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1. ÚVOD

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili zahradnické nůžky C35. Při správném používání a údržbě vám toto zařízení poskytne roky 
spokojenosti.

Varování

Váš stroj obsahuje mnoho obnovitelných nebo recyklovatelných materiálů. Vraťte jej svému prodejci 
nebo v opačném případě do schváleného servisního střediska k ošetření.

Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi, pokud jde o ochranu životního prostředí související s vaší činností.

Varování
Před použitím nebo servisem nástroje je bezpodmínečně nutné, abyste si přečetli CELOU 
uživatelskou příručku. Vždy dodržujte pokyny a ilustrace uvedené v uživatelské příručce.

V celé uživatelské příručce naleznete rady a informace s názvem: POZNÁMKA, DŮLEŽITÉ, POZOR a VAROVÁNÍ.

Body označené „POZNÁMKA“ označují další informace.

Body označené „DŮLEŽITÉ“ varují uživatele před možným rizikem pro zařízení.

Body označené „POZOR“ varují uživatele před potenciálně nebezpečnými situacemi, které, pokud se jim nevyhnete, mohou vést k 
lehkým zraněním.

Body označené „VAROVÁNÍ“ varují uživatele před potenciálně nebezpečnou situací, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek vážné 
zranění nebo smrt.

Varování
vztahuje se na ně záruka a majitel bude odpovědný za případné náklady na opravu.

znamená, že k poškození způsobenému nedodržením postupů a pokynů nedošlo

Na nástroji jsou také uvedeny bezpečnostní pokyny; připomínají vám bezpečnostní opatření, která je třeba přijmout. Před použitím nástroje si 
tyto pokyny uvědomte a přečtěte si je. Okamžitě vyměňte všechny indikace, které se mohou stát částečně nečitelnými nebo se mohou zhoršit.

Viz část 2.5, „Bezpečnostní značení“, kde je uvedeno schéma umístění bezpečnostních nálepek připevněných k nářadí.

Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu společnosti PELLENC. Ilustrace uvedené 
v této příručce jsou pouze informativní a nejsou v žádném případě smluvní. Společnost PELLENC si vyhrazuje právo 
provádět jakékoli úpravy nebo vylepšení svých produktů, pokud to považuje za nutné, aniž by informovala zákazníky, 
kteří již podobný model vlastní. Tato příručka tvoří nedílnou součást nástroje a musí být přiložena k nástroji, pokud 
změní majitele.
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2. BEZPEČNOST

2.1. URČENÉ POUŽITÍ

• Prořezávací nůžky C35 jsou určeny pro prořezávání vinné révy a stromů do průměru 35 mm.
• Zahradní nůžky C35 musí být obsluhovány z úrovně terénu nebo z vhodné plošiny, která je zcela stabilní a 
bezpečná.
• Zahradní nůžky C35 jsou určeny pouze pro venkovní použití.
• Zahradní nůžky C35 nejsou určeny k žádnému jinému použití.
• Na zahradnické nůžky C35 lze montovat pouze originální nebo výrobcem schválené náhradní díly (např. sada nožů, sada pro 
údržbu).
• Uživatel je odpovědný za jakoukoli nehodu způsobenou nesprávným použitím nebo neoprávněnou úpravou zahradnických 

nůžek C35.

2.2. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Varování
Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektrickým 
nářadím.Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo 
vážné zranění.

Poznámka

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ ve varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího 

kabelu).

2.2.1. BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

1.Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.Nepořádek nebo tmavé prostory vedou k nehodám.
2.Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo 

prachu.Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3.Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející mimo dosah.Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly 

nad nářadím.

2.2.2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1.Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. S uzemněným elektrickým nářadím 
nepoužívejte žádné adaptérové   zástrčky.Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

2.Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a 
chladničky.Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

3.Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru.Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
proudem.
4.Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel 

mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu 
elektrickým proudem.

5.Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.Použití kabelu vhodného 
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

6.Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný proudovým 
chráničem (RCD).Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
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2.2.3. OSOBNÍ BEZPEČÍ

1.Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. 
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.Chvilka 
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.

2.Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí.Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, 
protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané ve vhodných podmínkách, omezí zranění 
osob.

3.Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením 
nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zapojování 
elektrického nářadí do zásuvky s vypínačem v poloze zapnuto může způsobit nehodu.

4.Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo klíč.Klíč nebo klíč ponechaný 
připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

5.Nepřesahujte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v 
neočekávaných situacích.

6.Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy a oděv mimo pohyblivé části.Volné 
oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

7.Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že jsou připojena a 
správně používána.Použití sběrače prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

8.Nedovolte, aby vám znalost získaná častým používáním nářadí umožnila se uspokojit a ignorovat zásady 
bezpečnosti nářadí.Neopatrné jednání může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

2.2.4. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PÉČE

1.Netlačte na elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro vaši aplikaci.Správné elektrické nářadí zvládne 
práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.

2.Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout vypínačem.Jakékoli elektrické nářadí, které nelze 
ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

3.Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor, je-li odnímatelný, pokud je z nářadí.Taková preventivní 
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

4.Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím 
nebo s těmito pokyny, aby s elektrickým nářadím pracovaly.Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.

5.Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýleny nebo zablokovány, zda nejsou některé 
části zlomené a zda nejsou jiné podmínky, které by mohly ovlivnit činnost elektrického nářadí. Je-li poškozeno, nechte elektrické 
nářadí před použitím opravit.Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

6.Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně 
zasekávají a snadněji se ovládají.

7.Používejte elektrické nářadí, příslušenství, násadce atd. v souladu s těmito pokyny, s ohledem na 
pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.Použití elektrického nářadí k jiným než určeným 
činnostem může vést k nebezpečné situaci.

8.Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty.Kluzké rukojeti a úchopové plochy 
neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nástroje v neočekávaných situacích.

2.2.5. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

1.Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem.Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, 
může při použití s   jinou baterií způsobit nebezpečí požáru.

