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 rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę przed rozpoczęciem eksploatac i urz dzenia. aawarte s  tu 

wanne informac e dotycz ce zasad właściwego montanu, sposobu pracy i konserwac i urz dzenia, 

bezpiecznych dla unytkownika. rrzechowu  instrukc ę w bezpiecznym mie scu, aby w razie potrzeby móc do 

nie  wrócić lub przekazać    kole nym unytkownikom wraz z urz dzeniem. 

 

Uwaga! 

awraca  szczególn  uwagę na rozdziały, które zawiera   sygnały ostrzegawcze i uwagi.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  

agodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektyw  2006/42/WE rarlamentu Europe skiego i Rady 

Krysiak Sp. z o.o. ul. Rolna 6 62-081 Baranowo  

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE: 

Andrze  Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: 

 

Maszyna:  Nonyce akumulatorowe na wysięgniku 4Garden ANW4022 

Model： GY2272 

Numer seryjny: 2020013760001-2020013769999 

Rok produkcji: 2020 

Funkcja: przycinanie nywopłotów w ogrodach i działkach  

                  

do które  odnosi się ninie sza deklarac a, spełnia wymagania:  

2006/42/WE – Dyrektywa rarlamentu Europe skiego i Rady z dnia 17 ma a 2006r. w sprawie maszyn 

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetyczne  

2000/14/EU + 2005/88/EU – Dyrektywa hałasowa 

2011/65/EU i (EU)2015/863 – Dyrektywa ROHS 

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane: 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN ISO 12100:2010, EN 60745-1:2009+A11, EN ISO 10517:2009+A1 

EN62321-1:2013, EN62321-2:2014, EN62321-3-1:2014, EN62321-4:2014+A1:2017, EN62321-5:2014, 

EN62321-7-1:2015, EN62321-7-2:2017, EN62321-6:2015, EN62321-8:2017 

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC 

Gwarantowany poziom mocy akustyczne  LWA – 93 dB(A) 

amierzony poziom mocy akustyczne  – 90,13 dB(A) k=1,99 dB 

roziom ciśnienia akustycznego LrA – 73,6 dB(A) k=3 dB 

Wibrac e przy uchwycie – uchwyt główny ah=0.744 m/s2, uchwyt pomocniczy ah=0.954 m/s2 k=1,5 m/s2 

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC 

Ninie sza deklarac a zgodności WE traci swo   wanność,  eneli maszyna zostanie zmieniona lub 

przebudowana bez zgody producenta. 

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi. 

 

  

04/08/2020, Baranowo 

Data i mie sce wystawienia      

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upowannione   

przez producenta do sporz dzenia deklarac i zgodności 

 

 

Jednostka notyfikująca: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbHTillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany, NB0197 
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1. Zawartość opakowania 

Ostronnie otwórz opakowanie i wyci gni  z niego wszystkie elementy urz dzenia. Komplet powinien zawierać 

następu  ce elementy: 

- korpus nonyc z listw  tn c  i osłon  listwy tn ce  

- rura teleskopowa (wysięgnik) 

- uchwyt pomocniczy z elementami montanowymi (nakrętka motylkowa ze śrub , nakrętk  i płytk ) 

- pas nośny 

- instrukc a obsługi nonyc 

- karta gwarancy na 

 Akumulator i ładowarka akumulatora dostępne osobno 

 

2. Przeznaczenie 

 Urz dzenie  est przeznaczone wył cznie do przycinania nywopłotów w ogrodach i działkach z poziomu 

podłona. Kande inne  e  wykorzystanie  est sprzeczne z przeznaczeniem (np. koszenie, ścinanie nywopłotów, 

krzewów, zarośli i kwiatów) i mone stanowić powanne zagronenie dla unytkownika, a takne prowadzić do 

uszkodzenia urz dzenia. 

 

Urz dzenie nie  est przeznaczone do unytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe zna du  ce się pod wpływem 

alkoholu, środków odurza  cych lub leków ogranicza  cych monliwość prowadzenia po azdów mechanicznych 

i obsługiwania maszyn. Urz dzenie mone obsługiwać wył cznie osoba dorosła, która zapoznała się z ninie sz  

instrukc   i  est świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń,  akie mog  wyst pić w wyniku nieprzestrzegania zasad 

w nie  zawartych.  

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku unycia urz dzenia niezgodnego z 

przeznaczeniem oraz  ego nieprawidłowe  obsługi. aa wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych 

ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wył cznie właściciel urz dzenia i/lub osoba    obsługu  ca. 

 Urz dzenie nie  est przystosowane do unytku komercy nego. Umowa gwarancy na nie obowi zu e w 

przypadku, gdy urz dzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do inne  

działalności zarobkowe .   

 

3. Opis ogólny 

3.1 Opis działania 

Nonyce akumulatorowe tn  nywopłoty za pomoc  listwy tn ce . Listwa ta wprowadzana  est w ruch za pomoc  

silnika pr du stałego zasilanego z 2 akumulatorów litowo- onowych 20V.  

rodczas cięcia zęby tn ce nona porusza   się liniowo w tę i z powrotem w kierunku nieostre  płyty nonycowe . 

Komfort pracy unytkownika oprócz obecności wysięgnika gwarantu e niewielka waga urz dzenia, monliwość 

ustawienia listwy nonowe  pod rónnym k tem, zabezpieczenie w postaci blokady wył cznika, długi wysięgnik 

oraz niezalenność od przedłunacza.   
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3.2 Elementy nożyc (budowa urządzenia) 

 Rys. 1 

1. Listwa tn ca 

2. Osłona listwy tn ce  

3. Blokada wył cznika 

4. Wył cznik ON/OFF 

5. Obudowa silnika 

6. rrzycisk od regulac i k ta pracy 

7. Klamra zwalnia  ca 

8. Rura teleskopowa 
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9. Klamra zwalnia  ca rury teleskopowe  do regulac i długości rury teleskopowe  

10. Uchwyt pomocniczy 

11. ras nośny 

12. Akumulator (dostępny osobno) 

13. rrzycisk zwalnia  cy akumulatora 

14. Uchwyt tylny 

rrzed złoneniem nonyc zapozna  się z Rys.1 przedstawia  cym elementy urz dzenia. 

 

3.3 Dane techniczne 

 

Model ANW4022 

Napięcie DC 2 x 20V 

Typ akumulatorów (dostępny osobno) – 2 

szt.  

