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APARAT DE TUNS IARBA CU BATERIE
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

Informaţii
Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare pentru a înţelege în totalitate utilizarea corectă a produsului.
Nerespectarea acestei obligaţii poate cauza şocuri electrice, incendii sau leziuni grave ale persoanelor.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile.
Vă mulţumim pentru că aţi ales produsul nostru şi pentru încrederea acordată.
Aparatul de tuns iarba cu baterie a fost fabricată cu grijă, în aşa fel încât să garanteze siguranţa maximă. Citiţi cu
atenţie manualul de instrucţiuni înainte de utilizarea produsului, pentru a asigura o utilizare corectă şi optimă.
Când se utilizează cositoarea?
Aparatul este destinată mai ales pentru tăierea ierbii şi a buruienilor de pe pajişti şi de sub tufişuri, ceea ce maşina
de tuns iarba tradiţională nu ştie să facă.
Utilizarea corectă a aparatului se înţelege la temperaturi de mediu între 0° şi 40°C.
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Simboluri de siguranţă
A. Atenţie, pericol generic!
B. Citiţi instrucţiunile.
C. Purtaţi ochelari de siguranţă, protecţii pentru auz şi protecţii ale căilor respiratorii..
D. Nu expuneţi produsul la ploaie.
E. Asiguraţi-vă să nu staţioneze nici o persoană în zona de lucru
F. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trageţi ştecărul.
G. Acest simbol arată că dispozitivul nu trebuie să fie aruncat împreună cu deşeurile menajere.
Părţile, care conţin piese reciclabile importante, trebuie separate şi ţine departe de mediu şi
persoane.
H. Scoateţi bateria înainte de reglarea, curăţarea sau lăsarea aparatului nesupravegheat.
I. Nu aruncaţi bateria printre deşeurile menajere, în foc sau apă. Bateria trebuie reciclată sau
casată ecologic.
Siguranţă generală
Citiţi cu atenţie toate avertizările şi instrucţiunile.
A. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate duce la producerea de şocuri electrice, incendii sau
leziuni grave.
B. Păstraţi avertizările şi instrucţiunile pentru viitor.
C. Dispozitivul nu este destinat pentru a fi utilizat de către alte persoane (inclusiv copii), cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse ori fără experienţă şi/sau fără cunoştinţe, dacă nu sunt supravegheate sau
instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă de siguranţa lor.
D. Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna copiilor.
V. Avize de siguranţă pentru o utilizare adecvată şi sigură
A. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.
B. Asimilaţi şi însuşiţi cunoştinţe necesare despre produs pentru o utilizare corectă.
C. Purtaţi ochelari de protecţie şi mănuşi.
D. Purtaţi încălţăminte robustă anti-alunecare şi pantaloni lungi pentru protejarea gambelor şi a picioarelor. Ţineţi
mâinile şi picioarele departe de lame.
E. Nu permiteţi niciodată copiilor sau altor persoane să utilizeze aceste aparat.
F. Nu utilizaţi aparatul când în apropiere se află copii sau animale domestice.
G. Utilizaţi produsul doar în timpul zilei sau în condiţii de iluminare artificială bune.
H. Înainte de pornirea produsului, controlaţi să nu existe semne de uzură sau daune. În acest caz, reparaţi imediat
aparatul.
I. Nu utilizaţi niciodată dispozitive de siguranţă defecte sau lipsă.
J. Ţineţi mâinile şi picioarele întotdeauna departe de lamă, mai ales la pornire.
K. Nu instalaţi niciodată părţi metalice de tăiere / ascuţite.
L. Nu utilizaţi piesele de schimb care nu sunt furnizate de producător.
M. Scoateţi ştecărul în momentul curăţării produsului.
N. Asiguraţi-vă ca ventuzele să fie lipsite de reziduuri de tăiere.
O. Scoateţi bateria după utilizare şi controlaţi produsul pentru relevarea eventualelor daune.
P. La oprire, lama se opreşte treptate.
Q. Aparatul nu trebuie să lăsat la îndemâna copiilor.
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Instrucţiuni ulterioare pentru siguranţa bateriei
A. Asiguraţi-vă ca întrerupătorul să fie oprit înainte de inserarea bateriei.
În caz contrar, se pot produce accidente.
B. Pentru încărcare, folosiţi doar încărcătorul prevăzut de producător. Un încărcător prevăzut pentru anumite
tipuri de baterii, poate reprezenta un pericol de incendiu, dacă este utilizat cu baterii necorespunzătoare.
C. Utilizaţi doar baterii prevăzute pentru acest produs. Utilizarea altor baterii poate spori puternic riscul de foc
şi incendii.
D. Dacă bateria nu este utilizată, ţineţi-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafele, monedele, chei,
cuie, şuruburi sau alte piese metalice mici, deoarece ar putea duc la scurtcircuitarea bateriei şi nu poate fi
exclus pericolul de incendii.
E. O utilizare greşită poate duce la scurgerea de lichide. Evitaţi contactul. În caz de contact, clătiţi cu apă.
Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitaţi imediat asistenţă medicală. Contactul cu lichidul, care
provine de la baterie, poate cauza iritaţii ale pielii sau arsuri.
Mediul
Asiguraţi-vă ca locul de utilizare să fie curat şi luminos, iar în apropiere să nu fie articole inflamabile sau explozive.
Asiguraţi-vă ca în apropiere să nu se afle persoane străine. Dacă produsul nu este utilizat, păstraţi-l într-un loc ce
este sigur şi uscat.
Descrierea (Fig. 1)
1. Întrerupător de pornire / oprire.
2. Întrerupător de siguranţă.
3. Mâner.
4. Mâner adiţional.
5. Regulator.
6. Racord al mânerului telescopic.
7. Capac motor.
8. Roată de ghidaj.
9. Clemă de protecţie.
10. Pedală de configurare a înclinării capului de tundere / cosire.
11. Tub prelungibil.
12. Tub fixabil.
13. Baterie reîncărcabilă.
Parametri tehnici
Articol
Tensiunea nominală
Tensiunea în gol
Nr. turaţii de funcţionare în gol
Emisie sonoră
Nivel de zgomot
Vibraţii mână / braţ
Bateria
Bateria – timp de reîncărcare

