špatných povětrnostních pod-
mínek, zvláště hrozí-li riziko blesků.

 y Sekačku chraňte před deštěm.

 y Se sekačkou pracujte jen za plného denního světla či 
dobrém umělém osvětlení, aby bylo dobře vidět, zda 
v trávníku nejsou případně nežádoucí cizí předměty, 
které mohou být vymrštěny či napájecí kabel, který 
může být rotující strunou poškozen.

 y Sekačku uchopte přirozeně za přední (přídavnou) 
a hlavní rukojeť a zaujměte stabilní postoj těla (obr.6). 

 Obr. 6

ZAPNUTÍ SEKAČKY 

1. Hlavu sekačky umístěte mimo sekaný porost, tj. aby 
motor nebyl při uvedení do provozu zatížen.

2. Stiskněte tlačítko pro odjištění provozního spínače 
(obr.1, pozice 9) 

3. Stiskněte provozní spínač (obr.1, pozice 10).

 • UPOZORNĚNÍ
 y Nadbytečná délka struny bude useknuta nožem při 
uvedení sekačky do provozu, což může být doprovázeno 
mírným „škubnutím“ sekačky při uvedení do provozu. 

 y Při uchopení sekačky dle obr. 6 sekačku veďte přiměře-
ně pozvolnými kyvadlovými pohyby ze strany na stranu 
do sekaného porostu za rychlosti chůze odpovídající 
kvalitě sekání a aby nedošlo k přetěžování motoru. 
Během práce se sekačkou se nenaklánějte, po celou 
dobu udržujte rovnováhu. Vždy si buďte jist při stání na 
svazích a při chůzi; nikdy se strojem neběhejte.

 y Sekačku nepřetěžujte! Přetížení se projevuje „una-
veným“ zvukem motoru a nižšími otáčkami. 
Proces sekání je nejrychlejší při co nejvyšších 
otáčkách.

 y Sekání vyššího porostu neprovádějte jednorázově na 
požadovanou výšku porostu, ale v několika stupních, 
aby nedocházelo k přetížení motoru, viz obr.7.

 • VÝSTRAHA 
 y Před uvedením sekačky do provozu se ujistěte, že je 
hlava sekačky v nastavené poloze řádně zajištěna.

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU  
PŘÍDAVNÉ RUKOJETI

 y Stiskněte tlačítko pro nastavení úhlu sklonu přídavné 
rukojeti (obr.1, pozice 8) a rukojeť nastavte do optimál-
ního úhlu sklonu dle výšky postavy a nastaveného úhlu 
sklonu hlavy sekačky.

 • VÝSTRAHA 
 y Před uvedením sekačky do provozu se ujistěte, že je 
přídavná rukojeť v nastavené poloze řádně zajištěna.

NASTAVENÍ (PRODLOUŽENÍ) DÉLKY STRUNY

 y Struna je navinutá na cívce (obr.4), která je uložena 
v unášeči struny s nasazeným krytem na unášeči (obr.1, 
pozice 16).

Obr. 4

 y Před uvedením sekačky do provozu se ujistěte, že je 
struna provléknutá skrz otvor v unášeči (viz šipka na 
obr. 5) a zda je kryt unášeče (obr.1, pozice 16) řádně 
nasazen na unášeči. Pro prodloužení délky struny 
nejprve rukou napněte vyčnívající část struny a poté 
stiskněte tlačítko v dolní části hlavy na protilehlé straně 
a každým stisknutím tlačítka při napnutém konci struny 
dojde k prodloužení struny. Případně nadbytečná délka 
struny je useknuta nožem (obr.1, pozice 15) při uvedení 
sekačky do provozu. 

 y Pokud je na noži (obr.1, pozice 15) nasazena bezpeč-
nostní ochrana, před uvedením sekačky do provozu ji 
sejměte, aby nůž mohl odseknout nadbytečnou délku 
struny.

Obr. 5

VI. Provoz sekačky – práce 
se sekačkou

 • VÝSTRAHA- BEZPEČNOSTÍ POKYNY
 y Před použitím sekačky zkontrolujte, zda nemá poško-
zeny ochranné kryty nebo ochrany nebo má-li namon-
tována bezpečnostní zařízení. Sekačku s poškozenými, 
chybějícími nebo uvolněnými částmi nepoužívejte 
a zajistěte její opravu/náhradu za bezvadný kus v auto-
rizovaném servisu značky Extol®. 

 • VÝSTRAHA
 y Nikdy nedovolte dětem, osobám se sníženou pohyb-
livostí, smyslovým vnímáním nebo mentálním 
postižením nebo osobám s nedostatkem zkušeností 
a znalostí nebo osobám neznalých těchto pokynů použít 
tento stroj. Zajistěte, aby si děti se sekačkou nehrály. 
Národními předpisy může být omezen věk obsluhy.

 • VÝSTRAHA
 yMějte na paměti, že obsluha nebo uživatel je zodpo-
vědný za nehody nebo nebezpečí, které vzniknou jiným 
osobám nebo jejich majetku.

 • VÝSTRAHA
 y Před použitím sekačky zkontrolujte plochu, která bude 
sekána a zda na ní nejsou cizí předměty, které mohou 
být vymrštěny rotující strunou. Nežádoucí předměty 
předem z plochy odstraňte.

 y Při práci se sekačkou je nezbytné používat certifikova-
nou ochranu zraku s postranními kryty a odolnou proti 
nárazu, dále ochranu sluchu, pracovní oděv s dlouhými 
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Obr. 8

1. 1.

2.

2. Z unášeče vyjměte cívku bez struny a do unášeče 
vložte novou cívku se strunou s označením 8895712A, 
která je určena pro tento model sekačky.

3. Novou cívku se strunou řádně usaďte do unášeče 
a poté konec struny provlékněte otvorem unášeče. 

4. Kryt unášeče nasaďte na unášeč tak, aby došlo k jeho 
zacvaknutí. Přesvědčte se o řádném nasazení krytu na 
unášeči, jinak by po uvedení sekačky do provozu kryt 
a cívka odletěly do okolí.

 • UPOZORNĚNÍ 
 y Sekačka musí být používána pouze s originální náhrad-
ními díly výrobce, jinak sekačka nebude fungovat 
správně a dojde k jejímu poškození. 
Musí být používána originální cívka s originální strunou. 
Materiál struny má specifické vlastnosti vzhledem 
k otáčkám motoru sekačky a průměru cívky. Použití jiné 
neoriginální struny a/nebo cívky a/nebo krytu unášeče 
povede k tomu, že sekací systém sekačky nebude správ-
ně fungovat, což může vést k nadměrným vibracím 
sekačky, vysoké spotřebě struny, zvýšení emisí hluku 
a poškození stroje nebo ke zranění osob či zvířat. 
Správné fungování sekacího systému sekačky a správné 
sekání je závislé na celé sestavě unášeč- cívka- struna 
– kryt unášeče a tato sestava je svými vlastnostmi spe-
cifická pro tento model sekačky. 

NÁHRADNÍ DÍLY  
K ZAKOUPENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Náhradní díl
Označení modelu 

(objednávací číslo)

Cívka se strunou, 2 ks 8895712A

Kryt unášeče 8895712B

Sestava: unášeč+struna 
s cívkou+kryt unášeče 

8895712C

Baterie/nabíječky viz. tabulka 1

Tabulka 3 • UPOZORNĚNÍ
 y Do sekačky nikdy nepoužívejte kovové žací struny 
nebo jinou strunu, než která je pro tuto sekačku určena.

ČIŠTĚNÍ

 y Pravidelně kontrolujte a čistěte větrací otvory motoru 
a po použití sekačku očistěte.

 y Větrací otvory motoru čistěte štětečkem nebo technic-
kým vysavačem apod.

 y K odstranění zbytků trávy na spodní straně krytu 
použijte špachtli nebo kartáč. Nikdy sekačku nečistěte 
vodou a k odstranění ulpělých zbytků trávy nepoužívej-
te drátěné kartáče, jinak by došlo k poškození plasto-
vých částí sekačky.

 y Oprava nářadí v případě poruchy musí být z bezpeč-
nostních důvodů provedena pouze v autorizovaném 
servisu značky Extol® (servisní místa naleznete na 
webových stránkách v úvodu návodu). K opravě musí 
být použity originální náhradní díly výrobce.

VIII. Všeobecné 
bezpečnostní pokyny

 • VÝSTRAHA!
Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, ná-
vod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto 
nářadím. Nedodržení veškerých následujících pokynů může 
vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo 
k vážnému zranění osob.

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uscho-
vat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

 Obr. 7 • UPOZORNĚNÍ
 y Sekačka není určena k dlouhodobému a velko-
plošnému sekání a zátěži jako pojízdná elektric-
ká nebo benzínová sekačka. 

 y Sekačka je určena zejména pro drobnější vyseká-
vací práce v těžko přístupných místech, kde není 
možné sekat pojízdnou sekačkou. 
Při používání strunové sekačky dělejte pravidel-
né přestávky, aby nedošlo ke spálení motoru!

 • UPOZORNĚNÍ
 y Provozní spínač nesmí být zajištěn ve stisknuté pozici 
pro trvalý chod, např. zajištěním stahovací páskou.

PRODLOUŽENÍ STRUNY

 y Viz kapitola V.

 Baterie je vybavena elektronickou ochranou 
proti úplnému vybití, které ji poškozuje. Tato 
ochrana neumožní pokles napětí baterie pod 
určitou hodnotu, které je pro ni škodlivé.

 y Elektronická ochrana proti úplnému vybití baterie se 
projevuje tak, že se chod sekačky náhle zastaví i při 
stisknutém provozním spínači. Po dostatečně dlouhé 
době dojde po opětovném stisknutí provozního spínače 
k opětnému uvedení aku sekačky do provozu, ale pak se 
její provoz opět náhle zastaví.

VYPNUTÍ SEKAČKY

 y Pro vypnutí sekačky uvolněte provozní spínač.

Sekačka musí být vypnuta a baterie ze sekačky odejmuta 
vždy v následujících případech:

a) kdykoli uživatel odejde od stroje 

b) před odstraněním zablokování

c) před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji

d) po přejetí cizího předmětu, aby se stroj mohl prohléd-
nout kvůli poškození

e) pokud stroj začne nadměrně vibrovat, je nutné jej 
okamžitě zkontrolovat

 y Sekačku nepřenášejte, je-li v provozu. Před odložením ji 
vypněte a vyčkejte, až se rotující části přestanou otáčet, 
protože to může způsobit nekontrolovatelný pohyb 
sekačky v důsledku nežádoucího kontaktu rotující části 
sekačky o předmět.

