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ObsahDìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL

18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. 
Jednoduchost obsluhy a bezpeènost hrály hlavní roli pøi vývoji produktu. Dùkladnou údržbou 

zastøihovaèe docílíte léta bezproblémového provozu.

 Produkt je navržen pro použití v domácnosti. Záruèní doba je 24 mìsícù (6 mìsícù na kapacitu baterie) 
od data prodeje dle obchodního nebo obèanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. 
(datum prodeje je nutno prokázat øádnì vyplnìným záruèním listem, fakturou, úètenkou). Jiné nároky ve 

vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, pøímé nebo nepøímé, vùèi osobám nebo materiálu jsou 
vylouèeny. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, nedodržením 

instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních 
nástrojù, zásahem nepovolané osoby, pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu. Dále 

se nevztahuje na pøíslušenství, motor, uhlíky, tìsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou 
výmìnu. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze 

tehdy, je-li opatøen datem výroby a prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a 
podpisem prodávajícího, popøípadì platný kupní doklad. Reklamaci uplatòujete u prodejce, kde jste 

náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit 
záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje 
musí být provedeny ihned pøi prodeji. Výrobky pøedávejte do servisu pouze ve vyèištìné podobì. V 
opaèném pøípadì je z hygienických dùvodù není možné pøijmout, nebo je nutné úètovat poplatek za 

èistìní.

Produkt není navržen pro potøeby pùjèoven náøadí.

V pøípadì otázek nás kontaktuje na:

prodej@cel-cz.cz
Je možné stahovat aktualizované návody k obsluze, pøíklady užití a informace o 

nových produktech na stránce: www.cel-cz.cz 
Upozornìní: Uživatel musí pøeèíst a pochopit návod k obsluze pøed použitím, èímž sníží riziko úrazu a zranìní. 

Nedostateèná informovanost vede k poranìní elektrickým proudem, požáru. Produkt musí být používán pouze k popsaným 
èinnostem. Jakékoliv jiné použití, než které je zde uvedeno, bude posuzováno jako porušení podmínek použití. Výrobce a 

distributor nenese v pøípadech nesprávného použití žádnou odpovìdnost za zranìní a škody, zpùsobené výrobkem. 
Výrobce a distributor nemùže pøevzít odpovìdnost za škody a zranìní, v pøípadì použití síly, nebo pøi používání èásteènì 

nebo úplnì rozebraného produktu.

 



Dùležité poznámky 1.0

Používejte ochranu dechu pøi sekání nìkterých rostlin.
Používejte v minimální vzdálenosti 5m od jiných lidí.  
Vyhovuje požadovaným normám pro elektromagnetickou kompatibilitu.  

Bezpeènostní upozornìní

Pro bezpeèné použití sekaèky je potøeba zajistit bezpeèný odstup od dalších lidí, správné sestavení a 
porozumìní návodu k obsluze. -Všichni uživatelé sekaèky musí být seznámeni s návodem k obsluze a 
musí být doznìni na možná nebezpeèí. Dìti a nemocní lidé nesmí používat sekaèku. Pøi práci dohlížejte 
na dìti, pokud jsou pøi práci v blízkosti. Doporuèujeme, aby jste pøi práci vìnovali zvýšenou pozornost 
možným nebezpeèím a potencionálním možnostem úrazu.

Výrobce nenese odpovìdnost za úrazy po neodborném zásahu do zastøihovaèe. 

I když je zastøihovaè používán tak jak má být, nesnižuje se riziko možného úrazu.
Dávejte pozor na: 
Kontakt s noži. 
Zpìtný náraz. 
Úraz èástí nože. 
Pøedmìty vymrštìnými zastøihovaèem. 
Úraz oèí, noste ochranné brýle. 
Úraz uší, noste ochranu uší. 
Poranìní, nebo nemoc, zpùsobené vdechováním èástic rostlin.
Vždy vyjímejte baterii ze sekaèky pøed údržbou, nebo nastavováním.  

