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Belaidė žoliapjovė ir krūmapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ačiū, kad įsigijote šią belaidę žoliapjovę, skirtą vejų pakraščiams pjauti ir gyvatvorėms 
formuoti. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo 
instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.
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Bendrosios saugos taisyklės

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.

Naudojimo instrukcija

Prieš pradėdami naudoti šį akumuliatorinį gręžtuvą, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir naudojimo 
instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir išmokite tinkamai naudoti prietaisą. Laikykite šį vartotojo vadovą 
saugioje. lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau. 

PASTABA: Jeigu šį prietaisą kam nors perduosite, kartu atiduokite ir naudojimo instrukciją. Norint 
tinkamai naudoti šį prietaisą, būtina vadovautis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. 
Šioje naudojimo instrukcijoje taip pat pateikiami nurodymai, kaip šį gaminį naudoti, techniškai prižiūrėti 
ir remontuoti.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalą, 
patirtą nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.
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2.  ANT PRIETAISO ESANČIŲ ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ 
PAAIŠKINIMAS

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Dirbdami naudokite saugos priemones.

Dirbdami mūvėkite apsauginius batus.

Atsargiai: įrenginyje yra aštrių dalių! Saugokite rankų ir kojų pirštus nuo sužalojimo.

Pavojus, kol išjungto prietaiso dalys nesustoja!

Saugokitės daiktų, kuriuos sviedžia besisukantys peiliai!

Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra jokių žmonių. Minimalus saugus atstumas yra 6 m.

Nenaudokite žoliapjovės netoli kabelių, elektros arba telefono linijų. Dirbdami išlaikykite bent 10 m 
atstumą virš įžemintų elektros linijų, kuriomis teka elektros srovė.

Nedirbkite lietui lyjant arba esant nepalankioms oro sąlygoms.

Ant kroviklio pažymėti ženklai

II apsaugos klasė

Kroviklį naudokite tik sausoje patalpoje.

Kroviklyje įrengtas apsauginis transformatorius.

Neigiami poliai



LT 91

FZN 4101-A / FZN 4102-AT

Prietaiso aprašymas ir pakuotės turinys | Prietaiso surinkimas

3.  PRIETAISO APRAŠYMAS IR PAKUOTĖS TURINYS
Prietaiso aprašymas (žr. pateiktą paveikslėlį)

1 Prietaiso korpusas
2 Sukiojama rankena 
3 Rankenos pasukimo jungiklis
4 Saugos jungiklis
5 Pagrindinis elektros jungiklis 
6 Peilių mechanizmas žolei pjauti
7 Peilių mechanizmas krūmams genėti
8 Sustumiamas strypas*

* modeliui FZN 4102-AT

9  Fiksavimo jungiklis sustumiamo strypo aukščiui 
nustatyti*

0  Apsauginis fiksatorius sustumiamam vamzdžiui 
tvirtinti

qa Papildomi ratukai su tvirtinimo varžtu*
qs Išimamas akumuliatorius 
qd Akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė
qf Maitinimo lizdas

Pakuotės sudėtis

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

  Belaidė žoliapjovė su peilių mechanizmu ir apsauginiu gaubtu žolei pjauti
  3,6 V akumuliatorius
  Peilių mechanizmas krūmams genėti
  Ratukai*
  Sustumiamas strypas*
  Akumuliatoriaus kroviklis 
  Vartotojo vadovas

* modeliui FZN 4102-AT

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

4. PRIETAISO SURINKIMAS
1.  Gaminys yra visiškai sumontuotas. Prieš naudojimą nuimkite apsauginį plastikinį peilių gaubtą ir padėkite jį, 

kad galėtumėte jį vėl uždėti, kai gaminio nenaudosite.
2.  Prieš naudojimą reikia įkrauti akumuliatorių. Vadovaukitės nurodymais, kaip įkrauti akumuliatorių.
3.  Jeigu genėjant šakas peiliai užstrigtų, NEDELSDAMI atleiskite svirtinį jungiklį ir atlaisvinkite užstrigusį įrankį. 

Jeigu peiliams užstrigus svirtinio jungiklio neatleisite, sugadinsite variklį.
4.  SVARBU: Šį elektrinį įrankį labai lengva ir patogu naudoti. Dirbdami su šiuo įrankiu, atkreipkite ypatingą 

dėmesį į peilių padėtį, kad nesusižeistumėte.
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Ratukų mechanizmo montavimas ir nuėmimas (žr. 2 pav.)