 • UPOZORNĚNÍ
 y Pokud bude během chodu přístroje zřejmý nestandard-
ní zvuk, vibrace či chod, přístroj ihned vypněte, odpojte 
jej od přívodu el. proudu a zjistěte a odstraňte příčinu 
nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způso-
ben závadou uvnitř přístroje, zajistěte jeho opravu 
v autorizovaném servisu značky Extol® prostřednictvím 
prodávajícího nebo se obraťte přímo na autorizovaný 
servis (servisní místa naleznete na webových stránkách 
v úvodu návodu). 

Přístroj za chodu vytváří elektromagnetic-
ké pole, které může negativně ovlivnit 
fungování aktivních či pasivních lékař-
ských implantátů (kardiostimulátorů) 

a ohrozit život uživatele. Před používáním tohoto nářadí 
se informujte u lékaře či výrobce implantátu, zda může-
te s tímto přístrojem pracovat.

VII. Servis a údržba

 • VÝSTRAHA
 y Před montážními a servisními/údržbo-
vými úkony stroje odejměte baterii.  

VLOŽENÍ CÍVKY SE STRUNOU

 y V případě vyčerpání struny z cívky do unášeče vložte 
novou cívku se strunou dle níže uvedeného postupu.

1. Stiskněte současně obě tlačítka na krytu unášeče dle 
obr.8, krok 1. a kryt unášeče odejměte, obr.8, krok 2.
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f) Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit 
volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, 
aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od 
pohyblivých částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé 
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojeni 
zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno 
zajistit, aby se taková zařízení připojila 
a správně používala. Použití těchto zařízení může 
omezit nebezpečí způsobená vznikajícfm prachem.

h) Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, 
která vychází z častého používání nářadí, 
stala samolibou, a začala ignorovat zásady 
bezpečnosti nářadí. Neopatrná činnost může ve 
zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.

4) POUŽÍVÁNÍ A ŮDRŽBA  
ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

a) Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je 
nutné používat správné elektrické nářadí, 
které je určené pro prováděnou práci. Správné 
elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat 
práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nesmí se používat elektrické nářadí, které 
nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv 
elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je 
nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 
příslušenství nebo před uskladněním elek-
trického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze 
síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou 
soupravu z elektrického nářadí, je-li odníma-
telná. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují 
nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skla-
dovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit 
osobám, které nebyly seznámeny s elek-
trickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby 
nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou 
nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udr-
žovat. Je třeba kontrolovat seřízení pohybu-
jících se částí a jejich pohyblivost, soustředit 
se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv 
další okolnosti, které mohou ohrozit funkci 
elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, 

před dalším použitím je nutno zajistit jeho 
opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně 
udržovaným elektrickým nářadím.

f) Řezací nástroje je nutno udržovat ostré 
a čisté. Správně udržované a naostřené řezací 
nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materi-
ál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní 
nástroje atd. je nutno používat v souladu 
s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký 
byl předepsán pro konkrétní elektrické nářa-
dí, a to s ohledem na dané podmínky práce 
a druh prováděné práce. Používání elektrického 
nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo 
určeno, může vést k nebezpečným situacím.

h) Rukojeti a ůchopové povrchy je nutno udržo-
vat suché, čisté a bez mastnot. Kluzké rukojeti 
a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných 
situacích bezpečné držení a kontrolu nářadí.

5) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA  
BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

a) Nářadí nabíjejte pouze nabíječem, který je 
určen výrobcem. Nabíječ, který může být vhodný 
pro jeden typ bateriové soupravy, může být při použití 
s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.

b) Nářadí používejte pouze s bateriovou soupra-
vou, která je výslovně určena pro dané nářa-
dí. Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav 
může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.

c) Není-li bateriová souprava právě používána, 
chraňte ji před stykem s jinými kovovými 
předměty jako jsou kancelářské sponky, 
mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé 
kovové předměty, které mohou způsobit 
spojení jednoho kontaktu baterie s druhým. 
Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleni-
ny nebo požár.

d) Při nesprávném používání mohou z baterie 
unikat tekutiny; vyvarujte se kontaktu 
s nimi. Dojde-li k náhodnému styku s těmito 
tekutinami, opláchněte postižené místo 
vodou. Dostane-li se tekutina do oka, vyhle-
dejte navíc lékařskou pomoc. Tekutiny unikající 
z baterie mohou způsobit záněty nebo popáleniny.

Výrazem „ elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených 
výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napá-
jené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí 
napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

a) Pracoviště je nutné udržovat v čistotě 
a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory 
bývají příčinou nehod.

b) Elektrické nářadí se nesmí používat v pro-
středí s nebezpečím výbuchu, kde se vysky-
tují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. 
V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou 
zapálit prach nebo výpary.

c) Při používáni elektrického nářadí je nutno 
zamezit přístupu dětí a dalších osob. Bude-li 
obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad pro-
váděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického 
nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. 
Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem 
upravovat. S nářadím, které má ochranné 
spojení se zemí, se nesmí používat žádné 
zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou zne-
hodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemně-
ných předmětů, jako např. potrubí, tělesa 
ústředního topení, sporáky a chladničky. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li 
vaše tělo spojeno se zemí.

c) Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, 
vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického 
nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

d) Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným 
účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit 
nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za 
přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod 
je nutné chránit před horkem, mastnotou, 
ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. 
Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, 
musí se použít prodlužovací přívod vhodný 
pro venkovní použití. Používáni prodlužovacího 
přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.

f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých 
prostorech, je nutné používat napájení chrá-
něné proudovým chráničem (RCD). Používání 
RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen 
pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič 
unikajícího proudu (ELCB)“.

3) BEZPEČNOST OSOB

a) Při používání elektrického nářadí musí být 
obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co 
právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě 
uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí použí-
vat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozor-
nost při používání elektrického nářadí může vést 
k vážnému poranění osob.

b) Používat osobní ochranné pracovní pro-
středky. Vždy používat ochranu očí. Ochranné 
pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv 
s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo 
ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami 
práce, snižují nebezpečí poranění osob.

c) Je nutno vyvarovat se neůmyslnému spuš-
tění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač 
před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo 
při připojování bateriové soupravy, zvedá-
ním či přenášením nářadí v poloze vypnuto. 
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojo-
vání vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být 
příčinou nehod.

d) Před zapnutím nářadí je nutno odstranit 
všechny seřizovací nástroje nebo klíče. 
Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn 
k otáčející se části elektrického nářadí, může být 
příčinou poranění osob.

e) Obsluha musí pracovat jen tam, kam bez-
pečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat 
stabilní postoj a rovnováhu. To umožní lepší 
kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných 
situacích.















2726 SKSK

 Obr. 7 • UPOZORNENIE
 y Kosačka nie je určená na dlhodobé a veľkoplošné 
kosenie a záťaž ako pojazdná elektrická alebo 
benzínová kosačka. 

 y Kosačka je určená najmä na drobnejšie vysekáva-
cie práce v ťažko prístupných miestach, kde nie je 
možné kosiť pojazdnou kosačkou. 
Pri používaní strunovej kosačky robte pravidelné 
prestávky, aby nedošlo k spáleniu motora!

 • UPOZORNENIE
 y Prevádzkový spínač nesmie byť zaistený v stlačenej pozí-
cii pre trvalý chod, napr. zaistením sťahovacou páskou.

PREDĹŽENIE STRUNY

 y Pozrite kapitolu V.

 Batéria je vybavená elektronickou ochranou 
proti úplnému vybitiu, ktoré ju poškodzuje. 
Táto ochrana neumožní pokles napätia batérie 
pod určitú hodnotu, ktorá je pre ňu škodlivá.

 y Elektronická ochrana proti úplnému vybitiu batérie sa 
prejavuje tak, že sa chod kosačky náhle zastaví aj pri 
stlačenom prevádzkovom spínači. Po dostatočne dlhom 
čase dôjde po opätovnom stlačení prevádzkového 
spínača k opätovnému uvedeniu aku kosačky do prevá-
dzky, ale potom sa jej prevádzka opäť náhle zastaví.

VYPNUTIE KOSAČKY

 y Na vypnutie kosačky uvoľnite prevádzkový spínač.

Kosačka sa musí vypnúť a batéria z kosačky vybrať vždy 
v nasledujúcich prípadoch:

a) kedykoľvek používateľ odíde od stroja 

b) pred odstránením zablokovania

c) pred kontrolou, čistením alebo prácou na stroji

d) po prejdení cudzieho predmetu, aby sa stroj mohol 
prezrieť kvôli poškodeniu

e) pokiaľ stroj začne nadmerne vibrovať, je nutné ho 
okamžite skontrolovať

 y Kosačku neprenášajte, ak je v prevádzke. Pred odlože-
ním ju vypnite a vyčkajte, až sa rotujúce časti prestanú 
otáčať, pretože to môže spôsobiť nekontrolovateľný 
pohyb kosačky v dôsledku nežiaduceho kontaktu rotuj-
úcej časti kosačky o predmet.

 • UPOZORNENIE
 y Ak bude počas chodu prístroja zrejmý neštandardný 
zvuk, vibrácie či chod, prístroj ihneď vypnite, odpojte ho 
od prívodu el. prúdu a zistite a odstráňte príčinu neš-
tandardného chodu. Ak je neštandardný chod spôsobe-
ný poruchou vnútri prístroja, zaistite jeho opravu 
v autorizovanom servise značky Extol® prostredníctvom 
predávajúceho alebo sa obráťte priamo na autorizovaný 
servis (servisné miesta nájdete na webových stránkach 
v úvode návodu). 

Prístroj za chodu vytvára elektromagne-
tické pole, ktoré môže negatívne ovplyvniť 
fungovanie aktívnych či pasívnych lekár-
skych implantátov (kardiostimulátorov) 

a ohroziť život používateľa. Pred používaním tohto 
náradia sa informujte u lekára alebo výrobcu implantá-
tu, či môžete s týmto prístrojom pracovať.

VII. Servis a údržba

 • VÝSTRAHA
 y Pred montážnymi a servisnými/údržbo-
vými úkonmi stroja odoberte batériu.  

VLOŽENIE CIEVKY SO STRUNOU

 y V prípade vyčerpania struny z cievky do unášača 
vložte novú cievku so strunou podľa nižšie uvedeného 
postupu.

1. Stlačte súčasne obe tlačidlá na kryte unášača podľa 
obr. 8, krok 1. a kryt unášača odoberte, obr. 8, krok 2.

nárazu, ďalej ochranu sluchu, pracovný odev s dlhými 
rukávmi a nohavicami, pracovnú obuv s protišmykovou 
podrážkou a pracovné rukavice.

