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ÚČEL POUŽITÍ 
Strunové sekačky jsou výhradně určeny pro dosekávání okrasných trávníků, tzn. okrajů trávníků, 
k sečení trávy a plevele podél zídek, pod ploty, okolo stromů a sloupků, na schodech, 
dlážděných cestách a terasách, pod keři a živými ploty, na příkrých svazích, ve spárách mezi 
dlažebními kostkami atd. Jiné nebo tento rozsah překračující použití, jako např. sekání keřů a 
živých plotů nebo větších ploch trávníků, se považuje za použití v rozporu s jejich určením. Za 
škody, které při takovém použití vzniknou, výrobce / dodavatel neručí. Riziko nese výhradně 
uživatel. Použití v souladu s určením zahrnuje dále dodržování návodu na použití a dodržování 
podmínek provozu a údržby. 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Základní informace o hlučnosti stroje: hladina akustického tlaku v místě obsluhy může při práci 
dosáhnout až 85 dB(A). V takovém případě se doporučuje používat osobní ochranné pomůcky 
na ochranu sluchu (např. chrániče sluchu). 
Pozor: Chraňte se proti hluku! Dodržujte při provozu místní předpisy. 
Pozor: Při použití elektrických přístrojů je třeba dodržovat k ochraně před zasažením elektrickým 
proudem, nebezpečím zranění a vznikem požáru následující níže uvedené bezpečnostní 
pokyny. Přečtěte si a vezměte v úvahu všechny tyto pokyny dříve, než strunovou sekačku 
použijete. Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte. 
Sekačky jsou konstruovány podle posledního stavu techniky a uznávaných bezpečnostních 
technických pravidel. Přesto se mohou při jejich použití vyskytnout situace, ohrožující zdraví a 
život uživatele nebo třetích osob, příp. poškozující sekačku a další věcné hodnoty. 
Sekačky se smějí používat pouze v technicky bezvadném stavu, jakož i v souladu s určením, 
bezpečnostními pokyny a pokyny ohledně možných nebezpečí při dodržování pokynů v návodu 
k použití! Zejména je třeba neprodleně (nechat) odstranit všechny poruchy, které negativně 
ovlivňují bezpečnost! 
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití před použitím této sekačky. V každém případě dodržujte 
pokyny ohledně možných nebezpečí a bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může 
mít za následek ohrožení života. V každém případě je nezbytné dodržovat pokyny k ochraně 
před úrazy. 
Návod k použití ukládejte v místě použití sekačky. 
A. Obecné pokyny 
1. Vysoké otáčky sekačky a přívodní kabel v sobě skrývají zvýšené nebezpečí. Proto je 

nezbytné při práci se sekačkou dodržovat zvláštní bezpečnostní pokyny. 
2. Před prováděním veškerých prací na sekačce, před čištěním a přepravou vytáhněte vidlici 

ze zásuvky. Sekačka se musí odpojit od sítě, zůstane-li bez dozoru. Před údržbou, kontrolou 
poškození přívodního kabelu či opravou sekačky je nutné vždy vytáhnout vidlici ze zásuvky. 

3. Uživatel by si měl od prodejce nebo odborníka nechat předvést bezpečné zacházení se 
sekačkou. 
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4. Sekačka se smí předat (půjčit) pouze osobám, které jsou podrobně seznámeny s její 
obsluhou. V každém případě předejte spolu se sekačkou i návod k použití.  

5. Uživatel je zodpovědný za třetí osoby nacházející se v pracovní oblasti přístroje. 
6. Osoby, které se sekačkou pracují, musí být zdravé, odpočinuté a v dobré kondici. 

Nezapomeňte na včasné přestávky v práci! - Se sekačkou nepracujte pod vlivem alkoholu 
nebo omamných látek. 

7. Na sekačce neprovádějte žádné úpravy. Mohli byste tak ohrozit své zdraví. Za škody, které 
vzniknou v důsledku použití sekačky v rozporu s jejich určením nebo následkem 
nedovolených změn, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost. 

8. Nezapínejte sekačku, pokud se v blízkosti zdržují osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata. 
9. V okruhu 10 m se nesmí zdržovat ani další osoby / děti, ani zvířata, protože se od rotující 

vyžínací hlavice mohou odrážet kameny apod. 
10. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem anebo byly poučené o bezpečném používání přístroje a rozumějí 
případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a 
údržbu bez dozoru. 

B. Pokyny pro bezpečné použití 
1. V zájmu bezpečného provozu je nutno napájet sekačku přes proudový chránič 

s vybavovacím proudem max. 30 mA. Další informace vám sdělí elektro-instalatér. 
2. Před každým použitím sekačky zkontrolujte její správnou funkci a předepsaný, provozně 

bezpečný stav. Zejména je důležité zkontrolovat přívodní kabel a prodlužovací kabel, vidlici, 
spínač a vyžínací hlavici. Napájecí přívody musí mít izolaci pláště alespoň H05RNF 
(H05VVF) s minimálním průřezem vodiče 1,5 mm2. 

3. Před použitím zkontrolujte, zda přívodní a prodlužovací kabel nevykazují známky poškození 
nebo stárnutí. Sekačka na trávu se nesmí používat, pokud jsou kabely poškozeny nebo 
opotřebeny. 

4. Dojde-li k poškození kabelu během práce se sekačkou, kabel okamžitě odpojte od sítě. 
Kabelu se nedotýkejte dříve, než bude odpojen od sítě. 

5. Pozor! Nebezpečí! Sekací prvky po vypnutí motoru dobíhají. Vzniká nebezpečí úrazů na 
prstech rukou a na nohou! 

6. Používejte pouze kabely, které odpovídají daným předpisům. Vidlice a spojky 
prodlužovacích kabelů musí být chráněny před odstřikující vodou. Sekačka se smí 
provozovat pouze s bezvadným ochranným zařízením, zvláštní pozornost je nutné věnovat 
pevnému usazení vyžínací hlavice. 

