
Návod k používání univerzálních zahradních n ůžek, modely  115360, 115390

Nůžky jsou určeny pro střihání čerstvých větví do průměru 32 mm. 

Použití:

Nůžky uchopíme jednou rukou na konci násady (ne za střihací hlavu!) a přitlačíme
k boku. Druhou rukou sevřeme oranžovou objímku, která se nachází na násadě a je
po ní posuvná. Větev zasuneme mezi čepele stříhací hlavy až na doraz v místě, kde
ji  chceme ustřihnout.  Tahem za  objímku  směrem ke  konci  násady  (k  místu,  kde
násadu  držíme  druhou  rukou)  dojde  k ustřižení  větve.  Pokud  z nějakých  důvodů
nelze větev dostřihnout (například, kdyby měla maximální průměr a byla suchá) a
čepel  zůstane  ve  dřevě  zaseknutá,  uvolníme nůžky  opatrným kýváním ve  směru
čepele jinak vzniká extrémní síla na střihací hlavu, která by ji mohla poškodit. 

Univerzální nůžky lze také použít ke stříhání ve větší výšce (do cca 3,5 m). V tom
případě  uchopíme jednou rukou násadu nůžek těsně  před koncem (ne za střihací
hlavu!),  větev  zasuneme mezi  čepele  stříhací  hlavy  až  na  doraz  v místě,  kde  ji
chceme ustřihnout  a  druhou rukou  zatáhneme za oranžovou kuličku,  která  je  na
konci násady. Při tomto způsobu použití je dobré nůžky opřít o větev, která je pod
větví, kterou stříháme. 

Doporučení:

Doporučujeme při  práci  používat  přilbu  a  brýle  a  stříhat  se  zvýšenou opatrností.
Dávejte  pozor  na padající  větve  a  nečistoty,  aby vás  nezranily.  Zajistěte,  aby se
v blízkosti místa střihání nezdržovala další osoba. Při  manipulaci s výrobkem dejte
pozor,  aby  někdo  mezi  čepele  nestrčil  ruku.   Nepracujte  s nůžkami  v blízkosti
elektrického vedení. Vždy stříhejte ze země. 

Údržba:

Po použití nůžky očistěte. Můžete čepele umýt vlažnou vodou, osušit a promazat.
Čepel  by  měla  být  vždy  ostrá.  Broušení  provede  buď  specializovaná  nožířská
sběrna,  nebo  si  můžete  čepel  naostřit  sami  pomocí  sady  Fiskars  na  údržbu
zahradních nůžek 110990 s diamantovým brouskem podle vloženého návodu.



Záruka:

Na výrobek je záruka 5 let na výrobní vady a vady materiálu.

    


