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Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

Gratulujeme! Vybrali ste si prístroj Greenworks, 
najobľúbenejšiu značku vysávačov na svete. Tak 
ako všetky naše výrobky, aj tento bol vytvorený 
tak, aby vám pomohol postarať sa o vaše domáce
prostredie. Vybrali ste najlepšiu kombináciu štýlu,
efektívnosti a zdravých inovácií. Vitajte v lepšom 
svete. 

Ďakujeme, že ste si vybrali vysávač Greenworks. 
Aby ste mohli čo najlepšie využiť váš vysávač, 
odporúčame, aby ste si pozorne preštudovali túto 
príručku. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Nepoužívajte vysávač, ak bol akokoľvek
poškodený. Ak vysávač správne nefunguje,
spadol, je poškodený, bol ponechaný vonku,
alebo spadol do vody, vráťte ho do servisného
strediska.

• Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo
podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo
ohrozeniu.

• Nepoužívajte tento spotrebič na vysávanie
príliš veľkého množstva vody, ktoré presahuje
maximálne množstvo (100 ml) a vyčistite
spotrebič po každom nasatí vody.

• Zabráňte nadmernému teplu a poškodeniu
prístroja alebo batérií.

• Nedovoľte prístroj používať ako hračku.
Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje, ak sa
prístroj používa v blízkosti detí.

• Používajte len spôsobom, ktorý je uvedený
v tomto návode. Používajte iba výrobcom
odporučené príslušenstvo.

• Nedotýkajte sa vysávača alebo batérie s
mokrými rukami.

• NEZNEHODNOCUJTE  ANI  NEVYHADZUJTE
BATÉRIE, PRETOŽE PRI VYSOKÝCH
TEPLOTÁCH EXPLODUJÚ.

• Netesnosti z batériových článkov sa môžu
vyskytnúť pri extrémnych podmienkach
používania alebo teplotách. Ak sa tekutina z
batérie dostane na pokožku, rýchlo opláchnite
vodou postihnuté miesto. Ak sa tekutina z

batérie dostane do očí, okamžite ich vypláchnite 
čistou vodou minimálne 10 minút. Vyhľadajte 
lekársku pomoc. 

• Aj keď nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom
z kontaktov umiestnených na vysávači, môže
dôjsť k popáleniu v dôsledku vloženia kovových
predmetov do priestoru kontaktov. Svorky
vysávača musia zostať vždy čisté.

• Tento vysávač vytvára nasávanie. Udržujte
vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela
mimo otvorov a pohyblivých častí.

• Nevysávajte horiaci alebo dymiaci odpad, ako
sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.

• Nepoužívajte bez namontovaného filtra. Pri
údržbe prístroja nikdy neumiestňujte prsty alebo
iné predmety do komory ventilátora pre prípad,
že by sa prístroj náhodne zapol.

• Pri čistení schodov buďte mimoriadne opatrní.

• Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo
zápalných kvapalín, ako napr. benzín, ani ho
nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu tieto
látky vyskytovať.

• Batériu skladujte vo vnútri, na chladnom,
suchom mieste, ktoré nie je vystavené
poveternostným vplyvom, aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom a/alebo poškodeniu čistiacim
prostriedkom.

• Udržujte pracovný priestor dobre osvetlený.

• Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane
deti do 8 rokov veku) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami
alebo bez potrebných skúseností a vedomostí,
pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovedných osôb
alebo neboli takýmito osobami náležite poučené
o bezpečnom spôsobe použitia nástroja a o
rizikách hroziacich pri jeho používaní.

• Nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom. Deti 
bez dozoru nesmú vykonávať čistiace úkony ani 
úkony údržby.

• Prístroj je možné použiť len s napájacím zdrojom
dodávaným s prístrojom.

