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DODATEK K BEZPEČNOSTNÍM POKYNŮM PRO SEKAČKY TRÁVY. 
 

Vážení zákazníci! 

Při používání Vašeho nového přístroje a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím 

odstavcům. Současně se omlouváme za drobné nepřesnosti a překlepy, které vznikly při tvorbě návodu u výrobce. 

Dále upozorňujeme, že veškeré výrobky společnosti Greenworks, se prodávají bez akumulátoru a nabíjecí stanice. 

Pokud při nákupu v balení nenaleznete návod k použití akumulátoru nebo nabíjecí stanice, obraťte se na Vašeho 

prodejce nebo navštivte naše internetové stránky https://www.mountfield.cz, kde je návod k dispozici. 

 

Doplnění textu 

 

Kapitola 1.1 ŠKOLENÍ 

* Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 

používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. 

 

Kapitola 1.3 PROVOZ 

* Stroj nepřenášejte, je-li motor v chodu. 

Mountfield a.s. 
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DODATOK K BEZPEČNOSTNÝM POKYNOM PRE KOSAČKY TRÁVY. 

 
Vážení zákazníci! 

Pri používaní Vášho nového prístroja a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim 
odsekom. Súčasne sa ospravedlňujeme za drobné nepresnosti a preklepy, ktoré vznikli pri tvorbe návodu 
u výrobcu. 

Ďalej upozorňujeme, že všetky výrobky spoločnosti Greenworks, sa predávajú bez akumulátora a nabíjacej 
stanice. Pokiaľ pri nákupe v balení nájdete návod k použitiu akumulátora alebo nabíjacej stanice, obráťte sa na 
Vášho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky https://www.mountfield.sk, kde je návod k dispozícii. 

 

Doplnenie textu  
 
Kapitola 1.1 ŠKOLENIE 
* Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
 
Kapitola 1.3 OBSLUHA 
* Stroj neprenášajte, ak je motor v chode. 

Mountfield SK, s.r.o. 