Užmaukite ratukų korpusą ant rankenos iškyšos ir priveržkite tvirtinimo varžtu.

Ratukų mechanizmą norėdami nuimti, atsukite tvirtinimo varžtą ir nuimkite ratukų korpusą nuo rankenos.

DĖMESIO: Montuodami arba nuimdami ratukus, būkite atsargūs, kad nepaspaustumėte pagrindinio 
jungiklio. Kitaip galima sunkiai susižaloti.

Sustumiamo strypo montavimas ir nuėmimas (žr. 3 pav.)

Įstumkite į peilių rankeną, kad jis būtų tvirtai užfiksuotas fiksatoriumi. Stabdiklis ir pagrindinis jungiklis, esantis 
ant rankenos, neveiks, jeigu sustumiamas strypas bus sumontuotas ant įrankio.

Sustumiamą strypą norėdami nuimti, paspauskite fiksatorių ir nuimkite pasukamą rankeną nuo prietaiso.

5. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Prietaiso naudojimas

DĖMESIO: Niekada nepašalinkite ir nesugadinkite šios paleidimo mechanizmo funkcijos.

Apsauginis paleidimo fiksatorius apsaugo prietaisą nuo netyčinio įjungimo.

Naudojimas be sustumiamo strypo

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (1) atgal ir paspauskite jungiklį (2).
2. Atleiskite atlaisvinimo mygtuką (1).

PASTABA: Jeigu naudojant prietaisą užsidega raudona kontrolinė lemputė (3), išsikrovė akumuliatorius. 
Nedelsdami nutraukite darbą ir įkraukite akumuliatorių su šiuo prietaisu pateiktu krovikliu.

Naudojimas su sustumiamu strypu

Sustumiamo strypo ilgį galima reguliuoti ir nustatyti pagal naudotojo ūgį.

DĖMESIO: Reguliuodami sustumiamą rankeną, nespauskite prietaiso pagrindinio jungiklio. Kitaip 
galima sunkiai susižaloti.

1. Pritvirtinkite sustumiamą strypą.
2. Viena ranka laikydami strypą, kita ranka atsukite stabdiklį.
3. Nustatykite norimą rankenos aukštį ir vėl užtvirtinkite strypą reguliavimo varžtu.
4. Paspauskite fiksatorių ir pagrindinį jungiklį.
5. Prietaisui veikiant, galite atleisti apsauginį jungiklį.
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Pasukamos galvutės funkcija (žr. 6 pav.)

Tvirtai suimkite už rankenos. Pakelkite fiksavimo mygtuką aukštyn, paskui pasukite prietaiso galvutę į norimą 
padėtį. Atleiskite fiksavimo mygtuką ir patikrinkite, ar prietaiso galvutė tinkamai užfiksuota naujoje padėtyje.

PASTABA: Prietaiso galvutę galima užfiksuoti penkiose padėtyje (-90°, 0°, 90°, 180°).
Pasukta 90° kampu vertikalias vejų pjovimui – žr. (7, 10 pav.)
Pasukta 180° kampu pjovimui aukštai – žr. 8 pav.
Aukščio nustatymas vejų pjovimui ir karpymui – žr. 9 pav.
Tinkamas aukštis vejoms pjauti yra 40 ir 25 mm.
Tinkamas aukštis vejoms karpyti yra 80, 65 ir40mm.

Prietaiso įkrovimas (žr. 11 pav.)

Išimkite žoliapjovės akumuliatorių ir prijunkite adapterį prie elektros lizdo (230 V ~ 50 HZ). Įkiškite kištuką 
į akumuliatoriuje esančią angą. Užsidegs raudona kontrolinė akumuliatoriaus lemputė, rodanti, kad 
akumuliatorius yra kraunamas. Akumuliatorius įkraunamas maždaug per 4 valandas. Prieš pradėdami 
naudoti akumuliatorių, būtinai perskaitykite visus saugos nurodymus. Naudotojas negali taisyti šio gaminio. 
Šio kroviklio viduje nėra dalių, kurias naudotojas galėtų techniškai prižiūrėti ar taisyti. Kroviklį privalo taisyti 
įgaliotasis techninio aptarnavimo centras arba remontą privalo organizuoti pardavėjas, kad nebūtų sugadintos 
vidinės sudedamosios dalys. Prieš pradėdami krauti prietaiso akumuliatorių, perskaitykite visus nurodymus, 
pateiktus naudojimo instrukcijos skyriuje apie kroviklį.