• Batéria musí byť vytiahnutá zo spotrebiča pred
jeho vyradením;

• Spotrebič musí byť odpojený od napájacej siete
pri vyberaní batérie;

• Batérie likvidujte bezpečným spôsobom.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
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Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

VLASTNOSTI / PRÍSLUŠENSTVO (9A)
1. Hlavný vypínač
2. Rukoväť
3. Tlačidlo pre zvýšenie výkonu
4. Kontrolky napájania
5. Uvoľňovacie tlačidlo prachovej nádoby
6. Prachová nádoba
7. Filter
8. Kryt filtra
9. Zabudovaný štrbinový nadstavec

ROZBALENIE A MONTÁŽ 
Tento výrobok nevyžaduje montáž. 
Opatrne otvorte krabicu, odstráňte penu, ktorá 
zaisťuje výrobok, potom vyberte výrobok.

VYSÁVANIE
1. Vložte akumulátor do vysávača
2. Zapnite/vypnite prístroj jedným stlačením

tlačidla ZAP/VYP (10a). Po zapnutí prístroja
bude svietiť jedna kontrolka. Pre zvýšenie
sacieho výkonu stlačte tlačidlo pre zvýšenie
výkonu (10b), rozsvietia sa dve kontrolky.

AKUMULÁTOR CHARAKTERISTIKY
Akumulátor ani nabíjačka nie sú súčasťou balenia.
Použite akumulátor: 24V, 2Ah alebo 4Ah (29807 / 
29837)
Použite nabíjačku: 29817
Čas nabíjania: 45 min. alebo 90 min.

INŠTALÁCIA AKUMULÁTORA 
(NIE JE SÚČASŤOU)

• Akumulátor zasuňte na jeho miesto (11a).
Akumulátor je úplne zasunutý do vysávača,
keď budete počuť kliknutie.

VYBRATIE AKUMULÁTORA 
• Vypnite prístroj hlavným vypínačom (10a).
• Stlačte a podržte tlačidlo západky akumulátora

na jeho zadnej časti (11a).
• Vyberte akumulátor z vysávača.

• DÔLEŽITÉ      Nikdy neumývajte nádoby na
prach ani filtre v umývačke riadu.
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VYPRÁZDNENIE / ČISTENIE
Prachová nádoba musí byť vyprázdnená, keď 
sa naplní. Z času na čas je potrebné prachovú 
nádobu a filtre vyčistiť, aby sa udržal vysoký sací 
výkon. 
A. Vyprázdnenie prachovej nádoby
• Uvoľnite celú prachovú nádobu stlačením

uvoľňovacieho tlačidla prachovej nádoby (12a).
Odstráňte ochranný kryt filtra spolu s filtrom
(12b). Otáčaním filtra proti smeru hodinových
ručičiek oddeľte filter a kryt filtra (12c).
Vyprázdnite nádobu na prach a obsah filtra do
odpadového koša.

B. Dôkladné vyčistenie nádoby na prach a 
filtrov (odporúčame po každom treťom 
čistení) 

• Uvoľnite celú prachovú nádobu stlačením
uvoľňovacieho tlačidla prachovej nádoby (12a).
Vyberte zostavu filtra.

• Otočením filtra proti smeru hodinových ručičiek
oddeľte filter a kryt filtra (12c). Prachovú
nádobu, filter a kryt filtra je možné vytrepať
alebo očistiť opláchnutím vlažnou vodou (13a).
Presvedčte sa, či sú diely suché pred ich
opätovným zmontovaním (13b). Znovu
namontujte v opačnom poradí.

DÔLEŽITÉ  
S vysávačom je možné vysávať aj malé 
množstvo mokrých nečistôt. Pri viac ako 100 ml 
hrozí, že sa kvapalina dostane dovnútra 
korpusu, do priestoru motora a elektroinštalácie 
a môže poškodiť vysávač.



Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

Aby ste zabránili nehodám,  požiarom, výbuchom, 
rizikám hroziacim v dôsledku elektrických výbojov 
a elektrických oblúkov a škodám na životnom 
prostredí:

▪Koncovky akumulátora obtočte odolnou izolačnou
lepiacou páskou.
▪NEpokúšajte sa odstrániť ani zničiť žiadnu časť
akumulátorovej jednotky.
▪NEpokúšajte sa otvoriť akumulátorovú jednotku.