7. Nepoužívejte poškozené kabely, spojky, vidlice a vyžínací hlavice. 
8. Motor spouštějte pouze tehdy, když se v blízkosti žacích prvků nenacházejí ruce a nohy. 
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9. Při práci se sekačkou noste ochranné brýle nebo ochranu očí, plné boty s drsnou podrážkou, 
přiléhavé pracovní oblečení, rukavice a ochranu sluchu. 

10. Při neopatrném používání sekačky mohou rotující žací prvky způsobit zranění rukou a 
nohou. 

11. Sekačku na trávu držte vždy pevně oběma rukama - dbejte na stabilní a bezpečnou polohu. 
12. Se sekačkou pracujte klidně, s rozvahou a pouze při dobrém světle a podmínkách 

viditelnosti a neohrožujte ostatní! Pracujte opatrně! 
13. S prodlužovacím kabelem manipulujte vždy tak, aby se nepoškodil a netvořil vám překážky v 

chůzi. 
14. Nepřetahujte prodlužovací kabel přes hrany, ostré nebo špičaté předměty, ani jej nelamte, 

např. pode dveřmi a v oknech. 
15. Při práci musí být namontován ochranný štít vyžínací hlavice a strunová sekačka natočena 

ochranným štítem k obsluze. Nikdy nenahrazujte nylonovou žací strunu kovovou strunou. 
16. Vidlici neodpojujte ze zásuvky tahem za kabel, ale za vidlici. 
17. V nepřehledném, hustě porostlém terénu pracujte se zvláštní pozorností! 
18. Sekačku nenechávejte za deště venku. 
19. Nesečte mokrou trávu! Sekačku nepoužívejte v dešti! 
20. Prodlužovací kabel držte tak, aby se nedostal do kontaktu s rotující žací strunou. 
21. Při přepravě sekačky, i na krátkou vzdálenost (např. na jiné místo), uvolněte spínač a 

odpojte vidlici. 
22. Pozor na nebezpečí sklouznutí na svazích nebo na nerovném terénu. 
23. Svahy sečte napříč sklonu. Pozor při otáčení! 
24. Dejte pozor na pařezy a kořeny, o které můžete zakopnout! 
25. Z vyžínací hlavice se musí pravidelně odstraňovat namotaná tráva! 
26. Vyžínací hlavice se musí pravidelně kontrolovat. Při zjevných změnách (vibrace, hluk) 

sekačku okamžitě vypněte. Pevně ji držte a přitlačte hlavici k zemi, aby se zastavila, pak 
vytáhněte vidlici ze zásuvky. Zkontrolujte vyžínací hlavici – pozornost věnujte trhlinám. 

27. Pozor na zranění o břit na ochranném štítu, který slouží k odřezávání struny.  
28. Po výměně cívky se strunou nebo po prodloužení struny podržte sekačku nejprve v normální 

pracovní poloze, až potom ji zapněte. 
29. Poškozenou vyžínací hlavici nechte před dalším použitím vyměnit, a to i v případě zdánlivě 

nepatrných vlasových trhlin. Poškozenou vyžínací hlavici neopravujte. 
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30. Po přerušení a ukončení práce: Odpojte vidlici! Proveďte údržbu sekačky (při odpojené 
vidlici): Provádějte pouze ty údržbářské práce, které jsou popsány v návodu k použití. 
Všechny ostatní práce svěřte autorizovanému servisu. 

31. Pravidelně čistěte otvory pro chladicí vzduch na krytu motoru. 
32. Používejte pouze originální náhradní díly. 
33. Používejte pouze originální vyžínací hlavice a náhradní cívky. Nikdy nepoužívejte kovové 

vyžínací prvky. 
34. Plastové části čistěte vlhkým hadříkem. Mechanické čisticí přípravky by mohly umělou 

hmotu poškodit. 
35. Sekačku nikdy nestříkejte proudem vody! 
36. Sekačku ukládejte na suchém místě. 

C. Důležité pokyny pro zachování záručních nároků: 
• Udržujte vstupní vzduchové otvory motoru v čistotě, aby se mohl motor chladit. 

• Nepracujte s delší strunou než jak ji nastavuje řezací břit. 

• Používejte pouze strunu o průměru max. 1,5 mm a originální cívku. 

• Nejprve spusťte sekačku a nechte ji roztočit na plné otáčky, teprve pak začněte se sekačkou 
pracovat. 

• Netlačte vyžínací hlavici k zemi, tím brzdíte spuštěný motor. 

• Předcházejte nárazům vyžínací hlavice na tvrdý podklad, jinak se může změnit vyváženost 
rotujících částí. 

• Po nárazu nebo jiném poškození přístroj zkontrolujte. 

• Nepoužívejte neoriginální žací prvky, kovový drát nebo podobné předměty. 

• Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. 

• Přístroj si nechávejte opravovat pouze od kvalifikovaných pracovníků a pouze za použití 
originálních náhradních dílů. Jedině tak budete mít zaručenu bezpečnou funkci přístroje. 
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VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Na přístroji můžete nalézt následující symboly: 

 

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ 
Nebudete-li dodržovat upozornění k obsluze a bezpečnostní upozornění uvedená v návodu 
k použití, může dojít k těžkým úrazům. Před uvedením přístroje do provozu si pročtěte 
návod k použití. 

 

DODRŽUJTE ODSTUP OD OKOLOSTOJÍCÍCH OSOB 
Výstraha: Dbejte na to, aby se do vzdálenosti 10 m okolo pracovní oblasti nikdo 
nezdržoval. To platí obzvláště pro děti a zvířata. 

 

NOSTE OCHRANU OČÍ A SLUCHU 
Výstraha: Odhozené předměty mohou zapříčinit těžká zranění očí, nadměrný hluk může 
vést ke ztrátě sluchu. Proto při provozu tohoto přístroje noste ochranu očí a sluchu. 

 
NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE 

 
NOSTE OCHRANNOU OBUV 

 

POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ 
Přístroj nevystavujte dešti a nepoužívejte v mokrém či vlhkém prostředí. Skladujte jej 
v suchých místnostech. 

