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ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!
Прочетете ръководството на оператора

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.

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

Показва риска
от потенциално
нараняване на човек.

За намаляване
на опасността
от нараняване,
Прочетете
потребителят трябва
ръководството да прочете и разбере
на оператора ръководството на
оператора преди
използването на този
продукт.
Винаги носете
предпазни очила със
странична защита и
Носете защита
предпазен екран за
за очите
цялото лице, когато
работите с този
продукт.
Винаги носете звукова
Носете защита защита (тапи за уши
за слуха
или антифони) за да
защитите вашия слух.
Носете одобрена
Носете защита предпазна каска с
за главата
твърдо бомбе за да
предпазите главата.

BG
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15m

Носете
защитни
ръкавици

Защитете ръцете си
с ръкавици, когато
боравите с ножа или
предпазителя на
ножа. Неплъзгащите
се ръкавици за тежка
работа подобряват
вашия захват и
защитават ръцете.

Носете
предпазни
ръкавици

Носете неплъзгащи се
обувки за безопасност,
когато използвате това
оборудване.

Пазете се от
тласкане на
ножа

Предупредете
оператора за опасност
от тласкане на ножа.

Дръжте
околните
хора надалеч
поради
рикошет

Изхвърлените обекти
могат да рикошират
и да доведат до
нараняване или щети
по собствеността.
Уверете се, че други
хора и домашни
любимци спазват
достатъчно разстояние
от храстореза, когато
го използвате.

Дръжте
околните хора
надалеч

Уверете се, че други
хора и домашни
любимци спазват
поне 15 м разстояние
от тримера, когато го
използвате.

XX
V

n0
... /min

WEEE

Отпадъчните
електрически продукти
не трябва да бъдат
изхвърляни заедно с
домакинския отпадък.
Отнесете го до
упълномощено място
за рециклиране.

Шум

Гарантирано ниво на
мощност на звука.
Звуковите емисии
към околната среда
са в съответствие
с директивите на
европейската общност.

Волта

Напрежение

Постоянен ток

Вид или
характеристика на тока

Скорост без
натоварване

Скорост на въртене
без товар

на минута

Обороти в минута

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато използвате този

продукт, винаги трябва да бъдат спазвани основни
предпазни мерки за безопасност, за да се намали
риска от пожар, токов удар и лично нараняване,
включвайки следното:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
ОПАСНОСТ! Не разчитайте на изолацията

Без кръгъл
нож

Не монтирайте кръгли
режещи ножове.

на инструмента срещу токов удар. За да намалите
риска от токов удар, никога не работете с машината в
близост до жици или кабели (захранващи и др.), които
могат да носят електрическо напрежение.

Не излагайте
на дъжд

Не използвайте в дъжд
или не го оставяйте
навън, когато вали.

CE

Този продукт е
в съответствие
с приложимите
директиви на ЕС.

ВНИМАНИЕ! Носете подходяща защита за слуха
по време на употреба. При определени условия и
продължителност на употреба, звукът от този продукт
може да допринесе за загуба на слуха.
ОБУЧЕНИЕ

◾

Прочете внимателно инструкциите. Запознайте се с
управлението и правилната употреба на машината.
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◾
◾

Никога не позволявайте на хора, незапознати с
тези инструкции или деца да използват машината.
Местните разпоредби могат да ограничат възрастта
на оператора.
Имайте предвид, че операторът или потребителят е
отговорен за инциденти или опасности, причинени
на други хора или тяхната собственост.

ПОДГОТОВКА

◾

Никога не работете с този продукт, докато в близост
има хора, особено деца или домашни любимци.

◾

Носете защита за очите и подсилени обувки по
всяко време докато работите с този продукт.

◾

Разстоянието между машината и околните хора
трябва да бъде минимум 15 м.

◾

ДРУГИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

◾

Дръжте децата надалеч - всички наблюдатели
трябва да бъдат държани поне на 100 фута
разстояние от зоната на работа.

◾

Избягвайте опасни среди - не използвайте ел.
уреди във влажни или мокри места.

◾

Винаги изключвайте храстореза или изваждайте
акумулатора, когато оставяте инструмента без
надзор.

◾
◾

Не използвайте по време на дъжд.

◾

Използвайте очила за безопасност - винаги
носете лицева или прахова маска, ако работата е
запрашена.

◾

Използвайте правилния инструмент - не
използвайте инструмента за друга работа освен за
тази, за която е предназначен.

◾

Не претоварвайте храстореза - той ще свърши
работата по-добре и с по-малка вероятност от
риск от нараняване при капацитета за който е
проектиран.

◾

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

◾

Бъдете концентрирани - внимавайте какво
вършите. Използвайте здрав разум. Не работете с
храстореза, когато сте изморени.

