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56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗКАБЕЛНА КОСАЧКА - LM2020E / LM2020E-SP

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ)

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО С 
ИНСТРУКЦИИ

 Остатъчен риск! Хора с електронни устройства, 
като пейсмейкър трябва да се консултират с 
лекуващия(те) си лекар(и) преди употреба на този 
продукт. Работата с електрическо оборудване в 
непосредствена близост до сърдечен пейсмейкър 
може да предизвика смущение или неизправност на 
пейсмейкъра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да осигурите 
безопасността и надеждността, всички поправки и 
подмени трябва да се извършват от квалифициран 
сервизен техник.

Предназначение и предсказуема злоупотреба: 
Продуктът е предназначен за косене на трева 
единствено в домашни градини. Той не трябва да 
бъде използван за косене на необичайно висока, суха 
или мокра трева, примерно трева за пасище или да 
се раздробяват листа. Продуктът трябва да бъде 
използван само за предназначените цели. Всяка друга 
употреба се смята за случай на злоупотреба.

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Целта на символите за безопасност е да превличат 
вниманието към възможни опасности. Символите за 
безопасност и обясненията към тях заслужават вашето 
повишено внимание и осъзнаване. Символите за 
безопасност сами по себе си не елиминират каквато 
и да е опасност. Инструкциите и предупрежденията, 
които предоставят не са заместители за подходящите 
мерки за предотвратяване на инцидент.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте 
прочели и осъзнали всички инструкции за безопасност 
в това Ръководство на оператора, включително 
всички известяващи символи за безопасност, като 
“ОПАСНОСТ,” “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,” и “ВНИМАНИЕ” 
преди да използвате този инструмент. Неспазването на 
всички инструкции изброени долу може да доведе до 
електрически шок, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
СИМВОЛ СИГНАЛИЗИРАЩ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
Показва ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ИЛИ 
ВНИМАНИЕ. Могат да бъдат използвани във връзка с 
други символи или пиктограми.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията на 
всички електрически инструменти, може да доведе до 
изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което 
може да доведе до сериозно нараняване на окото.  
Преди започване на работа с електрически инструмент, 
винаги носете предпазни очила със странична защита 
и визьор за цялото лице, когато е необходимо. Ние 
препоръчваме предпазна маска с широк визьор за 
употреба над очила или стандартни предпазни очила 
със странична защита. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Тази страница изобразява и описва символите за 
безопасност, които може да се появят по този продукт. 
Прочетете, осъзнайте и следвайте всички инструкции 
по машината преди предприемане на сглобяване или 
работа.

Сигнал за безопасност

Предпазни 
мерки, които 
засягат Вашата 
безопасност.

Носете защита за очите

Винаги носете 
предпазни очила 
със странична 
защита и 
предпазен екран 
за цялото лице, 
когато работите с 
този продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Прочетете 
ръководството на 
оператора

За намаляване 
на опасността 
от нараняване, 
потребителят 
трябва да прочете 
и разбере 
ръководството на 
оператора преди 
използването на 
този продукт.
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Пазете се от остри 
ножове.

Ножовете 
продължават да 
се въртят след 
като моторът 
е изключен 
- извадете 
активиращото 
устройство 
преди поддръжка 
Изключете 
и извадете 
разглобяемата 
батерия (или 
активиращото 
устройство) преди 
регулиране и 
почистване.

Дръжте околните хора 
надалеч

Уверете се, че 
други хора и 
домашни любимци 
спазват поне 30 
м разстояние от 
косачката, когато е 
в употреба.

Конструкция клас II Двойно-изолирана 
конструкция

IPX4 IP символ
Защита от 
навлизане на вода 
степен 4.

V Волта Напрежение

A Ампера Ток

Hz Херца Честота (цикъла 
за минута)

W Вата Мощност

min Минути Време

Променлив ток Вид ток

Постоянен ток
Вид или 
характеристика 
на тока

n0

Скорост без 
натоварване

Скорост на 
въртене без товар

... /min на минута Обороти в минута

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 
БЕЗКАБЕЛНА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

 ОПАСНОСТ: Тази машина е построена за работа 
съгласно правилата за безопасна експлоатация 
включени в това ръководство. Както при всеки друг 
тип електрическо оборудване, небрежност или грешка 
в част от работата може да доведе до сериозно 
нараняване. Тази машина е способна да нарани 
ръце и крака и да изхвърля обекти. Неспазването на 
всички инструкции за безопасност може да доведе до 
сериозно нараняване или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато използвате 
безкабелни косачки за трева, винаги трябва да бъдат 
спазвани основни предпазни мерки за безопасност, 
за да се намали риска от пожар, токов удар и лично 
нараняване:

ВАЖНО 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА.  
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БЕЗКАБЕЛНИ 
КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА:
ВНИМАНИЕ-НЕ ДОКОСВАЙТЕ ВЪРТЯЩИЯ НОЖ!
ОБУЧЕНИЕ
◾ Прочете внимателно инструкциите. Запознайте се с 

управлението и правилната употреба на уреда..
◾ Никога не позволявайте деца и възрастни, които не 

са запознати с тези инструкции да използват уреда. 
Местните разпоредби могат да ограничат възрастта 
на оператора.

◾ Никога не косете, докато в близост има хора, 
особено деца или домашни любимци.

◾ Операторът или потребителят е отговорен за 
инциденти или опасности, причинени на други хора 
или тяхната собственост.

ПОДГОТОВКА
◾ Докато косите винаги носете масивни обувки и дълги 

панталони.
◾ Не работете с уреда, когато сте бос или носите 

отворени сандали. Избягвайте носенето на дрехи, 
които са отпуснати или които имат висящи кантове 
или връзки. 

◾ Инспектирайте старателно зоната, където ще 
бъде използвано оборудването и премахнете 
всички камъни, пръчки, жици, кости и други чужди 
предмети.
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 ◾ Преди употреба правете винаги визуална инспекция 
за да проверите дали ножовете, болтовете за 
ножа и устройството на резача не са износени 
или повредени. Подменяйте износените остриета 
и болтове в комплект за да съхраните баланса. 
Подменете повредените или нечетливите етикети.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 ◾ Косете единствено на дневна светлина или на добра 
изкуствена светлина.

