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Elektrinis genėtuvas
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote šį elektrinį genėtuvą. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, 
atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį, kad galėtumėte pasinaudoti 
ateityje.
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1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
Svarbus įspėjimas dėl saugos

   Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol 
neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis. 

 Laikykite prietaisą sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
   Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus. Nesivadovaujant šiais įspėjimais arba nurodymais, 

galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) patirti sunkių sužeidimų.

Pakuotė

Šis gaminys įdėtas į pakuotę, kuri apsaugo jį nuo pažeidimų vežant. Šią pakuotę galima perdirbti 
ir panaudoti pakartotinai.

Naudotojo vadovas

Pastaba: Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir naudotojo 
vadovą. Susipažinkite su valdymo elementais ir išmokite tinkamai naudoti prietaisą. Laikykite šį 
naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau. 

Pastaba: Jeigu šį prietaisą kam nors perduosite, kartu atiduokite ir naudotojo vadovą. Norint 
tinkamai naudoti šį prietaisą, būtina vadovautis šiame naudotojo vadove pateiktais nurodymais. 
Šiame naudotojo vadove taip pat pateikiami nurodymai, kaip šį gaminį naudoti, techniškai 
prižiūrėti ir remontuoti.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalą, 

patirtą nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų.

Bendrosios saugos taisyklės



LT

ELEKTRINIS GENĖTUVAS NAUDOTOJO VADOVAS

78

2.  ANT PRIETAISO ESANČIŲ ĮSPĖJAMŲJŲ 
ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS

Bendrieji įspėjimai dėl pavojų

Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Jeigu maitinimo kabelis būtų pažeistas arba įpjautas, nedelsdami ištraukite kištuką 
iš elektros lizdo.

Nedirbkite lietui lyjant arba esant nepalankioms oro sąlygoms.

Dirbdami naudokite saugos priemones.

3.  PRIETAISO APRAŠYMAS IR PAKUOTĖS 
TURINYS

Prietaiso aprašymas (žr. pav. 1)

1 Genėtuvo geležtės
2 Apsauginis korpusas genėtuvo geležtėms
3 Saugos jungiklis
4 Pagrindinis elektros jungiklis

5 Maitinimo laidas
6 Kabelio įtempimo mažinimo įtaisas
7 Apsauginis gaubtas

Pakuotės sudėtis

Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės ir patikrinkite, ar joje yra visos šios dalys:

DĖMESIO: Geležtės yra aštrios!

 Elektrinis genėtuvas 
 Genėtuvo apsauginė kirpimo geležtė
  Naudotojo vadovas

Jeigu kokių nors dalių trūksta arba jos apgadintos, susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote šį prietaisą.

Ant prietaiso esančių įspėjamųjų ženklų paaiškinimas | Prietaiso aprašymas ir pakuotės turinys



LT 79

FZN 2001-E

Paruošimas naudojimui | Nurodymai, kaip tinkamai naudoti šį įrankį

4. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Prietaiso įjungimas

Prietaiso elektros kištuką (1 pav., Nr. 5) privaloma prijungti prie ilginimo kabelio (nepateiktas), 
pritvirtinto įtempimo mažinimo įtaisu (Nr. 6)

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

DĖMESIO: Prieš prijungdami prie elektros tinklo, visuomet patikrinkite, ar jungiklis yra išjungtas. 
Įjunkite elektros kištuką į tinklo lizdą, turintį apsaugą nuo elektros nuotėkio.

Paimkite už prietaiso rankenos ir nykščiu paspauskite saugos jungiklį (1, 3 pav.). Tada paspauskite 
prietaiso maitinimo jungiklį (5). Prietaisas išjungiamas atleidžiant maitinimo jungiklį.

DĖMESIO: Įjungimo jungiklį įjunkite arba išjunkite atsargiai, pagal gamintojo nurodymus. 
Išjungus prietaisą, jis dar kelias sekundes lėtės ir galiausiai sustos. Norėdami vėl įjungti prietaisą, 
prieš tai palaukite, kol variklis ir geležtės nustos judėti. Nejunginėkite prietaiso dažnai per trumpą 
laikotarpį.

5.  NURODYMAI, KAIP TINKAMAI NAUDOTI 
ŠĮ ĮRANKĮ

  Nedirbkite su genėtuvu basi arba avėdami atvirus sandalus. Visada avėkite tvirtus uždarus 
batus neslidžiais batais ir ilgas kelnes. Rekomenduojama mūvėti patvarias pirštines, avėti batus 
neslystančiu padu ir dėvėti apsauginius akinius.