◾

Не работете с храстореза под влияние на
алкохол или наркотици.

◾

Дръжте предпазителите по местата им в работно
състояние.

◾

Дръжте ръцете и краката далеч от зоната на
рязане.

◾

Съхранявайте храстореза на закрито - когато не
се използва храстореза трябва да бъде съхранен
на закрито, в сухо и високо или заключено място,
с извадена акумулаторна батерия - извън достъпа
на деца.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

◾

Използвайте храстореза единствено на дневна
светлина или при добра изкуствена светлина.

◾

Никога не работете с храстореза с повредени
предпазители или екрани или без поставени
предпазители или екрани.

◾

Включете мотора само, когато ръцете и краката са
далеч от режещите средства.

◾

Винаги разединявайте машината от електрическото
захранване (примерно махнете акумулаторния
комплект).

◾

винаги когато оставяте храстореза без
наблюдение;

◾
◾

преди почистване на задръстване;

◾
◾

след удряне на чужд предмет;

преди проверка, почистване и работа по
храстореза;
когато храсторезът започне да вибрира
неестествено.

◾

Вземете предпазни мерки против контузии по
краката и ръцете от средствата за рязане.

◾

Винаги бъдете сигурни, че вентилационните отвори
са запазени чисти от отпадъци.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

◾

BG

Разединете храстореза от захранването (примерно
извадете щепсела от електрическата мрежа или
извадете активиращото устройство) преди да
извършите дейности по поддръжка и почистване.

◾

Използвайте единствено препоръчани от
производителя резервни части и аксесоари.

◾

Проверявайте и поддържайте храстореза редовно.
Ремонтирайте машината единствено в оторизиран
сервиз.

10

Когато не е в употреба, съхранете храстореза извън
достъпа на деца.

Облечете се правилно - не носете отпуснати
дрехи, бижута, къси панталони, сандали или не
ходете боси. Те могат да бъдат захванати от
движещите се части. Винаги носете тежки, дълги
панталони и блуза с дълги ръкави. Използването
на гумени ръкавици и масивни обувки е
препоръчително, когато се работи на открито.
Носете защитно покривало за косата, за да задържа
дългата коса и да осигури косата да е над нивото на
раменете.
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◾

◾

◾

◾

◾
◾
◾

Поддържайте старателно храстореза - дръжте
приставките за рязане чисти за най-добра
производителност и за да намалите риска от
нараняване. Следвайте инструкциите за смяна на
аксесоари. Дръжте ръкохватките сухи, чисти и без
масло и грес.
Проверете повредените части - преди
по нататъшно използване на храстореза,
предпазителят или друга част, която е повредена
трябва да бъде внимателно проверена за да
се определи дали ще работи правилно и ще
извърши предназначената функция. Проверете
за разместване или блокиране на подвижни
части, счупване на части, монтажа и всякакви
други условия, които могат да окажат влияние на
работата. Предпазител или други части, които са
повредени трябва да бъдат правилно поправени или
подменени от оторизиран сервизен център освен
ако не е посочено друго в това ръководство.
Уверете се, че всички закопчалки са по местата
си и са осигурени. Уверете се, че екранът на
приставката за рязане е правилно закрепен и е в
препоръчаната позиция от производителя.
Почистете зоната, която трябва да бъде
подрязана преди всяка употреба. Почистете
всички обекти, като камъни, счупени стъкла,
пирони, кабели или въжета, които могат да бъдат
изхвърлени или да се оплетат в приставката за
рязане. Освободете зоната от деца, околни хора или
домашни любимци. Като минимум дръжте децата,
околните хора и домашните любимци извън радиус
от 15 м (50 ft). Извън зоната от 15 m (50 ft) все още
съществува риск от нараняване от изхвърлени
предмети. Околните наблюдатели трябва да бъдат
насърчени да носят защита за очите.
Преди да използвате храстореза и след всеки
удар, проверете за признаци на износване или
щети и поправете, ако е необходимо.
Винаги дръжте здраво храстореза с двете ръце на
ръкохватките, когато работите. Използвайте захват
с пръстите и палците си около ръкохватката.
Избегнете инцидентно стартиране - не носете
храстореза, когато пръстът ви е на спусъка.

◾

Не работете с храстореза в бензинови изпарения
или експлозивна атмосфера. Моторите в тези
уреди обикновено подават искра и искрите могат да
възпламенят изпаренията.

◾

Повреди по храстореза - ако ударите чужд предмет
с храстореза или ако се оплете, спрете незабавно
инструмента, извадете акумулатора от храстореза,
проверете за повреди и поправете всички щети преди
да опитате по нататъшна работа. Не работете със
счупен предпазител или приставка за рязане.