 ◾ Избягвайте работата с уреда в мокра трева, където 
е възможно.

 ◾ Винаги бъдете сигурни за стабилността на краката 
по наклон.

 ◾ Вървете, никога не бягайте.
 ◾ За колесна, ротационна косачка, косете напречно на 
наклона, никога нагоре или надолу.

 ◾ Бъдете изключително внимателни, когато сменяте 
посоката при склонове.

 ◾ Не косете прекалено стръмни склонове.
 ◾ Бъдете с повишено внимание, когато давате назад 
или издърпвате уреда към вас.

 ◾ Спрете ножа(овете) ако уредът трябва да бъде 
наклонен за транспортиране, когато пресичате 
повърхности различни от трева и когато 
транспортирате уреда до и от зоната на косене. 

 ◾ Никога не работете с уреда с повредени 
предпазители или защитни екрани или без 
поставени устройства за безопасност примерно 
дефлектори и/или кошове за трева.

 ◾ Включете мотора, съгласно инструкциите и с крака 
на добро разстояние извън ножа(овете).

 ◾ Не накланяйте уреда, когато включвате мотора, 
освен ако уредът не трябва да бъде наклонен за 
стартиране. В този случай не го накланяйте повече 
от колкото е абсолютно необходимо и повдигнете 
само частта, която е далеч от оператора. Винаги 
бъдете сигурни, че двете ръце са в работна 
позиция, преди да върнете уреда към земята.

 ◾ Не стартирайте машината, когато стоите пред 
изпускателния отвор.

 ◾ Не поставяйте ръцете или краката си в близост или 
под въртящите се части. При ротационни косачки се 
пазете от изпускателния отвор през цялото време.

 ◾ Никога не вдигайте или носете уреда, докато 
моторът работи.

 ◾ Изключете и извадете батерията (или устройството 
за активиране) и се уверете, че всички движещи 
се части са напълно спрели преди настройка или 
почистване:

 ◾ Когато оставяте машината;
 ◾ Преди почистване на задръстване и отпушване 
на улей;

 ◾ Преди проверка, почистване и работа по уреда;

 ◾ След удряне на чужд предмет. Проверете уреда за 
повреди и направете ремонти ако е необходимо.

 ◾ Ако уредът започне да вибрира необичайно 
(проверете незабавно):

 ◾ Проверете за повреди;
 ◾ Подменете или поправете всички повредени 
части;

 ◾ Проверете затягането на всички разхлабени части.
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

 ◾ Внимавайте по време на настройването на 
машината, за да избегнете заклещване на пръстите 
си между движещите се ножове и стационарните 
части на уреда. 

 ◾ Дръжте всички гайки, болтове и винтове затегнати 
за да сте сигурни, че уредът е в безопасно работно 
състояние.

 ◾ Проверявайте често коша за трева за износване или 
лошо състояние.

 ◾ Подменете износените или повредените части 
свързани с безопасността.

 ◾ Почистването и потребителската поддръжка не 
трябва да се извършва от деца без наблюдение.

 ◾ Когато обслужвате ножовете помнете, дори и с 
изключен източник на захранване, ножовете могат 
все още да бъдат преместени.

 ◾ При ротационни косачки уверете се, че се използват 
само резервни средства за рязане от правилния 
вид.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
Могат да се случат трагични инциденти, ако 
операторът не внимава за присъствието на деца. 
Децата често са привлечени от косачката и дейностите 
по косене. Те не разбират опасностите. Никога не 
предполагайте, че децата ще останат, където последно 
сте ги видели.

 ◾ Дръжте децата извън зоната на косене и под 
надзора на възрастен отговорник, който да бъде 
различен човек от оператора.

 ◾ Бъдете внимателни и изключете косачката ако 
децата влязат в зоната.

 ◾ Подходете изключително внимателно, когато 
наближавате слепи ъгли, портали, храсти, дървета 
и други обекти, които могат да попречат на вашата 
видимост към дете, което може да бяга към 
косачката.  

 ◾ Децата трябва да бъдат наблюдавани за да е 
сигурно, че не си играят с косачката.
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 ◾ Винаги изключвайте косачката, когато изваждате 
батерията от инструмента. Спрете ножа(овете) ако 
уредът трябва да бъде наклонен за транспортиране, 
когато пресичате повърхности различни от трева 
и когато транспортирате уреда до и от зоната на 
косене.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
ОБЩА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 ◾ Прочетете внимателно ръководството на оператора, 
в неговата цялост, преди да опитате да сглобите 
машината. Прочетете, осъзнайте и следвайте всички 
инструкции в това ръководство за машината, преди 
работа. Запознайте се напълно с контролите и 
правилната употреба на машината преди работа с 
нея. Дръжте това ръководство на безопасно място за 
бъдещи и редовни справки и за поръчка на резервни 
части.

 ◾ Използвайте правилния уред - не използвайте 
косачката за трева за друга работа освен за тази, за 
която е предназначен.

 ◾ Не се пресягайте - запазете правилна стойка и 
баланс по всяко време.

 ◾ Обекти ударени от ножа на косачката, могат да 
причинят сериозни наранявания на хора. Тревната 
площ трябва да бъде внимателно инспектирана и 
изчистена от всички обекти преди всяко косене.

 ◾ Преди и по време на движение назад гледайте назад 
и надолу за малки деца и други хора.

 ◾ Тази машина не е играчка. Затова бъдете 
изключително внимателни по всяко време. Вашият 
уред е проектиран да върши една единствена работа 
- да коси трева. Не го използвайте за други цели.

 ◾ Не претоварвайте косачката за трева - тя ще свърши 
работата по добре и по безопасно при капацитета, за 
който е проектирана.

 ◾ Преди употреба правете винаги визуална инспекция 
за да проверите дали ножовете, болтовете за 
ножа и устройството на резача не са износени или 
повредени. Подменете едновременно износените и 
повредени ножове и болтове, както и всички други 
компоненти, за да съхраните баланса. Подменете 
повредените или нечетливите етикети.

 ◾ Бъдете с повишено внимание, когато давате назад 
или издърпвате уреда към вас.