2.Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými akumulátory.Použití jiných baterií může způsobit 
zranění a požár.

3.Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, 
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. 
Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

4.Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhnout se kontaktu. Pokud náhodou dojde ke kontaktu, 
opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.Kapalina vytékající z baterie může 
způsobit podráždění nebo popáleniny.
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5.Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozené nebo upravené.Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat 
nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.

6.Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo nadměrné teplotě.Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C 
(nebo 265 °F) může způsobit výbuch.

7.Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah 
uvedený v pokynech.Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit baterii 
a zvýšit riziko požáru.

2.2.6. SERVIS

1.Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která bude používat pouze identické náhradní díly.Tím 
zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

2.Poškozené baterie nikdy neopravujte.Servis bateriových sad by měl provádět pouze výrobce nebo 
autorizovaní poskytovatelé servisu.

2.2.7. ŘÍZENÍ RECYKLACE A VYUŽÍVÁNÍ ODPADU Z VAŠEHO NÁŘADÍ

1.Když nástroj dosáhne konce své životnosti, PELLENC uchovává list konce životnosti zařízení k dispozici.
List konce životnosti obsahuje pokyny pro bezpečné vyjmutí součástí.

2.3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ BATERIE A NABÍJEČKY "PEL-LENC"

Poznámka

Přečtěte si prosím návod k obsluze baterie.

Varování
Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Uschovejte všechna bezpečnostní opatření a pokyny pro 
pozdější použití.

2.4. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ŘEZKY NA AKUMULÁTOR

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani 
osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, s výjimkou případů, kdy jsou pod dozorem nebo obdrželi předchozí 
pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Varování
Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny na ActivSecurity vašich zahradnických nůžek C35, viz 
část 5.2, „Bezpečnost nářadí“.

1. Nikdy žádným způsobem neupravujte konektor.
2. Tento nástroj může způsobit těžká zranění. Pečlivě si přečtěte pokyny pro správnou manipulaci, provoz, údržbu, 

spouštění a zastavování nářadí. Seznamte se se všemi jeho ovládacími prvky a správným používáním nástroje.
3. Když se stroj nepoužívá, vždy vypněte baterii (obě LED diody na nářadí musí zhasnout).
4. Nenechávejte zahradnické nůžky na zemi nebo venku vystavené povětrnostním vlivům.
5. Před spuštěním nářadí se ujistěte, že čepel není v kontaktu s žádným předmětem.
6. Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud je poškozené, nesprávně nastavené nebo neúplně sestavené.
7. Nikdy neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostní zařízení. Pokud je bezpečnostní zařízení vadné, nechte jej opravit.

8. Nikdy neodpojujte napájecí kabel nářadí, aniž byste zkontrolovali, že červená a zelená LED na levé a pravé 
straně displeje baterie nesvítí.

9. Nikdy nenoste zahradnické nůžky zavěšené na napájecím kabelu.
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10. Nerozebírejte zahradnické nůžky.
11. Nepokoušejte se řezat příliš velké kusy dřeva nebo jiné materiály než dřevo.
12. Před použitím stroj otestujte a zkontrolujte, zda správně funguje.

2.5. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Návrh státu Kalifornie 65:

Pozor
Tento produkt obsahuje nebo uvolňuje chemickou látku uznanou státem Kalifornie za způsobující rakovinu, 
vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození.

Nevystavujte dešti. Nástroj vyhovuje normám ES.

Přečtěte si prosím návod k 
obsluze.

Nástroj v souladu s marockými 
normami.

Nástroj v souladu s britskými 
normamiToto zařízení musí být používáno 

při teplotě mezi -5° a
+ 35 °C.

Lithium-iontová baterie.
Po skončení životnosti je nutné 
baterii vrátit autorizovanému 
distributorovi, od kterého byla 
zakoupena, k recyklaci v souladu s 
předpisy o odpadech.

2.6. PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

Zařízení Nošení z
1 Bezpečnostní helma --
2 Ochranný zorník --
3 Rukavice Pellenc ActivSecurity Doporučeno
4 Bezpečnostní obuv Povinné
5 Ochrana uší --
6 Ochranné brýle Doporučeno
7 Bunda nebo rukávy --
8 Pracovní kalhoty --
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3. POPIS A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1. POPIS NÁSTROJE

1. Horní podložka
2. Hřídel čepele
3. Ořech
4. Podložka
5. Vroubkovaná nastavovací podložka
6. Čepel
7. Háček

8. LED dioda režimu (levá strana nástroje)
9. Stráž
10. Pohon spouště
11. ActivSecurity LED (pravá strana nástroje)
12. Optický senzor
13. Spodní vodivá podložka
14. Konektor napájecího kabelu
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3.2. NŮŽKY C35 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kapacita řezání 35 mm

Napájecí napětí zahradnických nůžek 43,2 V
Jmenovitý výkon motoru 180 W
Životnost baterie V závislosti na použití a typu baterie
Hmotnost zahradnických nůžek 720 g

Celkové hodnoty vibrací (součet trojosých vektorů) 
stanovené v souladu s EN 62841-1 (nejistota K=1,5 m/s²)

Ah= 2,5 m/s²

Hodnota hluku měřena podle EN 62841-1
Měřená hladina akustického výkonu (nejistota K=3 dB) LWA=74 dB MAX
Hladina akustického tlaku měřená na pracovišti (nejistota 
K=3 dB)

LpA=67 dB MAX

• Deklarovaná celková hodnota vibrací (y) a deklarovaná hodnota (hodnoty) emise hluku byly měřeny v souladu se 
standardní zkušební metodou a lze je použít k porovnání nástrojů.

• Deklarovaná celková hodnota vibrací (y) a deklarovaná hodnota (hodnoty) emise hluku mohou být také použity v 
předběžném posouzení expozice.