  Gerai patikrinkite zoną, kurioje dirbsite su genėtuvu ir iš jos pašalinkite visas vielas bei kitus pašalinius 
objektus.

  Prieš pradėdami dirbti su genėtuvu, nuodugniai patikrinkite geležtės agregatą, ar jis nepažeistas. 
Nenaudokite pažeistų įrankių.

  Jokiu būdu nerinkite lūžusių ir nukirptų šakų rankomis veikiant genėtuvui.
  Išmokite, kaip greitai išjungti genėtuvą, kad prireikus galėtumėte tai padaryti.
  Jokiu būdu nenaudokite genėtuvo su pažeistu arba netinkamai pritvirtintu apsauginiu dangčiu.
  Dirbdami būtinai laikykite genėtuvą abiem rankomis.
  Užtikrinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų gerai pritvirtinti, kad genėtuvu visada būtų saugu dirbti.
  Užtikrinkite, kad įrankis neperkaistų, kadangi toliau dirbant su perkaitusiu prietaisu rizikuojama 

pažeisti jo  komponentus.
  Nedėkite ant įrankio viršaus jokių daiktų.
  Neremontuokite įrankio patys: būtinai nugabenkite jį remontuoti į įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba 

pardavėjui.
  Maitinimo laidą laikykite saugiu atstumu nuo darbinės zonos.
  Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar maitinimo laidas nepažeistas. Prireikus jį pakeiskite.
  Prieš pradėdami vykdyti bet kokius reguliavimo, valymo darbus, taip pat – įpjovę, pažeidę ar 

sunarplioję laidą išjunkite įrankį ir atjunkite maitinimo kištuką nuo maitinimo lizdo.
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  Išjungus genėtuvą, geležtės dar kelias sekundes juda. Perspėjimas! Nelieskite judančių geležčių.
  Prijunkite maitinimo kištuką prie ilgintuvo lizdo, išvyniokite šio laidą ir prijunkite jo kištuką prie 

230–240 V/50 Hz maitinimo lizdo. 
  Kirpdami judinkite įrankį išilgai kirpimo linijos, kad stiebai ir šakos patektų tiesiai tarp genėtuvo geležčių.
  Dvipusė geležtė leidžia kirpti abiem kryptimis arba į šonus. 
  Pirmiausia nukirpkite gyvatvorės šonus, o tada – viršutinę dalį.
  Jei pageidaujate, kad gyvatvorės šonai būtų tiesūs, rekomenduojame kirpti aukštyn, augalo augimo 

kryptimi. Jei kirpsite iš viršaus žemyn, mažos šakelės links ir judės į gyvatvorės išorę: taip gyvatvorėje 
susidarys nelygiai nukirptos zonos ir skylės.

  Jei norite, kad šonai būtų tiesūs, per visą gyvatvorės ilgį pageidaujamame aukštyje nutieskite 
orientacinę juostą ir pasinaudokite ja kaip orientyru. Nukirpkite gyvatvorę tiesiai virš šios 
orientacinės juostos.

  Būkite atsargūs ir nenukirpkite pašalinių objektų, pvz., vielų, kurios gali pažeisti kirpimo geležtes 
ir jų pavaros mechanizmą.

 Rekomenduojame genėtuvo kirpimo geležtę sutepti apsaugine alyva.

6. NAUDOTOJO VADOVAS
Naudojimas

  Šio gaminio negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fi zinių arba protinių negalių, arba naudojimo 
patirties neturintys asmenys, nebent jie būtų tinkamai kvalifi kuoti arba išmokyti, kaip saugiai naudoti 
šį gaminį, arba su sąlyga, kad juos tinkamai prižiūrės kvalifi kuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.

  Būkite itin atsargūs, kai šį prietaisą naudojate šalia vaikų. Šį prietaisą visada laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

  Niekada neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams ir žmonėms, kurie nėra perskaitę šio naudotojo 
vadovo. Minimalus vartotojų amžius gali būti reglamentuojamas pagal vietos įstatymus. Vartotojas 
yra atsakingas už žalą, padarytą trečiosioms šalims, esančioms veikiančio prietaiso darbo vietoje.

  Jeigu būtina, naudokite saugos priemones (pirštines, darbo batus, akių apsaugas, respiratorius 
ir pan.). Asmeninės apsaugos priemonės padeda sumažinti susižalojimo pavojų. 

