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Tosaerba a batteria con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Акумулаторна косачка с изправен водач
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Kosilica na bateriju na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Akumulátorová sekačka se stojící obsluhou
NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Batteridreven plæneklipper betjent af gående personer
BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Handgeführter batteriebetriebener Rasenmäher
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας με όρθιο χειριστή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Pedestrian-controlled walk-behind battery powered lawn mower
OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortadora de pasto por batería con operador de pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Seisva juhiga akutoitega muruniitja
KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Kävellen ohjattava akkukäyttöinen ruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä

Tondeuse à gazon alimentée par batterie et à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Baterijska ručno upravljana kosilica trave
PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Gyalogvezetésű akkumulátoros fűnyírógép
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Pėsčio operatoriaus valdoma akumuliatorinė vejapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Ar bateriju darbināma no aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Тревокосачка на батерии со оператор на нозе
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Lopend bediende grasmaaier met batterij
GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Håndført batteridrevet gressklipper
INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.
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Kosiarka akumulatorowa prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Corta-relvas a bateria para operador apeado
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Maşină pe baterii de tuns iarba cu conducător pedestru
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Газонокосилка с пешеходным управлением с батарейным питанием
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
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руководство по зксплуатации.

Akumulátorová kosačka so stojacou obsluhou
NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Akumulatorska kosilnica za stoječega delavca
PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR
SV

Kosačica na bateriju na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Batteridriven förarledd gräsklippare
BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.
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Arkadan ayak kumandalı bataryalı çim biçme makinesi
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация ............................................................................
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .........................................................................................
ČESKY - Překlad původního návodu k používání ...........................................................................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning ................................................................
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ...............................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων ......................................................................
ENGLISH - Translation of the original instruction ...........................................................................
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .................................................................................
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge ......................................................................................
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....................................................................................
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale ...............................................................................
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........................................................................................
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása ............................................................................
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas ................................................................................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas ....................................................................
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства ................................................................
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....................................................
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen ............................................................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .................................................................................
PORTUGUÊS - Tradução do manual original ................................................................................
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului ..............................................................................
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .......................................................................
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie ................................................................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .......................................................................................
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ............................................................................................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original ...................................................................
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....................................................................................
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�1�

DATI TECNICI

�2�

Potenza nominale *

�3�
�4�

Velocità mass. di funzionamento motore *
Tensione e frequenza di alimentazione MAX
Tensione e frequenza di alimentazione
NOMINAL
Peso macchina *
Ampiezza di taglio
Codice dispositivo di taglio
Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura
Livello di potenza acustica garantito
Livello di vibrazioni (max.)
Incertezza di misura

�5�
�6�
�7�
�8�
�9�
�10�
�11�
�10�
�12�
�13�
�10�

EL 340 Li 48L

EL 380 Li 48L

EL 420 Li 48L

W

860

860

1300

min-1
V / d.c.

48

3200 (± 100) ÷ 3500 (- 200; 0)
48

48

V / d.c.

43.2

43.2

43.2

kg
cm

11 ÷ 12,5
34
181004465/0
77
1,78
90
0,82
91
0,8
0,42

13 ÷ 14,5
38
181004466/0
77
1,24
90
0,84
91
1,7
0,83

16 ÷ 18
42
181004467/0
82
1,55
95
0,78
95
1,5
1,21

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2

* Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.
�14�
�15�

ACCESSORI A RICHIESTA
Kit “mulching”

�16�

Batterie, mod.

�17�

Carica batteria, mod.


BT 520 Li 48
BT 540 Li 48
BT 550 Li 48
CG 500 Li 48
CGF 500 Li 48


BT 520 Li 48
BT 540 Li 48
BT 550 Li 48
CG 500 Li 48
CGF 500 Li 48


BT 540 Li 48
BT 550 Li 48
CG 500 Li 48
CGF 500 Li 48

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2] Номинална мощност *
[3] Максимална скорост
на функциониране на двигателя *
[4] Напрежение и честота на
захранване MAX
[5] Напрежение и честота на
захранване NOMINAL
[6] Тегло на машината *
[7] Широчина на косене
[8] Код на инструмента за рязане
[9] Ниво на звуково налягане (max.)
[10] Несигурност на измерване
[11] Измерено ниво на акустична мощност
(max.)
[12] Гарантирано ниво на акустична мощност
[13] Ниво на вибрации (max.)
[14] принадлежности по поръчка
[15] Набор за “Mulching”
[16] Акумулатори, модел
[17] Зарядно устройство, модел
* За специфични данни, вижте
посоченото на идентификационния
етикет на машината.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[1] 
DA - TEKNISKE DATA
[2] Nominel effekt *
[3] Motorens maks. driftshastighed *
[4] Forsyningsspænding og -frekvens
MAX
[5] Forsyningsspænding og -frekvens
NOMINAL
[6] Maskinens vægt *
[7] Klippebredde
[8] Skæreanordningens varenr
[9] Lydtryksniveau (max.)
[10] Måleusikkerhed
[11] Målt lydeffektniveau (max.)
[12] Garanteret lydeffektniveau
[13 Vibrationsniveau (max.)
[14] Ekstraudstyr
[15] Sæt til “mulching”
[16] Batterier, mod.
[17] Batterioplader, mod.

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Nennleistung *
[3] Max. Betriebsgeschwindigkeit
des Motors *
[4] Versorgungsspannung und -frequenz MAX
[5] Versorgungsspannung und -frequenz NOMINAL
[6] Maschinengewicht *
[7] Schnittbreite
[8] Nummer Schneidwerkzeug
[9] Schalldruckpegel (max.)
[10] Messungenauigkeit
[11] Gemessener Schallleistungspegel
(max.)
[12] Garantierter Schallleistungspegel
[13] Vibrationspegel (max.)
[14] Sonderzubehör
[15] “Mulching-Kit”
[16] Batterien, Mod.
[17] Batterieladegerät, Mod.
* Für die genaue Angabe nehmen Sie
bitte auf das Typenschild der Maschine
Bezug.

[1] 
EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2] Ο
 νομαστική ισχύς *
[3] Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα *
[4] Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας MAX
[5] Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας
NOMINAL
[6] Βάρος μηχανήματος *
[7] Πλάτος κοπής
[8] Κωδικός συστήματος κοπής
[9] Στάθμη ακουστικής πίεσης (max.)
[10] Αβεβαιότητα μέτρησης
[11] Μετρημένη στάθμη ακουστικής
ισχύος (max.)
[12] Εγγυημένη στάθμη ακουστικής
ισχύος
[13] Επίπεδο κραδασμών (max.)
[14] αιτουμενα παρελκομενα
[16] Σετ “Mulching” (ψιλοτεμαχισμού)
[16] Μπαταρίες, μοντ.
[17] Φορτιστής μπαταρίας, μοντ.
* Για το συγκεκριμένο στοιχείο,
ελέγξτε τα όσα αναγράφονται
στην ετικέτα προσδιορισμού του
μηχανήματος.

[1] E
 S - DATOS TÉCNICOS
[2] Potencia nominal *
[3] Velocidad máx. de funcionamiento
motor *
[4] Tensión y Frecuencia de alimentación MAX
[5] Tensión y Frecuencia de alimentación NOMINAL
[6] Peso máquina *
[7] Amplitud de corte
[8] Código dispositivo de corte
[9] Nivel de presión acústica (max.)
[10] Incertidumbre de medida
[11] Nivel de potencia acústica medido
(max.)
[12] Nivel de potencia acústica garantizado
[13] N
 ivel de vibraciones (max.)
[14] Accesorios bajo pedido
[15] Kit para “Mulching”
[16] Baterías, mod.
[17] Cargador de batería, mod.
* Para el dato específico, hacer referencia a lo indicado en la etiqueta de
identificación de la máquina.

