
 
 

 

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ HNHPE2000 

 
 

 
PŮVODNÍ POKYNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI 
PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. 



Správné použití 

 
 

Vysokotlaký čistič se používá k čištění 

venkovních předmětů a povrchů (nářadí, 

vozidel, lodí, palub, fasád, zahradního nábytku 

atd.) vysokotlakým proudem vody.  Není určen 

pro komerční použití. 

Zajistěte, aby vozidla a jejich motory byly 

čištěny v prostorách vybavených odlučovačem 

oleje. 

 

Před použitím tlakové myčky si přečtěte a 

dodržujte následující bezpečnostní pokyny! 

 

Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe : 

 

. Spotřebič smí být připojen pouze k elektrické 

přípojce, která byla uvedena do provozu 

elektrikářem v souladu s normou IEC 

60364. 
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. Spotřebič se musí používat ve vzpřímené 
poloze. 

. Zařízení musí být používáno ve venkovním 
prostředí. 

Tento nástroj není určen pro osoby (včetně 

dětí) se sníženými fyzickými, mentálními 

nebo smyslovými schopnostmi nebo s 

nedostatkem zkušeností a znalostí. 

Přístroj se nesmí používat v prostředí s 

nebezpečím výbuchu. 

. Spotřebič nesmí zůstat bez dozoru, pokud je 

zapnutý provozní spínač (5). 

. Proud (23+24) tlakové myčky nesmí 

směřovat na lidi, zvířata, elektrické části ani 

na samotný spotřebič. Udržujte lidi mimo 

pracovní prostor. 

. Nikdy nesměrujte sprej (23+24) na sebe nebo 

na jiné osoby za účelem čištění oděvů nebo 

obuvi. 
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. Je zakázáno stříkat výrobky, které mohou 

obsahovat škodlivé látky (např. azbest). 

. Před zahájením práce zkontrolujte, zda 

není poškozen napájecí kabel (9) a 

vysokotlaká hadice (4). 

Poškozenou stříkací pistoli (11) musí 

vyměnit autorizovaný servis. 

Poškozenou vysokotlakou hadici (4) je třeba 

před uvedením do provozu vyměnit za 

originální. 

Pokud je napájecí kabel (9) poškozen, je 

třeba jej vyměnit za speciální přípojku, 

kterou lze získat v servisním středisku nebo 

u výrobce. 

. Nedotýkejte se zástrčky a napájecího kabelu 

(9) mokrýma rukama. 

. V případě potřeby použijte prodlužovací 

kabely odolné proti stříkající vodě a zajistěte 

vodotěsnost zástrčky a připojení 

prodlužovacího kabelu. Nevhodné 

prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. 
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. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice pevně 

připojena ke konektoru (7). 

. Vypouštěcí hadice a vysokotlaká hadice 

nesmí být ohnuté. 

. Pneumatiky a ventily automobilů by měly být 

čištěny ze vzdálenosti nejméně 30 cm, a to 

pouze kruhovou tryskou. 

Při používání mycích prostředků je třeba 

dodržovat pokyny výrobce mycího 

prostředku pro použití, likvidaci a 

bezpečnostní opatření. 

. Tento spotřebič byl navržen pro použití s 

mycími prostředky dodávanými nebo 

doporučenými výrobcem. Použití jiných 

čisticích prostředků nebo chemikálií může 

ovlivnit bezpečnost spotřebiče. 

. Proud vody působí na stříkací pistoli (11) 

zpětným rázem. Ujistěte se, že udržujete 

rovnováhu a pevně držíte stříkací pistoli (11) 

a stříkací trubici (12). 
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. Chraňte se před létajícími předměty vhodným 

pracovním oděvem a ochrannými brýlemi. 

. Doporučuje se používat akustickou ochranu. 

. Stroj je přenosný, použijte rukojeť. 

Nepoužívejte šňůru k přenášení čističe. Za 

kabel netahejte, abyste odpojili zástrčku. 

NIKDY nepřenášejte spotřebič tahem za 

vysokotlakou hadici. Použijte rukojeť na horní 

straně spotřebiče. 

