
FZS 1002-A



FZS 1002-A

2      

English .................................................................................................................................................. 7 - 19
Čeština .............................................................................................................................................. 21 - 32
Slovenčina ...................................................................................................................................... 35 - 48 
Magyarul .......................................................................................................................................... 49 - 62
Polski ................................................................................................................................................... 63 - 77
Русский ............................................................................................................................................... 79 - 92
Lietuvių ............................................................................................................................................ 93 - 105

1

1
2

12

4

6

5

13

81110

9

16

7

3

15



3

2 3

4

5 6 7



FZS 1002-A

4       

8 9

10 11

12 13



5

14



FZS 1002-A

6       



93

NAUDOTOJO VADOVASBELAIDIS ŽOLĖS KIRPTUVAS

LTTurinys

Belaidis žolės kirptuvas
NAUDOTOJO VADOVAS

Ačiū, jog renkatės šį belaidį žolės kirptuvą. Prieš pradėdami juo naudotis, prašom 
atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, jei vėliau prireiks pasinaudoti.
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1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
Svarbūs saugos įspėjimai

Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų 
gaminio dalių. 
Laikykite žirklės  sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Perskaitykite  visus  įspėjimus  ir  nurodymus.  Nepaisant  įspėjimų  arba  nurodymų,  galima  
patirti  elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Įpakavimas

Gaminys yra sukapuotas, kad nebūtų sugadintas jį vežant. Šią pakuotę galima perdirbti, todėl 
galite ją pristatyti į atliekų perdirbimo punktą. 

Naudojimo instrukcija

Prieš pradėdami naudoti šią elektrinę sodo vejapjovę, perskaitykite toliau pateiktas saugos 
taisykles ir naudojimo instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir išmokite tinkamai naudoti 
prietaisą. Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte lengvai ja 
pasinaudoti. Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo  medžiagas,  garantinę  
kortelę  ir  pirkimą  įrodantį  dokumentą  bent  garantiniam  laikotarpiui.  Jeigu šį  gaminį  reikėtų  
vežti,  supakuokite  jį  į  originalią  kartoninę  dėžę,  kad  gaminys  būtų  maksimaliai  apsaugotas 
gabenant arba vežant (pvz., jį pervežant į kitą vietą arba atiduodant šį gaminį remontui). 

Pastaba:  Jeigu  šį  gaminį  atiduodate  kitam  žmogui,  kartu  atiduokite  ir  naudojimo  
instrukciją. Vadovautis  instrukcija  –  būtina  sąlyga,  norint  tinkamai  naudoti  šią  žirklės.  
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. ŽYMŲ ANT MECHANIZMO 
PAAIŠKINIMAS

Bendrieji pavojaus įspėjimai! 

Prieš naudodamiesi įrankiu, atidžiai 
perskaitykite vartotojo vadovą. 

Laikykitės saugiu atstumu nuo kitų žmonių 
darbo vietoje. 
 

Nenaudoti lyjant ar esant nepalankioms 
klimato sąlygoms. 

 
Dirbdami naudokitės apsaugos 
priemonėmis. 

 
Įsitikinkite, kad šalia esantys asmenys 
nenukentės.

Kitus asmenis (ypač vaikus ) ar naminius 
gyvūnus laikykite mažiausiai 6 metrų 
atstumu nuo darbo vietos
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3. MECHANIZMO IR KOMPONENTŲ 
APRAŠYMAS

Mechanizmo aprašymas (žiūrėti pav. 1)

DĖMESIO: Kerpantys ašmenys po apsauginiu paviršiumi yra aštrūs! 

Pateikiamas turinys

Atsargiai išimkite sodo įrankį iš įpakavimo ir patikrinkite ar yra visos šios dalys:

Belaidis žolės kirptuvas 
Reguliuojamas skėtiklis 
Akumuliatorius 
Ratlankių sąranka su suveržimo varžtais 
Įkroviklis 
Įkrovimo stotis 
Apsauginės detalės 
Naudotojo vadovas

Jeigu trūksta kokių nors nurodytų dalių, arba jos yra pažeistos, nedelsiant susisiekite su 
prekiautoju iš kurio įsigijote prekę.