◾

Ако оборудването започне да вибрира
неестествено, спрете мотора, отстранете
акумулаторната батерия от храстореза и
незабавно проверете за причината. Вибрациите
обикновено са предупреждение за проблем.
Разхлабен режещ блок може да вибрира, напука,
счупи или да излезе от храстореза, което може
да доведе до сериозно или фатално нараняване.
Уверете се, че режещият блок е правилно монтиран
и сигурно закрепен. Подменете незабавно, ако
режещият блок се разхлаби след като сте го
закрепили в позиция. Никога не използвайте
храстореза с разхлабен режещ блок.
◾ Подменете незабавно напукан, повреден
или износен режещ блок, дори ако щетите са
ограничени до повърхностни пукнатини. Подобни
блокове могат да се пръснат при високи скорости и
да причинят сериозно или фатално нараняване.
◾ За да намалите риска от нараняване, никога
не работете на стълба или на някаква друга
несигурна упора. Никога не дръжте режещия
блок над нивото на талията.
◾ Не използвайте никога тел вместо найлоновите
режещи корди, парчета тел могат да се откъснат
и да бъдат изхвърлени с висока скорост към
оператора или околните.
◾ Поддържайте стабилна позиция на краката и
баланс. Не се протягайте. Дръжте режещия блок под
нивото на талията. Дръжте всички части на своето
тяло далеч от въртящия се режещ блок.
◾ Проверявайте режещия блок на чести кратки
интервали по време на работа или незабавно,
ако има забележима промяна в поведението при
рязане.
◾ Използвайте единствено оторизирани от EGO
полимерни корди за тример и ножови аксесоари,
които са проектирани за употреба с този храсторез.
При все това някои неразрешени устройства могат
да са изключително опасни и/или да повредят
инструментите.
◾ Ако бъдете приближен от човек, спрете мотора и
режещия блок.
◾ Предупредете оператора за опасност от тласкане
на ножа (използвайте само с нож с 3 зъба).
◾ Тласкане на ножа може да се получи, когато
въртящият се нож, влезе в контакт с предмет,
който не може да отреже незабавно.
◾ Тласкането на ножа може да бъде достатъчно
силно за да причини уредът и/или операторът да
бъдат изхвърлени на всяка посока и вероятно да
се загуби контрол върху уреда.
◾ Тласкането на ножа може да се случи без
предупреждение, ако ножът се блъсне, заседне
или се заклещи.

◾

Тласкането на ножа е по вероятно да се случи в
зона, където е трудно да видите рязания материал.
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◾

Не закачайте нож на уред, без правилно
монтиране на всички необходими части.
Неспазването за употреба на правилни части,
може да причини излитане на ножа и сериозно
да нарани оператора и/или околно стоящите.
Изхвърлете от употреба ножове, които са
огънати, деформирани, напукани, счупени или
повредени по друг начин. Използвайте остър
нож. Един тъп нож е по-склонен към засядане
или тласкане (използвайте само нож с 3 зъба).

◾

Акумулаторната батерия трябва да бъде
безопасно изхвърлена като отпадък.

◾

Движещ се по инерция нож/корда, може да
причини нараняване, тъй като продължава да се
върти след като моторът е спрян или спусъкът
е освободен. Упражнявайте правилен контрол,
докато ножът/кордата напълно спре да се върти.

◾

Не зареждайте акумулаторната батерия при
дъжд или в мокра среда.

◾

Използвайте единствено акумулаторни батерии
EGO и зарядни устройства изброени по-долу:
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
BA1120E, BA1400, BA2240E,
BA2800, BA3360, BA4200,
BAX1300

BG

◾

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

◾

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

◾

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

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

СПЕЦИФИКАЦИИ
Режещ блок

Тримерна
глава

Метален нож
с 3 зъба

УСТРОЙСТВО

Напрежение

56 V

56 V

CH2100E
CH5500E

Скорост без
натоварване

4500-6000 /мин 4500-6000 /мин

Режеща корда тип

2,4mm naylon bükülü
misina

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

◾

Не изхвърляйте батерията в огън. Клетките
могат да експлодират. Проверете местните кодове
възможни специални инструкции за изхвърляне.

◾

Не отваряйте или изменяйте батерията.
Освободеният електролит е корозивен и може да
причини щети по очите или кожата. Може да бъде
токсичен ако е погълнат.