[1] 
ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nominaalvõimsus *
[3] Mootori töötamise maks. kiirus *
[4] Toite pinge ja sagedus MAX
[5] Toite pinge ja sagedus NOMINAL
[6] Masina kaal *
[7] Lõikelaius
[8] Lõikeseadme kood
[9] Helirõhu tase (max.)
[10] Mõõtemääramatus
[11] Mõõdetud müravõimsuse tase
(max.)
[12] Garanteeritud müravõimsuse tase
[13] Vibratsioonide tase (max.)
[14] Tellimusel lisatarvikud
[15] ”Multsimis” komplekt
[16] Aku, mud.
[17] Akulaadija, mud.

* For disse data henvises til hvad der
er angivet på maskinens identifikationsmærkat.
[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] N
 ominal power*
[3] Max. motor operating speed *
[4] Power supply frequency and
voltage MAX
[5] Power supply frequency and voltage NOMINAL
[6] Machine weight *
[7] Cutting width
[8] Cutting means code
[9] Acoustic pressure level (max.)
[10] Measurement uncertainty
[11] Measured acoustic power level
(max.)
[12] Guaranteed acoustic power level
[13] Vibration level (max.)
[14] Accessories available on request
[15] Mulching kit
[16] Batteries, mod.
[17] Battery charger, mod.
* Please refer to the data indicated on
the machine’s identification label for the
exact figure.

 S - TEHNIČKI PODACI
B
Nazivna snaga *
Maks. brzina rada motora *
Napon i frekvencija napajanja MAX
Napon i frekvencija napajanja
NOMINAL
[6] Težina mašine *
[7] Širina košenja
[8] Šifra rezne glave
[9] Razina zvučnog pritiska (max.)
[10] Mjerna nesigurnost
[11] Izmjerena razina zvučne snage
(max.)
[12] Garantovana razina zvučne snage
[13] Razina vibracija (max.)
[14] Dodatna oprema na zahtjev
[15] Pribor za malčiranje
[16] Baterije, mod.
[17] Punjač baterije, mod.
* Za specifični podatak, pogledajte
što je navedeno na identifikacijskoj
naljepnici mašine.

[1] 
CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Jmenovitý výkon *
[3] Maximální rychlost činnosti motoru
*
[4] Napájecí napětí a frekvence MAX
[5] Napájecí napětí a frekvence
NOMINAL
[6] Hmotnost stroje *
[7] Šířka sečení
[8] Kód sekacího zařízení
[9] Úroveň akustického tlaku (max.)
[10] Nepřesnost měření
[11] Úroveň naměřeného akustického
výkonu (max.)
[12] Úroveň zaručeného akustického
výkonu
[13] Úroveň vibrací (max.)
[14] Příslušenství na požádaní
[15] Sada pro Mulčování
[16] Akumulátor, mod.
[17] N
 abíječka akumulátoru, mod.
* Ohledně uvedeného údaje vycházejte
z hodnoty uvedené na identifikačním
štítku stroje.

* Konkreetse info jaoks viidata masina
identifitseerimisetiketil märgitule.

[1] 
FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Nimellisteho *
[3] Moottorin maksimaalinen
toimintanopeus *
[4] Syöttöjännite ja -taajuus MAX
[5] Syöttöjännite ja -taajuus NOMINAL
[6] Laitteen paino *
[7] Leikkuuleveys
[8] Leikkuuvälineen koodi
[9] Akustisen paineen taso (max.)
[10] Mittauksen epävarmuus
[11] Mitattu äänitehotaso (max.)
[12] Taattu äänitehotaso
[13] Tärinätaso (max.)
[14] Tilattavat lisävarusteet
[15] Silppuamisvarusteet
[16 Akut, malli
[17] Akkulaturi, malli
* Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

[1] 
HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Névleges teljesítmény *
[3] A motor max. üzemi sebessége *
[4] Tápfeszültség és -frekvencia MAX
[5] Tápfeszültség és -frekvencia
NOMINAL
[6] A gép tömege *
[7] Munkaszélesség
[8] Vágóegység kódszáma
[9] Hangnyomásszint (max.)
[10] Mérési bizonytalanság
[11] Mért zajteljesítmény szint (max.)
[12] Garantált zajteljesítmény szint
[13] Vibrációszint (max.)
[14] Rendelhető tartozékok
[15] “Mulcsozó” készlet
[16] Akkumulátorok, típus
[17] Akkumulátortöltő, típusa
* A pontos adatot lásd a gép azonosító
adattábláján.

[1] 
MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Номинална моќност *
[3] Максимална брзина при работа
на моторот *
[4] Волтажа и вид на напојување MAX
[5] Волтажа и вид на напојување
NOMINAL
[6] Тежина на машината *
[7] Обем на косење
[8] Код на уредот за сечење
[9] Ниво на акустичен притисок (max.)
[10] Отстапување од мерењата
[11] Измерено ниво на акустична
моќност (max.)
[12] Гарантирано ниво на акустична
моќност
[13] Ниво на вибрации (max.)
[14] додатоци достапни на барање
[15] Комплет за „мелење“
[16] Батерии, модели
[17] Полнач за батерија, модел
* За одреден податок, проверете
дали истиот е посочен на етикетата
за идентификација на машината.

[1] F
 R - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2] Puissance nominale*
[3] Vitesse max. de fonctionnement du
moteur*
[4] Tension et fréquence d’alimentation MAX
[5] Tension et fréquence d’alimentation*
NOMINAL
[6] Poids machine*
[7] Largeur de coupe
[8] Code organe de coupe
[9] Niveau de pression acoustique (max.)
[10] Incertitude de la mesure
[11] Niveau de puissance acoustique
mesuré (max.)
[12] Niveau de puissance acoustique garanti
[13] Niveau de vibrations (max.)
[14] Accessoires sur demande
[15] Kit “Mulching”
[16] Batteries, mod.
[17] Chargeur de batterie, mod.
* Pour la valeur spécifique, se référer à ce
qui est indiqué sur la plaque d’identification
de la machine.

[1] 
HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga*
[3] Maks. brzina rada motora*
[4] Napon i frekvencija napajanja MAX
[5] Napon i frekvencija napajanja
NOMINAL
[6] Težina stroja*
[7] Širina košnje
[8] Šifra noža
[9] Razina zvučnog tlaka (max.)
[10] Mjerna nesigurnost
[11] Izmjerena razina zvučne snage
(max.)
[12] Zajamčena razina zvučne snage
[13] Razina vibracija (max.)
[14] Dodatni pribor na upit
[15] Komplet za “malčiranje”
[16] Baterije, mod.
[17] Punjač baterija, mod.