Jungiklis  
Rankena  

Teleskopinis rodiklis darbo aukščio nustatymui 
Fiksavimo varžtas teleskopinio rodiklio 
tvirtinimui 
Žolės kirptuvo galvutė 
Apsauginis gaubtas 
Valas 

1 - 
2 -  
3 -  Antroji rankena 
4 -  

5 -  
6 - 

7 - 
8 - 
9 -

10 -  
11 - 
12 -  
13 -  
14 - 

15 - 
16 -

Ritė su valu 
Ašmenys, trumpinantys valą 
Akumuliatorius 
Ratlankio sąranka 
Sandūra žolės kirptuvo galvutės 
nuolydžiui  
Žolės kirptuvo išjungimo mygtukas 
Reguliuojamo atstumo skėtiklis augalų 
apsaugai

Prieš atlikdami bet kokią apžiūrą, ar valydami 
įrankį išimkite bateriją iš įrankio.

Rizika susižeisti mašinai veikiant.

Galvutės horizontalios / vertikalios padėties 
fiksavimas
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4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Naudojimas

Šio įrenginiu negali naudotis vaikai ir asmenys su fizine ar protine negalia, ar nepatyrę 
asmenys, nebent yra tinkamai apmokyti saugiai naudotis įrankiu, arba nebent yra tinkamai 
prižiūrimi kvalifikuoto asmens, kuris atsakingas už jų saugumą.
Niekada nenaudokite belaidžio žolės kirptuvo jei esate šalia kitų žmonių, vaikų ar laisvai 
judančių naminių gyvūnėlių.
Imkitės ypatingų saugų priemonių, jei šalia yra vaikų. Visuomet laikykite įrenginį 
nepasiekiamą vaikams. Vaikai privalo būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad nežaistu su 
įrenginiu. Niekada neleiskite vaikams ar asmenims, nesusipažinusiems su šio vartotojo 
vadodo dalimis , naudotis prietaisu.
Vietiniai teisės aktai gali nustatyti minimalų vartotojo amžių. Vartotojas atsakingas už žalą, 
patirtą trečiųjų šalių atstovams belaidžio zolės kirptuvo naudojimo teritorijoje.
Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

Naudojimo tikslas

Jūsų belaidis žolės kirptuvas buvo sukurtas žolės kirpimui. Nenaudokite įrenginio kitais tikslais. 
Šis žolės kirptuvas tinka naudoti privažiuose soduose. Jūsų įkroviklis sukurtas įkrauti baterijas, 
kurios yra kartu su šiuo įrenginiu. Nenaudokite kitų baterijų krovimui.

Naudokite tinkamą įrankio tipą

Priemonių paskirtis yra aprašyta šiame vartotojo vadove. Neperkraukite mažų įrankių ar 
priedų darbo metu. Prietaisas veiks geriau ir saugiau tokiu greičiu, kokiu rekomenduojama. 
Bet kokiu veiklos metu, kuris nėra rekomenduotas šiame vartotojo vadove gali kelti asmens 
sužalojimo riziką. Neperkraukite įrankio. 
Nenešiokite įrenginio rankose įjungto, nebent akumuliotorius yra išimtas.
Niekada neneškite įkroviklio už jo laid ar netraukite norėdami atjungti iš elektros lizdo. Laidą 
laikykite atokiau nuo karščio, naftos ir aštrių kraštų.
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5. SAUGUMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO!  Naudojant įrenginį turi būti laikomasi saugumo instrukcijų. Jūsų pačių ir kitų 
asmenų saugumui, prašome perskaityti šias saugumo instrukcijas prieš naudojant įrenginį. 
Prašome išlaikyti instukcijas vėlesniam naudojimui.