• Je nutné identifikovat bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice za 
skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je 
nástroj vypnutý a když běží naprázdno). kromě doby aktivace spouště).

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Poznámka

Další informace o pokynech pro uvedení do provozu naleznete v návodu k obsluze baterie.

4.1. PŘIPOJENÍ NÁŘADÍ K AKUMULÁTORU

1. Vyrovnejte značku (1) napájecího kabelu nástroje se 
štěrbinou (2) konektoru nástroje.

2. Připojte napájecí kabel nástroje (3) k nástroji.
3. Utáhněte stahovací kroužek (4) napájecího kabelu 
nářadí.
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4.2. ZAPNUTÍ NÁSTROJE S AKTIVOVANÝM ACTIVSECURITY (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)

1. Zapněte baterii stisknutím tlačítka on/off a počkejte, 
až baterie 2x pípne. LED „ActivSecurity“ bliká 
červeně.

2. Držte nástroj v ruce a ujistěte se, že máte prsty v 
kontaktu s vodivou podložkou.

3. Umístěte ukazováček ruky držící nástroj na spoušť.

4. Druhou rukou stiskněte obě strany hřídele čepele. 
Kontrolka „ActivSecurity“ začne svítit červeně.

5. Uvolněte hřídel čepele. LED „ActivSecurity“ se 
rozsvítí modře a nástroj pípne.

Poznámka

Světlo svítí modře, když dojde ke kontaktu s vodivou podložkou a spouští.

6. Stisknutím spouště aktivujte nástroj.

Poznámka

Nedotýkejte se řezací hlavy a udržujte kontakt s vodivou podložkou, aby nástroj fungoval.

4.3. ZAPNUTÍ NÁSTROJE S VYPNUTÝM ACTIVSECURITY

1. Zapněte baterii stisknutím tlačítka on/off a počkejte, až baterie 2x pípne. LED „ActivSecurity“ bliká červeně.

2. Vezměte nástroj do ruky a stiskněte spoušť.
Nástroj vydá tři výstražná pípnutí a poté se čepel otevře. Nástroj je připraven k použití. 
Deaktivace ActivSecurity vystavuje uživatele riziku vážných a hlubokých řezů.

Varování
Nástroj bude fungovat s deaktivovanou funkcí ActivSecurity, takže uživatel bude vystaven riziku vážných a hlubokých 
řezů.

5. POUŽITÍ

5.1. TIPY K POUŽITÍ

• Musíte dbát na to, abyste zabránili zachycení olova zahradnických nůžek do větví. Za tímto účelem připevněte 
kabel k paži pomocí dodaného pásku na ruku (viz návod k obsluze baterie).

• Provozní doba a životnost zahradních nůžek závisí především na udržení čepele správně nabroušené a utažené.

• Je bezpodmínečně nutné odstranit otřepy z ostří čepele a provést první nabroušení během prvních 15 minut 
používání, viz část 6.3 „Ostření čepele“.

• Pro optimální kvalitu řezu pravidelně kontrolujte utažení kotouče, viz kapitola 6.4, „Kontrola utažení kotouče“.

• Doporučujeme, abyste po každodenním používání neodpojovali kabel zahradních nůžek od akumulátorové jednotky, ale 
místo toho jej omotávali kolem „bateriové“ jednotky a vraceli je obě do přepravního pouzdra.
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K dispozici jsou různé provozní režimy, které nejlépe vyhovují vašim pracovním návykům (zobrazeno na displeji).

5.2. BEZPEČNOST NÁŘADÍ

5.2.1. DEAKTIVACE ACTIVSECURITY

Varování
Uživateli se důrazně nedoporučuje deaktivovat ActivSecurity.
Deaktivace bezpečnostního systému vystavuje uživatele riziku vážných a hlubokých řezů.

Uživatel je odpovědný za jakékoli nehody, ke kterým dojde v důsledku deaktivace ActivSecurity.

Deaktivace tohoto bezpečnostního systému je zaznamenána v černé skříňce baterie.

Důležité
Tuto operaci provádějte bez rukavic. Nenoste rukavice.

1. Zapněte baterii stisknutím tlačítka on/off a počkejte, až baterie 2x pípne.

Poznámka

Při zapínání baterie nedržte prst přes optický senzor.

Do 10 sekund od spuštění nástroje:

2. Držte nástroj v ruce a ujistěte se, že jsou vaše prsty v 
kontaktu s vodivou podložkou (1).

3. Umístěte ukazováček před optický senzor
(2)na 1 sekundu.

4. Zcela stiskněte spoušť (3) a uvolněte ji.
5. Umístěte ukazováček před optický senzor

(2)na 1 sekundu.

Poznámka

• Zvuk alarmu a červená kontrolka „režimu“ (4) 
znamená, že ActivSecurity je deaktivován.

• Když je zabezpečení deaktivováno, nástroj vydá 
zvuk alarmu při každém zapnutí a vypnutí.
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Poznámka

Když je zabezpečení deaktivováno, nástroj vydá zvuk alarmu při každém zapnutí a vypnutí.

5.2.2. AKTIVACE ACTIVSECURITY

Varování
Funkce ActivSecurity je založena na elektrickém vedení a je optimální pouze s použitím rukavic Pellenc 
ActivSecurity.

Při práci ve vlhkém prostředí zvyšuje bezpečnost používání rukavic.

Pokud si nasadíte rukavice, které jste na začátku dne neměli, nebo pokud si vodivé rukavice 
během dne vyměníte, ujistěte se, že jsou kompatibilní se systémem ActivSecurity 
restartováním nástroje a aktivací zabezpečení.

Varování
Bezpečnostní systém chrání pouze uživatele držícího nářadí, žádné další osoby chráněny nejsou.

Rukavice ActivSecurity a Pellenc snižují riziko pořezáníale riziko zůstává. Při používání 
zahradnických nůžek buďte vždy opatrní.

