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NÁVOD NA POUŽITIE 
ROVUS MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE  ROCKET FIX 

BATÉRIOU NAPÁJANÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE 

MODEL Č.: SPATZ18LI 
 

Dôkladne si prečítajte všetky bezpečnostné pravidlá a pokyny ešte pred použitím tohto zariadenia.  

Prosím, starostlivo si prečítajte tento manuál pred použitím zariadenia a  uchovajte si ho pre budúcu potrebu. 

 

 POPIS FUNKCIÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHÉMA A 
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1 Bezkľúčové skľučovadlo 

2 Nastavenie krútiaceho momentu 

3 Prepínanie voľby vŕtania/príklepového vŕtania/skrutkovania 

4 Voľba prevodu  

5 Zaisťovacia páka pre náradia 

6 Motorová jednotka 

7 Prepínač smeru 

8 Spínač zapnutia a vypnutia on/off  

9 Rukoväť 

10  Vrtáky 6 ks 

 

11 Skrutkovacie bity 6ks, 50 mm nadstavec 

12 Vreteno 

13  Držiak nástrojov 

14  Multifunkčný nadstavec 

15 Trojuholníková brúsna plôška 

16  3 brúsne listy 

17 Škrabací nôž 

18 Zapichovací pílový plát 

19 Nabíjačka 

20 Jednotka batériových zdrojov 

21  Imbusový kľúč 

 

UPOZORNENIA 
UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť úraz 

elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. 

Pojem „elektrické náradie“ v upozorneniach odkazuje na elektrické náradie napájané z batérie (bez napájacieho kábla). 

1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVNOM MIESTE 

a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok okolo a tmavé prostredie môžu spôsobovať nehody. 

b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.  

Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu vyvolať vznietenie prachu alebo výparov. 

c) Deti a okolostojace osoby by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia, keď je v prevádzke. Rozptyľovanie môže 

spôsobiť stratu kontroly nad zariadením. 

 

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ 

a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.  Zástrčku nikdy nijakým spôsobom neupravujte. Nepozmenené 

zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.  

b) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkému prostrediu. Ak sa voda dostane do elektrického náradia, zvyšuje sa riziko 

úrazu elektrickým prúdom. 

c) Neničte kábel. Chráňte ho pred teplom, olejom, ostrými okrajmi alebo pohyblivými súčiastkami. Poškodené alebo zamotané 

káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB 

a) Pri práci s náradím buďte stále v strehu, sledujte, čo robíte a riaďte sa zdravým rozumom. Nepoužívajte zariadenie, keď ste 

unavený, pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti počas práce s elektrickým zariadením môže 

viesť k vážnemu poraneniu. 

b) Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy si chráňte oči. Ochranné pomôcky, ako sú respirátor, protišmyková bezpečnostná 

obuv, prilba alebo pomôcky na ochranu sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb. 

c) Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred vložením jednotky batériových zdrojov, zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia sa uistite, 

že je spínač v pozícii vypnutia  (OFF). Prenášanie náradia s prstom položeným na hlavnom spínači alebo pripojenie elektrického 

náradia so spínačom v zapnutej pozícii (ON) môže viesť k úrazom. 

d) Pred zapnutím zariadenia odstráňte všetky nastavovacie kľúče. Ak zostanú pripojené k rotačnej časti elektrického zariadenia, 

môžu spôsobiť úraz. 

e) Nepreceňujte sa. Počas práce so zariadením stále stojte pevne na zemi a udržiavajte rovnováhu tela. Budete tak mať lepšiu 

kontrolu nad elektrickým zariadením v neočakávaných situáciách. 

f) Vhodne sa oblečte. Nemajte na sebe voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, šaty a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých 

častí zariadenia. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých súčiastok zariadenia. 

 

4) POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE 

a) Netlačte na elektrické náradie. Pre Vašu prácu si zvoľte správny typ náradia. So správne vybratým náradím urobíte svoju prácu  

lepšie a bezpečnejšie. 

b) Nepoužívajte elektrické zariadenie v prípade, že sa nedá dobre zapnúť a vypnúť (pozície ON a OFF). Každé elektrické 

zariadenie, ktoré sa nedá dobre ovládať pomocou spínača, je nebezpečné a musí ho opraviť autorizovaný odborník. 

c) Pred akýmkoľvek nastavením zariadenia, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením tohto zariadenia vždy odpojte napájací 

akumulátor. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia. 

d) Tento prístroj nesmú deti ani osoby so zníženými zmyslovými, fyzickými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom 

skúseností a znalostí. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a bez dozoru. 
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e) Údržba náradia: skontrolujte vychýlenie alebo zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, 

ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku náradia. Ak sú poškodené, nechajte náradie opraviť v autorizovanom servise, až potom ho 

opäť používajte. 