 ◾ Внимателно проверете зоната, където ще бъде 
използвано оборудването. Премахнете всички 
камъни, пръчки, жици, играчки и други чужди 
предмети, в които може да се препънете или 
да бъдат захванати и изхвърлени от косачката. 
Изхвърлените обекти могат да причинят сериозно 
нараняване. Планирайте схемата на косене за да 
избегнете изхвърляне на материали към пътища, 
тротоари, околно стоящи хора и други подобни. Също 
избягвайте изхвърляне на материал срещу стени и 
препятствия, които могат да причинят рикошет на 
изхвърления материал обратно към оператора.

 ◾ За да спомогнете избягване на контакт с ножа или 
на нараняване от хвърлени предмети, стойте в 
зоната на оператора зад ръкохватките и дръжте 
деца, наблюдатели, асистенти и домашни любимци 
на разстояние поне от 30 метра от косачката, докато 
работи. Спрете машината, ако някой влезе в зоната.

 ◾ Винаги носете предпазни очила по време на работа 
и по време на настройки и ремонт защитете очите 
си. Изхвърлени предмети, които рикошират, могат 
да причинят сериозно нараняване на очите. Винаги 
носете лицева или прахова маска, ако работата е 
запрашена.

 ◾ Обличайте се правилно - не носете отпуснати 
дрехи или бижута. Те могат да бъдат захванати 
от движещите се части. Използването на гумени 
ръкавици и масивни обувки е препоръчително, 
когато се работи на открито. Носете здрави работни 
обувки с твърди подметки и плътно прилепнали 
панталони и ризи. Препоръчват се ризи и панталони, 
които покриват ръцете и краката, както и обувки със 
стоманено бомбе. Никога не работете с тази машина 
с боси крака, сандали, хлъзгави или леки (примерно 
платнени) обувки.

 ◾ Не поставяйте ръцете или краката си в близост до 
въртящите се части или под режещата платформа. 
Контактът с ножа може да нарани ръцете или краката 
ви.

 ◾ Липсващ или повреден капак на отвеждащата 
система може да причини контакт с ножа или 
нараняване от хвърлени обекти.

 ◾ Много наранявания могат да се случат в резултат на 
косачка, която преминава през крака на оператора 
по време на падане, причинено от подхлъзване или 
препъване. Не се дръжте за косачката ако падате, 
освободете незабавно ръкохватките.

 ◾ Никога не дърпайте косачката назад към вас докато 
вървите. Ако трябва да дръпнете назад косачката 
далеч от стена или препятствие, първо погледнете 
надолу и назад за да избегнете препъване и след 
това следвайте тези стъпки:

 ◾ Стъпете назад от косачката за да обтегнете 
напълно ръцете си.
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 ◾ Уверете се, че сте в добър баланс със сигурна 
позиция на краката.

 ◾ Издърпайте косачката бавно назад, на не повече 
от половината разстояние до вас.

 ◾ Повторете тези стъпки, когато е необходимо.
 ◾ Не работете с косачката под влияние на алкохол или 
наркотици.

 ◾ Никога не работете с уреда с повредени 
предпазители или защитни екрани или без поставени 
устройства за безопасност, примерно дефлектори и/
или кошове за трева.

 ◾ Бъдете концентрирани - внимавайте какво вършите. 
Използвайте здрав разум. Не работете с косачката за 
трева, когато сте изморени.

 ◾ Контролната ръкохватка за мотора/ножа е устройство 
за безопасност. Никога не опитвайте да заобиколите 
нейната работа. Правейки това устройството за 
безопасност ще спре да работи и може да доведе до 
нараняване при контакт с въртящия нож. Контролната 
ръкохватка на мотора/ножа може да работи лесно 
в двете посоки и автоматично се връща в свободна 
позиция, когато е освободена.  

 ◾ Избягвайте опасна среда - не използвайте косачката 
за трева във влажни или мокри места.

 ◾ Не използвайте по време на дъжд.
 ◾ Винаги бъдете сигурни за вашата стабилност на 
краката. Подхлъзване и падане може да причини 
сериозно нараняване. Ако чувствате, че губите 
опората на краката си, незабавно освободете 
контролната ръкохватка на мотора/ножа и ножът ще 
спре да се движи след три секунди.

 ◾ Спрете ножа, когато прекосявате автомобилни алеи с 
чакъл, пешеходни зони или пътища.

 ◾ Ако оборудването започне да вибрира неестествено, 
спрете мотора и незабавно проверете за причината. 
Вибрациите обикновено са предупреждение за 
проблем.

 ◾ Проверете за повреди;
 ◾ Подменете или поправете всички повредени 
части, които могат да бъдат сменени от 
потребителя;

 ◾ Проверете затягането и затегнете всички 
разхлабени части.

 ◾ Никога не работете с косачката без подходящ 
заден щит, капак на отвеждащата система, торба 
за трева, вложка за торене, страничен отвеждащ 
улей, контролна ръкохватка за мотора/ножа или 
други поставени и работещи защитни устройства 
за безопасност. Никога не работете с косачката при 
повредени устройства за безопасност. Неизпълнение 
на това може да доведе до нараняване.

 ◾ Ако настъпят събития, които не са засегнати в това 
ръководство, бъдете предпазливи и използвайте 
добра преценка. Свържете се с обслужване на 
клиенти на EGO за помощ.

 ◾ Използвайте единствено акумулаторни батерии и 
зарядни изброени долу:

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО

BA1120E, BA1400, BA2240E, 
BA2800, BA3360, BA4200

CH5500E, 
CH2100E

 ◾ Акумулаторната батерия, трябва да бъде 
премахната от уреда преди да бъде предаден за 
скрап.

 ◾ Батерията трябва да бъде безопасно изхвърлена 
като отпадък.

РАБОТА ПРИ НАКЛОН:
Наклоните са главен фактор свързан с инциденти 
с подхлъзване и падане, които могат да доведат 
до сериозно нараняване. Винаги бъдете сигурни за 
стабилността на краката по наклон. Работата при 
наклони изисква допълнително внимание. Ако се 
чувствате неуверени по наклон не го косете. 

Правете:
 ◾ Косете напречно по наклона, никога не косете 
нагоре и надолу. Бъдете изключително внимателни, 
когато сменяте посоката при склонове.

