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Accumulatore
Dispositivo di ricarica dell’accumulatore
Lama tagliaerba
Alloggiamento
Lama tagliarami
Blocco di accensione
Interruttore
Impugnatura telescopica
Potatrice (allegato a parte)
Estirpatore (allegato a parte)
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Акумулаторна батерия
Зарядно за акумулаторна батерия
Нож за рязане на трева
Корпус
Нож за рязане на храсти
Блокировка на включването
Превключвател
Телескопична дръжка
Резачка за клони (отделна приставка)
Разрохквач (отделна приставка)
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akumulator
punjač za akumulator
sječivo za rezanje trave
kućište
sječivo za orezivanje žbunja
blokada uključivanja
prekidač
teleskopska ručka
rezač grana (odvojen dodatak)
razrivač (odvojen dodatak)
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Akumulátor
Nabíječka pro akumulátor
Břit na trávu
Pouzdro
Břit na keře
Zámek zapnutí
Spínač
Teleskopická rukojeť
Prořezávač (samostatný nástavec)
Kultivátor (samostatný nástavec)
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Akkumulator
Oplader til akkumulator
Græsskærekniv
Hus
Buskskærekniv
Tændingslås
Kontakt
Teleskophåndtag
Beskæresaks (separat udstyr)
Kultivator (separat udstyr)
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Akku
Akkuladegerät
Grasschermesser
Gehäuse
Buschschermesser
Einschaltsperre
Schalter
Teleskop-Fahrstock
Astsäge (separates Anbaugerät)
Grubber (separates Anbaugerät)
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Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Φορτιστής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Λεπίδα κοπής χόρτων
Περίβλημα
Λεπίδα κοπής μικρών θάμνων
Ασφάλιση σε κατάσταση λειτουργίας
Διακόπτης
Τηλεσκοπική λαβή
Κόφτης κλαδέματος (ξεχωριστό προσάρτημα)
Σκαλιστήρι (ξεχωριστό προσάρτημα)
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Accumulator
Charging device for accumulator
Grass cutting blade
Housing
Shrub cutting blade
Switch-on lock
Switch
Telescopic handle
Pruning cutter (separate attachment)
Grubber (separate attachment)
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Acumulador
Dispositivo de carga para el acumulador
Hoja de cuchilla para hierba
Carcasa
Hoja de cuchilla para arbustos
Bloqueo de conexión
Interruptor
Mango telescópico
Cuchilla podadora (adjunta por separado)
Arado extirpador (adjunto por separado)
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Aku
Akulaadija
Muruterad
Korpus
Puhmaterad
Sisselülituslukk
Lüliti
Teleskooppide
Oksalõikur (eraldi tarvik)
Kobesti (eraldi tarvik)
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Akku
Akun laturi
Nurmenleikkuuterä
Kotelo
Pensaiden leikkuuterä
Päälle kytkennän estolukitus
Kytkin
Teleskooppinen kahva
Oksaleikkuri (erillinen lisävaruste)
Hara (erillinen lisävaruste)
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Accumulateur
Chargeur pour accumulateur
Lame de découpe du gazon
Boîtier
Lame de découpe des arbustes
Verrou d’activation
Interrupteur
Poignée télescopique
Cutter de taille (accessoire séparé)
Arracheur (accessoire séparé)
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Akumulator
Punjač akumulatora
Nož za rezanje trave
Kućište
Nož za rezanje grmlja
Blokada uključivanja
Sklopka
Teleskopska ručka
Orezivač (zaseban priključak)
Grablje (zaseban priključak)
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Akkumulátor
Az akkumulátor töltőkészüléke
Fűnyíró penge
Burkolat
Sövénynyíró penge
Bekapcsoló retesz
Kapcsoló
Kitolható fogantyú
Metszőolló (külön tartozék)
Talajlazító (külön tartozék)
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Illustrazione e spiegazione dei pittogrammi
Ilustracije i objašnjenja piktograma
Piktogram illustration og forklaring
Παρουσίαση και εξήγηση εικονογραμμάτων
Ilustración y explicación del pictograma
Kuvakkeet ja selitykset
Prikaz i objašnjenje piktograma

Илюстрация и обяснение на пиктограмите
Piktogramy a vysvětlení
Abbildung und Erklärung der Piktogramme
Pictogram illustration and explanation
Piktogrammid ja nende tähendus
Pictogramme d’illustration et explication
Piktogramok és magyarázatuk
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Usare mezzi protettivi per occhi e orecchie!
Avvertenza!
Post-funzionamento dell’apparecchio!
Leggere le istruzioni operative
Non usare lo strumento in caso di pioggia
Tenere le persone estranee al di fuori della zona
di pericolo
Gli accumulatori difettosi devono essere riciclati!
Attenzione: Protezione ambientale! Questo
dispositivo non può essere smaltito assieme ai rifiuti
generici/domestici. Smaltimento solo negli appositi
centri di raccolti.
Polarità del connettore a spina
Solo per uso in locali interni.
Classe di protezione III / Sicurezza Extra Bassa
Tensione
Conferma la conformità dello strumento elettrico con
le direttive della Comunità Europea.
Livello di potenza sonora garantito L WA 86 dB(A)
Limitatore di temperatura di protezione
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Използвайте предпазна екипировка за зрението
и слуха!
Предупреждение!
Работа по инерция на уреда!
Прочетете инструкциите за употреба
Не използвайте инструмента във влажни атмосферни
условия
Дръжте трети лица извън опасната зона
Дефектни акумулаторни батерии следва да се
рециклират!
Внимание: Опазване на околната среда! Този уред не
бива да се изхвърля с общите/домакинските отпадъци.
Изхвърляйте само на обозначени места за събиране.
Разположение на полюсите на конектора
Само за употреба на закрито.
Клас на защита III / Безопасно допълнително
ниско напрежение
Потвърждава съответствието на електрическия
инструмент с директивите на Европейската общност.
Гарантирано ниво на звукова мощност L WA 86 dB(A)
Защитен температурен ограничител
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Koristite zaštitu za oči i štitnike uši!
Upozorenje!
Naknadni hod uređaja!
Pročitajte uputstvo za rad
Ne koristite ovaj alat u vlažnoj okolini
Držite druge ljude van zone opasnosti
Neispravni akumulatori se moraju reciklirati !
Pažnja: Zaštita okoline! Ovaj uređaj se ne smije
odlagati s običnim/kućnim smećem. On se mora
predati kompaniji za prikupljanje starih uređaja.
Polaritet konektora utikača
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Klasa zaštite III / Sigurnost Ekstra nizak napon
Potvrđuje usklađenost električnog alata s direktivama
Evropske zajednice.
Garantovani nivo zvučne snage L WA 86 dB(A)
Zaštitni temperaturni graničnik
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Brug værnemidler til øjne og ører!
Advarsel!
Udstyret har efterløb!
Læs brugsanvisningen
Undlad at bruge værktøjet i fugtige vejrforhold
Hold tredjepersoner uden for farezonen
Defekte akkumulatorer bør afleveres til genbrug!
Giv agt: Miljøbeskyttelse! Denne enhed må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Må kun bortskaffes
på relevante genbrugsstationer.
Elstikkets polaritet
Må kun bruges indendørs.
Beskyttelsesklasse III / Sikkerhed Ekstra Lavspænding
Bekræfter, at enheden er i overensstemmelse med
alle relevante EF-direktiver.
Garanteret lydtryksniveau L WA 86 dB(A)
Beskyttelsestemperaturgrænse

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

EL
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ματιών και ακοής!
Προειδοποίηση!
Λειτουργία της συσκευής και μετά την απενεργοποίηση!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές καιρικές
συνθήκες
Κρατάτε τρίτους εκτός της ζώνης κινδύνου
Ανακυκλώνετε τις άχρηστες επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες!
Προσοχή: Προστασία του Περιβάλλοντος! Αυτή
η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί με τα γενικά/
οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε μόνο σε καθορισμένο
σημείο συλλογής.
Πολικότητα του φις
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Κατηγορία προστασίας III / Ασφάλεια πολύ χαμηλής τάσης
Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του εργαλείου με τις
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L WA 86 dB(A)
Προστατευτικός περιοριστής θερμοκρασίας
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CS
Používejte ochranné prostředky pro oči a sluch!
Výstraha!
Doběh spotřebiče!
Přečtěte si návod k používání
Nepoužívejte nástroj v mokrých povětrnostních
podmínkách
Držte třetí osoby mimo nebezpečnou oblast
Vadné akumulátory se musí recyklovat!
Pozor: Ochrana životního prostředí! Tento přístroj
se nesmí vyhazovat do běžného/domovního odpadu.
Odevzdejte pouze v určené sběrně.
Polarita zástrčky
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Třída ochrany III / Bezpečnostní nízké napětí
Potvrzuje shodu elektrického nástroje se směrnicemi
Evropského společenství.
Garantovaná
hladina
akustického
výkonu
L WA 86 dB(A)
Ochranný teplotní limit
DE
Augen- und Gehörschutz tragen!
Warnung!
Gefahr! Werkzeug läuft nach!
Gebrauchsanweisung lesen
Dieses Gerät nicht bei Nässe verwenden
Dritte aus dem Gefahrenbereich halten
Defekten Akku dem Recycling zuführen!
Achtung: Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht
mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden.
Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle
abgeben.
Polung des Steckers
Nur für die Verwendung im Haus.
Schutzklasse III / Sicherheitskleinspannung
Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs
mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
Garantierter Schallleistungspegel L WA 86 dB(A)
Schützender Temperaturbegrenzer