Důležité
Tuto operaci provádějte bez rukavic. Nenoste rukavice.

1. Zapněte baterii stisknutím tlačítka on/off a počkejte, až baterie 2x pípne.

Poznámka

Při zapínání baterie nedržte prst přes optický senzor.

Do 10 sekund od spuštění nástroje:

2. Držte nástroj v ruce a ujistěte se, že jsou vaše prsty v 
kontaktu s vodivou podložkou (1).

3. Umístěte ukazováček před optický senzor
(2)na 1 sekundu.
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4. Zcela stiskněte spoušť (3) a uvolněte ji.
5. Umístěte ukazováček před optický senzor

(2)na 1 sekundu. Nástroj vydá varování, aby 
potvrdil aktivaci ActivSecurity.

6. Zkontrolujte správnou funkci ActivSecurity, viz část 
5.2.3 – „Kontrola systému ActivSecurity“.

Důležité
Bezpečnostní systémy mají své limity. Uživatel nástroje bude muset být ostražitý, aby se ujistil, že nástroj funguje 
správně.

5.2.3. KONTROLA SYSTÉMU ACTIVSECURITY

Při každém zapnutí nářadí čeká bezpečnostní zařízení na inicializaci.

Varování
V případě jakéhokoli problému se poraďte s autorizovaným distributorem PELLENC.

Varování
Pro správné fungování bezpečnostního systému je nutné nosit rukavice Pellenc ActivSecurity nebo 
žádné rukavice. Použití jakýchkoli jiných rukavic je zakázáno.

Po aktivaci nástroje se ujistěte, že systém ActivSecurity 
funguje správně:

1. Držte nástroj v ruce a ujistěte se, že jsou vaše prsty v 
kontaktu s vodivou podložkou (1). LED 
„ActivSecurity“ svítí červeně.

2. Zkontrolujte vodivost každého prstu druhé ruky tak, 
že je jeden po druhém přitlačíte na spoušť, přičemž 
budete udržovat kontakt s vodivou podložkou (1). 
LED „ActivSecurity“ by měla svítit modře (stále nebo 
blikat) pokaždé, když na spoušť přiložíte prst.

3. Zkontrolujte správnou funkci čepele podle polohy 
spouště.

Poznámka

Když je čepel držena v otevřené poloze a baterie při současném kontaktu se všemi 3 vodivými povrchy 
pípne, ActivSecurity funguje. V případě poruchy se pokuste zvětšit kontaktní plochu s nástrojem a noste/
vyměňte vodivé rukavice.
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5.3. OPTICKÁ SPUŠKA - POLOOTVÍRÁNÍ

Čepel zůstává v polootevřené poloze, dokud optický systém (1) detekuje, že máte prst před spouští (2). Když se 
váš prst vzdálí od spouště, optický systém ovládá úplné otevření čepele (3).

Další informace o nastavení citlivosti optického senzoru naleznete v návodu k obsluze baterie.

Poznámka

Typ použitých rukavic může mít vliv na způsob, jakým funguje optická spoušť. Doporučujeme nenosit černé 
rukavice.

Důležité
Pokud optická spoušť přestane správně fungovat, zkontrolujte, zda nic nebrání štěrbině ve spouště, nebo 
očistěte okénko optického senzoru lihem.

5.4. REŽIMY POUŽITÍ

Při opuštění továrny jsou zahradnické nůžky nastaveny do „progresivního“ režimu (C2).
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5.4.1. ZMĚNA REŽIMU POUŽITÍ

1. Zapněte baterii s připojeným nářadím,
2. Stiskněte tlačítko "režim",
3. Vyberte režimy C1, C2, C3 nebo C4 stisknutím + nebo -,
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "mode".

5.4.2. PREZENTACE REŽIMŮ POUŽITÍ

Režim C1: PROGRESIVNÍ S POLOOTVÍRACÍM

• Progresivní provoz s polovičním otevřením.
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Režim C2: PROGRESSIVE (tovární režim)

• Progresivní provoz bez polovičního otevření.

Režim C3: ZAP/VYP POLOOTVÍRÁNÍ

• Rychlý provoz "On/Off" s polovičním otevřením.

Režim C4: ON/Off

• Rychlé zapnutí/vypnutí bez polovičního otevření.
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5.5. REŽIMY "FUNKČNÍHO" NASTAVENÍ

5.5.1. ZMĚNA REŽIMU "FUNKČNÍHO" NASTAVENÍ

1. Zapněte baterii s připojeným nářadím,
2. Stiskněte tlačítko "režim",
3. Vyberte režim stisknutím + nebo -,
4. Stisknutím tlačítka "režim" potvrďte,
5. Stisknutím + nebo - upravte nastavení od 1 do 9, viz oddíl 5.5.2, „Představení "funkčních" režimů nastavení",
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "mode".
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5.5.2. PREZENTACE REŽIMŮ "FUNKČNÍHO" NASTAVENÍ

Režim zahradnických nůžek Popis Úprava nastavení
F5: Nastavení křížení nožů Upravte křížení nožů. 1–9:Nízký přechod - vysoký přechod

F6: Nastavení polovičního otevření Nastavte poloviční otevření čepele. 1–9:Úzký otvor - široký otvor
F7: Nastavení citlivosti 

optického senzoru
Nastavte citlivost optického 
senzoru čepele.

1–9:Velmi citlivý - málo citlivý

F8: Nastavení zpoždění v pohotovostním režimu nástroje Nastavte dobu, po kterou je spoušť 
stisknuta, než nástroj přejde do 
pohotovostního režimu.

1–8:Minimální časový limit - maximální čas
omezit

9: Žádný pohotovostní režim

5.6. REŽIMY AUTORIZACE

5.6.1. ZMĚNA REŽIMU AUTORIZACE

1. Odpojte zahradnické nůžky a zapněte baterii,
2. Stiskněte tlačítko "režim",
3. Vyberte režim stisknutím + nebo -,
4. Stiskněte tlačítko "mode" pro potvrzení,
5. Po nastavení režimu vypněte akumulátor a poté nářadí znovu připojte.