 

POŠKOZENÝ KABEL 
Při poškození kabelu okamžitě vytáhněte vidlici ze zásuvky a kabel vyměňte! 

 
UDRŽUJTE OKOLOSTOJÍCÍ OSOBY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI 

 
VAROVÁNÍ! 

 

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním odpadem. Vysloužilý 
přístroj je zapotřebí odevzdat ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací. 

 
ZNAČKA SHODY CE O SOULADU S EU SMĚRNICEMI 

 
ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU 
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TECHNICKÁ DATA 

Model GT-PS3047 
Jmenovité napětí / frekvence 230 V – 240 V / 50 Hz 
Příkon 600 W 
Otáčky motoru 9 600 – 10 600 ot/min. 
Záběr sečení 30 cm 
Max. průměr struny 1,5 mm 
Hmotnost 2,9 kg 
Měřená hladina akustického tlaku Lpa 78,6 dB(A)   K=2,5 dB(A) 
Zaručená hladina akustického výkonu LWA 96 dB(A) 
Vibrace ah=3,058 m/s2   K=1,5 m/s2 

 

SESTAVENÍ 

Varování! Před montáží se ujistěte, že je přístroj vypnutý a přívod vytažen ze zásuvky. 

Montáž ochranného štítu 

a) Nasaďte ochranný štít na přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku obr.A. 
b) Nasuňte ochranný štít do drážky na boku, jak ukazuje černá šipka na obr.B. 
c) Upevněte štít pomocí dvou dodaných šroubků (obr.C). 

 

 

Varování! Nikdy nepoužívejte přístroj bez správně namontovaného ochranného štítu. 

Nastavení pomocného madla 

a) Vytáhněte pojistku uvnitř pomocného madla (obr.A) a pomocné madlo nastavte do pro vás 
nejpohodlnější pozice (obr.B, obr.C). 

b) Pojistku uvolněte a pohnutím madlem polohu zaaretujte (obr.D). 

 

Obr.A Obr.B Obr.C 

Obr.A Obr.B Obr.C Obr.D 
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Montáž vodicích koleček 

 

a) Slícujte dva čepy (a, b) držáku vodicích koleček s příslušnými dvěma otvory na přístroji. (obr.A, 
obr.B) 

b) Zasuňte tyto dva čepy do odpovídajících otvorů; zasuňte je do otvorů úplně, jinak by mohla 
vodicí kolečka během používání vypadnout. 

 

Montáž ochranného třmenu 

a) Umístěte ochranný třmen a přístroj do vodorovné polohy (obr.A). 
b) Umístěte obě strany ochranného třmenu do drážky na levé/pravé straně tělesa přístroje (obr.A, 

obr.B). 
c) Zasuňte & vytáhněte ochranný třmen do požadované polohy (obr.C). 

F

F

F

  

Obr.A Obr.B Obr.C 

Obr.A Obr.C 

Obr.B 
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PŘÍPRAVA 

Nastavení délky přístroje 

a) Stiskněte tlačítko na hliníkové trubce (obr.A) 
b) Zatáhněte za rukojeť a nastavte délku do pohodlné polohy, poté tlačítko na trubce uvolněte 

(obr.B) a tahem za rukojeť polohu zaaretujte. 

        

 

Připojení do sítě 

Vidlici přívodního kabelu zasuňte do zásuvky vhodného prodlužovacího kabelu. 
Prodlužovací kabel zajistěte v rukojeti sekačky proti rozpojení spoje (obr.C). 

 

Nastavení úhlu sklonu 

Stiskněte tlačítko na krytu motoru (obr.D) a nastavte úhel sklonu krytu motoru do jedné z možných 
pozic. Tlačítko pusťte, aby kryt motoru v nastavené pozici zapadl. 
Tyto pozice jsou vhodné k tomu, abyste se pohodlně se sekačkou dostali pod překážky, např. křoviny 
nebo lavičky. 

  

Obr.A Obr.B 

 

Obr.C Obr.D 
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POUŽITÍ 

Varování! Nikdy se nepokoušejte zaaretovat spínač v poloze „zapnuto“. 

Sečení 

a) Držte přístroj, jak je vyobrazeno. Správný postup sečení je kývavý pohyb sekačky ze strany na 
stranu a pomalý postup vpřed, v úhlu vyžínací hlavice cca 30°. 

b) Nedávejte sekačku do porostu trávy dříve, dokud nestisknete spínač, a vyžínací hlavice se 
neroztočí na plné otáčky. 

c) U vysoké trávy sečte trávu postupně v několika krocích od vršku stonků dolů. 
d) Pokud začne sekačka snižovat rychlost otáček, snižte její zátěž. 
e) Pro snížení opotřebení struny o překážky využijte ochranný třmen. Udržujte sekačku mimo styk 

s tvrdými předměty. 

 

Zarovnávání okrajů trávníku 

Pro zarovnávání okrajů by měla být sekačka v poloze dle znázornění obr.1. Pokud tomu tak není: 

− Odtáhněte objímku trubky od žací hlavice dle znázornění obr.2. 
− Otočte žací hlavici dle znázornění obr.3 o 90 stupňů. 
− Když je hlavice v této pozici, objímku trubky opět uvolněte, aby zaskočila zpět, viz obr.4. 
− Úhel vyžínací hlavice může být nastaven do nejvhodnější pozice pro zarovnání okrajů trávníku 

viz obr.5. 

Poznámka: Rukojeť lze nastavovat pouze v jednom směru. 

Poznámka: Při zarovnávání okrajů trávníku kolečka sekačky nadměrně nezatěžujte. 

 

  

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 
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Úprava délky struny  

Strunu můžete prodloužit bez zastavení motoru.  

a) Za chodu sekačky klepněte vyžínací hlavicí směrem k zemi. Struna se tak automaticky 
prodlouží a ořezávacím břitem se upraví na správnou délku.  

b) Nejlepší je vyžínací hlavicí klepnout na holé půdě nebo na tvrdé zemině. Neklepejte o 
betonový povrch, hrozí její poškození. 