EN
Use protective means for eyes and ears!
Warning!
After-running of the appliance!
Read the operation instructions
Do not use tool in wet weather conditions
Keep third persons out of the danger zone
Defective accumulators should be recycled !
Attention: Environmental Protection! This device may
not be disposed of with general/household waste.
Disposeof only at a designated collection point.
Polarity of the plug connector
Only for indoor use.
Protection class III / safety extra low voltage
Confirms the conformity of the power tool with the
directives of the European Community.
Guaranted acoustic capacity level L WA 86 dB(A)
Protective temperature limite
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¡Utilice medios de protección para ojos y oídos!
¡Advertencia!
¡Hasta que arranque la aplicación!
Lea las instrucciones de funcionamiento
No utilice la herramienta en condiciones climáticas
de humedad
Mantenga alejadas de la zona de peligro a terceras
personas
Hay que reciclar los acumuladores estropeados
Atención: ¡Protección del medio ambiente! Este aparato
no puede eliminarse en la basura normal/doméstica.
Llévelo solo al punto de recogida designado.
Polaridad del conector de enchufe
Solo para uso externo.
Clase de protección III/Voltaje extra bajo de seguridad
La herramienta eléctrica está de conformidad con las
directivas de la Comunidad Europea.
Nivel de volumen acústico garantizado L WA 86 dB(A)
Límite de protección de temperatura
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Käytä silmä- ja kuulosuojaimia!
Varoitus!
Laitteen jälkikäynti!
Lue käyttöohjeet
Älä käytä työkalua märissä olosuhteissa
Pidä sivulliset poissa vaara-alueelta
Vialliset akut on toimitettava kierrätykseen !
Huomio: Ympäristönsuojelu! Tätä laitetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Hävitä se vain toimittamalla se asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Liittimen napaisuus
Vain sisäkäyttöön.
Suojausluokka III / Turvallisuus vähäinen jännite
Vahvistaa, että moottorikäyttöinen työkalu täyttää
Euroopan Yhteisön direktiiveissä määritetyt
vaatimukset.
Taattu äänitehotaso L WA 86 dB(A)
Suojaava lämpötilan rajoitin
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Rabite štitnike za oči i uši!
Upozorenje!
Uređaj radi nakon isključivanja!
Pročitajte priručnik za uporabu
Ne rabite alat u mokrim vremenskim uvjetima
Držite druge osobe izvan opasnog područja
Reciklirajte neispravne akumulatore!
Pozor: Zaštita okoliša! Uređaj nije dopušteno bacati
u opći/kućni otpad. Zbrinite ga samo na predviđenim
sabiralištima.
Polaritet utikača
Samo za unutarnju uporabu.
Stupanj zaštite III / Sigurnosni dodatni niskonaponski
napon
Potvrđuje usklađenost električnog alata s direktivama
Europske zajednice.
Zajamčena razina zvučne snage L WA 86 dB(A)
Zaštitni temperaturni graničnik
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Kasutage silmade ja kõrvade kaitsevahendeid!
Hoiatus!
Seadme järeljooks!
Lugege kasutusjuhendit
Ärge kasutage tööriista märja ilmaga
Hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast eemal
Vigased akud tuleb ringlusse anda!
Tähelepanu! Keskkonnakaitse! Seadet ei tohi
kõrvaldada olmejäätmena. Viige seade selleks ette
nähtud kogumispunkti.
Pistiku polaarsus
Kasutada ainult siseruumides.
Kaitseklass III / Ohutusalane madalpinge
Kinnitab elektritööriista vastavust Euroopa Ühenduse
direktiividele.
Garanteeritud helivõimsuse tase L WA 86 dB(A)
Kaitsetemperatuuri limiit

FR
Utilisez des protections pour vos yeux et vos oreilles !
Avertissement !
Après utilisation de l’outil !
Lises les consignes
N’utilisez pas l’outil lorsque les conditions
météorologiques sont humides
Maintenez les tiers hors de la zone de danger
Les accumulateurs défectueux doivent être recyclés !
Attention : Protection de l’environnement ! L’appareil
ne doit pas être jeté aux ordures domestiques.
Élimination uniquement auprès d’un point de collecte
agréé.
Polarité du connecteur
Utilisation uniquement en intérieur.
Classe de protection III / Sécurité Très Basse Tension
Confirme la conformité de l’outil électrique aux
directives de la Communauté européenne.
Niveau acoustique garanti L WA 86 dB(A)
Limite de température de protection
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Viseljen látás- és hallásvédő egyéni védőeszközöket!
Figyelmeztetés!
A berendezés lassan áll le!
Olvassa el a kezelési utasítást
Ne használja a szerszámot nedves időben
Harmadik személy ne tartózkodjon a veszélyzónában
A hibás akkumulátort adja le újrahasznosításra!
Figyelem: Védje a környezetet! Ezt a készüléket
ne dobja ki a háztartási/vegyes hulladékkal. Csak
a kijelölt hulladékgyűjtő ponton adja le.
A csatlakozódugasz polaritása
Csak beltéri használatra.
III. érintésvédelmi osztály / Biztonsági extra alacsony
feszültség
A gyártó tanúsítja, hogy a villamos kéziszerszám
megfelel az Európai Közösség vonatkozó
irányelveinek.
Szavatolt hangteljesítmény-szint LWA 86 dB(A)
Hőmérsékletvédelmi határérték

FI | Käyttöohjeet
Akkukäyttöinen nurmi- ja pensasleikkuri
Hyvä asiakas,
Olemme luoneen tämän käyttöohjeen varmistaaksemme, että voit käyttää leikkuriasi tehokkaasti. Kun noudatat
ohjeita, koneesi toimii aina tyydyttävällä tavalla ja sen elinikä on pitkä.
Koneemme on testattu suunnitteluvaiheessa äärimmäisen raskaissa olosuhteissa ennen niiden valmistusta. Niitä
on testattu jatkuvasti myös tuotannon aikana. Nämä testit varmistavat tuotteen korkean laatutason.
Varaamme oikeuden tehdä malleihin ja teknisiin tietoihin muutoksia ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.

SISÄLTÖ

Sivu

Kuvat

1-4

Kuvakkeet ja selitykset

5-7

1.

Tekniset tiedot.................................................................................................................................................. FI-2

2.

Käyttötarkoitus................................................................................................................................................ FI-3

3.

Yleiset turvallisuusohjeet................................................................................................................................ FI-3
3.1 Työalue
3.2 Sähköturvallisuus
3.3 Henkilökohtainen turvallisuus
3.4 Moottorikäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja käyttäminen
3.5 Akkukäyttöisten työkalujen asianmukainen käsittely ja käyttäminen
3.6 Huolto

4.

Nurmi- ja pensassaksien turvallisuusohjeet................................................................................................. FI-4

5.

Nurmisaksien turvallisuusvaroitus................................................................................................................ FI-5

6.

Ennen käynnistystä......................................................................................................................................... FI-6
6.1 Turva-avain
6.2 Akun lataaminen

7.

Työkalun kytkeminen päälle/pois................................................................................................................... FI-6

8.

Työkalun kiinnittäminen / teräjärjestelmien vaihto....................................................................................... FI-6

9.