 ◾ Внимавайте за дупки, бразди, скрити предмети или 
издатини, които могат да причинят подхлъзване 
или препъване. Високата трева може да скрие 
препятствия.

Не правете:
 ◾ Не косете в близост до отвесни места, канавки или 
насипи, може да изгубите опората в краката или 
баланса.

 ◾ Не косете наклони по-големи от 15 градуса.
 ◾ Не косете мокра трева. Нестабилната позиция на 
краката може да предизвика подхлъзване.
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ОБСЛУЖВАНЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компонентите на торбата 
за трева, капака на отвеждащата система, страничния 
отвеждащ улей, вложката за торене и задният щит са 
обект на износване и повреди, които могат да разкрият 
подвижни части или да позволят на обекти да бъдат 
изхвърлени и могат да увеличат риска от нараняване. 
За защита на безопасността, често проверявайте 
всички компоненти и подменете незабавно повредените 
компоненти с идентични резервни части, посочени 
в това ръководство. Свържете се с обслужване на 
клиенти на EGO или с най-близкия сервизен център на 
EGO, като ремонтите или промените трябва да бъдат 
извършвани от квалифициран сервизен техник!

 ◾ Ако прекъсвачът на вградената защита от 
претоварване, често се изключва свържете се с 
обслужване на клиенти на EGO или с най-близкия 
сервизен център на EGO.

 ◾ Не измивайте с косачката с маркуч, избягвайте 
попадане на вода в мотора и електрическите връзки.

 ◾ Извадете ключа и съхранете на закрито косачката за 
трева, когато не се използва. Позволете на мотора 
да се охлади, когато я съхранявате в обособено 
място. Косачката за трева трябва да бъде 
съхранена на сухо, високо или заключено обособено 
място, извън достъпа на деца.

 ◾ Когато обслужвате използвайте само идентични 
резервни части посочени в това ръководство. 
Употребата на части, които не съответстват със 
спецификациите на стандартното оборудване, могат 
да доведат до неправилна работа и компрометирана 
безопасност. 

 ◾ Извадете или разединете акумулаторната батерия, 
преди обслужване, почистване или изваждане на 
материали от косачката.

 ◾ Следвайте инструкциите за смяна на аксесоари.
 ◾ Дръжте ръкохватките сухи, чисти и без масло и грес.
 ◾ За да намалите риска от пожар дръжте капака 
на мотора чист от трева, листа и натрупване на 
отпадъци.

 ◾ Проверявайте на чести интервали ножа и 
монтажните болтове на мотора за правилно 
затягане. Също визуално проверете ножа 
за повреди (примерно огъвания, пукнатини 
и износване). Подменете ножа единствено 
с идентичен резервен нож, посочен в това 
ръководство. 

 ◾ Поддържайте грижливо вашата косачка - дръжте 
ножа на косачката остър и чист за най-добра 
и безопасна производителност. Ножовете на 
косачката са остри и могат да режат. Увийте ножа 
или носете ръкавици и бъдете изключително 
внимателни, когато го обслужвате.

 ◾ Никога не премахвайте или поправяйте 
устройствата за безопасност.  Редовно 
проверявайте тяхната правилна работа. Никога 
не правете нещо, което да пречи на функцията по 
предназначение на устройство за безопасност или 
да намали защитата, предоставена от устройство за 
безопасност.

 ◾ Винаги спрете мотора преди да правите настройки 
на колелото или на височината на рязане.

 ◾ След удар в чужд обект, спрете мотора, извадете 
ключа и внимателно проверете косачката за 
повреди. Поправете повредите преди да работите 
с косачката.

 ◾ Поддържайте и подменете етикетите с инструкции 
и за безопасност, когато е необходимо. Свържете 
се с обслужване на клиенти на EGO или с най-
близкия сервизен център на EGO, като ремонтите 
или промените трябва да бъдат извършвани от 
квалифициран сервизен техник!

 ◾ ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. Обръщайте се 
често към тях и ги използвайте за инструктиране на 
други, които може да използват този инструмент. 
Ако заемете този инструмент на някой друг, заемете 
им също и тези инструкции, за да се предотврати 
злоупотреба с продукта и вероятно нараняване.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА
 ◾ За да съхраните природните ресурси, моля 
рециклирайте или изхвърлете правилно батерията. 
Този продукт съдържа литиево-йонни батерии. 
Местните или националните закони забраняват 
изхвърлянето на литиево-йонни батерии с 
обикновения боклук. Обърнете се към местния орган 
по отпадъците за информация относно наличните 
възможности за рециклиране и/или изхвърляне

 ◾ Преди снемане на акумулаторната батерия за 
изхвърляне или рециклиране, покрийте клемите 
на акумулаторната батерия с адхезивна лента за 
високо напрежение. Не предприемайте разрушаване 
или разглобяване на акумулаторната батерия или не 
премахвайте каквито и да е от нейните компоненти. 
Литиево-йонните акумулаторни батерии трябва да 
се рециклират или изхвърлят по подходящ начин. 
Също така, никога не докосвайте клемите с метални 
обекти и/или частите на тялото, защото може да 
възникне късо съединение. Дръжте настрана от 
деца. Неспазването на предупреждения може да 
доведе до пожар и/или сериозно нараняване.
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 ◾ ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗЛОУПОТРЕБА , МОЖЕ 
ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ ТЕЧНОСТ ОТ БАТЕРИЯТА. 
ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ. В СЛУЧАЙ НА 
ИНЦИДЕНТЕН КОНТАКТ, ИЗМИЙТЕ С ВОДА. 
АКО ТЕЧНОСТТА ВЛЕЗЕ В КОНТАКТ С ОЧИТЕ, 
ПОТЪРСЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ. Течност отделена от акумулаторната 
батерия може са предизвика възпаление или 
изгаряния.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Номер на модел LM2020E LM2020E-SP
Самостоятелна 
задвижваща система Ne Taip

Напрежение 56 V  56 V  
Скорост без 
натоварване 3000 /МИН 3000 /МИН

Височина на рязане 25-95 mm 25-95 mm
Позиции на височина на 
рязане 6 6

Размер на платформата 51 cm 51 cm
Ширина на рязане 50 cm 50 cm
Обем на торбата за 
трева 60 L 60 L