[1] 
LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] V
 ardinė galia *
[3] Maksimalus variklio veikimo greitis *
[4] Maitinimo įtampa ir dažnis MAX
[5] Maitinimo įtampa ir dažnis NOMINAL
[6] Įrenginio svoris*
[7] Pjovimo plotis
[8] Pjovimo įtaiso kodas
[9] Garso slėgio lygis (max.)
[10] Matavimo paklaida
[11] Išmatuotas garso galios lygis
(max.)
[12] Garantuojamas garso galios lygis
[13] Vibracijų lygis (max.)
[14] Priedai, kuriuos galima užsisakyti
[15] „Mulčiavimo“ rinkinys
[16] Akumuliatoriai, mod.
[17] Akumuliatoriaus įkroviklis, mod.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Nominālā jauda *
[3] M
 aks. dzinēja griešanās ātrums *
[4] Barošanas spriegums un frekvence
MAX
[5] Barošanas spriegums un frekvence
NOMINAL
[6] M
 ašīnas svars *
[7] Pļaušanas platums
[8] Griezējierīces kods
[9] Skaņas spiediena līmenis (max.)
[10] Mērījumu kļūda
[11] Izmērītais skaņas intensitātes
līmenis (max.)
[12] Garantētais skaņas intensitātes
līmenis
[13] Vibrāciju līmenis (max.)
[14] Piederumi pēc pieprasījuma
[15] „Mulčēšanas” komplekts
[16] Akumulatori, mod.
[17] Akumulatoru lādētājs, mod.
* Precīza vērtība ir norādīta
mašīnas identifikācijas datu
plāksnītē.

* Konkretūs specifiniai duomenys
yra pateikti įrenginio identifikavimo
etiketėje.
[1] 
NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] N
 ominaal vermogen *
[3] Maximale snelheid voor de werking
van de motor *
[4] Spanning en frequentie voeding
MAX
[5] Spanning en frequentie voeding
NOMINAL
[6] Gewicht machine *
[7] Maaibreedte
[8] Code snij-inrichting
[9] Niveau geluidsdruk (max.)
[10] Meetonzekerheid
[11] Gemeten akoestisch vermogen
(max.)
[12] Gewaarborgd akoestisch vermogen
[13] Niveau trillingen (max.)
[14] Optionele accessoires
[15] Kit “Mulching”
[16] Accu’s, mod.
[17] Acculader, mod.
* Voor het specifiek gegeven,
verwijst men naar wat aangegeven
is op het identificatielabel van de
machine.

* Specifični podatak pogledajte na
identifikacijskoj etiketi stroja.

[1] 
NO - TEKNISKE DATA
[2] Nominell effekt *
[3] Motorens maks driftshastighet *
[4] Matespenning og -frekvens MAX
[5] Matespenning og -frekvens
NOMINAL
[6] Maskinvekt *
[7] Klippebredde
[8] Artikkelnummer for klippeinnretning
[9] Lydtrykknivå (max.)
[10] Måleusikkerhet
[11] Målt lydeffektnivå (max.)
[12] Garantert lydeffektnivå
[13] Vibrasjonsnivå (max.)
[14] Tilleggsutstyr på forespørsel
[15] Mulching-sett
[16] Batteri, mod.
[17] Batterilader, mod.
* For spesifikk informasjon, se referansen på maskinens identifikasjonsetikett.

[1] 
PL - DANE TECHNICZNE
[2] Moc znamionowa *
[3] Maks. prędkość obrotowa silnika *
[4] Napięcie i częstotliwość zasilania MAX
[5] Napięcie i częstotliwość zasilania
NOMINAL
[6] Masa maszyny *
[7] Szerokość koszenia
[8] Kod agregatu tnącego
[9] Poziom ciśnienia akustycznego (max.)
[10] Błąd pomiaru
[11] Poziom mocy akustycznej zmierzony (max.)
[12] Gwarantowany poziom mocy
akustycznej
[13] Poziom wibracji (max.)
[14] Akcesoria dostępne na zamówienie
[15] Zestaw mulczujący
[16] Akumulatory, mod.
[17] Ładowarka akumulatora, mod.
* W celu uzyskania konkretnych
danych, należy się odnieść do
wskazówek zamieszczonych na
tabliczce identyfikacyjnej maszyny.

[1] 
P T - DADOS TÉCNICOS
[2] Potência nominal *
[3] Velocidade máx. de funcionamento
motor *
[4] Tensão e frequência de alimentação MAX
[5] Tensão e frequência de alimentação NOMINAL
[6] Peso da máquina *
[7] Amplitude de corte
[8] Código dispositivo de corte
[9] Nível de pressão acústica (max.)
[10] Incerteza de medição
[11] Nível de potência acústica medido
(max.)
[12] Nível de potência acústica
garantido
[13] Nível de vibrações (max.)
[14] Acessórios a pedido
[15] Kit “Mulching”
[16] Baterias, mod.
[17] Carregador de bateria, mod.
* Para o dado específico, consultar
a etiqueta de identificação da
máquina.

[1] 
RO - DATE TEHNICE
[2] Putere nominală *
[3] Viteza max. de funcţionare a
motorului *
[4] Tensiunea şi frecvenţa de alimentare MAX
[5] Tensiunea şi frecvenţa de alimentare NOMINAL
[6] Greutatea maşinii *
[7] Lăţimea de tăiere
[8] Codul dispozitivului de tăiere
[9] Nivel de presiune acustică (max.)
[10] Nesiguranţă în măsurare
[11] Nivel de putere acustică măsurat
(max.)
[12] Nivel de putere acustică garantat
[13] Nivel de vibraţii (max.)
[14] Accesorii la cerere
[15] Kit de mărunțire „Mulching”
[16] Baterii, mod.
[17] Încărcător, mod.
* Pentru informația specifică,
consultați datele de pe eticheta de
identificare a mașinii.

[1] 
RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Номинальная мощность *
[3] Макс. число оборотов двигателя *
[4] Напряжение и частота питания MAX
[5] Напряжение и частота питания
NOMINAL
[6] Вес машины *
[7] Ширина скашивания
[8] Код режущего приспособления
[9] Уровень звукового давления (max.)
[10] Погрешность измерения
[11] Измеренный уровень звуковой
мощности (max.)
[12] Гарантируемый уровень звуковой
мощности
[13] Уровень вибрации (max.)
[14] принадлежности – навесные
орудия по заказу
[15] Комплект “Мульчирование”
[16] Батареи, мод.
[17] Зарядное устройство, мод.
* Точное значение см. на
идентификационном ярлыке машины.

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Menovitý výkon *
[3] Maximálna rýchlosť činnosti
motora *
[4] Napájacie napätie a frekvencia MAX
[5] Napájacie napätie a frekvencia
NOMINAL
[6] Hmotnosť stroja *
[7] Šírka kosenia
[8] Kód kosiaceho zariadenia
[9] Úroveň akustického tlaku (max.)
[10] Nepresnosť merania
[11] Úroveň nameraného akustického
výkonu (max.)
[12] Úroveň zaručeného akustického
výkonu
[13] Úroveň vibrácií (max.)
[14] Prídavné zariadenia na požiadanie
[15] Súprava pre Mulčovanie
[16] Akumulátor, mod.
[17] Nabíjačka akumulátora, mod.
* Ohľadne uvedeného parametra
vychádzajte z hodnoty uvedenej na
identifikačnom štítku stroja.

[1] 
SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] N
 azivna moč *
[3] Najvišja hitrost delovanja motorja *
[4] Napetost in frekvenca električnega
napajanja MAX
[5] Napetost in frekvenca električnega
napajanja NOMINAL
[6] Teža stroja *
[7] Širina reza
[8] Šifra rezalne naprave
[9] Raven zvočnega tlaka (max.)
[10] Merilna negotovost
[11] Izmerjena raven zvočne moči
(max.)
[12] Zajamčena raven zvočne moči
[13] Nivo vibracij (max.)
[14] Dodatni priključki na zahtevo
[15] Komplet za mulčenje
[16] Baterije, mod.
[17] Polnilnik baterije, mod.