Ohjeita työskentelyyn työkalun kanssa......................................................................................................... FI-7

10. Huolto............................................................................................................................................................... FI-7
11. Varastointi........................................................................................................................................................ FI-7
12. Jätteiden hävittäminen ja ympäristönsuojelu............................................................................................... FI-7
13. Apu ja korjaukset............................................................................................................................................. FI-8
14. Takuun laajuus................................................................................................................................................. FI-8

FI-1
Alkuperäisten ohjeiden käännös

FI | Käyttöohjeet

1. Tekniset tiedot
Malli
Akun jännite/käyttöjännite
Akun tyyppi
Latausvirta
Latausaika
Käyttöaika
Paino
Äänenpainetaso

V/DC
Litium-ioni
mA
h
min
kg
dB (A)

Tärinä

m/s2

GM Li 7.2

GM Li 10.8

7,2

10,8
2,5 Ah

380

500
3-5 h

~ 80
0,58

~ 100
0,65
75,7
K=3,0 dB (A)
< 2,5
2
K=1,5 m/s

Lisävarusteet
Nurmenleikkuuterä (GM GB8, GM GB10, GM GB13)
Leikkausliikkeet
Leikkausleveys

min-1
mm

1000
80, 110, 130

Pensaiden leikkuuterä (GM SB18, GM SB20)
Leikkausliikkeet
Leikkauspituus
Leikkauspaksuus

min-1
mm
mm

2000
180, 200
maks. 8

mm
min-1

65
200

min-1
mm

1000
95

Oksaleikkuri (GM PD)
Sahanterän halkaisija
Sahanterän pyörimisnopeus

Hara (GM RK)
Työliike
Työleveys

• Määritetty tärinäpäästöarvo on mitattu standardin mukaisilla testimenetelmillä ja sitä voidaan verrata muiden
käytettävien moottorikäyttöisten työkalujen arvoihin.
• Määritettyä tärinäpäästöarvoa voidaan tarvita myös käytettävien työtaukojen arviointiin.
• Määritetty tärinäpäästöarvo voi vaihdetta sähkötyökalun varsinaisen käytön mukaan riippuen siitä, miten
moottorikäyttöistä työkalua käytetään.
• Huomautus: Taukoja pitämällä voidaan ehkäistään käsien suonenvetoja.
• Yritä pitää tärinän aiheuttama rasitus madollisimman vähäisenä. Keino vähentää tärinän aiheuttamaa rasitusta
ovat käsineiden käyttäminen työskentelyn aikana ja työajan rajoittaminen. Kaikki käyttöjakson aikaiset vaiheet
on tältä osin otettava huomioon (esimerkiksi ajat, jotka moottorikäyttöinen työkalu on kytkettynä pois ja ajat jolloin
se on päälle kytkettynä, mutta sitä käytetään ilman kuormaa).
• Pidä kädet ja jalat aina loitolla leikkuutyökaluista, erityisesti silloin, kun moottori kytketään päälle!
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HUOMIO! Suojautuminen melulta! Huomioi
paikalliset määräykset käyttäessäsi laitettasi

2. Käyttötarkoitus
Tätä laitetta voidaan tarvittaessa muunnella
yksinkertaisesti vaihtamalla mukana toimitettuja
lisävarusteita nurmisaksiin tai pensassaksiin tai käyttäen
erillisiä vaihdettavia laitteita koneen käyttämiseksi
oksaleikkurina tai harana.

Ohjeita työskentelyyn työkalun kanssa
Pensastrimmerillä voidaan leikata koristepensaita ja
kevyttä aluskasvillisuutta tai pensaita. Laite sopii hyvin
myös koristeleikkauksiin, esimerkiksi hautojen hoitoon.
Akkukäyttöisillä nurmi- ja pensassaksilla ei voi
eikä niillä pidä korvata varsinaisia pensassaksia.
Ne on tarkoitettu vain trimmaukseen ja ohutvartisten
koristepensaiden ja -puiden viimeistelyleikkaukseen.
Muu käyttö katsotaan sopimattomaksi eikä valmistaja
/ toimittaja ota vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista.
Nurmisakset mahdollistavat nurmikon reunojen
tai vaikeapääsyisten nurmialueiden siistimisen.
Kaikki muut kuin näissä ohjeissa määritetyt käyttötavat
voivat vahingoittaa konetta ja altistaa käyttäjän vakavaan
vaaraan.
Tutustu aina turvallisuusohjeisiin varmistaaksesi
oman turvallisuutesi ja oikeutesi takuuhyvitykseen.
Koneen mallista johtuen emme voi sulkea pois kaikkia
jäännösriskejä.

Jäljelle jäävät vaarat
Vaikka pensastrimmeriä käytettäisiin oikein, jäljelle jää
aina joitain riskejä. Pensastrimmerin malliin voi liittyä
seuraavia vaaroja:
• Mahdollinen kosketus suojaamattomaan terään
(mistä seuraa viiltovammoja)
• Pensastrimmerin tavoitteleminen tai siihen koskeminen
sen käydessä (mistä seuraa viiltovammoja)
• Leikattavan kasvimateriaalin odottamaton, äkillinen
liike (mistä seuraa viiltovammoja)
• Vioittuneiden terän hampaiden singahtaminen tai viskautuminen
ilmaan
• Leikattavan kasvimateriaalin singahtaminen tai viskautuminen
ilmaan
• Kuulovammat, jos ei käytetä ohjeen mukaisia
kuulosuojaimia
• Leikkausmateriaalien hengittäminen
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3. Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO! Lue kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet. Jos
seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku,
palovammoja ja/tai vakava vamma. Seuraavissa ohjeissa
käytetty termi ”moottorikäyttöinen työkalu” tarkoittaa sekä
verkkovirralla (verkkovirran pistorasiaan liitettävän virtajohdon
avulla) käytettäviä työkaluja että akkukäyttöisiä työkaluja
(ilman verkkovirran pistorasiaan liitettävää virtajohtoa).

SÄILYTÄ NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI!

3.1 Työalue
1. Pidä työalue puhtaana ja siistinä. Epäsiistit ja huonosti
valaistut alueet voivat olla onnettomuusalttiita.
2. Älä käytä työkalua räjähdysvaarallisissa
ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyjä. Moottorikäyttöiset työkalut aiheuttavat
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
3. Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla käyttäessäsi
moottorikäyttöistä työkalua. Huomion herpaantumisesta
voi seurata, että käyttäjä menettää työkalun hallinnan.

3.2 Sähköturvallisuus
1. Moottorikäyttöisen työkalun virtapistoke on liitettävä
verkkovirran pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita/-liittimiä
suojamaadoitettujen työkalujen kanssa. Muuntelemattomat
pistokkeet ja liittimet vähentävät sähköiskun vaaraa.
2. Vältä fyysistä kosketusta maadoitettuihin
pintoihin, kuten putkiin, lämmittimiin, uuneihin
ja jääkaappeihin. On olemassa tavallista suurempi
sähköiskun vaara, jos kehosi maadoitetaan.
3. Suojaa työkalu sateelta. Veden pääsy moottorikäyttöisen
työkalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
4. Älä kanna tai ripusta työkalua sen virtajohdosta, äläkä
vedä liitintä irti pistorasiasta riuhtoen virtajohdosta.
Pidä virtajohto loitolla kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista tai työkalun liikkuvista osista. Vioittuneet tai
sotkeentuneet virtajohdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

3.3 Henkilökohtainen turvallisuus
1. Kiinnitä huomiota siihen, mitä olet tekemässä, ja
toimi huolellisesti ja varovaisesti työskennellessäsi
moottorikäyttöisellä työkalulla. Älä käytä työkalua
ollessasi väsynyt tai lääkkeiden, huumeiden tai alkoholin
vaikutuksen alaisena. Jos huomio herpaantuu lyhyeksikin
aikaa moottorikäyttöisellä työkalulla työskentelemisen
aikana, seurauksena voi olla vakava vammautuminen.
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2. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja käytä
aina silmäsuojaimia (turvalasit). Henkilökohtaisen
suojavarustuksen, kuten pölynaamarin, liukuestepohjilla
varustettujen turvakenkien, suojakypärän tai
kuulosuojaimien (työkalun tyypistä ja käytöstä riippuen)
käyttäminen vähentää vammautumisvaaraa.
3. Vältä tahatonta aktivointia. Varmista, että sähkötyökalu
kytketään pois päältä ennen kuin se liitetään verkkovirtaan
ja/tai akkuun, ennen kuin se nostetaan ylös tai ennen
kuin sitä kannetaan. Jos sormesi on kytkimellä kantaessasi
sähkötyökalua tai kytkiessäsi laitteen virtalähteeseen ja kytkin
aktivoi toiminnon, seurauksena voi olla onnettomuuksia.
4. Älä yliarvioi kykyjäsi. Varmista, että seisot tukevasti
ja säilytät tasapainosi kaikissa tilanteissa. Näin voit
hallita työkalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
5. Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

7. Käytä moottorikäyttöisiä työkaluja, lisävarusteita,
lisätyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaan ja kyseistä
työkalutyyppiä varten olevien ohjeiden mukaisesti.
Ota huomioon myös työskentelyolosuhteet ja
suoritettavan työn tyyppi. Moottorikäyttöisten työkalujen
käyttäminen muuhun kuin kyseiselle työkalulle määritettyyn
käyttötarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

3.5 Akkukäyttöisten työkalujen asianmukainen
käsittely ja käyttäminen
1. Käytä vain valmistajan suosittelemia latureita akkujen
lataamiseen. Latausyksiköt on yleensä suunniteltu vain
tietynlaisten akkujen lataamiseen; jos niitä käytetään
muuntyyppisille akuille, on olemassa tulipalovaara!
2. Käytä vain omaa moottorikäyttöistä työkaluasi
varten tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi johtaa vammoihin ja tulipalovaaraan!

