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1 Cívka se strunou
2 Ochranný kryt
3 Tělo
4 Vypínač ON/OFF
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.

Před prvním použitím tohoto nářadí si pečlivě přečtěte návod k obsluze a mějte jej vždy po ruce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model 51.06-VS-280-VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 280W
Jmenovité napětí (V/Hz) 230-240 V, 50 Hz

Výkon (W) 280 W

Jmenovitá rychlost bez zatížení (min-1) 12000 ot./min.

Pracovní záběr (mm) 220 mm

Sekací zařízení Nylonová struna nebo plastový nůž

Síla struny Ø1,2

Hmotnost (kg) 1,5 kg

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu 
elektrickým proudem, požáru anebo vážnému zranění. 

ULOŽTE TYTO POKYNY

1) Před použitím zkontrolujte napájecí a prodlužovací kabel, zda nevykazují známky poškození nebo 
stárnutí. Dojde-li k poškození kabelu během práce s nářadím, okamžitě odpojte kabel od napájení.
NEDOTÝKEJTE SE KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD NAPÁJENÍ. Nepoužívejte nářadí, pokud je 
poškozené nebo opotřebované.
2) Pozorně si přečtěte návod. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním nářadí.
3) Zajistěte, aby nedošlo k pořezání prodlužovacího kabelu.
4) Používejte ochranné brýle.
5) Nedovolte, aby toto nářadí používaly děti nebo osoby, které nejsou seznámené s těmito pokyny.
6) Přestaňte pracovat s vyžínačem, pokud se v blízkosti nacházejí lidé, zejména děti nebo domácí 
zvířata.
7) Vyžínač používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
8) Pře zahájením vlastní práce nebo po jakémkoli nárazu zkontrolujte, jestli nástroj nevykazuje známky 
opotřebení nebo poškození a případně opravte.
9) Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozeným ochranným krytem nebo bez krytu. 
10) Po spuštění vyžínače dbejte, aby nedošlo ke kontaktu struny s rukama nebo nohama.
11) Dbejte, aby nedošlo k poranění zařezávačem délky struny.
12) Nikdy nepracujte s kovovými strunami;
13) Nikdy nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které výrobce nedodává nebo nedoporučuje.
14) Před kontrolou, čištěním, servisem nebo uložením vždy odpojte vyžínač od sítě.
15) Pravidelně kontrolujte a udržujte vyžínač. Jeho opravu svěřte pouze autorizovanému servisu.
16) Dbejte, aby nedošlo ke zranění čepelí určenou k zaříznutí délky struny.
Po vysunutí nové struny vždy před zapnutím vraťte vyžínač do normální provozní polohy. 
17) Vždy se přesvědčte, že větrací otvory jsou zbaveny nečistot.
18) Ukládejte vyžínač mimo dosah dětí.
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19) Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jím pověřené servisní středisko nebo 
osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k úrazu. 
20) V zájmu dodatečné ochrany se doporučuje instalace zařízení na zbytkový proud se jmenovitým zbytko-
vým provozním proudem nepřesahujícím 30mA.  
21) Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými, fyzickými, rozpoznávacímu nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nemají stanovený dohled 
nebo pokyn od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Je třeba důsledně sledovat, zda si děti nehrají s 
tímto nářadím.
22) Po vypnutí nářadí se nylonová struna ještě otáčí po dobu několika sekund!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE STRUNOVÉHO VYŽÍNAČE