 

 • VÝSTRAHA
 y Ruky a nohy udržujte v dostatočnej 
bezpečnej vzdialenosti od rotujúcich 
častí stroja. Nebezpečenstvo poranenia 
rotujúcimi časťami. Kosačku uveďte do 
prevádzky iba v prípade, ak sú ruky a nohy dostatočne 
ďaleko od rotujúcich častí. 

 y Rotujúce časti sú  
v pohybe ešte nejaký 
čas po uvoľnení prevád-
zkového spínača kosač-
ky, preto dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože hrozí 
nebezpečenstvo úrazu pohyblivými časťami. 
Nedotýkajte sa pohyblivých nebezpečných častí skôr, 
než sa odoberie zdroj napájania (batéria) a kým sa 
pohyblivé nebezpečné časti celkom nezastavia.

 y Pred použitím kosačky  
zaistite, aby v priestore 
kosenia neboli žiadni ľudia 
a zvieratá, pretože hrozí 
nebezpečenstvo úrazu odle-
tujúcimi predmetmi. Zaistite 
bezpečnú vzdialenosť ľudí, 
najmä detí a zvierat. So strojom nepracujte, ak sú v blíz-
kosti ľudia, najmä deti alebo zvieratá.

 y Kosačku nepoužívajte za zlých poveternostných podm-
ienok, obzvlášť ak hrozí riziko bleskov.

 y Kosačku chráňte pred dažďom.

 y S kosačkou pracujte len za plného denného svetla alebo 
pri dobrom umelom osvetlení, aby bolo dobre vidieť, či 
v trávniku nie sú prípadne nežiaduce cudzie predmety, 
ktoré môžu byť vymrštené alebo napájací kábel, ktorý 
môže byť rotujúcou strunou poškodený.

 y Kosačku uchopte prirodzene za prednú (prídavnú) 
a hlavnú rukoväť a zaujmite stabilný postoj tela (obr. 6). 

 Obr. 6

ZAPNUTIE KOSAČKY 

1. Hlavu kosačky umiestnite mimo sekaného porastu, t. 
j. aby motor nebol pri uvedení do prevádzky zaťažený.

2. Stlačte tlačidlo na odistenie prevádzkového spínača 
(obr. 1, pozícia 9) 

3. Stlačte prevádzkový spínač (obr. 1, pozícia 10).

 • UPOZORNENIE
 y Nadbytočná dĺžka struny bude odseknutá nožom pri 
uvedení kosačky do prevádzky, čo môže byť sprevá-
dzané miernym „šklbnutím“ kosačky pri uvedení do 
prevádzky. 

 y Pri uchopení kosačky podľa obr. 6 veďte kosačku pri-
merane pozvoľnými kyvadlovými pohybmi zo strany na 
stranu do sekaného porastu pri rýchlosti chôdze zodpo-
vedajúcej kvalite kosenia a aby nedošlo k preťažovaniu 
motora. 
Počas práce s kosačkou sa nenakláňajte, po celý čas udr-
žujte rovnováhu. Vždy si buďte istí pri státí na svahoch 
a pri chôdzi; nikdy so strojom nebehajte.

 y Kosačku nepreťažujte! Preťaženie sa prejavuje 
„unaveným“ zvukom motora a nižšími otáčkami. 
Proces kosenia je najrýchlejší pri čo najvyšších 
otáčkach.

 y Vyšší porast nekoste jednorazovo na požadovanú výšku 
porastu, ale v niekoľkých stupňoch, aby nedochádzalo 
k preťaženiu motora, pozrite obr. 7.
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Výrazom „ elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených 
výstražných pokynoch je myslené elektrické náradie napája-
né (pohyblivým prívodom) zo siete, alebo elektrické náradie 
napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA

a) Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote 
a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory 
bývajú príčinou nehôd.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, 
kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa 
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo 
prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré 
môžu zapáliť prach alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia zabráňte 
v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete ruše-
ní, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

a) Vidlice pohyblivého prívodu elektrického 
náradia musia vyhovovať sieťovej zásuvke. 
Vidlice sa nesmú žiadnym spôsobom upravo-
vať. S náradím, ktoré má ochranné spojenie 
so zemou, sa nesmú používať žiadne zásuv-
kové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené 
úpravami a príslušné zásuvky obmedzia nebezpečen-
stvo úrazu elektrickým prúdom.

b) Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzem-
nených predmetov, ako je napr. potrubie, 
teleso ústredného vykurovania, sporáky 
a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.

c) Elektrické náradie nesmiete vystavovať 
dážďu, vlhku alebo aby bolo mokré. Ak sa do 
elektrického náradia dostane voda, zvýši sa nebezpe-
čenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Pohyblivý prívod sa nesmie používať na iné 
účely. Elektrické náradie sa nesmie nosiť 
alebo ťahať za prívod, ani sa NESMIE ťahom 
za prívod odpojovať vidlica zo zásuvky. 
Prívod je treba chrániť pred teplom, mastno-
tou, ostrými hranami alebo pohyblivými čas-
ťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak elektrické náradie používate vonku, pou-
žívajte predlžovací kábel vhodný na vonka-

jšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu 
na použitie vonku obmedzuje nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.

f) Ak používate elektrické náradie vo vlhkých 
priestoroch, používajte napájanie chránené 
prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD 
obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

 Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahradený 
pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič 
unikajúceho prúdu (ELCB)“.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

a) Pri používaní elektrického náradia musí byť 
obsluha pozorná, musí sa venovať tomu, 
čo práve robí a musí sa sústrediť a triezvo 
uvažovať. Elektrické náradie sa nesmie pou-
žívať, ak je obsluha unavená alebo pod vply-
vom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková 
nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže 
viesť k vážnemu poraneniu osôb.

b) Používať osobné ochranné pracovné pros-
triedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné 
pomôcky ako je napr. respirátor, bezpečnostná obuv 
s  úpravou proti šmyku, tvrdá pokrývka hlavy alebo 
ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami 
práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Musíte zabrániť neúmyselnému spusteniu 
stroja. Uistite sa, či je spínač pred zapojením 
vidlice do zásuvky a/alebo pri pripájaní baté-
riovej súpravy, zdvíhaním alebo prenášaním 
náradia v polohe vypnuté. Prenášanie náradia 
s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia 
so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

d) Skôr ako náradie zapnete, odstráňte 
všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. 
Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý necháte pripev-
nený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže 
byť príčinou poranenia osôb.

e) Obsluha musí pracovať len tam, kde bez-
pečne dosiahne. Obsluha musí vždy udrži-
avať stabilný postoj a rovnováhu. To umožní 
lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v nepredví-
dateľných situáciách.

f) Vhodne sa obliekajte. Nepoužívajte voľné 
odevy ani šperky. Obsluha musí dbať na to, 

Obr. 8

1. 1.

2.

2. Z unášača vyberte cievku bez struny a do unášača 
vložte novú cievku so strunou s označením 8895712A, 
ktorá je určená pre tento model kosačky.

3. Novú cievku so strunou riadne usaďte do unášača 
a potom koniec struny prevlečte otvorom unášača. 

4. Kryt unášača nasaďte na unášač tak, aby došlo k jeho 
zacvaknutiu. Presvedčte sa o riadnom nasadení krytu 
na unášači, inak by po uvedení kosačky do prevádzky 
kryt a cievka odleteli do okolia.

 • UPOZORNENIE 
 y Kosačka sa musí používať iba s originálnymi náhrad-
nými dielmi výrobcu, inak kosačka nebude fungovať 
správne a dôjde k jej poškodeniu. 
Musí sa používať originálna cievka s originálnou stru-
nou. Materiál struny má špecifické vlastnosti vzhľadom 
na otáčky motora kosačky a priemer cievky. Použitie 
inej neoriginálnej struny a/alebo cievky a/alebo krytu 
unášača povedie k tomu, že sekací systém kosačky 
nebude správne fungovať, čo môže viesť k nadmerným 
vibráciám kosačky, vysokej spotrebe struny, zvýšeniu 
emisií hluku a poškodeniu stroja alebo k zraneniu osôb 
či zvierat. 
Správne fungovanie sekacieho systému kosačky 
a správne kosenie je závislé od celej zostavy (unášač 
– cievka – struna – kryt unášača) a táto zostava je svo-
jimi vlastnosťami špecifická pre tento model kosačky. 

DOSTUPNÉ NÁHRADNÉ DIELY  
V PRÍPADE POTREBY

Náhradný diel
Označenie modelu 

(objednávacie číslo)

Cievka so strunou, 2 ks 8895712A

Kryt unášača 8895712B

Zostava: unášač + struna 
s cievkou + kryt unášača 

8895712C

Batérie/nabíjačky pozrite tabuľku 1

Tabuľka 3
 y Upozornenie: Do kosačky nikdy nepoužívajte kovové 
žacie struny alebo inú strunu, než ktorá je pre túto 
kosačku určená.

ČISTENIE

 y Pravidelne kontrolujte a čistite vetracie otvory motora 
a po použití kosačku očistite.

 y Vetracie otvory motora čistite štetcom alebo technic-
kým vysávačom a pod.

 y Na odstránenie zvyškov trávy na spodnej strane krytu 
použite špachtľu alebo kefu. Nikdy kosačku nečistite 
vodou a na odstránenie prichytených zvyškov trávy 
nepoužívajte drôtené kefy, inak by došlo k poškodeniu 
plastových častí kosačky.

 y Oprava náradia v prípade poruchy sa musí z bezpeč-
nostných dôvodov vykonať iba v autorizovanom servise 
značky Extol® (servisné miesta nájdete na webových 
stránkach v úvode návodu). Na opravu sa musia použiť 
originálne náhradné diely výrobcu.

VIII. Všeobecné 
bezpečnostné pokyny

 • VÝSTRAHA!
Je nutné prečítať všetky bezpečnostné pokyny, 
návod na používanie, obrázky a predpisy dodané 
s týmto náradím. Nedodržanie všetkých nasledujúcich 
pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku 
požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Všetky pokyny a návod na používanie musíte uscho-
vať, aby bolo možné do nich neskoršie nahliadnuť.
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vodou. Ak sa tekutina dostane do oka, 
vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutiny unikajúce 
z batérie môžu spôsobiť zápaly alebo popáleniny.

e) Batériová súprava alebo náradie, ktoré je 
poškodené alebo prestavané, sa nesmie pou-
žívať. Poškodené alebo upravené akumulátory sa 
môžu chovať nepredvídateľne, a môžu tak spôsobiť 
oheň, výbuch alebo nebezpečenstvo úrazu.

f) Batériové súpravy alebo náradie sa nesmie 
vystavovať ohňu alebo nadmernej teplote. 
Vystavenie ohňu alebo teplote vyššej ako 130°C môže 
spôsobiť výbuch.

G) Dodržujte všetky pokyny pre nabíjanie 
a nenabíjajte batériovú súpravu alebo nára-
die mimo tepelný rozsah, ktorý je uvedený 
v návode na používanie. 
Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách, 
ktoré sú mimo uvedený rozsah, môže spôsobiť poško-
denie batérie a zvýšiť riziko požiaru.

6) SERVIS

a) Opravy vášho batériového náradia zverte 
kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať 
identické náhradné diely. Tak bude zaistená 
rovnaká úroveň bezpečnosti náradia, aká bola pred 
jeho opravou.

b) Poškodené batériové súpravy sa nesmú 
nikdy opravovať. Oprava batériových súprav by 
mala byť vykonaná iba u výrobcu alebo v autorizo-
vanom servise.