  Naudokite ausų apsaugas. Pernelyg didelis triukšmo lygis gali pažeisti klausą.
  Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų; saugokitės, kad judamosios 

dalys neįtrauktų plaukų, drabužių arba pirštinių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, 
papuošalus arba ilgus plaukus.

  Naudodami elektros įrankius, nuolat būkite dėmesingi, žiūrėkite ir galvokite, ką darote. Nenaudokite 
elektros įrankių, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Neatsargumo 
akimirka naudojant elektros įrankius gali baigtis sunkiu sužeidimu.

  Venkite situacijų, kai įrankis galėtų būti netyčia įjungtas. Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką 
į elektros lizdą, būtinai patikrinkite, ar svirtinis jungiklis yra išjungimo padėtyje. Nešant elektros 
įrankį uždėjus pirštą ant jo pagrindinio jungiklio arba įjungus jį į elektros lizdą, kai pagrindinis 
svirtinis jungiklis yra įjungimo padėtyje, galimas sužeidimas.

  Išlikite budrūs. Dirbdami visada išlaikykite tvirtą stovėseną ir pusiausvyrą. Tuomet esant netikėtoms 
situacijoms lengviau suvaldysite elektros įrankį.

  Naudodami įrankį, įsitikinkite, kad šalia nėra vaikų ir kitų asmenų. Išblaškyti, galite nesuvaldyti įrankio.
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Naudotojo vadovas

Naudojimo paskirtis

  Šis genėtuvas yra suprojektuotas aplink gyvenamuosius namus augančioms gyvatvorėms kirpti.
  Šis įrankis nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
  Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
  Saugos sumetimais šio prietaiso negalima naudoti vietoj variklio jokiems kitiems darbo įrankiams 

ir įrankių komplektams, nebent gamintojas specialiai leistų tai daryti.

Naudotojo vadovas

  Įjunkite ir naudokite šį prietaisą, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove, griežtai vadovaudamiesi 
visais nurodymais.

  Prieš atlikdami bet kokius tikrinimo, techninės priežiūros arba remonto darbus, atjunkite maitinimo 
laidą nuo elektros tinklo.

  Naudokite geros būklės įrankius darbams, kuriems jie yra skirti, atlikti.
  Dirbkite tik esant geram matomumui arba užtikrinkite pakankamą dirbtinį apšvietimą.
  Dirbdami būtinai stovėkite tvirtai, pasirinkę stabilią pozą. Nepamirškite, kad viena iš pagrindinių 

nelaimingų atsitikimų priežasčių – nugriuvimas.
  Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
  Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg 

didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
  Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
  Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite į šį prietaisą vandens 

ar kitų skysčių. Nenardinkite šio prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
 Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
  Nelieskite prietaiso dalių, kol jos visiškai nesustos. 
  Palaukite, kol variklis atvės, tik tuomet padėkite prietaisą į uždarą laikymo vietą.
  Jokiu būdu negalima patiems taisyti arba kokiu nors būdu pakeisti šį gaminį! Visus šio prietaiso 

remonto ir reguliavimo darbus patikėkite įgaliotojo techninės priežiūros centro meistrams arba 
pardavėjui. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali 
būti anuliuota.

  Gamintojas nėra atsakingas už žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį arba jo priedus. 
Tokios žalos pavyzdžiai: maisto produktų sugadinimas, sužalojimai, nudegimai, nuplikymai, 
gaisras ir pan.
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Prijungimas prie elektros tinklo

  Prieš įjungdami šį prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka įtampą, 
nurodytą prietaiso etiketėje. Šį prietaisą rekomenduojama jungti į elektros lizdą su 30 mA saugikliu. 
Nelieskite elektros kištuko šlapiomis rankomis.

  Jungiamojo elektros kištuko jungiamieji elementai privalo būti pagaminti iš gumos, minkšto 

PVC arba kitos, tokio pat atsparumo termoplastinės medžiagos, arba privalo būti padengta šia 

medžiaga.

  Naudojami elektros laidai privalo atitikti minimalius guminio kabelio H07RN-F parametrus, 

atsižvelgiant į standartą DIN 57 282/VDE 0282, ir privalo būti bent 1,5 mm2 skersmens. 

  Elektros kištuko jungtys privalo turėti apsaugotus kontaktus ir jungtis, apsaugotas nuo vandens 

purslų. 