 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

Váš přístroj byl navržen tak, aby sloužil po dlouhou dobu s minimální údržbou. Nepřetržitý uspokojivý 
provoz je závislý na správné péči o něj a pravidelném čištění. 

Varování! Před jakýmkoliv úkonem údržby nebo kontroly přístroj vypněte a odpojte od sítě.  

1. Čistěte pravidelně větrací otvory motoru pomocí jemného kartáčku nebo suchého hadříku. 
2. Čistěte pravidelně vyžínací hlavici se strunou pomocí jemného kartáčku nebo suchého hadříku. 
3. Pravidelně používejte tupou škrabku k odstranění trávy a nečistot ze spodku ochranného štítu. 

Varování! Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou.  

Před uskladněním sekačku řádně očistěte, zejména větrací otvory motoru. Sekačku uložte na suché 
a bezpečné místo. Chraňte ji před neoprávněným použitím (např. před dětmi).  

 

Montáž nové cívky do vyžínací hlavice 

 

1. Odpojte přístroj od sítě. 
2. Stiskněte jazýčky ① a vyjměte kryt cívky ② z těla hlavice ④. 
3. Vyjměte prázdnou cívku ③ z krytu cívky. 
4. Odstraňte všechny nečistoty a trávu z krytu i těla hlavice. 
5. Vezměte novou cívku a zatlačte ji do výčnělku v krytu cívky. Cívkou mírně otáčejte, dokud 

nezapadne. 
6. Uvolněte jeden konec vyžínací struny a navlékněte jej do jednoho z otvorů ⑤. Struna by měla 

vyčnívat cca. 11 cm z krytu cívky. 
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7. Uvolněte druhý konec vyžínací struny a navlékněte ji do druhého otvoru. Struna by měla též 
vyčnívat cca. 11 cm z krytu cívky. 

8. Slícujte jazýčky ① na krytu cívky s výřezy ⑥ na těle vyžínací hlavice. 
9. Přitiskněte kryt cívky na tělo hlavice, dokud bezpečně nezaklapne na své místo. 

Zapněte sekačku a pomocí ořezávacího břitu odstřihněte přesahující konce struny. 
Objednací číslo náhradní cívky: KCQ4899930H33R 

OPRAVY 

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem. Jestliže se na zařízení, přes 
naše kontroly jakosti a vaši péči, projeví závada, nechte opravu provést pouze oprávněným 
elektrikářem, nebo kontaktujte autorizovaný servis. 

ZÁVADY 

Varování! Před jakýmkoliv úkonem údržby nebo kontroly přístroj vypněte a odpojte od sítě.  

Pokud sekačka vibruje: vyjměte cívku a vyčistěte všechny otvory od zbytků trávy a ostatních 
nečistot; vyměňte cívku za novou.  

Nedojde ke spuštění sekačky: zkontrolujte všechna elektrická spojení; ujistěte se, že nezasáhl 
proudový chránič; zkontrolujte, že nedošlo k zásahu jističe v elektrickém rozvodu. 

Sekací struna zapadne do krytu cívky: Cívku demontujte (podle pokynů pod bodem „Montáž nové 
cívky do vyžínací hlavice“), provlékněte konce struny otvory a cívku opět namontujte. Pokud je 
nylonová struna již spotřebovaná, nasaďte novou cívku. 

Jiné poruchy sekačky neodstraňujte vlastními silami, ale zašlete sekačku k opravě do 
autorizovaného servisního střediska. 

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

Elektrické přístroje neodhazujte do komunálního odpadu! 
V souladu s evropskou směrnicí č: 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické 
přístroje shromažďovány odděleně a odevzdány k ekologické recyklaci. 
Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám podá v místě Vašeho 
bydliště obecní nebo městská správa. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí 
výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se nevztahuje na běžné 
opotřebení výrobku a jeho součástek a škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu na použití, 
používáním nesprávného příslušenství, cizího zásahu a oprav za použití neoriginálních dílů, v 
důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení pohonné jednotky.
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EU Prohlášení o shodě 
 

My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že 
výrobek 

strunová sekačka na trávu 
PATRIOT GT 600 
Model GT-PS3047 

Sériové číslo: 190001 - 220000 
 

na kterou se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům 
směrnic 2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2014/30/EU (Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti), 
2011/65/EU (Směrnice RoHS) a 2000/14/ES (Směrnice o hluku) včetně změn. 

Při aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích EU byly 
využity následující normy a/nebo technické specifikace. 

EN 60335-1:2012+A11 
EN 50636-2-91:2014 
EN 62233:2008 
AfPS GS 2014:01 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 

Měřená hladina akustického výkonu  93,6 dB (A) 
Zaručená hladina akustického výkonu  96,0 dB (A) 

 

Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy VI / směrnice 2000/14/ES 

Uložení Technické dokumentace: 
Mountfield a.s., Technický odbor, Všechromy 56, 251 63 Strančice 

Datum/podpis výrobce: 16. 9. 2019 

 

 

 