Тегло на косачката (без 
акумулаторна батерия, 
вложката за торене)

24,4 КГ 27,2 КГ

Модел на ножа AB2001 AB2001
Измерено ниво на сила 
на звука LWA 

91,5 dB(A) 
K=1,80 dB(A)

91,0 dB(A) 
K=1,80 dB(A)

Ниво на звуково 
налягане при ухото на 
оператора LPA K=3 dB(A)

79,5 dB(A) 79,2 dB(A)

Гарантирано ниво 
на сила на звука LWA 
(съгласно 2000/14/EC)

93 Db(A) 93 Db(A)

Стойности 
на вибрация 
h K=1,5 m/s2

Лява 
ръкохватка ≤2,5 m/s2 ≤2,5 m/s2

Дясна 
ръкохватка ≤2,5 m/s2 ≤2,5 m/s2

Спирачка на ножа ДА ДА

 ◾ Декларираният общ размер на вибрации е измерен 
в съответствие със стандартния метод за тест и 
може да бъде използван за сравнение между два 
инструмента;

 ◾ Декларираният общ размер на вибрации може също 
така да бъде използван за предварителна оценка на 
влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на 
действителната употреба на електрическия инструмент 
може да се различава от декларираната стойност. С 
цел да се защити оператора, потребителят трябва да 
носи ръкавици и антифони в действителни условия на 
работа.

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ
ИМЕ НА ЧАСТ БРОЙ
Косачка за трева 1
Чанта за трева 1
Рамка на торбата за трева 1
Вложка за торене 1
Страничен отвеждащ улей 1
Ключ за безопасност 2
Ръководство на оператора 1

ОПИСАНИЕ
ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА КОСАЧКА  
(фиг. A и B и C и D и E)
1 Дръжка превключвател (превключващ лост)
2 Ръкохватка
3 Бутон за безопасност
4 Спусък за самостоятелно задвижване
5 Заключваща скоба на ръкохватката
6 Чанта за трева
7 Лост за регулиране височината на рязане
8 Задно колело
9 Странична изпускателна врата
10 Платформа на косачката
11 Капак на косачката
12 Предно колело
13 LED фарове
14 Капак на батерията
15 Задна ръкохватка
16 Лост за бърза настройка
17 Задна изпускателна врата
18 Странична релса 
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19 Контролен лост за скоростта на самостоятелното 
задвижване

20 Заден щит
21 Индикатор за захранването
22 Превключващ бутон за LED фарове
23 Бутон за освобождаване на батерията
24 Слот на ключа за безопасност
25 Вложка за торене
26 Страничен отвеждащ улей

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СГЛОБЯВАНЕ НА ТОРБАТА ЗА ТРЕВА
1) Плъзнете торбата за трева в рамката (фиг. F).
2) Сглобете горните държачи в рамката (фиг. G), 

след това сглобете двата странични държача. 
Накрая сглобете долния държач.

3) Напълно сглобената торба за трева е показана на 
фиг. H.

РЕГУЛИРАНЕ НА СГЪВАЕМАТА РЪКОХВАТКА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да 
стартирате косачката, докато ръкохватката не е 
заключена в една от трите зададени позиции на работа 
(ГОРНА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ, СРЕДНА РАБОТНА 
ПОЗИЦИЯ и ДОЛНА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ).

Вашата косачка се доставя с ръкохватка в компактна 
ЗАКЛЮЧЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ (фиг. I).

1) Издърпайте двете копчета за бързо настройване и 
ги завъртете на 90° за да освободите ръкохватката 
от ЗАКЛЮЧЕНАТА ПОЗИЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ.

2) Повдигнете ръкохватката от нейната сгъната 
позиция и след това освободете лоста. 
Внимателно завъртете ръкохватката нагоре, 
докато чуете и почувствате зацепването на 
заключващия щифт, в една от различните позиции, 
както е показано на фиг. J.

 Фиг. J описание на части виж долу:

J-1 Заключена позиция за съхранение
J-2 Позиция за закрепване/изваждане на 

торбата за трева  
J-3 Горна позиция за работа
J-4 Средна позиция за работа
J-5 Долна позиция за работа

ЗАКРЕПВАНЕ / ИЗВАЖДАНЕ НА ТОРБАТА ЗА 
ТРЕВА / ВЛОЖКАТА ЗА ТОРЕНЕ / СТРАНИЧНИЯ 
ОТВЕЖДАЩ УЛЕЙ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не правете, в никой 
момент, каквито и да е настройки на косачката за 
трева, без първо да спрете мотора, да извадите ключа 
за безопасност и да изчакате ножът да спре да се 
върти.

БЕЛЕЖКА: Закрепете някоя от приставките към 
косачката за трева преди да косите.

 ◾ За да закрепите / извадите торбата за трева 
(фиг. K)

 Настройте ръкохватката в подходяща позиция за 
работа. Повдигнете задната изпускателна врата и 
закачете торбата за трева на шарнирния прът. За 
да извадите, просто повдигнете торбата за трева 
от шарнирния прът.  Накрая освободете задната 
изпускателна врата.

БЕЛЕЖКА: Извадете предварително монтираната 
вложка за торене преди да закрепите торбата за 
трева към косачката.

 ◾ За да закрепите / извадите вложката за торене 
(фиг. L)

 Повдигнете задната изпускателна врата и 
вкарайте вложката за торене в косачката. За да 
извадите просто я издърпайте. Накрая освободете 
задната изпускателна врата.

 ◾ За да закрепите / извадите страничния отвеждащ 
улей (фиг. M)

 Повдигнете страничната изпускателна врата. 
Подравнете слота на изпускателния улей с копчето 
на изпускателната врата и освободете внимателно 
страничната изпускателна врата за да я направите 
да се върти около шарнирния прът, докато не 
се закрепи здраво на отвеждащия улей. За да 
извадите повдигнете страничната изпускателна 
врата и повдигнете страничния изпускателен улей 
нагоре от монтажното копче на вратата.