◾

Подходете с внимание при боравене с батерията
за да не окъсите батерията с токопроводими
материали като обеци, гривни и ключове.
Батерията или проводникът може да прегреят и да
причинят изгаряния.
Резервни части - Когато обслужвате, използвайте
само идентични резервни части на EGO. Употребата
на всякакви други аксесоари или приставки може да
увеличи риска от нараняване.
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Инструментите с батерия не трябва да бъдат
закачени към електрически контакт, поради
това те винаги са в работно състояние. Бъдете
подготвени за възможни опасности, дори когато
инструментът не работи. Бъдете внимателни, когато
извършвате поддръжка или обслужване.

ЗАРЯДНО

◾

◾

◾

/

Режещо острие

/

ABB1203

Ширина на рязане

38 cm

30 cm

Тегло (без
акумулаторна батерия)

4,35 kg

4,64 kg

Измерено ниво на сила
на звука LWA

94,80 dB(A); 94,04 dB(A);
K=1,01 dB(A) K=1,71 dB(A)

Ниво на звуково
налягане при ухото на
оператора LPA

80,2 dB(A);
K=2,5 dB(A)

80,0 dB(A);
K=4,1 dB(A)

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

96 dB(A)

96 dB(A)

Оценка на
вибрации h:

Лява
2,28 m/s2 ;
ръкохватка K=1,5 m/s2

1,55 m/s2 ;
K=1,5 m/s2

Дясна
2,38 m/s2 ;
ръкохватка K=1,5 m/s2

1,88 m/s2 ;
K=1,5 m/s2
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◾
◾

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.

ИМЕ НА ЧАСТ

БРОЙ

Електрическа коса

1

Нож с 3 зъба с лист

1

Предпазител комплект

1

Гайка

1

Външен фланец

1

Ключ шестограм

1

Мултифункционален гаечен ключ

1

Двоен ремък за рамо

1

Ръководство на оператора

1

ОПИСАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ХРАСТОРЕЗ (Фиг. А)
1.

Лост ограничаващ скоростта
Заключващ лост

3.

Крилчат болт

4.

Спусък

5.

Велосипедна ръкохватка

6.

Вал

7.

Режеща корда

8.

Предпазител комплект

9.

Тримерна глава

10. Уплътняващ винт
11. Отвор за заключване на щангата
12. Предпазен аксесоар
13. Мултифункционален гаечен ключ

15. Нож с 3 зъба
16. Външен фланец
17. Гайка
18. Бутон за освобождаване
19. Предпазна гумена подложка
20. Резе
21. Електрически контакти
22. Механизъм за изваждане
23. Катарама за колана
24. Подложка за бедро

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

2.

14. Ключ шестограм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не работете с
инструмента без предпазителят да е здраво на местото
си. Предпазителят трябва винаги да е на инструмента
за да предпазва потребителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато инструментът е
оборудван с тримерна глава, предпазният аксесоар
с корда - режещо острие трябва да бъде монтиран
върху предпазителя. Неспазването на това ще доведе
до твърде дълга режеща корда и претоварване на
мотора. Не използвайте никога тримерната глава без
предпазния аксесоар.

МОНТАЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите
са повредени или липсват, не работете с храстореза,
докато частите не се подменят. Използването на
храстореза с повредени или липсващи части може да
доведе до сериозно лично нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да
модифицирате храстореза или да създадете
аксесоари, които не се препоръчват за употреба с този
продукт. Всяка такава промяна или модификация е
злоупотреба и може да доведе до опасни условия с
последици от възможни сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици
за тежки приложения, когато монтирате или снемате
предпазителя, или когато извършвате някакво
обслужване на ножа с 3 зъба/ножа за рязане на
кордата. Внимавайте за ножа за рязане на кордата на
предпазния аксесоар / ножа с 3 зъба и предпазвайте
ръцете си от нараняване от двата ножа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите
случайно стартиране, което би могло да причини
сериозно нараняване, винаги отстранявайте
акумулаторния комплект от инструмента, когато
монтирате части или транспортирате машината.
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За описание на частите на Фиг. G - K вижте долу:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не работете с
инструмента без предпазителят и велосипедната
ръкохватка да са на мястото си. Неспазването може да
доведе до възможно сериозно нараняване.

G-1 Вътрешен
фланец
G-2 Капак на
фланеца
G-3 Горен корпус
комплект
G-4 Шайба
G-5 Гайка

МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА
ВЕЛОСИПЕДНАТА РЪКОХВАТКА
Храсторезът се съхранява, както е показано на Фиг.
В. Разхлабете първо крилчатия болт на свързващото
съединение и след това вдигнете велосипедната
ръкохватка на 180° около вала (Фиг. С), завъртете я
на 90°, за да я насочите към ударната глава (Фиг. D).
Накрая я придвижете назад и напред, за да достигнете
комфортно работно положение и затегнете болта.