20323
18V DC
2.5 A
8000 rpm
LpA 80 dB(A)
LWA 94 dB(A)
< 2,5 m/s2
Baterie cu ioni de litiu
30 de minute
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Bateria – curent de încărcare
Greutatea aparatului de tuns iarba
Greutatea încărcătorului

3000 mA
1,8 kg
0,4 kg

Valori determinate în conformitate cu EN 60 335-1, EN 60 335-2-91 şi EN 786.
Montare
Reîncărcarea bateriei (Figura 2)
1. Verificaţi tensiunea de reţea:
Tensiunea reţelei trebuie să corespundă tensiunii indicate pe dispozitiv (100V~240V).
2. Utilizaţi doar încărcătorul furnizat. Doar aceste se potriveşte cu bateria de litiu.
3. Bateria este echipată cu un sistem care permite monitorizarea temperaturii,
permiţând reîncărcarea doar la o temperatură a mediului între 0° şi 45°C.
Aviz:
1. Bateria furnizată este încărcată doar parţial. Pentru capacitatea maximă a bateriei, trebuie să încărcaţi de
tot înainte de prima utilizare.
2. Bateria cu litiu poate să fie reîncărcată în orice moment fără ca durata ei să fie afectată.
Întreruperea încărcării nu are nici un impact asupra ei.
3. În timpul încărcării, ţineţi bateria departe de foc sau alter materiale inflamabile.
4. Ţineţi departe copiii.
5. Respectaţi instrucţiunile.
6. Nu este recomandată conectarea pe termen lung a încărcătorului.
7. Încărcarea maximă este de 8 ore.
Încărcare:
1. Conectaţi încărcătorul cu priză şi inseraţi bateria în încărcător.
2. După conectarea încărcătorului, ledul este verde. După ce aţi inserat bateria în încărcător, ledul devine de
culoare roşie. După circa 30 de minute, bateria este complet încărcată, iar ledul este verde.
Montarea produsului: (Fig. 3 Fig. 4)
Pentru a funcţionarea corectă a dispozitivului, respectaţi instrucţiunile conţinute în acest
manual.
1. Fixaţi roata pe clema de protecţie, utilizând piuliţa şi şurubul din dotare.
2. Fixaţi capul cositorii de clema de protecţie, utilizând piuliţa şi şurubul din dotare.
Protejaţi-vă de leziunile generate de la părţile ascuţit la deschiderea ambalajului şi la
instalarea dispozitivului.
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată aparatul de tuns iarba cu părţi rupte / defecte.
Nu suntem responsabili pentru daune cauzate de acţiuni permeabile sau o citire
inexactă a acestui manual.
Utilizarea – Configurarea aparatului de tuns iarba (figura 5)
1. Demontaţi regulatorul, aduceţi mânerul adiţional în poziţia corectă şi strângeţi regulatorul.
2. Mânerul adiţional se poate monta în mod convers, în timp ce regulatorul poate să fie rotit spre stânga.
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3. Demontaţi racordul mânerului telescopic şi adaptaţi-l la poziţia adecvată.
Fixaţi din nou racordul mânerului telescopic.
4. Împingeţi pedala în jos şi reglaţi capul aparatului de tuns în poziţia dorită.
Eliberaţi pedala.
Pornirea aparatului de tuns iarba (figura 6)
1. Inseraţi bateria.
2. Ţineţi mânerul strâns cu o mână, apăsaţi întrerupătorul de siguranţă şi cel de
pornire. Când aparatul de tuns iarba s-a pornit, întrerupătorul de siguranţă
poate fi lăsat.
3. Apăsaţi întrerupătorul pentru oprirea aparatului de tuns iarba.
Tunderea ierbii în unghiuri şi în poziţii incomode (figura 7)
1. Apăsaţi pedala, rotiţi mânerul orizontal spre clema de protecţie şi eliberaţi
pedala.
2. Opriţi dispozitivul şi poziţionaţi-l aşa cum arată figura 7.
3. Pentru a tăia marginea pajiştii, poziţionaţi roata de susţinere de pământ.