________________________________ 
Mgr. Michal Pobežal 
generální ředitel 
Mountfield a.s. 
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ÚČEL POUŽITIA 
Strunové kosačky sú určené výhradne na dokosovanie okrasných trávnikov, tzn. okrajov 
trávnikov, na kosenie trávy a buriny pozdĺž múrikov, pod plotmi, okolo stromov a stĺpikov, na 
schodoch, dláždených cestách a terasách, pod kríkmi a živými plotmi, na príkrych svahoch, v 
škárach medzi dlažobnými kockami atď. Iné použitie alebo použitie prekračujúce tento rozsah, 
ako napr. kosenie kríkov a živých plotov alebo väčších plôch trávnikov, sa považuje za použitie 
v rozpore s ich určením. Za škody, ktoré pri takomto použití vzniknú, výrobca / dodávateľ 
neručí. Riziko nesie výhradne používateľ. Použitie v súlade s určením zahŕňa ďalej 
dodržiavanie návodu na použitie a dodržiavanie podmienok prevádzky a údržby. 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Základné informácie o hlučnosti zariadenia: hladina akustického tlaku v mieste obsluhy môže 
pri práci dosiahnuť až 85 dB(A). V takom prípade sa odporúča používať osobné ochranné 
pomôcky na ochranu sluchu (napr. chrániče sluchu). 
Pozor: Chráňte sa proti hluku! Pri prevádzke dodržiavajte miestne predpisy. 
Pozor: Pri použití elektrických zariadení je potrebné dodržiavať nasledujúce ďalej uvedené 
bezpečnostné pokyny na ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom, nebezpečenstvom 
zranenia a vznikom požiaru. Prečítajte si a vezmite do úvahy všetky tieto pokyny skôr, ako 
strunovú kosačku použijete. Bezpečnostné pokyny dobre uschovajte. 
Kosačky sú konštruované podľa najnovšieho stavu techniky a uznávaných bezpečnostných 
technických pravidiel. Napriek tomu sa môžu pri ich používaní vyskytnúť situácie ohrozujúce 
zdravie a život používateľa alebo tretích osôb, príp. poškodzujúce kosačku a ďalšie vecné 
hodnoty. 
Kosačky sa môžu používať len v technicky bezchybnom stave a tiež v súlade s určením, 
bezpečnostnými pokynmi a pokynmi ohľadne možného nebezpečenstva pri dodržiavaní 
pokynov uvedených v návode na používanie! Predovšetkým je potrebné bezodkladne (nechať) 
odstrániť všetky poruchy, ktoré negatívne ovplyvňujú bezpečnosť! 
Prečítajte si dôkladne tento návod na použitie pred použitím tejto kosačky. V každom prípade 
dodržiavajte pokyny ohľadom možného nebezpečenstva a bezpečnostné pokyny. 
Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok ohrozenie života. V každom prípade je 
nevyhnutné dodržiavať pokyny na ochranu proti úrazom. 
Návod na použitie uchovávajte v mieste použitia kosačky. 
A. Všeobecné pokyny 
1. Vysoké otáčky kosačky a prívodný kábel predstavujú zvýšené nebezpečenstvo. Preto je 

nevyhnutné pri práci s kosačkou dodržiavať osobitné bezpečnostné pokyny. 
2. Pred vykonávaním akejkoľvek práce s kosačkou, pred čistením a prepravou vytiahnite 

vidlicu zo zásuvky. Ak kosačka zostane bez dozoru, musí sa odpojiť od siete. Pred 
údržbou, kontrolou poškodenia prívodného kábla či opravou kosačky je nutné vždy 
vytiahnuť vidlicu zo zásuvky. 

3. Používateľ by si mal od predajcu alebo odborníka nechať predviesť bezpečné 
zaobchádzanie s kosačkou. 
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4. Kosačka sa smie odovzdať (zapožičať) len osobám, ktoré sú podrobne oboznámené s jej 
obsluhou. V každom prípade odovzdajte spolu s kosačkou aj návod na použitie.  

5. Používateľ je zodpovedný za tretie osoby nachádzajúce sa v pracovnej oblasti zariadenia. 
6. Osoby, ktoré s kosačkou pracujú, musia byť zdravé, oddýchnuté a v dobrej kondícii. 

Nezabúdajte na včasné prestávky v práci! - s kosačkou nepracujte pod vplyvom alkoholu 
alebo omamných látok. 

7. Na kosačke nevykonávajte žiadne úpravy. Mohli by ste tak ohroziť svoje zdravie. Za 
škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania kosačky v rozpore s určením alebo v dôsledku 
nedovolených zmien výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. 

8. Nezapínajte kosačku, ak sa v blízkosti zdržiavajú osoby, najmä deti alebo domáce 
zvieratá. 

9. V okruhu 10 m sa nesmú zdržiavať ani ďalšie osoby / deti, ani zvieratá, pretože sa od 
rotujúcej vyžínacej hlavice môžu odrážať kamene a pod. 

10. Tento prístroj nemôžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a 
znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a 
rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú 
vykonávať čistenie ani údržbu bez dozoru. 

B. Pokyny pre bezpečné použitie 
1. V záujme bezpečnej prevádzky napájajte kosačku cez prúdový chránič s vybavovacím 

prúdom max. 30 mA. Ďalšie informácie vám poskytne elektrotechnik. 
2. Pred každým použitím kosačky skontrolujte správnosť jej fungovania a predpísaný, 

bezpečný prevádzkový stav. Dôležité je najmä skontrolovať prívodný kábel a predlžovací 
kábel, vidlicu, spínač a vyžínaciu hlavicu. Napájacie prívody musia mať izoláciu plášťa 
aspoň H05RNF (H05VVF) s minimálnym prierezom vodiča 1,5 mm2. 

3. Pred použitím skontrolujte, či prívodný kábel a predlžovací kábel nevykazujú známky 
poškodenia alebo starnutia. Kosačku na trávu nepoužívajte, ak sú káble poškodené alebo 
opotrebené. 

4. Ak dôjde k poškodeniu kábla v priebehu práce s kosačkou, kábel okamžite odpojte od 
siete. Kábla sa nedotýkajte skôr, ako ho odpojíte od siete. 

5. Pozor! Nebezpečenstvo! Vyžínacie prvky po vypnutí motora dobiehajú. Vzniká 
nebezpečenstvo úrazov na prstoch rúk a na nohách! 

6. Používajte len káble, ktoré zodpovedajú daným predpisom. Vidlice a spojky predlžovacích 
káblov musia byť chránené pred odstrekujúcou vodou. Kosačka sa smie prevádzkovať len 
s bezchybným ochranným zariadením, zvláštnu pozornosť je nutné venovať pevnému 
dosadaniu vyžínacej hlavice. 

7. Nepoužívajte poškodené káble, spojky, vidlice a vyžínacie hlavice. 
8. Motor nespúšťajte, ak sa v blízkosti vyžínacích prvkov nenachádzajú ruky a nohy. 
9. Pri práci s kosačkou noste ochranné okuliare alebo ochranu očí, celé topánky s drsnou 

podrážkou, priliehavé pracovné oblečenie, rukavice a ochranu sluchu. 
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10. Pri neopatrnom používaní kosačky môžu rotujúce vyžínacie prvky spôsobiť zranenie rúk a 
nôh. 