G-6 Пружина
G-7 Режеща корда
G-8 Долен корпус
комплект
I-1 Вал на мотора
I-2 Вътрешен
фланец

БЕЛЕЖКА: Разрешена е само работа на машината с
велосипедна ръкохватка перпендикулярна на вала.

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ
Разхлабете и извадете двата винта от основата на
щангата (фиг. E), подравнете монтажните отвори на
предпазителя с отворите за монтажния механизъм
и след това захванете предпазителя в основата на
щангата с двата винта, заедно с две пружинни шайби
(фиг. F).
Уверете се, че предпазителят е закрепен съгласно фиг.
E и F, всяко закрепване на обратно ще причини голяма
опасност!

1.

За монтаж на металния ножов блок (Фиг. І).

2.

Отстранете предпазния аксесоар като разхлабите
трите винта с шайби (Фиг. J).

3.

Ножът се доставя с капак. Преди монтиране на
ножа към храстореза, капакът трябва да бъде
изваден, чрез изваждане на захващащата тел от
куката на капака (фиг. K).
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I-4

Нож с 3 зъба

I-5

Външен фланец

I-6
I-7

Гайка
Прорез във
фланеца
J-1 Режещ нож за
кордата
J-2 Предпазен
аксесоар
K-1 Захващаща тел
K-2 Кука

да носите ръкавици преди всяка работа с ножа с 3 зъба.
4.

Завъртете вала на мотора, за да подравните прореза
на вътрешния фланец с отвора за закрепване на вала
в предавателната кутия (Фиг. L).

5.

Поставете ключа шестограм в подравнените отвори,
за да действа като стабилизатор (фиг. M).
Фиг. L и M описание на части виж долу:
L-1 Предавателна
L-3 Вал на мотора
кутия
L-2 Подравнени отвори M-1 Стабилизатор
за заключване на
вала

6.

Монтирайте ножа на вала на мотора като се уверите,
че повърхността на ножа е изравнена с повърхността
на издатината на вътрешния фланец. Монтирайте
външния фланец и гайката (фиг. N). Затегнете
предварително гайката в посока ОБРАТНО НА
ЧАСОВНИКА на ръка.
Фиг. N описание на части виж долу:
N-1 Гайка
N-2 Външен фланец
N-3 Нож с 3 зъба

7.

BG

Капак на фланеца

БЕЛЕЖКА: За да се защитите срещу нараняване, трябва

СМЯНА НА ТРИМЕРНАТА ГЛАВА С НОЖА С 3
ЗЪБА
Запознайте се с тримерната глава Фиг. G и следвайте
стъпките показани на Фиг. H-1 - Фиг. H-4 (виж раздел
“смяна на кордата”), за да разглобите тримерната глава.
За монтаж на ножа следвайте стъпките по-долу:

I-3

Поставете предавателната кутия върху твърда
повърхност за опора. С едната си ръка хванете
пръта на храстореза, а с другата си ръка хванете
мултифункционалния гаечен ключ, за да затегнете
гайката, като следвате стрелката за посоката
маркирана върху външния фланец (Фиг. О).
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УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИЯ АКСЕСОАР
БЕЛЕЖКА: Когато храсторезът е оборудван с

тримерна глава, предпазният аксесоар трябва да бъде
монтиран върху предпазителя.
Закрепете предпазния аксесоар върху предпазителя
като затегнете трите винта с шестостенен ключ,
тъй като нож за рязане на корда е оборудван към
предпазния аксесоар. Неспазването на това може да
доведе до твърде дълга режеща корда и претоварване
на мотора.

РАБОТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте рутината
с този продукт да ви направи непредпазливи.
Запомнете, че невнимание за малка част от секундата
е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защита за
очите заедно със защита за слуша. Ако не го направите
може да доведе до изхвърляне на предмети към очите
ви и други възможни сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други

приставки или аксесоари, които не са препоръчани
от производителя на този продукт. Употребата на
приставки или аксесоари, които не са препоръчани,
може да доведе до сериозно нараняване.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Може да използвате храстореза за целите описани
долу:

◾

С метален нож с 3 зъба: Рязане на трева, плевели,
диворастящи и шубрак, изтъняване на млади
насаждения, с максимален диаметър на стъблото
от 2 см.

◾

С тримерна глава: Почистване на трева и плевели
около веранди, огради и платформи.