. Při provozu, montáži a demontáži instalujte 

stroj pouze na stabilní povrch. Při přepravě 

stroj pevně držte. 

Upozornění: Pro zajištění bezpečnosti 

spotřebiče používejte pouze originální 

náhradní díly a příslušenství od výrobce. 

Vysokotlaké hadice, ovládací prvky a 

armatury jsou důležité pro bezpečnost 

spotřebiče. 
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. Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je 

poškozený napájecí kabel nebo důležité části 

spotřebiče, např. bezpečnostní zařízení, 

vysokotlaká hadice nebo stříkací pistole. 

 
 
 

Symboly 

 Přečtěte si návod k použití . 

Splňuje platné evropské normy a směrnice. 

 Třída ochrany II. To znamená, že zařízení je vybaveno dvojitou izolací. 
Uzemňovací zástrčka není nutná. 

 POZOR! Proud nesmí směřovat na osoby, zvířata, zařízení pod napětím ani na 

samotný spotřebič. 

  Toto zařízení není vhodné pro připojení k přívodu pitné vody. 

 Zaručená hladina akustického výkonu. 
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To znamená, že zařízení je chráněno proti malému proudu vody, např. ze 

zahradního postřikovače. 

 
 
 
 
 
 

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že tento výrobek 

by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli 

možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované 

likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání 

materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého spotřebiče využijte systémy zpětného odběru a 

sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento výrobek mohou 

odevzdat k ekologické recyklaci. 



8  

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 



 

 
 
 



10 
 

 
 

Obsah dodávky Popis zařízení (foto 1) 

1 vysokotlaký čistič 

1 vysokotlaká hadice 
 

1 stříkací pistole 

1 postřikovací 

trubice 1 fréza na 

nečistoty 1 široká 

tryska 

1 čistič povrchu 1 

hadicová přípojka 

1 jehla na čištění trysek 

1. Rukojeť pro přenášení 

2. Buben s hadicí 
 

3. Připojení hadice 
 

4. Vysokotlaká hadice 
 

5. Ovládací spínač 
 

6. Vysokotlaký výstup 
 

7. Připojení vody 

8. Ruční vačka 

9. Napájecí kabel 1O. 

Nádrž na prací 

prostředek 

11. Stříkací pistole 
 

12. Projekční trubka 

13. Širokoprůchodová tryska 

14. Fréza na nečistoty 
 

15. Jehla na čištění trysek 
 

16. Prodlužovací kabel 
 

17. Čistič povrchů 
 

18. Uzamčení 
 

19. Spouštěč 
 

20. Odemykání 
 

21. Uzamykatelný kryt 
 

22. Hrot trysky 
 

23. Lineární proud 
 

24. Kulatá tryska 
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) 

Technické údaje 

 
 

Jmenovité napětí 

Frekvence 

Jmenovitý výkon 

Teplota přitékající vody, max. Produkce 

vody, min. 

Tlak přívodu vody, max. Provozní tlak, 

nom. 

Tlak ve funkci, max. Hladina 

akustického tlaku (nejistota K = 3 

dB) 

Maximální hladina akustického výkonu 

(Nejistota K = 3 dB) 

Vibrace stříkací pistole (nejistota K = 

1,5 m/s2) 

Třída ochrany 

220-240 v- 

50 Hz 
 

2000W 
 

40° C 
 

6,0 I/min 
 

0,3 MPa (3 bary) 
 

10,0 MPa (100 barů) 
 

15,0 MPa (150 barů) 

88 dB(A) 

 
 

99 dB(A) 

 
 

3,0 m/s2 

 

 
II /[g] 

 

Stupeň ochrany 

Hmotnost 

IPX5 
 

9,4 kg 

 

 
Při používání elektrického nářadí používejte ochranu sluchu Poznámka: 

Uvedená celková hodnota vibrací byla změřena podle standardní zkušební 

metody a lze ji použít k porovnání jednoho nástroje s jiným. 