3.4 Moottorikäyttöisten työkalujen huolellinen
käsittely ja käyttäminen

3. Pidä käyttämättömät akut erossa klemmareista,
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa
yhteyden koskettimien välille. Oikosulku akun koskettimien
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon!

1. Älä ylikuormita moottorikäyttöistä työkalua. Käytä
kyseiseen työhön sopivaa moottorikäyttöistä
työkalua. Sopivan moottorikäyttöisen työkalun
käyttäminen sille määritetyissä suorituskykyrajoissa
lisää työskentelyn tehoa ja turvallisuutta.

4. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa nesteen vuotamisen
ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Huuhtele
altistuneet kohdat vedellä. Jos akkunestettä pääsee
silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Vuotanut
akkuneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä tai palovammoja!

2. Älä käytä moottorikäyttöistä työkalua, jonka kytkin on
vahingoittunut. Jos moottorikäyttöistä työkalua ei voi kytkeä
päälle tai pois, sen käyttö on vaarallista ja se on korjautettava.
3. Vedä turva-avain irti ennen kuin muutat laitteen
asetuksia, vaihdat lisävarusteita tai laitat laitteen
pois. Nämä käsittelyohjeet estävät laitteen tahattoman
käynnistymisen.

3.6 Huolto
1. Anna moottorikäyttöinen työkalu vain pätevän
teknikon huollettavaksi; korjauksissa saa
käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Tämä takaa
moottorikäyttöisen turvallisen toiminnan.

4. Nurmi- ja pensassaksien
turvallisuusohjeet

4. Varastoi moottorikäyttöistä työkalua poissa lasten
ulottuvilta. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
työkalua, jotka eivät ole perehtyneet työkaluun tai
näihin ohjeisiin. Kokemattomien henkilöiden käissä
moottorikäyttöiset työkalut ovat varallisia.

- Pidä kaikki ruumiinosasi loitolla leikkuuteristä. Älä yritä

5. Huolla moottorikäyttöistä työkalua hyvin. Tarkasta,
toimivatko liikkuvat osat oikein ja että ne eivät ole
juuttuneet/tukkeutuneet ja että mikään osa ei ole rikki
tai vioittunut sellaisella tavalla, joka vaikuttaa työkalun
toimintaan. Korjauta vahingoittuneet osat ennen kuin
käytät työkalua. Monet onnettomuudet ovat seurausta
moottorikäyttöisten työkalujen puutteellisesta huollosta.

- Kanna pensastrimmeriä kahvasta leikkuuterien

poistaa leikkausmateriaalia työkalun käydessä. Älä
pidä leikattavasta materiaalista kiinni kädelläsi. Poista
terien väliin juuttunut leikkausmateriaali vain työkalun
ollessa kytkettynä pois päältä! Jos huomio herpaantuu
lyhyeksikin aikaa pensastrimmerillä työskentelemisen
aikana, seurauksena voi olla vakava vammautuminen.
ollessa pysäytettyinä. Laita suojus paikalleen
aina, kun kannat tai varastoit pensastrimmeriä.
Varovainen käsittely vähentää leikkuuterien aiheuttamaa
vammautumisvaaraa.

6. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Hyvin
huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät reunat,
juuttuvat harvemmin ja niitä on helpompi ohjata.

- Pidä moottorikäyttöisestä työkalusta kiinni vain
sen eristetyistä kahvapinnoista, koska leikkuuterä
voi koskea piilossa oleviin virtajohtoihin. Jos
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leikkuuterä koskee sähkövirrassa olevaan johtoon,
virta siirtyy laitteen osiin ja seurauksena voi olla
sähköisku.
- Ennen kuin aloitat työskentelyn, tarkista, onko
pensaassa piileviä esineitä, esim. kaapeleita jne.
Ole varovainen varmistaaksesi, että leikkuutyökalu
ei koske kaapeleihin tai muihin metalliesineisiin.
- Pidä kunnolla kiinni moottorikäyttöisestä
työkalusta, esim. pitäen molemmat kädet kahvoilla,
jos laitteessa on kaksi kahvaa. Jos menetät laitteen
hallinnan, seurauksena voi olla vammoja.

5. Nurmisaksien turvallisuusvaroitus
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen,
aistitoimintaan liittyvä tai henkinen suorituskyky on
alentunut tai joiden kokemus tai tiedot ovat puutteellisia.
• Tämäkonevoiaiheuttaavakaviavammoja.Lueohjekirja
huolellisesti saadaksesi tiedot pensastrimmerin
oikeanlaisesta käsittelystä, valmistelutoimenpiteistä,
huollosta ja asianmukaisesta käytöstä. Perehdy
koneeseen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa
ja tutustu koneen käyttöön myös käytännössä.
• Leikkuutyökalut käyvät vielä jonkin aikaa laitteen
pois kytkemisen jälkeenkin.
• Kytke virta pois ennen puhdistusta.
• Ole varovainen! Pidä sormesi loitolla leikkausalueesta!
• Kytke laite päälle vain, kun kätesi ja jalkasi ovat
loitolla leikkuutyökaluista.
• Poista kaikki jätteet työalueelta ennen laitteen
käyttöä ja kiinnitä huomiota mahdollisiin jätteisiin
työskentelyn aikana!
• Kytke kone pois ennen sen kuljetusta ja odota, kunnes
terä lakkaa liikkumasta. Huollon ja puhdistamisen saa
suorittaa vasta, kun kone on kytketty pois.
• Lapset ja alle 16-vuotiaat nuoret eivät saa koskaan
käyttää tätä laitetta!
• Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjeeseen
perehtymättömien henkilöiden käyttää tätä laitetta.
• Lakisääteisissä määräyksissä on saatettu asettaa
käyttäjälle alaikäraja.
• Tarkista, onko työalueella ulkopuolisia henkilöitä.
• Koneen käyttö on estettävä, jos läsnä on muita
henkilöitä, erityisesti lapsia ja kotieläimiä.

• Käytä sopivia työvaatteita, esim. suojalaseja,
korvasuojaimia, liukuestepohjilla varustettuja
jalkineita ja työkäsineitä. Älä käytä löysiä vaatteita,
jotka voivat takertua liikkuviin osiin.
• Kun olet lopettanut leikkurin käytön ja ennen sen
puhdistamista, on varmistettava, että konetta ei
voi kytkeä vahingossa päälle. Tätä varten on esim.
lukittava kytkin.
• Tarkasta leikkausyksikkö säännöllisesti vaurioiden
varalta
• Älä koskaan pitele saksia niiden teristä, voit saada
vamman, vaikka leikkurit eivät liikkuisi!
• Älä koskaan koske liikkuviin teriin yrittääksesi
poistaa jätteitä tai kun terät ovat juuttuneet. Kytke
laite aina pois päältä.
• Pidä kone poissa lasten ulottuvilta ja säilytä sitä
turvallisessa paikassa.
• Kun työskentelet saksien parissa, seiso aina tukevasti,
erityisesti, kun käytät portaita tai tikapuita.
• Älä käytä saksia viallisen tai liiallisesti kuluneen
leikkuuosan kanssa
• Varmista, että kaikki suojalaitteet ja kahvat on
asennettu koneeseen. Älä koskaan yritä ottaa
puutteellista konetta käyttöön.
• Käytä aina terää varten suunniteltua suojusta, kun
kuljetat ja varastoit saksia.
• Ennen töiden aloittamista on perehdyttävä
ympäristöön ja mahdollisiin vaaroihin, joita ei
ehkä kuule melun vuoksi.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja
lisävarusteita.
• Huomatkaa,
että
käyttäjä
vastaa
yksin
onnettomuuksista ja muille ihmisille tai
omaisuudelle aiheutuvista vaaroista.
• Tarkasta kone ennen sen käyttöä silmämääräisesti
vaurioiden,
puuttuvien
tai
virheellisesti
kiinnitettyjen suojalaitteiden tai kansien varalta.
• Älä koskaan käytä konetta, jos suojakannet tai
suojalaitteet ovat vioittuneet tai jos suojakannet
tai suojalaitteet eivät ole paikoillaan.
• Silmäsuojaimia, pitkiä housuja ja tukevia jalkineita
on käytettävä koko sen ajan, minkä kone on käytössä.
• Konetta ei saa käyttää huonoissa sääolosuhteissa,
erityisesti ukonilmalla.

• Leikkuri on huollettava ja tarkastettava
säännöllisesti. Vioittuneet terät on vaihdettava
pareittain. Jos vika johtuu iskusta, korjaaminen on
teetettävä ammattilaisella.