5.6.2. PREZENTACE REŽIMŮ AUTORIZACE

Pro snazší použití můžete nastavit parametry pro úroveň nastavení nástroje.

• L1: „Normální“ režim: uživatel má přístup ke 4 provozním režimům C1 až C4, ale bez možnosti nastavení.

•
L2: Režim „Expert“: uživatel má přístup ke 4 provozním režimům C1 až C4 a čtyřem nastavením F5 až F8.
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5.6.3. KOMPATIBILITA: REŽIM A MODEL BATERIE

Zahradní nůžky C35 Režim nastavení

Režim zahradnických nůžek L1 L2

C1: Progresivní poloviční otevírání

C2: Progresivní

C3: On/Off poloviční otevření

C4: Zapnuto vypnuto

F5: Nastavení křížení nožů

F6: Nastavení polovičního otevření

F7: Nastavení citlivosti optického senzoru

F8: Nastavení zpoždění v pohotovostním režimu nástroje

5.7. POHOTOVOSTNÍ

Uvedení zahradnických nůžek C35 do pohotovostního režimu je možné, když je režim F8 nastaven mezi 1 a 8, viz kapitola 5.5 – „Režimy 
„Funkčního“ nastavení.

Poznámka

Pípnutí z baterie signalizuje, že je nářadí v pohotovostním režimu.

5.7.1. AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud po dobu 2 minut neprovedete žádnou akci na zahradnických nůžkách nebo akumulátoru, nářadí se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

5.7.2. MANUÁLNÍ POHOTOVOSTNÍ REŽIM

1. Stiskněte spoušť (1), dokud se čepel nezavře, baterie 
pípne a LED dioda MODE (2) začne blikat.

2. Uvolněte spoušť (1).

Poznámka

Další informace o nastavení doby přidržení spouště pro 
pohotovostní režim naleznete v části 5.5.2 – 
„Představení „funkčních“ režimů nastavení.
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5.8. STANDBY EXIT

1. Zcela stiskněte spoušť (1).
2. Uvolněte spoušť (1).

6. ÚDRŽBA

6.1. RADY K ÚDRŽBĚ

Pokud řezání již není ostré a bez námahy, znamená to, že spotřebovává více energie, než je nutné. Zkontrolujte 
následující body:

1. broušení čepele,
2. utažení čepele,
3. celkový stav nástroje.

Pozor
Před zahájením údržby nářadí vždy odpojte akumulátor nářadí.

• Používejte produkty doporučené společností PELLENC.
• V případě jakéhokoli problému se poraďte s autorizovaným distributorem PELLENC.
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6.2. TABULKA ÚDRŽBY

U každého

nastartování
Úkol údržby Každé 4 hodiny Každý týden Po každém použití

Ostření kotouče, viz část 6.3, „Ostření kotouče“. X

Zkontrolujte utažení nože, viz kapitola 6.4, 
„Kontrola utažení nože“. X

Zkontrolujte utažení napájecího kabelu nářadí, 
viz část 4.1 „Připojení nářadí k akumulátoru“. X

Čištění nástroje (ne vysokotlakým proudem 
vody, ale foukáním nebo kartáčováním), viz část 
6.5, „Čištění nástroje“.

X

Kontrola křížení háčku a čepele, viz kapitola 6.6, 
"Kontrola křížení háčku a čepele" X

Vizuální kontrola celkového stavu nástroje (žádné 
deformace nebo opotřebení) X

Mazání čepele, viz část 6.7, “Mazání čepele”. X

Zkontrolujte funkci ActivSecurity, viz část 5.2.3 
– „Kontrola systému ActivSecurity“. X X

Kontrola stavu rukavic a jejich vodivosti X X

Zkontrolujte úroveň nabití baterie. X

Důležité
Nechte stroj opravit u autorizovaného prodejce 
PELLENC.

Nechte svůj stroj opravit každých 400 hodin nebo alespoň 
jednou ročně autorizovaným distributorem PELLENC. Nářadí 
skladujte vždy čisté a na suchém místě s nabitým 
akumulátorem.

KAŽDÝCH 200 HODIN, abyste udrželi dobrou kvalitu 
řezu, kontaktujte distributora, aby tuto sadu vyměnil.

Výměna sady nožů

baterie Přečtěte si prosím návod k obsluze baterie.

6.3. OSTŘENÍ NOŽE

To je důležité, protože rozhoduje o kvalitě řezu a životnosti ostří, mechanických částí a životnosti baterie. Jeho 
frekvence závisí samozřejmě na řezu dřeva (tvrdost a průměr), tempu prořezávání a ostrosti nožů (speciální 
brusný kámen vám byl dodán).

1. Úplně otevřete čepel.

Pozor
Před zahájením ostření vypněte nářadí a odpojte akumulátor.
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2. Použijte dodaný brusný kámen.
3. Obnovte pouze 1. úhel řezu (1) zevnitř ven, dokud se 

z ostří čepele neodstraní otřepy.

Důležité
Nakloňte kámen asi o 30°, aby dokonale lícoval s 
ostřím čepele.

4. Otočte nástroj.
5. Odstraňte otřepy ze zadní části kotouče (2) 

položením brusného kamene naplocho zevnitř ven.

Důležité
Je bezpodmínečně nutné odstranit otřepy z ostří 
čepele a provést první osvěžení během prvních 15 
minut používání, poté maximálně každý 1 nebo 2 
dny.