a) Nedovolte používat zařízení osobou neznalou pokynů uvedených v tomto návodu.
b) Nedovolte dětem používat toto zařízení.
c) Nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu.
d) Noste vždy vhodné oblečení a rukavice. Doporučujeme používat schválené ochranné brýle.
e) Vždy si ověřte, že se na pracovní ploše nenacházejí kovové dráty nebo jiné materiály, které by mohly 
poškodit nářadí nebo zranit jeho uživatele.
f) Před použitím zkontrolujte nářadí, zda na něm nejsou opotřebované nebo poškozené díly a pokud ano, 
ihned je nahraďte. Ujistěte se, že elektrický kabel (nebo prodlužovací kabel) není pořezaný nebo odřený. 
Ověřte si stav připojení. 
g) Vždy si ověřte funkčnost zařízení na zbytkový proud (RCD).
h) Používejte pouze originální náhradní díly.
i) Věnujte pozornost údržbě a nastavení. Je-li to nutné, vyměňte nylonovou žací hlavu.
l) Upravené nebo neúplně zařízení je nebezpečné. Nezapínejte ho.
m) Používejte vyžínač pouze ve dne nebo při dobrém umělém osvětlení.
n) Nepoužívejte vyžínač při vysoké vlhkosti vzduchu.
o) Procvičujte se v rychlém zastavení nářadí v nouzovém případě.
p) Nikdy nepoužívejte vyžínač s nesprávně nasazeným nebo uchyceným krytem.
q) Zapněte vyžínač a držte se mimo dosah sekacího zařízení.
r) Před spuštěním vyžínače se přesvědčte o správné poloze rukou.
s) Při spuštěním vyžínače udržujte bezpečný a pevný postoj.
t) Při spouštění vyžínače se nylonová hlava nesmí dostat do kontaktu se zemí. Držte ji nad terénem.
u) Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně dotaženy a nylonová hlava je správně namontová-
na.
v) Ověřte si, že nylonová hlava a kryt nejsou poškozeny nebo zlomeny, protože by se mohly oddělit a 
způsobit poranění.
z) Vyměňte všechny poškozené a opotřebované díly, aby váš vyžínač byl stále v dobrém provozním stavu.
za) Opatrně očistěte a nastavte strunu. Tuto činnost lze provést pouze tehdy, je-li vyžínač vypnut a zástrčka 
vytažena ze zásuvky, jinak by mohlo dojít k úrazu.
zb) Ověřte si, že napájecí i prodlužovací kabel není poškozený a zauzlený.
zc) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
-před předáním vyžínače jinému uživateli 
-před ponecháním vyžínače bez dozoru třeba jen na pár minut
-před čištěním každé uzavřené části vyžínače
-před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakékoliv údržby, jako je např. výměna vodiče.
zd) Pokud se vyžínač dostane do kontaktu s nějakým předmětem, dále ho nepoužívejte, proveďte kontrolu 
a ujistěte se, že je funkční.
ze) Pokud vyžínač vydává neobvyklé zvuky nebo nadměrně vibruje, ihned ho vypněte, vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky a vyhledejte příčinu problému. Nadměrně vibrace by mohly poškodit vyžínač a zranit uživatele.



5 www.proteco-naradi.czPROTECO nářadí s.r.o.

CZ
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Toto nářadí má dvojí izolaci, a proto nevyžaduje žádné uzemnění. Síťové napětí musí odpovídat údajům 
na typovém štítku.
Sady kabelů – Ujistěte se, že vaše sada kabelů je v dobrém stavu. Při použití sady kabelů se ujistěte, že 
kabel, který použijete, je dostatečný k napájení zařízení. 

SYMBOLY

Na výstražném štítku vyžínače se nachází několik symbolů. Tyto symboly poskytují důležité informace o 
produktu a způsobu jeho využití.

 

NÁVOD K MONTÁŽI

POZOR
Před každou činností se přesvědčte, že vyžínač není připojený k napájení.

MONTÁŽ

Vyžínač se musí před vlastním použitím sestavit. Po vybalení zkontrolujte, zda obsahuje následující 
součásti:
- Nylonová hlava a rukojeť
- Ochranný kryt 
- Upevňovací šrouby

Při montáži ochranného krytu nastavte nylonovou hlavu s cívkou před sebe. Umístěte ochranu nad 
nylonovou hlavu žlutým krytem ostří dopředu. Pevně stlačte kryt, dokud se řádně neusadí. 

Bezpečná vzdálenostPřed údržbou odpojte vidlici 
ze zásuvky; čtěte pokyny pro 
údržbu

Při poškození 
přívodního 
kabelu ihned 
odpojte vidlici 
ze zásuvky

Nevystavujte 
přístroj vlhku 
a dešti ani s 
ním v těchto 
podmínkách 
nepracujte

Pozor na 
zranění 
odmrštěnými 
předměty

Pozor žací zařízení po vypnutí 
dobíhá, pozor na zranění 
rotující strunou

Čtěte návod 
k použití

Zamezte 
přístupu 
třetích 
osob

Používejte předepsané 
ochranné pomůcky
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BEZPEČNÉ UCHYCENÍ KABELU

Všimněte si obdélníkového otvoru, umístěného ve spodní části hlavní rukojeti 
a polohu háčku. Připravte si kroužek s prodlužovacím kabelem a umístěte ho do otvoru. Otočte kroužkem o 
180° a uchytněte ho na háčku. Protáhněte kabel.
 