  Prakiškite maitinimo laidą pro įtempimo mažinimo spaustuką, esantį ant kreipiamosios rankenos 

ir įkiškite į kombinuotąjį svirtinį jungiklį – elektros kištuką.

  Prieš naudodami patikrinkite, ar laidai nepažeisti ir ar nesimato medžiagos senėjimo požymių. 

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu elektros laidai nėra idealios būklės (tai taipogi taikytina 

variklio laidams). Jeigu kirpdami pažeisite maitinimo laidą, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką 

iš elektros lizdo ir tik tada tikrinkite pažeidimo vietą.

  Ilginimo laido skerspjūvis privalo atitikti vartotojo vadove nurodytą dydį ir privalo būti apsaugotas 

nuo vandens purslų. Elektros kištuko jungtis neturi gulėti vandenyje.

  Siekiant išvengti galimų pavojų, apgadintą prietaiso elektros kabelį leidžiama pakeisti tik įgaliotojo 

techninės priežiūros centro specialistui arba kitam kvalifi kuotam specialistui. Jei pažeistas prietaiso 

maitinimo laidas ar kištukas, tokio prietaiso naudoti negalima.

  Norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo laido.

  Venkite per trumpą laiką dažnai įjungti ir išjungti prietaisą, t. y. nežaiskite su jungikliu.

  Prieš reguliuodami prietaisą, jį valydami ir atlikdami jo tikrinimo, techninės priežiūros arba remonto 

darbus, išjunkite šį prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, ištraukdami maitinimo laido kištuką 

iš elektros lizdo.

  Elektros dalių remontą leidžiama atlikti tik įgaliotajam techninio aptarnavimo centrui arba pardavėjui.

  Atsitrenkus į pašalinį objektą, išjunkite variklį, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo, nustatykite 

pažeidimą ir atlikite reikiamus remonto darbus. Tik tuomet vėl įjunkite prietaisą ir tęskite darbą.

  Jeigu prietaisas pradėtų neįprastai vibruoti, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo 

ir patikrinkite prietaisą.

  Nedirbkite, jeigu ribojamas ilginimo laido judėjimas.

  Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių paviršių arba aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo laido 

sunkių daiktų. Laidą nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo neužkliūtų. Įsitikinkite, 

kad maitinimo laidas neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.

  Maitinimo laidas ir ilginimo laidas turi būti pakankamu atstumu nuo kirpimo mechanizmo. Elektros 

smūgio pavojus: visuomet stebėkite, kur yra maitinimo laidas.

  Įtampos svyravimai, kylantys šio prietaiso paleidimo metu, gali sukelti nepalankias tinklo sąlygas 

ir trukdžius kitiems prietaisams, įjungtiems į tą pačią grandinę. Tokiu atveju imkitės tinkamų 

priemonių (pvz., įjunkite prietaisą į kitą grandinę arba į grandinę su mažesne tariamąja varža).

  Būtinai naudokite tinkamus ilginimo laidus.

  Jeigu nenaudojate šio gaminio arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite, išjunkite jį 

ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminį.
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Naudotojo vadovas

Elektros sauga

DĖMESIO: Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą naudotojo vadovą. Nesilaikant 
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgis, gaisras arba galima sunkiai susižeisti.

  Genėtuvą galima jungti į bet kokį sieninį elektros lizdą (kintamosios srovės lizdą, kurio įtampa 

yra 230 V). Visgi leidžiama naudoti tik lizdą, apsaugotą 10 A saugikliu ir pertraukikliu nuo maks. 

30 mA srovės stiprio.

  Naudokite tik nepažeistus maitinimo laidus. Maitinimo laidų ilgis yra ribojamas (maks. 50 m), 

kitaip sumažės elektros variklio galia. Prietaiso maitinimo laidas turi būti 3 × 1,5 mm2 skersmens. 

Labai dažnai pažeidžiama elektrinio genėtuvo maitinimo laidų izoliacija.

  Izoliacijos pažeidimo priežastys:

 – pažeidimas pervažiavus maitinimo laidą

 – laido suspaudimas, kai jis priveriamas durimis, langais ir pan.

 – įtrūkimai dėl izoliacijos senėjimo

 – sutrūkę vietos dėl neprofesionalių sujungimų arba netinkamo laido nutiesimo.

  Taip pažeisti maitinimo laidai dažnai vis tiek naudojami, nepaisant, kad jie kelia mirtiną pavojų. 