   POZOR
▪Elektrolyty z tekutín prípadne uniknutých z
akumulátorovej jednotky sú korozívne a toxické.
Postupujte tak, aby tekutina NEprišla do kontaktu s
očami, pokožkou a hlavne ju vnútorne nepožívajte.
▪NEvyhadzujte akumulátory do domového odpadu.
▪NEspaľujte.
▪NEdávajte akumulátory na miesta, kde by sa
mohli stať súčasťou miestnej skládky alebo
pevného mestského odpadu.
▪Odneste do autorizovaného centra pre recykláciu
odpadu.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

V akumulátorovej jednotke sa nachádzajú  
nasledujúce toxické a korozívne materiály, ktoré 
sa používajú s prístrojom: Lítiové ióny sú  
toxickým materiálom.

   POZOR
Všetky toxické materiály musia byť zlikvidované 
vhodným spôsobom, aby sa zabránilo kontaminácii 
životného prostredia. Pred likvidáciou poškodených 
alebo pokazených akumulátorových jednotiek na 
báze lítiových iónov kontaktujte miestne 
zastupiteľstvo pre likvidáciu odpadu alebo miestne 
zastupiteľstvo pre ochranu životného prostredia, za 
účelom získania informácii a špecifických pokynov. 
Akumulátory prineste do Centra certifikovaného 
pre recykláciu a/alebo likvidáciu materiálov na báze 
lítiových iónov.

   POZOR
Ak sa akumulátorová jednotka poškodí alebo 
pokazí a dôjde/nedôjde k úniku tekutiny 
nenaplňujte a nepoužívajte ju. Zlikvidujte 
akumulátorovú jednotku a vymeňte ju za novú. 
NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVIŤ JU! 
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Toto označenie znamená, že tento výrobok 
by sa nemal zlikvidovať spolu s ostatným 
komunálnym odpadom, čo platí v rámci 
EU. Aby sa predišlo možnému poškodeniu 
životného prostredia alebo ľudského 
zdravia v dôsledku nekontrolovanej 
likvidácie komunálneho odpadu, výrobok 
recyklujte zodpovedne, aby sa zabezpečilo 
trvalé opätovné využitie zdrojových 
materiálov. Za účelom odovzdania svojho 
použitého prístroja, použite prosím, 
systémy na odovzdávanie a zber, alebo 
kontaktujte koncového predajcu, u ktorého 
ste výrobok zakúpili. Ten môže zabezpečiť 
recyklovanie výrobku spôsobom šetrným 
pre životné prostredie.



Z=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ Greenworks Tools 

pro hobby ┗┠ヴﾗHﾆ┞. 

DOBA ZÁRUKY

VジWIｴﾐ┞ ﾐﾗ┗Y ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools jsou SﾗS=┗=ﾐ┞ s
ヲﾉWデﾗ┌ ┣=ヴ┌ﾆﾗ┌ ﾐ; Sｹﾉ┞ ; ヮヴﾗ┗ﾗ┣ ﾗS ヮ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ S;デ; ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく 
)=ヴ┌ﾆ; 1 rok ﾃW ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐ; ﾐ; ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ=ﾉﾐ[が ヮヴﾗデﾗ┥W ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools jsou 

ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┞ ヮギWSW┗ジｹﾏ ﾆ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹ ｴﾗHH┞ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉｷく
OMEZENÍ
T;デﾗ ┣=ヴ┌ﾆ; ゲW ┗┣デ;ｴ┌ﾃW ヮﾗ┌┣W ﾐ; ┗;SﾐY Sｹﾉ┞ ﾐWHﾗ ﾆﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ┞ 
a ﾐWデ┠ﾆ= ゲW ﾗヮヴ;┗が ﾆデWヴY H┞ﾉ┞ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┞ぎ
ヱく B[┥ﾐ┠ﾏ ﾗヮﾗデギWHWﾐｹﾏ ; ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹm;