OBSLUHA

VÝMĚNA CÍVKY SE STRUNOU

V závislosti na použití vyžínače se nylonová struna opotřebovává a ztrácí svou účinnost. Regulační systém 
automaticky prodlužuje délku struny. Ostří, umístěné na ochranném krytu, zkrátí strunu na příslušnou délku. 
Pokud struna dojde, vyměňte cívku. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
Cívka je uchycena dvěma plastovými svorkami. Cívku odeberete přidržením jejího plastového těla a stisknu-
tím obou svorek. Poté stáhněte cívku. Při nasazování nové cívky postupujte v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ Přesvědčte se, že je cívka správně nasazena. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu 
vysunutí.

POUŽITÍ VYŽÍNAČE

Před zahájením vlastní práce zkontrolujte pracovní oblast. Odstraňte všechny předměty nebo materiály, 
které by mohly být vymrštěny, zamotány ve struně či způsobit její zastavení. Udržujte stabilní postoj a držte 
vyžínač před sebou. Držte vyžínač za hlavní rukojeť. Stiskněte páčku vypínače. Před vlastním sekáním 
vyčkejte, až nylonová cívka dosáhne maximálního počtu otáček. Během řezání se pohybujte vždy dopředu a 
nikdy zpět, abyste nenarazili na překážky, které jste nezahlédli. Nikdy nepostupujte při sekání trávy směrem 
k lidem nebo pevným předmětům, jako jsou stěny, stromy, vozidla apod.  Při snížení otáček okamžitě vypně-
te vyžínač, vytáhněte zástrčku a poté zjistěte příčinu problému.
Odstraňte veškerý materiál, který se nachází na krytu nebo řezací hlavě a ověřte si před dalším pokračová-
ním v práci, zda nejsou součásti vypínače poškozeny. Poškozené díly vyměňte.

SEKÁNÍ TRÁVY VE STANDARDNÍ VÝŠCE

Strunová hlava se při spouštění vypínače nesmí opírat o zem. Vyčkejte, dokud vyžínač nedosáhne maximál-
ního počtu otáček a poté udržujte nylonovou hlavu souběžně se zemí a pohybujte vyžínačem zleva doprava, 
přičemž postupně snižujte jeho výšku nad zemí. Po dosažení požadované výšky pohybujte vyžínačem dále 
zleva doprava a udržujte výšku sekání. Pokračujte v práci, dokud nedosáhnete stejného výsledku sekání v 
celé pracovní oblasti.

NÍZKÉ SEKÁNÍ TRÁVY

Abyste dosáhli nižšího sekání, nakloňte strunovou hlavu směrem doleva.
Poznámka: čím více ji nakloníte doleva, tím více se sníží výška sekání.
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LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky 
na ochranu životního prostředí do recyklační sběrny. 

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným 
používáním.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, 
charakterizující pracovní prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd.
Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích.
Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího
upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.
Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.



8 www.proteco-naradi.czPROTECO nářadí s.r.o.

CZ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
___________________________________________________________________________ 
 
Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o. 
                 Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 
                 Česká republika, IČO: 47453630 
               
 
Výrobek:   51.06-VS-280 – Vyžínač strunový 500W PROTECO          
Typ:            LTEG07-280          
                                 
Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. 
předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR. 
 
Směrnice č. 2004/108/ES (Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb.) 
Směrnice č. 2006/42/ES (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.) 
Směrnice č. 2000/14/ES (Nařízení vlády ČR č. 9/2002 Sb.) 
Směrnice č. 2011/65/EU (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.) 
 
Při posouzení shody byly použity následující normy: 
 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-91:2003 
EN 62233-2008 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2012 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013  
AfPS GS 2014:01 
Hlučnost : 96dB 
 
Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou : 
TÜV Rheinland LGA Products, Tillystrasse 2, Nürnberg D90431. 
Na základě certifikátů a test reportů: 14707384 006, 14707388 001, CC 50224999 0001, 
0002, AE50299017 0001, 14707388 004, S50327960 0001, S50355744 0001, 14707384 011, 
AM50363452 0001,14707384 013 
 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 19 
 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap 
                                                                                     Podbřezí 63 
                                                                                     518 03 
 
 
V Podbřezí dne 19. 01. 2019                                               ………………………………… 
                                                                                                           Libor Knap 
                                                                                                    jednatel společnosti 
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ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlersstempel und Unterschrift:

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum: 

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):
Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.
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