Înlocuirea firului de tăiere
1. Pentru înlocuirea firului de tăiere, apăsaţi cele două blocaje ale capacului cu o mână
şi scoateţi capacul (fig. 8).
2. Scoateţi bobina şi curățeați-o.
3. Înfăşuraţi pe bobină circa 2 metri de fir de tăiere din nailon în direcţia indicată în figura
7.
4. Fixaţi bobina cu firul de tăiere pe suport, trageţi uşor câţiva centimetri de fir şi inseraţil în orificiul suportului de susţinere.
5. Închideţi capacul şi fixaţi-l.
Eliberarea firului
a. Apăsaţi tasta marcată cu o săgeată din figura 11 şi trageţi firul.
Trageţi afară firul de tăiere, eliberând tasta.
b. Repetaţi punctul de mai sus pentru a obţine un fir cât mai lung (fig. 11).
c. Pentru a tăia marginea pajiştii, poziţionaţi roata de ghidaj de sol.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de a efectua orice operaţii de întreţinere, este necesar să opriţi dispozitivul şi
să decuplaţi cablul de alimentare.
1. Produsul a fost proiectat pentru o durată de funcţionare îndelungată.
O utilizare continuă şi corectă necesită o curăţare periodică.
2. Utilizaţi o raşchetă rotundă pentru a îndepărta iarba şi murdăria din partea
inferioară.
3. Menţineţi ventilaţiile întotdeauna libere şi curăţaţi-le regulat cu o perie moale sau un
material uscat.
4. Curăţaţi firul de tăiere cu o perie moale sau un material uscat.
5. Nu expuneţi produsul la apă.
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6. Nu utilizaţi elemente abrazive sau detergenţi.
7. Nu încercaţi să reparaţi aparatul. Reparaţiile trebuie realizate de personal tehnic profesionist.
Depozitare
1. Înainte de depozitarea aparatului de tuns iarba, curăţaţi-l mai întâi.
2. Aparatul de tuns iarba nu trebui lăsat la îndemâna copiilor nici în cazul depozitării.
3. Depozitaţi aparatul de tuns iarba într-un loc uscat şi ferit de îngheţ.
4. Nu păstraţi produsele în sac de nailon.
5. Prindeţi-l de mâner. Împiedicaţi atingerea părţii inferioare a aparatului de tuns iarba.
Service
Produsul are o garanţie de doi ani de la data achiziţionării. Această garanţie acoperă toate daunele principale ale
produsului.
Piesele de schimb sau produsul vor fi reparat sau înlocuite în perioada de garanţie în următoarele condiţii:
1. Produsul trebuie să fie utilizat în condiţii corecte conform instrucţiunilor.
2. Nici cumpărătorul şi nici o persoană nu trebuie să fi încercat sau să încerce să repare produsul din proprie
iniţiativă.
Bobina şi suportul de susţinere sunt expuse uzurii şi nu sunt acoperite de garanţie.
Nu suntem responsabili pentru nici o pagubă cauzată de aparate sau reparaţii necorespunzătoare, dacă piesele
de schimb au fost înlocuite individual, dacă s-au folosit piese care nu sunt originale cu cele furnizate/indicate de
producător sau care nu au fost aprobate de noi ori dacă reparaţiile nu au fost efectuate la un centru de asistenţă
specializat sau de un profesionist autorizat.
Lista de ambalaj
1
2
3
4
5
6
7
8

Aparat de tuns iarba
Clemă de protecţie
Încărcător baterie de litiu
Baterie
Instrucţiuni
Garanţie
Certificat
Roată
Şurub M4x10
Şuruburi cu auto-filetare M4.2x9.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Datorită schimbărilor continue aduse produselor, instrucţiuni pot fi modificate fără preaviz.
Informaţiile detaliate se referă la produsul curent.
Pentru întrebări suplimentare, contactaţi revânzătorul sau producătorul.