Akumulator litowo- onowy 2Ah 

lub 4Ah  

Obroty bez obci nenia 1600 obr/min 

Długość listwy tn ce  400 mm 

Odległość między zębami 20 mm 

Maksymalna średnica cięcia 20 mm 

Monliwa regulac a długości: 2,1-2,9 m 

Gwarantowany poziom mocy akustyczne   93 dB(A) k=1,99 dB(A) 

amierzony poziom mocy akustyczne  90,13 dB(A) k=1,99 dB(A) 

roziom ciśnienia akustycznego LrA 73,6 dB(A) k=3 dB(A) 

Wibrac e przy uchwycie uchwyt główny ah=0.744 m/s2, 

uchwyt pomocniczy ah=0.954 

m/s2 k=1,5 m/s2 

Waga netto: 3,2 kg 

Szacunkowy czas pracy bez obci nenia 

/szacunkowy czas pracy przycinania  

4Ah - 140 min (przycinanie 60 

min)  

2Ah - 70 min (przycinanie 30 

min) 

Akumulatory i ładowarki do wyboru dostarczane są oddzielnie i posiadają oddzielne instrukcje obsługi. 

Do zasilania urz dzenia monna unyć  akumulatora  20V o po emności :2A lub 4A 

Kandy z powynszych akumulatorów monemy ładować za pomoc  3 rodza ów ładowarek: 

Wolna(SC20), o pr dzie ładowania 0,5A – czas ładowania akum.2 A = 4h,czas ładowania akum.4A = 8A 

Ładowarki SC20 nie zaleca się do nonyc ze względu na stosunkowo długi czas ładowania.  

Standard(MC20), o pr dzie ładowania 2,2A - czas ładowania akum.2A =1h,czas ład. akumulatora 4A = 2h 

Szybka (QC20) o pr dzie ładownia 2,9A- czas ładowania akum.2 A = 45 min .czas ład. akumulatora 4A= 90 

min 

 

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklarac i zgodności. 

rodana wartość emis i drgań została zmierzona metod  znormalizowan  i mone być unyta do porównania 

urz dzenia z innymi urz dzeniami elektrycznymi oraz do szacunkowe  oceny stopnia ekspozyc i unytkownika 

na drgania. 
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Wartości emis i drgań mog  być rozbienne z podan  i rónne podczas pracy urz dzenia, w zalenności 

od sposobu  e  unycia. Środki ostronności ma  ce na celu ochronę unytkownika, powinny opierać się na ocenie 

ekspozyc i w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (naleny wzi ć pod uwagę wszystkie składowe cyklu 

pracy, czyli zarówno czas pracy,  ak czas, w którym urz dzenie pozosta e wył czone oraz pracu e bez 

obci nenia).    

 

*rroducent zastrzega sobie prawo do zmian poprawia  cych funkc onalność i bezpieczeństwo urz dzenia, które 

niekoniecznie s  odzwierciedlone na rysunkach i w opisach ninie sze  instrukc i. 

 

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 

aawarte s  tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urz dzenia. 

Urz dzenie  est zaopatrzone w nakle ki ostrzegawcze i informac e w postaci piktogramów – umownych znaków 

ostrzegawczych, które ma   przypominać o bezpieczeństwie unytkowania i obsługi. Nakle ki te naleny 

utrzymywać w czystości i nie wolno ich odkle ać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności 

naleny dokupić  e u importera i ponownie umieścić na maszynie. 

anaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy  est umieszczony na obudowie nonyc. 

 

4.1 Symbole dotyczące urządzenia: 

Dba  o to, aby były czytelne: (nie wszystkie s  na urz dzeniu) 

 

 

 

 

UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność! 

 

UWAGA!  

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem 

urządzenia. 

 

UWAGA!  

Zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej. 

Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. 

Zakładaj okulary ochronne – uważaj na ciała obce, które mogą 

być pochwycone i wyrzucone przez ostrza. 

Zakładaj ochronniki słuchu – chroń swój słuch. 

Zakładaj kask – ryzyko uderzenia przez spadające ciała obce. 

 

UWAGA!  

Pracuj w odpowiednio grubych rękawicach ochronnych. 

 

UWAGA!  

Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwpoślizgową podeszwą 

chroniącym przed porażeniem elektrycznym. 



9 

 

 

    

 

 

4.2 Symbole w instrukcji obsługi 

  

UWAGA! Ostrzenenie - symbol niebezpieczeństwa z informac ami na temat ochrony osób i mienia. 

 

WSKAaÓWKA ułatwia  ca posługiwanie się urz dzeniem. 

 

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 

 

 Zaznajom się z wszystkimi ostrzeżeniami, wskazówkami, ilustracjami i przepisami 

dostarczonymi z tym urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować 

porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. 

Przechowuj wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. 

 Nonyce akumulatorowe w czasie pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. role to mone w określonych 

 

UWAGA!  

Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci.  

Nie tnij mokrego materiału, ani nie pracuj w deszczu. 

 

400mm 

 

 

Długość listwy tnącej 

 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej. 

 

Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa. 

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, 

opakowaniu lub dokumentach do niego doł czonych oznacza, ne 

produktu nie wolno wyrzucać ł cznie z innymi odpadami. 

Oznakowanie oznacza  ednocześnie, ne sprzęt został wprowadzony 

do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 

Przekaż niepotrzebne urządzenie elektryczne, jego akcesoria i 

opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska 

naturalnego utylizacji.  

Nie wyrzucaj urządzeń razem ze śmieciami domowymi.  

Należy oddać zużyte urządzenie elektryczne w punkcie 

recyklingu. 
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warunkach wpływać na stymulatory serca. Aby zmnie szyć niebezpieczeństwo powannych lub śmiertelnych 

obraneń, zalecamy osobom  e posiada  cym konsultac ę z lekarzem przed rozpoczęciem obsługiwania 

urz dzenia.  

 

Unyte w poninszym tekście po ęcie „urz dzenie elektryczne“ odnosi się do urz dzenia zasilanego energi  

elektryczn  z sieci (z przewodem zasila  cym) i do urz dzenia zasilanego akumulatorem (bez przewodu 

zasila  cego). 

 

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy 

a) Stanowisko pracy utrzymuj w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub 

nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków. 

b) Nie pracuj w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, 

gazy lub pyły. Podczas pracy urządzeniem elektrycznym wytwarzają się iskry, które mogą spowodować 

zapłon (z pyłu albo oparów). 

c) Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne 

znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad 

urządzeniem elektrycznym. 

 

2. Bezpieczeństwo elektryczne 

a) Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia 

prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 

b) Zabezpiecz urządzenie elektryczne przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do urządzenia 

elektrycznego podwyższa ryzyko porażenia prądem. 