Saugumo instrukcijos žolės kirptuvui

Nešiokite apsauginius akinius naudodamiesi įrankiu. 
Mūvėkite pirštines naudojant įrenginį. 
Nelaikykite įrenginio lietuje arba aukštoje drėgmėje. 
Susipažinkite su žoliapjovės kontrole ir tinkamu naudojimu. 
Niekada neleiskite vaikams naudotis kirptuvu. Prašome perskaityti instrukciją prieš naudojant 
įrenginį.
Laikykite kitus žmones (ypač vaikus) ir naminius gyvūnėlius toliau nuo žolės kirptuvo; 
nupjauta ir išskalidoma žolė gali būti su akmenimis ir šiukšlėmis. Nustokite naudotis žolės 
kirptuvu kol žmonės, ypač vaikai ar naminiai gyvūnėliai yra šalia.
Neleiskite kitiems žmonėms (ypač vaikams ) ar gyvūnams prisiartinti per 6metrus kai 
naudojatės žolės kirptuvu;
Žolės kirptuvą naudokite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui. 
Prieš naudodami žolės kirptuvą po kokių nors smūgių, apžiūrėkite sugadinimo ar remonto 
ženklų. Nenaudokite kirptuvo, jei pjovimo mechanizmas  nėra tinkamai pritvirtintas arba 
pažeistas.
Visuomet patikrinkite žolės kirptuvą ( ypač visu varžtų ir veržlių įtempimą, apsaugas) kurie, jei 
nėra tinkamai  paruošti, gali sukelti pavojų vartotojui. 
Naudojantis kirptuvu visuomet naudokite apsaugas. 
Nenaudokite kirptuvo, jei apsaugos yra pažeistos. 
Prieš naudodamo kirptuvą, įsitikinkite, kad nailonisnis valas nelieęia akmenų ar šiukšlių.
Rankas ir pėdas visuomet laikykite atokiau nuo kirpimo zonos ir ypač įjungiant motorą.
Saugokite, kad nesusižeistumėte pjaunančiaisiais ašmenimis, nustatytais pakirpti ūglius 
pagal liniją. Po naujos linijos kirpimo, visuomet grąžinkite kirptuvą į pirminę įprastą poziciją 
prieš jį įjungdami.
Nenaudokite metalinių pjovimo elementų 
Nenaudokite pakeičiamų dalių ar priedų kurių nerekomendavo gamintojas. 
Išimkite akumuliatorių prieš apžiūrėdami, valydami ar dirbdami su kirptuvu, kai jis nėra 
naudojamas pagal paskirtį.
Visuomet užtikrinkite, kad ventiliatoriaus angos atviros ir laikomos švarios nuo šiukšlių. 
Norėdami išvengti netikėto įsijungimo, neneškite mašinos laikydami pirštus šalia įjungimo/
išjungimo mygtuko.
Išlikite stabilios ir saugios padėties kol naudojatės kirptuvu. 
Pjovimo vietovę palikite be laidų, akmenų ar šiukšlių.
Nekirpkite kietų objektų. Tai gali išprovokuoti žolės kirptuvo sugadinimą.
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Įspėjimas: Pjovimo elementai sukasi ir išjungus motorą.

Nebandykite sustabdyti pjovimo prietaisų (nailoninio valo) rankomis. Visuomet leiskite sustoti 
jam pačiam.
Niekada nenaudokite kirptuvo pjauti žolei, kuri nėra ant žemės, pavyzdžiui nepjaukite žolės 
kuri yra ant sienų ar akmenų.
Nekirskite kelio ar žvyro, kol žolės kirptuvas įjungtas.

Saugumo instrukcijos baterijoms ir įkrovikliams 

Baterijos

Niekada nebandykite atverti baterijų be jokios priežasties. 
Niekada nelaikykite vandenyje. 
Niekada nedeginkite baterijų net jei jos ir keliskart pažeistos. Baterijos gali susprogti ugnyje. 
Nesandeliuokite vietose, kur temperatūra gali pasiekti  40°C 
Nepalikite baterijų įkroviklyje, kitaip gali įvykti baterijos nuotėkis.
Įkraukite tik kambario temperatūroje. 
Įkraukite naudodami tik tą įkroviklį, kuris pridedamas prie įrankio. 
Prieš įkraudami įsitikinkite, kad baterija sausa ir švari. 
Naudokite tik tam įrankiui skirtą baterijos tipą. 
Norėdami atsikratyti baterijos sekite instrukciją duota skyriuje “ aplinkosauga “ 
Esant ekstremalioms sąlygoms, gali įvykti baterijos nuotėkis. Pastebėję baterijos nuotėkį: 

   -  Rūpestingai iššluostykite skystį naudodami audinį. Venkite kontakto su oda. 
   -  Patekus ant odos ar į akis, sekite toliau nurodytomis instrukcijomis

Baterijos skystis,25-30% kalio hidroksido tirpalas, gali būti kenksmingas. Patekus ant odos, 
nedelsiant nuplauti vandeniu. Neutralizuoti lengva, pavyzdžiui, citrinų sulčių arba acto 
rūgštimi. Patekus į akis, gausiai skalauti švariu vandeniu mažiausiai 10 minučių. Pasitarkite 
su gydytoju.