 

 
• Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze rovněž použít při předběžném 

posouzení expozice. 
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Varování: 

 

 
Emise vibrací při skutečném používání elektrického nářadí se může lišit od celkové 

deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání nářadí; 

 

 
• Předcházení riziku vibrací 

Doporučení:  1) Při práci používejte rukavice. 

2) omezit dobu provozu a zkrátit dobu používání. 

čas spuštění. 

Třída ochrany IPXS 

 
 

Výrobek je chráněn proti malému proudu vody, např. ze zahradního postřikovače. 

 

 
Automatické vypnutí motoru 

 

Tento vysokotlaký čistič je vybaven automatickým zastavením motoru. Pokud se 

během provozu aktivuje spoušť (19) stříkací pistole, motor se automaticky zastaví. Po 

opětovném stisknutí spouště (19) se motor znovu spustí. Během krátkých přestávek v 

provozu musí být spoušť (19) stříkací pistole (11) zajištěna blokovacím zařízením 

(18), aby se zabránilo nechtěnému spuštění motoru. Při delších přestávkách musí být 

provozní spínač (5) nastaven do polohy 

"OFF". 

 

 
Používání čisticích prostředků 

 

Tento vysokotlaký čistič je vhodný pro použití s univerzálními čisticími prostředky, pro 

automobily, lodě, domy a zahrady, doporučenými výrobcem a schválenými pro použití 

s vysokotlakými čističi (např. Karcher, Mellerud). 

Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může narušit bezpečnost a 

funkčnost zařízení. 

Při použití čisticích prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce čisticích prostředků 

pro dávkování a aplikaci. 

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. 
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Nechte si poradit s vhodnými čisticími prostředky od odborníků. 

Před spuštěním 

 

Doporučujeme, aby odborník nainstaloval na elektrickou přípojku spotřebiče 

proudový chránič, který přeruší napájení, pokud poruchový proud překročí 30 mA na 

dobu 30 ms. 

Podle platných předpisů nesmí být jednotka nikdy provozována bez systémového 

odlučovače v systému pitné vody. Použijte systémový odlučovač podle normy EN 

12729 typ BA. Systémový odlučovač vždy připojujte k přívodu vody, nikdy ne přímo 

k jednotce! 

Zasuňte hadicový naviják (2) do dodaného držáku zepředu a zajistěte jej dvěma 

šrouby. 

• Vysokotlaká hadice (4) musí být pevně našroubována na vysokotlaký výstup (6). 

Zapojte volný konec vysokotlaké hadice (3) do příslušného otvoru v pistoli, dokud 

neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li vysokotlakou hadici z pistole vyjmout, stiskněte 

uvolňovač (20) a hadici vytáhněte. 

Našroubujte vodní hadici na objímku vodní přípojky nebo ji nasuňte na dříve 

namontovanou hadicovou přípojku. Současně se ujistěte, že je filtr nečistot správně 

umístěn. 

• Pevně našroubujte stříkací hadici (12) do stříkací pistole. 

(11). 

V případě potřeby zasuňte jednu z trysek do ocelové trubky, dokud neuslyšíte 

cvaknutí. Chcete-li vyměnit trysku, zatáhněte za zajišťovací uzávěr (21) směrem 

dozadu k pistoli a vytáhněte trysku zepředu. 

Připojte napájecí zástrčku do řádně uzemněné zásuvky. 

• Zapněte přívod vody. Pokud používáte tlakovou myčku a přívod vody je vypnutý, 

dojde k poškození čerpadla. 

 

 
Zapnutí 

 
 

Úplně odviňte vysokotlakou hadici z hadicového navijáku (2). Současně jej držte za 

držadlo (1). 
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Otočte provozní spínač (5) do polohy "ON" Stříkací pistoli 

(11) nasměrujte dolů. 

Odjistěte blokovací systém (18) stříkací pistole (11) a zcela stiskněte spoušť (19). 

 

 
Vypnout 

 

Uvolněte spoušť závěrky (19) a zajistěte ji zámkem (18). 