6.4. ZKONTROLUJTE UTAŽENÍ NOŽE

Chcete-li získat správné nastavení:

1. Tyto operace provádějte se zavřeným nožem a 
vypnutým akumulátorem.

2. Utahujte matici (1) dodaným klíčem (2), až se 
rýhovaná seřizovací podložka (3) otáčí jen velmi 
obtížně.

Poznámka

Přílišné utahování může vést k vysoké spotřebě 
energie a tím k přehřívání nářadí a výraznému 
snížení životnosti baterie.

6.5. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Častým čištěním zabraňte co nejvíce tvorbě abrazivní pasty (olej + nečistoty). Udělat toto:

• Přední stranu nůžek čistěte hadříkem a stlačeným vzduchem, nepoužívejte rozpouštědla jako trichloretylen, 
terpentýn, benzín nebo podobné produkty.
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• Nůž a čepy nožů lehce, ale často namažte mazacím lisem, který je součástí dodávky, viz část 6.7, „Mazání nože“.

6.6. KONTROLA PŘECHODU PŘES HÁČEK A NOŽE

1. Ujistěte se, že v zavřené poloze je špička čepele ve 
spodní třetině háčku.

2. V případě potřeby upravte křížení, viz 5.5 – „Režimy 
„Funkční“ nastavení“.

6.7. MAZÁNÍ NOŽE

• Namažte čep nože (1) pomocí dodaného mazacího lisu
(2).
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6.8. VÝMĚNA NOŽE NEBO KOLÍKŮ

6.8.1. DEMONTÁŽ NOŽE A JEJÍHO PINU

1. Úplně otevřete čepel.
2. Vypněte baterii.
3. Odpojte šňůru zahradnických nůžek.

4. Otevřete kryt (1). 5. Odšroubujte matici (2) dodaným klíčem (3) a 
sejměte matici (2).

6. Vyjměte díly v tomto pořadí:
• Čep čepele (4),
• Podložka (5),
• Vroubkovaná nastavovací podložka (6),
• Pojistný kroužek (7) vypáčením pomocí malého 

šroubováku a poté ramenního čepu (8).

7. Vyjměte nůž (9) a vyměňte opotřebované díly.
8. Namontujte zpět čepel a čepy, viz část 6.8.2, 

„Montáž čepele a jejích čepů“.

6.8.2. UPEVNĚNÍ NOŽE A JEJÍCH KOLÍKŮ

1. Demontujte čepel, čepy a vyměňte opotřebované díly, viz kapitola 6.8.1, „Demontáž čepele a jejího čepu“.
2. Před montáží čepele a čepů se ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor odpojený.
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3. Namažte povrch háčku (1) v kontaktu s čepelí (2).

4. Nasaďte čepel (2) na hák (1).

5. Namažte a nasaďte ramenní čep (3).
6. Vyměňte pojistný kroužek (4) a nasaďte jej ostrou 

hranou směrem ven na ramenní kolík (3).

7. Vyrovnejte plošku na hřídeli čepele (5) se značkou 
čepele (2).

8. Nasaďte čep nože (5).
9. Namontujte zpět rýhovanou seřizovací podložku (6) a poté 

podložku (7).

10. Umístěte a našroubujte matici (8) na hřídel čepele 
pomocí dodaného klíče (9), viz kapitola 6.4, 
„Kontrola utažení čepele“.

11. Otočte nástroj.
12. Namažte hřídel čepele (5) dodanou maznicí (10), 

dokud se mazivo neobjeví mezi čepelí (2) a hákem 
(1).

13. Zacvakněte kryt (11) zpět na místo zatlačením na 
střed.
14. Znovu připojte napájecí kabel zahradnických nůžek.
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7. UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

7.1. SHRNUTÍ KÓDŮ LED "ACTIVSECURITY".

Normální provoz Kódy
Start-up

Bliká ČERVENĚ • Čekání na inicializaci
Červená a (světle) modrá pevná • ActivSecurity inicializováno: uživatel detekován na podložce a 

háčku

Pomalu bliká červená • ActivSecurity deaktivováno

Pomocí nástroje

Stálá modrá • Nebyla zjištěna žádná chyba: uživatel detekován mezi padem a 
spouštěčem

Blikající modře • Žádná porucha a nízký práh ActivSecurity: uživatel detekován 
mezi padem a spouštěčem

Pomalé blikání červeně a zvuk alarmu • ActivSecurity deaktivováno

Kódy zhoršeného režimu

Pomocí nástroje

Rychle bliká červeně • Špatné spojení mezi háčkem a deskou spouště

1 krátké pípnutí každé 3 sekundy • Otevřený kryt

Poruchové kódy

Start-up

Blikající červená a modrá • Čekání na inicializaci a zjištění uživatele na podložce
Pomocí nástroje

Stálá červená • Uživatel nebyl detekován na padu nebo spouště

Trvale červená a (světle) modrá • Detekována chyba: uživatel je v kontaktu s háčkem a/nebo není 
detekován na podložce

Stálá červená a blikající (světle) modrá • Zjištěna chyba s nízkou prahovou hodnotou ActivSecurity: uživatel je v 
kontaktu s háčkem a/nebo není detekován na podložce

7.2. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud váš nástroj již nefunguje:

1. Vypněte baterii (zkontrolujte, zda nesvítí LED).
2. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá, jak je znázorněno na manometru.
3. Zkontrolujte, zda je kabel připojen a ovládací kolečko kabelu dotaženo.
4. Zapněte baterii (LED svítí).
5. Deaktivujte ActivSecurity, viz část 5.2.1 – „Deaktivace ActivSecurity“.
6. Stiskněte spoušť.
7. Pokud nástroj nefunguje, vraťte kompletní zařízení v původním obalu do certifikovaného servisu.

Pozor
Nikdy se nepokoušejte otevřít nebo opravit baterii nebo nabíječku.
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8. PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ

8.1. ÚLOŽNÝ PROSTOR

1. Odpojte zahradnické nůžky od baterie.
2. Vyčistěte zahradnické nůžky, viz kapitola 6.5, „Čištění nářadí“.
3. Uchovávejte zahradnické nůžky v přepravním kufříku mimo dosah tepla, prachu a vlhkosti.
4. Uskladněte baterii (viz návod k obsluze baterie).