2. B[┥ﾐ┠ﾏ ゲWギｹ┣Wﾐｹﾏ ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏき
ンく ŠﾆﾗS;ﾏｷ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏｷ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;Iｹが ｴヴ┌H┠ﾏ 
┣;Iｴ=┣WﾐｹﾏがﾐW┗ｴﾗSﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹﾏ ﾐWHﾗ ┣;ﾐWSH=ﾐｹﾏき
ヴく PギWｴギ=デｹﾏ ﾆ┗└ﾉｷ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ┌ ┎Sヴ┥H┞き
ヵく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ S└┗ﾗS┌ ┌┗ﾗﾉﾐ[ﾐｹ ┌ヮW┗ﾒﾗ┗;IｹIｴ ヮヴ┗ﾆ└ ﾐWHﾗ
ヴﾗ┣ヮﾗﾃWﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWSﾗゲデ;デWLﾐﾗ┌ ┎Sヴ┥Hﾗ┌き
ヶく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ Lｷジデ[ﾐｹ ┗ﾗSﾗ┌き
Αく SWヴ┗ｷゲﾐｹﾏｷ ヮヴ;IWﾏｷ ﾐWHﾗ ﾗヮヴ;┗;ﾏｷ ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹﾏｷ 
ゲデギWSｷゲﾆ┞ ﾐW;┌デﾗヴｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ Greenworks Tools;

Βく NWゲヮヴ=┗ﾐ┠ﾏ ゲWゲデ;┗Wﾐｹﾏ ﾐWHﾗ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

Γく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

ヱヰく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ヮギｹヮヴ;┗ﾗ┌ ﾐ; ┣ｷﾏ┌ 
ふデﾉ;ﾆﾗ┗Y ﾏ┞Lﾆ┞ぶく 
11. Za pﾗﾉﾗ┥ﾆ┞が ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ゲヮﾗデギWHﾐｹ Sｹﾉ┞ ; ﾆデWヴY ヮﾗSﾉYｴ;ﾃｹ
H[┥ﾐYﾏ┌ ﾗヮﾗデギWHWﾐｹ ゲW ヮﾗ┗;┥┌ﾃｹ ┣WﾃﾏYﾐ;:

錨Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ﾃWﾃｷIｴ ゲWゲデ;┗┞ 

錨 P=ゲ┞ 

錨 Fｷﾉデヴ┞
錨 SﾆﾉｹLｷSﾉ; ; Sヴ┥=ﾆ┞ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└
12. N[ﾆデWヴY ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ ﾗHゲ;ｴﾗ┗;デ ゲﾗ┌L=ゲデｷが ﾃ;ﾆﾗ ﾃゲﾗ┌ 
motory, ヮギW┗ﾗSﾗ┗ﾆ┞ ﾗS ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ﾐｹｴﾗ ┗┠ヴﾗHIWく N; デ┞デﾗ ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ 
se budou ┗┣デ;ｴﾗ┗;デ ┣=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHIW 
┗┞ﾃﾏ; デ[Iｴ ヮギｹヮ;S└が ﾆSW ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ GヴWWﾐ┘ﾗヴﾆゲ Tﾗﾗﾉゲ E┌ヴﾗヮW 
GﾏHH ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｹ ゲ デｹﾏが ┥W ゲW ┣;ヴ┌Lｹ ┣; ┗WジﾆWヴY ﾐ=ヴﾗﾆ┞ ﾏｷﾏﾗ 
┣=ヴ┌ﾆ┌ ┌┗WSWﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHIWく
ヱンく T┞デﾗ ┣=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃｹ ﾐ; ヮﾗ┌┥ｷデY ┣Hﾗ┥ｹく
ヱヴく )=ヴ┌ﾆ; ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃW ﾐ; ﾏﾗﾐデ=┥ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ Sｹﾉ└が ┗┠ﾏ[ﾐ┌ 
nebo zvﾉ=ジデﾐｹ ﾆﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ┞が ﾆデWヴY ﾐWﾃゲﾗ┌ SﾗS=┗=ﾐ┞ ﾐWHﾗ 
ゲIｴ┗=ﾉWﾐ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｹ Greenworks Tools Europe GmbH.