Pastaba: Jūsų baterijos yra ličio jonų baterijos tipo. Nemeskite baterijų į buitines atliekas, 
ugnį ar vandenį.Akumuliatoriai/ baterijos turi būti surinkti, perdirbti ar pašalinti aplinkai 
saugiu būdu.

Krovikliai

Niekada nemodifikuokite kištuko jokiu būdu. Originalūs kištukai,tinkantys elektros tinklo 
rozetei sumažina elektros smūgio pavojų.
Naudokite tik jūsų įkroviklį įkrauti baterijas, pateiktą su jūsų įrankiu. Kiti akumuliatoriai gali 
sprogti, sukeldami asmens sužalojimą ir žalą.
Tik 2 baterijos gali būti pakraunamos nepertraukiamai,siekiant išvengti perkaitimo,įkrovikliui 
reikia laiko leisti atvėsti prieš jas toliau kraunant.
Kai įkrovimas bus baigtas, ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo kištukinio lizdo ir atjunkite 
akumuliatorių nuo įkroviklio.
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Nepalikite akumuliatoriaus įkroviklio. 
Niekada neneškite įkroviklio už laido ir ne traukite laido norėdami iš lizdo atjungti. Laidą 
laikykite atokiau nuo šilumos, naftos ir aštrių kraštų.
Niekada nebandykite įkrauti neįkraunamų akumuliatorių. 
Įkroviklio laidas nėra keičiamas, nerekomenduojama toliau naudoti, jei laidas yra pažeistas. 
Saugokite nuo vandens ar lietaus, negalima naudoti drėgnomis sąlygomis. 
Negalima atidaryti įkroviklio. 
Negalima badyti įkroviklio. 
Įkroviklis yra skirtas naudoti tik patalpose. 

6. SURINKIMO INSTRUKCIJA
Apsaugos įdiegimas (žr iliustracijas 2,3)

Atsukite dvi veržles, laikančias motoro apsaugą. 
Atitraukite motoro apsaugą .(žr. iliustraciją 2) 
Įstatykite veržles atgal į apsaugą ir užtvirtinkite prisukdami, kaip parodyta 3-ioje iliustracijoje.

Ratų surinkimo diegimas (žr iliustraciją 4)

7. VEIKIMAS
Sugriebkite galinę rankeną ir paspauskite su nykščiu išjungimo mygtuką (A),tada traukite 
jungiklį (B) (žr.5 pav.) Išjunkite žirkles traukdami slenkstinės jungiklį. 

Mechanizmo įjungimas

Prieš užvesdami žolės kirptuvą pirmą kartą, įsitikinkite, kad nailono valai neliečia ir neužstoja 
kirpimo ašmenų. Jei jie nėra pakankamai ilgi:  
   -  Paspauskite špūlės mygtuką (žr iliustraciją 6) 

   Uždėkite ratukus ant aliuminio strypo.
   Traukite juos žemyn, kad užsifiksuotų tinkamoje padėtyje.
  Norėdami nuimti, pirmiausia paspauskite fiksatorių (PASPAUSKITE), tada nuimkite ratukus, 

traukdami aukštyn.

   -  Ištraukite daugiau valo, kad jis pailgėtų. (žr illiustraciją 6)
Pailgėjęs nailono valas bus supjaustytas pagal nustatytus matmenis automatiškai, įjungus 
žolės kirptuvą.
Ilgainiui, nailono valas sutrumpės arba susidėvės. Norėdami automatiškai pailginti arba 
pagerinti nailono pjovimo valą,bakstelėkite lengvai ritės mygtuką įrenginiui esant ant žemės 
(kai įrenginys veikia).(žr. 7 pav)
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Šie veiksmai turi būti pakartojami kelis kartus prieš pradedant darbą jog įsitikintumėte, kad 
viskas veikia tinkamai ir kad susipažintumėte su žolės kirptuvu. Pradėkite lėtai, kai įgysite 
patirties,galėsite naudoti visą kirptuvo potencialą. 

Žolės kirptuvo ilgis gali būti įvairus ir todėl galite pritaikyti jį savo individualiam aukščio 
poreikiui (žr. 8 pav.) 
   -  Laikykite vamzdį su viena ranka, o tada atpalaiduokite reguliavimo varžtą. 
   -  Nustatykite rankenėlę į tinkamą ilgį ir priveržkite reguliavimo varžtą. 