 

3. Bezpieczeństwo osób  

a) Podczas pracy  zachowaj ostrożność, każdą czynność wykonuj uważnie i z rozwagą. Nie używaj 

urządzenia elektrycznego, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub 

lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia elektrycznego może stać się przyczyną poważnych 

urazów ciała. 

b) Noś osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze noś okulary ochronne. Noszenie osobistego 

wyposażenia ochronnego tj. maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku 

ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania urządzenia elektrycznego) 

– zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. 

c) Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia elektrycznego. Przed włożeniem akumulatora, a 

także przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia elektrycznego, upewnij się, że urządzenia 

elektryczne jest wyłączone (wyłącznik w pozycji „OFF/ O”). Trzymanie palca na wyłączniku podczas 

przenoszenia urządzenia elektrycznego, może stać się przyczyną wypadków. 

d) Przed włączeniem urządzenia elektrycznego, usuń narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub 

klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia elektrycznego mogą doprowadzić do obrażeń 

ciała. 
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e) Unikaj nienaturalnych pozycji przy pracy. Dbaj o stabilną pozycję i zachowuj równowagę przez cały 

czas pracy. To umożliwia lepszą kontrolę urządzenia elektrycznego w nieprzewidzianych sytuacjach. 

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie noś luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice trzymaj 

z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez 

ruchome części. 

g) Nie pozwól, aby znajomość uzyskana dzięki częstemu korzystaniu z urządzenia elektrycznego 

pozwoliła Ci na ignorowanie zasad bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego. Bezwzględne działanie 

może spowodować poważne obrażenia w ciągu jednej sekundy. 

 

4. Prawidłowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych  

a) Nie przeciążaj urządzenia elektrycznego. Do pracy używaj urządzenia elektrycznego, które jest do 

tego przewidziane. Odpowiednio dobranym urządzeniem elektrycznym pracuje się w danym zakresie 

mocy lepiej i bezpieczniej. 

b) Nie używaj urządzenia elektrycznego, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Urządzenie 

elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

c) Przed regulacją urządzenia elektrycznego, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy 

urządzeniem elektrycznym, wyjmij akumulatory. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu 

włączeniu urządzenia elektrycznego. 

d) Przechowuj urządzenie elektryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie udostępniaj urządzenia 

elektrycznego osobom, które go nie znają lub nie zaznajomiły się z niniejszymi przepisami. 

Urządzenia elektryczne używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne. 

e) Starannie konserwuj urządzenie elektryczne i jego akcesoria. Sprawdzaj czy ruchome części 

urządzenia elektrycznego prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy części nie są połamane, 

poluzowane lub inaczej uszkodzone i czy prawidłowe działanie urządzenia elektrycznego nie jest 

zakłócone. Przed użyciem urządzenia zleć naprawę uszkodzonych części. rrzyczyn  wielu wypadków 

s  źle konserwowane urz dzenia elektryczne. 

f) Elementy tnące urządzenia elektrycznego muszą być zawsze ostre i czyste. Starannie pielęgnowane 

elementy tnące z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i są łatwiejsze w prowadzeniu. 

g) Używaj urządzenia elektrycznego, akcesoriów, oprzyrządowania itd. tylko zgodnie z tymi 

wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy. 

Używanie urządzeń elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji.         

h) Dbaj o to, by uchwyty i inne obszary służące do chwytania były suche, czyste i nie były 

zanieczyszczone olejem ani smarem. Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty 

kontroli nad urządzeniem. 

 

5. Serwis 

Naprawę urządzenia elektrycznego zlecaj jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu 

oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane. 
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4.4 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa 

1. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy narzędziem tnącym 

• Urz dzenie nie  est przeznaczone do unywania przez osoby (wł cznie z dziećmi) o ograniczonych 

zdolnościach umysłowych, fizycznych lub osoby nie posiada  ce odpowiednie  wiedzy i/lub 

doświadczenia, chyba ne będ  pracować pod nadzorem odpowiedzialne  za ich bezpieczeństwo osoby 

lub otrzyma   od nie  wskazówki,  ak powinno być unywane urz dzenie. 

• Urz dzenie  est przeznaczone do przycinania nywopłotów. Nie przecina  drewna ani innych 

przedmiotów. 

• Noś rękawice robocze przy pracy elementu tn cego. 

• aatrzyma  urz dzenie,  eśli ktoś po awi się w obrębie obszaru cięcia. 

• ramięta , ne to unytkownik i/lub właściciel ponosz  odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób 

oraz ich mienia. 

• Sprawdź teren cięcia przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała 

obce, które mog  zakłócić pracę urz dzenia lub zostać wyrzucone przez urz dzenie z rusza  cych się 

nony. 

• rrzed kandym unyciem przeprowadź kontrolę wzrokow  urz dzenia. Nie uruchamia  urz dzenia,  eśli 

 est uszkodzone lub brak w nim elementów ochronnych (blokada wył cznika), czy części urz dzenia 

tn cego albo gdy wkręty s  zunyte, uszkodzone lub niedokręcone. 

• rrzed rozpoczęciem pracy zawsze upewni  się, czy ładowarka i akumulator nie nosi widocznych oznak 

uszkodzenia lub zunycia. Nie unywa  urz dzenia z uszkodzonym lub ze zunytym akumulatorem. 

• Unywa  wył cznie części zamiennych i elementów wyposanenia, które zostały dostarczone i/lub s  

zalecane przez producenta. Unycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu 

gwaranc i. 

• rrzestrzega  przepisów dotycz cych ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Monliwość 

eksploatac i urz dzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze 

obiadowe , w czasie ciszy nocne ) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach)  est 

ograniczona. 

• Nie unywa  urz dzenia w deszczu, przy złe  pogodzie, w wilgotnym otoczeniu, nie tni  mokrego materiału. 

• rracu  wył cznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu. 

• Nigdy nie zostawia  urz dzenia w mie scu pracy bez nadzoru. 

• Wł cza  i wył cza  silnik zgodnie z zasadami podanymi w ninie sze  instrukc i i tylko sto  c w bezpieczne  

odległości od listwy nonowe . 

• Urz dzenie  est przeznaczone do pracy oburęczne . Kciuk i palce musz  mocno obe mować uchwyty. 

Nigdy nie pracu   edn  ręk .  

• rrzy wł czaniu urz dzenia oraz przy pracu  cym silniku trzyma  listwę tn c  z dala od wszelkich części 

ciała, a przede wszystkim od r k i stóp. Istnie e niebezpieczeństwo obraneń! 

• rrzenoś urz dzenie wył cznie chodz c, nie biega  z urz dzeniem. 

• Nie pracu  w poblinu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo ponaru lub wybuchu. 

