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CZ 
Děkujeme! 

Mnohokrát děkujeme, že jste si vybrali kartáč pro odstraňování plevele značky EUROM. Vybrali 

jste správně! Věříme, že s výrobkem budete zcela spokojeni. 

Před použitím je potřeba důkladně si přečíst celý tento návod k použítí a porozumět mu, abyste 

mohli přístroj maximálně využívat. Pozornost věnujte zejména bezpečnostním pokynům: jejich 

cílem je chránit vás i vaše okolí! 

Návod k použití si schovejte pro pozdější potřebu. Pro uskladnění kartáče pro odstranění plevele 

mimo sezónu si uschovejte také obal, který přístroj nejlépe ochrání. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Symboly na přístroji mají následující význam: 
 
 

Při používání přístroje noste ochranné brýle a ochranu sluchu 
 
 
 

Nepoužívejte přístroj v dešti 
 
 
 
 

Při práci s přístrojem se držte v bezpečné vzdálenosti od jiných osob 
 
 
 

Nedávejte ruce ani nohy na rotující a ostré součásti přístroje nebo do jejich 

blízkosti 

 
 

Při používání kartáče může dojít k vymrštění předmětů vysokou rychlostí. 

Dávejte na to pozor! 
 

 
 

Před čištěním a prováděním údržby přístroj vždy vypněte a vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 

 
 

 
Přečtěte si tento návod 

 
 
 
Dbejte rovněž na níže uvedené pokyny: 

 Před používáním kartáče se s přístrojem a jeho ovládáním dobře seznamte. 

 Přístroj by neměly používat děti ani osoby, o nichž se předpokládá, že jej nebudou schopny 

využívat bezpečně. Nedbalé používání může vést k poškození přístroje a/nebo ke zranění 

osob! 
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 Při práci s tímto přístrojem noste pevné nebo vysoké boty, které chrání chodidla, a dlouhé 

kalhoty z důvodu ochrany nohou. 

 Nevystavujte přístroj dešti a neumísťujte jej do vody ani jiné kapaliny, zabraňte jeho navlhnutí. 

 Před použitím přístroj zkontrolujte. V případě, že zjistíte jakékoli poškození, přístroj 

nepoužívejte. 

 Poškození či jakoukoli závadu musí opravit pouze kvalifikovaný mechanik. 

 V žádném případě nepoužívejte přístroj bez ochranného krytu nebo se špatně 

namontovaným krytem, kryt nesmí být poškozený, polámaný ani opotřebovaný. 

 Přístroj nezapínejte, pokud je poškozený nebo opotřebovaný napájecí kabel. Před použitím 

kabel zkontrolujte! 

 V případě, že během práce s přístrojem poškodíte napájecí nebo prodlužovací kabel, 

okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nedotýkejte se kabelu, dokud je přístroj zapojený 

do elektrické sítě! 

 Kartáč pro odstranění plevele nepoužívejte v blízkosti dětí nebo zvířat. 

 Kartáč používejte pouze za denního světla nebo při dobrém osvětlení. 

 Zkontrolujte, že je kartáč pro odstranění plevele smontován podle návodu. 

 Při sestavování kartáče používejte nářadí, které je dodáváno s přístrojem. Vyhnete se tak 
možnému poškození přístroje. 

 Při montáži kartáče si nasaďte ochranné rukavice. 

 Po sestavení přístroje jej nechte na bezpečném místě běžet chvíli na prázdno. Pokud přístroj 

hodně vibruje, vidíte poškození na kartáči nebo nějakou jinou závadu, okamžitě vypněte 

přístroj, pokuste se najít příčinu a odstranit ji. 

 Nepoužívejte opotřebované kartáče. 

 Nepoužívejte přístroj k odstranění mokrého plevele. 

 Než začnete s přístrojem pracovat, odstraňte z oblasti, kterou chcete čistit, kameny, klacky, 

dráty a jiné předměty. 

 Používejte přístroj pouze ve svislé poloze, s kartáčem namířeným k zemi. V jiné poloze 

přístroj v žádném případě nezapínejte! 

 Při práci s tímto přístrojem nespěchejte. 

 Nevyvíjejte na přístroj žádný tlak. 

 Ruce a chodidla držte z dosahu kartáče. 

 Nedotýkejte se kartáče. 

 Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal kartáče. 

 Než přístroj odložíte, vždy jej vypněte a počkejte, dokud se kartáč nepřestane točit. V žádném 

případě nezastavujte kartáč rukou! 

 Mějte na paměti, že kartáč se bude točit i po vypnutí přístroje. 

 Používejte pouze kartáče, které doporučuje výrobce. 

 Po ukončení práce s přístrojem vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zástrčku vytahujte také 

v případě, že chcete provádět údržbu nebo když přístroj nepoužíváte. 

 Po použití ukliďte přístroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí. 

 

ELEEKTROBEZPEČNOST 

 Před použitím vždy zkontrolujte, že zásuvka, kterou chcete používat, poskytuje napětí a 

frekvenci, které jsou uvedené na typovém štítku kartáče pro odstranění plevele. 