Z=ヴ┌ﾆ; 

N=ヴﾗﾆﾗ┗=ﾐｹ ┣=ヴ┌ﾆ┞ ﾐ; ┗┠ヴﾗHWﾆ ┗ ヴ=ﾏIｷ デ[Iｴデﾗ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ 
┗┞┥;S┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく V┠ヮｷゲ ┣ ﾆヴWSｷデﾐｹ ﾆ;ヴデ┞ ゲW 
ﾐWヮﾗ┗;┥┌ﾃW ┣; Sﾗゲデ;デWLﾐ┠ S└ﾆ;┣ ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく Pokud nastane

┌S=ﾉﾗゲデ ゲヮﾗﾃWﾐ= ゲ ﾐ=ヴﾗﾆﾗ┗=ﾐｹﾏ ┣=ヴ┌ﾆ┞が ┗ ヮヴ┗Y ギ;S[ ﾏ┌ゲｹ 
ゲヮﾗデギWHｷデWﾉ ┗┠ヴﾗHWﾆ Sﾗヮヴ;┗ｷデ Sﾗ ヮ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ ﾏｹゲデ; ﾐ=ﾆ┌ヮ┌ ゲ
Sﾗﾆﾉ;SWﾏ ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく V┠ヴﾗHWﾆ H┌SW ┣;ゲﾉ=ﾐ Sﾗ ﾐ;ジWｴﾗ 
IWﾐデヴ=ﾉﾐｹｴﾗ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹｴﾗ ヮﾗSﾐｷﾆ┌が ﾆSW H┌SW ヮヴﾗ┗WSWﾐ; ﾃWｴﾗ 
kontrola. Je-li ┗┠ヴﾗHWﾆ ┗;Sﾐ┠が H┌SW HW┣ヮﾉ;デﾐ[ ﾗヮヴ;┗Wﾐ ; ┣;ゲﾉ=ﾐ
┣ヮ[デ ﾐ; ;SヴWゲ┌ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉWく V┠ヴﾗHWﾆが ﾃWｴﾗ┥ ﾏ;ﾉﾗﾗHIｴﾗSﾐｹ IWﾐ; 
H┞ﾉ; ﾏWﾐジｹ ﾐWHﾗ ヴﾗ┗ﾐ; ヱヰヰ EUR ┗LWデﾐ[ DPHが bude obvykle

┗┞ﾏ[ﾐ[ﾐ. JWゲデﾉｷ┥W IWﾐデヴ=ﾉﾐｹ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆ ┣ﾃｷゲデｹが ┥W ┗┠ヴﾗHWﾆ
ﾐWﾐｹ ┗;Sﾐ┠が ヮ;ﾆ H┌SW ゲヮﾗデギWHｷデWﾉ ﾐ; デ┌デﾗ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐ 
a bude muset zaplatit za ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾗヮヴ;┗┌く T┞デﾗ ┣=ヴ┌Lﾐｹ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ゲW ﾏﾗｴﾗ┌ L;ゲ ﾗS L;ゲ┌ ┣ﾏ[ﾐｷデが ;H┞ ┗┞ｴﾗ┗ﾗ┗;ﾉ┞
ヮﾗデギWH=ﾏ ﾐﾗ┗┠Iｴ ┗┠ヴﾗHﾆ└く KﾗヮｷW ﾐWﾃﾐﾗ┗[ﾃジｹIｴ ┣=ヴ┌LﾐｹIｴ 
ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ H┌SWﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷ ﾐ; ┘WH┌ 
Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ 
)=ヴ┌ﾆ; ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃW ﾐ; H[┥ﾐY ﾗヮﾗデギWHWﾐｹ ┗┠ヴﾗHﾆ┌ a jeho