1. Akumuliatoriaus krovimo procedūra
  Šių kroviklių nereikia niekaip reguliuoti; jie pagaminti taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau. 

 Prijunkite kroviklį prie akumuliatoriaus.
   Įjunkite kroviklio maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. Užsidega prietaise esantis kontrolinė krovimo 

lemputė. Kontrolinė krovimo lemputė švies raudonai. Tai reiškia, kas akumuliatorius yra kraunamas.
  Maždaug po 4 valandų kontrolinė lemputė ims šviesti žaliai. Tai reiškia, kas akumuliatorius visiškai įkrautas.

PASTABA: Krovimo metu prietaiso įjungimo apsauginis fiksatorius ir į jungimo mygtukas neveikia.

2. Svarbios pastabos dėl akumuliatoriaus krovimo.
  Akumuliatorius veiks ilgiausiai ir geriausiai, jeigu jis bus kraunamas esant 18 – 24 °C temperatūrai. 

Nekraukite akumuliatoriaus esant žemesnei nei +4,5 °C arba aukštesnei +40 °C temperatūrai. Tai labai 
svarbi sąlyga, norint apsaugoti akumuliatorių nuo pagrindinio gedimo.

   Krovimo metu akumuliatorius ir kroviklis gali įkaisti. Tai normalus reiškinys, kuris nereiškia jokio gedimo.
   Kai tik įmanoma, naudokite kroviklį esant įprastai kambario temperatūrai. Norėdami apsaugoti kroviklį nuo 

perkaitimo, neuždenkite akumuliatoriaus ir nekraukite jo tiesioginiais saulės spinduliais apšviestoje vietoje arba 
šalia šilumos šaltinių.

   Jeigu akumuliatorius įkraunamas netinkamai: 
 1  į junkite į elektros lizdą lempą arba kokį nors kitą prietaisą, kad patikrintumėte, ar lizde yra elektros srovė. 
 2  patikrinkite, ar lizdas valdomas šviesos įjungimo jungikliu, kuris nutraukia lizdo maitinimą, kai šviesa 

išjungta. 
 3  padėkite kroviklį ir akumuliatorių tokioje vietoje, kurioje yra maždaug 18 – 24 °C temperatūra. 
 4  jeigu krovimo problemų išspręsti nepavyktų, atiduokite kroviklį ir prietaisą į įgaliotąjį techninio 

aptarnavimo centrą arba pardavėjui.
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   Akumuliatorių reikia įkrauti tada, kai prietaisas pradeda veikti ne tokiu pajėgumu, kokiu jis veikė, kai 
akumuliatorius buvo visiškai įkrautas. NEBENAUDOKITE prietaiso esant šioms sąlygoms. Vadovaukitės 
pateiktais nurodymais, kaip įkrauti akumuliatorių. 

   Esant tam tikroms sąlygoms, įjungus kroviklį į elektros tinklą, neapsaugotus, kroviklio viduje esančius krovimo 
gnybtus gali sujungti trumpuoju jungimu pašaliniai daiktai. Į kroviklio lizdą neturi patekti jokių laidžių medžiagų, 
pavyzdžiui, plieno vatos, aliuminio folijos arba kitų metalinių daiktų. Visada atjunkite kroviklį nuo elektros tinklo 
lizdo, kai akumuliatorius į kroviklį neįdėtas. Prieš valydami kroviklį, visada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

   Nepanardinkite kroviklio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
   ĮSPĖJIMAS: Neleiskite, kad į kroviklį patektų skysčio. Galite būti sužaloti dėl kilusio elektros smūgio. Jeigu 

norite, kad ilgai prietaise naudotas akumuliatorius greičiau atvėstų, nedėkite kroviklio arba įrankio šiltoje 
vietoje, pavyzdžiui, metaliniuose pastatuose arba atvirose priekabose.

Prietaiso įjungimas

DĖMESIO: Įjungimo jungiklį į junkite arba išjunkite atsargiai, pagal gamintojo nurodymus.