f)  Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Dobre udržiavané nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zanášanie 

nečistotami a lepšie sa ovládajú. 

g)  Elektrické náradie, doplnky, nástrojové bity a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi, s prihliadnutím na pracovné 

podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie elektrického náradia na iné účely, ako je predpísané, môže viesť k 

nebezpečným situáciám. 

h)  Nabíjajte len pomocou nabíjačky určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového zdroja môže predstavovať 

riziko požiaru, ak sa použije s iným akumulátorom. 

i)  Elektrické náradie používajte iba s vyslovene preň určenými akumulátormi. Ak by ste použili akýkoľvek iný akumulátor, 

vzniká riziko požiaru a poranenia. 

j) Keď akumulátor nepoužívate, udržiavajte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, 

skrutky alebo podobné malé kovové predmety, ktoré môžu nadviazať kontakt z jedného terminálu k druhému. Skrat medzi 

kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. 

k) V nevhodných podmienkach môže z akumulátora vytekať kvapalina, vyhnite sa kontaktu s ňou. Ak by k nemu náhodne došlo, 

opláchnite dané miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca 

z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. 

l) Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. 

 

5) SERVIS 

a) Nesnažte sa vykonávať akúkoľvek opravu tohto zariadenia svojpomocne. Vždy, s akýmkoľvek poškodením zariadenia, sa 

obráťte len na vhodného kvalifikovaného technika. 

b) Používajte len originálne náhradné diely. Tým zabezpečíte dodržanie bezpečnosti elektrického náradia. 

Napriek tomu, že zariadenie prešlo kontrolou, za jeho používanie a prípadné následky používania nesmie výhradnú zodpovednosť 

používateľ. 

 

NABÍJANIE BATÉRIE, PROCES INŠTALÁCIE A DEMONTÁŽE NABÍJANIA 

Nabíjačky sú navrhnuté tak, aby batérie nabíjali 3-5 hodín, v závislosti od typu batérie, ktorá sa nabíja. 

1) Pred vložením batérie zapojte nabíjačku do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky. 

2) Vložte batériu do nabíjačky tak, ako zobrazuje obrázok B. 

3) Červená LED kontrolka signalizuje, že batéria sa nabíja. 

4) Zelená kontrolka signalizuje, že nabíjanie je dokončené. Batéria je úplne nabitá a môže sa hneď používať alebo odpojiť 

z nabíjačky. 

 

Vybitú batériu sa snažte nabiť čo najskôr po použití, inak môže byť jej životnosť výrazne znížená. Pre čo najdlhšiu životnosť 

batérie nenechávajte batériu vybiť úplne. Odporúča sa dobíjať batériu po každom použití. 

  

PONECHANIE BATÉRIE V NABÍJAČKE 

Nabíjačka a batéria môžu pri svietiacej zelenej LED-ke zostať spojené neustále. Nabíjačka bude udržiavať batériu v kondícii a plne 

nabitú. 

  

 

 

OBRÁZOK B 

 

 

 

 
 

 

INŠTALÁCIA BATÉRIE A JEJ DEMONTÁŽ SPÄŤ K HLAVNEJ JEDNOTKE 

Pri montáži a demontáži batérie sa vždy uistite, že je prepínač smeru v strednej pozícii. 

 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že je spínač otvorený (prepínač smeru je v strednej polohe), aby sa spínač sám neuviedol do 

činnosti pred demontážou alebo inštaláciou batérie. 

INŠTALÁCIA BATÉRIE: Vložte batériu do agregátu tak, aby bolo počuť kliknutie (obrázok C). Uistite sa, že je batéria kompletne 

vložená a pevne usadená do správnej pozície. 

DEMONTÁŽ BATÉRIE: Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie, ako je zobrazené na obrázku B, a vytiahnite batériu von z napájacej 

jednotky.  

  

 

 

OBRÁZOK C  
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PREVÁDZKOVÝ VÝKON 

PRIPOJENIE NÁSTROJOV 

Zarovnajte spodný okraj nástroja s napájacou jednotkou a zatlačte tak, aby ste počuli kliknutie. 

DEMONTÁŽ NÁSTROJOV 

Zatlačte zaisťovaciu páku pre nástroje smerom nahor alebo nadol, aby ste uvoľnili nástroj, a posuňte ho smerom dopredu. 

 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE (ON/OFF) & PREPÍNAČ SMERU 

Napájacia jednotka sa zapína (ON) a vypína (OFF) potiahnutím a uvoľnením spínača. Čím ďalej je spínač zatlačený, tým je vyššia 

rýchlosť rotácie. 

Prepínač smeru sa používa na ovládanie smeru otáčok skľučovadla – smerom dopredu na zaskrutkovanie a naopak na 

odskrutkovanie. Je umiestnený nad nastaviteľným spínačom rýchlosti. 