Zastøihovaè uskladòujte v suchém prostøedí, mimo dosah nepouèených osob. 
Pøi práci nepoužívejte nepøimìøenou sílu.
Správnì se oblékejte. Nenoste uvolnìný odìv, nebo šperky. Sepnìte si dlouhé vlasy. 
Udržujte vaše vlasy, obleèení a rukavice dále od pohyblivých èástí. Uvolnìné obleèení, 
šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými èástmi náøadí.

Významy symbolù
Prohlédnìte si zastøihovaè a seznamte se s významy symbolù.

Nebezpe- 
èí úrazu

Ètìte 
návod

 

Udržujte 
suché

Chraòte oèi Nepracujte 
blízko pøi- 
hlížejících

Odlétáva- 
jící úlomky

Ostré
nože

Dùležité poznámky 1.0

Používejte bezpeènostní pomùcky. Doporuèujeme používat bezpeènostní brýle a ochranu sluchu.
Nepøetìžujte se.
Peèlivì se starejte o své náøadí. Udržujte bøity a jiné øezné nástroje ostré a èisté. Dodržujte doporuèení 
ohlednì údržby, mazání a výmìny pøíslušenství.
Znemožnìte nechtìné zapnutí. Ujistìte se, že jsou všechny vypínaèe vypnuty pøed vložením baterie.
Nepracujte, pokud jste unaveni.
Pøed použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny díly sekaèky. Jestliže je nìkterá èást lehce poškozena, 
dùkladnì zvažte, zda poškození nebude mít vliv na funkci a bezpeènost práce se sekaèkou. Zkontrolujte 
nastavení a spojení pohyblivých èástí, správné sestavení sekaèky. Kryty a další poškozené èásti by 
mìly být správnì opraveny, nebo vymìnìny v autorizovaném servise.

Vadné vypínaèe musí být vymìnìny v autorizovaném servise. Nepoužívejte zastøihovaè, kterému 
správnì nefunguje vypínaè.
Chraòte se pøed úrazem elektrickým proudem. Zabraòte kontaktu s uzemnìnými objekty, jako jsou 
vodovodní potrubí.
Používejte pouze originální èásti zastøihovaèe. 
Zastøihovaè nenechávejte bìžet bez dozoru. 

UPOZORNÌNÍ!  Použitím jiného pøíslušenství nebo dílù, zvýšíte riziko zranìní.
Zastøihovaè plotù musí být použit pouze k zastøihování živých plotù. Porucha pøi jakémkoliv jiném použití 
nebude podléhat záruce a výrobce nenese odpovìdnost za úrazy a poškození.

Dodateèná bezpeènostní upozornìní pro zastøihovaèe 
Zastøihovaè nepoužívejte v dešti, nebo v bažinách.
Ruce a prsty udržujte v dostateèné vzdálenosti od sekané oblasti.
Používejte pracovní rukavice, ochranu oèí, uší a dýchání. Noste pevné a uzavøené boty, dlouhé kalhoty.
Pøi sekání držte vždy obì držadla.
Vyjmìte baterii po ukonèení práce, pøed údržbou i pøi pøerušení práce.
Zastøihovaè byl vyvinut pro zastøihování jemných a mladých listù. Není urèen pro zastøihování vìtví, 
tvrdého døeva, nebo pro jiný zpùsob práce.
Nepokoušejte se uvolòovat zaseknutou lištu, pokud jste zastøihovaè nevypnuli a nevyjmuli baterii.
Pracujte pouze pøi dobrém osvìtlení.
Zastøihovaè nezapínejte, pokud jsou neèistoty ve ventilaèních otvorech.
Spínaè uvolnìte pøi pøechodu mezi pracovními oblastmi.
Jestliže se vám zdá, že je zastøihovaè rozbitý, nebo vydává neobvyklé zvuky, proètìte návod 
k obsluze, nebo zavolejte do servisu.
Pokud jste pøi práci vyrušeni, dokonèete práci a poté zvednìte oèi.