• Kytke kone aina pois päältä
- jos kone jätetään valvomatta.
- ennen koneen tarkastamista tai ennen kuin sen
parissa tehdään töitä
- kun on koskettu vieraisiin esineisiin
- jos kone alkaa täristä erikoisella tavalla

• Kone tulee antaa vain valtuutetun korjaamon
tarkastettavaksi ja huollettavaksi.

• Varmista aina, että tuuletusaukot pidetään
avoimina eivätkä vieraat esineet tuki niitä.

• Käytä saksia vain päivänvalossa tai muussa
riittävässä valaistuksessa.

• Säilytä tasapainosi aina, kun seisot kaltevalla
pinnalla. Kävele, älä juokse.
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• Varoitus! Älä koska liikkuviin vaarallisiin osiin
ennen kuin kone on kytketty pois päältä ja liikkuvat
vaaralliset osat ovat pysähtyneet kokonaan.
• Käsien kihelmöinti tai turtumus ovat merkkejä
liiallisesta tärinästä. Vähennä käyttöaikaa, pidä
riittävän pitkiä taukoja, jaa työ useiden henkilöiden
kesken tai käytä tärinän vaimentavia käsineitä
käyttäessäsi työkalua pitkiä aikoja.

6. Ennen käynnistystä
6.1 Turva-avain
Moottorikäyttöisessä työkalussa on sulake, joka estää
tahattoman aktivoinnin. Sen vuoksi turva-avain Y on
asetettava ennen lataamista ja käyttämistä. Avaa tätä
varten etupuolella oleva läppä ja aseta turva-avain sitä
varten oleviin aukkoihin (kuva 2). Avaimen poistaminen
toimii myös lapsilukkona. Pidä avainta sen vuoksi
paikassa, jonne lapset eivät pääse.

6.2 Akun lataaminen
Turvallisuusohjeet:
Työkalu toimitetaan niin, että sen litiumioniakku
on ladattu. Suosittelemme kuitenkin lataamaan akun
ennen kuin työkalua käytetään ensimmäistä kertaa.
- Käytä mukana toimitettua laturia vain akun
lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti tämän
työkalun akkua varten.
- Älä koskaan käytä muita latureita. Siitä seuraa tulipalo
ja/tai räjähdysvaara!
- Suojaa laturi aina sateelta tai kosteudelta.
Sähköiskuvaara! - Älä koskaan lataa akkua ulkona
ilman vastaavaa suojausta, valitse aina kuiva
ja suojaisa paikka.
- Älä koskaan yritä ladata tällä laturilla muita akkuja.
Siitä seuraa tulipalo ja/tai räjähdysvaara!
- Tarkasta kotelo, liitin ja virtajohto vaurioiden varalta
aina ennen laturin käyttämistä. Älä käytä yksikköä. jos
havaitset vaurioita.
- Älä avaa laturia väkisin. Jos todetaan vika, laturi
on vaihdettava.
- Laturi kuumenee latausprosessin aikana. Älä aseta
yksikköä herkästi syttyvälle pinnalle äläkä käytä sitä
herkästi syttyvässä ympäristössä. Tulipalovaara!
- Älä koskaan avaa akun kennoja. Oikosulkuvaara!
- Jos akku on vahingoittunut, vaarallisia höyryjä tai
nesteitä voi purkautua ulos. Jos tapahtuu altistus,
huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu heti
lääkärin hoitoon. Neste voi ärsyttää ihoa tai syövyttää
sitä.
- Suojaa akku kuumuudelta, liialliselta eristykseltä
ja tulelta. Räjähdysvaara!
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Latausprosessi:
- Kun haluat ladata akun, liitä laturi sähköpistorasiaan.
Avaa sen jälkeen etupuolella oleva läppä ja liitä
latausjohto nurmi- ja pensassaksien tai trimmerin
latausliitäntään (kuva 3)
- Latausprosessin alkaminen ilmaistaan vihreällä
merkkivalolla X (kuva 3), joka vilkkuu turva-avaimen
vieressä. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, latausaika
on noin 3-5 tuntia. Kun lataus on päättynyt, elektroninen
ohjaus kytkee latausprosessin automaattisesti pois
päältä. Vihreä merkkivalo alkaa palaa jatkuvasti, mikä
ilmaisee latausprosessin päättyneen. Latausaikaa
ei tarvitse valvoa
- Laturi ja työkalun kahva lämpenevät latausprosessin
aikana. Tämä ei ole epänormaalia.
- Vedä laturin liitin irti, jos laturia ei käytetä.
- Työkalua ei saa koskaan kytkeä päälle latausprosessin
aikana!
- Lataa akku aina, kun havaitset työkalun leikkaustehon
alentuneen selvästi. Akussa on myös elektroninen
purkaussuoja, joka suojaa akkua vahingoilta. Tämä
toiminto kytkee akun virran pois, jos purkauksen rajaarvo saavutetaan. Älä kytke työkalua myöhemmin
päälle, vaan lataa akku ensin.

7. Työkalun kytkeminen päälle/pois
Siirrä päälle kytkennän lukitusta A (kuva 4) eteenpäin
ja paina kytkintä B. Kun työkalu on kytketty päälle, päälle
kytkennän lukitusta A ei tarvitse enää pidellä.
Kun haluat kytkeä pois, päästä kytkin B vapaaksi.

HUOMIO! Terä pyörii jonkin aikaa pois
kytkemisen jälkeen!

8. Työkalun kiinnittäminen /
leikkuuterien vaihto
Aseta mukana toimitettu teräsuojus teriin ja käytä
suojakäsineitä suojautuaksesi vammoilta.
Suosittelemme myös poistamaan turva-avaimen, jotta
laitetta ei voi kytkeä vahingossa päälle.
Paina molempia sivulla olevia painikkeilta (kuva 5.1)
samanaikaisesti ja poista terät (kuva 5).
Poista lika hammaspyörän alueelta (tarvittaessa).
Rasvaa käyttökoneiston alue C kevyesti käyttäen hyvin
varustelluissa kaupoissa myytävää yleisrasvaa, jonka
tiedot on esitetty osiossa Huolto. Tee tämä ennen kuin
asetat vaihtoterät paikoilleen (kuva 7).
Ohjaa leikkuuterät takana olevan pitimen kanssa
nurmisaksien koteloon kuvassa 6 esitetyllä tavalla ja
lukitse pikakiinnitysjärjestelmä paikalleen painamalla
voimakkaasti terän pohjalevyä.
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Epäkeskokoneiston asentoa ei tarvitse ottaa huomioon
teriä vaihdettaessa. Kun laite on kytketty päälle,
epäkeskoratasyksikkö kytkeytyy automaattisesti sopivaan
kohtaan leikkuuterässä.
Laite on nyt valmiina käyttöön.
GM Li 10.8 -yksiköissä on kääntyvä kytkin E, mikä parantaa
ergonomiaa (kuva 8). Erityisesti pystysuuntaisissa
leikkausliikkeissä on mielekästä kääntää kytkintä 90 °
kahvan akselia kohti (kuva 9). Laite on kytketty pois ja
jotain kahdesta lukituspainikkeesta F painetaan. Käännä
nyt segmentti kytkimellä pääteasentoon. Tässä segmentti
lukittuu selvästi huomattavalla tavalla. Kääntämisen
aikana kytkin lukittuu pois turvallisuussyistä ja laitetta
ei voi kytkeä päälle.

9. Ohjeita työskentelyyn työkalun
kanssa
Pensastrimmerillä voidaan leikata koristepensaita
ja kevyttä aluskasvillisuutta tai pensaita. Laite sopii hyvin
myös koristeleikkauksiin, esimerkiksi hautojen hoitoon.
Nurmisakset mahdollistavat nurmikon reunojen
tai vaikeapääsyisten nurmialueiden siistimisen.

Kun laitetta käytetään yhdellä kädellä,
ole varovainen, ettet laita toista kättä
liikkuvien leikkuutyökalujen lähelle.