ゲﾗ┌L=ゲデWﾆ ふﾐ;ヮギく ヮﾗゲデ┌ヮﾐ┠ ヮﾗﾆﾉWゲ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ H;デWヴｷｹぶ ; ﾐ; ジﾆﾗS┞ 
┗┣ﾐｷﾆﾉY ┗ S└ゲﾉWSﾆ┌ ﾐWヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=┗ﾗS┌ ﾆ ヮﾗ┌┥ｷデｹが ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹ 
ﾐWゲヮヴ=┗ﾐYｴﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹが Iｷ┣ｹｴﾗ ┣=ゲ;ｴ┌ ; ﾗヮヴ;┗ ┣; ヮﾗ┌┥ｷデｹ 
ﾐWﾗヴｷｪｷﾐ=ﾉﾐｹIｴ Sｹﾉ└が ┗ S└ゲﾉWSﾆ┌ ヮﾗ┌┥ｷデｹ ﾐ=ゲｷﾉｹが ┎SWヴ┌ ﾐWHﾗ ヴﾗ┣Hｷデｹ 
; ゲ┗Y┗ﾗﾉﾐYｴﾗ ヮギWデｹ┥Wﾐｹ ﾏﾗデﾗヴ┌く

Z=ヴ┌cﾐY podmienky

spolocnosti Greenworks 

Tools pre ┗┠ヴﾗHﾆ┞ pre 

Sﾗﾏ=IW ヮﾗ┌┥ｷデｷWく 
DOBA ZÁRUKY

VジWtk┞ ﾐﾗ┗Y ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools ゲ┎ SﾗS=┗;ﾐY ゲ ヲ ヴﾗLﾐﾗ┌ 
┣=ヴ┌ﾆﾗ┌ ﾐ; Siely a prW┗=S┣ﾆ┌ ﾗS ヮﾚ┗ﾗSﾐYｴﾗ S=デ┌ﾏ┌ ┣;ﾆ┎ヮWﾐｷ;く 
)=ヴ┌ﾆ; 1 rok je poskytov;ﾐ= na ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ=ﾉﾐe, preデﾗ┥W ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools ゲ┎ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デY 
ﾐ; ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｷW ヮヴW hobby spotヴWHｷデWﾋ;.

OBMEDZENIE 

T=デﾗ ┣=ヴ┌ﾆ; ゲa vzドahuje ﾉWﾐ ﾐ; Iｴ┞HﾐY SｷWﾉ; ;ﾉWHﾗ komponenty

; ﾐWデ┠ﾆa sa opr=v, ktoヴY Hﾗﾉｷ ゲヮﾚゲﾗHWﾐY:

1. Be┥ﾐ┠ﾏ ﾗヮﾗデrWHWﾐｹﾏ ; ヮﾗ┌┥ｹ┗aﾐｹﾏ;

2. Be┥ﾐ┠ﾏ ┣ﾉﾗ┥Wﾐｹﾏ ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏき
ンく ŠﾆﾗS;ﾏｷ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏｷ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ=Iｷﾗ┌が ｴヴ┌H┠ﾏ 
zaobIｴ=dzaﾐｹﾏが ﾐW┗ｴﾗSﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗aﾐｹﾏ alebo zanedbaﾐｹﾏき
4. PヴWｴヴｷ;デｹﾏ ﾆ┗ﾚﾉｷ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ┌ ┎Sヴ┥H┞き
ヵく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ┣ Sﾚvodu uvoﾋﾐWﾐｷ; ┌ヮW┗ﾒﾗ┗;IｹIｴ ヮヴ┗ﾆov alebo

ヴﾗ┣ヮﾗﾃWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWSﾗゲデ;デﾗLﾐﾗ┌ ┎Sヴ┥Hﾗ┌き
ヶく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ LｷゲデWﾐｹﾏ vodou;