[1] 
SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga *
[3] M
 aks. radna brzina motora *
[4] Napon i frekvencija napajanja MAX
[5] Napon i frekvencija napajanja
NOMINAL
[6] T
 ežina mašine *
[7] Š
 irina košenja
[8] Šifra rezne glave
[9] Nivo zvučnog pritiska (max.)
[10] Merna nesigurnost
[11] Izmereni nivo zvučne snage (max.)
[12] Garantovani nivo zvučne snage
[13] Nivo vibracija (max.)
[14] Dodatna oprema na zahtev
[15] Komplet za malčiranje
[16] Baterije, mod.
[17] Punjač baterije, mod.

[1] 
SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Nominell effekt *
[3] Motorns maximala funktionshastighet *
[4] Spänning och frekvens MAX
[5] Spänning och frekvens NOMINAL
[6] Maskinvikt *
[7] Skärbredd
[8] Skärenhetens kod
[9] Ljudtrycksnivå (max.)
[10] Tvivel med mått
[11] Uppmätt ljudeffektnivå (max.)
[12] Garanterad ljudeffektnivå
[13] Vibrationsnivå (max.)
[14] Fillvalstillbehör
[15] Sats för “Mulching”
[16] Batterier, mod.
[17] Batteriladdare, mod.

[1] 
TR - TEKNİK VERİLER
[2] Nominal güç *
[3] Motorun maksimum çalışma hızı *
[4] Besleme gerilimi ve frekansı MAX
[5] Besleme gerilimi ve frekansı
NOMINAL
[6] Makine ağırlığı *
[7] Kesim genişliği
[8] Kesim düzeni kodu
[9] Ses basınç seviyesi (max.)
[10] Ölçü belirsizliği
[11] Ölçülen ses gücü seviyesi (max.)
[12] Garanti edilen ses gücü seviyesi
[13] Titreşim seviyesi (max.)
[14] Talep üzerine aksesuarlar
[15] “Malçlama” kiti
[16] Bataryalar, mod.
[17] Batarya şarj cihazı, mod.

* Za specifični podatak, pogledajte
podatke navedene na identifikacijskoj nalepnici mašine.

* För specifik information, se uppgifterna på maskinens märkplåt.

* Za specifični podatek glej identifikacijsko nalepko stroja.

* Spesifik değer için, makine belirleme
etiketinde gösterilenleri referans alın.
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INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. Bevara för framtida bruk.
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1.
1.1

ALLMÄN INFORMATION
HUR DU LÄSER HANDBOKEN

ANMÄRKNING eller | VIKTIGT föreskrifter eller
annan information till tidigare anvisningar och som syftar
till att undvika skador på maskinen eller andra skador.
Symbolen
varnar om fara. Om denna varning inte
respekteras kan det leda till kroppsskador för dig eller
andra och/eller materialskador.
Avsnitten som markeras med en ruta med en grå
kant anger alternativa egenskaper som inte finns
i alla modeller som finns i den här handboken.
Kontrollera om egenskapen finns på din modell.
Alla indikeringar för främre, bakre, höger och
vänster utgår från användaren i arbetsställning.
2.
2.1

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
TRÄNING

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Lär dig att känna igen reglagen och
använd maskinen på lämpligt sätt. Lär dig att snabbt
stänga av motorn. Bristande iakttagelse av föreskrifterna och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar,
bränder och/eller allvarliga skador. Förvara alla varningar och instruktioner för framtida referens.
• Låt aldrig maskinen användas av barn eller av
personer som inte har nödvändig kännedom
om instruktionerna. Lokala bestämmelser kan
ange en åldersgräns för dess användning.
• Den här maskinen kan användas av barn från och med 8
år och av personer med fysiska, psykiska eller mentala
funktionshinder eller med dålig erfarenhet och/eller
kunskap, på villkor att de övervakas av en person eller
efter att de fått instruktioner om hur maskinen används
under säkra förhållanden och förstått de möjliga farorna.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
löpande underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
• Använd aldrig gräsklipparen med personer, särskilt barn,
eller djur i närheten. Barn måste övervakas av en vuxen.
• Använd aldrig maskinen om användaren är trött eller mår
dåligt, eller har tagit medicin, droger, alkohol eller andra
ämnen som kan påverka omdömet och uppmärksamheten.
• Tänk på att operatören eller användaren är ansvarig för
olyckor och risker som kan uppstå för andra personer eller
dessas egendom. Det ligger på ditt ansvar som användare
att bedöma vilka faror som kan uppstå i samband med
det aktuella arbetet. Du som användare är dessutom
skyldig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder
för din egen och andras säkerhet, framför allt vid
arbete i sluttningar, på ojämn, hal eller instabil mark.
• Om du vill överlämna eller låna ut maskinen
till andra, se till att användaren läser igenom
instruktionerna i denna handbok
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2.2

FÖRBEREDELSER

• Bär lämpliga kläder, arbetsskor med halksäkra
sulor och långbyxor. Sätt inte på maskinen barfota
eller med öppna sandaler. Bär hörselskydd.
• Bär inte skor, skjortor, halsband, armband, kläder
med fladdrande delar eller med snören eller
slipsar och hur som helst hängande eller stora
accessoarer som kan fångas in i maskinen eller i
föremål och material som finns på arbetsplatsen.
• Samla ihop långt hår.
• Bär arbetshandskar i alla situationer där
händerna kan utsättas för risk.
• Kontrollera arbetsplatsen noggrant och ta
bort allt som kan slungas iväg av maskinen
eller som kan skada skärsystemet/roterande
delar (stenar, ståltråd, ben, m.m.).
2.3

UNDER ANVÄNDNING

• Använd inte maskinen i områden med risk för
explosion, om det finns brandfarliga vätskor, gas
eller damm. Elektrisk utrustning avger gnistor
som kan sätta eld på damm eller ångor.
• Utsätt inte maskinen för regn eller fukt. Vatten kan
komma in i utrustningen vilket kan öka risken för elstötar.
• Arbeta endast i dagsljus eller med ett bra
konstgjort ljus och med bra sikt.
• Undvik att arbeta i blött skåp, under regn och
med risk för oväder, speciellt med åska.
• Var speciellt uppmärksam om marken är ojämn
(gupp, rännor), för sluttningar, dolda faror och
eventuella hinder som kan begränsa sikten.
• Var mycket uppmärksam i närheten av stup,
hål eller vallar. Maskinen kan välta om ett hjul
går över en kant eller om kanten rasar.
• Arbeta tvärgående i sluttningen och aldrig upp och ner.
Var mycket försiktig vid byte av riktning, kontrollera att
du står stadigt och att hjulen inte stöter emot hinder
(stenar, grenar, rötter osv.) som kan leda till att du
glider åt sidan eller förlorar kontrollen över maskinen.
• Maskinen får inte användas på sluttningar
större än 20°, oavsett körriktning
• Luta inte gräsklipparen för start. Starta den på
en jämn yta utan hinder eller högt gräs.
• Var mycket försiktig när du drar gräsklipparen
mot dig. Titta bakåt innan och under backningen
för att se till att det inte finns några hinder.
• Spring aldrig utan gå.
• Undvik att du dras av gräsklipparen.
• Håll alltid händer och fötter långt borta från
skärsystemet, både när motorn startas
och under maskinens användning.
• Håll dig alltid borta från tömningsöppningen.
• Använd aldrig maskinen med skadade skydd, skydd
som saknas eller sitter fel (uppsamlingspåse,
sidotömningens skydd, den bakre tömningens skydd).
• Koppla aldrig ur, inaktivera, ta bort eller mixtra
med säkerhetsanordningarna/mikrobrytarna.
Vid förstörelse eller olyckor under arbetet, stäng
omedelbart av motorn och ställ maskinen på avstånd
för att inte orsaka fler skador. vid olyckor som medför
personskador, ge omedelbart första hjälpen och kontakta sjukvård för nödvändig vård. Ta noggrant bort
eventuella rester som kan orsaka materialskador eller
skador på människor eller djur om de inte tas bort.