• Nie pracu  w poblinu wysypisk, kanałów czy wałów - monesz stracić równowagę i spaść. 

• Uwana  na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wybo e - wysoka trawa mone  e łatwo ukryć. 

• rracu , zachowu  c stabiln  pozyc ę, w szczególności na pochyłościach terenu. roślizgnięcie się lub 

upadek mone spowodować powanne obranenia ciała. 

• Uwana , by listwa tn ca nie dotykała przy wł czaniu urz dzenia i podczas pracy: kamieni, nwiru, drutów 

przewodu sieciowego i innych przedmiotów. 

• Nigdy nie próbu  zatrzymywać elementu tn cego (listwy) ręk ! aawsze czeka , an listwa zatrzyma się 

sama. 



13 

 

• Nie chwytaj ani nie podnoś urządzenia za listwę tnącą. Kontakt z ostrzami mone spowodować 

obranenia. 

• Nie uruchamia  urz dzenia, gdy  est ono obrócone lub gdy nie zna du e się w pozyc i robocze . 

• Silnik nagrzewa się podczas pracy i mone spowodować poparzenia - nie dotyka  go. 

• Po wyłączeniu urządzenia listwa tnąca porusza się jeszcze przez kilka sekund. Ręce i nogi 

trzymaj z daleka od urządzenia. 

• Wył cz urz dzenie kandorazowo podczas przekraczania innych powierzchni nin nywopłot. 

• Usuwa  resztki ściętego materiału tylko przy wył czonym urz dzeniu. 

• Nie próbu  uwolnić zablokowane / zakleszczone  listwy, zanim nie wył czysz urz dzenia.  

• Jeśli urz dzenie zacznie wibrować w odmienny, nieprawidłowy sposób, zatrzyma  silnik i szybko 

poszuka  przyczyny. Wibrac e s  ostrzeneniem przed problemem. 

• aawsze wył cz urz dzenie (upewni  się ne wył cznik  est wył czony) i wyci gni  akumulatory: 

- gdy oddalasz się od urz dzenia elektrycznego; 

-  eneli urz dzenie  est nieunywane; 

- przed czyszczeniem;  

- przed sprawdzaniem i przechowywaniem; 

- przystępu esz do usuwania blokady z listwy tn ce ; 

-  eneli w trakcie pracy urz dzenie natrafia na ciało obce lub po awia   się anormalne wibrac e. W takim 

przypadku sprawdź urz dzenie pod k tem uszkodzeń lub ewentualnie napraw - odda  do 

autoryzowanego serwisu. 

• Przepiłowując naprężoną gałąź licz się z możliwością jej odskoczenia. Gdy przestanie działać siła 

napręna  ca włókna drewna, odskaku  ca gał ź mone trafić osobę obsługu  c  nonyce i/lub wyrwać 

nonyce spod kontroli. 

• Jeśli powstanie sytuac a nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisow  

producenta. 

 

2. Bezpieczeństwo elektryczne  

• awróć uwagę na to, aby napięcie sieciowe było zgodne z danymi zna du  cymi się na tabliczce 

znamionowe . 

• Unika  kontaktu ciała z uziemionymi częściami (z płotami metalowymi, słupkami metalowymi). 

• Trzymaj urządzenie elektryczne tylko za izolowane uchwyty, ponieważ listwa tnąca może się 

zetknąć z ukrytymi przewodami elektrycznymi. Kontakt ostrzy z przewodem zna du  cym się pod 

napięciem mone spowodować przepływ pr du przez metalowe elementy urz dzenia, a wskutek tego 

poranenie pr dem.  

• rrzewody sieciowe utrzymu  z daleka od narzędzia tn cego. Listwa tn ca mone  e uszkodzić i 

prowadzić do dotknięcia części przewodz cych napięcie.  

 

3. Bezpieczna konserwacja, przechowywanie i transport 

• Nie pode mu  samodzielnych prób naprawiania urz dzenia, o ile nie posiadasz właściwego 

przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie s  podane w te  instrukc i, 

powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upowanniony przez dealera. 

• rrzechowu  urz dzenie i akumulator w suchym mie scu, poza zasięgiem dzieci. Temperatura nie mone 

przekroczyć 40oC 

• rracu  c przy listwie tn ce , zakłada  zawsze rękawice ochronne. 

• Nie transportu  urz dzenia w czasie, gdy silnik pracu e. Przenoś nożyce do żywopłotów tylko za 

uchwyt i przy nieruchomym elemencie tnącym. Przy transportowaniu i przechowywaniu nożyc 
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do żywopłotów zawsze zakładaj osłonę listwy tnącej. Staranne obchodzenie się z urz dzeniem 

zmnie sza niebezpieczeństwo zranienia przez none.  

• Dba  o urz dzenie. Utrzymu   e tak, aby zawsze było czyste, co umonliwia łatwie sze i bezpiecznie sze 

wykonywanie pracy. Uwana , by otwory wentylacy ne na obudowie silnika nie były zatkane. rrzestrzega  

instrukc i konserwacy nych. 

• Nigdy nie za mu  się gniazdkami, narzędziami elektrycznymi, akumulatorami itp. Gdy masz mokre ręce. 

• Dba  o to aby elementy tn ce były ostre. Odpowiednie utrzymanie narzędzia tn cego z ostrymi 

elementami sprawi ne prawdopodobieństwo blokowania listwy tn ce  będzie mnie sze. Tępe none 

powodu   przeci nenie maszyny. Wywołane w ten sposób szkody nie podlega   gwaranc i. 

• Regularnie sprawdza  elementy ochronne pod k tem zunycia i deformac i. ae względów 

bezpieczeństwa zunyte i uszkodzone części bezzwłocznie wymienia . aachowa  szczególn  ostronność 

przy obsłudze listwy tn ce . 

• Unywa  wył cznie oryginalnych części zamiennych i części wyposanenia, które zostały dostarczone 

i/lub s  zalecone przez producenta. Unycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z 

tytułu gwaranc i. 

• Unywa  tylko kompatybilnych oryginalnych komponentów.  

 

4.5 Specjalne zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zasilanych akumulatorami 

• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas instalowania akumulatora. Instalowanie 

akumulatora we wł czonym urz dzeniu elektrycznym mone spowodować wypadek. 

• Ładuj akumulatory tylko wewnątrz pomieszczeń, ponieważ ładowarka jest przeznaczona tylko do 

takiego ładowania.  

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zawsze wyjmij akumulator z urządzenia 

zanim zaczniesz czyszczenie itp. urządzenia.  