• V případě delšího přerušení je nutné vysokotlaký čistič vypnout provozním 

spínačem (5). ("OFF") 

 

 
Nádrž na prací prostředek 

 

Integrovaná nádržka na prací prostředek (10) umožňuje automatické přidávání pracího 

prostředku do pračky. 

v případě potřeby vodu na mytí. 

 

 
• Odstraňte víčko a otevřete nádrž (10). 

Naplňte nádrž maximálně 0,5 1 roztoku mycího prostředku. 

• Při přípravě roztoku mycího prostředku postupujte podle pokynů nebo 

doporučení výrobce použitého přípravku. 

• Zavřete nádrž (10). 

• Přidání mycího prostředku se provádí nastavením postřikovací trysky a je 

možné pouze při nízkotlakém provozu. 

 

 
Tryska 

 
 

Přidání mycího prostředku je možné pouze při nízkotlakém provozu. 

 

 
• Zatlačením objímky trysky (22) dopředu nebo dozadu přepnete tlakovou 

myčku z vysokotlakého na nízkotlaký provoz a naopak. 
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Chcete-li do mycí vody přidat mycí prostředek, zatlačte objímku trysky (22) 

dopředu a dotáhněte ji na doraz. 

• Po spuštění pistole se mycí prostředek automaticky smísí s mycí 

vodou. 

• Chcete-li přepnout na vysokotlaký provoz, táhněte objímku trysky (22) směrem k 

pistoli, dokud se nezastaví. 

Po přepnutí z nízkotlakého na vysokotlaký provoz a po naplnění nádržky na prací 

prostředek může ještě několik okamžiků proudit prací prostředek. 

 
 

Čištění 

 
 

V případě potřeby začněte čištění objektu vysokotlakým režimem, abyste 

odstranili většinu nečistot. 

• Nastříkejte čisticí prostředek na čištěný povrch a nechte jej několik okamžiků 

působit (nenechte zaschnout!). 

Opláchněte vysokotlakým proudem, abyste odstranili rozpuštěné nečistoty. 

 
 

Kulatá tryska 

 

Otáčením nástavce trysky (22) můžete volit mezi lineárním proudem (23) a 

kruhovým proudem (24) stříkací trysky. 

 

 
Fréza na nečistoty 

 

Frézka na nečistoty (14) vytváří rotující lineární proud. Díky tomu lze rychleji vyčistit 

velké plochy stěn a podlah. 

 

 
• Nejprve postupujte podle popisu výše v části ("Před spuštěním"). 

• Namontujte rotorovou trysku (14) do postřikovací trubice (12), jak je popsáno níže. 
 

• Aktivací spouštěče (19) vzniká rotující lineární proud. 
 

• Pohybem stříkací pistole sem a tam můžete účinně odstranit např. řasy nebo 

pěnu z venkovních povrchů. 
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Při použití čističe povrchů můžete 

namontované na stříkací pistoli jako  

Čistič povrchů 

 

Čistič povrchů (17) umožňuje efektivní čištění teras, cest a podobných velkých ploch. 

Tato funkce poskytuje uživateli optimální ochranu proti stříkající vodě. Vysokotlaké 

trysky čisticího boxu jsou uváděny do pohybu tlakem vody. Kryt a těsně u okraje 

umístěné kartáče zabraňují rozstřiku. 

 

 
Připojte přípojku čističe povrchu (17) k rozprašovací trubce. 

(12), dokud neuslyšíte cvaknutí. V případě potřeby nasaďte mezi pistoli a stříkací 

trubku nástavec (16). 

Nejprve   položte čistič povrchu na čištěný povrch a zapněte tlakovou 

myčku, jak je popsáno výše. Bez velkého tlaku veďte čistič povrchů po čištěném 

povrchu. 

• UPOZORNĚNÍ: Nikdy neaktivujte spoušť stříkací pistole dříve, než je čistič 

povrchu umístěn na čištěném povrchu. 

• Díky rotačním tryskám a čisticím kartáčům lze terasy, cesty a další podobné 

povrchy čistit od řas, mechu a podobných nečistot bez rozstřiku. 