2.4

UNDERHÅLL, FÖRVARING

Ett regelbundet underhåll och en korrekt förvaring
bevarar maskinens säkerhet och dess prestandanivå.
• Kontrollera att det inte finns lösa eller skadade delar
efter varje användning. Byt skadade komponenter
om det behövs och dra eventuellt åt lösa skruvar och
bultar eller kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
• Använd aldrig maskinen med utslitna eller skadade
delar. Trasiga eller slitna delar måste bytas ut och får
aldrig repareras. Använd endast originalreservdelar.
• Under inställningar av maskinen, var mycket
uppmärksam för att undvika att fingrarna fångas in
mellan skärenheten i rörelse och maskinens fasta delar.
• För att minska risk för brand, lämna inte
behållarna med restmaterial inuti lokalen.
• Ställ undan maskinen:
–– Möjligen täckt med en presenning.
–– På en plats utom räckhåll för barn.
–– Se till att nycklar eller verktyg som använts
för underhållsarbetet tagits bort.
• Se till att maskinens rörelse inte leder till skador eller sår.
Ljud- och vibrationsnivån som anges i de här
instruktionerna är maximivärden för användning av
maskinen. Användningen av en skärenhet i obalans,
en för hög hastighet, inget underhåll, påverkar väsentligen ljud- och vibrationsemissioner. Därför måste du
använda skydd mot möjliga skador orsakas av en hög
ljudnivå och vibrationspåkänningar. Förutse ett underhåll av maskinen, bär hörselskydd och ta pauser under
arbetet.
2.5

BATTERI/BATTERILADDARE

VIKTIGT De följande säkerhetsnormerna omfattar
säkerhetsföreskrifter i batteriets och batteriladdarens
bruksanvisning i bilaga till maskinen.

• För att ladda batterier, använd endast batteriladdare
som rekommenderas av tillverkaren. En olämplig
batteriladdare kan orsaka elektriska stötar, överhettning
eller läcka av korrosiv vätska från batteriet.
• Använd endast de specifika batterierna som
förutses för ditt verktyg. En användning av andra
batterier kan orsaka skador och brandrisk.
• Håll batteriet som inte används på avstånd från
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små
metalldelar som kan orsaka en kortslutning på
kontakterna. En kortslutning mellan batterikontakterna
kan medföra förbränning eller brand.
• Använd inte batteriladdaren på platsen där det finns
ånga, antändbara ämnen eller på lättantändliga
ytor som papper, tyg, osv. Under uppladdning
blir batteriet varmt och kan orsaka brand.
• Under transporten av ackumulatorer, se till att
kontakterna inte kopplas mellan varandra och
använd inte metallbehållare för transport.
2.6

MILJÖSKYDD

• Följ noggrant lokala bestämmelser för bortskaffande
av emballage, trasiga delar och andra enheter som
kan medföra kraftiga miljöeffekter. avfallen får inte
kastas i soporna utan ska sorteras och överlämnas
till insamlingscentraler som återvinner materialen.
• Följ noggrant lokala bestämmelser för
bortskaffande av material som finns kvar.
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• När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen
i miljön, utan kontakta en insamlingscentral
enligt gällande lokala förordningar.

Släng inte elektriska apparater i
hushållsavfallet. Enligt det Europeiska
direktivet 2012/19/UE gällande bortskaffande
av elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationella normer,
urladdade elektriska apparater skall samlas upp separat
för att slutligen kunna återanvändas på ett eko-kompatibelt
sätt. Om elektrisk utrustning slängs på soptippen eller
på marken kan de giftiga ämnena nå vattennivån och på
så vis komma i kontakt med näringskedjan och skada
din hälsa och välmående. För mer information gällande
bortskaffande av produkten, kontakta kompetent
myndighet gällande hushållsavfall eller er återförsäljare.
Vid slutet av batteriernas livslängd,
ska de skaffas bort på ett miljövänligt
sätt. Batterier innehåller material som
kan vara farligt för dig och för miljön. Det
ska tas bort och deponeras separat på en
anläggning som kan hantera litiumjonbatterier.
En separat insamling av begagnade
produkter och emballage tillåter en
återvinning av materialen och en
återanvändning. Återanvändningen
av återvinningsmaterial förebygger en
miljöförorening och minskar råvarubehovet.
3.
3.1

LÄRA KÄNNA MASKINEN
BESKRIVNING AV MASKINEN
OCH AVSETT BRUK

Den här maskinen är en förarledd gräsklippare.
Maskinen består huvudsakligen av en motor
som aktiverar en skärenheten som sitter i
en kåpa med hjul och ett handtag.
Användaren ska alltid stå bakom handtaget för att köra
maskinen och aktivera huvudreglagen och därmed på
ett säkert avstånd från den roterande skärenheten.
När användaren lämnar maskinen stannar motorn och
den roterande enheten upp inom några sekunder.
3.1.1

Förutsedd användning

Denna maskin är konstruerad och byggd för
klippning av gräs i trädgårdar och gräsområden,
utfört av en använder till fots.
I allmänhet kan den här maskinen:
1. Klippa gräs och samla upp det i en uppsamlingspåse.
2. Klippa gräs och tömma ut det på marken på baksidan.
3. Klippa, mala och lägga gräset på marken
("mulching" - i förekommande fall).
En användning av speciella tillbehör, som förutses
av tillverkaren som originalutrustning eller som kan
köpas separat, gör att detta arbete kan utföras på
olika sätt som du kan se i den här handboken eller
i instruktionerna som medföljer varje tillbehör.
3.1.2

Felaktig användning

Vilken som helst annan användning än den
som anges ovan anses som farlig och orsakar
kroppsskador och/eller materialskador.

Följande anses som felaktig användning
(som exempel, men inte uteslutande):
–– Transport av andra personer, barn eller djur på
maskinen vilket kan leda till allvarliga skador
vid fall eller påverka en säker körning.
–– Transportera sig själv på maskinen.
–– Använda maskinen för att släpa eller skjuta laster.
–– Sätta på skärenheten i områden utan gräs.
–– Använda maskinen för att samla in löv eller skräp.
–– Använda maskinen för att klippa buskar
eller annan vegetation än gräs.
–– Maskinen används av flera personer.
VIKTIGT En felaktig användning av maskinen
medför att garantin upphör. I detta fall avsäger sig
tillverkaren allt ansvar och användaren ska stå
för utgifter som beror på egendomsskador eller
kroppsskador (användaren eller andra personer).
3.1.3

Typ av användare

Den här maskinen är avsedd för användning av
konsumenter, det vill säga för icke yrkesmässigt bruk.
Maskinen är avsedd för "fritidsbruk".
VIKTIGT Maskinen ska användas
av en enda användare.
3.2
A.