Įjunkite įkrautą prietaisą, paspausdami įjungimo/išjungimo jungiklį (1 pav., Nr. 5). Veikimas bus rodomas diodiniame 
ekrane (1 pav., Nr. 1). Norėdami prietaisą išjungti, atleiskite jungiklį ir griebtuvas liausis suktis. 

Prietaiso įkrovimas (žr. 12–14 pav.)

DĖMESIO: Nespauskite įjungimo mygtuko, prieš uždėdami arba nuimdami peilius. Pavojus susižaloti!

Peilius galima greitai ir lengvai pakeisti, nenaudojant jokių įrankių.
1.  Norint pakeisti peilius, pirmiausiai privaloma nuimti gaubtą (A). Atlikite veiksmus, pavaizduotus pirmiau 

esančiame paveikslėlyje.
  Laikykite prietaisą viena ranka, kaip parodyta pirmiau esančiame paveikslėlyje. Kitos rankos nykščiu ir 

rodomuoju pirštu patraukite spaustuką (B) aukštyn.
  Tvirtai laikykite gaubtą ir atitraukite jį atgal.
  Atidenkite gaubtą aukštyn.

2. Nuimkite peilius ir uždėkite naujus peilius.

DĖMESIO: Nespauskite įjungimo mygtuko, prieš uždėdami peilių gaubtus. Pavojus susižaloti!

1. Norėdami uždėti gaubtą, atlikite veiksmus, pavaizduotus toliau esančiame paveikslėlyje.
 1  Uždenkite peilių gaubtą taip, kad būtų sutapdintos dvi žymės, kaip parodyta pirmiau esančiame 

paveikslėlyje.
 2  Stumkite peilių gaubtą pirmyn, kol jis bus tinkamai užtvirtintas spaustukais.

Svarbūs nurodymai dėl kroviklių saugos

   Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir įspėjimus, esančius ant kroviklio, 
akumuliatoriaus ir prietaiso.

   PAVOJUS: Kroviklio gnybtuose yra 230 V įtampa. Nelieskite jų laidžiais daiktais. Sužeidimo arba mirties 
dėl elektros smūgio pavojus.

   Kroviklis ir akumuliatoriaus specialiai pagaminti naudoti kartu. NEMĖGINKITE krauti akumuliatoriaus 
kitokiu krovikliu nei tas, kuris yra nurodytas šioje naudojimo instrukcijoje.
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   Saugokite kroviklį nuo lietaus arba sniego.
   Šis kroviklis nėra skirtas jokiems kitiems akumuliatoriams krauti, išskyrus daugkartinio naudojimo 

akumuliatorius. Naudojant jį ne pagal paskirtį, gali įvykti elektros smūgis, dėl kurio gali kilti gaisras, o taip 
pat galite būti sunkiai sužaloti arba žūti.

   Norėdami sumažinti elektros kištuko arba kabelio sugadinimo riziką, išjungdami prietaisą, visada traukite 
už kištuko, o ne kabelio.

   Kabelį būtinai nutieskite tokioje vietoje, kur ant jo niekas negalėtų užlipti, už jo užkliūti arba kitaip jį pažeisti 
arba įtempti.

   Kroviklis vėdinamas pro ventiliacijos angas, esančias kroviklio viršuje ir apačioje. Nedėkite ant kroviklio jokių 
daiktų ir nestatykite kroviklio ant tokių paviršių, kurie galėtų uždengti šias angas, kitaip kroviklis pernelyg 
įkais. Laikykite kroviklį pakankamu atstumu nuo šilumos šaltinių.

   Nenaudokite kroviklio, jeigu jis buvo kuo nors sutrenktas arba jeigu jis buvo nukritęs arba pažeistas kokiu 
nors kitu būdu.

   Neardykite kroviklio. Kroviklį gali remontuoti arba techniškai prižiūrėti tik įgaliotasis techninio aptarnavimo 
centras arba pardavėjas. Netinkamai atlikus montavimo darbus, gali įvykti elektros smūgis, dėl kurio gali kilti 
gaisras, o taip pat galite būti sunkiai sužaloti arba žūti.

   Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prieš valydami kroviklį, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo 
lizdo. Išėmus akumuliatorių iš kroviklio, pavojus nesumažėja.

   Niekada nebandykite sujungti dviejų kroviklių į vieną.
   NELAIKYKITE ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali viršyti 40 °C (garažuose arba metaliniuose 

pastatuose vasaros metu).
   Kroviklis numatytas naudoti jungiant jį prie standartinės įtampos elektros lizdo (230 V). Nemėginkite jungti į 

kitokios įtampos tinklą!