Vybalení 2.0

POZNÁMKA
Pøi velkém objemu výroby se mùže 
stát, že nový produkt bude vyroben 
s drobnou vadou nebo bude 
nìkterá z èástí chybìt. Pokud k 
tomu dojde, nepoužívejte produkt, 
dokud nebude vadná èást 
vymìnìna. Pøi použití by mohlo 
dojít k úrazu. 

HT1 Zastøihovaè plotù

Kryt lišty

Nabíjeèka

Li-Ion baterie

Návod k obsluze

Cordless Hedge Trimmer

Popis èástí a ovladaèù 3.0

Pøed použitím zastøihovaèe se seznamte s jeho funkcemi a 
bezpeènostními požadavky. 

Pøední madlo
3 smìrný vypínaè

Dvojité oscilaèní nože
Kryt

Zadní vypínaè
Zadní madlo

Pojistka uvolnìní baterie
Baterie



Baterie 4.0

2.  Pøipojte do sí�ové zásuvky a zapnìte. 
3.  Otoète baterii a zarovnejte kolejnice s 
kolejnicemi v nabíjeèce. Lehce zasunujte do 
úplného zaklapnutí.

UPOZORNÌNÍ Použité baterie nevhazujte do ohnì nebo vody. Mohlo 
by dojít k explozi!
UPOZORNÌNÍ Nepoužívejte prodlužovací pøívod.
UPOZORNÌNÍ Nenabíjejte ve venkovním prostøedí. 
Nepoužitelné baterie odneste do eko-dvora nebo svému prodejci.

Baterie vám byla dodána nenabita. Pøed použitím 
ji plnì nabijte. 

Nabíjení baterie 5.0

1.  Nabíjeèku umístìte na 
suché a bezpeèné místo. 

SVÌTLO 

PØIPOJENO
NABÍJENÍ

NABITO
CHYBA

ÈERV.

ZAP.
ZAP.
ZAP.

BLIKÁ

ZEL.

VYP.
BLIKÁ
ZAP.
VYP.

Indikátory nabíjeèky

Blikající èervené svìtlo signalizuje 
chybu. Zkontrolujte teplotu v místnosti, 
nebo èekejte na zchladnutí baterie.

POZNÁMKA:
Plné nabití nové nebo zcela vybité 
baterie trvá 4 hodiny. Po normálním 
provozu by se baterie mìla plnì 
nabít za 1 hodinu. 

Huèení a zahøátí nabíjeèky pøi nabíjení 
je normální jev. 

Jestliže se baterie správnì nenabíjí, 
zkontrolujte, zda je napìtí v zásuvce a 
zda jsou dodrženy limity teploty 
okolního prostøedí. 

Zkontrolujte správné vložení 
baterie do nabíjeèky.

Po použití odpojte nabíjeèku a 
uložte ji na bezpeèném a 
suchém místì. Pøi ukládání 
zastøihovaèe vždy vyjmìte 
baterii. 

Pøed uložením baterii vždy 
nabijte. Baterii 
neponechávejte v nabíjeèce 
déle než 24 hodin. 

Nabíjení 5.0



Tvarování

Støihejte tak, aby vrchní èást byla užší než spodní. 
Zlepší se pøístup svìtla a podpoøí zdravý rùst. 
Keøe mohou být kulaté nebo válcové.

V létì støihejte pouze mladé výhonky. V zimì provádìjte zmìny tvaru. 

Tipy pro použití 7.0Bezpeènostní poznámky pøed použitím 6.0

Pøed spuštìním produktu 
zkontrolujte, zda nehrozí 
nebezpeèí lidem, zvíøatùm i 
vám samotným. Dbejte 
zvýšení pozornosti na skryté 
objekty uvnitø a v okolí živého 
plotu. 

Pøi práci vždy používejte 
ochranné pomùcky. 

Dbejte zvýšené opatrnosti a 
pøedejdìte kontaktu produktu 
s pletivem. Mohlo by jej 
poškodit. 

Konce zubù mají zakulacené 
prodloužené èásti, které 
snižují riziko úrazu v pøípadì 
nechtìného kontaktu s nimi.