IX. Bezpečnostné pokyny 
pre nabíjačku a nabíjanie

 y Pred nabíjaním si prečítajte návod na používanie.

 y Nabíjačka je určená iba na nabíjanie vo 
vnútorných priestoroch. Je nutné ju chrániť 
pred dažďom, vysokou vlhkosťou a teplotami nad 40 °C.

 y Nabíjačka je určená na nabíjanie iba povolených mode-
lov batérií a nesmie sa použiť na nabíjanie iných batérií 
alebo na iný účel.

 y Zamedzte používaniu nabíjačky osobám (vrátane detí), 
ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť 
či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpeč-

nom používaní spotrebiča bez dozoru alebo poučenia. 
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Všeobecne sa nebe-
rie do úvahy používanie nabíjačky veľmi malými deťmi 
(vek 0 – 3 roky vrátane) a používanie mladšími deťmi 
bez dozoru (vek nad 3 roky a pod 8 rokov). Pripúšťa sa, 
že ťažko hendikepovaní ľudia môžu mať potreby mimo 
úrovne stanovenej touto normou (EN 60335-1 a EN 
60335-2-29).

 y Pri nabíjaní zaistite vetranie, pretože pri nabíjaní môže 
dôjsť k úniku pár, ak je batéria poškodená v dôsledku 
zlého zaobchádzania (napr. v dôsledku pádu).

 y Nabíjačku používajte v rozmedzí okolitej teploty 10 °C 
až 40 °C.

 y Nabíjačku, jej napájací kábel a zásuvkovú vidlicu kábla 
chráňte pred mechanickým či tepelným poškodením.

X. Bezpečnostné pokyny 
pre batériu

 y Batériu chráňte pred dažďom, mrazom, vysokou 
vlhkosťou, vysokými teplotami (nad 50 °C), pred 
mechanickým poškodením (nárazy a pády), nikdy 
batériu neotvárajte, nespaľujte a neskratujte. Batériu 
skladujte odobratú z prístroja a skladujte ju plne nabitú 
a z dôvodu udržania čo najdlhšej životnosti batérie, 
ju po niekoľkých mesiacoch plne nabite (po každých 
6 mesiacoch). 

 y Nabíjacie konektory batérie chráňte pred znečistením, 
deformáciou či iným poškodením a pred vodivým 
premostením kontaktov prelepením konektorov napr. 
lepiacou páskou, aby nedošlo k jej skratovaniu a násled-
ne k požiaru či výbuchu.

 y Zaistite, aby sa s batériou nehrali deti.

aby mala clasy a odev dostatočne ďaleko od 
pohyblivých častí. Voľné odevy, šperky a dlhé 
vlasy môžu zachytiť pohybujúce sa časti.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky na pripojenie 
zariadenia na odsávanie a zachytávanie 
prachu, zaistite, aby také zariadenia boli pri-
pojené a správne používané. Používanie týchto 
zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené 
vznikajúcim prachom.

h) Obsluha nesmie dopustiť, aby sa z dôvodu 
rutiny, ktorá vychádza z častého používania 
náradia, stala samoľúbou a začala ignorovať 
zásady bezpečnosti náradia. Neopatrná činnosť 
môže v zlomku sekundy spôsobiť závažné poranenie.

4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA  
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

a) Elektrické náradie sa nesmie preťažovať. 
Používajte správne elektrické náradie, ktoré 
je určené na vykonávanú prácu. Správne elek-
trické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať 
prácu, na ktorú bolo skonštruované.

b)  Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré 
nejde zapnúť a vypnúť spínačom. Každé 
elektrické náradie, ktoré nejde ovládať spínačom, je 
nebezpečné a musí byť opravené.

c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou 
príslušenstva alebo pred uskladnením 
elektrického náradia je treba vytiahnuť 
vidlicu zo sieťovej zásuvky a/alebo odobrať 
batériovú súpravu z elektrického náradia, ak 
je odnímateľná. Tieto preventívne bezpečnostné 
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného 
spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie uskladňujte 
mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, 
ktoré neboli zoznámené s elektrickým nára-
dím alebo s týmito pokynmi, aby náradie 
používali. Elektrické náradie je v rukách neskúse-
ných užívateľov nebezpečné.

e) Elektrické náradie a príslušenstvo je nutné 
dodržiavať. Kontrolujte nastavenie pohy-
bujúcich sa častí a ich pohyblivosť , zame-
riavajte sa na praskliny, zlomené súčasti 
a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré by mohli 
ohroziť funkčnosť elektrického náradia. Ak 

je náradie poškodené, pred ďalším použitím 
zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobe-
ných nedostatočnou údržbou elektrického náradia.

f) Rezacie nástroje je treba udržiavať ostré 
a čisté. Správne udržiavané a nabrúsené rezacie 
nástroje sa zachytia alebo zablokujú o materiál 
s oveľa menšou pravdepodobnosťou a práca s nimi 
sa ľahšie kontroluje.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné 
nástroje atď, používajte v súlade s týmito 
pokynmi, takým spôsobom, aký je predpí-
saný pre konkrétne elektrické náradie, a to 
s ohľadom na dané podmienky práce a druh 
vykonávanej práce. Používanie elektrického nára-
dia na vykonávanie iných činností, než tých pre ktoré 
bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

h) Rukoväte a povrchy na uchopenie je treba 
udržiavať suché, čisté a bez mastnoty. 
Šmykľavé rukoväte a povrchy na uchopenie neumož-
ňujú v neočakávaných situáciách bezpečné držanie 
a kontrolu náradia.

5) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA  
BATÉRIOVÉHO NÁRADIA

a) Náradie nabíjajte iba nabíjačkou, ktorá je 
určená výrobcom. Nabíjacie zariadenie, ktoré 
môže byť vhodné pre jeden typ batériovej súpravy, 
môže byť pri použití s inou batériovou súpravou 
príčinou vzniku požiaru.

b) Náradie používajte iba s batériovou súpra-
vou, ktorá je výslovne určená pre dané 
náradie. Používanie akýchkoľvek iných batériových 
súprav môže byť príčinou vzniku úrazu alebo požiaru.

c) Pokiaľ sa batériová súprava práve nepouží-
va, chráňte ju pred stykom s inými kovovými 
predmetmi ako sú kancelárske sponky, 
mince, kľúče, klince, skrutky, alebo iné malé 
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť spo-
jenie jedného kontaktu batérie s druhým. 
Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popá-
leniny alebo požiar.

d) Pri nesprávnom používaní môžu z batérie 
unikať tekutiny; vyvarujte sa kontaktu 
s nimi. Ak dôjde k náhodnému styku s týmito 
tekutinami, opláchnite postihnuté miesto 
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ES Vyhlásenie o zhode
Predmet vyhlásenia – model, identifikácia výrobku:

Aku strunová kosačka 20 V
Záber kosenia 30 cm; Otáčky bez zaťaženia 7 500 min-1

Extol® Premium 8895712  
(variant s batériou a nabíjačkou)

Extol® Premium 8895713  
(variant bez batérie a bez nabíjačky)

Výrobca Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode so všetkými príslušnými ustanoveniami harmonizačných 
právnych predpisov Európskej únie: 

2006/42 ES; (EÚ) 2011/65; (EÚ) 2014/30; 2000/14 ES. 
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú), ktoré boli použité na posúdenie 
zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN 60335-1:2012, EN 50636-2-91:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2017; 
EN 55014-2:2015; EN IEC 63000:2018; EN ISO 3744:2010, ISO 11094:1991.

Kompletizáciu technickej dokumentácie (2006/42 ES a 2000/14 ES) vykonal Martin Šenkýř so sídlom na adrese spoločnosti 
Madal Bal a.s., Priemyselná zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika. 

Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozícii na adrese spoločnosti Madal Bal, a.s.
Postup posúdenia zhody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Overenie jednotlivého zariadenia notifikovanou osobou č.: 

0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Nemecko.

Nameraná hladina akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ (2000/14 ES): 
88,8 dB (A); neistota K = ± 3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu zariadenia (2000/14 ES): 96 dB(A).

Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode: Zlín, 5. 8. 2020

V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.: 

Martin Šenkýř
člen predstavenstva spoločnosti 

XIV. Skladovanie
SKLADOVANIE AKU KOSAČKY 

 y Pred uskladnením aku kosačky z nej odoberte batériu 
– ak je batéria v prístroji, rýchlejšie sa vybíja. Aku 
kosačku a nabíjačku skladujte na suchom mieste mimo 
dosahu detí s teplotami do 40 °C. Náradie a nabíjačku 
chráňte pred priamym slnečným žiarením, sálavými 
zdrojmi tepla, mechanickým poškodením, vlhkosťou 
a vniknutím vody.

SKLADOVANIE BATÉRIE

 y Batériu chráňte pred dažďom, mrazom, vysokou vlhko-
sťou, teplotami nad 50 °C, pred mechanickým poškode-
ním (napr. pádom) a nikdy ju neotvárajte, nespaľujte. 
Pred uskladnením aku náradia z neho odoberte batériu 
a batériu plne nabite. Z dôvodu udržania čo najdlhšej 
životnosti batérie ju po niekoľkých mesiacoch (najdlhšie 
po šiestich mesiacoch) plne nabite.

 y Pri mraze alebo vysokých teplotách sa výrazne 
znižuje kapacita batérie a batériu to poškodzuje.

 y Kontakty batérie chráňte pred znečistením, deformáci-
ou či iným poškodením a zamedzte vodivému premos-
teniu kontaktov batérie prelepením konektorov napr. 
lepiacou páskou, aby nedošlo ku skratovaniu batérie, 
v ktorého dôsledku môže dôjsť k požiaru či výbuchu. 

 y Zaistite, aby sa s batériou či aku náradím nehrali deti.

XV. Likvidácia odpadu
 y Obaly vyhoďte do príslušného kontajnera na triedený 
odpad.

 y Nepoužiteľná aku kosačka a nabíjačka 
sú elektrozariadenia, ktoré sa nesmú 
vyhadzovať do zmesového odpadu, ale 
podľa európskej smernice (EÚ) 2012/19 
sa musia odovzdať na ekologickú lik-
vidáciu/recykláciu na príslušné zberné 
miesta elektroodpadu.

 y Pred odovzdaním aku kosačky na likvidáciu  
sa musí z prístroja odobrať batéria, ktorá 
sa takisto nesmie vyhodiť do zmesového 
odpadu (smernica 2006/66 ES), ale je 
nutné ju odovzdať na ekologickú likvidá-
ciu do spätného zberu batérií oddelene. 
Informácie o zberných miestach dostanete u predávajú-
ceho alebo na miestnom obecnom úrade.