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван

само за предназначените цели. Всяка друга употреба
се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ
Заредете напълно преди първата употреба.
за да закрепите

за да извадите
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и
издърпайте акумулаторната батерия навън (Фиг. Q).
Фиг. Р описание на части виж долу:
P-1
P-2

Монтажен жлеб
Ребро

МОНТАЖ НА ДВОЙНИЯ РЕМЪК ЗА РАМО И
ДЪРЖАНЕ НА МАШИНАТА
Поставете двойния ремък за рамо на тялото си и
вмъкнете двете части на катарамата на ремъка една в
друга, докато се чуе щракване (Фиг. R-1). Подравнете
куката на подложката за бедро в отвора на тръбната
скоба фиксирана към пръта и натиснете пръта леко
надолу (Фиг. R-2, R-3 и R-4).
Хванете кордовия тример с двете си ръце от дясната
страна на тялото си (Фиг. S). Тримерната глава или
ножът трябва да са успоредни на земята на правилно
разстояние за рязане, без операторът да се навежда.
Освобождаване на храстореза може да се постигне
по два начина: отпуснете катарамата на ремъка (Фиг.
Т) или натиснете куката на ремъка и я извадете от
тръбната скоба фиксирана върху пръта (Фиг. R-2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако настъпи аварийна
ситуация, снемете го от рамото си незабавно, без
значение къде е ремъкът. Освобождаването на
катарамата на ремъка (Фиг. Т) и изваждането на
двете ръце от ремъка от всяка страна е бърз метод за
освобождаване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да използвате
единичен и двоен ремък за рамо едновременно.
СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА
За да стартирате
Натиснете лоста за отключване и го задръжте в тази
позиция. Натиснете спусъка, за да стартирате (Фиг. U).
Различен натиск върху спусъка води до различна
скорост на въртене на режещия блок. Ако е
необходимо, регулирайте лоста за ограничаване на
скоростта, за да настроите максимална скорост.

БЕЛЕЖКА: Лостът за ограничаване на скоростта може
да бъде предварително настроен да ограничава хода
на спусъка.

Подравнете реброто на акумулаторната батерия с
монтажните жлебове и натиснете батерията надолу,
докато чуете „щракване“ (Фиг. Р).
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За да спрете
Освободете спусъка.

БЕЛЕЖКА: Моторът се движи единствено, когато

лостът за отключване и спусъкът са натиснати заедно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте
акумулаторната батерия от тримера по време на
работни прекъсвания и след завършване на работата.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Облечете се правилно
за да намалите риска от нараняване, когато работите
с храстореза. Не носете отпуснати дрехи или бижута.
Носете защита за очите и защита за очите/слуха. Носете
дебели, дълги панталони, ботуши и ръкавици. Не носете
къси панталони или сандали или не ходете боси.
Преди работа се огледайте, за да осигурите безопасна
работна зона без други хора, животни и каквито и да
било свободни предмети. Уверете се, че те са наймалко на 15 м. След това осигурете защита на очите,
подходящо облекло и балансирана стойка.
Преди всяка употреба проверявайте за повредени/
износени части. Проверете тримерната глава,
ножа с 3 зъба, предпазителя, предпазния аксесоар,
велосипедната ръкохватка и двойния ремък за
рамо и подменете всички части, които са напукани,
деформирани, изкривени или повредени по някакъв
начин. Режещият нож за кордата на ръба на предпазния
аксесоар може да се затъпи в течение на времето.
Препоръчва се периодично да го заточвате с пила или
да го подмените с нов нож.

ПОДМЯНА НА КОРДАТА
БЕЛЕЖКА: Винаги използвайте препоръчителната

найлонова режеща корда, с диаметър не надвишаващ
2.4 мм. Използване на корда различна от посочената
може да причини прегряване или повреда на
храстореза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте
метално подсилена корда, жица или въже и др. Те могат
да се счупят и да станат опасни летящи предмети.
1.

Премахнете акумулаторната батерия.

2.

Премахнете оставащата корда за рязане ако е
необходимо.

3.

Завъртете фиксатора на макарата в посоката
посочена със стрелка, колкото е необходимо, за
да изравните ЗАРЕДЕНАТА корда на фиксатора
на макарата с ушите в основата на макарата (Фиг.
W-1).

4.

Отрежете 5 м корда и вкарайте кордата в
монтажния отвор вътре в ухото (Фиг W-2).
Избутайте и дръпнете кордата от другата страна,
докато еднакво количество корда се появи от
двете страни на макарата (Фиг. W-3).

5.

Натиснете, докато въртите фиксатора на макарата
по посока на стрелката, за да навиете кордата
в макарата, докато остане приблизително 14 см
корда, показваща се от двете страни (Фиг. W-4).

6.

Бутнете надолу фиксатора на макарата, докато
издърпвате кордата за да я придвижите ръчно
напред и да проверите за правилно сглобяване на
главата на тримера.

След всяка употреба почиствайте храстореза.
ИЗПОЛЗВАНЕ С ТРИМЕРНА ГЛАВА
Регулиране на дължината на режещата корда
Главата на тримера позволява на оператора да
отпусне повече режеща корда без да спира мотора.
Когато кордата стане разкъсана или износена, може
да бъде отпусната допълнителна корда чрез леко
потупване в земята на бутона на главата (Фиг. V).