Työskentely teleskooppisen kahvan kanssa
Pitkäaikaista työskentelyä nurmisaksilla voidaan
helpottaa huomattavasti käyttämällä teleskooppista
kahvaa. Tätä varten nurmisakset kohdistetaan
asianmukaisiin teleskooppisen kahvan kiinnityskohtiin
(kuva 10) ja lukitaan paikalleen (kuva 11). Teleskooppisen
kahvan korkeutta voidaan säätää käyttäjän koon mukaan.
Tätä varten löysätään putken keskikohdassa oleva
kiinnitysmutteri (kuva 12a). Nyt putkia voidaan siirtää
toisiaan kohti, kunnes haluttu pituus saavutetaan. Asento
kiinnitetään kiristämällä kiinnitysmutteri (kuva 12b).
Teleskooppisessa kahvassa voidaan säätää nurmisaksien
korkeutta. Kun laite toimitetaan, akseli ja pyörät ovat
keskiasennossa. Kun haluat muuttaa korkeutta, pyöriä
vedetään hieman erilleen toisistaan. Tämän seurauksena
kiinnitys avautuu ja akselia voidaan vetää taaksepäin
(kuva 13). Halutusta leikkuukorkeudesta riippuen akseli
asetetaan ja lukitaan johonkin kolmesta urasta (kuva 14).
Jotta vältetään vammat työskenneltäessä seinien tai
aitojen vierellä, teleskooppista kahvaa voidaan taivuttaa
10 ° vasemmalle tai oikealle. Liitos lukittuu kuuluvasti
johonkin kolmesta asennosta ja kiinnittyy paikalleen
(kuva 15).
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10. Huolto

(kuva 7)

Puhdista terään tarttuneet murskautuneet lehdet ja lika.
Terät on irrotettava vähintään kerran sesongin aikana
jätteiden poistamiseksi. Voitele C-ratas ja terän takaosa
D kevyesti öljyllä. Älä voitele moottoria ja muita osia.
Jos terä tylsyy pitkän käyttöjakson jälkeen, voit tilata
varaosia.
Varoitus! Terien etureunat on öljyttävät oikeanlaisen
voitelun varmistamiseksi. Jos etureunoja ei öljytä, terän
kestävyys voi heikentyä.
Jos leikkuuterät tylsyvät pitkän käyttöjakson jälkeen,
vaihda ne alkuperäisiin varaosiin.
Puhdista laite vain harjalla ja pyyhkeellä. Älä koskaan
pese laitetta vedellä äläkä koskaan upota laitetta veteen.
Suihkuta suojaavaa ainetta teriin aina käytön jälkeen.
Vaihda tylsät terät.
Laita teräsuojat paikoilleen aina käytön jälkeen.
Tarkasta työkalu ilmeisten vikojen varalta ja korjauta
se tarvittaessa valtuutetussa korjaamossa.

11. Varastointi
Varastoi työkalua aina kuivassa, puhtaassa paikassa
ja poissa lasten ulottuvilta. Varmista, että varastointipaikka
on suojattu jäätymiseltä.

12. Jätteiden hävittäminen
ja ympäristönsuojelu
Huomioi seuraavat ohjeet koskien akun/
pariston hävittämistä.
Akkuja ja paristoja ei saa heittää roskiin.
Kuluttajana olet velvollinen toimittamaan käytetyt
paristot ja akut asianmukaisiin keräyspisteisiin.
Kun laite on elinkaarensa päässä, paristot tai akut
on irrotettava laitteesta ja hävitettävä erikseen.
Li-Ion

Akkuja ja paristoja ei saa heittää roskiin. Kuluttajana
olet velvollinen toimittamaan käytetyt paristot
ja akut asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kun laite
on elinkaarensa päässä, paristot tai akut on irrotettava
laitteesta ja hävitettävä erikseen. Voit toimittaa vanhat
paristot ja akut paikkakunnallasi oleviin paikallisiin
keräyspisteisiin tai jälleenmyyjän myymälöihin.
Jos laitteesi muuttuu käyttökelvottomaksi tai et enää
tarvitse sitä, älä hävitä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan hävitä se ympäristöä säästävällä tavalla.
Hävitä laite toimittamalla se asianmukaiseen keräys-/
kierrätyspisteeseen. Kun teet niin, muovi- ja metalliosat
voidaan erottaa ja kierrättää. Tiedot materiaalien
ja laitteiden hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta.
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13. Apu ja korjaukset
Tässä ohjekirjassa ovat kaikki tarvittavat tiedot koneen
käyttämisestä ja oikeanlaisista perushuoltotoimenpiteistä,
jotka käyttäjä voi suorittaa itse. Kaikki sellaiset
huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu tässä asiakirjassa,
on teetettävä paikallisella jälleenmyyjällä tai valtuutetussa
huoltokeskuksessa, joissa on tarvittava asiantuntemus
ja laitteet kyseisten töiden suorittamiseksi oikealla tavalla
niin, että koneen käyttöturvallisuus ja alkuperäiset
ominaisuudet säilyvät. Kaikki valtuuttamattomissa
korjaamoissa tai epäpätevällä henkilöstöllä teetetyt
toimenpiteet johtavat takuun raukeamiseen ja valmistajan
vapautumiseen vastuusta.
•
•

•

Vain valtuutetut huoltokorjaamot saavat suorittaa
takuukorjauksia ja huoltoa.
Valtuutetuissa
huoltokorjaamoissa
käytetään
vain alkuperäisiä varaosia. Alkuperäiset varaosat
ja lisävarusteet on suunniteltu erityisesti näitä koneita
varten.
Muita kuin alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita
ei hyväksytä; muiden kuin alkuperäisten varaosien
ja lisävarusteiden käyttäminen vaarantaa koneen
turvallisuuden, eikä valmistaja ota mitään vastuuta
tapahtumista, jotka seuraavat niiden käytöstä.

14. Takuun laajuus
Takuuehdot on laadittu vain kuluttajia varten, toisin sanoen
ne eivät koske ammattikäytössä olevia laitteita. Takuu kattaa
kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka jälleenmyyjä tai
valtuutettu huoltokorjaamo todentaa takuuajan kuluessa.
Takuu rajoittuu viallisiksi todettujen osien korjaamiseen
tai vaihtamiseen. On suositeltavaa lähettää kone kerran
vuodessa valtuutettuun huoltokorjaamoon huollettavaksi
ja sen tarkastamiseksi, että tuote on turvallisessa
kunnossa. Takuu koskee vain koneita, joita on huollettu
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säännöllisesti. Käyttäjän on noudatettava kaikkia oheisessa
dokumentaatiossa olevia ohjeita. Takuu ei kata vahinkoja,
jotka johtuvat seuraavista:
•

Koneen mukana toimitettuun dokumentaatioon
(ohjekirjat) perehtymisen laiminlyönti.

•

Ammattikäyttö.

•

Huolimattomuus, laiminlyönnit.

•

Ulkoiset syyt (salamaniskut, törmäykset/iskut, vieraiden
esineiden ja materiaalien jääminen koneen sisälle)
tai onnettomuudet.

•

Virheellinen käyttö tai kokoonpano tai valmistajan
kieltämät toimenpiteet.

•

Puutteellinen huolto.

•

Koneen muunteleminen.

•

Muiden kuin alkuperäisten varaosien (mukautettavat
osat) käyttö.

•

Muiden kuin valmistajan toimittamien tai hyväksymien
lisävarusteiden käyttäminen.

Takuu ei kata:
•

Rutiini-/erityishuoltotoimenpiteitä (kuvattu ohjekirjassa).

•

Tarvikkeiden normaalia kulumista. Näitä tarvikkeita ovat
esimerkiksi hihnat, leikkuuterät, otsalamput, pyörät,
turvapultit ja kaapelit.

•

Normaali kuluminen ja vanheneminen.

•

Koneen ulkonäön heikentyminen sen käytön vuoksi.

•

Leikkausterien tuet.

•

Kaikki takuuseen perustuvaan suoritukseen liittyvät
lisäkulut, kuten matkakulut käyttöpaikkaan, koneen
kuljetus jälleenmyyjän luokse, vaihtolaitteiden vuokraus
tai ulkoisen korjausliikkeen kutsuminen suorittamaan
huoltotyötä.

Käyttömaan voimassa oleva laki suojaa käyttäjää. Tämä
takuu ei rajoita käyttömaan lakiin kirjattuja käyttäjän
oikeuksia millään tavalla.

IT

GARANZIA

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.
Il periodo della garanzia è di 24 mesi ed esso ha inizio al momento dell‘acquisto, il quale è da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se l‘apparecchio viene utilizzato in modo commerciale, o se viene affittato,
questo periodo è ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura, batteria
e danni che sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario del motore. La
sostituzione nell‘ambito della garanzia si riferisce unicamente alle componenti difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell‘ambito della garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine
autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento di un intervento non autorizzato, la
garanzia cessa di persistere.
I spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico dell‘acquirente.

BG

Гаранция

За този електрически инструмент компанията предоставя на крайния потребител - независимо от задълженията на продавача в резултат на договора за покупко-продажба - следните гаранции:
Гаранционният срок е 24 месеца, започващ от предаването на уреда, което трябва да бъде доказано
с оригинален документ за покупка. За професионална употреба и при отдаване под наем, гаранционният срок
се съкращава на 12 месеца. Износващи се части, акумулаторни батерии и дефекти, причинени от използването
на неподходящи принадлежности, ремонт с части, които не са оригиналните части на производителя,
употреба на сила, удари и счупване, както и злонамерено претоварване на двигателя, са изключени от тази
гаранция. Гаранционната смяна включва само дефектни части, не цели уреди. Гаранционният ремонт следва
да бъде извършен единствено от оторизирани сервизни партньори или от отдела за обслужване на клиенти
на компанията. В случай на намеса на неупълномощен персонал, гаранцията отпада.
Всички пощенски разходи за доставка, както и други последващи разходи, се поемат от клиента.