 Фиг. М описание на части виж долу:

M-1 Странична изпускателна врата
M-2 Монтажно копче на вратата
M-3 Монтажен отвор
M-4 Страничен изпускателен улей
M-5 Шарнир

БЕЛЕЖКА: Вложката за торене трябва да бъде 
поставена, когато е закрепен страничния изпускателен 
улей.
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РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ 
(фиг. N)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте краката си 
на разстояние от платформата, когато регулирате 
височината. Косачката може да бъде настроена на 6 
височини за рязане между 25 мм и 95 мм. Изберете 
правилната височина на рязане, в съответствие с типа и 
условията на тревата.

БЕЛЕЖКА: Когато премествате инструмента уверете 
се, че височината на рязане е настроена на позиция 3 
или по-висока. Неспазването на това може да доведе до 
повреда на ножа.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА 
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ (фиг. O)

ЗАРЕДЕТЕ ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои части са 
повредени или липсващи не се опитвайте да закачите 
батерията към косачката или да работите с косачката, 
докато счупените или липсващи части не са подменени. 
Неизпълнение на това може да доведе до нараняване.

 ◾ за да закрепите 
Бутнете акумулаторната батерия в отделението на 
батерията докато не чуете "щрак".

 ◾ за да извадите 
Натиснете бутона за освобождаване на батерията в 
отделението на батерията.
Фиг. О описание на части виж долу:

O-1 Слот на ключа за безопасност
O-2 Ключ за безопасност
O-3 Бутон за освобождаване на батерията

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Уверете се, че резето на косачката 
щраква на мястото си и батерията е осигурена в 
косачката преди стартиране на работа.  

СТАРТИРАНЕ / СПИРАНЕ НА КОСАЧКАТА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията на всяка 
косачка за трева, може да доведе до изхвърляне 
на чужди предмети към вашите очи или към очите 
на други, което може да доведе до сериозни очни 
наранявания. Винаги носете предпазни очила, докато 
работите с косачката или докато извършвате настройки 
или ремонт по нея.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че други хора 
и домашни любимци спазват поне 30 м разстояние от 
косачката, когато е в употреба.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножът ще продължи да 
се върти за няколко секунди, след като косачката е 
изключена. Оставете моторът / ножът да спрат да се 
въртят, преди да я стартирате отново. Не включвайте 
и изключвайте бързо косачката.

КЛЮЧ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
С цел да предотвратите неумишлено стартиране или 
неоторизирано използване на вашата безкабелна 
косачка, в дизайна на косачката е заложен изваждащ 
се ключ за безопасност. Косачката ще бъде напълно 
изключена, когато ключът за безопасност е изваден от 
косачката.

 ОПАСНОСТ: Въртящите ножове могат да 
причинят сериозно нараняване. За да предотвратите 
сериозно нараняване извадете ключа за безопасност, 
когато косачката е без надзор или когато регулирате, 
почиствате, обслужвате, транспортирате, повдигате 
или съхранявате косачката.

БЕЛЕЖКА: Моторът не може да бъде стартиран 
освен когато:

 ◾ Ръкохватката е заключена в една от трите работни 
позиции вижте НАСТРОЙВАНЕ НА СГЪВАЕМАТА 
РЪКОХВАТКА

 ◾ Страничните релси са напълно изтеглени (фиг. Р).
 ◾ Двете зелени заключващи скоби за ръкохватката са 
сигурно затворени (фиг. Q).

Q-1 Индикаторна линия

 ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да заобиколите 
работата на бутона за безопасност и дръжката 
превключвател.

За да стартирате
1) Поставете батерията в косачката, вкарайте ключа 

за безопасност в слота на ключа и затворете 
капака на батерията (фиг. О).

2) Съгласно фигура R натиснете надолу бутона за 
безопасност.

3) С натиснат превключващ бутон издърпайте 
дръжката превключвател напред към ръкохватката 
и освободете бутона за безопасност (фиг. S).

За да спрете
1) Освободете изцяло дръжката превключвател.
2) Електрическата спирачка, в автоматичния 

спирачен механизъм, ще спре въртенето на ножа 
в рамките на 3 секунди от освобождаването на 



15

BG

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗКАБЕЛНА КОСАЧКА - LM2020E / LM2020E-SP

ножа превключвател.

СИСТЕМА НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАДВИЖВАНЕ 
С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ (само за модел 
LM2020E-SP)
Косачка LM2020E-SP е оборудвана с възможности за 
променлива скорост на самостоятелната задвижваща 
система. Тази система е независима от контактния 
ключ (вкл - изкл) на ножа, тя не зависи от въртенето 
на ножа.  
За да работите със системата без въртене на ножа, 
издърпайте спусъка на ръкохватката за самостоятелно 
задвижване. 
За да изключите самостоятелното задвижване, 
освободете спусъка за самостоятелно задвижване.
Тази система има променлива скорост. За да 
увеличите скоростта преместете напред лоста 
за управление на скоростта на самостоятелното 
задвижване. За да намалите скоростта преместете 
назад лоста за управление на скоростта на 
самостоятелното задвижване (фиг. Т). 

За да работите въртящия нож за рязане:
1. Стартирайте косачката.
2. Докато държите дръжката превключвател към 

ръкохватката с вашата лява ръка, издърпайте 
спусъка за самостоятелното задвижване в посока 
към ръкохватката, с вашата дясна ръка.

3. Дръжте едновременно дръжката превключвател 
и спусъка за самостоятелното задвижване срещу 
ръкохватката с вашата дясна ръка и използвайте 
вашата лява ръка за да настроите лоста за 
управление на скоростта на самостоятелното 
задвижване, на избрана подходяща скорост.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска 
от нараняване, никога не опитвайте да заобиколите 
работата на превключвателя или на системата 
за самостоятелно задвижване. Използвайте 
самостоятелното задвижване за неговите цели по 
предназначение.

LED ФАРОВЕ (фиг. A-13)
Натиснете бутона превключвател (фиг. С-22) за да 
включите / изключите LED работните светлини пред 
отделението на батерия.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КОСАЧКАТА 
(фиг. U)
Косачката е оборудвана с индикатор за захранване за 
да покаже състоянието на заряда в акумулаторната 
батерия и работния статут на косачката. Индикаторът 
за захранването ще светне, когато ножът се върти или 
когато LED работните светлини са включени.