• Nie wystawiaj narzędzia elektrycznego przez dłuższy czas na silne promieniowanie słoneczne i 

nie kładź go na kaloryferze. Gor co mone spowodować uszkodzenie akumulatora i wybuch.  

• Przed rozpoczęciem ładowania zaczekaj, aż nagrzany akumulator ostygnie.  

• Nie otwieraj akumulatora i chroń go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Niebezpieczeństwo 

zwarcia i wydzielenia par dranni cych drogi oddechowe. aapewni  sobie dopływ świenego powietrza, a 

razie wyst pienia dolegliwości skorzysta  dodatkowo z pomocy lekarskie .  

 

 

4.6 Specyficzne wskazówki bezpieczeństwa pracy dla urządzenia na wysięgniku 

• aawsze noś kask ochronny, rękawice ochronne i nauszniki ochronne.  

• Nie unywa  urz dzenia sto  c na drabinie. 

• Nie pochyla  się zbytnio do przodu podczas korzystania z urz dzenia. aawsze szuka  bezpiecznego 

mie sca i utrzymu  równowagę przez cały czas. Uny  dostarczonego pasa nośnego, aby równomiernie 

rozłonyć cięnar na ciele. 

• Noś solidne, antypoślizgowe buty. 

• Nie unywa  urz dzenia w deszczu lub wilgoci. 

• Nie unywa  urz dzenia w poblinu linii energetycznych. aachowa  minimaln  odległość 10 m od 

napowietrznych linii energetycznych. 

• Nie stawa  pod nywopłotami, które chcesz ci ć, aby unikn ć obraneń spowodowanych przez spada  ce 

ścięte materiały. awróć ten uwagę na rozgałęzione gał zki, aby unikn ć obraneń. rracu  pod k tem 

około 60 °. 

• Uwana , aby nie spowodować odrzutu maszyny. 
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• awróć uwagę nie tylko na materiał do obróbki, ale takne na materiał przewrócony, aby unikn ć 

potknięcia. 

• arób co na mnie   edn  godzinę przerwy po 30 minutach pracy 

• Noś zawsze rękawice ochronne. 

• rrzy transporcie i przechowywaniu załón na listwę tn c  osłonę. 

• Nie unywa  maszyny w sytuac ach zagronenia wybuchem, na przykład w poblinu łatwopalnych cieczy, 

gazów lub oparów. Iskry wytwarzane przez maszynę mog  zapalić te opary lub gazy. 

 

5. Montaż 

 rrzed wykonaniem  akichkolwiek czynności montanowych i regulacy nych z urz dzeniem zasilanym 

akumulatorowo wy mi  akumulatory. Włón naładowane akumulatory i wł cz urz dzenie dopiero gdy urz dzenie 

 est prawidłowo zmontowane, kompletne i nie  est uszkodzone. 

 

5.1 Ładowanie akumulatorów 

Stosu  się do wytycznych z instrukc i obsługi ładowarki i akumulatora 

 

Obsługa ładowarki 

1. ro włoneniu akumulatora do ładowarki podł cz    do gniazdka sieciowego. Ładowanie (i  ego postęp) 

sygnalizowane  est za pomoc  diody  

2. ro naładowaniu akumulatora odł cz ładowarkę od sieci.  

3. Naciśni  przycisk odblokowu  cy akumulatora i wyci gni  akumulator z ładowarki .Następnie naładu  drugi 

akumulator 

4. aamontu  akumulatory w urz dzeniu. 

Włóż naładowane akumulatory do urządzenia dopiero po całkowitym zmontowaniu urządzenia. 

Niebezpieczeństwo zranienia! 

 

5.2 Wyjmowanie i wkładanie akumulatorów 

1. Trzyma  pewnie urz dzenie i akumulator. Jeneli nie będziesz tego przestrzegał mog  się wyślizgn ć i 

uszkodzić się albo Ciebie.  

2. ramięta  aby urz dzenie było zawsze wył czone (Wł cznik/ Wył cznik w pozyc i wył czone ) gdy 

wkładasz lub wy mu esz akumulatory.  

3. Aby wy  ć akumulator (Rys. 2, poz. 12), wciśni  przycisk odblokowu  cy danego akumulatora (Rys. 2, poz. 

13) i wysuń go. 
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 Rys. 2 

 

4. Aby włonyć akumulator do urz dzenia, zrówna  nłobienia na akumulatorze ze nłobieniami w urz dzeniu i 

wsuń akumulator po prowadnicy. Musi się on słyszalnie zablokować (kliknięcie). Jeneli akumulator nie 

zostanie zablokowany mone wypaść i spowodować obranenia u Ciebie albo osób postronnych.  

 UWAGA! Nie trzeba unywać siły podczas wkładania akumulatora. Jeneli włonenie akumulatora wymaga 

unycia siły oznacza to ne nie  est on poprawnie instalowany.  

  rrzeczyta , zrozum i postępu  zgodnie z instrukc ami zawartymi w sekc i dotycz ce  ładowania 

akumulatora.  

 

5.3 Montaż rury teleskopowej 

W celu zamontowania nonyc na rurze teleskopowe  podnieś klamrę zwalnia  c  (Rys. 3, poz. 7), wsuń rurę 

teleskopow  (Rys. 5, poz. 8) w otwór od nonyc i zabloku  rurę klamr  zwalnia  c . 

 

 Rys. 3 

 

5.4 Montaż pasa nośnego 

Podczas pracy urządzeniem zawsze noś pas ramieniowy (nośny). Przed zluzowaniem pasa 

nośnego zawsze wyłącz urządzenie. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku. 
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W celu zamontowania pasa na ramię (Rys. 4, poz. 11), ściśni  zaczep od pasa nośnego za pomoc  kciuka i 

palca zapnij na otworze zaczepu (Rys. 4, poz. 11A). 

 

 Rys. 4 

 

Długość pasa wyregulu  tak aby karabińczyk zna dował się na wysokości bioder.  

aawieś pas nośny na prawym ramieniu. Urz dzenie ustaw z prawe  strony ciała. 

 Nigdy nie zakłada  pasa nośnego na skos przez ramię i klatkę piersiow . Umieszcza  pas nośny na 

ramieniu. Takie ułonenie maszyny umonliwia szybkie zd ęcie maszyny w razie wyst pienia niebezpieczne  

sytuac i. 

Przed zluzowaniem pasa nośnego zawsze wyłącz urządzenie. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku. 

 

5.5 Montaż uchwytu pomocniczego  

aa pomoc  doł czonego do uchwytu pomocniczego (Rys. 5, poz. 10) pokrętła (Rys. 5, poz. 10A) przymocu  

uchwyt na rurze teleskopowe  (Rys. 5, poz. 8) w odpowiednie  pozyc i. 