Spínač smeru dopredu/opačne určuje smer rotácie nástroja.  

Pre voľbu rotácie dopredu uvoľnite spínač a zatlačte ovládacie tlačidlo vpred/vzad naľavo (pri pohľade zozadu). 

Pre zaradenie spätného chodu zatlačte ovládacie tlačidlo vpred/vzad napravo. 

Po akejkoľvek spätnej operácii vráťte tlačidlo do predsunutej pozície. POZNÁMKA: Pri zmene pozície ovládacieho tlačidla sa 

uistite, že je spínač uvoľnený. 

 

MOTOROVÁ JEDNOTKA S VRTÁKOVÝM NADSTAVCOM 

Výmena nástroja 

 

Zabezpečte zariadenie proti zapnutiu (nastavte spínač smeru do strednej pozície). Ak by sa zariadenie náhodou samé zaplo, 

hrozí nebezpečenstvo poranenia. 

 

1. Potočte skľučovadlo proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude otvor skľučovadla na vrtáky dostatočne veľký na to, aby sa 

prispôsobil nástroju. 

  

2. Vložte nástroj najďalej, ako je možné, do skľučovadla. 

3. Potočte skľučovadlo v smere hodinových ručičiek pre upnutie nástroja. 

4. Pre odstránenie nástroja opäť potočte skľučovadlo proti smeru hodinových ručičiek a nástroj vytiahnite. 

 

Výber úkonu 

Zarovnajte prepínač voľby vŕtania/príklepového vŕtania/skrutkovania s bielym bočným indikátorom, aby ste mohli vykonávať 

nasledovné úkony: 

a) vŕtanie: vytváranie dier do dreva, kovu, plastu, sadrokartónu, keramiky alebo do akýchkoľvek podobných tvrdých  materiálov 

b) príklepové vŕtanie: vytvárane dier do pevných betónových dlaždíc a tehál alebo do akýchkoľvek iných podobných tvrdých 

materiálov, ktoré sa nelámu (NEPOUŽÍVAJTE na keramiku alebo prírodný kameň) alebo upevňovanie špeciálnych betónových 

skrutiek 

c) skrutkovanie: upevňovanie rôznych skrutiek alebo iných spojovacích prvkov 

 

Voľba rýchlosti 

1 Pred výmenou náradia prístroj zastavte. 

2. Počkajte, kým prístroj zastane a bude úplne nečinný. 

3. Posúvajte prepínač voľby prevodu do požadovanej pozície. 

1 – nízka rýchlosť  

2 – vysoká rýchlosť 

 

Nastavenie smeru rotácie 

Smer rotácie prístroja je možné meniť pomocou prepínača smeru. 

1. Počkajte, kým prístroj zastane a bude úplne nečinný. 

2. Potlačte prepínač smeru do požadovanej pozície:  

 rotácia v smere hodinových ručičiek – na vŕtanie a zaskrutkovanie skrutiek 

 rotácie proti smeru hodinových ručičiek – na odskrutkovanie skrutiek 

 

Ak nastavíte prepínač smeru do strednej pozície, bude prístroj zabezpečený proti zapnutiu. Zmena smeru sa dá vykonávať len vtedy, 

keď je prístroj v kľudovom režime. 

 

Motorová jednotka s multifunkčným nástrojom 

Výmena nástroja 

 Zabezpečte prístroj proti zapnutiu (prepínač smeru nastavte do strednej pozície). 

 

1. Zvoľte si požadovaný uhol potrebný pre vykonanie Vašej práce. 

2. Umiestnite perforované otvory na nástroji cez fixačné kolíky na poháňacie vreteno nástroja multifunkčnej hlavice. 

3. Zabezpečte, aby bol nástroj umiestnený v horizontálnej polohe voči čelu poháňacieho vretena nástroja. 

4. Umiestnite fixačnú podložku nástroja tak, aby bola v jednej rovine s vnútorným otvorom na poháňacom vretene nástroja. 

Poznámka: Zaistite, aby bola plochá strana fixačnej podložky nástroja umiestnená smerom k nástroju. 

5. Vložte poistnú skrutku cez fixačnú podložku nástroja do poháňacieho vretena na multifunkčnom nástroji. Dotiahnite iba rukou. 

6. Poistnú skrutku dotiahnite pomocou imbusového kľúča v smere hodinových ručičiek. Neuťahujte príliš silno. 
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Montáž/demontáž brúsneho listu  

Trojuholníková brúsna plocha obsahuje suchý zips pre rýchle upnutie brúsneho listu. 

1. Pripojenie brúsneho listu. Rovnomerne zatlačte brúsny list na trojuholníkovú brúsnu plochu. Uistite sa, že sú otvory v brúsnom 

liste umiestnené nad otvormi brúsnej plochy. 