11. Kosačku na trávu držte vždy pevne oboma rukami - dbajte na stabilnú a bezpečnú polohu. 
12. S kosačkou pracujte pokojne, s rozvahou a len pri dobrom svetle a podmienkach 

viditeľnosti a neohrozujte ostatných! Pracujte opatrne! 
13. S predlžovacím káblom manipulujte vždy tak, aby sa nepoškodil a nerobil vám prekážky 

v chôdzi. 
14. Nepreťahujte predlžovací kábel cez hrany, ostré alebo špicaté predmety, ani ho 

neprelamujte, napr. pod dverami a v oknách. 
15. Pri práci musí byť namontovaný ochranný štít vyžínacej hlavice a strunová kosačka 

otočená ochranným štítom k obsluhe. Nikdy nenahrádzajte nekovovú žaciu strunu 
kovovou strunou. 

16. Vidlicu neodpájajte zo zásuvky ťahaním za kábel, ale za vidlicu. 
17. V neprehľadnom, husto porastenom teréne pracujte s osobitnou pozornosťou! 
18. Kosačku nenechávajte v daždi vonku. 
19. Nekoste mokrú trávu! Kosačku nepoužívajte v daždi! 
20. Predlžovací kábel držte tak, aby sa nedostal do kontaktu s rotujúcou žacou strunou. 
21. Pri preprave kosačky na krátku vzdialenosť (napr. na iné miesto) uvoľnite spínač a odpojte 

vidlicu. 
22. Pozor na nebezpečenstvo pokĺznutia na svahoch alebo na nerovnom teréne. 
23. Svahy koste naprieč sklonu. Pozor pri otáčaní! 
24. Dajte pozor na pne a korene, o ktoré môžete zakopnúť! 
25. Z vyžínacej hlavice sa musí pravidelne odstraňovať namotaná tráva! 
26. Vyžínacia hlavica sa musí pravidelne kontrolovať. Pri zjavných zmenách (vibrácie, hluk) 

kosačku okamžite vypnite. Držte ju pevne a hlavicu pritlačte k zemi, aby sa zastavila, 
potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Skontrolujte vyžínaciu hlavicu a pozornosť venujte 
trhlinám. 

27. Pozor na zranenie o ostrie na ochrannom štíte, ktoré slúži na odrezávanie struny.  
28. Po výmene cievky so strunou alebo po predĺžení struny podržte kosačku najprv 

v normálnej pracovnej polohe, až potom ju zapnite. 
29. Poškodenú vyžínaciu hlavicu nechajte vymeniť pred ďalším použitím, a to aj v prípade 

zdanlivo nepatrných vlasových trhlín. Poškodenú vyžínaciu hlavicu neopravujte. 
30. Po prerušení a ukončení práce: odpojte vidlicu! Vykonajte údržbu kosačky (pri odpojenej 

vidlici): Vykonajte len tie údržbárske práce, ktoré sú popísané v návode na použitie. 
Všetky ostatné práce zverte servisu. 

31. Pravidelne čistite otvory pre chladiaci vzduch na kryte motora. 
32. Používajte len originálne náhradné diely. 
33. Používajte len originálne vyžínacie hlavice a náhradné cievky. Nikdy nepoužívajte kovové 

vyžínacie prvky. 
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34. Plastové časti čistite vlhkou handrou. Mechanické čistiace prípravky by mohli umelú hmotu 
poškodiť. 

35. Kosačku nikdy nestriekajte prúdom vody! 
36. Kosačku ukladajte na suchom mieste. 
C. Dôležité pokyny na zachovanie záručných nárokov: 
• Vstupné vzduchové otvory udržiavajte v čistote, aby sa motor mohol chladiť. 
• Nepracujte so strunou dlhšou, než ako nastavuje orezávacie ostrie. 
• Používajte len strunu s priemerom max. 1,5 mm a originálnu cievku. 
• Najprv spustite kosačku a nechajte ju roztočiť na plné otáčky, až potom začnite s 

kosačkou pracovať. 
• Netlačte vyžínaciu hlavicu k zemi, tým brzdite spustený motor. 
• Predchádzajte nárazom vyžínacej hlavice na tvrdý podklad, inak sa poruší vyváženosť 

rotujúcich dielcov. 
• Po náraze alebo inom poškodení prístroj skontrolujte. 
• Nepoužívajte neoriginálne žacie prvky, kovový drôt alebo podobné predmety. 
• Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. 
• Prístroj si dávajte opravovať len kvalifikovaným pracovníkom a len pri použití originálnych 

náhradných dielov. Len tak budete mať zaručenú bezpečnú funkciu zariadenia. 
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VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV 

Na prístroji môžete nájsť nasledujúce symboly: 

 

PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE 
Ak nebudete dodržiavať upozornenia na obsluhu a bezpečnostné upozornenia uvedené 
v návode na použitie, môže dôjsť k ťažkým úrazom. Pred uvedením prístroja do prevádzky si 
prečítajte návod na použitie.  

 

DODRŽIAVAJTE ODSTUP OD OKOLOSTOJACICH OSÔB 
Výstraha: Dbajte na to, aby sa do vzdialenosti 5 m okolo pracovnej oblasti nikto nezdržiaval. 
To platí obzvlášť pre deti a zvieratá. 

 

NOSTE OCHRANU OČÍ A SLUCHU 
Výstraha: Odhodené predmety môžu zapríčiniť ťažké poranenia očí, nadmerný hluk môže 
viesť ku strate sluchu. Preto pri prevádzke tohto prístroja noste ochranu očí a sluchu. 

 
NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE 

 
NOSTE OCHRANNÚ OBUV 

 

POUŽITIE A SKLADOVANIE 
Elektrický prístroj nepoužívajte pri daždi, ani ho dažďu a vlhku nevystavujte. Skladujte ho v 
suchých miestnostiach. 