Maitinimo laidai, elektros kištukai ir lizdai privalo atitikti šias sąlygas.

  Elektros kištukai ir ant maitinimo laidų esantys jungiamieji lizdai privalo būti pagaminti iš gumos 

ir apsaugoti nuo vandens purslų. Prijungti maitinimo laidai turi būti tam tikro ilgio. Reguliariai 

tikrinkite maitinimo ir ilginimo laidus, apžiūrėdami, ar jie nepažeisti. Patikros metu maitinimo laidai 

turi būti atjungti. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą. Taip pat apžiūrėkite maitinimo laidą, ar nėra 

įtrūkimų ties elektros kištuku ir jungiamuosius elektros lizdus.

  Jungiamųjų elektros lizdų jungiamieji elementai turi būti pagaminti iš gumos, minkšto PVC arba 

kitos, tokio pat atsparumo termoplastinės medžiagos, arba privalo būti padengta šia medžiaga.

  Kištukas turi atitikti KS 230 V/50 Hz rodiklį.

  Įrankio maitinimo laido kištukas turi tikti elektros lizdui. Jokiu būdu nemodifi kuokite elektros kištuko. 

Naudodami įžemintus įrankius, nenaudokite jokių elektros kištukų adapterių. Nepakeisti, elektros 

lizdus atitinkantys kištukai mažina elektros smūgio keliamą pavojų.

  Naudodami šį įrenginį, nelieskite įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, šildytuvų, elektrinių 

viryklių ir šaldytuvą . Kai jūsų kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.

  Saugokite elektros įrankį nuo lietaus arba drėgnos aplinkos. Į elektros įrankį patekus vandens, 

padidėja susižalojimo nuo elektros smūgio pavojus.

  Su maitinimo laidu reikia elgtis atsargiai. Niekada neneškite įrankio už elektros laido ir netraukite už 

laido, kai norite atjungti įrankį nuo elektros tinklo. Saugokite įrankį nuo tepaluotų, įkaitusių ir aštrių 

daiktų arba judamųjų dalių. Pažeistas arba suraizgytas elektros laidas didina elektros smūgio 

keliamą pavojų.

  Naudojant elektros įrankius drėgnoje aplinkoje, elektros grandinėje privaloma įrengti srovės stiprio 

apsaugą (RDS – likutinės srovės įtaisą). Naudojant elektros nuotėkio saugiklį, sumažėja elektros 

smūgio keliamas pavojus.
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7. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

  Elektros įrankius, priedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove, 
konkrečiam elektros įrankiui tinkamu būdu, ir atkreipkite dėmesį į darbo sąlygas bei darbą, kurį 
atliekate. Naudojant elektros įrankius ne pagal numatytąją jų paskirtį, gali kilti pavojų.

Techninė priežiūra

  Patikrinkite, ar nesimato prietaiso nusidėvėjimo požymių. 
  Reguliari prietaiso priežiūra užtikrina ilgą prietaiso naudojimą ir tinkamą veikimą
  Prieš pradėdami naudoti, visada patikrinkite, ar nėra nusidėvėjusių arba sugadintų dalių. 
  Pakeiskite pažeistas arba nusidėvėjusias dalis. Norėdami, kad prietaisas visuomet liktų 

subalansuotas, visada keiskite visą nusidėvėjusių arba pažeistų dalių komplektą.
  Nusidėvėjusias arba pažeistas prietaiso dalis gali keisti tik įgaliotojo aptarnavimo centro specialistas 

arba pardavėjas.
  Prieš pradėdami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.
  Norėdami nuvalyti plastikines šio prietaiso dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą 

šluostę. Nenaudokite ėsdinančių valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali sugadinti gaminio paviršių.
  Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.
  Neperkraukite elektros įrankio. Naudokite darbui atlikti tinkamą elektros įrankį. Naudojant tinkamą 

elektros įrankį, darbas bus atliktas greičiau ir saugiau.
  Nenaudokite įrankio, jeigu jo pagrindinis svirtinis jungiklis yra sugedęs. Visi elektros įrankiai, kurių 

jungikliai veikia netinkamai, yra pavojingi; juos privaloma pataisyti.
  Jeigu įrankio nenaudojate, laikykite jį vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje; taip pat 

neleiskite šio įrankio naudoti žmonėms, kurie nežino, kaip jis veikia, arba jeigu jie nėra perskaitę 
šio naudotojo vadovo. Nekvalifi kuotų žmonių naudojami elektros įrankiai kelia pavojų.