2. Odstránenie brúsneho listu: jednoducho stiahnite brúsny list z brúsnej plochy. 

Poznámka: 

Pri práci s prístrojom vždy používajte vhodné oblečenie a adekvátne ochranné prostriedky. Pred každým použitím je nevyhnutné 

presvedčiť sa, či prístroj funguje správne. Osobné ochranné prostriedky a plne funkčný spotrebič znižujú riziko zranení a nehôd. 

 

Pílenie 

Používajte ochranné okuliare. 

Používajte iba nepoškodené pílové listy v bezchybnom stave. 

Dbajte na to, aby bol Váš postoj pevný a stabilný, prístroj držte pevne obidvomi rukami a smerom od svojho tela. 

Pred pílením obrobku skontrolujte, či neobsahuje skryté cudzie telesá, ako sú klince alebo skrutky. Tieto musia byť odstránené! 

Vnorené rezy je možné robiť iba do mäkkých materiálov ako drevo alebo sadrokartón.  

Výber pílového listu: 
Drevený pílový list na drevo, plast, sadrokartón. 

Kovový list na kovy, profily a rúry. 

Ponorný list na mäkké materiály ako drevo alebo sadrokartón.  

 

Brúsenie 

Pred pripojením brúsneho listu očistite brúsnu plochu. 

Akonáhle je prístroj zapnutý, pohnite ním smerom k obrobku. 

Pred dosiahnutie dobrých výsledkov používajte iba brúsne listy v bezchybnom stave. Pri práci vyvíjajte nízky, rovnomerný tlak. 

Ochránite tým prístroj aj brúsny list. 

Nepoužívajte ten istý brúsny list na brúsenie rôznych materiálov (napr. na kov a potom na drevo).  

Výber brúsneho listu. 

Zrnitosť P aplikácia 

80 na predbrúsenie drsných drevených povrchov 

  120 pre hladké brúsenie 

180 pre jemné brúsenie materiálov so základným náterom a maľovaných povrchov.  

 

Škrabanie 

Pri škrabaní použite osciláciu vysokej frekvencie. Nakloňte, aby sa nepoškodil podkladový materiál. 

 

 

HUSTENIE 

 

ČASTI A CHARAKTERISTIKA 
 

1. Nadstavec na hustenie 

2. Vzduchová hadica 

3. Univerzálny ventilový adaptér 

4. Tlakomer 

5. Priehradka na uskladnenie doplnkov                        OBRÁZOK D 

 

POUŽITIE 

- Pre zapnutie prístroja stlačte spínač na hlavnej jednotke. Rýchlosť pumpovania závisí od toho, aký tlak vyviniete na spínač. 

- Pre vypnutie prístroja uvoľnite spínač zapnutia/vypnutia (ON/OFF). 

POZNÁMKA: Tento nadstavec funguje len v smere dopredu. Prepínač smeru hlavnej jednotky naň nemá žiadny vplyv. 

 

VENTILOVÝ ADAPTÉR 

- Umiestnite páku (A1) ventilového adaptéra smerom nahor. 

- Ako zobrazuje obrázok E, zatlačte ventilový adaptér cez závitovú časť ventilového drieku alebo cez jednu z trysiek hustičky. 

 

 OBRÁZOK E 

 

- Keď je úplne zasunutý do adaptéra, zatlačte páku smerom nadol, aby dosadol na svoje miesto. 

- Pre uvoľnenie adaptéra z ventilového drieku alebo trysiek nadvihnite páku smerom nahor a adaptér vytiahnite von. 

- Hustičku používajte len s priloženými tryskami. 

- Zakaždým sa uistite, že je páka univerzálneho ventilového adaptéra pevne dosadnutá na svojom mieste, až potom hustičku 

zapnite. 
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POZNÁMKA: Mnoho nafukovacích predmetov, predovšetkým nafukovacie matrace, majú vnútorný uzáver, ktorý bráni úniku 

vzduchu počas nafukovania. Kým nie je tento uzáver vytlačený tryskou zo svojho miesta, matrac sa nebude nafukovať. Pevne 

zatlačte trysku do ventilu, aby ste zaistili, že sa tento uzáver vytlačí z cesty. 

 

HADICA A TLAKOMER 

 

POZNÁMKA: Nikdy neprenášajte hustičku držaním za hadicu. 

Tlakomer, ktorý sa nachádza na hadici, udáva meranie v PSI (libra sily na štvorcový palec), ale aj v tlakových jednotkách baroch. 

V prípade hustenia pneumatík sa odporúča, aby bolo čítanie tlaku preverené samotným meradlom pneumatík. 

Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho merania tlaku vypnite hustičku (pozícia OFF) počas čítania údajov, potom zmerajte. 