 Pro připojení kartáče používejte pokud možno elektrickou soustavu, která je chráněná 

jističem zahrnujícím ochranu proti zemnímu svodovému proudu max. 30 mA. 

 Používejte pouze následující prodlužovací vedení: H05VV-F, H05RN-F a H05RR-F. 
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POPIS k obrázku A 

Kartáč pro odstranění plevele je určený k odstraňování plevele mezi dlaždicemi a na terasách. 
 
 
 

 
1 Spínač Zapnuto/Vypnuto (On/Off) 
 2 Odjištění 

3 Hlavní držadlo  

4 Řídítka-madlo  

5 Vysouvací hřídel  

6  Ochranný kryt  

7 Kartáč 

8 Kolo 

9 Matka 

10 Šroub 

11 pojistný kroužek 

 

 
 
 
MONTÁŽ 

Montáž a nastavení ovládací rukojeti (obr. A) 

 Připevněte ochranný kryt (4) na přístroj, viz obrázek A. 

 Připevněte řídítka na násadu pomocí obou kliček (9). 

Řídítka lze nastavit podle následujícího popisu a dosáhnout tak správné rovnováhy: 

 Odšroubujte obě kličky (9) 

 Nastavte držadlo na požadovanou výšku. 

 Opatrně kličky opět utáhněte. 

Montáž vysouvací trubice (obr. A) 

 Otočením otevřete pojistný kroužek tlakového zařízení (11) a posuňte ho dozadu přes 

kabel a spodní část vysouvací trubice (5). 

 Nyní vložte spodní část vysouvací trubice (5) do vnitřní části tlakového zařízení. 

Upozornění: uvnitř tlakového zařízení je patka a ve spodní části vysouvací trubice je 

žlábek. Patka musí zapadnout do žlábku! 

 Zasouvejte vysouvací tyč do tlakového zařízení, dokud se nezarazí v drážce. Nyní 

už vysouvací tyč nemůže vyklouznout z tlakového zařízení. 

 Nastavte požadovanou délku kartáče posouváním vysouvací trubice dovnitř a ven. Po 

nastavení správné délky posuňte pojistný kroužek přes tlakové zařízení a obě části 

pevně utáhněte. 

 Délku můžete zastavit uvolněním pojistného kroužku, posunutím vysouvací trubice a 

opětným utažením pojistného kroužku. 

 Před použitím zkontrolujte, že je trubice správně upevněná. 
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Montáž ochranného krytu (obr. B) 

 Připevněte ochranný kryt (6) na přístroj, viz obrázek B. 

 Ochranný kryt zajistěte šrouby (12). 

 Po opotřebení kryt nahraďte. 
 
 
 
 
Montáž kola (obr. C) 

 Vložte osu kola (8) do montážního otvoru (13), který slouží pro 

tento účel. 

 Zatlačte osu pevně na místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž kartáče (obr. D) 

 Dodávaný pevný kartáč je vhodný na běžný a 

houževnatý plevel. 

 Standardně jsou dodávány 2 kartáče. 

 Opotřebený kartáč je nutné okamžitě nahradit. 
 

 
Před zajišťováním nebo výměnou 

kartáče vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky. 

Při montáži kartáče si nasaďte ochranné 

rukavice. 

 
Držák (16), k němuž je připojena hřídel motoru, vyčnívá ven z přístroje. Zkontrolujte, že 

tlakové pouzdro v barvě mědi je v držáku (případně jej vložte). Šestihranná matice je 

umístěna přes držák a objímku. Nyní vložte hřídel kartáče přes zadní část matice do objímky 

tak daleko, jak to jde. Nakonec pevně utáhněte matici (17) pomocí obou klíčů (14 & 15). Pro 

výměnu kartáče povolte matici a vyjměte opotřebovaný kartáč. Před umístěním nového 

kartáče zkontrolujte, že je tlakové pouzdro v držáku. 

POKYNY PRO UŽIVATELE 

Před použitím: 

 Zkontrolujte, že řídítka, kolo, kartáč a uzávěr na vysouvací trubici jsou zabezpečené a 

správně nastavené. 

 Zkontrolujte, že zásuvka, kterou používáte, má správné napětí (viz technické údaje na 

typovém štítku kartáče). 

 Připojte kartáč na odstranění plevele k vhodnému prodlužovacímu kabelu a zahákněte 

kabel za svorkou (viz obr. A). 

 Držte přístroj oběma rukama (jednou rukou za každé držadlo) a zkontrolujte, že spodní 

strana přístroje je plochá a vodorovná. 
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Provoz: 

 Pokud je vše zkontrolováno, můžete vložit zástrčku do zásuvky. 

 Nyní stiskněte zařízení pro odemknutí (2), stiskněte spínač ON/OFF (1) a držte jej stlačený. 

 Pro vypnutí přístroje pusťte spínač ON/OFF. Přístroj se automaticky zamkne. 

Použití: 

Pohybujte přístrojem přes plochu, kterou chcete očistit, stálou rychlostí. Pro nejlepší výsledek 

doporučujeme nejprve vyzkoušet přístroj na malém prostoru. Ujistěte se, že dlaždice nejsou 

poškozené. 