Poznámka

V MIMO SEZÓNU můžete své zahradnické nůžky nechat opravit u autorizovaného opravce. Pro více informací 
kontaktujte autorizovaného distributora nebo kontaktujte PELLENC.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

9.1. PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

9.1.1. PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BATERIE C35 + 150 BATERIE

název Odkaz
150 baterie 163689

Nabíječka CB5004HV2 (0,4 A) 152271

Trubice tuku 140615

Mazací hlavice 158783
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název Odkaz
Páska na ruku 120989

Nastavitelný pás 154772

Pouzdro k připevnění na nastavitelný opasek 152336

Brusný kámen 34467

13 mm úhlový klíč

9.1.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BATERIE C35 + 250 BATERIE

název Odkaz
250 baterie namontovaná na nastavitelných postrojích 154701

Nabíječka CB5010HV (1A) 132649

Napájecí kabel zahradních nůžek 3m 130735
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název Odkaz
Trubice tuku 140615

Mazací hlavice 158783

Páska na ruku 120989

Pouzdro k upevnění na postroj 152336

Brusný kámen 34467

13 mm úhlový klíč

9.2. MOŽNÉ DOPLŇKY

název Odkaz
Napájecí kabel zahradních nůžek 4m 147073

POZNÁMKA:Pouze pro 250 baterií
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9.3. SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

název Odkaz
Sada čepelí C35 159025

C35 sada pro údržbu 159022

Sada péřových čepelí C35 159029

Brusný kámen 34467

Trubice tuku 140615

Napájecí kabel zahradních nůžek 3m 130735

Napájecí kabel zahradních nůžek 4m 147073

10. ZÁRUKY

10.1. VŠEOBECNÉ ZÁRUKY

10.1.1. ZÁKONNÁ ZÁRUKA

10.1.1.1. ZÁRUKA NA LATENČNÍ VADY

Kromě obchodní záruky podle čl. II stanoví § 1641 občanského zákoníku, že „prodávající je vázán zárukou na 
skryté vady prodávané věci, které ji činí nezpůsobilou k použití, ke kterému byla určena, nebo které by narušily 
uvedené užívání do té míry, že by je kupující nezískal nebo by za to dal nižší cenu, kdyby o nich věděl“.

§ 1648 občanského zákoníku "Žalobu ze skrytých vad musí kupující uplatnit do dvou let od zjištění vady."

10.1.1.2. ZÁKONNÁ ZÁRUKA SHODY

Článek L.217-4 francouzského spotřebitelského zákoníku „Prodávající dodává zboží v souladu se smlouvou a odpovídá 
za vady ve shodě existující při dodání“.

Prodávající je rovněž odpovědný za jakékoli porušení předpisů vyplývající z balení, montážních nebo instalačních pokynů, kdykoli je v 
tomto ohledu uplatněna jeho smluvní odpovědnost nebo jsou-li tyto pokyny prováděny na jeho odpovědnost.

Článek L.217-5 francouzského spotřebitelského zákoníku „Zboží je v souladu se smlouvou“:

1. Jsou-li vhodné pro účel, který se běžně očekává od podobného zboží a případně:
• Pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím a má vlastnosti, které byly kupujícímu předloženy ve 

formě vzorku nebo modelu;
• má vlastnosti, které může kupující rozumně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, 

výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo označování;
2. Nebo pokud má vlastnosti definované vzájemnou dohodou stran nebo je vhodný pro jakýkoli konkrétní účel, 

který kupující prodávajícímu oznámil a který tento akceptoval.

Článek L.217-12 spotřebitelského zákoníku „právní kroky vyplývající z rozporu se smlouvou se promlčují dva roky po 
dodání zboží“.
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10.1.2. KOMERČNÍ ZÁRUKA TYPLLENC

10.1.2.1. OBSAH

10.1.2.1.1. OBECNÁ INFORMACE

Kromě zákonných záruk využívají klienti uživatelé komerční záruky na produkty PELLENC, která se vztahuje na 
výměnu a výměnu dílů uznaných jako nefunkční z důvodu vad obrábění, montážních vad nebo vad materiálu, bez 
ohledu na příčinu.

Záruka je plně nedílnou součástí výrobku prodávaného společností PELLENC.

10.1.2.1.2. NÁHRADNÍ DÍLY

Komerční záruka se vztahuje také na originální náhradní díly PELLENC, s výjimkou práce a s vyloučením určitých částí každého 
produktu poskytnutého při dodání.

10.1.2.2. DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY

10.1.2.2.1. OBECNÁ INFORMACE

Na produkty PELLENC se poskytuje záruka v rámci komerční záruky od dodání zákazníkovi po dobu dvou (2) let 
na produkty připojené k baterii PELLENC a po dobu jednoho (1) roku na ostatní produkty PELLENC.

10.1.2.2.2. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly PELLENC vyměněné v rámci záruky na produkt jsou zaručeny v rámci komerční záruky od dodání 
produktu PELLENC zákazníkovi po dobu dvou (2) let u produktů připojených k baterii PELLENC a po dobu jednoho 
(1) roku. pro ostatní produkty PELLENC.

V případě produktů připojených k baterii PELLENC jsou díly, které jsou vyměněny v rámci záruky produktu po 12. 
měsíci používání, kryty po dobu jednoho (1) roku.

10.1.2.2.3. VÝJIMKY ZÁRUKY

Z obchodní záruky jsou vyňaty produkty, které byly předmětem neobvyklého používání nebo byly používány za 
podmínek a pro jiné účely, než pro které byly vyrobeny, zejména v případě nedodržení podmínek uvedených v 
tomto návodu k obsluze.