 

 VAROVANIE: Nenechávajte hustičku v prevádzke bez dozoru. Mohlo by dôjsť k pretrhnutiu pneumatík alebo iných 

predmetov. 

 

LUPIENKOVÁ PÍLA 

(obrázok F) 

 

1 - hlavica lupienkovej píly 

2 – upínacia čepeľ 

3 – päta píly 

  

OBRÁZOK F 

 

Nasadenie a vybratie pílového listu (obrázok G) 

- Zablokujte nástroj posunutím prepínača smeru do strednej pozície. 

- Pre založenie pílového listu stlačte páku (6) smerom nadol a podržte v tejto pozícii. 

- Vložte pílový list do upínacej čepele (2), ako je zobrazené na obrázku. Uistite sa, že zuby smerujú k prednej časti. 

- Uvoľnite páku. 

- Pre odstránenie pílového listu zatlačte páku (6) smerom nadol a vytiahnite list z držiaka. 

  

OBRÁZOK G 

 

 

 

 

PÍLENIE 

- Vždy používajte vhodný typ pílového listu podľa materiálu obrobku a tiež vhodný typ rezu. 

- Ak je to potrebné, vyvŕtajte otvor v mieste začiatku rezu. 

Pri vŕtaní drevených otvorov nie je nutné vŕtať vodiaci otvor: 

- Označte si požadovaný východiskový bod. 

- Nakloňte nástroj dopredu a umiestnite zaoblený predný okraj päty píly na obrobok. 

- Zapnite nástroj a pomaly vsúvajte pílový list do obrobku z požadovaného počiatočného bodu.  
 

Pri rezaní plechu: 

- Upnite kus preglejky alebo mäkkého dreva na zadnú stranu obrobku a prerežte cez  kombináciu tak, aby ste získali čistý rez. 

- Netlačte pílový list do obrobku. Berte na vedomie, že rezanie plechu bude za normálnych okolností trvať dlhšie ako rezanie 

hrubších drevených obrobkov. 

- Pred rezaním naneste pozdĺž na líniu rezu tenkú vrstvu oleja. 

- Ak chcete rezať, zapnite prístroj a posúvajte ho smerom nadol, kým nebude pílový list presne nad počiatočným bodom. Skloňte 

zadnú časť päty smerom k obrobku, pričom udržiavajte pevný otočný tlak na pätu píly. S  plochou pätou na obrobku zarežte 

čepeľ do obrobku. 

 

Pri rezaní laminátu: 

- Tenké lamináty režte zadným povrchom nahor, nakoľko k štiepeniu s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza na tej strane 

obrobku, ktorá smeruje k päte píly. 

- Pre čisté rezy upevnite kus preglejky alebo sololitu na oboch stranách laminátu a prerežte cez výslednú viacvrstvovú, 

“sendvičovú” štruktúru. 

 

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT/ ZASTRIHÁVANIE TRÁVY 

 

FUNKČNÝ POPIS 

(obrázok H) 
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1. Nadstavec na záhradné nožnice na strihanie živého plotu 

2. Čepeľ na zastrihávanie trávy 

3. Čepeľ na strihanie živého plotu 

4. Tlačidlo na uvoľnenie nadstavca 

5. Aktívne tlačidlo odistenia 

 
MONTÁŽ 

 

NEBEZPEČENSTVO: RUKY UDRŽIAVAJTE MIMO ČEPELE. Kontakt s čepeľou môže viesť k vážnemu poraneniu 

osoby. 

 

UPOZORNENIE: Pre zníženie rizika poranenia prístroj vypnite a vyberte z neho batériu pred tým, než spravíte akúkoľvek 

zmenu v nastavení, a tiež pred odstránením alebo inštaláciou nadstavcov či príslušenstva. 

 

MONTÁŽ ZASTRIHÁVAČA /HLAVICE NA STRIHANIE 

1) Uistite sa, že je prepínač smeru v prednej pozícii. 

2) Vložte hlavicu do hlavnej jednotky (budete počuť kliknutie). 

 

MONTÁŽ NADSTAVCOV (NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT A ZASTRIHÁVAČ TRÁVY) 

- Pre nainštalovanie nožníc na živý plot/zastrihávača trávy posuňte jeho zadný okraj do hlavice a zatlačte proti hlavici (budete 

počuť kliknutie). 

 

DEMONTÁŽ NADSTAVCOV (NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT A ZASTRIHÁVAČ TRÁVY) 

- Zatlačte bočné tlačidlá na nožniciach/zastrihávači a posuňte nadstavec smerom dopredu k hlavici. 

 

POUŽITIE 

NEBEZPEČENSTVO: RUKY UDRŽIAVAJTE MIMO ČEPELE. Kontakt s čepeľou môže viesť k vážnemu poraneniu 

osoby. 