Svarbūs nurodymai dėl akumuliatoriaus saugos

  Akumuliatorius pristatomas visiškai įkrautas. Pirmiausiai perskaitykite toliau pateiktus saugos nurodymus ir 
vadovaukitės instrukcija bei nurodymais, kaip įkrauti akumuliatorių.

  ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ IR PADĖKITE JĄ SAUGIOJE VIETOJE, KAD 
GALĖTUMĖTE JA PASINAUDOTI VĖLIAU.

1.  Nedeginkite akumuliatoriaus, net jeigu jis smarkiai sugadintas arba visiškai išeikvotas. Ugnyje akumuliatorius 
gali sprogti.

2.  Intensyviai dirbant arba esant aukštai temperatūrai, iš akumuliatoriaus elementų gali ištekėti šiek tiek 
skysčio. Tokiu atveju tai nėra defektas. Visgi jeigu būtų pažeista išorinė izoliacija ir skysčio patektų ant odos, 
atlikite šiuos veiksmus:

  Greitai nusiprauskite muilu ir vandeniu.
  Neutralizuokite pažeistą vietą silpna rūgštimi, pavyzdžiui, citrinos sultimis arba actu.
  Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų į akis, plaukite akis bent kelias minutes švariu vandeniu ir tuoj pat 

kreipkitės į gydytoją (informacija gydytojams: šis skystis yra 25–35 % kalio hidroksido tirpalas)
3.  Nesujunkite akumuliatoriaus katodų ir anodų metaliniais daiktais. Kitaip kils trumpasis akumuliatoriaus 

grandinės jungimas, dėl kurio akumuliatorius gali sugesti, apdeginti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
4.  Kraukite akumuliatorių tik su šiuo gaminiu pateiktu krovikliu.
5.  PASTABA: Šiame prietaise naudojamas ličio jonų tipo akumuliatorius, kuris savaime neįsikrauna ir neturi 

atminties funkcijos.



LT

BELAIDĖ ŽOLIAPJOVĖ IR KRŪMAPJOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

96Paruošimas naudojimui | Nurodymai, kaip tinkamai naudoti įrankį | Naudojimo instrukcija

6.  NURODYMAI, KAIP TINKAMAI NAUDOTI 
ĮRANKĮ

1. Neleiskite į darbo vietą vaikų ir gyvūnų.
2. Variklį junkite tik tada, kai jūsų rankos ir kojos yra atokiai nuo peilių.
3. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.
4.  Jeigu prietaiso ir akumuliatoriaus nenaudojate, juos reikia laikyti atskirai sausoje, aukštai esančioje, 

rakinamoje, vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus gnybtai 
negalės būtų sujungti trumpuoju jungimu jokiais metaliniais daiktais, pavyzdžiui, varžtais, vinimis ir pan.

5.  Dirbdami, nespauskite prietaiso per daug smarkiai. Prietaisas veiks geriau ir saugiau, jeigu jis bus 
naudojamas pagal paskirtį.

6. Kruopščiai atlikite visus prietaiso techninės priežiūros darbus
  Pjovimo mechanizmas privalo būti aštrus ir švarus, kad prietaisas veiktų geriausiai ir saugiausiai. 

Vadovaukitės nurodymais, kaip tepti ir pakeisti priedus. 
7.  Venkite situacijų, kai įrankis galėtų būti netyčia įjungtas
 Neneškite įrankio, padėję pirštą ant pagrindinio svirtinio jungiklio.

7. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Naudojimas

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

  Būkite itin atsargūs, jeigu šį gaminį naudojate šalia vaikų. Šį prietaisą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.

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

  Nenaudokite šio prietaiso, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų.
  Jeigu būtina, naudokite saugos priemones (pirštines, darbo batus, akių apsaugas, respiratorius ir pan.). 
  Vilkėkite prigludusius drabužius, suriškite ilgus plaukus ir nusiimkite papuošalus, kad jų neįtrauktų 

judamosios prietaiso dalys.

Naudojimo paskirtis

 Belaidė žolipjovė ir krūmapjovė skirta naudoti privačiuose soduose.
  Prietaisai, numatyti naudoti privačiuose soduose, yra tokie prietaisai, kurių naudojimas per metus neviršija 

50 darbo valandų ir kurie daugiausiai naudojami vejoms prižiūrėti, o ne viešiesiems želdynams, parkams, 
sporto aikštynams, žemės ūkio ar miškininkystės plotams tvarkyti.