XVI. Záručná lehota (práva 
z chybného plnenia)

 y Na výrobok sa vzťahuje záruka (zodpovednosť za chyby) 
2 roky od dátumu predaja. Ak o to kupujúci požiada, je 
predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné 
podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej 
forme podľa zákona.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS 
Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru  

sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili. 
Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť  

na náš autorizovaný servis. 
Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk. 

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie,  
poradíme Vám na:  

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70  
E-mail: servis@madalbal.sk
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VII. Szerviz és karbantartás

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y Szerelési vagy karbantartási tevékeny-
ségek előtt az akkumulátort vegye ki 
a készülékből.  

A DAMILT TARTALMAZÓ ORSÓ 
BEHELYEZÉSE

 y Amikor a damil elfogy az orsóról, akkor új, damilt tar-
talmazó orsót kell a menesztőbe tenni.

1. A menesztő oldalán egyidejűleg nyomja meg a gom-
bot (8. ábra 1. lépés), majd vegye le a fedelet (8. ábra 
2. lépés).

8. ábra

1. 1.

2.

2. A menesztőből vegye ki az üres orsót, majd tegyen 
be egy új, feltekert damilt tartalmazó orsót (rendelési 
száma: 8895712A).

3. Az orsót szabályszerűen tegye a menesztőbe, majd 
a damil végét bújtassa át a furaton. 

4. A menesztőre tegye fel a fedelet, kattanás jelzi 
a megfelelő rögzítést. Ha a fedél nincs megfelelő 
módon rögzítve, akkor a készülék bekapcsolása után 
a fedél és az orsó kirepül a készülékből.

 • FIGYELMEZTETÉS! 
 y A készülékhez csak eredeti alkatrészeket használjon, 
ellenkező esetben nem fog megfelelő módon működni, 
és sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 
A készülékbe csak eredeti orsót és eredeti damilt tegy-
en be. A damil anyagát és méretét a motor fordulatszá-
mát figyelembe véve határoztuk meg. Ha a készülékbe 

nem eredeti orsót, damil vagy fedelet szerel be, akkor 
a készülék nem fog megfelelő módon működni, erősen 
berezeghet, nagy lesz a damil-fogyasztás, hangosabb 
lesz a készülék üzemeltetése, a készülék megsérülhet, 
vagy anyagi kárt és személyi sérülést is okozhat. 
A minőségi fűnyírást csak az eredeti menesztő; orsó; 
damil; fedél használata biztosítja. Ennek az egységnek 
a tulajdonságait konkrétan ehhez a fűnyíró típushoz 
fejlesztettük ki. 

VÁSÁROLHATÓ PÓTALKATRÉSZEK

Pótalkatrész
Típusszám (rendelési 

szám)

Orsó, damillal, 2 db 8895712A

Menesztő fedél 8895712B

Menesztő+ orsó és damil 
+ fedél egység 

8895712C

Akkumulátorok és akku-
mulátortöltők 

lásd a 1. táblázatot

3. táblázat
 y Figyelmeztetés! Az orsóra (fém) drótot, vagy a műszaki 
adatoknál feltüntetett paraméterektől eltérő damilt 
feltekerni tilos.

TISZTÍTÁS

 y A motor szellőzőnyílásait gyakran ellenőrizze le és 
tisztítsa meg, a fűnyíró használata után a szellőzőnyílá-
sokat mindig tisztítsa ki.

 y A motor szellőzőnyílásait ecsettel vagy kis kefével 
tisztítsa ki.

 y A készülékről a fűmaradványokat kefével (esetleg 
kaparóval), vagy ecsettel távolítsa el. A fűnyírót vízsu-
gárral tisztítani tilos! A rátapadt füvet ne próbálja fém 
szerszámokkal (pl. acél drótkefe) eltávolítani, mert 
megkarcolja a készülék műanyag felületeit.

 y Amennyiben a készülék meghibásodik, akkor azt (biz-
tonsági okokból) vigye Extol® márkaszervizbe javításra. 
A szervizek jegyzékét a használati útmutató elején fel-
tüntetett honlapunkon találja meg. A javításához csak 
eredeti alkatrészeket szabad felhasználni.

 7. ábra • FIGYELMEZTETÉS!
 y Ez a fűnyíró nem alkalmas nagy területek kas-
zálására vagy hosszan tartó fűnyírásra (az ilyen 
munkákat hagyományos - elektromos vagy ben-
zinmotoros - fűnyíró géppel végezze el). 

 y A damilos fűnyíróval elsősorban nehezen hoz-
záférhető helyeken, vagy a gyepszéleken lehet 
füvet nyírni (ahol a hagyományos fűnyíró gép 
már nem tudja a füvet levágni). 
A damilos fűnyíró használata során tartson gya-
kran szünetet, hogy a motor ne melegedjen fel 
túlságosan!

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A működtető kapcsolót benyomott állapotban rögzíteni 
tilos (pl. ragasztószalaggal).

A DAMIL KIHÚZÁSA

 y Lásd az V. fejezetet

 Az akkumulátor védve van a mélylemerülés 
ellen. A mélylemerülés az akkumulátor 
meghibásodását okozza. A védelem nem 
engedi, hogy az akkumulátor feszültsége 
egy meghatározott érték alá süllyedjen.

 y Amennyiben az akkumulátor túlságosan lemerül, akkor 
a fűnyíró magától lekapcsol (a működtető kapcsoló 
benyomása mellett). A működtető kapcsoló felenge-
dése, majd ismételt benyomása után a fűnyíró rövid 
még ideig működik, majd ismételten kikapcsol.

 y

A FŰNYÍRÓ KIKAPCSOLÁSA

 y A fűnyíró kikapcsolásához a működtető kapcsolót engedje el.

A fűnyírót le kell kapcsolni és az akkumulátort is ki kell húzni, ha:

a) a készüléket felügyelet nélkül hagyja, 

b) a gép leblokkolását szeretné megszüntetni,

c) a gépen ellenőrzést, tisztítást, beállítást vagy karban-
tartást kíván végrehajtani,

d) valamilyen tárgynak ütközött a gép vagy a damil, és 
a készüléket szeretné ellenőrizni,

e) a készülék erősen berezeg és azt szeretné azonnal 
leellenőrizni.

 y A készüléket ne hordozza, ha az még forgásban van. 
A készülék lehelyezése előtt várja meg a forgó részek 
teljes lefékeződését, ellenkező esetben a forgó damil 
vagy a menesztő elakadása a gép megdobásával járhat.

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y Ha a készülék használata közben szokatlan jelenséget 
észlel: zaj, rezgés stb. akkor az azonnal kapcsolja le, 
a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból és 
próbálja megállapítani a jelenség okát. Amennyiben 
a jelenség a készülék hibájára utal, akkor a készüléket 
az Extol® márkaszervizben javíttassa meg (a szervizek 
jegyzékét az útmutató elején feltüntetett honlapunkon 
találja meg). A gép javítását az eladó üzletben vagy 
a márkaszervizben rendelje meg. 

A készülék működés közben elektromág-
neses mezőt hoz létre, amely negatívan 
befolyásolhatja az aktív vagy passzív 
orvosi implantátumok (pl. szívritmus sza-

bályozó készülék) működését és életveszélyes helyzetet 
idézhet elő. Ha ilyen készüléket kíván használni, akkor 
előbb konzultáljon a kezelőorvosával.



4746 HUHU

csúszásgátló védőcipő, fejvédő sisak, fülvédő stb.) 
előírásszerű használatával csökkentheti a baleseti 
kockázatokat.

c) Előzze meg a véletlen gépindításokat. Az 
elektromos kéziszerszám mozgatása és 
szállítása során a hálózati vezetéket húzza ki 
az aljzatból, az ujját pedig vegye le a főkap-
csolóról. Ez érvényes arra az esetre is, ha 
a kéziszerszámba akkumulátort szerel be. 
Ha az elektromos kéziszerszám mozgatásakor az ujja 
a főkapcsolón marad, akkor a gép véletlenül elindul-
hat, aminek súlyos sérülés lehet a következménye.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása 
előtt abból távolítsa el a beállításhoz szük-
séges szerszámokat és kulcsokat. A forgó 
géprészben maradt kulcs vagy más tárgy súlyos 
balesetet okozhat.

e) Csak biztonságosan elérhető távolságban 
dolgozzon a géppel. Munka közben álljon sta-
bilan és biztonságosan a lábán. Így bármilyen 
körülmények között megőrizheti uralmát a gép felett.

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Forgó 
gépek használata esetén ékszereket, 
laza ruhát viselni tilos. Ügyeljen arra, 
hogy a haja, a ruhája, vagy a kesztyűje ne 
kerülhessen a forgó alkatrészek közelébe. 
A laza ruhát, a lógó ékszereket, vagy a hosszú hajat 
a gép forgó alkatrészei elkaphatják.

g) Amennyiben a géphez lehet forgácsgyűjtőt, 
vagy por- és forgácselszívót csatlakoztatni, 
akkor ezt megfelelően csatlakoztassa az 
elektromos kéziszerszámhoz. Az elszívó és for-
gácsgyűjtő alkalmazásával védekezhet a por okozta 
kockázatokkal szemben.

h) A készülék gyakori használata nem jelenti 
azt, hogy elhanyagolhatja a biztonságos 
használat előírásait, a rutinszerű és figyel-
metlen munka súlyos balesetek előidézője 
lehet. A figyelmetlenség egy pillanat alatt is okoz-
hat súlyos balesetet.

4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM 
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

a) Az elektromos kéziszerszámot ne terhelje 
túl. A munka jellegének megfelelő elektro-
mos kéziszerszámot használjon. A megfelelően 

kiválasztott elektromos kéziszerszám biztosítja a ren-
deltetésének megfelelő biztonságot és hatékonyságot.

b) A meghibásodott főkapcsolójú elektromos 
kéziszerszámot ne használja. A hibás főkapcso-
lóval rendelkező elektromos kéziszerszám használata 
veszélyes, a készüléket meg kell javítatni.

c) Beállítás, tartozékcsere, karbantartás, 
vagy a kéziszerszám lehelyezése előtt az 
elektromos kéziszerszám csatlakozódugóját 
húzza ki a fali aljzatból (illetve vegye ki az 
akkumulátort, ha az kivehető). Ezzel megaka-
dályozhatja a véletlen gépindítást az ilyen jellegű 
munkák végrehajtása közben.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszers-
zámot gyerekektől, valamint a használati 
utasítást nem ismerő személyektől elzárva 
tárolja, és ezeknek ne engedje a kéziszers-
zám használatát sem. Az elektromos kéziszers-
zám hozzá nem értő kezekben veszélyes lehet.

e) Az elektromos kéziszerszámot és tartozékait 
karban kell tartani. Az elektromos kéziszers-
zámot, a működtető és mozgó részeit, a bur-
kolatokat és a védelmi elemeket a haszná-
latba vétel előtt ellenőrizze le. Sérült, 
repedt, vagy rosszul beállított és a szabály-
szerű működést zavaró hibákkal rendelkező 
kéziszerszámmal dolgozni tilos. A sérült és 
hibás kéziszerszámot az újbóli használatba 
vétele előtt javítassa meg. A karbantartások 
elmulasztása és elhanyagolása balesetet okozhat.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágós-
zerszámokat. A megfelelően karbantartott és 
élezett vágószerszámokkal jobb a megmunkálás 
hatékonysága, és kisebb a kockázata a vágószerszám 
leblokkolásának.

g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozéko-
kat és vágószerszámokat csak a használati 
utasítás előírásai szerint, valamint a ren-
deltetésének megfelelő módon, továbbá 
az adott munkakörülményeket és a munka 
típusát is figyelembe véve használja. A ren-
deltetéstől eltérő géphasználat veszélyes és váratlan 
helyzeteket hozhat létre.

h) A kéziszerszám fogantyúit és markolatait 
tartsa tiszta, száraz, zsír- és olajmentes 

VIII. Általános biztonsági 
utasítások

 • FIGYELMEZTETÉS!
A jelen kéziszerszámhoz mellékelt használati 
útmutatót, biztonsági előírásokat és egyéb uta-
sításokat olvassa el. Az alábbi biztonsági és használati 
utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy 
súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A használati útmutatót és az egyéb előírásokat 
őrizze meg, hogy később is el tudja olvasni.