 

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Toto zariadenie nesmie byť za žiadnych okolností používané 

v blízkosti vody. 

 

UPOZORNENIE: Pre zníženie rizika poranenia prístroj vypnite a vyberte z neho batériu pred tým, než spravíte akúkoľvek zmenu 

v nastavení, a tiež pred odstránením alebo inštaláciou nadstavcov či príslušenstva. 

 

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte zaistiť spínač v zapnutom režime. 

POZOR: Nechajte prístroj pracovať vlastným tempom. Nepreťažujte ho. 

POZOR: Nechajte čepele po vypnutí prístroja dobehnúť. 

 

DÔLEŽITÉ: Prečítajte si návod na použitie k tomuto zariadeniu ešte pred prvým použitím a oboznámte sa so všetkými 

bezpečnostnými upozorneniami a podrobnosťami týkajúcimi sa inštalácie a demontáže príslušenstva. 

 

PREVÁDZKA 

POZNÁMKA: Tento nadstavec prístroja funguje len v smere dopredu; prepínač smeru hlavnej jednotky nie je možné nastaviť do 

opačného chodu. 

Pre zapnutie prístroja zatlačte a podržte aktívne tlačidlo odistenia (5), ako je zobrazené na obrázku I, potom plne zatlačte spínač 

zapnutia/vypnutia (ON/OFF) na hlavnej jednotke. Akonáhle sa čepele spustia do prevádzky, uvoľnite aktívne tlačidlo odistenia (5). 

Ak chcete prístroj vypnúť, uvoľnite spínač zapnutia/vypnutia (ON/OFF). 

 

POZNÁMKA: Aktívne tlačidlo odistenia je možné aktivovať buď na ľavej alebo pravej strane nadstavca. 

 

 

 

OBRÁZOK I 

 

 

 

 

 

 OBRÁZOK H 
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RADY PRE OPTIMÁLNE POUŽITIE 

ZASTRIHÁVANIE TRÁVY 

Čepeľ na zastrihávanie trávy (2) je určená na strihanie trávy a buriny. 

 NEBEZPEČENSTVO: RUKY UDRŽIAVAJTE MIMO ČEPELE. Kontakt s čepeľou môže viesť k vážnemu poraneniu 

osoby. 

 

POZOR: Pre zníženie rizika poranenia používajte pri práci alebo pri výmene čepelí hrubé záhradné rukavice. 

 

POZOR: Čepele nechajte po vypnutí prístroja dobehnúť. 

 

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov strihajte iba suchú trávu a prístroj držte tak, ako je zobrazené na obrázku J. Svoju druhú 

ruku udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od čepele. Udržujte si stabilnú pracovnú pozíciu, aby ste sa nepošmykli. Nepreceňujte 

svoje sily. 

  

 

 

OBRÁZOK J 

 

 

 

- Pri strihaní vysokej trávy postupujte po častiach smerom od hora nadol. Strihajte po malých častiach. 

- Uchovávajte prístroj v bezpečnom dosahu od tvrdých objektov a citlivých rastlín. 

- Ak sa prevádzka prístroja spomalí, uberte zo záťaže. 

- Ak chcete strihať bližšie, mierne nakloňte prístroj. 

- Vyhnite sa zachyteniu akýchkoľvek cudzích predmetov. Predovšetkým dávajte pozor na zachytenie tvrdých objektov, ako sú 

kovové drôty a zábradlie, pretože tie by mohli poškodiť čepele. 

 

POZNÁMKA: Pred prvým použitím a taktiež vždy, keď sa Vám budú zdať čepele suché, nasprejujte čepele tenkou vrstvou 

univerzálneho oleja. 

STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA 

Strihacia čepeľ (3) je určená na strihanie živých plotov a krovín. 

 

NEBEZPEČENSTVO: RUKY UDRŽIAVAJTE MIMO ČEPELE. Kontakt s čepeľou môže viesť k vážnemu poraneniu. 

 

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko poranenia, používajte počas práce alebo pri výmene čepelí hrubé záhradné rukavice. 

UPOZORNENIE: Nechajte čepele po vypnutí prístroja dobehnúť. 

 

Pre optimálny výkon strihania jemne nakloňte prístroj (do 15° vzhľadom k k línii rezu), aby špičky čepele smerovali mierne 

k živému plotu. (obrázok K). Tak budú čepele strihať ešte efektívnejšie. 

 

  

 

 

OBRÁZOK K 

 

 

Začnite strihaním hornej časti živého plota. Držte prístroj v požadovanom uhle, pohybujte ním plynulo pozdĺž línie rezu. 

Obojstranná čepeľ Vám umožní strihať v oboch smeroch. 