HUVUDKOMPONENTER (Fig. 1)
Chassi: Det är kåpan som täcker
den roterande skärenheten.

B.

Motor: gör så att skärsystemet rör sig.

C.

Skärenhet: Denna del är avsedd att klippa gräset.

D.

Bakre tömningsskydd: Det är en
skyddsanordning och förhindrar att
skärenheten slungar iväg föremål, som
eventuellt samlats upp, långt från maskinen.

E.

Uppsamlingspåse: Utöver att samla upp gräset
som klippts utgör den en säkerhetsfunktion genom
att förhindra att eventuella föremål som samlas upp
av skärenheten slungas iväg långt från maskinen.

F.

Handtag: Detta är användarens plats.
Längden gör att användaren alltid
håller sig på ett säkert avstånd från den
roterande skärenheten under arbetet.

G.
H.
I.

Brytare: startar/stänger av motorn och
kopplar samtidigt in/ur skärenheten.
Lucka till batterifack

Säkerhetsnyckel (frånkopplingsenhet): Nyckeln
för aktivering / inaktivering av maskinens elkrets.

J.

Batteri (om det inte medföljer med maskinen,
se kap. 13 ”tillbehör på beställning”)::
levererar energi för start av motorn. dess
egenskaper och användningsområden
beskrivs i en specifik bruksanvisning.

K.

Batteriladdare (om det inte medföljer med
maskinen, se kap. 13 ”tillbehör på beställning”):
enheter som används för uppladdning av batteriet.
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3.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IDENTIFIERINGSSKYLT (Fig. 1)
Ljudeffektsnivå.
EG-certifiering av överensstämmelse.
Tillverkningsår.
Typ av maskin.
Serienummer.
Tillverkarens namn och adress.
Artikelnummer.
Motorns maximala funktionshastighet.
Vikt i kg.
Utspänning och strömförsörjningsfrekvens.
Elektrisk skyddsklass.
Nominell effekt.

VIKTIGT Använd identifieringsuppgifterna
på produktens identifieringsskylt varje gång
som du kontaktar en serviceverkstad.
VIKTIGT Ett exempel på en försäkran om
överensstämmelse finns på de sista sidorna i handboken.
3.4

SÄKERHETSMÄRKNING(Fig. 2).

Olika symboler visas på maskinen.
Symbolernas betydelse:
Varning. Läs instruktionerna
innan maskinens används.
Fara! Risk för utslungande
föremål. Håll personer utanför
arbetsområdet under användningen.
Var försiktigt med den vassa
skärenheten. För aldrig in händer
eller fötter i utrymmet där skärenheten
sitter. Skärenheten fortsätter att
rotera även efter att motorn stängts
av. Ta bort säkerhetsnyckeln
(frånkopplingsanordningen)
innan underhållet.
Utsätt inte maskinen för regn eller fukt.
 arning för skärenheten:
V
Skärenheten fortsätter att rotera
även efter att motorn stängts av.

Av lagrings- och transportskäl har inte vissa
apparatkomponenter fabriksmonterats. Avlägsna
emballaget och montera komponenterna
enligt de följande instruktionerna.
Uppackningen och slutförandet av monteringen
ska utföras på en plan och stabil yta, med utrymme
som är tillräckligt för att flytta maskinen och emballagen med hjälp av lämpliga utrustningar. Använd inte
maskinen innan du avslutat anvisningarna i avsnittet
"MONTERING".
Innan monteringen, kontrollera att säkerhetsnyckeln inte sitter i sitt uttag.
4.1

UPPACKNING (Fig.3)

4.2

MONTERING AV SÄCKEN (Fig.4, Fig. 5)

4.3

MONTERING AV HANDTAGET

• EL 340 Li 48L - (Fig.6÷9)
• EL 380/420 Li 48L (Fig.10÷13)
5.
5.1

VIKTIGT Förstörda eller oläsliga etiketter måste bytas.
Beställ nya etiketter hos din auktoriserade serviceverkstad.
4.

MONTERING

Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i
kap. 2. Respektera noggrant de här anvisningarna för
att inte riskera allvarliga risker eller faror.

SÄKERHETSNYCKEL
(FRÅNKOPPLINGSENHET)

Nyckeln (Fig.14.A), som sitter inuti batterifacket,
aktiverar och avaktiverar maskinens elkrets.
Ta bort nyckeln och inaktivera elkretsen helt och hållet för
att förhindra en okontrollerad användning av maskinen.
VIKTIGT Ta bort säkerhetsnyckeln varje gång
som du lämnar maskinen eller inte använder den.
5.2
5.2.1

HANDTAG
Brytarreglage för start/stopp

Brytarreglaget (Fig.15.A, Fig.15.A.1) startar/stoppar
motorn och samtidigt kopplar in/ut skärsystemet.
Lägena som anges motsvarar:
Start.
Inkoppling av skärenheten.

Bara för elektriska gräsklippare
med matning från elnät.
Bara för elektriska gräsklippare
med matning från elnät.

STYRREGLAGE

Stopp.

6.

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i
kap. 2. Respektera noggrant de här anvisningarna för
att inte riskera allvarliga risker eller faror.
6.1

PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER (Fig.16)

Försäkra dig om att säkerhetsnyckeln inte sitter i dess säte.
Utför arbetet med stillastående skärenhet.
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6.1.1

Batterikontroll(Fig.17)

6.1.2

Inställning av maskinen inför arbetet

Åtgärd
1.
2.

OBS! Med denna maskin går det att klippa gräs på
olika sätt. Innan arbetet inleds ska maskinen ställas
in beroende på hur du vill utföra gräsklippningen.
a.

Förberedelse inför klippning och uppsamling
av gräs i uppsamlingspåsen (Fig.18)

b.

Arrangemang för klippning och bakre
tömning av gräset på marken (Fig.19)

1.

c.

Förberedelse inför klippning och malning
av gräs (funktion “mulching”) (Fig.20)

Starta maskinen (avs.
6.3 ).
Släpp strömbrytarreglaget (Fig. 29).

Justering av klipphöjd (Fig.21)

6.1.4

Reglering av handtagets
lutning (Fig.8, Fig.12)

6.2

Utför alltid säkerhetskontroller innan användning.
6.2.1

Kontroll av den allmänna säkerheten
Föremål

Resultat

2.

Skärenheten ska sättas i rörelse.
Säkerhetsspaken
ska ha en fri rörelse
utan att vara trög och
när man släpper dem
så ska den automatiskt och snabbt gå
tillbaka till neutral
position, som stoppa
skärsystemet.

START (Fig.23÷25)

Samtidigt som motorn startar kopplas skärenheten in.
6.4

SÄKERHETSKONTROLLER

1.

Om vilket som helst resultat skiljer sig från de
som anges i tabeller kan maskinen inte användas! Kontakta en serviceverkstad för att kontrollera fallet och för
en eventuell reparation.
6.3

6.1.3

Resultat

ARBETE (Fig.26)

VIKTIGT Om motorn stannar upp på grund
av överhettning under arbetet, måste du vänta i
ungefär 5 minuter innan den kan startas om.
6.4.1

Gräsklippning (Fig.27, Fig.28)

ANMÄRKNING Justera matningshastigheten och
klipphöjden efter gräsförhållandena (gräsets höjd, densitet
och fuktighet) och till mängden gräs som har tagits bort.