Tento produkt by mìl být 
použit pouze pro zastøihování 
mladých èástí rostlin. Produkt 
používejte pouze k urèenému 
použití. Použití k jiným 
úèelùm a následné pøípadné 
poškození není kryto 
zárukou. Pro spuštìní 
produktu stisknìte zadní a 
pøední spínaè souèasnì. 
Pokud dojde k uvolnìní 
jednoho ze spínaèù, produkt 
se okamžitì vypne. 



Použití 8.0

Pøed spuštìním 
zastøihovaèe 
sejmìte kryt lišty.

Zapínání a 
vypínání
1. Pro zapnutí, 
stisknìte oba 
vypínaèe 
najednou.
2. Vypnutí 
proveïte 
uvolnìním 
vypínaèù. 

Použití 8.0

Zvolte bezpeènou pozici pøi práci, kdy neohrozíte sebe a ostatní. 
Produkt uchopte obìma rukama a zapnìte.

Pro dosažení pøímých linií použijte pomocný provázek. Produkt veïte 
mimo nìj, vniknutí provázku do mechanismu by mohlo zpùsobit jeho 
poškození.

Zarovnejte obì èásti živého plotu s tím, že zaènete od spodní èásti. 
Zamezíte tím zastøihování napadaných èástí plotu do spodních pater 
a práce pùjde lépe od ruky.
 
Lištu mírnì vtlaète do povrchu živého plotu. Nepokoušejte se 
zastøihovat pøíliš hluboko.

Vrchní èást živého plotu ostøíhejte v bezpeèné pozici bez lehání na 
plot. Pozor na lidi, zvíøata a objekty na druhé stranì plotu.

Pøi práci na zanedbaných živých plotech, které potøebují øádnì 
prostøíhat i silnìjší èásti, použijte nejdøíve ruèní nùžky a poté 
dokonèete bateriovým zastøihávaèem. 

Pro další tipy, techniky a rady navštivte www.cel-garden.com

POZNÁMKA Pokud zaregistrujete jiskry ve ventilaèních otvorech, není to dùvod k 
panice. Je to normální a neovlivòuje to výkon zastøihovaèe.
Pokud je cítit pach, je zpùsoben elektrickou brzdou. Ta zastavuje zastøihovaè po 
uvolnìní vypínaèù.

Nebezpe- 
èí úrazu

Ètìte 
návod

 

Udržujte 
suché

Chraòte oèi Nepracujte 
blízko pøi- 
hlížejících

Odlétáva- 
jící úlomky

Ostré
nože



FAQ 10.0

Jak silnou vìtev zastøihovaè zastøihne?
Zastøihovaè byl vyvinut pro práci s vìtvemi do 
tlouš�ky 10 mm. Vìtší vìtve (do 14 mm) ustøihne 
také, ale produkt je více zatìžován, jeho délka 
práce na nabitou baterii je kratší a dochází ke 
snižování životnosti baterie.Dopouèujeme tedy 
ploty zastøihovat èastìji a silnìjší vìtve pøi 
tvarování zkracovat zahradnickými nùžkami, nebo 
pilou.

Nože nestøíhají èistì, jsou tupé?
V lištì mùže být zanesena neèistota. Nože 
promazejte jemným olejem. Pravidelným 
mazáním pøedejdete tìmto problémùm. 

Zastøihovaè se nechce spustit?
a) Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a správnì 
vložená. Zkontrolujte také správnou funkci 
vypínaèù. Oba musí být stisknuty najednou. 
b) Vyjmìte baterii a zkontrolujte, že nejsou nože 
zaseklé. Odstraòte neèistoty a promažte lištu.  
c) Li-Ion baterie má ochranný obvod, který ji 
chrání pøed úplným vybitím. Baterie bude 
poskytovat konstantní napìtí a posléze se odpojí. 
Proces není doprovázen zpomalováním chodu 
pøístroje. Plnì nabijte. 

Proè se zastøihovaè obèas zastaví?

Jakým typem oleje mám mazat lištu?
Jakýkoliv typ oleje je vhodný pro mazání. 
Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití oleje ve 
spreji. 

Viz. bod c) pøedchozí.