 

 Aby ste dosiahli veľmi presný rez, natiahnite kúsok povrázku pozdĺž živého plota do požadovanej výšky. Povraz používajte ako 

vodiacu líniu, strihajte tesne nad ňou. 

Pre dosiahnutie plochých strán plota strihajte smerom nahor s rastom kroviny (obrázok L). Mladšie konáriky vyhnite smerom von, 

keď striháte smerom nadol, čím v živom plote vzniknú ploché miesta. 

 

 

 

OBRÁZOK L 

 

 

 

Dajte pozor, aby ste sa vyhli cudzím predmetom. Predovšetkým sa vyhnite tvrdým predmetom, ako sú kovové drôty a obrubníky či 

mriežky, pretože tie by mohli poškodiť čepele. 

POZNÁMKA: Čepele pravidelne olejujte. 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

UPOZORNENIE: Pred čistením a údržbou vypnite prístroj a odpojte ho zo zdroja (vyberte batériu/odpojte zo siete) – riziko úrazu 

elektrickým prúdom a náhodného spustenia prístroja. 

Prístroj utrite suchou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte mokrú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú 
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rozpúšťadlá alebo korozívne, abrazívne zložky – riziko poškodenia povrchu. 

Vetracie otvory nechajte otvorené - riziko prehriatia. 

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

Vysvetlenie značenia 

 

Toto označenie znamená, že daný výrobok by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom v ráci celej EÚ. Aby sa 

zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, 

recyklujte, prosím, zodpovedne so snahou podporiť opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť svoje 

používané zariadenie, obráťte sa, prosím, na zberný dvor vo Vašom okolí alebo kontaktujte predajcu. Môžu Vám pomôcť 

zabezpečiť recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.  

 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ. 

 

 

Zhoda s technickým predpisom colnej únie (Rusko, Kazachstan a Bielorusko). 

 

Trieda II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou  je ten, ktorý bol navrhnutý tak, že si nevyžaduje bezpečnostné 

pripojenie k elektrickému uzemneniu (zem). 

 

 

Nutnosť separovaného zberu – Odpadové batérie nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Počas transportu musí byť výrobok udržiavaný v suchu a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. 

Prevádzková teplota a vlhkosť: 10-35°€C  ≤65% R 

Teplota a vlhkosť pri skladovaní: 10-25°C ≤ 65% R  

Priemerná životnosť skladovania: 500 cyklov 

Trieda ochrany: lPX0  

Motorové napätie: 18V d.c. 

Otáčky pri chode naprázdno (n0): 20000/min. 

 

Rovus multifunkčné náradie Rocket Fix s nadstavcom vŕtania (B12) 

Rýchlosť RPM: (n 0): 0-350/0-1200/min. 

Krútiaci moment: max. 25 Nm 

Rozsah vrtákového skľučovadla: 1.0-10mm 

 

Priemer vrtáku 

Na drevo: max. 25 mm 

Na oceľ: max. 8 mm 

 

Otáčky motora naprázdno: 20000/min. 

Hmotnosť 0,55kg (1,55 kg s batériou napájaným multifunkčným nástrojom) 

 

VŔTANIE/PRÍKLEPOVÉ VŔTANIE/SKRUTKOVANIE: 

HLUK: 

Hladina akustického tlaku Lpa: 81 dB – neistota merania Kpa:3dB, hladina akustického výkonu Lwa: 92dB – neistota merania 

Kwa:3dB 

 

VIBRÁCIE : 

Režim skrutkovania: 

Hodnota emisií vibrácií ah = 2. 03m/s2 – neistota k= 1.5 m/s2  

Režim vŕtania: 

Hodnota emisií vibrácií ah, ID = 0,98m/s2 – neistota k=1.5m/s2  

Režim príklepového vŕtania: 

Hodnota emisií vibrácií ah, D = 5,30m/s2 – neistota k= 1.5 m/s2 

 

Rovus príslušenstvo Rocket Fix s multifunkčným náradím (B) 

  Rozsah oscilácie (n0): 0-16000/min 

Uhol oscilácie 3,00 

Hmotnosť: 0,29kg (1 ,27 kg s batériou napájaným multifunkčným nástrojom) 

Hladina akustického tlaku Lpa: 83dB – neistota merania Kpa:3dB, hladina akustického výkonu Lwa: 94dB – neistota merania Kwa: 

3dB, 

Hodnota emisií vibrácií - 2, 92m/s2 - neistota k=1 5m/s2 

 

Rovus nadstavec na pílenie Rocket Fix (B3l) 

no: 0-2300/min. 