Handtag

Rena, torra.

Handtag

Korrekt fastsatt
till maskinen.

Skärenhet

Ren, ej skadad eller
sliten, hel, väl vässad.

Bakre tömningsskydd,
uppsamlingspåse

Hela. Inga skador.
Monterade riktigt.
Byt ut om skadade.

Skärststemet fortsätter att rotera under några
sekunder efter att den kopplats ur eller efter att motorn
stängts av.

Brytare

Spaken ska ha en fri
rörelse utan att vara trög
och när man släpper dem
så ska den automatiskt
och snabbt gå tillbaka
till neutral position.

Batteri

Ingen skada på höljet,
inga läckage.

•
•
•
•
•

Skruvar/muttrar på
maskinen och på
skärenheten

Väl åtdragna (inte lösa).
Ej skadade eller slitna.

Maskin

Inget tecken på skada
eller slitage.
Ingen onormal vibration.
Inget onormalt ljud.

6.4.2
6.5

Tömning av uppsamligspåsen
(Fig.29, Fig. 30)
STOPP (Fig.29)

VIKTIGT | Stoppa alltid maskinen.

Vid förflyttning mellan arbetsplatser.
När du kör på mark utan gräs.
Varje gång som de måste undvika ett hinder.
Innan klipphöjden ställs in.
Varje gång man avlägsnar eller sätter
in uppsamlingspåsen.

6.6

EFTER ANVÄNDNING(Fig.31÷33)

VIKTIGT Ta bort säkerhetsnyckeln varje gång
som du lämnar maskinen eller inte använder den.
7.

UNDERHÅLL

Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i
kap. 2. Respektera noggrant de här anvisningarna för
att inte riskera allvarliga risker eller faror.
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Innan du utför någon som helst kontroll, rengöring eller underhåll/reglering av apparaten:
• Stanna maskinen.
• Ta ut säkerhetsnyckeln (lämna aldrig
nyckeln insatt eller inom räckhåll för
barn eller olämpliga personer).
• Avlägsna batteriet.
• Se till att alla delar i rörelse har stannat upp helt.
• Låt motorn kallna innan maskinen ställs inomhus.
• Använd lämpliga kläder och arbetshandskar
i alla risksituationer för händerna.
• Läs igenom instruktionerna.
7.1
7.1.1

BATTERI
Batteriliv

Batterilivet (och därmed gräsområdet som kan
klippas innan laddningen) beror huvudsakligen på:
a.

Miljöfaktorer som skapar ett högre energibehov:

–– Klippning av tjockt, högt, fuktigt gräs.
b.

Maskinens klippbredd: ju större bredd
desto högre energibehov.

c.

Användarens beteende, som ska undvika:

–– Att ofta slå på och stänga av maskinen under arbetet.
–– En för låg klipphöjd i förhållande till gräsets tillstånd.
–– En för hög körhastighet för mängden
gräs som ska klippas.
OBS! Under arbetet skyddas batteriet mot en
total urladdning genom en skyddsanordning som
släcker maskinen och blockerar funktionen.

För att förbättra batterilivet rekommenderas det att:
–– Klippa gräset när gräsmattan är torr.
–– Klippa gräset ofta så att det inte blir för högt.
–– Ställ in en högre klipphöjd när gräset är mycket högt
och utför sedan en klippning till med lägre höjd.
–– Använd inte maskinen med funktionen
“mulching” när gräset är mycket högt.
Om du vill använda maskinen för arbeten som
varar längre än den tid som standardbatteriet
kan garantera är det möjligt att:
–– Köpa ett andra standardbatteri för att
omedelbart ersätta ett urladdat batteri,
utan att arbetet behövs avbrytas.
–– Köpa ett batteri med högre batteriliv i
förhållande till standardbatteriet (avs. 13.2).
7.1.2

Borttagning och uppladdning
av batteri (Fig.31÷33)

OBS Batteriet har ett skydd som förhindrar uppladdning
om omgivningstemperaturen inte är mellan 0 och +45 °C.
OBS Batteriet kan laddas när som helst,
även delvis, utan risken att det skadas.

7.2

RENGÖRING (Fig.34)

Efter varje användning, gör rent enligt
de följande instruktionerna.
7.2.1

Rengöring av maskinen (Fig.35÷38)

7.2.2

Rengöring av skärenhetsgruppen

VIKTIGT Luta maskinen åt sidan och se till att
maskinen är stabil innan du utför något ingripande.

Ta bort gräsresterna och lera som samlats inuti chassit för
att undvika att de kan försvåra nästa start då de torkat.
7.2.3
7.3

Rengöring av säcken (Fig.39)
SKÄRSYSTEM (Fig.40÷43)

Vidrör inte skärenheten förrän nyckeln avlägsnats
och skärenheten står helt still. Se till att skärsystemet
kan röra sig, även om nyckeln har tagits bort.
Alla åtgärder gällande skärenheterna (nedmontering, slipning, justering, reparation, återmontering
och/eller byte) är tunga arbeten som kräver en specifik
kompetens och användning av lämpliga utrustningar.
Av säkerhetsskäl krävs det därför att de alltid utförs på
en serviceverkstad.
Byt alltid de skadade, deformerade eller slitna
skärenheter tillsammans med skruvarna, för att bibehålla balansen.
VIKTIGT Använd alltid originella skärenheter med
koden som anges i tabellen "Tekniska specifikationer".

Med tanke på produktens utveckling, kan den
ovannämnda skärenheter i tabellen "Tekniska
specifikationer" kan ersättas med andra, med liknande
egenskaper ifråga om utbytbarhet och funktionssäkerhet.
8.

FÖRVARING

Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i
kap. 2. Respektera noggrant de här anvisningarna för
att inte riskera allvarliga risker eller faror.
8.1
8.1.1

AVSTÄLLNING AV MASKINEN (Fig.43÷46)
Vertikal avställning av maskinen
(EL 380/420 Li 48L)

Vid behov kan maskinen ställas
vertikalt, upphängd på en krok.
Säkerställ att kroken och fästsystemet passar
och kan bära maskinens vikt; var uppmärksam och håll
lämplig uppsikt så att barn eller djur inte klättrar upp
på maskinen och belastar maskinen på kroken. Koppla
maskinen så att skärsystemet är riktat mot en vägg eller lämpligt skydd för att inte utgöra en fara vid kontakt,
även oavsiktlig eller slumpmässig, för personer, barn
eller djur.
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För att ställa maskinen vertikalt, släpp handtagen (Fig.
47.A) och vrid handtaget framåt så att tanden som
är märkt med «>» EXKLUSIVT sammanfaller med
området märkt "S" på tänderna, lås sedan handtagen.
Positionen måste vara densamma för båda sidorna.
8.2

Garantins omfattning är begränsad till reparation eller
ersättning av komponenten som anses vara felaktig.
Det rekommenderas att överlämna maskinen en gång
om året till en auktoriserad serviceverkstad för underhåll,
assistans och kontroll av säkerhetsanordningarna.
Garantins omfattning gäller om ett regelbundet
underhåll har utförts på maskinen.
Garantin täcker inte skador som beror på följande:
• Försummelse av att läsa bifogad
bruksanvisning (instruktionsbok).
• Professionell användning.
• Slarv, försummelse.
• Extern orsak (blixtnedslag, stötar, närvaro av
främmande kroppar inuti maskinen) eller olycka.
• Felaktig eller otillåten användning eller
montering av tillverkaren.
• Dåligt underhåll.
• Ändring av maskinen.
• Användning av icke-originalreservdelar
(anpassningsbara delar).
• Användning av tillbehör som inte levereras
av eller inte är godkända av tillverkaren.
Garantin täcker inte heller:
• Åtgärderna för löpande/särskilt underhåll
(beskrivs i instruktionsboken).
• Normalt slitage på förbrukningsmaterial som
skärenheter, hjul, säkerhetsbultar och kablage.
• Normalt slitage.
• Estetisk försämring av maskinen på
grund av användningen.
• Skärenheternas hållare.
• Eventuella extra kostnader i samband med aktivering
av garantin, som till exempel tillhandahållandet hos
användaren, transport av maskinen till återförsäljaren,
uthyrning av utrustning för utbyte eller anlitandet
av ett externt företag för alla underhållsarbeten.