БЕЛЕЖКА: Освобождаването на корда ще стане по
трудно, когато кордата стане твърде къса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не премахвайте или
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Когато кордата за рязане се откъсне от
изхода за кордата или кордата за рязане не
се освобождава, когато потупвате главата на
тримера, следвайте долните стъпки:
1.
2.
3.
4.

променяйте устройството на режещия нож за кордата.
Прекалената дължина на кордата ще причини
прегряване на мотора и може да доведе до сериозно
нараняване.
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5.

Премахнете акумулаторната батерия.
Натиснете бутона за освобождаване на фиксатора
на макарата и извадете макарата, като я
издърпате право навън (фиг. H-1 и H-2).
Извадете кордата за рязане от фиксатора на
макарата.
Като държите с една ръка основата на макарата,
използвайте другата ръка за да хванете фиксатора
на макарата и да изравните щифтовете на
фиксатора с отворите в основата (фиг. X-1);
използвайте дланта си за да натиснете и
завъртите фиксатора на макарата наляво и
надясно, докато щифтовете се заключат в
основата (фиг. X-2).
Презаредете режещата корда.
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ИЗПОЛЗВАНЕ С МЕТАЛЕН НОЖ С 3 ЗЪБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При рязане на
диворастящи и шубрак, снижете въртящия се нож с
3 зъба надолу към растителността, за да постигнете
отсичащ ефект. Използвайте храстореза като коса
(замахвайте от дясно и от ляво) на нивото на земята.
Не използвайте режещия блок над нивото на талията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Колкото по-високо е
режещият блок от земята, толкова по-голям е рискът от
нараняване от изхвърляне настрани на отрязъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато режете млади
насаждения или други дървени материали, до 2 см
в диаметър, използвайте лявата страна на ножа, за
да избегнете ситуации на тласкане на ножа. Не се
опитвайте да режете дървесни материали с по-голям
диаметър, тъй като ножът може да се захване или да
издърпа храстореза напред. Това може да доведе до
повреда на ножа или на храстореза, или загуба на
контрол на храстореза, което да доведе до нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба
на ножа може да причини напукване, нащърбване
или счупване. Изхвърлените части могат сериозно да
наранят оператор или близкостоящ. За да намалите
риска от лично нараняване, изключително важно е да
вземете следните предпазни мерки:

◾
◾
◾
◾

Избягвайте контакт с твърди и солидни чужди тела като
камъни, скали или парчета метал.
Никога не режете дърво или храсти с диаметър на
стъблото повече от 2 см.
Проверявайте ножа на чести кратки интервали за
признаци на повреда. Не продължавайте да работите с
повреден нож.
Заточвайте ножа редовно (когато е затъпен
забележимо) и го дайте за балансиране, ако
е необходимо (извършва се от квалифициран
сервизен техник).

Тласкане на ножа
Упражнете изключително внимание, когато използвате
ножа с 3 зъба в този инструмент. Тласкане на ножа е
реакция, която може да се получи, когато въртящият се
нож влезе в контакт с нещо, което не може да среже.
Този контакт може да накара ножа да спре моментално
и внезапно да „изтласка“ инструмента далеч от обекта,
който е ударил. Това действие може да е достатъчно
силно, за да причини загуба на контрол на инструмента
от оператора. Тласкането на ножа може да се случи
без предупреждение, ако ножът се блъсне, заседне
или се заклещи. Това е по вероятно да се случи в
зона, където е трудно да видите рязания материал. За

леснота на рязане и безопасност, захождайте от дясно
на ляво към плевелите, които трябва да бъдат рязани
с храстореза. В случай на среща с неочакван обект
или дървен ствол, практиката може да минимизира
тласкането на ножа.

ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди инспекция,
почистване или обслужване на уреда спрете мотора,
изчакайта всички движещи части да спрат и извадете
акумулаторната батерия. Неспазването на тези
инструкции може да доведе до сериозно нараняване
или щети по собствеността.
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.
ОБЩА ПОДДРЪЖКА
Избягвайте употребата на разтворители, когато
почиствате пластмасовите части. Повечето
пластмасови части са уязвими на повреда от различни
видове разтворители в търговската мрежа и може да се
повредят от тяхната употреба. Използвайте чист плат,
за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА

◾

След всяка употреба на ножа с 3 зъба/тримерната
глава почистете натрупванията, запушената почва
или трева по ножа и предпазителя с мека четка.

БЕЛЕЖКА: Когато режещият ножът се затъпи, моля

дайте го за заточване на квалифициран сервизен
техник или го подменете с нов нож, ако е необходимо.