Neplatí v případě otřesu, pádu, zanedbání, nedostatečného dohledu nebo údržby nebo v případě přeměny 
výrobku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny produkty, které byly předmětem zásahu, úprav nebo úprav ze strany 
uživatele zákazníka.

Na opotřebitelné díly a/nebo spotřební materiál se nevztahuje záruka.

10.1.2.3. REALIZACE OBCHODNÍ ZÁRUKY

10.1.2.3.1. UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU A PROHLÁŠENÍ O UVEDENÍ DO PROVOZU

Nejpozději do osmi dnů po dodání zboží zákazníkovi uživateli vyplní DISTRIBUTOR elektronický formulář 
prohlášení o uvedení do provozu, aby jej aktivoval na webových stránkách www.pellenc.com, v části „extranet“, 
menu „ Pellenc Extranet Service“, s použitím identifikátoru dříve vydaného společností PELLENC.
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V opačném případě nebude prohlášení o uvedení do provozu účinné a nedojde k uplatnění komerční záruky PEL-
LENC. V důsledku toho musí DISTRIBUTOR zajistit finanční zátěž svého zásahu v rámci záruky, aniž by mohl 
náklady přenést na uživatele klienta.

DISTRIBUTOR se dále zavazuje vyplnit záruční list nebo záruční list a list o uvedení do provozu pro samojízdná 
zařízení dodaný s výrobkem poté, co jej uživatel klienta podepíše a opatří datem.

10.1.3. PLACENÝ POPRODEJNÍ SERVIS

10.1.3.1. OBECNÁ INFORMACE

Poruchy, poruchy, poruchy způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo nesprávnou údržbou ze 
strany uživatele klienta, jakož i poruchy způsobené běžným opotřebením produktu podléhají platbě 
poprodejního servisu, a to i po dobu zákonné a obchodní záruky. Opravy poprodejního servisu, na které se 
nevztahuje zákonná a komerční záruka, zahrnují také údržbu, seřízení, diagnostiku všech typů a čištění, aniž by 
byl tento seznam vyčerpávající.

10.1.3.2. OPOTŘEBIT DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Opotřebitelné díly a spotřební materiál také spadají do poprodejního servisu.

10.1.3.3. NÁHRADNÍ DÍLY

Placený poprodejní servis zahrnuje také originální náhradní díly PELLENC, s výjimkou práce a mimo zákonnou a 
komerční záruční dobu.

V případě výměny originálních náhradních dílů PELLENC v rámci poprodejního servisu se na tyto náhradní díly vztahuje 
záruka v délce jednoho roku od data instalace.

10.2. KONKRÉTNÍ ZÁRUKY

PELLENC SA poskytuje záruku na svůj motor po dobu 2 let od data dodání.

PELLENC SA poskytuje záruku na svou baterii po dobu 2 let od data dodání za předpokladu, že:

• Počet nabíjecích cyklů nepřesahuje 100 za rok;
• Kapacita nabití baterie nepřesáhla 50 kWh od uvedení do provozu;
• Baterie se používá při teplotách mezi -5°C a +35°C;
• Baterie se nabíjí při teplotách mezi +10°C a +25°C;
• Baterie není hluboko vybitá;
• Průměrný odběr nepřesahuje 450 mA.

Varování
Nikdy neotvírejte zahradnické nůžky nebo akumulátor, mohlo by dojít ke ztrátě záruky. Kontaktujte svého 
autorizovaného opraváře.
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11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

11.1. TVRZENÍ SHODA: C35

VÝROBCE / SUBJEKT OPRÁVNĚNÝ SESTAVIT TECHNICKÝ 
SOUBOR

PELLENC

ADRESA Quartier Notre-Dame – 84120 Pertuis (Francie)

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj:

GENERICKÉ OZNAČENÍ ELEKTRICKÉ NŮŽKY
FUNKCE Určeno k prořezávání

OBCHODNÍ NÁZEV C35
TYP C35
MODELKA C35
SÉRIOVÉ Č. 26W00001 - 26W49999 26X00001 – 26X49999 26Y00001 - 26Y49999

Splňuje příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Splňuje ustanovení následujících evropských směrnic:

• Směrnice EMC 2014/30/EU; 2011/65/EU směrnice ROHS; 1907/2006 nařízení REACH; 2012/19/EU směrnice WEEE

Následující harmonizované evropské normy byly použity částečně nebo zcela:

• EN 62841-1: 2015; EN IEC 55014-1: 2021; EN IEC 55014-2: 2021

PODEPSANO V PERTUIS, DATUM 13. 5. 2022 
JEAN-MARC GIALIS
VÝKONNÝ ŘEDITEL
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11.2. UK PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: C35

VÝROBCE / SUBJEKT OPRÁVNĚNÝ SESTAVIT TECHNICKÝ 
SOUBOR

PELLENC

ADRESA Quartier Notre-Dame – 84120 Pertuis 
(Francie)

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj:

GENERICKÉ OZNAČENÍ ELEKTRONICKÉ NŮŽKY
FUNKCE Určeno k prořezávání

OBCHODNÍ NÁZEV C35
TYP C35
MODELKA C35
SÉRIOVÉ Č. 26W00001 - 26W49999 26X00001 – 26X49999 26Y00001 - 26Y49999

Splňuje příslušná ustanovení nařízení o dodávce strojů (bezpečnost) z roku 2008.

Splňuje následující další směrnice a / nebo příslušná ustanovení :

• Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě 2016; Předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních 2012; 1907/2006 nařízení REACH ; Předpisy o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních z roku 2013

Byly použity následující harmonizované evropské normy:

• BS EN 62841-1: 2015; BS EN IEC 55014-1: 2021; BS EN IEC 55014-2: 2021

PODEPSANO V PERTUIS, DATUM 13. 5. 2022 
JEAN-MARC GIALIS
výkonný ředitel
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