 

POŠKODENÝ KÁBEL 
Pri poškodení kábla okamžite vytiahnite vidlicu zo zásuvky a kábel vymeňte! 

 
UDRŽUJTE OKOLOSTOJACE OSOBY V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI 

 
VAROVANIE! 

 

CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE! 
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spoločne s domovým/komunálnym odpadom. 
Opotrebovaný prístroj je potrebné odovzdať v zberni, ktorá sa zaoberá ekologickou likvidáciou. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Model GT-PS3047 
Menovité napätie / frekvencia 230 V – 240 V / 50 Hz 
Príkon 600 W 
Otáčky motora 9 600 – 10 600 ot/min. 
Záber kosenia 30 cm 
Max. priemer struny 1,5 mm 
Hmotnosť 2,9 kg 
Meraná hladina akustického tlaku Lpa 78,6 dB(A)   K=2,5 dB(A) 
Zaručená hladina akustického výkonu LWA 96 dB(A) 
Vibrácie ah=3,058 m/s2   K=1,5 m/s2 

 

ZLOŽENIE 

Varovanie! Pred montážou sa uistite, že je prístroj vypnutý a prívod vytiahnutý zo zásuvky. 

Montáž ochranného štítu 

a) Nasaďte ochranný štít na prístroj tak, ako je znázornené na obrázku obr.A. 
b) Nasuňte ochranný štít do drážky na boku, ako ukazuje čierna šípka na obr.B. 
c) Upevnite štít pomocou dvoch dodaných skrutiek (obr.C). 

 

 

Varovanie! Nikdy nepoužívajte prístroj bez správne namontovaného ochranného štítu. 

Nastavenie pomocného držadla 

a) Vytiahnite poistku vo vnútri pomocného držadla (obr.A) a pomocné držadlo nastavte do pre 
vás najpohodlnejšej pozície (obr.B, obr.C). 

b) Poistku uvoľnite a pohnutím držadlom polohu zaaretujte (obr.D). 

 
Obr.A Obr.B Obr.C Obr.D 

Obr.A Obr.B Obr.C 
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Montáž vodiacich koliesok 

 

a) Zlícujte dva čapy (a, b) držiaka vodiacich koliesok s príslušnými dvoma otvormi na prístroji. 
(obr.A, obr.B) 

b) Zasuňte tieto dva čapy do zodpovedajúcich otvorov; zasuňte ich do otvorov úplne, inak by 
mohli vodiace kolieska počas používania vypadnúť. 

 

Montáž ochranného strmeňa 

a) Umiestnite ochranný strmeň a prístroj do vodorovnej polohy (obr.A). 
b) Umiestnite obidve strany ochranného strmeňa do drážky na ľavej/pravej strane telesa 

prístroja (obr.A, obr.B). 
c) Zasuňte & vytiahnite ochranný strmeň do požadovanej polohy (obr.C). 

F

F

F

  

Obr.A Obr.B Obr.C 

Obr.A Obr.C 

Obr.B 
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PRÍPRAVA 

Nastavenie dĺžky prístroja 

a) Stisnite tlačidlo na hliníkovej tyči (obr.A) 
b) Zatiahnite za rukoväť a nastavte dĺžku do pohodlnej polohy, potom tlačidlo na tyči uvoľnite 

(obr.B) a ťahom za rukoväť polohu zaaretujte. 

        

c)  

Pripojenie do siete 

Vidlicu prívodného kábla zasuňte do zásuvky vhodného predlžovacieho kábla. Predlžovací kábel 
zaistite v rukoväte kosačky proti rozpojeniu spoja. (obr.C). 

 

Nastavenie uhla sklonu 

Stisnite tlačidlo na kryte motora (obr.D) a nastavte uhol sklonu krytu motora do jednej z možných 
pozícií. Tlačidlo pustite, aby kryt motora v nastavenej pozícii zapadol.  
Tieto pozície sú vhodné na to, aby ste sa pohodlne s kosačkou dostali pod prekážky, napr. kroviny 
alebo lavičky. 

  

Obr.A Obr.B 

 

Obr.C Obr.D 
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POUŽITIE 

Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaaretovať spínaciu páčku v polohe „zapnuté“. 

Kosenie 

a) Držte prístroj, ako je vyobrazené. Správny postup kosenia je kývavý pohyb kosačky zo 
strany na stranu a pomalý postup vpred, v uhle vyžínacej hlavice cca 30°. 

b) Nedávajte kosačku do porastu trávy skôr, kým nestisnete spínač a kým sa vyžínacia hlavica 
neroztočí na plné otáčky. 

c) Pri vysokej tráve koste trávu postupne v niekoľkých krokoch od konca stoniek nadol.  
d) Ak začne kosačka znižovať rýchlosť otáčok, znížte jej záťaž. 
e) Na zníženie opotrebenia struny o prekážky, využite ochranný strmeň. Udržiavajte kosačku 

mimo styk s tvrdými predmetmi. 

 

Zarovnávanie okrajov trávnika 

Pre zarovnávanie okrajov by mala byť kosačka v polohe podľa znázornenia obr.1. Pokiaľ tomu tak 
nie je: 

− Odtiahnite objímku rúrky od žacej hlavice podľa znázornenia obr.2. 
− Otočte hlavicu podľa znázornenia obr.3 o 90°. 
− Keď je hlavica v tejto pozícii, objímku rúrky opäť uvoľnite, aby zaskočila späť, viď obr.4. 
− Uhol vyžínacej hlavice môže byť nastavený do najvhodnejšej pozície na zarovnanie okrajov 

trávnika, viď obr.5. 

Poznámka: Rukoväť je možné nastavovať len v jednom smere. 

Poznámka: Pri zarovnávaní okrajov trávnika kolieska kosačky nadmerne nezaťažujte. 