Prodlužovací kabel (16) se smí používat pouze s čističem povrchů (17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• (17), musí být prodlužovací kabel (16). 

uvedeno níže: 
 



17 
 

Upozornění: Čistič povrchu (17) nelze používat bez prodlužovacího kabelu (16), 

jak je znázorněno níže: : 
 

 

 
Dokončení čištění 

 

  Vypněte tlakovou myčku provozním spínačem (5), stiskněte tlačítko "OFF" a 

vytáhněte zástrčku. 

• Vypněte přívod vody a vyjměte spotřebič z vodovodní zásuvky. 

,  Stříkací pistoli (11) ovládejte tak dlouho, dokud se tlak v zařízení nezmenší. 

• Zajistěte spoušť (19) stříkací pistole pojistkou (18). 

Odpojte vysokotlakou hadici od pistole stisknutím zajišťovacího tlačítka (20) a 

vytáhněte hadici z pistole směrem dolů. 

Naviňte celou vysokotlakou hadici na cívku (2). 

• Spotřebič uchovávejte na bezpečném a mírném místě mimo dosah dětí. 

Před delším nepoužíváním a zimním uskladněním nechte spotřebič běžet asi 5 

sekund bez průtoku vody a bez připojení vysokotlaké hadice. Tím se z čerpadla 

vypustí co nejvíce zbytkové vody a téměř nehrozí poškození v důsledku zamrznutí 

vody uvnitř spotřebiče. 

Péče a údržba 

 

Před každou údržbou a opravou je nutné odpojit zástrčku ze zásuvky. 

• Pouzdro čistěte pouze suchým hadříkem a nepoužívejte čisticí prostředky, které 

by mohly poškodit pouzdro. 

,  Vyjměte filtr nečistot z vodovodní přípojky (7), vyčistěte jej pod vodou a vyměňte 

jej. 

K čištění trysky se používá dodaná čisticí jehla (15). Po každém použití tlakové 

myčky zasuňte čisticí jehlu zepředu. 
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(15) přes trysku, abyste odstranili případné cizí látky nebo usazeniny v trysce. 

Úložiště 

Před uskladněním stroj vyčistěte a odstraňte hadice a příslušenství. 

Zkontrolujte, zda jsou hadice bez vody. 

  Nasaďte napájecí kabel na háček a zcela navinujte vysokotlakou hadici. 

• Stroj, hadice a příslušenství skladujte společně na stabilním a suchém místě, na 

Chraňte před vlhkostí a mrazem. 

• Stroj musí být uložen tak, aby byl mimo dosah dětí. 

 

 
Eliminace 

 
 

Použité elektrické nářadí a ochrana životního prostředí 

 

 
 Pokud někdy používáte svůj elektrický spotřebič tak intenzivně, že je 

třeba jej vyměnit, nebo pokud jej již nepotřebujete, měli byste jej zlikvidovat v 

recyklačním centru. 

• Informace o likvidaci elektrospotřebičů získáte u místních společností 

zabývajících se likvidací odpadu nebo ve správních centrech. 

 

recyklovatelné. Když odevzdáte elektrospotřebič do recyklačního centra, přispějete 

k opětovnému využití cenných surovin. 

 

Používání nevyhovujících výrobků může způsobit škody lidem a životnímu prostředí. 

 

povinnost odevzdat příslušný spotřebič do třídicího centra pro elektrické a 

elektronické spotřebiče k recyklaci. 

. 

. 

. 