A következő figyelmeztető utasításokban szereplő „elek-
tromos kéziszerszám“ kifejezés alatt hálózati vezetéken 
keresztül az elektromos hálózatról, vagy akkumulátorról 
táplált (elektromos hálózattól független) elektromos kézis-
zerszámot kell érteni.

1) BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET

a) A munkahelyet tartsa tisztán és biztosítsa 
a megfelelő világítást. A rendetlen és rosszul 
megvilágított munkahely baleset forrása lehet.

b) Az elektromos kéziszerszámmal ne dolgoz-
zon robbanásveszélyes helyen (gyúlékony 
folyadékok és gázok közelében, vagy poros 
levegőjű helyen). Az elektromos szerszámban 
keletkező szikrák a port vagy a robbanásveszélyes 
anyagokat berobbanthatják.

c) Az elektromos kéziszerszám használata 
közben a gyerekeket és az illetéktelen 
személyeket tartsa távol a munkahelytől. 
Ha megzavarják a munkájában, akkor elvesztheti az 
uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

a) A csatlakozódugót csak a dugónak megfelelő 
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A csatla-
kozódugót átalakítani tilos. A földeléses 
csatlakozódugót csak közvetlenül a földeléses 
aljzathoz szabad csatlakoztatni (elágazó 
használata tilos). Az áramütések elkerülése érde-
kében csak sértetlen csatlakozódugóval, és a dugónak 
megfelelő aljzatról üzemeltesse a kéziszerszámot.

b) Ügyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozzá 
földelt tárgyakhoz (fűtéscsövekhez, radiá-
torhoz, tűzhelyhez, hűtőszekrényhez stb.). 

Amennyiben a teste le van földelve, nagyobb az 
áramütés kockázata.

c) Az elektromos kéziszerszámot ne tegye ki eső 
vagy nedvesség hatásának. Az elektromos kézis-
zerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.

d) A hálózati vezetéket csak a rendeltetésének 
megfelelő célokra használja. Az elektromos 
kéziszerszámot ne húzza és ne szállítsa 
a hálózati vezetéknél megfogva. A hálózati 
csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva 
kihúzni a fali aljzatból, ehhez a művelethez 
a csatlakozódugót fogja meg. A hálózati 
vezetéket tartsa kellő távolságra a forró alka-
trészektől, olajos tárgyaktól és éles sarkoktól, 
valamint a gép mozgó részeitől. A sérült vagy 
összetekeredett hálózati vezeték balesetet okozhat.

e) A szabadban végzett munkákhoz csak 
hibátlan, és szabadban való munkákra alkal-
mas hosszabbítót használjon az elektromos 
kéziszerszámhoz. A szabadtéri használatra 
készült hosszabbító alkalmazásával csökkentheti az 
áramütés kockázatát.

f) Amennyiben az elektromos kéziszerszámot 
nedves, vizes helyen használja, akkor azt 
áram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati 
aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló 
(RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát. 

 Az áram-védőkapcsoló (RCD) kifejezéssel azonos 
jelentésű a „hibaáram védőkapcsoló (GFCI)” vagy 
a „földzárlat megszakító (ELCB)” is.

3)  SZEMÉLYI BIZTONSÁG

a) Az elektromos kéziszerszám használata 
közben legyen figyelmes, jól gondolja át 
mit fog csinálni, koncentráljon a munkára, 
a cselekedeteit pedig józan megfontolások 
vezéreljék. Az elektromos készüléket ne 
használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítós-
zert fogyasztott, vagy gyógyszerek hatása 
alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata 
közbeni pillanatnyi figyelmetlenség komoly balese-
tek forrása lehet.

b) Használjon egyéni védőeszközöket. Munka 
közben mindig viseljen védőszemüveget. 
Az elektromos kéziszerszám jellegétől függő 
munkavédelmi eszközök (például légszűrő maszk, 
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 Abb. 6

EINSCHALTEN DES TRIMMERS 

1. Platzieren Sie den Mähkopf außerhalb der geschnitte-
nen Vegetation auf, d.h. dass der Motor während der 
Inbetriebnahme nicht belastet wird.

2. Drücken Sie die Taste, um den Betriebsschalter zu 
entriegeln (Abb.1, Position 9). 

3. Drücken Sie den Betriebsschalter (Abb.1, Position 10).

 • HINWEIS
 y Überschüssiges Fadenlänge wird mit einem Messer 
geschnitten, wenn der Rasentrimmer in Betrieb 
genommen wird, was durch einen leichten „Ruck“ des 
Trimmers bei der Inbetriebnahme begleitet werden kann. 

 y Führen Sie den Trimmer beim Greifen gemäß Abb. 
6 in entsprechend allmählichen Pendelbewegungen 
von einer Seite zur anderen in die gemähte 
Vegetation mit einer der Mähqualität entsprechenden 
Gehgeschwindigkeit, um den Motor nicht zu überlasten. 
Lehnen Sie sich nicht zur Seite aus, während Sie 
mit dem Trimmer arbeiten, und halten Sie immer 
das Gleichgewicht. Sorgen Sie für eine stabile 
Körperstellung an Hängen und beim Gehen, das Laufen 
mit dem Gerät ist untersagt.

 y Überlasten Sie den Rasentrimmer nicht! Die Überlastung 
macht sich durch ein „müdes“ Geräusch und niedri-
gere Drehzahl bemerkbar. Das Mähen ist bei der 
höchsten Drehzahl am schnellsten.

 y Trimmen Sie eine höhere Vegetation nicht in einem 
Schritt auf die erforderliche Vegetationshöhe, sondern 
in mehreren Schritten, um eine Überlastung des Motors 
zu vermeiden (siehe Abb. 7).

 Abb. 7 • HINWEIS
 y Der Rasentrimmer ist nicht zum langzeitigen und 
großflächigen Mähen und einer Belastung wie 
ein fahrbarer elektrischer oder benzinbetriebe-
ner Rasenmäher bestimmt. 

 y Der Rasentrimmer ist vor allem zu Mäharbeiten an 
schwer zugänglichen Stellen bestimmt, die man 
mit einem fahrbaren Mäher nicht bearbeiten kann. 
Bei der Anwendung der Motorsense legen Sie 
regelmäßige Pausen ein, damit es zu keiner 
Verbrennung des Motors kommt!

 • HINWEIS
 y Der Betriebsschalter darf für den Dauerbetrieb nicht in 
der niedergedrückten Position verriegelt werden, z. B. 
durch Sichern mit einem Kabelbinder.

VERLÄNGERUNG VOM FADEN

 y Siehe Kapitel V.

 Der Akkumulator ist mit einem Schutz 
gegen Tiefentladung ausgestattet, die ihn 
beschädigt. Durch diesen Schutz kann die 
Batteriespannung nicht unter einen besti-
mmten Wert fallen, der für sie schädlich ist.

 y Der elektronische Schutz gegen eine volle Entladung 
der Batterie macht sich so bemerkbar, dass der 
Rasentrimmer plötzlich stillsteht, auch wenn der 
Betriebsschalter gedrückt ist. Nach einer ausreichend 
langen Zeit, wenn man den Betriebsschalter erneut 
drückt, geht der Rasentrimmer wieder an, aber später 
gleich wieder aus.

VI. Trimmerbetrieb 
– Arbeiten  
mit dem Trimmer

 • WARNUNG 
- SICHERHEITSANWEISUNGEN

 y Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des 
Trimmers, dass die Schutzvorrichtungen nicht beschä-
digt sind oder dass keine Sicherheitsvorrichtungen 
angebracht sind. Ein Rasentrimmer mit beschädigten, 
fehlenden oder losen Teilen darf nicht benutzt und 
muss in einer autorisierten Werkstatt der Marke Extol® 
repariert/für ein neues Produkt ausgetauschet werden. 

 • WARNUNG
 y Verhindern Sie die Benutzung des Rasentrimmers 
durch Kinder, Personen mit geminderter körperlicher 
Beweglichkeit, Sinneswahrnehmung oder geistigen 
Behinderungen, oder Personen ohne ausreichende 
Erfahrungen und Kenntnisse oder Personen, die mit 
diesen Anweisungen zur Gerätebedienung nicht 
vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass keine Kinder mit 
dem Rasentrimmer spielen. Das Alter des Bedieners 
kann durch nationale Vorschriften eingeschränkt sein.

 • WARNUNG
 y Immer im Gedächtnis haben, dass der Bediener oder 
Benutzer für Unfälle oder Risiken verantwortlich sind, die 
anderen Personen oder an ihrem Eigentum entstehen.

 • WARNUNG
 y Kontrollieren Sie vor der Benutzung des Rasentrimmer 
die Fläche, die Sie mähen wollen, und ob sich auf ihr 
keine fremden Gegenstände befinden, die vom roti-
erenden Faden herausgeschleudert werden können. 
Unerwünschte Gegenstände müssen vorher von der 
Fläche beseitigt werden.

 y Bei der Arbeit mit dem Trimmer ist ein zertifi-
zierter Augenschutz mit Seitenabdeckungen und 
Schlagfestigkeit sowie Gehörschutz, Arbeitskleidung 
mit langen Ärmeln und Hosen, Arbeitsschuhe mit rut-
schfesten Sohlen und Arbeitshandschuhe erforderlich.