 Rys. 5 
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6. Praca z urządzeniem 

6.1 Ustawianie kąta pracy 

W urz dzeniu monna regulować k t pracy listwy tn ce . Aby ustawić odpowiedni k t pracy wciśni  przycisk 

regulac i k ta pracy (Rys. 6, poz. 6) i przy przytrzymanym przycisku obróć uchwyt w odpowiedni  pozyc ę (5 

pozyc i między – 20 o a +60o). awolnienie przycisku spowodu e zablokowanie ustawienia. 

 

 Rys. 6 

 UWAGA! ro dokonaniu ustawień k ta pracy upewni  się ne przycisk od regulac i k ta pracy (Rys. 6, 

poz. 6) wrócił na swo e pierwotne połonenie. 

 

6.2 Ustawienie długości rury teleskopowej 

Długość rury teleskopowe  (Rys.7, poz. 8) monesz w szybki sposób regulować unywa  c klamry zwalnia  ce  

rury teleskopowe  (Rys. 7, poz. 9). W tym celu: 

1. Odbloku  klamrę, zmień długość rury teleskopowe  na pon dan  i zabloku  klamr  w dane  pozyc i. 

 

 Rys. 7 
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6.3 Uruchomienie nożyc 

 UWAGA! Nonyce mog  doprowadzić do powannych obraneń i amputac i kończyn. 

 UWAGA! B dź ostronny gdy obsługu esz urz dzenie przy zd ęte  osłonie listwy tn ce . 

 UWAGA! ro wł czeniu wył cznika osi gnięcie pełne  mocy/ prędkości za mie urz dzeniu 0,5 do 1 

sekundy. 

1. Sprawdź urz dzenie i  ego akumulatory czy s  w dobrym stanie.  

2. Wsuń naładowane akumulatory w urz dzenie (Rys. 2). 

3. ade mi  osłonę listwy tn ce  (Rys. 1, poz. 2) z listwy tn ce  (Rys. 1, poz. 1). 

4. Chwyć nonyce trzyma  c    obiema rękami za oba uchwyty (tylny i pomocniczy). 

5. Wciśni  i przytrzyma  blokadę wył cznika (Rys. 8, poz. 3) zna du  c  się na tylnym uchwycie i wciśni  wył cznik 

ON/OFF (Rys. 8, poz. 4) na tylnym uchwycie. 

Rys. 8 

 

6. Monesz zwolnić blokadę wył cznika. 

7. By zatrzymać urz dzenie zwolnij wył cznik (Rys. 8, poz. 4) z tylnego uchwytu. 

ro zwolnieniu wył cznika trzyma  urz dzenia obiema dłońmi  eszcze tak długo, an listwa tn ca przestanie 

się całkowicie poruszać. Nie odkładaj urządzenia dopóki listwa nożowa nie przestanie się poruszać. 

rodczas pracy zawsze unywa  pasa nośnego i trzyma  urz dzenie obur cz za uchwyty 

 

6.4 Bezpieczna praca urządzeniem 

1. aawsze unywa  obydwu r k do trzymania urz dzenia i unywa  pasa nośnego. rrzy mi  bezpieczn  

zbalansowan  pozyc ę.  

2. Nie przycina  wilgotnego lub mokrego nywopłotu. 

3. Unika  przeci nania urz dzenia podczas pracy. 

4. Sprawdź obszar przed prac  w poszukiwaniu ukrytych ciał obcych. rrzy przycinaniu uwana , aby none nie 



20 

 

trafiły na nadne przedmioty, np. druty, części metalowe, kamienie itp. Mone to spowodować uszkodzenie 

mechanizmu tn cego.  

5. Jeneli none zostały zablokowane przez ciała obce, natychmiast wył cz urz dzenie. Sprawdź uszkodzenie. 

Nie unywa  urz dzenia  eneli wykryłeś uszkodzenie – uda  się do autoryzowanego serwisu.  

6. Nigdy nie dotyka  ostrzy gdy w urz dzeniu zna du   się akumulatory.   

7. rodczas pracy trzyma  urz dzenie z dala od ciała. Stó  w bezpieczne , zbalansowane  pozyc i. rracę 

wykonu  z poziomu ziemi (nie stawa  na drabinie itp.)  

8. Nie przeci na  urz dzenia. To mone spowodować owinięcie się ciętego materiału b dź zwolnienie pracy 

ostrzy. Jeneli listwa nonowa zwolniła to porusza  się wolnie  z urz dzeniem. rrowadź delikatnie ostrze po 

powierzchni nywopłotu. Nie tni  zbyt głęboko.  

9. Nie próbu  ci ć zbyt dunych łodyg. rrzycina  łodygi o nie większe  średnicy nin 20 mm albo takich które 

widać ne s  zbyt dune aby płyta nonowa się nie zacięła. rodczas cięcia przesuwa  się stale wzdłun linii 

cięcia, tak aby łodygi równo wsuwały się w none tn ce. Listwa tn ca z nonami z obu stron umonliwia cięcie 

w obu kierunkach, powolnym ruchem przesuwa  c z prawa do lewe . 

10. Jeneli doszło do blokady listwy nonowe , wył cz urz dzenie, wy mi  akumulatory i dopiero przyst p do 

usuwania zablokowanego materiału.  

11. Na pierw obcina  boczne części nywopłotu, potem górne. To zapobiega opadaniu ściętego materiału na 

obszar który ma być aktualnie cięty. rrzycina  nywopłot po bokach aby był lekko węnszy u góry.  

12. Główne łodygi powinny zostać nietknięte do czasu an nywopłot nie osi gnie pon dane  wysokości. 

rozostałe gałęzie przycina  do połowy. 

13. Jeneli łodygi s  zbyt grube (przycinany nywopłot  est np. stary) uny  odpowiednie  piły ręczne . rotem 

dokończ pracę nonycami.  

14. Jeneli potrzebu esz uny  sznurka aby pomóc sobie w ustaleniu wysokości przycinania nywopłotu. Rozci gni  

sznurek wzdłun nywopłotu i przycina  nywopłot nad sznurkiem.  

15. Unywa  tylko ostrych nony – w ten sposób monesz skutecznie przycinać rośliny i oszczędzasz urz dzenie i 

akumulator. 

16. Gdy tniesz ostre, kolczaste krzewy noś rękawice ochronne.  

17. Gdy tniesz przyrosty unywa  szerokich ruchów aby materiał wpadał bezpośrednio w listwę nonow .  

18. rrzestrzega  wskazówek dotycz cych konserwac i i oczyszczania urz dzenia.  