  Pjovimo įrankiai visada turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais 
pjovimo kraštais darbo metu mažiau stringa, juos lengviau valdyti.

  Nepalikite įjungtų elektros įrankių be priežiūros. Visada išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis visiškai 
sustos, tik tuomet padėkite jį į vietą.

Tvarkydami genėtuvo kirpimo geležtes arba jas valydami, mūvėkite pirštines. Baigę darbus 
patikrinkite, ar geležtės gerai pritvirtintos ir nepažeistos, taip pat patikrinkite kirpimo geležtės 
varžtus. Jei pažeidimas rimtas, nugabenkite įrankį į įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba pardavėjui 
remontuoti.

  Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba pardavėją, kurie remontui naudos 
originalias atsargines dalis. Taip užtikrinsite tinkamą elektros įrankio veikimą.

DĖMESIO: Naudojant šiam prietaisui neskirtus priedus ar įrankius, didėja susižalojimo rizika. 
Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

  Po kiekvieno darbo įrankį nuvalykite.
  Imkitės tinkamų priemonių, kad apsaugotumėte variklį nuo alyvos arba vandens poveikio.
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  Reguliariai tikrinkite, ar įprasto naudojimo metu įrankis nebuvo apgadintas. Patikrinkite, ar tinkamai 
sujungtos visos dalys; nenaudokite šio prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra sugadinta arba pamesta.

  Jeigu prietaisas sugadintas arba veikia netinkamai, kreipkitės įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba 
pardavėją.

Saugojimas

  Laikykite įrankį sausoje vietoje, pakankamu atstumu nuo šilumos šaltinių arba pavojingų garų. 
  Nestatykite ant prietaiso jokių daiktų.
  Genėtuvą reikia laikyti aukštesnėje, apsaugotoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  Laikykite genėtuvą saugioje ir sausoje vietoje, ant įrankio nedėkite jokių daiktų.

8. TECHNINIAI DUOMENYS

Įvesties įtampa/dažnis 230–240 V/50 Hz

Apsukos tuščiąja eiga 1 500 aps./min.

Įvesties galia 500 W

Darbinis ilgis 460 mm

Maksimalus šakos skersmuo 16 mm

Svoris 2,75 kg

Pasiliekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifi kacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir mes 

pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.
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9. „KĄ DARYTI, JEIGU...“
Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomos patikros ir procedūros, kurias galite išbandyti, jei jūsų įrankis 

ima veikti netinkamai. Jei šios instrukcijos nepadeda identifi kuoti arba pašalinti problemos, susisiekite 

su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami trikčių šalinimo procedūrą, išjunkite įrankį ir ištraukite elektros 

kištuką iš elektros lizdo.

Jeigu... Galima priežastis Sprendimas

Genėtuvas neveikia – Nėra maitinimo
– Sugedęs maitinimo lizdas
– Pažeistas ilgintuvo laidas

– Patikrinkite maitinimą
– Išmėginkite kitą maitinimo lizdą arba pakeiskite jį
–  Patikrinkite maitinimo laidą ir prireikus pakeiskite 

jį (susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru)

Genėtuvas veikia 
su pertrūkiais

–  Pažeistas ilgintuvo laidas

–  Vidinės elektros instaliacijos triktis

–  Pažeistas maitinimo jungiklis

–  Patikrinkite maitinimo laidą ir prireikus 
pakeiskite jį

–  Nedelsdami susisiekite su įgaliotuoju 
aptarnavimo centru

–  Nedelsdami susisiekite su įgaliotuoju 
aptarnavimo centru

Variklis veikia, tačiau 
geležtės nejuda

–  Vidinė triktis –  Nedelsdami susisiekite su įgaliotuoju 
aptarnavimo centru

Įkaito genėtuvo 
kirpimo geležtės

–  Geležtės atšipo
–  Genėtuvo kirpimo geležtės deformuotos
–  Dėl nepakankamo tepalo kiekio susidaro per 

didelė trintis

–  Nugabenkite geležtes pagaląsti
–  Nugabenkite geležtes suremontuoti
–  Panaudokite tepalo purškalą
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10. SENO PRIETAISO IŠMETIMAS

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA
Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas 
reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu 
su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti 
ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų 
surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite 
grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius 
gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti 
padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo 
savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius 
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos 
teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės 
reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje 
arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio 
suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes 
pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.
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