 

  

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 
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Upravenie dĺžky struny  

Strunu môžete predĺžiť bez zastavenia motora.  

a) Za chodu kosačky klepnite vyžínacou hlavicou smerom k zemi. Struna sa tak automaticky 
predĺži a orezávacím ostrím sa upraví na správnu dĺžku.  

b) Najlepšie je vyžínacou hlavicou klepnúť na holej zemi alebo na tvrdej zemine. Neklikajte o 
betónový povrch hrozí jej poškodenie. 

 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Váš prístroj bol navrhnutý tak, aby slúžil dlhú dobu s minimálnou údržbou. Nepretržitá a uspokojivá 
prevádzka je závislá na správnej starostlivosti o neho a pravidelnom čistení.   

Varovanie! Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo kontroly prístroj vypnite a odpojte od 
siete.  

1. Čistite pravidelne vetracie otvory motora pomocou jemnej kefy alebo suchej handričky.  
2. Čistite pravidelne vyžínaciu hlavu so strunou pomocou jemnej kefky alebo suchej handričky.  
3. Pravidelne používajte tupú škrabku na odstránenie trávy a nečistôt zo spodku ochranného 

štítu. 

Varovanie! Nikdy nečistite prístroj pod tečúcou vodou.  

Pred uskladnením kosačku riadne očistite, hlavne vetracie otvory motora. Kosačku uložte na suché 
a bezpečné miesto. Chráňte ju pred neoprávneným použitím (napr. pred deťmi). 

 

Montáž novej cievky do vyžínacej hlavice 

 

1. Odpojte prístroj od siete. 
2. Stisnite jazýčky ① a vyberte kryt cievky ② z tela hlavice ④. 
3. Vyberte prázdnu cievku ③ z krytu cievky. 
4. Odstráňte všetky nečistoty a trávu z krytu aj tela hlavice. 
5. Vezmite novú cievku a zatlačte ju do výčnelku v kryte cievky. Cievkou mierne otáčajte, pokým 

nezapadne. 
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6. Uvoľnite jeden koniec vyžínacej struny a navlečte ho do jedného z otvorov ⑤. Struna by mala 
vyčnievať cca. 11 cm z krytu cievky. 

7. Uvoľnite druhý koniec vyžínacej struny a navlečte ju do druhého otvoru. Struna by mala tiež 
vyčnievať cca. 11 cm z krytu cievky. 

8. Zlícujte jazýčky ① na kryte cievky s výrezmi ⑥ na tele vyžínacej hlavice. 
9. Pritlačte kryt cievky na telo hlavice, pokým bezpečne nezaklapne na svoje miesto. 

Zapnite kosačku a pomocou orezávacieho ostria odstrihnite presahujú konce strún. 
Objednávacie číslo náhradnej cievky: KCQ4899930H33R 
 

OPRAVY 

Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporučené výrobcom. Pokiaľ sa na náradí, aj 
napriek našim kontrolám kvality a vašej starostlivosti, prejaví vada, nechajte opravu vykonať len 
oprávneným elektrikárom alebo autorizovaným servisom. 

ZÁVADY 

Varovanie! Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo kontroly prístroj vypnite a odpojte od 
siete.  

Pokiaľ kosačka vibruje: vyberte cievku a vyčistite všetky otvory od zvyškov trávy a ostatných 
nečistôt; vymeňte cievku za novú.  

Kosačka sa nezapne: skontrolujte všetky elektrické spojenia; uistite sa, že nezasiahol prúdový 
chránič; skontrolujte, že nedošlo k zásahu ističa v elektrickom rozvode. 

Kosiaca struna zmizne v cievke: Cievku demontujte (podľa pokynov v časti „Montáž novej cievky 
do vyžínacej hlavice“) a prevlečte konce struny otvormi a cievku opäť namontujte. Pokiaľ je 
nylónová struna spotrebovaná, nasaďte novú cievku. 

Ak sa problém nevyrieši, je potrebné kontaktovať autorizované servisné stredisko.  

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 

Elektrické prístroje neodhadzujte do komunálneho odpadu! 
V súlade s európskou smernicou č: 2012/19/EU musia byť opotrebované elektrické 
prístroje uschovávané oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu.  
Informácie o možnostiach likvidácie vyslúžilého prístroja Vám podá na mieste Vášho 
bydliska obecná alebo mestská správa.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov a začína dňom 
prevzatia výrobku, čo je potrebné preukázať originálnym predajným dokladom. Záruka sa 
nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku a jeho súčiastok a škody vzniknuté v dôsledku 
nerešpektovania návodu na použitie, používaním nesprávneho príslušenstva, cudzieho zásahu 
a opráv pri použití neoriginálnych dielov, v dôsledku použitia násilia, úderu alebo rozbitia 
a svojvoľného preťaženia pohonnej jednotky. 
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EU Prehlásenie o zhode 

My, Mountfield a. s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, týmto prehlasujeme na svoju vlastnú 
zodpovednosť, že výrobok: 

strunová kosačka na trávu 
PATRIOT GT 600 
Model GT-PS3047 

Sériové číslo: 190001 - 220000 
 

na ktorú sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám 
smerníc 2006/42/ES (Smernica o strojoch), 2014/30/EU (Smernica o elektromagnetickej zlučiteľnosti), 
2011/65/EU (Smernica RoHS) a 2000/14/ES (Smernica o hluku) vrátane zmien. 

Pri aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených vo vymenovaných smerniciach EU boli 
použité nasledujúce normy a/alebo technické špecifikácie: 

EN 60335-1:2012+A11 
EN 50636-2-91:2014 
EN 62233:2008 
AfPS GS 2014:01 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 

Meraná hladina akustického výkonu  93,6 dB (A) 
Zaručená hladina akustického výkonu  96,0 dB (A) 

 

Nariadenie k prehláseniu o zhode podľa prílohy VI / smernice 2000/14/ES 

Uloženie Technickej dokumentácie: 
Mountfield a. s., Technický odbor, Všechromy 56, 251 63 Strančice 

Dátum/podpis výrobcu: 16. 9. 2019 

 

 

 

________________________________ 
Mgr. Michal Pobežal 
generálny riaditeľ 
Mountfield a. s. 
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