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

  Prieš pradėdami bet kokius patikrinimo, techninės priežiūros arba remonto darbus, atjunkite elektros kabelį 
nuo elektros tinklo.

  Naudokite geros būklės įrankius darbams, kuriems jie yra skirti, atlikti.
  Dirbkite tik esant geram matomumui arba užtikrinkite pakankamą dirbtinį apšvietimą.
  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 ant šio prietaiso vandens arba 

kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
  Niekada nepalikite įjungto gaminio 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 gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.

  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.

  Naudojant šioje naudojimo instrukcijoje nerekomenduojamus priedus arba antgalius, galima susižeisti.
  Būtinai naudokite tik šiam prietaisui tinkamą akumulaitorių.
  Prieš prijungdami kroviklį, patikrinkite, ar prietaiso ir akumuliatorius paviršiai yra švarūs ir sausi.
  Akumuliatorių būtinai kraukite tik tinkamu, gamintojo rekomenduojamu krovikliu. Naudojant netinkamai, 

galima susižaloti dėl elektros smūgio, akumuliatoriaus perkaitimo arba ištekėjusio akumuliatoriaus skysčio.
  Prietaisą gali remontuoti tik kvalifikuotas specialistas
  Šis prietaisas pagamintas pagal atitinkamų saugos reglamentų reikalavimus. Remontą privalo atlikti tik 

kvalifikuoti meistrai, naudodami originalias atsargines dalis. Kitaip naudotojui kils didelis pavojus.
  Naudoto akumuliatoriaus išmetimas

 Akumuliatorių būtinai išmeskite pagal gamintojo nurodymus.

Elektros sauga

  Belaidės žoliapjovės ir krūmapjovės kroviklį galima jungti į bet kokį elektros lizdą, įrengtą pagal galiojančius 
standartus.

  Elektros kištukas privalo būti 230 V ~ 50 Hz.
  Atjunkite kroviklį, jeigu jo ilgai nenaudosite, jeigu keičiate įrankio antgalius arba atliekate įrankio techninės 

priežiūros darbus.
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8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Techninė priežiūra

DĖMESIO: Atjunkite kroviklį, jeigu jo ilgai nenaudosite, jeigu keičiate įrankio antgalius arba atliekate 
įrankio techninės priežiūros darbus.

  Patikrinkite, ar nesimato prietaiso nusidėvėjimo požymių. 
  Jeigu kroviklis (jo dangtelis, laidai arba jungtis) pažeisti, tuoj pat kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo 

centrą arba pardavėją, kad sugadintos dalys būtų pakeistos naujomis.
  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 įgaliotasis techninio aptarnavimo centras arba 

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

Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali apgadinti šio gaminio paviršių.
  Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.
  Pakeitę antgalį, patikrinkite, ar jis tinkamai įtvirtintas laikymo padėtyje.
  Po kiekvieno krūmapjovės naudojimo peilį reikia nuvalyti ir patepti tepalu. Jeigu krūmapjovė ilgai naudojama 

be pertraukos, darbo metu ją reikia patepti tepalu.

Saugojimas

  Laikykite įrankį sausoje vietoje, pakankamu atstumu nuo šilumos šaltinių arba pavojingų garų. 
  Nestatykite ant prietaiso jokių daiktų.
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9. TECHNINIAI DUOMENYS
Akumuliatorius 3,6 V/1 300 mAh
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų
Sūkiai įrankiui veikiant tuščiąja eiga 1 000 sūk./min
Peilio mechanizmo ilgis krūmams genėti 110 mm
Peilio mechanizmo plotis žolei pjauti 80 mm
Akumuliatoriaus galia 1,3 Ah
Krovimo trukmė 4 valandos
Svoris 0,6 kg

1,0 kg (su sustumiamu strypu – modelis FZN 4102-AT)
Kroviklis
Krovimo įvesties įtampa 230 V ~ 50 Hz
Išvesties įtampa 6 V, nuolatinė srovė, 500 mA

Pasiliekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir mes pasiliekame 
teisę daryti šiuos pakeitimus.
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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 specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę 
daryti šiuos pakeitimus.
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