 

 
 

Prohlášení o shodě 

 

 
ZI, 32 rue, Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - Francie 

Prohlašuje, že níže označený stroj : Elektrický 

vysokotlaký čistič 2000 W 

Ref : HNHPE2000 

 
Sériové číslo : 

 
 
 

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci: pan Olivier Patiarca 
 

Splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a vnitrostátních předpisů. 

transpozice; 

 

Splňuje také ustanovení následujících evropských směrnic: Směrnice 

2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě 

Směrnice Rohs(EU) 20151863, kterou se mění směrnice 20111651 EU 
 

Směrnice o emisích hluku ze zařízení používaných ve venkovním prostoru 

2000/14/ES 

Garantovaná hladina akustického výkonu: 99 dB(A) 

 
Splňuje také evropské normy, národní normy a technické předpisy. 

následující: 

 

EN 60335-1:2012+A11:2014 

 
EN60335-2-

79:2012 EN 

62233:2008 

EN 55014-1: 2017 
 

EN 55014-2:2015 

 EN61000-3-2:2014 
 

EN 61000-3-3:2013 

 

 
Vyhotoveno v Cugnaux, dne 01.01.2021 
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 ZÁRUKA  
 
 
 
 

 

 
 

ZÁRUKA 

Výrobce poskytuje na výrobek záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního 

zakoupení. Záruka platí, pokud je výrobek určen pro domácí použití. Záruka se nevztahuje na poruchy 

způsobené běžným opotřebením a poškozením. 

Výrobce se zavazuje vyměnit díly, které určený distributor označí za vadné. Výrobce nepřebírá odpovědnost 

za výměnu stroje nebo jeho části a/nebo za jakékoli následné škody. 

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené : 

• nedostatečné údržbě. 

• montáž, seřízení nebo abnormální provoz výrobku. 

• díly podléhají běžnému opotřebení. 

Záruka se nevztahuje na: 

• náklady na dopravu a balení. 

• použití nástroje k jinému účelu, než pro který byl navržen. 

• používání a údržby stroje způsobem, který není popsán v návodu k použití. 

V rámci naší politiky neustálého zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo na změnu nebo úpravu specifikací 

bez předchozího upozornění. V důsledku toho se výrobek může lišit od informací zde uvedených, ale změna 

bude provedena bez předchozího upozornění, pokud bude uznána jako zlepšení předchozí specifikace. 

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K 
OBSLUZE. 

Při objednávání náhradních dílů uveďte číslo nebo kód dílu, který najdete v seznamu náhradních dílů v této 

příručce. Uschovejte si doklad o koupi; bez něj je záruka neplatná. Abychom vám mohli pomoci s vaším 

výrobkem, zveme vás, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek: 

- +33 (0)9.70.75.30.30 

• https://services.swap-europe.com/contact 

Musíte si vytvořit "lístek" prostřednictvím jejich platformy. 

• Zaregistrujte se nebo si vytvořte účet. 

• Uveďte číslo nástroje. 

• Zvolte předmět své žádosti. 

• Vysvětlete svůj problém. 

• Přiložte tyto soubory: fakturu nebo účtenku, 

fotografii identifikačního štítku (sériové číslo), 

fotografii požadovaného dílu (například: 

zlomené kolíky zástrčky transformátoru). 
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  SELHÁNÍ VÝROBKU  

CO KDYŽ SE MŮJ STROJ POROUCHÁ?  
 

 

Pokud jste výrobek zakoupili v obchodě : 

a) Vyprázdněte palivovou nádrž. 

b) Ujistěte se, že je stroj kompletní (včetně příslušenství) a čistý! Pokud tomu tak není, opravna stroj 

odmítne. 

Do prodejny se dostavte s kompletním strojem a účtenkou nebo fakturou. 

 
 

Pokud jste produkt zakoupili na webových stránkách: 

a) Vyprázdněte palivovou nádrž 

b) Ujistěte se, že je stroj kompletní (včetně příslušenství) a čistý! Pokud tomu tak není, opravna stroj 

odmítne. 

c) Vytvoření souboru SAV SWAP-Europe (vstupenka) na webové stránce: https://services.swap-
europe.com. 

Při podávání žádosti na webu SWAP-Europe musíte přiložit fakturu a fotografii štítku. 

d) Před odevzdáním stroje se obraťte na opravnu a ověřte dostupnost. 

dostavte se do servisní stanice s kompletně zabaleným strojem, k němuž je přiložena nákupní faktura a 

formulář pro vyzvednutí na stanici, který lze stáhnout po zadání požadavku na poprodejní servis na webových 

stránkách SWAP-Europe. 