Индикатор 
за 
захранване 
на косачката

Значение Действие

Светещо 
зелено

Косачката 
работи 
правилно, 
батерията има 
поне 15% заряд

N/A

Свети 
червено Слаба батерия

Спрете косачката 
и заредете 
акумулаторната 
батерия.

Мигащо 
червено

Батерията е 
почти изтощена

Спрете косачката 
и заредете 
акумулаторната 
батерия.

Светещо 
оранжево

Косачката или 
батерията са 
прегрели

Извадете батерията 
от косачката, 
преместете ги на 
сянка и ги охладете 
поне за 15 минути

Мигащо 
оранжево

Косачката е 
претоварен.

Намалете скоростта 
или повдигнете 
височината на 
рязане за да 
намалите товара

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОСАЧКАТА
За да предотвратите условия на претоварване, 
не се опитвайте да режете твърде много трева на 
веднъж. Забавете скоростта на рязане или повдигнете 
височината на рязане. 
Вашата косачка има вградена защитна верига за 
претоварване. Когато косачката е претоварена, 
моторът ще спре и индикаторът за захранването 
на косачката ще мига в оранжево. Извадете 
акумулаторната батерия от косачката. Проверете да 
видите дали се е събрала трева под платформата и 
почистете ако е необходимо, след това монтирайте 
батерията и рестартирайте косачката. 
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ЗАЩИТА НА БАТЕРИЯТА ОТ ВИСОКА 
ТЕМПЕРАТУРА
Батерията ще произведе топлина по време на работа. 
Топлината се разсейва по-бавно в горещо време. 
Ако температурата на батерията надвиши 70°C по 
време на работа, защитната верига незабавно ще 
изключи косачката за да предпази акумулаторната 
батерия от повреди. Индикаторът за захранването 
на косачката ще светне оранжево и светодиодът на 
батерията ще светне оранжево. Освободете дръжката 
превключвател, изчакайте докато батерията се охлади 
до приблизително 67°C и рестартирайте косачката.

ПОДДРЪЖКА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете сериозно 

нараняване, винаги изваждайте ключа за безопасност 
и акумулаторната батерия от косачката, когато 
почиствате или извършвате поддръжка.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, 
използвайте само идентични резервни части. 
Употребата на каквито и да е други части може 
да създаде опасност или да предизвика повреда 
на продукта. За да осигурите безопасността и 
надеждността, всички поправки трябва да се 
извършват от квалифициран сервизен техник.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОСАЧКАТА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте ключа 
за безопасност и батерията, когато обслужвате или 
транспортирате косачката.

Долната страна на платформата на косачката трябва 
да бъде почиствана след всяка употреба, тъй като 
ще се натрупат отрязъци от трева, листа, мръсотия и 
други отпадъци. Това натрупване не е желано тъй като 
ще спомогне ръждата и корозията по металните части 
и ще намали ефективността на рязане на косачката.

Извадете всяко натрупване на трева и листа по или 
около задвижващия вал (LM2020E-SP) и перката на 
мотора (не използвайте вода). Почистете, забърсвайки 
косачката с влажна кърпа. 

ИЗВАЖДАНЕ/МОНТИРАНЕ НА НОЖА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги защитете ръцете 
си, чрез носене на тежки ръкавици или чрез обвиване 
на острите ръбове с парцали или други материали, 
когато извършвате поддръжка на ножа на косачката.

 ◾ За да извадите ножа (фиг. W)

 ◾ БЕЛЕЖКА: Ако болтът се върти с вала на 
двигателя, когато разхлабите болта, завъртете 
перката на ръка за да подравните проходните 
отвори на перката с отворите на ножа и поставете 
още един метален щифт в подравнените отвори. 

 ◾ За да монтирате ножа
 ◾ Следвайте последователността на сглобяване на 
фиг. V, с острия ръб на перката към платформата 
и надписаната страната на ножа сочеща навън, 
подравнете преходните отвори в перката с отворите 
на ножа (фиг. X) и след това затегнете ножа, както е 
показано на фиг. X.

     Фиг. V & W описание на части виж долу:

V-1 Перка V-5 Болт
V-2 Вътрешен фланец W-1 Стабилизатор 1
V-3 Нож W-2 Стабилизатор 2

V-4 Външен фланец W-3 14 мм гаечен 
ключ

БЕЛЕЖКА: Препоръчителният въртящ момент за 
затягане на болта на ножа е 49-59Nm.

СЪХРАНЯВАНЕ НА КОСАЧКАТА 
 ◾ Извадете батерията от косачката и я съхранете 
на хладно, сухо и чисто място.  Не я съхранявайте 
в близост до корозивни материали като тор или 
каменна сол.

 ◾ Съхранете косачката в закрито затворено 
пространство, което е хладно и сухо и е извън 
достъпа на деца.

 ◾ Не покривайте косачката с твърдо пластмасово 
покривало. Пластмасовите покривала задържат 
влагата около косачката, което предизвиква ръжда 
и корозия.

 ◾ Косачката може да бъде съхранена изправена или 
легнала (фиг. Z).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Падане на косачката от 
изправена позиция може да доведе до повреда на 
косачката или нараняване на човек. Винаги дръжте 
косачката стабилна и извън достъпа на деца, когато 
е в изправена позиция. Ако е възможно поставете я 
легнала за съхранение.
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Опазване на околната среда
Не изхвърляйте електрическо 
оборудване, зарядно устройство за 
акумулаторни батерии и батерии/
акумулаторни батерии в домакинския 
отпадък.
Съгласно европейския закон 2012/19/ЕС, 
електрическо и електронно оборудване, 
което повече не може да се използва и 
съгласно европейското законодателство 
2006/66/EО, дефектните или 
използваните акумулаторни батерии/
батерии трябва да се събират отделно.
 Ако се изхвърлят електрически уреди в 
сметища или бунища, опасни вещества 
могат да изтекат в подпочвените 
води и да попаднат в хранителната 
верига, като увредят вашето здраве и 
благосъстояние.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
НА ЕС 
Ние, EGO EUROPE GMBH
Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr 
Deutschland
Декларира, че продуктът 56V литиево-йонна 
безкабелена косачка  LM2020E / LM2020E-SP 
съответства  с необходимите изисквания за здраве и 
безопасност на следните директиви:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Стандартни и технически спецификации отнасящи се 
до:
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN 55014-1, EN 
55014-2