 

 • WARNUNG
 y Halten Sie die Beine und Hände in 
einer ausreichenden Entfernung 
von rotierenden Teilen des Gerätes. 
Verletzungsfgefahr durch rotierende 
Teile. Setzen Sie den Rasentrimmer nur dann in Betrieb, 
wenn sich die Füße und Hände in einer ausreichenden 
Entfernung von rotierenden Teilen befinden. 

 y Rotierende Teile sind  
noch einige Zeit nach 
dem Loslassen des 
Betriebsschalters des 
Trimmers in Bewegung. Seien Sie daher besonders vor-
sichtig, da die Gefahr von Verletzungen durch bewegli-
che Teile besteht. Berühren Sie keine beweglichen 
gefährlichen Teile, bis die Stromversorgung (Batterie) 
entfernt wurde und die beweglichen gefährlichen Teile 
vollständig zum Stillstand gekommen sind.

 y Stellen Sie vor der Benutzung  
des Rasentrimmers 
sicher, dass sich im 
Arbeitsbereich keine 
Menschen und Tiere befin-
den, da Verletzungsgefahr 
durch weggeschleuderte 
Gegenstände droht. Stellen Sie eine ausreichende 
Entfernung von Menschen, vor allem Kindern und 
Tieren sicher. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich in 
unmittelbarer Umgebung Personen, v. a. Kinder, oder 
Haustiere befinden.

 y Verwenden Sie den Trimmer nicht unter schlechten 
Witterungsbedingungen, vor allem wenn Gewitter droht.

 y Schützen den Rasentrimmer vor Regen.

 y Arbeiten Sie mit dem Rasentrimmer nur bei vollem 
Tageslicht oder gutem künstlichen Licht, sodass man 
gut sehen kann, ob sich im Rasen keine unerwünschten 
fremden Gegenstände befinden, die herausgeschleu-
dert werden können, oder das Netzkabel, das durch den 
rotierenden Faden beschädigt werden kann.

 y Fassen Sie den Trimmer natürlich am vorderen (zusätz-
lichen) und Hauptgriff und nehmen Sie eine stabile 
Körperhaltung ein (Abb. 6). 
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Es muss eine Originalspule mit einem Originalmähfaden 
verwendet werden. Das Fadenmaterial hat spezifische 
Eigenschaften hinsichtlich der Motordrehzahl und des 
Spulendurchmessers. Die Verwendung eines anderen, 
nicht originalen Fadens und / oder Spule und / oder 
Trägerabdeckung führt dazu, dass das Mähsystem 
des Trimmers nicht richtig funktioniert. Dies kann 
zu übermäßigen Vibrationen des Trimmers, hohem 
Fadenverbrauch, erhöhten Geräuschemissionen und 
Schäden an der Maschine oder Verletzungen von 
Personen oder Tieren führen. 
Der korrekte Betrieb des Mähsystems vom 
Trimmer und das korrekte Mähen hängen von der 
gesamten Baugruppe aus Träger - Spule - Faden 
- Trägerabdeckung ab. Diese Baugruppe ist spezifisch 
für dieses Trimmermodell. 

FÜR DEN BEDARFSFALL ERHÄLTLICHE 
ERSATZTEILE

Ersatzteil
Modellbezeichnung (/

Bestell-Nr.)

Spule mit Mähfaden, 2 St. 8895712A

Trägerabdeckung 8895712B

Baugruppe: 
Träger+Mähfaden mit 

Spule+Trägerabdeckung 
8895712C

Batteriem/Ladegeräte Siehe Tabelle 1

Tabelle 3
 y Verwenden Sie im Rasentrimmer niemals einen 
Mähfaden aus Metall oder irgendeinen anderen Faden, 
der nicht für diesen Rasentrimmer bestimmt ist.

REINIGUNG

 y Kontrollieren und einigen Sie die Lüftungsschlitze des 
Motors regelmäßig, und nach der Benutzung machen 
Sie auch den ganzen Rasentrimmer sauber.

 y Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Motors mit einer 
Bürste oder einem technischen Staubsauger usw.

 y Zum Entfernen von Grasresten an der Unterseite der 
Schutzhaube benutzen Sie eine Spachtel oder eine Bürste. 
Reinigen Sie den Rasentrimmer niemals mit Wasser und 
zur Entfernung von anhaftenden Grasresten verwenden 
Sie niemals Drahtbürsten aus Metall, sonst kommt es zur 
Beschädigung der Kunststoffteile vom Rasentrimmer.

 y Im Falle einer Störung muss die Reparatur des Gerätes 
nur in einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke 
Extol® sichergestellt werden (die Servicestellen fin-
den Sie zu Beginn dieser Bedienungsanleitung). Zur 
Reparatur müssen nur die Original-Ersatzteile vom 
Hersteller benutzt werden.

VIII. Allgemeine 
Sicherheitshinweise

 • WARNUNG!
Es ist nötig, alle Sicherheitsanweisungen, 
die Gebrauchsanleitung, Abbildungen und 
Vorschriften, die zu diesem Werkzeug mitgeliefert 
wurden, durchzulesen. Die Nichteinhaltung jeglicher 
nachfolgender Anweisungen kann zu Unfällen durch Strom, 
zu Bränden und/oder zu ernsthaften Verletzungen von 
Personen kommen.

Sämtliche Anweisungen und die 
Gebrauchsanleitung müssen aufbewahrt werden, 
damit man später je nach Bedarf noch einmal 
reinschauen kann.

Mit dem Ausdruck „Elektrowerkzeug“ ist in allen nachste-
hend aufgeführten Warnhinweisen Elektrowerkzeug geme-
int, das vom Netz gespeist wird (mit beweglicher Zuleitung), 
oder Elektrowerkzeug, das aus Batterien gespeist wird (ohne 
bewegliche Zuleitung).

1) SICHERHEIT DES ARBEITSUMFELDES

a) Der Arbeitsplatz muss sauber gehalten wer-
den und gut beleuchtet sein. Unordnung und 
dunkle Räume sind häufig die Ursache von Unfällen.

b) Elektrowerkzeug darf nicht im Milieu 
mit Explosionsgefahr, wo sich brennbare 
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden, 
benutzt werden. Im Elektrowerkzeug entstehen 
Funken, welche Staub oder Dämpfe anzünden können.

c) Bei der Benutzung von Elektrowerkzeug 
ist es nötig, den Zutritt von Kindern und 
weiterer Personen zu verhindern. Wenn die 
Bedienung gestört wird, kann sie die Kontrolle über 
die ausgeübte Tätigkeit verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a) Der Stecker der beweglichen Zuleitung des 
Elektrowerkzeuges muss der Netzsteckdose 

AUSSCHALTEN DES RASENMÄHERS

 y Um den Rasentrimmer auszuschalten lösen Sie den 
Betriebsschalter.

In folgenden Fällen muss der Rasentrimmer ausgeschaltet 
und die Batterie aus dem Gerät genommen werden:

a) jedes Mal, wenn der Benutzer das Gerät verlässt 

b) vor Entfernung von jeglichen Blockaden

c) vor Kontrolle, Reinigung oder Arbeiten an der 
Maschine

d) nach dem Überfahren von einem frem-
den Gegenstand, damit man das Gerät auf 
Beschädigungen kontrollieren kann

e) wenn das Gerät zu sehr vibrieren beginnt, muss es 
sofort kontrolliert werden.

 y Transportieren Sie den Rasentrimmer nicht, wenn er in 
Betrieb ist. Schalten Sie ihn vor dem Weglegen aus und 
warten Sie, bis sich die rotierenden Teile nicht mehr 
drehen, da dies dazu führen kann, dass sich der Trimmer 
aufgrund des unerwünschten Kontakts der rotierenden 
Teile mit einem Gegenstand unkontrolliert bewegt.

 • HINWEIS
 yWenn während des Gerätebetriebs ein nicht standard-
mäßiges Geräusch, Vibrationen oder Lauf auftreten, 
schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von 
der Stromversorgung. Ermitteln und beseitigen die 
Ursache für den nicht standardmäßigen Betrieb. Sofern 
der nicht standardmäßige Lauf durch einen Defekt im 
Inneren des Gerätes verursacht wurde, veranlassen Sie 
die Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt 
der Marke Extol® vermittelt durch den Händler oder 
wenden Sie sich direkt an eine autorisierte Werkstatt 
(Servicestellen finden Sie auf den Webseiten in der 
Einleitung der Gebrauchsanleitung). 

Das Gerät bildet während seines Betriebs 
ein elektromagnetisches Feld, das die 
Funktionsfähigkeit von aktiven bzw. 
passiven medizinischen Implantaten 

(Herzschrittmachern) negativ beeinflussen und das 
Leben des Nutzers gefährden kann. Informieren Sie sich 
vor dem Gebrauch dieses Gerätes beim Arzt oder 
Implantathersteller, ob Sie mit diesem Gerät arbeiten 
dürfen.

VII. Wartung und Pflege

 • WARNUNG
 y Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, 
bevor Sie das Gerät montieren und 
Service/Wartung ausüben.  

EINLEGEN DER FADENSPULE

 yWenn der Mähfaden in der Spule ausgegangen ist, 
legen Sie eine neue Spule mit Mähfaden gemäß dem 
folgenden Verfahren ein.

1. Drücken Sie beide Tasten auf der Trägerabdeckung 
gemäß Abb. 8, Schritt 1 gleichzeitig und entfernen 
Sie die Trägerabdeckung, Abb. 8, Schritt 2.

Abb. 8

1. 1.

2.

2. Entfernen Sie die Spule ohne Faden vom Träger 
und setzen Sie eine neue Spule mit dem Mähfaden 
8895712A in den Träger ein, der für dieses 
Trimmermodell vorgesehen ist.

3. Legen Sie die neue Fadenspule richtig in den Träger 
und fädeln Sie das Ende das Fadens durch das Loch im 
Träger. 

4. Setzen Sie die Trägerabdeckung so auf den Träger, 
dass sie einrastet. Stellen Sie sicher, dass die 
Abdeckung ordnungsgemäß am Träger befestigt 
ist, da sonst die Abdeckung und die Spule nach 
Inbetriebnahme des Trimmers abfliegen würden.

 • HINWEIS 
 y Der Trimmer darf nur mit Originalersatzteilen des 
Herstellers verwendet werden, da er sonst nicht ord-
nungsgemäß funktioniert und beschädigt wird. 
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g) Sofern Mittel zum Anschluss von 
Einrichtungen zum Absaugen und Sammeln 
von Staub zur Verfügung stehen, ist es 
nötig, solche Einrichtungen anzuschliessen 
und korrekt zu nutzen. Die Benutzung solcher 
Einrichtungen kann die Gefahr, die durch entstehen-
den Staub verursacht wird, einschränken.

h) Die Bedienung darf nicht zulassen, dass sie 
wegen der Routine, die aus dem häufigen 
Benutzen des Werkzeuges resultiert, selb-
stgefällig wird, und dass sie die Grundsätze 
der Sicherheit des Werkzeuges ignoriert. 
Unvorsichtige Tätigkeit kann im Bruchteil einer 
Sekunde ernsthafte Verletzungen verursachen.