FÖRVARING AV BATTERIET

Batteriet ska förvaras i skugga, på en sval plats utan fukt.
OBS! Vid långvarigt stillastående ska batteriet laddas
varannan månad för att förlänga dess livslängd.
9.

HANTERING OCH TRANSPORT
(Fig.29, Fig. 31, Fig. 34, Fig. 48÷53)

Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i
kap. 2. Respektera noggrant de här anvisningarna för
att inte riskera allvarliga risker eller faror.
10. SERVICE OCH REPARATIONER

Den här handboken ger alla anvisningar som behövs för att
använda maskinen och för ett korrekt löpande underhåll
som kan utföras av användaren. Alla justeringsingrepp och
underhåll som inte beskrivs i denna handbok måste utföras
av din Återförsäljare eller en specialiserat serviceverkstad.
Ingrepp som utförs av olämpliga strukturer eller av
ej kvalificerade personer medför att all slags garanti,
tillverkarens förpliktelse eller ansvar upphör att gälla.
• Icke-originalreservdelar och tillbehör godkänns
inte. Tillverkaren har inte någon som helst
ansvar eller förpliktelse vid en användning
av icke-originalreservdelar och tillbehör
vilket påverkar maskinens säkerhet.
11. GARANTINS TÄCKNING

Garantivillkoren är endast för konsumenter,
dvs inte professionella operatörer.
Garantin täcker alla brister i material och utförande,
som fastställts under garantiperioden av din
återförsäljare eller ett specialistcenter.

Användaren skyddas av nationell lagstiftning.
Användarens rättigheter enligt nationell lagstiftning
begränsas inte på något sätt av denna garanti.

12. FELSÖKNING
Om felen kvarstår efter åtgärd enligt beskrivningarna, kontakta din återförsäljare.
FEL
1.

2.

Motorn startar inte när
brytaren aktiveras.

Motorn är igång med
skärsystemet roterar inte

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Säkerhetsnyckel saknas
eller sitter inte i riktigt.

Sätt i nyckeln (Fig. 23).

Batteriet saknas eller sitter fel.

Öppna luckan och se till att batteriet
sitter riktigt i facket (Fig. 23)

Urladdat batteri.

Kontrollera laddningen och
ladda batteriet (Fig. 32).

Motorn startar inte direkt.

Håll brytaren intryckt i 2-3 sekunder (Fig. 25).

Värmeskyddet har utlösts p.g.a.
överhettning av motorn.

Vänta minst 5 minuter och starta
sedan om maskinen.

Fäst skärenheten som sitter löst.

Stanna motorn omedelbart och
ta bort säkerhetsnyckeln.
Kontakta ett servicecenter för kontroll,
byten eller reparationer (avs. 7.3).
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3.

Motorn stannar under
arbete.

Batteriet sitter fel.

Öppna luckan och se till att batteriet
sitter riktigt i facket (Fig. 23).

Urladdat batteri.

Kontrollera laddningen och
ladda batteriet (Fig. 32).

Tilltäppningar som förhindrar
rotationen på skärenheten.

Ta ut säkerhetsnyckeln, ta på dig
arbetshandskar och ta bort gräs och
skräp som finns i maskinens nedre
del och/eller i tömningskanalen.

Värmeskyddet har utlösts p.g.a.
överhettning av motorn.

Värmeskyddet har för en för hög
strömförbrukning som beror på:
• Avlägsna för högt gräs.
• Tilltäppningar som förhindrar
rotationen på skärenheten.
• Alltför mycket ansamlade gräsrester
inuti chassit och i tömningskanalen.

Vänta minst 5 minuter och starta
sedan om maskinen.

• Ställ in en högre klipphöjd när gräset
är mycket högt och utför sedan en
klippning till med lägre höjd
• Ta bort tilltäppningar (avs. 7.2.2).
• Gör rent maskinen (avs. 7.2.1)
Vänta minst 5 minuter och starta
sedan om maskinen.

4.

Det klippta gräset
samlas inte längre upp
i uppsamlingspåsen.

Skärenheten har träffat ett främmande
föremål och fått en stöt.

Stanna motorn omedelbart och
ta bort säkerhetsnyckeln.
Kontrollera på skada och kontakta
ett servicecenter för att eventuellt
byta ut skärenheten (avs. 7.3).

Chassiet är smutsigt på insidan.

Rengör chassiet på insidan för
att underlätta gräsets väg mot
uppsamlingspåsen (avs. 7.2.2).

5.

Gräset är svårt att klippa.

Skärenheten är inte i gott skick.

Kontakta ett servicecenter för att
slipa eller byta skärenheten.

6.

Överdrivna buller och/
eller vibrationer skapas under arbetet.

Fäst skärenheten som sitter löst eller
så kan skärenheten vara skadad.

Stanna motorn omedelbart och
ta bort säkerhetsnyckeln.
Kontakta ett servicecenter för kontroll,
byten eller reparationer (avs. 7.3).

7.

Lågt batteriliv.

Tunga arbetsvillkor med
högre strömförbrukning.

Underlätta användningen (avs. 7.1.1).

Batteriet räcker inte för
arbetet som ska utföras.

Använd ett andra batteri eller ett
förbättrat batteri (avs. 13.2).

Batteriet är inte rätt anslutet
i batteriladdaren.

Kontrollera att det sitter riktigt (Fig. 32).

Olämpliga miljövillkor.

Ladda i en omgivning med lämplig
temperatur (se instruktionsboken
för batteriet/batteriladdaren).

Kontakterna är smutsiga.

Gör rent kontakterna.

Batteriladdaren är inte spänningssatt.

Kontrollera att kontakten sitter i och
att strömuttaget är spänningssatt.

Skadad batteriladdare.

Byt mot en original reservdel.

8.

Batteriladdaren laddar inte batteriet.

Om problemet fortsätter, se handboken
till batteriet/batteriladdaren.

SV - 8

13. TILLBEHÖR PÅ BESTÄLLNING
13.1

SATS FÖR "MULCHING"

Maler det klippta gräset och lämnar det på
gräsmattan eller samlar in det i påsen (för
maskiner med denna möjlighet) (Fig.54.A.).
13.2

BATTERIER

Det finns batterier med olika kapaciteter för
att passa specifika arbetsmoment (Fig. 54.B).
Listan över batterier för den här maskinen finns i
tabellen i tabellen "Tekniska specifikationer".
13.3

BATTERILADDARE

Enheten som används för att ladda batteriet (Fig.54.C).
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