Musím baterii kompletnì vybít pøed dalším 
nabíjením?
Ne. Systém Li-Ion nemá pamì�ový efekt.
Baterie drží kapacitu déle než je tomu u starších 
technologií. Po skonèení práce mùžete baterii s 
klidem nabít.

Kde mám skladovat zastøihovaè?
Na suchém místì se stabilní teplotou mezi 

ž

Co mám dìlat, pokud mi zastøihovaè zvlhne?
Nìkolik dní jej vysoušejte na teplém, ale ne 
horkém místì. Poté jej nabijte nebo znovu 
použijte. 

Kde najdu sériové èíslo?
Na levé stranì produktu.

Jak nabrousit lištu?
Pro broušení lišty použijte kvalitní malý plochý 
pilník. Bruste pod stejným úhlem, jaký mají zuby 
lišty. Pracujte pomalu a snažte se jemnými pohyby 
soumìrnì ubírat materiál. Nesoumìrnì 
nabroušené zuby mohou snížit výkonnost 
zastøihovaèe. V pøípadì problémù se obra�te na 
odbornou firmu.

10ºC 
a  24ºC. 

Údržba, životní prostøedí, skladování 9.0

Mazání
Po každém použití oèistìte nože dùkladnì kartáèem a lehce je naolejujte. 

Celková prohlídka
Pravidelnì kontrolujte, že jsou všechny šrouby na svém místì a utaženy. Vibracemi se mohou povolit. 
Ventilaèní otvory udržujte stále èisté. 
Pravidelnì odstraòujte prach a neèistoty. 
Èištìní se nejlépe provádí stlaèeným vzduchem nebo hadrem. 
Nikdy nepoužívejte rozpouštìla pro èištìní plastových dílù. 

Životní prostøedí
Jakmile vám váš pøístroj doslouží, vra�te jej do místního eko-dvora nebo prodejci. V žádném pøípadì jej 
nevyhazujte do domovního odpadu. Zastøihovaè obsahuje Li-Ion baterii, kterou je potøeba odbornì 
zlikvidovat. Kontaktujte místní úøad nebo recyklaèní centrum a žádejte informace. 

Skladování
Zastøihovaè, návod k obsluze a pøíslušenství ukládejte na bezpeèném a suchém místì. Budete mít 
všechny informace a èásti po ruce. 

Zastøihovaè nikdy neskladujte s vybitou baterií. Baterie by mìla být skladována pøi teplotách 
10ºC až 24ºC.

UPOZORNÌNÍ  Pøed údržbou vypnìte, a vyjmìte baterii. 



Technické specifikace 11.0

Jestliže máte jakékoliv problémy s produktem, mùžete nás 
kontaktovat na tel: +420 732 842 747  email: servis@cel-cz.cz

www.cel-cz.cz

        C Enterprise  Limited      www.cel-global.com      info@cel-global.com
UK   HK   USA   China   Europe   Australia   Japan•   •    •   •   •   •   

C Enterprise Ltd

Délka lišty a tvrdost
Výdrž pøi plné baterii

Rychlost oscilace
Hluènost 

Napìtí baterie
Typ baterie

Délka nabíjení plnì vybité baterie
Vstup nabíjeèky

Výstup nabíjeèky
Rozmìry

Váha vèetnì baterie 
Kód produktu

-  510 mm 48HRC
-  30 minut bez zátìže
-  1 200ot/min-1 bez zátìže
-  86 dB
-  18V DC (5 èlánkù)
-  Li-Ion 1 300mAh
-  Cca 1 hodina
-  100 - 240V AC 50/60 Hz
-  18V DC 1,5A
-  945 x 205 x 215 mm
-  2,25 kg
-  HT1
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Vyrobeno v Èínì

ÈTÌTE NÁVOD K OBSLUZE

POZOR NA ODLÉTÁVAJÍCÍ
PØEDMÌTY

DÙLEŽITÁ BEZPEÈNOSTNÍ
 OPATØENÍ

UDRŽUJTE PØIHLÍŽEJÍCÍ
 V DOSTATEÈNÉ VZDÁLENOSTI