4) ANWENDUNG UND WARTUNG VON 
ELEKTROWERKZEUG

a) Elektrowerkzeug darf nicht überlastet wer-
den. Es ist nötig, richtiges Elektrowerkzeug 
zu verwenden, das für die durchzuführende 
Arbeit bestimmt ist. Richtiges Elektrowerkzeug 
wird die Arbeit, für die es konstruiert wurde, besser 
und sicherer ausüben.

b) Es darf kein Elektrowerkzeug benutzt 
werden, dass man nicht mit einem Schalter 
ein- und ausschalten kann. Jegliches 
Elektrowerkzeug, das nicht mit einem Schalter bedi-
ent werden kann, ist gefährlich und muss repariert 
werden.

c) Vor jeglicher Einregulierung, Austausch 
von Zubehör oder vor der Einlagerung des 
Elektrowerkzeuges ist es nötig, den Stecker 
aus der Netzsteckdose zu ziehen und/oder 
das Batterieset vom Elektrowerkzeug zu 
entnehmen, sofern es abnehmbar ist. Diese 
vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen schrän-
ken die Gefahr eines zufälligen Anlassens des 
Elektrowerkzeuges ein.

d) Nicht benutztes Elektrowerkzeug muss 
man außerhalb der Reichweite von 
Kindern lagern, und man darf Personen, 
die nicht mit dem Elektrowerkzeug oder 
mit diesen Anweisungen vertraut gemacht 
wurden, nicht erlauben, es zu benutzen. 
Elektrowerkzeug ist in Händen von unerfahrenen 
Nutzern gefährlich.

e) Elektrowerkzeug und Zubehör muss gewar-
tet werden. Es ist nötig, die Einstellung 
der sich bewegenden Teile und deren 
Beweglichkeit zu überprüfen, sich auf Risse, 
zerbrochene Teile und jegliche andere 
Umstände zu konzentrieren, welche die 
Funktion des Elektrowerkzeuges gefährden 
können. Sofern das Werkzeug beschädigt 
ist, muss vor dem nächsten Gebrauch 
dessen Reparatur veranlasst werden. Viele 
Unfälle werden durch ungenügende Wartung des 
Elektrowerkzeugs verursacht.

f) Schneidewerkzeuge müssen scharf und sauber 
gehalten werden. Richtig gewartete und geschärfte 
Schneidewerkzeuge werden mit kleinerer Wahrscheinlichkeit 
am Material hängen bleiben oder blockieren, und die Arbeit 
mit ihnen kann leichter kontrolliert werden.

g) Elektrowerkzeug, Zubehör, 
Arbeitsinstrumente usw. müssen im 
Einklang mit diesen Anweisungen und auf so 
eine Art und Weise benutzt werden, die für 
das konkrete Elektrowerkzeug vorgeschrie-
ben wurde, und dies unter Berücksichigung 
der gegebenen Arbeitsbedingungen und der 
Art der durchgeführten Arbeit. Die Nutzung 
von Elektrowerkzeug zur Durchführung anderer 
Tätigkeiten, als für welche es bestimmt war, kann zu 
gefährlichen Situationen führen.

h) Griffe und Halterungen müssen trocken, 
sauber und ohne Fettrückstände gehalten 
werden. Schlüpfrige Griffe und Halterungen ermö-
glichen in unerwarteten Situationen kein sicheres 
Halten und keine Kontrolle über das Werkzeug.

5) BENUTZUNG UND WARTUNG  
VON BATTERIEBETRIEBENEM WERKZEUG

a) Laden Sie das Werkzeug nur mit einem 
Ladegerät auf, das vom Hersteller bestimmt 
ist. Ein Ladegerät, dass für einen bestimmten 
Batterietyp geeignet ist, kann bei der Anwendung eines 
unterschiedlichen Batterietyps einen Brand verursachen.

b) Benutzen Sie das Werkzeug nur mit dem 
Batterieset, das ausdrücklich für das 
gegebene Werkzeug bestimmt ist. Die 
Anwendung von jeglichen anderen Batteriesets kann 
Verletzungen oder einen Brand verursachen.

entsprechen. Der Stecker darf niemals auf 
keine Art und Weise modifiziert werden. 
Zusammen mit Werkzeugen, die Erdung 
haben, dürfen keine Steckeradapter verwen-
det werden. Stecker, die nicht durch Veränderungen 
entwertet sind, und entsprechende Steckdosen 
schränken die Unfallgefahr durch Strom ein.

b) Die Bedienung darf geerdete Gegenstände, 
wie z. B. Rohre, Zentralheizungskörper, 
Herde und Kühlschränke, nicht mit dem 
Körper berühren. Die Unfallgefahr durch Strom ist 
größer, wenn Ihr Körper mit der Erde verbunden ist.

c) Elektrowerkzeug darf nicht Regen, 
Feuchtigkeit oder Nassheit ausgesetzt 
werden. Sofern in das Elektrowerkzeug Wasser 
eindringt, erhöht sich die Unfallgefahr durch Strom. 

d) Die bewegliche Zuleitung darf nicht 
zu anderen Zwecken benutzt werden. 
Elektrowerkzeug darf nicht an der Zuleitung 
getragen oder gezogen werden, auch 
darf der Stecker nicht durch Ziehen an der 
Zuleitung aus der Steckdose gezogen wer-
den. Es ist nötig, die Zuleitung vor Hitze, 
Fett, scharfen Kanten oder beweglichen 
Teilen zu schützen. Beschädigte oder verhedderte 
Zuleitungen erhöhen die Unfallgefahr durch Strom.

e) Sofern Elektrowerkzeug draußen benutzt 
wird, muss ein Verlängerungskabel benutzt 
werden, dass für Außenanwendung geeignet 
ist. Die Nutzung einer Verlängerungszuleitung für 
Außenanwendung schränkt die Unfallgefahr durch 
Strom ein.

f) Sofern Elektrowerkzeug in feuchten 
Räumlichkeiten benutzt wird, ist es 
nötig, die Einspeisung durch einen 
Stromschutzschalter (RCD) abzusichern. 
Die Anwendung eines RCD Schalters schränkt die 
Unfallgefahr durch Strom ein. 

 Der Ausdruck „Stromschutzschalter (RCD)“ kann durch 
den Ausdruck „Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI)“ oder 
„Fehlerspannungs-Schutzschalter (ELCB)“ (Schutzschalter 
für entweichenden Strom) ersetzt werden.

3) SICHERHEIT DER PERSONEN

a) Bei der Anwendung von Elektrowerkzeug muss 
die Bedienung aufmerksamt sein, sie muss sich 

dem widmen, was sie gerade tut, und sie muss 
sich konzentrieren und vernünftig überlegen. 
Elektrowerkzeug darf nicht benutzt werden, 
sofern die Bedienung müde ist oder unter 
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Arzneimitteln 
steht. Eine kurzzeitige Unaufmerksamkeit kann bei 
der Anwendung von Elektrowerkzeug zu ernsthaften 
Verletzungen von Personen führen.

b) Verwenden Sie persönliche 
Arbeitsschutzmittel. Verwenden Sie 
immer Augenschutz. Arbeitsschutzmittel wie 
z. B. Beatmungsgeräte, Sicherheitsschuhwerk 
mit rutschfester Sohle, eine harte Kopfbedeckung 
oder Gehörschutz, welche im Einklang mit den 
Arbeitsbedingungen benutzt werden, senken die 
Gefahr von Verletzungen von Personen.

c) Es ist nötig, ein ungewolltes Anlassen des 
Gerätes zu vermeiden. Es ist nötig, sich 
zu vergewissern, dass sich der Schalter 
vor dem Anschluss des Steckers in die 
Steckdose und/oder beim Anschluss eines 
Batteriesets, beim Tragen oder Versetzen 
des Werkzeuges in der Position „AUS“ befin-
det. Ein Herumtragen des Werkzeuges mit dem 
Finger auf dem Schalter oder Anschluss des Steckers 
des Werkzeuges mit eingeschaltetem Schalter kann 
die Ursache für Unfälle sein.

d) Vor dem Einschalten des Werkzeuges ist es 
nötig, alle Einstell- und Regulierinstrumente 
oder Schlüssel zu entfernen. Ein 
Regulierinstrument oder Schlüssel, der an einem roti-
erenden Teil des Elektrowerkzeuges befestigt bleibt, 
kann die Ursache von Verletzungen von Personen sein.

e) Die Bedienung muss nur dort arbeiten, 
wo sie sicher hinkommt. Die Bedienung 
muss immer eine stabile Stellung und 
Gleichgewicht bewahren. Das ermöglicht eine 
bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug in 
unvorhergesehenen Situationen.

f) Ziehen Sie geeignete Kleidung an. Tragen 
Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. 
Die Bedienung muss darauf achten, dass 
sich ihre Haare und Kleidung in genügender 
Entfernung von beweglichen Teilen befin-
den. Lose Kleidung, Schmuck und langes Haar 
können durch bewegliche Teile erfasst werden.
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EG-Konformitätserklärung
Gegenstand der Erklärung - Modell, Produktidentifizierung:

Akku-Rasentrimmer 20 V
Mähbreite 30 cm; Leerlaufdrehzahl 7500 min-1

Extol® Premium 8895712  
(Variante mit Batterie und Ladegerät)

Extol® Premium 8895713  
(Variante ohne Batterie und ohne Ladegerät)

Hersteller Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

erklärt, 
dass der vorgenannte Gegenstand der Erklärung in Übereinstimmung mit allen einschlägigen harmonisierenden 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union steht: 
2006/42 EG; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 EG. 

Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer ändernden Anlagen, falls diese existieren), die bei der Beurteilung 
der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN 60335-1:2012, EN 50636-2-91:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2017; 
EN 55014-2:2015; EN IEC 63000:2018; EN ISO 3744:2010, ISO 11094:1991.

Die Fertigstellung der technischen Dokumentation (2006/42 EG und 2000/14 EG) führte Martin Šenkýř mit Sitz an der 
Adresse der Gesellschaft Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Tschechische Republik, durch. 

Die technische Dokumentation (2006/42 EG, 2000/14 EG) steht an der Adresse der Gesellschaft Madal Bal, a.s. zur Verfügung.
Vorgehensweise der Konformitätsbeurteilung (2006/42 EG, 2000/14 EG): Überprüfung der einzelnen Geräte  

durch die benannte Stelle Nr.: 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Deutschland.

Der den jeweiligen Typ nach 2000/14 EG repräsentierende gemessene Schallleistungspegel: 
88,8 dB (A); Unsicherheit K= ±3 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel der Anlage (2000/14 EG): 96 dB(A).

Ort und Datum der Herausgabe der EU-Konformitätserklärung: Zlín 05.08.2020

Im Namen der Gesellschaft Madal Bal, a.s.: 

Martin Šenkýř
Vorstandsmitglied der Hersteller-AG 