7. Servisn┠mi pr=I;mi alebo opravami ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ゲWヴ┗ｷゲﾐ┠mi 

strediskami ﾐW;┌デﾗヴｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ Greenworks Tools;

Βく NWゲヮヴ=┗ﾐym naゲデ;┗Wﾐｹﾏ alWHﾗ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

Γく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┞ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

ヱヰく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ヮrｹヮヴ;┗ﾗ┌ ﾐ; ┣ｷﾏ┌ 
ふデﾉ;ﾆﾗ┗Y ┌ﾏ┠┗;Lﾆ┞ぶく 
ヱヱく ); ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞が ﾆデoヴY ゲ┎ ゲヮﾗデヴWHﾐY SｷWﾉ┞ ; ﾆデﾗヴY ヮﾗSﾉｷWｴ;ﾃ┎ 
HW┥ﾐYﾏ┌ ﾗヮﾗデヴWHWﾐｷ┌ ゲ; ヮﾗ┗;┥┌ﾃ┎ ﾐ;ﾃﾏ@:

錨PracovnY ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ｷIｴ zostavy

錨 P=ゲ┞ 

錨 Fｷﾉデヴe

錨 Sﾆﾋ┌Lﾗ┗;Sﾉ= ; Sヴ┥ｷ;ﾆ┞ ﾐ=ゲデヴﾗﾃﾗ┗ 
12. NiektoヴY ┗┠ヴﾗHﾆ┞ mﾚ┥┌ obsahovaド SｷWﾉ┞が ;ﾆﾗ ゲ┎ motory, 

prevodovky od alternatｹ┗ﾐWｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌く N; デｷWデﾗ ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲa 

bud┎ ┗┣ド;ｴﾗ┗;ド ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ヮヴｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌ ﾗﾆヴWﾏ 
デ┠Iｴ ヮヴｹヮ;Sﾗ┗が SW ゲヮﾗﾉﾗLﾐﾗゲド Greenworks Tools Europe GmbH 

s┎ｴﾉ;ゲｹ ゲ デ┠ﾏが ┥W ゲ; ┣;ヴ┌Lｹ ┣; ┗ジWデﾆ┞ ﾐ=ヴﾗﾆ┞ ﾏｷﾏﾗ ┣=ヴ┌ﾆ┌ 
┌┗WSWﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌く 
13. Tieデﾗ ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃ┎ ﾐ; ヮﾗ┌┥ｷデ┠ デﾗ┗;ヴ.

14. Z=ヴ┌ﾆ; ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃW ﾐ; ﾏﾗﾐデ=┥ ﾐ=ｴヴ;Sﾐ┠ch dielov,

┗┠ﾏWﾐ┌ ;ﾉWHﾗ ┣┗ﾉ=ジデﾐW komponenty, ktoヴY ﾐｷW ゲ┎ SﾗS=┗;ﾐY 
;ﾉWHﾗ ゲIｴ┗=ﾉWﾐY ゲヮﾗﾉﾗLﾐﾗゲドﾗ┌ Greenworks Tools Europe GmbH.

Z=ヴ┌ﾆ; 

N=ヴﾗﾆﾗ┗;ﾐｷW ┣=ヴ┌ﾆ┞ ﾐ; ┗┠ヴﾗHﾗﾆ ┗ ヴ=ﾏIｷ デ┠Iｴデﾗ ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ 
┗┞┥;S┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┣;ﾆ┎ヮWﾐｹく V┠ヮｷゲ ┣ ﾆヴWSｷデﾐej karty sa