Používejte přístroj pouze na suchý plevel. 

Držte zařízení dál od pevných předmětů a rostlin. Nejprve kartáčujte dlouhé okraje, potom 

krátké. 

Nepoužívejte kartáč na stejném místě příliš dlouho. Kartáč v takovém případě začne 

odstraňovat písek/zeminu. 

Pravidelné kartáčování pomáhá při odstranění odolného plevele. 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Před prováděním údržby vždycky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Kartáč na odstranění plevele potřebuje speciální čištění. 

 Pravidelně čistěte větrací otvory jemným hadříkem. 

 Pravidelně odstraňujte nečistoty z krytu jemným hadříkem. 
 

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Než začnete řešit problém, 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Kartáč se netočí 

 Zkontrolujte kabely 

 Zkontrolujte přívod el. proudu. 

 Zkontrolujte, že je kartáč správně připojený. 

Plevel není odstraněný 

 Vyměňte kartáč 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Síťové připojení 230 V 

Frekvence 50 Hz. 

Výkon 400 W 

Volnoběh 2800 

Rozměr vřetena 6 mm 

Hmotnost 2,4 kg 

Hladina hluku (podle ČSN EN 60745) 
LpA 88 dB(A) 

LWA 99 dB(A) 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V případě, že přístroj je potřeba vyměnit, nevyhazujte jej s běžným odpadem domácnosti, ale 

zajistěte, aby jeho likvidace byla provedena způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, 

a doneste přístroj na příslušnou skládku odpadu. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

V případě, že používáte elektrický přístroj, přečtěte si, prosím, následující bezpečnostní 

pokyny, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, zraněním či popáleninám. Před 

použitím přístroje si pozorně pročtěte následující pokyny. 

1. Udržujte pracovní plochu čistou. Příliš překážek může vést k úrazu či zranění. 

2. Sledujte své okolí. Elektrické přístroje by se neměly používat v dešti nebo ve vlhkém 

prostředí, ani v blízkosti hořlavých látek nebo plynů. Zajistěte si dostatečné osvětlení. 

3. Děti a další osoby by se měly zdržovat mimo pracovní prostor. Neměly by se dotýkat 

přístroje ani prodlužovacího kabelu! 

4. Oblečení a účes přizpůsobte své pracovní činnosti, při používání přístroje 

s pohyblivými částmi nenoste volný oděv a rozpuštěné vlasy, dlouhé řetízky nebo šátky. 

Doporučujeme také používat ochranné rukavice a obuv, případně ochranné brýle, 

sluchátka a masku proti prachu. 

5. Používejte vhodné nářadí a nepoužívejte přístroj k činnostem, pro něž není určen. Na 

přístroji neprovádějte žádné změny. Nevhodné používání přístroje a provádění změn 

povede k propadnutí záruky a zbaví dodavatele veškeré odpovědnosti! 

6. Vložte zástrčku do zásuvky a poté zapněte přístroj, čímž se vyhnete nechtěnému 

spuštění přístroje. 

7. Zajistěte, abyste vždy drželi pevný postoj, nenaklánějte se ve snaze dosáhnout 

přístrojem na vzdálené místo. 

8. Při používání přístroje nepoužívejte sílu; přístroj je nejbezpečnější, když jej používáte 
vhodným způsobem. 

9. Při práci buďte ostražití a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte přístroj, když jste 

unavení. 

10. Dávejte pozor na napájecí kabel. Netahejte za něj, nepřejeďte přes něj přístrojem a 

nezakopněte o něj. Kabel nesmí přijít do styku s teplem, olejem a ostrými hranami. 

11. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem a zabraňte tělesnému kontaktu s 

uzemněnými povrchy, např. potrubím, radiátory atd. 

12. Okamžitě po použití přístroj ukliďte na suché, vysoko položené nebo uzamykatelné 

místo mimo dosah dětí. 

13. Zacházejte s přístrojem opatrně. Udržujte jej v čistotě a v dobrém stavu, opotřebované 

části ihned vyměňte. Pravidelně kontrolujte přístroj i kabel a nechte provádění údržby na 

kvalifikovaných osobách. V žádném případě nepoužívejte přístroj s poškozenou součástkou. 

14. V případě, že s přístrojem právě nepracujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
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CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Podepsaný Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden tímto prohlašuje, že výrobek 

Elektrický kartáč na odstranění plevele známý pod značkou EUROM je v souladu se 

směrnicí 2006/95/ES o zařízeních s nízkým napětím a směrnicí 2004/108/ES a vyhovuje níže 

uvedeným požadavkům: 

ČSN EN 60335-1:2012 

ČSN EN 62233:2008 

ČSN EN 1083-2:1997 

ČSN EN ISO 12100-2/A1:2010 

ZEK 01.4-08 

Genemuiden, 21/08/2014 

W.J. Bakker, gen. dir. 

ČSN EN 55014-1/A2:2011 

ČSN EN 55014-2/A2:2008 

ČSN EN 61000-3-2/A2:2009 

ČSN EN 61000-3-3:2008 
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