 

7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części 

zamiennych 

 

Wyjmij akumulatory z urządzenia przed serwisowaniem, przechowywaniem! Kontakt części ciała z 

ruchomym nożem grozi obrażeniami, kalectwem lub śmiercią!  

Pamiętaj że listwa tnąca porusza się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu silnika. 

 Podczas obchodzenia się z elementem tnącym noś odpowiednio grube rękawice ochronne. 

UWAGA!  

aleć prace, które nie s  opisane w te  instrukc i, upowannione  placówce serwisowe  (autoryzowanemu przez 

importera lub producenta serwisowi).  
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7.1 Konserwacja 

1. Na zakończenie pracy wy mi  akumulatory i sprawdź ich stan techniczny. awraca  szczególn  uwagę na 

listwę tn c . 

2. Sprawdza  systematycznie urz dzenie, upewnia  c się, ne działa prawidłowo i wykonu e pracę zgodnie z 

przeznaczeniem. Kand  uszkodzon  część odpowiednio napraw lub wymień w autoryzowanym punkcie 

serwisowym. 

3. rrzed kandym unyciem sprawdź urz dzenie pod k tem widocznych usterek, takich  ak nieprzytwierdzone 

lub uszkodzone części. Upewni  się, ne wszystkie nakrętki, śruby i wkręty (szczególnie na belce nonowe ) 

s  mocno dokręcone. aunyte b dź źle dokręcone nakrętki mog  spowodować bardzo niebezpieczne 

uszkodzenia. 

 

7.2 Czyszczenie 

By zapewnić  ak na lepsz  i  ak na dłunsz  nywotność urz dzenia, musi być ono utrzymywane w czystości. 

1. Urz dzenie stale utrzymu  w czystości. aawsze czyść urz dzenie od razu po zakończeniu pracy. 

2. Do czyszczenia obudowy stosu  miękk  wilgotn  ściereczkę,  ednakne nie stosu  wody, nadnych środków 

do czyszczenia lub rozpuszczalników. Na końcu wytrzy  obudowę do sucha.  

3. Upewnia  się, ne listwa tn ca  est czysta i oczyszcza     z pozostałości trawy i nieczystości.  

4. Nie pozwól by końcówki trawy b dź inne pozostałości wyschły, wtedy cięne   e usun ć. Ta czynność 

bezpośrednio wpływa na  akość cięcia.  

5. None wyczyść naoliwion  ściereczk . Belkę nonow  naoliw za pomoc  oliwiarki albo oliwy w sprayu. 

 

 Rys. 9 

 

6. Upewni  się, ne silnik  est czysty i nie ma na nim pozostałości po cięciu. Dba  o to, by otwory wylotowe 

powietrza były czyste. 

7. Lekkie szczerby na ostrzach monesz wyrównywać sam. W tym celu przeci gni  ostrza osełk  do ostrzenia 

na mokro. Tylko ostre none zapewnia   skuteczne i dokładne przycinanie. Tępe, wygięte lub uszkodzone 

none musz  być wymieniane w autoryzowanym serwisie.  

 

UWAGA!  

Nie spryskuj urządzenia wodą. Nie myj jej wężem z wodą czy myjką ciśnieniową! 
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7.3 Przechowywanie 

1. Urz dzenie przechowu  w suchym, chłodnym, zabezpieczonym przed pyłem i poza zasięgiem dzieci 

mie scu. 

2. rrzed ustawieniem urz dzenia w zamkniętym pomieszczeniu wy mi  akumulator i poczeka  an ostygnie 

silnik. aałón osłonę na listwę tn c . 

3. rrzechowu  urz dzenie w temperaturze od 10°C do 25°C. rodczas przechowywania unika  ekstremalnego 

zimna lub gor ca, aby nie dopuścić do zmnie szenia wyda ności akumulatora. 

Nie przechowu  urz dzenia i  ego akumulatora przez dłunszy czas pod działaniem bezpośredniego światła 

słonecznego. 

4. Starannie oczyścić urz dzenie i elementy wyposanenia, aby zapobiec powstaniu pleśni. 

5. Nie zawi a  urz dzenia w worki foliowe – mone w nich powstać wilgoć i pleśń. Monesz włonyć urz dzenie 

do oryginalnego b dź zastępczego kartonu. 

6. aawsze zakłada  osłonę listwy tn ce . Nie ustawia  urz dzenia na listwie tn ce . rrzechowu  urz dzenie w 

pozyc i poziome  b dź zabezpieczone  przed przewróceniem się. 

7. rodczas dłunszego składowania sprawdza  co ok. 1-3 miesi ce poziom naładowania akumulatora i w razie 

potrzeby doładu  go.  

 

7.4 Przygotowanie do transportu 

1. Oczyść urz dzenie z brudu i resztek trawy. 

2. aałón osłonę na listwę tn c . 

3. Wy mi  akumulatory. 

4. Transportu  urz dzenie w pozyc i poziome . 

5. Włón urz dzenie do oryginalnego b dź zastępczego kartonu. 

 

7.5 Zamawianie części 

rrzy zamawianiu części zamiennych poda  następu  ce dane urz dzenia z tabliczki znamionowe , 

umieszczone  na obudowie: 

• Typ urz dzenia 

• Numer artykułu 

• Numer identyfikacyjny 

W celu przyspieszenia realizac i zamówienia poda  numer części zamienne , któr  potrzebu esz. Monesz 

równien dosłać zd ęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to 

 ednoznaczn  identyfikac ę zwłaszcza w przypadku niezna omości numeru części. 

aamówienia części monesz dokonać równien w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz 

zna dziesz na stronie internetowe  producenta: www.krysiak.pl 

 UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić urządzenie i skrócić jego żywotność. 

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urz dzenie,  eneli zostan  one wywołane 

z powodu nieprawidłowo wykonane  samodzielne  naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, 

względnie zastosowania urz dzenia niezgodnie z  ego przeznaczeniem.  

 

mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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8. Plan wyszukiwania usterek 

 

Problem  Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Silnik nie uruchamia 

się 

Nie zainstalowane 

akumulatory 
Zamontuj akumulatory. 

Problem z akumulatorami 
Naładu  akumulatory. Jeneli to nie 

pomaga wymień  e.  

System poruszania się 

listwy nonowe  nie działa 

prawidłowo. 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Maszyna pracuje z 

przerwami 

 

Uszkodzone okablowanie 

wewnętrzne 
Uda  się do autoryzowanego serwisu 

Uszkodzony wł cznik/ 

wył cznik 
Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Przegrzanie 
rozwól urz dzeniu ostygn ć zanim go 

na nowo uny esz.  

Zbyt niski poziom 

naładowania 

akumulatorów.  