BS

Garancija

Za ovaj električni uređaj proizvođač krajnjem korisniku, nezavisno od obaveza prodavača koje proizlaze
iz ugovora o kupovini, pruža sljedeće garancije:
Garantni period iznosi 24 mjeseca računajući od datuma kupovine uređaja uz prilaganje originalnog
računa kao dokaza. Za komercijalnu upotrebu i upotrebu u svrhe iznajmljivanja garantni period je smanjen
na 12 mjeseci. Potrošni dijelovi, punjive baterije i kvarovi prouzrokovani upotrebom neodgovarajućeg
dodatnog pribora, popravci s dijelovima koji nisu originalni dijelovi proizvođača, primjena sile, udari
i lomovi kao i svjesno preopterećivanje motora isključeni su iz garancije. Zamjena u okviru garancije
podrazumijeva samo zamjenu pokvarenih dijelova, a ne cijelog uređaja. Popravke u okviru garancije izvodit
će isključivo ovlašteni servisni partneri ili korisnička služba proizvođača. U slučaju bilo kakve intervencije
od strane neovlaštenog osoblja garancija prestaje važiti.
Sve troškove slanja ili dostave kao i sve posljedične troškove snosit će korisnik.

CZ

Zárucní podmínky

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajích z kupní smlouvy vuci finálnímu odberateli poskytujeme na toto
elektrické náradí následující záruku:
Zárucní doba je 24 mesícu a zacíná predáním, které je treba prokázat originálním pokladním dokladem. U
komercního užívání a pujcování se zárucní doba snižuje na 12 mesícu. Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotrebení, baterií a na škody vzniklé v dusledku používání nesprávného príslušenství
a oprav za použití ne originálních dílu a v dusledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného pretížení motoru. V rámci záruky se provádí pouze výmena defektních dílu, a ne kompletních prístroju. Opravy v záruce smejí provádet pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V prípade cizích zásahu
záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.

III

DK

Garantibetingelser

For dette elektroværktøj yder vi uafhængig af forhandlerens forpligtelser i købekontrakten over for forbrugeren garanti på følgende måde:
Garantitiden er på 24 måneder og starter med udleveringen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvittering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning reduceres garantitiden til 12 måneder. Undtaget
fra garantien er sliddele, batterier og skader, der er opstået på grund af anvendelse af forkerte tilbehørsdele,
reparationer med brug af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt forsætlig overbelastning af
motoren. Garantiudskiftning omfatter kun defekte dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer
må kun udføres i autoriserede værksteder eller af producentens service. Garantien slettes ved reparation
gennem andre.
Porto-, forsendelses- og efterfølgende omkostninger afholdes af køberen.

DE

Garantiebedingungen

Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile, Akkus und Schäden die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige
Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst
durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers.

EL

¼ñïé åããýçóçò

Ãéá ôï çëåêôñéêü áõôü åñãáëåßï ðáñÝ÷ïõìå, áíåîÜñôçôá áðü ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ åìðïñéêïý
êáôáóôÞìáôïò áðü ôï óõìâüëáéï áãïñÜò, Ýíáíôé ôïõ ôåëéêïý ðåëÜôç åããýçóç óýìöùíá ìå ôá áêüëïõèá:
Η δéÜñêåéá åããýçóçò áíÝñ÷åôáé óå 24 ìÞíåò êáé áñ÷ßζåé ìå ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôïõ ðñïϊüíôïò êáé
ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá áðïδåéêíýåôáé ìå ôçí áõèåíôéêÞ áðüδåéîç ôçò áãïñÜò. Σå ðåñßðôùóç åðáããåëìáôéêÞò ÷ñÞóçò Þ åðé÷åßñçóçò åíïéêßáóçò ç δéÜñêåéá åããýçóçò ìåéþíåôáé óôïõò 12 ìÞíåò. Αðü ôçí åããýçóç åîáéñïýíôáé ôá åîáñôÞìáôá öèïñÜò, μπαταρίας êáé ζçìéÝò ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýψåé áðü ôç ÷ñçóéìïðïßçóç ëáíèáóìÝíùí ðñüóèåôùí åîáñôçìÜôùí, áðü åðéóêåõÝò ìå ìç ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ, áðü ÷ñÞóç âßáò, êôõðÞìáôá êáé óðáóßìáôá êáé óêüðéìç õðåñöüñôùóç êéíçôÞñá. Η áíôéêáôÜóôáóç óôï ðëáßóéï
ôçò åããýçóçò ðåñéëáìâÜíåé ìüíï ôá êáôåóôñáììÝíá åîáñôÞìáôá êáé ü÷é ïëüêëçñç ôç óõóêåõÞ. ΕðéóêåõÝò êáôÜ ôç δéÜñêåéá ôçò åããýçóçò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíï áðü åîïõóéïδïôçìÝíá óõíåñãåßá áðü ôï ôìÞìá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ôçò åôáéñßáò ìáò. Σå ðåñßðôùóç åðÝìâáóçò áðü ôñßôïõò ðáýåé íá éó÷ýåé ç åããýçóç.
Ôá Ýîïδá ôá÷õδñïìåßïõ, áðïóôïëÞò êáé ðñüóèåôá Ýîïδá áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí áãïñáóôÞ.

EN

Warranty

For this electric tool, the company provides the end user - independently from the retailer‘s obligations
resulting from the purchasing contract - with the following warranties:
The warranty period is 24 months beginning from the hand-over of the device which has to be proved by
the original purchasing document. For commercial use and use for rent, the warranty period is reduced
to 12 months. Wearing parts, rechargeable batteries and defects caused by the use of non fitting accessories, repair with parts that are not original parts of the manufacturer, use of force, strokes and breaking
as well as mischievous overloading of the motor are excluded from this warranty. Warranty replacement
does only include defective parts, not complete devices. Warranty repair shall exclusively be carried out by
authorized service partners or by the company‘s customer service. In the case of any intervention of not
authorized personnel, the warranty will be held void.
All postage or delivery costs as well as any other subsequent expenses will be borne by the customer.

ES

Condiciones de garantía

Independientemente de las obligaciones del vendedor derivadas del contrato de compra, por esta herramienta eléctrica le concedemos al comprador fi nal la siguiente garantía:
La garantía asciende a 24 meses y empieza con la entrega que deberá ser demostrada por el comprobante
de compra original. En el caso de una aplicación comercial, así como de un alquiler, el período de garantía
se reduce a 12 meses. De la garantía están excluidas las piezas de desgaste, las baterías y los daños que
se han originado por el empleo de piezas accesorias equivocadas, reparaciones con piezas no originales,
uso de la fuerza, golpe y rotura, así como una sobrecarga con intención del motor. La sustitución cubierta
por la garantía se extiende únicamente a piezas defectuosas y no a aparatos completos. Reparaciones cubiertas por la garantía deberán ser efectuadas sólo por talleres autorizados o por el Servicio de Postventa
de la fábrica. La garantía caducará en el caso de una intervención ajena.
Porte, costes de envío y subsiguientes corren a cargo del comprador.

ET

Garantii

Ettevõte annab selle elektritööriista lõppkasutajale sõltumatult jaemüüja lepingulistest kohustustest
järgmise garantii:
Garantiiperiood on 24 kuud alates seadme üleandmisest, mida tõendab ostutšeki originaal. Kutsealase
kasutamise korral on garantiiperiood 12 kuud. Kuluvad osad, laetavad akud ning mittesobivate tarvikute
ja mitteoriginaalvaruosade kasutamisest, jõu kasutamisest, löökidest ja murdmisest ning mootori
ülekoormamisest tulenevad defektid ei kuulu garantii alla. Garantii korras asendamine hõlmab ainult
defektseid osi, mitte tervet seadet. Garantiiremonti tohivad läbi viia ainult volitatud hoolduspartnerid ning
ettevõtte klienditeenindus. Volitamata personali poolt tehtud tööde korral kaotab garantii kehtivuse.
Kõik saatmis- ja tarnekulud ning kõik teised lisakulud hüvitab tarbija.

FI

Takuuehdot

Yritys myöntää tämän sähkölaitteen loppukäyttäjälle seuraavat takuut myyntisopimuksesta juontuvista
jälleenmyyjän velvollisuuksista riippumatta:
Takuuaika on 24 kuukautta laitteen luovutushetkestä lukien, mikä on todistettava alkuperäisellä ostokuitilla. Kaupallisessa käytössä sekä vuokrauksessa, takuuaika rajoittuu 12 kuukauteen. Osien kuluminen
sekä epäasianmukaisten lisävarusteiden käytön aiheuttamat viat, muiden kuin valmistajan alkuperäisten
varaosien korjauksissa käyttämisen, pakottamisen, iskujen ja tahallinen rikkomisen ja moottorin tarkoituksellisen ylikuormituksen aiheuttamat viat eivät sisälly takuuseen. Takuukorjaukset kattavat ainoastaan
viallisten osien vaihtamisen – eivät koko laitteen vaihtamista. Takuukorjaukset suoritetaan ainoastaan valtuutetussa huollossa tai yrityksen asiakaspalvelun kautta. Takuu mitätöityy, mikäli laitetta yritetään korjata
muiden henkilöiden toimesta.
Kaikki lähetys- ja toimituskulut sekä muut ylimääräiset kustannukset maksaa asiakas.