U strojů s poruchami motorů BRIGGS & STRATTON, HONDA a RATO viz návod k obsluze. 

 
Opravy provádějí autorizovaní výrobci motorů, viz jejich webové stránky: 

• http://www.briggsandstratton.com/eu/fr 

• http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD 

290CDAE 

• https://www.rato-europe.com/it/service-network 

 
 

Pro vrácení si prosím ponechte původní obal nebo zabalte stroj do podobné krabice stejných 

rozměrů. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho poprodejního servisu, můžete zadat požadavek na našich 

webových stránkách https:// services.swap-europe.com. 

Naše horká linka je vám k dispozici na čísle +33 (9) 70 75 30 30. 

http://www.briggsandstratton.com/eu/fr
http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page%3Bjsessionid%3D5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD
http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page%3Bjsessionid%3D5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD
http://www.rato-europe.com/it/service-network
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   VÝLUKY Z 
POJIŠTĚNÍ  

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA :  

 
• Spuštění a nastavení produktu. 

• Poškození v důsledku běžného opotřebení výrobku. 

• Poškození v důsledku nesprávného používání výrobku. 

• Poškození v důsledku instalace nebo uvedení do provozu, které není v souladu s uživatelskou příručkou. 

• Poruchy související s karburátorem po 90 dnech a zanášení karburátoru. 

• Pravidelné a standardní úkony údržby. 

• Úpravy a demontáže, které přímo ruší záruku. 

• Výrobky, jejichž původní označení pravosti (značka, sériové číslo) bylo poškozeno, 

změněny nebo odstraněny. 

• Výměna spotřebního materiálu. 

• Použití neoriginálních dílů. 

• Rozbití dílů v důsledku nárazu nebo postříkání. 

• Poruchy příslušenství. 

• Vady a jejich následky způsobené jakoukoli vnější příčinou. 

• Ztráty součástí a ztráty způsobené nedostatečným sešroubováním. 

• Řezné prvky a případná poškození způsobená uvolněním dílů. 

• Přetížení nebo přehřátí. 

• Špatná kvalita napájení: chybné napětí, chyba napětí atd. 

• Škoda vzniklá v důsledku nemožnosti používat výrobek po dobu nezbytnou k opravě a obecněji náklady 

na znehybnění výrobku. 

• Náklady na druhý posudek třetí strany po odhadu opravny SWAP- Europe. 

• Používání výrobku s vadou nebo poruchou, která nebyla společnosti SWAP-Europe okamžitě nahlášena 

a/nebo opravena. 

• Poškození způsobené přepravou a skladováním*. 

• Spouštění po 90 dnech. 

• Olej, benzín, mazivo. 

• Poškození způsobené použitím nevhodných paliv nebo maziv. 

 
 

* V souladu s dopravními předpisy musí být škody způsobené přepravou nahlášeny dopravci do 48 hodin od 

jejich zjištění doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí. 

Tento dokument je doplňkem vašeho letáku, nikoliv vyčerpávajícím seznamem. 

Pozor: všechny objednávky musí být zkontrolovány za přítomnosti doručovatele. V případě odmítnutí musíte 

jednoduše zásilku odmítnout a oznámit své odmítnutí. 

Připomínáme, že rezervace nevylučují oznámení doporučeným dopisem do 72 hodin. 

Informace : 

Tepelné spotřebiče musí být každou sezónu zazimovány (služba je k dispozici na webových stránkách 
SWAP-Europe). Baterie musí být před uskladněním nabity. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V případě jakéhokoli požadavku nás prosím kontaktujte: 

 
BUILDER SAS 

32, rue Aristide Bergès Z1 31270 Cugnaux. Francie 

Tel +33 (0) 5.34.502.502 Fax . +33 (0) 5 34.502.503 

http//www.hyundaipower-frcom/ 

Vyrobeno v Čínské lidové republice (ČLR) 

 
 

 
Dovozce: BUILDER SAS. Francie Licence Hyundai Corporation , Korea 