Naładu  akumulatory. Jeneli to nie 

pomaga wymień  e. 

Nie monna uruchomić 

urz dzenia 

Niewłaściwie 

zainstalowany 

akumulatory 

aamontu  prawidłowo akumulatory. 

Problem z akumulatorami 
Naładu  akumulatory. Jeneli to nie 

pomaga wymień go.  

System poruszania się 

listwy nonowe  nie działa 

prawidłowo. 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Nadmierne wibracje/ 

Hałas 

Natychmiast wyłącz 

urządzenie! 

Listwa nonowa  est 

zagięta, uszkodzona albo 

zunyta 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

roluzowane nakrętki od 

listwy nonowe  
Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Listwa nonowa  est 

niewłaściwie 

zamontowana. 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

System poruszania się 

listwy nonowe  nie działa 

prawidłowo. Maszyna 

uszkodzona 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Krótki czas cięcia dla 

jednego cyklu 

ładowania 

akumulatora 

Akumulatory nie był 

unywane przez dłunszy 

czas 

Naładu  akumulatory 

aunyte akumulatory Wymień akumulatory 
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Urz dzenie nie tnie 

Rozładowane 

akumulatory 
Naładu  akumulatory 

Nieczystości 

nagromadziły się na 

listwie tn ce  

Wyczyść listwę tn c  

Listwa nonowa i silnik 

nie zatrzymu   się. 

Natychmiast wyjmij 

akumulatory! 

Awaria elektryczna albo 

elektroniczna 

Natychmiast wyjmij akumulatory!  

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

 

9. Gwarancja 

 

Na ninie sze urz dzenie obowi zu e 24-miesięczna gwaranc a. W ramach gwaranc i gwarant zapewnia 

kupu  cemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkc onowaniu urz dzenia wynika  cych z  ego wadliwości 

konstrukcy nych i materiałowych. Niektóre części konstrukcy ne ulega  ce normalnemu zunyciu oraz szkody 

wywołane naturalnym zunyciem, przeci neniem lub nieprawidłow  obsług , s  wykluczone z zakresu gwaranc i. 

Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancy nych  est przestrzeganie podanych w instrukc i obsługi 

wskazówek dotycz cych oczyszczania, konserwac i i napraw urz dzenia. rróby samodzielne  naprawy 

urz dzenia względnie  ego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowannione, powodu   

wygaśnięcie gwaranc i.  

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancy nego  est przekazanie nierozmontowanego urz dzenia wraz 

z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowi zków wynika  cych z 

gwaranc i nast pi w terminie 30 dni, licz c od dnia dostarczenia urz dzenia przez Unytkownika. 

 

W przypadku reklamac i gwarancy ne  lub zlecenia naprawy naleny dostarczyć oczyszczone urz dzenie wraz z 

informac   o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotycz cych 

nadania przesyłki naleny skontaktować się z gwarantem. 

 

Utylizac ę Two ego urz dzenia przeprowadzimy bezpłatnie.  

Naprawy nie ob ęte gwaranc   monna zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. 

 

10. Usuwanie odpadów i recykling 

 

Kande gospodarstwo  est unytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie 

potenc alnym wytwórc  niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie 

niebezpiecznych substanc i, mieszanin oraz części składowych. a drugie  strony zunyty sprzęt to cenny materiał, 

z którego monemy odzyskać surowce takie  ak miedź, cyna, szkło, nelazo i inne.  

Obowi zkiem unytkownika  est przekazanie zunytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu 

właściwego  ego przetworzenia. Informac e o dostępnym systemie zbierania zunytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego monna znaleźć w punkcie informacy nym sklepu oraz w urzędzie miasta/ gminy. Unytkownik 

urz dzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowi zany  est do prowadzenia prawidłowe  

gospodarki odpadami uzgodnione  zgodnie z przepisami kra owymi. rrzekan niepotrzebne urz dzenie,  ego 
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akcesoria i opakowanie do zgodne  z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizac i.  

Odpowiednio usuń urz dzenie z wy ętym akumulatorem. Urz dzeń nie naleny wyrzucać razem z odpadami 

domowymi. Odda  zunyte urz dzenie w punkcie recyklingu.  

Unyte w produkc i elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp monna od siebie oddzielić i poddać wybiórcze  

utylizac i. awróć się o poradę do naszego centrum serwisowego. 

Ładowarek i akumulatorów równien nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Odda  ładowarkę i 

akumulator do odpowiedniego punktu utylizac i odpadów. Nie wyrzuca  ich do śmieci domowych, nie wrzuca  

ich do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu) ani wody. Usuwa  tylko rozładowane akumulatory. aalecamy 

zakle enie biegunów taśm  w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa zwarcia. Nie otwiera  urz dzenia ani 

akumulatora. Uszkodzone akumulatory mog  być szkodliwe dla środowiska i Two ego zdrowia,  eneli wydostan  

się z nich tru  ce pary lub ciecze. Odda  urz dzenie do punktu zbiórki zunytych baterii, gdzie zostanie 

zapewniona  ego przepisowa utylizac a. awróć się po poradę do lokalnego zakładu oczyszczania albo do 

naszego centrum serwisowego.  

rrzekan wycięty materiał do kompostowania, nie wyrzuca  go do kontenera na śmieci. 

Odpowiednie postępowanie ze zunytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwenc om dla środowiska 

naturalnego i ludzkiego zdrowia! 

Utylizac ę przesłanych nam uszkodzonych urz dzeń przeprowadzamy bezpłatnie.  

 

11. Ryzyko resztkowe 

Mimo tego in producent ponosi odpowiedzialność za konstrukc ę urz dzenia eliminu  c  niebezpieczeństwo, 

pewne elementy ryzyka s  podczas pracy nie do uniknięcia: 

- problemy zdrowotne spowodowane zbyt dun  wibrac   urz dzenia w przypadku unywania go przez bardzo 

długi czas albo w wyniku niewłaściwe  obsługi lub nieprawidłowe  konserwac i; 

- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałe  pracy bez ochraniaczy; 

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odprysku  ce elementy obrabianego materiału; 

- pochwycenie i wpl tanie odzieny w ruchome części; 

- obranenia i uszkodzenia w wyniku odrzucenia ciętego materiału albo nagłego odrzutu ukrytego przedmiotu; 

- niebezpieczeństwo albo obranenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez odrzucony przedmiot. 

 

Ocena ryzyka resztkowego 

W przypadku przestrzegania wskazówek zna du  cych się w ninie sze  instrukc i zagronenie resztkowe podczas 

unytkowania urz dzenia  est ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe. 
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12. Rysunek złożeniowy 

 