FR

Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat de vente conclu par le fournisseur avec le consommateur final, nous accordons pour cet appareil électrique la garantie suivante :
La période de garantie est de 24 mois et entre en vigueur à la remise de l‘outil qui sera justifiée par présentation du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation commerciale ou de location, la période de garantie se limite à 12 mois. Les pièces d‘usure, les accus et les dommages dus à l‘utilisation de pièces non conformes,
à des réparations effectuées avec des pièces non originales, à l‘exercice de la force, à des coups, une
destruction ou une surcharge intentionnelle du moteur sont exclus de la garantie. Les échanges sous
garantie ne concernent que les pièces défectueuses et non les appareils complets. Les réparations sous
garantie ne peuvent être effectuées que par des ateliers autorisés ou par le service après-vente de l‘usine.
La garantie s‘éteint en cas d‘intervention étrangère au fournisseur agréé.
Les frais de port, d‘expédition et autres frais annexes sont à la charge du client.

HR

Jamstvo

Neovisno o obvezama distributera iz kupoprodajnog ugovora, za ovaj električni alat krajnjem korisniku
dajemo sljedeće jamstvo:
Jamstveno razdoblje traje 24 mjeseca, a počinje predajom uređaja potvrđenom originalnim kupovnim
dokumentom. Za komercijalnu uporabu i iznajmljivanje jamstveno razdoblje skraćuje se na 12 mjeseci.
Jamstvo ne obuhvaća potrošne dijelove, akumulatore i oštećenja uzrokovana uporabom pogrešnih
dijelova pribora, popravaka s neoriginalnim dijelovima, uporabom sile, udarcima i lomljenjem te namjernim
preopterećivanjem motora. Zamjena u okviru jamstva ne obuhvaća neispravne dijelove i nepotpune
uređaje. Popravke u okviru jamstva obavljat će isključivo ovlašteni servisni centri ili servisna služba
proizvođača. U slučaju zahvata od strane neovlaštenog osoblja prestaje valjanost ovog jamstva.
Sve troškove poštarine, otpreme i ostale troškove snosit će korisnik.

HU

Jótállás

Az elektromos kéziszerszámra, tekintet nélkül a forgalmazó által vállalt kötelezettségre, a gyártó
a végfelhasználónak a következő jótállási jogokat biztosítja:
A jótállás tartama 24 hónap, ami a készülék átadásával veszi kezdetét. A kezdő dátumot a vételtől kiállított
eredeti számla igazolja. Kereskedelmi célú vagy bérletre szánt vásárlás esetén a jótállás időtartama
12 hónapra korlátozódik. A kopóalkatrészek, az újratölthető akkumulátorok, valamint a nem illeszkedő
tartozékok használatából adódó károk, nem a gyártótól származó eredeti alkatrészekkel végzett javítások,
továbbá az erő, ütögetés, törés okozta rongálódás és a motor szándékos túlterhelése nem tartoznak
a jótállás hatókörébe. A jótállás terhére elvégzett csere csak a hibás alkatrészekre vonatkozik, nem a teljes
készülékre. A jótállás terhére kizárólag szerződött szakszerviz vagy a gyártó ügyfélszolgálata végezhet
javítást. Ha a készüléken jogosulatlan személy bármilyen beavatkozást végez, a jótállás érvényét veszti.
Minden postai és szállítási költség és az összes járulékos költség a vevőt terheli.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ

(Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

La Società: STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tosaerba del tipo a forbice / taglio erba
a) Tipo / Modello Base

GM Li 7.2, GM Li 10.8

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore

3.

4.

a batteria

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

MD:
2006/42/EC
e) Ente Certificatore
f) Esame CE del tipo:

•
•

LVD: 2014/35/EU
OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
e) Ente Certificatore: /

•
•

EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU

Riferimento alle Norme armonizzate:

E
L

P
M

A
X

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 50636-2-94:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN ISO 12100:2010
EN 50581:2012

E

EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 16.04.2018

171516187_0

83,4
86

dB(A)
dB(A)

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia
Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

Italia

g

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirni

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Ciseaux de type cisailles à gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: batterie
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
g) Niveau de puissance sonore mesuré
h) Niveau de puissance sonore garanti
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Scissors type grass shears
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: battery-operated
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Rasenschere
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: Batterie
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Sakstype gressaks
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: batteri
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen: Sax
typ gräs skär
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: batteri
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Græsklipper af saksetypen
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: batteri
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

ES i java o sklad
(Direktiva 2006/4
1. Družba
2. pod lastno odg
Skarje za travo
a) Tip / osnovni m
b) Mesec /Leto iz
c) Serijska števil
d) Motor: baterija
3. Skladen je do
e) Ustanova, ki iz
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na
g) Izmerjen nivo
h) Zagotovljen ni
n) Oseba, poobla
knjižice:
o) Kraj in datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
Schaartype grasschaar
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: accu
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Tijeras tipo cizalla para hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: batería
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
g) Nivel de potencia sonora medido
h) Nivel de potencia sonora garantizado
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Aparador de relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Moto: Bateria
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήση )

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Makas tipi çim kesme aletleri
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: batarya
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Голем тип на ножици
за сечење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: акумулатор
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II,
µέρος A)
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Κοπτικο
χορτων τυπου ψαλιδιου
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου
d) Κινητήρας: µπαταρία
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
n) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

sättning av bruksanvisning i original)

kran om överensstämmelse
irektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
get
rar på eget ansvar att maskinen: Sax
skär
Basmodell
/ Tillverkningsår
ummer
batteri
nsstämmer med föreskrifterna i
t
organ_ Anmält organ
godkännande
ns till harmoniserade standarder
ätt ljudeffektnivå
terad ljudeffektnivå
riserad person för upprättandet av den
dokumentationen:
h datum

lad původního návodu k používání)

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea m

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Saksityyppinen nurmileikkuri
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : akku
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Nůžky na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: akumulátor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Nożyce do trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: akumulator
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de
(Directiva Maşini
1. Societatea
2. Declară pe pro
Maşină de tăiat ia
a) Tip / Model de
b) Luna /Anul de
c) Număr de seri
d) Motor: baterie
3. Este în confor
directivelor:
e) Organism de c
f) Examinare CE
4. Referinţă la St
g) Nivel de puter
h) Nivel de puter
n) Persoană auto
Tehnic
o) Locul şi Data

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)
Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ножницы для
травы (газонные ножницы) складывающегося
типа
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: батарея
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Fűnyíró olló
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: akkumulátor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

E
L

P
M

doc_base r.12

A
X

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Græsklipper af saksetypen
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: batteri
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

E

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Skarje za travo
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: baterija
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Makaze za travu
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: akumulator
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Nožnice na trávu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: akumulátor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

hlášení o shodě
e o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
, část A)
nost
šuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
trávu
ákladní model
/ Rok výroby
ní číslo
akumulátor
shodě s nařízeními směrnic:
kační orgán
uška Typu
y na Harmonizované normy
ená úroveň akustického výkonu
ená úroveň akustického výkonu
autori ovaná pro vytvoření
ého spisu:
a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
c ęść A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Nożyce do trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: akumulator
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm harmoni owanych
g) Zmierzony po iom mocy akustyc nej
h) Gwarantowany po iom mocy akustyc nej
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technic nej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Maşină de tăiat iarba de tip foarfecă
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: baterie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Zolės
žirklės
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: baterija
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Šķēru tipa zāles šķēres
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: akumulators
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

евод оригинальных инструкций)
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HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

EK I java o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Škare za travu i grmlje
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: baterija
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmoni irane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Rezači za travu tipa makaza
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: akumulator
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Ножица за трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: акумулатор
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Murukäärid
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: aku
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev

Базовая модель
/Год изготовления
рт
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етствует требованиям следующих
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ти
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HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod origin

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Škare za travu i grmlje
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: baterija
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o
(Direktiva o maši
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu po
mašina: Rezači z
a) Tip / Osnovni
b) Mesec /Godina
c) Serijski broj
d) Motor: akumu
3. u skladu s osn
e) Sertifikaciono
f) EC ispitivanje
4. Pozivanje na u
g) Izmereni nivo
h) Garantovani n
n) Osoba ovlašće
brošure
o) Mesto i datum
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