Nailoninio ritės laido pakeitimas

Išjunkite žolės kirptuvą ir palaukite, kol visos dalys nustos suktis. Išimkite akumuliatorių.  
Pašalinkite ritės laidą nuo žolės kirptuvo 
Norėdami tai padaryti, laikykite išorinę briaunos  dalį su viena ranka, o kita ranka stumkite 
žemyn ir sukti ritės galvutę, kad ją atkabintumėte. (žr. 10 pav). Dabar lengvai galėsite 
pasišalinti ritės laikiklį ir pačią ritę. 

Pastaba: Viduje ritės laikiklio yra spyruoklė, kuri gali būti lengvai pamesta. Užtikrinkite, 
kad ji būtų saugioje vietoje.

Pasirinkite 1 variantą  arba 2 variantą  ritės ar laido pakeitimui.
   -  1 VARIANTAS:  Ritės aksesuarų pakeitimas.
      Laikykite keičiamą ritę.
Perkiškite laidą per kilpą ritės laikiklyje ir įstumkite ritę atgal. (žr. 11 pav)  
Įsitikinkite, kad įkišote laidą, pritvirtinote ritę ir ritės laikiklį atgal į žolės kirptuvą.  Tai padarę, 
spauskite viršų ir  sukite pagal laikrodžio rodyklę tol, kol užsifiksuos. (žr. 12 pav)
Norėdami patikrinti, ar laidas pakeistas teisingai, paspauskite mygtuką su nykščiu tuo metu, 
kai tempsite laidą. Laidas turi lengvai slysti. 
   - 2 VARIANTAS: Ritės laido pervyniojimas.
Norėdami pritvirtinti laidą,  atlikite šiuos veiksmus: 
   -  Įdėkite laido galą apie 3mm į skylę ritėje taip, kaip parodyta 13 paveikslėlyje.  
   -  Tolygai sukite laidą ant ritės pagal rodyklės kryptį, nurodytą and ritės tol, kol laidas įslys į 
      griovelius ritės kraštuose. Neperpildykite ritės.Ritė talpina apie 6,5m laido.  

Pastaba: Žolės kirptuvo laidą galite įsigyti vietiniuose aptarnavimo salonuose. 

  Žoliapjovės galvutę taip pat galima nustatyti vertikaliai 
- paspauskite reguliavimo fiksatoriaus mygtuką (9 pav.) 
-  nustatykite žoliapjovės galvutės padėtį.
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Akumuliatoriaus įkrovimas (žr. pav. 14)

Baterija turi būti įkrauta prieš naudojant pirmą kartą, ir tuomet, kai pradeda nebetiekti reikiamos 
energijos jūsų darbams kaip anksčiau.  Baterija gali įkaisti  įkrovimo metu; tai yra normalu, ir 
nepraneša apie atsiradusias problemas.

Pastaba: Po kelių įkrovimo ir iškrovimo ciklų, baterija bus įkrauta visu pajėgumu.

Pastaba: NEKRAUKITE AKUMULIATORIŲ ŽEMESNĖJE NEI KAIP 4°C ARBA DIDESNĖJE 
NEI 40°C APLINKOS TEMPERATŪROJE. REKOMENDUOJAMA KROVIMO TEMPERATŪRA YRA 
APIE  24°C.

Prijunkite kroviklis (2) prie įkrovimo stoties (3). 
Įjunkite įkroviklį į tinkamą kintamosios srovės maitinimo lizdą. Lemputė (4) užsidegs žaliai 
indikuodama, kad kad kroviklis yra paruoštas naudoti. 
Įdėkite bateriją (1) į įkroviklio stotį 3) kaip parodyta 13 paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad baterija 
yra tinkamai patalpinta į kroviklio stotį. Lemputė (4), užsidegs raudonai indikuodama, kad   
baterija yra kraunama. 
Baterija bus pilnai įkrauta per  maždaug 4 valandas. Lemputė  (4) užsidegs žaliai 
indikuodama, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas. 

Svarbios įkrovimo pastabos.

Pastaba: Ilgiausia veikimo trukmė ir geriausias rezultatas bus pasiektas, jei 
akumuliatorius bus įkraunamas, kai oro temperatūra sieks 18-24 °C. Nemėginkite įkrauti 
akumuliatoriaus labai žemoje arba labai aukštoje oro temperatūroje. Tai svarbu siekaint 
apsaugoti bateriją nuo didelių sužalojimų. 