Dĺžka zdvihu 14mm 
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Hmotnosť: 0,52kg (1 53 kg s batériou  napájaným multifunkčným nástrojom) 

Hladina akustického tlaku Lpa: 82dB – neistota merania Kpa: 3dB 

Hladina akustického výkonu Lwa: 93dB – neistota merania Kwa: 3dB, 

Hodnota emisií vibrácií ah, B=5, 63m/s2  Neistota k=1,5m/s2, ah, M= 4,34m/s2 - Neistota k=1,5m/s2 

 

Rovus Rocket Fix - vzduchový kompresor (B4) 

8,5 barov (120PSl), maximálne otáčky hriadeľa: 2800/min. 

Hmotnosť: 1,60kg 

Hladina akustického tlaku Lpa: 83dB – Neistota merania Kpa:3dB, Hladina akustického výkonu Lwa:103dB – Neistota merania 

Kwa 3dB, 

Hodnota emisií vibrácií = 3,15m/s2 – Neistota k=1.5m/s2 

 

Rovus nadstavec na živý plot a trávnik Rocket Fix (B6)  

no: 0-1250/min  

Strihanie živého plota – rezná dĺžka: 199mm, 

Hmotnosť: 0,85kg (1,87 kg s batériou napájaným multifunkčným nástrojom) 

Hladina akustického tlaku: 79dB – Neistota merania Kpa:3dB, Hladina akustického výkonu Lwa 99dB – Neistota merania Kwa: 

3dB 

Hodnota emisií vibrácií ah= 1,79m/s2 – Neistota k=1,5m/s2  

Šírka pri zastrihávaní trávy: 92mm 

Hmotnosť: 0,62kg (1,63 kg s batériou napájaným multifunkčným nástrojom) 

Hladina akustického tlaku Lpa: 82dB – neistota merania Kpa:3dB, Hladina akustického výkonu Lwa:102dB – Neistota Kwa: 3db 

 

Hodnota emisií vibrácií ah=1,76 /s2 – Neistota k=1,5m/s2 

 

Batéria (Li-lon) 

Menovité napätie. .....18V d. c.  

Kapacita. . .... . ...1.3Ah  

Doba nabíjania...............cca 3-5h 

 

Nabíjačka (JLH122270380G) 

Príkon 15W 

Vstupné  napätie...... . .... 100-240V˜ ,50/60Hz 

Výstupné napätie.. . .... . . 22.7V d c. 380mA 

 

Trieda ochrany II 

 

HLUK A VIBRÁCIE 

Namerané hodnoty hluku sú určované v súlade s normou EN 60745 o Hladine akustického tlaku elektrického nástroja, stanovené 

s filtrom A 

 

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch) sa vypočíta podľa normy EN 60745. 

 

 
Chráňte si sluch! 

 

ROVUS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Top Shop International. 

Vyrobené v Číne. 

ID: 106064289 

 

Výrobca: SPATZ GLOBAL LIMITED RM 601, BLDGS, SKY SOHO NO. 966, JINZHONG RD, C HANGNING, SHA NGHAI 

 

Dátum výroby a sériové číslo nájdete na výrobku. 

 

EÚ dovozca / Vlastník ochrannej známky / Distribútor: Top Shop International S.A. 

Via Ferruccio Pelli 13 6900-Lugano, Švajčiarsko 

 

Autorizovaná osoba dovozcu poverená zostaviť technickú dokumentáciu pre územie EÚ: 

Studio Moderna d.o.o. 

Podvine 36, 

1410 Zagorje ob Savi, Slovinsko 

 

Autorizovaný podpis: 

Dusko Kos, Managing Director Signature/STA MP 
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RU dovozca: 

 
 

 

Výstražné symboly: 

 

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny k prevádzke ešte pred prvým použitím prístroja. 

 

 

Všeobecná značka pre upozornenie, varuje užívateľa pred všeobecným nebezpečenstvom. Používa sa v spojitosti s ďalšími 

výstražnými pokynmi alebo symbolmi, pričom – ak sa tieto nedodržia – môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu 

prístroja. 

  

Nevystavujte dažďu. 

 

Používajte ochranu očí a ochranu uší/sluchu. 

 

 

Používajte ochrannú obuv. 

 

Nikdy nepoužívajte v blízkosti iných ľudí, predovšetkým detí alebo domácich zvierat. Okolostojace osoby by mali byť 

v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia. 

 

 

 

 

Pozor na ostré čepele! Čepele sa po vypnutí zariadenia musia dokrútiť. Pred údržbou alebo ak je poškodený kábel, 

odpojte zariadene od napájacieho zdroja. 

 

 

 

 

 Použitie zariadenia na strihanie/rezanie predstavuje nebezpečenstvo pre ruky a nohy 

 

 

 

 

Štítok hluku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hluk (dB) 

 

 

    

  

 

 
TOP SHOP 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49 

Bratislava 821 08 

www.topshop.sk 

Služby zákazníkom: 02/59 220 750 

 

http://www.topshop.sk/