LM2020E LM2020E-SP
Измерено ниво на 
сила на звука LWA: 91,5 dB(A) 91,0 dB(A)

Ниво на звуково 
налягане при ухото на 
оператора LPA:

93 dB(A) 93 dB(A)

Процедурата за оценка на съответствието на Анекс VI 
е следвана съгласно 2000/14/EC.
Известен орган: Société Nationale de Certification et 
d’Homologation
Номер на известен орган: 0049

 
 Peter Melrose  Dong Jianxun
Изпълнителен директор на                      Директор Качество на
 EGO Europe GmbH  Chervon

* (Оторизирани представители на CHERVON и отговорни за техническата документация)

01/09/2017
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте ключа за безопасност и батерията, когато обслужвате или 

транспортирате косачката. Винаги защитете ръцете си, чрез носене на тежки ръкавици или чрез обвиване на 
острите ръбове с парцали или други материали, когато извършвате поддръжка на ножа на косачката. 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Косачката не може 
да запали.

 ◾ Акумулаторната батерия е изтощена.  ◾ Сменете акумулаторната батерия.

 ◾ Акумулаторната батерия не е монтирана на 
местото си в отделението.

 ◾ Закрепете батерията в косачката, 
натиснете я докато чуете 
изщракване.

 ◾ Акумулаторната батерия или електронните 
компоненти на косачката са твърде горещи. 
(Индикаторът за захранването на косачката 
ще светне в оранжево за 10 секунди).

 ◾ Позволете на акумулаторната 
батерия или косачката да се 
охлади, докато температурата 
спадне под 67°C.

 ◾ Страничните релси не са удължени до 
тяхната максимална дължина и скобите не 
са заключени в позиция.

 ◾ Изтеглете напълно ръкохватката и 
заключете двете клампи.

 ◾ Ръкохватката не е поставена в една от 
трите работни позиции.

 ◾ Поставете  ръкохватката в една от 
трите работни позиции.

 ◾ Платформата на косачката е запушена с 
трева и отпадъци.

 ◾ Почистете платформата на 
косачката и се уверете, че ножът 
се движи свободно.

Косачката реже 
неравно

 ◾ Ножът е затъпен.  ◾ Заточете и подменете ножа.

 ◾ Височината за рязане не е настроена 
правилно.

 ◾ Повдигнете платформата на по-
висока височина на рязане.

 ◾ Ножът е монтиран неправилно.  ◾ Сглобете отново ножа като 
следвате раздел "МОНТИРАНЕ 
НА НОЖА" в това ръководство.
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Косачката спира 
докато коси

 ◾ Акумулаторната батерия е изтощена.  ◾ Сменете акумулаторната батерия.

 ◾ Косачката е в претоварено състояние.  ◾ Повдигнете височината на рязане 
или забавете косенето.

 ◾ Платформата на косачката е запушена с 
трева и отпадъци.

 ◾ Отпушете платформата на 
косачката. Повдигнете височината 
на рязане или режете на тесни 
ивици.

 ◾ Акумулаторната батерия или електронните 
компоненти на косачката са твърде горещи. 
(Индикаторът за захранването на косачката 
ще светне в оранжево за 10 секунди).

 ◾ Позволете на акумулаторната 
батерия или косачката да се 
охлади, докато температурата 
спадне под 67°C.

 ◾ Страничната релса е малко сгъната 
от бутащата сила приложена върху 
ръкохватката.

 ◾ Отключете скобите. Обтегнете 
напълно страничните релси и 
заключете отново скобите.

Косачката не тори 
правилно

 ◾ Отрязъци мокра трева са залепнали за 
долната част на платформата.

 ◾ Изчакайте докато тревата се 
изсуши преди косене.

 ◾ Косачката е настроена да реже твърде 
много трева наведнъж.

 ◾ Повдигнете платформата на по-
висока височина на рязане.

Има прекалено 
силни вибрации.

 ◾ Ножът за рязане е разхлабен.  ◾ Затегнете болта на ножа.

 ◾ Ножът за рязане е разбалансиран.  ◾ Балансирайте ножа като следвате 
инструкциите. 

 ◾ Ножът за рязане е изкривен.  ◾ Подменете ножа.

 ◾ Валът на мотора е изкривен.  ◾ Свържете се с центъра за 
обслужване.

Заключващите скоби 
на ръкохватката 
не могат да бъдат 
затворени в 
позицията.

 ◾ Страничните релси не са напълно 
изтеглени.

 ◾ Изтеглете напълно страничните 
релси и след това заключете 
скобите.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO 
Моля посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните условия по гаранционната политика на EGO.
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Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат 2+3* години 
гаранция за машините и 2+1* години гаранция за батериите. 

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от 
производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg 

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+ 

Градински инструменти EGO Power+  - Хоби потребители 

В продължение на 2+3* години от датата на първоначалната покупка на инструментите на 
EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато 
те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели. 
*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се 
предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще 
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.   

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители 

В продължение на 2+1* години от датата на първоначалната покупка на зарядните 
устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала 
или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от 
непрофесионалисти и за домашни цели. 
*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се 
предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще 
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период. 

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System 
– Професионални потребители 

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на 
продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в 
случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или 
професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под 
наем на оборудването. 
 



 Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи, 
че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка. 

 Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и 
увреждане в следствие на обичайна употреба. 

 Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална 
употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в 
резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на 
продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или 
неправилен монтаж, поддръжка или съхранение. 

 Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде 
прехвърлена. 

 Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение 
на продукта или неоторизиран ремонт. 

 Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния 
срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналният документ доказващ 
покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта) 
на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не 
е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете 
с упълномощения сервизен център на EGO Power +. 

 
Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ 
КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с 
търговеца, от който са закупени. 
Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази 
гаранция, са изключени.  

Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на 
поправка на оборудването, което се извършва. 

При възникнали въпроси се обръщайте към официалния представител за България на  

 

 

 

Фирма ИНСТРА ООД, тел.(02)955 9074; (0878)709730, email:info@instra-parts.com; 
www.egopowerplus.bg 
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