Ilgai naudojantis įrankiu, jūsų baterijos įkroviklyje taps karštos.
Norint išvengti perkaitimo, neuždenkite įkroviklio arba nelaikykite baterijų tiesioginėje saulės 
šviesoje arba netoli šilumos šaltinių. 
Įkroviklis ir baterija gali tapti šilti krovimo metu.  
Jei baterija nesikrauna tinkamai:
   -  Patikrinti, ar yra srovė srovės lizde, į jį įjungdami lempa ar kitą įrenginį. 
   -  Perkelti įkroviklį ir baterija į tokią vietą, kurioje aplinkos oro temperatūra siektų 18-24 ° C. 
   -  Jei įkrovimo problemos išlieka, nuneškite ar nusiųskite bateriją  ir įkroviklį į vietinį 
      aptarnavimo saloną.
Akumuliatorius turėtų būti įkrautas, kai pradeda nebetiekti reikiamos energijos jūsų darbams 
kaip anksčiau. NETĘSKITE įkrovimo esant šioms aplinkybėms. Sekite įkrovimo procedūrą. Jūs 
taip pat gali įkrauti neišnaudotą bateriją kai tik norėsite, tai nesukels neigiamos įtakos pačiai 
baterijai. 
Esant tam tikroms aplinkybėms, įkroviklio, prijungto prie maitinimo šaltinio, įkrovimo  
kontaktai gali būti nepakankami dėl pašalinės medžiagos.  Pašalinės laidžios medžiagos, 
ypač plieno vata, aliuminio folija, arba bet koks daiktas, turintis metalinių dalelių, turėtų 
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būti laikomi toliau nuo įkroviklio kontaktų.  Visada ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo, kaitik  
įkroviklyje nėra baterijos.  Atjunkite įkroviklį prieš ketinant valyti. 
Nepanardinkite įkroviklio į vandenį ar betkokį kitą skystį.

ĮSPĖJIMAS! Neleiskite, kad bet koks skystis patektų į įkroviklio vidų. Tai gali sukelti elektros 
šoką. Siekiant palengvinti akumuliatoriaus atvėsimą po naudojimo, venkite akumuliatoriaus 
ar įkroviklio padėjimo į šiltą aplinką, pvz.: į metalinį garažą ar nevėdinamą priekabą.

DĖMESIO! Niekada nebandykite atidaryti akumuliatoriaus. Jei plastikinis baterijos korpusas 
sudužo ar įtrūko, nuneškite į perdirbimo paslaugų centrą ir netęskite tolesnio naudojimo.

8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Priežiūra

Po naudojimo išimkite akumuliatorių iš žoliapjovės.  
Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir reikmenis.  
Norėdami išlaikyti laidą geriausioje būklėje, saugokit atsarginę ritę ir laidą plastikiniame 
sandariame maišelyje
Norėdami išvalyti šį įrankį, išimkite akumuliatorių ir naudokite tik švelnų muilą ir drėgną 
skudurėlį.  Nemerkite įrankio į vandenį ir nepurškite su laistymo žarna. Neleiskite betkokiam 
skysčiui patekti į vidų.  Negalima plauti  su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
Laidinis pjoviklis ant apsauginio skydo krašto laikui bėgant gali atšipti. Rekomenduojama 
periodiškai paaštrinti ašmenis su dilde.

Laikymas

Belaidį žolės pjoviklį laikykite sausoje vietoje. 
Nedėkite jokių kitų daiktų ant įrenginio. 
Reguliariai tikrinkite, ar priemonė nebuvo apgadinta standartinio naudojimo metu, o sezono 
pabaigoje iš žolės pjoviklio išvalykite žolę. 
Jei produktas yra sugadintas arba blogai veikia, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą arba 
pardavėją. 
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9. TECHNINĖS ĮPATYBĖS
Tipas ................................................................................................................................... Cordless Grass Trimmer  
Įtampa ................................................................................................................................................................. 18VDC 
Akumuliatoriaus tipas ……………….....…………………………….........................................................……….. Lithium-Ion 
Baterijos talpa ………………………………………………...…...….........................................................……………………   1.3 Ah 
Įkrovimo laikas ……………………………………………………....……….................................................………. about 4 Hours 
Neapkrauto greitis .................................................................................................................................... 8000 /min 
Pjovimo plotis ................................................................................................................................................. 230 mm
Įkrovimo įtampa ................................................................................................................................... 230V / 50Hz
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LTIšmetimas

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.

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

10. IŠMETIMAS
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