◾

След всяка употреба на храстореза почиствайте
режещия блок с помощта на мека кърпа с мек
почистващ препарат.

◾

Не използвайте силен почистващ препарат по
пластмасата на корпуса или ръкохватката. Те
могат да бъдат повредени от определени ароматни
масла като бор и лимон и от разтворители като
керосин. Влагата също може да причини токов удар.
Избършете всякаква влага със суха мека кърпа.

◾

Използвайте малка четка или малка прахосмукачка
за да почистите, вентилационните отвори в задната
страна на корпуса.
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СЪХРАНЕНИЕ НА МАШИНАТА

◾
◾
◾
◾

Извадете акумулаторната батерия от инструмента.
Носете ръкавици за тежка употреба за да изчистите
цялостно инструмента.
Монтирайте капака на ножа към ножа с 3 зъба за
безопасно съхранение (фиг.Y).
Съхранете уреда в сухо място с добра вентилация,
заключен или съхраняван на високо извън достъпа
на деца. Не съхранявайте машината в близост или
върху тор, бензин или други химикали.

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.
 ко се изхвърлят електрически уреди в
А
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
Декларираме, че продуктът ХРАСТОРЕЗ С 56 V
ЛИТИЕВО-ЙОНЕН АКУМУЛАТОР, ЗАДЕН ДВИГАТЕЛ И
ВЕЛОСИПЕДНА РЪКОХВАТКА BC3800E съответства на
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 ISO 11806-1, EN 60745-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
IEC 62321.
Тримерна глава

Метален нож с
3 зъба

94,80 dB(A)

94,04 dB(A)

96 dB(A)

96 dB(A)

Измерено ниво на
сила на звука:
Ниво на звуково
налягане при ухото
на оператора:

Процедурата за оценка на съответствието на Анекс VI
е следвана съгласно 2000/14/EC.
Известен орган: DEKRA Certification B.V. Meander 1051
/ P.O. box 5185 6525 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM,
Холандия
Номер на известен орган: 0344

Peter Melrose
Изпълнителен директор на
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Директор Качество на
Chervon

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

01/09/2017
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМ

Отказ при
стартиране.

Спира да работи.

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

◾

Акумулаторната батерия не е
прикрепена към храстореза.

◾

Закрепете акумулаторната батерия към
захранващата глава.

◾

Няма електрически контакт между
храстореза и акумулаторната
батерия.

◾

Извадете батерията, проверете контактите и
монтирайте отново, докато влезе на местото
си.

◾

Акумулаторната батерия е
изтощена.

◾

Заредете акумулаторната батерия със
зарядни EGO посочени в това ръководство.

◾

Лостът за отключване и спусъкът
не са натисната едновременно.

◾

Натиснете и задръжте лоста за отключване и
след това натиснете спусъка за да включите
храстореза.

◾

Моторът е претоварен.

◾

Моторът ще се възстанови, когато
натоварването е отстранено. За
продължителна работа намалете
натоварването на захранващата глава.

◾

Използвана е тежка корда за
рязане.

◾

Използвайте стандартна найлонова режеща
корда с диаметър не по-голям от 2,4 мм.

◾

Акумулаторната батерия или
храсторезът са твърде горещи.

◾

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

◾

Акумулаторната батерия е
разединена от инструмента.

◾

Монтирайте отново акумулаторната батерия.

◾

Акумулаторната батерия е
изтощена.

◾

Заредете акумулаторната батерия със
зарядни EGO посочени в това ръководство.
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ПРОБЛЕМ

Тримерната глава
не издърпва
корда (само при
употреба на
тримерна глава).

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

◾

Валът на мотора и тримерната
глава са обвити в трева.

◾

Спрете машината, извадете акумулатора
и извадете тревата от вала на мотора и
тримерната глава.

◾

Няма достатъчно корда на
макарата.

◾

Отстранете батерията и подменете кордата
за рязане, следвайте раздел „ПОДМЯНА НА
КОРДАТА“ в това ръководство.

◾

Главата на тримера е замърсена.

◾

Отстранете акумулатора и почистете
макарата, фиксатора на макарата и основата
на макарата.

◾

Кордата е оплетена върху
макарата.

◾

Извадете батерията, извадете кордата
от фиксатора и превъртете, следвайте
раздел “ПОДМЯНА НА КОРДАТА” в това
ръководство.

◾

Кордата е твърде къса..

◾

Извадете батерията и издърпайте
кордите, като последователно натиснете и
освободите главата на тримера.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO
Моля посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните условия по гаранционната политика на EGO.
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ГА РА Н Ц И О Н Н И У С Л О В И Я

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