ﾐWヮﾗ┗;┥┌ﾃW ┣; Sﾗゲデ;デoLﾐ┠ Sﾚkaz o zak┎ヮWﾐｹく Ak nastane udalosド 

ゲヮﾗﾃWﾐ= ゲ ﾐ=ヴﾗﾆﾗ┗aﾐｹﾏ ┣=ヴ┌ﾆ┞が ┗ prvﾗﾏ ヴ;SW ﾏ┌ゲｹ ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ 
┗┠ヴﾗHﾗﾆ Sﾗヮヴ;┗ｷド Sﾗ ヮﾚ┗ﾗSﾐYｴﾗ ﾏｷWゲデ; ﾐ=ﾆ┌ヮ┌ ゲ dokladom

o ┣;ﾆ┎ヮWﾐｹく V┠ヴﾗHﾗﾆ H┌SW ヮﾗゲﾉ;ﾐ┠ Sﾗ ﾐ=ジｴﾗ IWﾐデヴ=ﾉﾐeho

servisnYho podniku, kde bude ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐ= jeho kontrola. Ak je

┗┠ヴﾗHﾗﾆ ヮﾗﾆ;┣Wﾐ┠が H┌SW HW┣ヮﾉ;デﾐW ﾗヮヴ;┗Wﾐ┠ ; ヮﾗゲﾉ;ﾐ┠ ゲヮ@ド ﾐ; 
;SヴWゲ┌ ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ;く V┠ヴﾗHﾗﾆが ﾆデﾗヴYｴﾗ ﾏaloobchodn= cena bola

ﾏWﾐジｷ; ;ﾉWHﾗ ヴﾗ┗ﾐ= 100 EUR vヴ=デ;ﾐW DPH, bude obvykle

vymWﾐWﾐ┠く Aﾆ IWﾐデヴ=ﾉﾐ┞ ヮﾗSﾐｷﾆ ┣ｷゲデｹが ┥W ┗┠ヴﾗHﾗﾆ ﾐｷW ﾃW Iｴ┞Hﾐ┠が 
ヮﾗデﾗﾏ H┌SW ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ ﾐ; デ┎デﾗ ゲﾆ┌デﾗLﾐﾗゲド ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐWﾐ┠ ; bude

ﾏ┌ゲｷWド ┣;ヮﾉ;デｷド ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾗヮヴ;┗┌く Tieデﾗ ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ゲ; 
ﾏﾚ┥┌ ﾗHL;ゲ ┣ﾏWﾐｷドが ;H┞ ┗┞ｴﾗ┗ﾗ┗;ﾉｷ ヮﾗデヴWH=ﾏ ﾐﾗ┗┠Iｴ ┗┠ヴﾗHﾆﾗ┗く 
KﾙヮｷW ﾐ;ﾃﾐﾗ┗ジｹIｴ ┣=ヴ┌Lﾐ┠Iｴ ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ H┌S┎ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｹIｷｷ ﾐ; 
webe.   

Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ 
)=ヴ┌ﾆ; ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃW ﾐ; HW┥ﾐY ﾗヮﾗデヴWHWﾐｷW ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ; ﾃWｴﾗ 
s┎Lｷ;ゲデﾗﾆ (naprく ヮﾗゲデ┌ヮﾐ┠ ヮﾗﾆﾉWゲ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ H;デYヴｷｹぶ ; ﾐ; ジﾆﾗS┞ 
vznikﾐ┌デY ┗ SﾚゲﾉWSﾆ┌ ﾐWヴWジヮWﾆデﾗ┗;ﾐｷ; ﾐ=┗ﾗS┌ na ヮﾗ┌┥ｷデie, 

ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｹﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐWｴﾗ ヮヴｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗;が I┌S┣ｷWｴﾗ ┣=ゲ;ｴ┌ ; 
opr=v pri ヮﾗ┌┥ｷデｹ ﾐWﾗヴｷｪｷﾐ=ﾉﾐych dielov, v SﾚゲﾉWSﾆ┌ ヮﾗ┌┥ｷデｷ; 
ﾐ=ゲｷﾉｷ;が ┎SWヴ┌ ;ﾉWHﾗ ヴﾗ┣Hｷデｷ; ; ゲ┗ﾗﾃ┗ﾗﾋﾐYｴﾗ ヮヴWド;┥Wﾐｷ; ﾏﾗデﾗヴ;く 




