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ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 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
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 очите. 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.

Сигнал за безопасност
За намаляване на опасността от 
нараняване, потребителят трябва да 
прочете ръководството на оператора.

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

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

Този продукт е в съответствие с 
приложимите директиви на ЕС.

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

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

Никога не се опитвайте да работите с една 
ръка с вашия електрически инструмент. 
Загуба на контрол на вашия електрически 
инструмент може да доведе до сериозно или 
фатално нараняване. За да намалите риска от 
наранявания при срязване дръжте ръцете и 
краката далеч от режещия инструмент. Никога 
не закрепвайте движещ се режещ инструмент с 
вашите ръце или с друга част на вашето тяло. 

XXcm Дължина на ножа
ØXX mm

Макс. капацитет на рязане на ножа

V Напрежение Постоянен ток

.../min    В минута mm    Милиметър

cm      Сантиметър n0            Скорост без натоварване

Превод на оригиналните инструкции
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел HT2410E HT2000E
Напрежение 56 V 56 V 
Скорост без 
натоварване 1500/мин 1500/мин

Дължина на ножа 61 см 51 см
Капацитет за рязане 26 мм 25 мм
Тегло (без 
акумулаторна батерия) 3,1 кг 2,9 кг

Препоръчителна 
работна температура 0°C до+40°C 0°C до+40°C

Препоръчителна 
температура на 
съхранение

-20°C до+70°C -20°C до+70°C

Измерено ниво на сила 
на звука LWA

94,47 dB(A) 
K=1,5 dB(A)

91,24 dB(A) 
K=1,03 dB(A)

Ниво на звуково 
налягане при позицията 
на оператора LPA

83,9 dB(A) 
K=3,0 dB(A)

80,62 dB(A) 
K=3,0 dB(A)

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

96 dB(A) 92 dB(A)

Вибрации 
при ah

Предна 
ръкохватка

1,8 м/сек2 
K=1,5 м/сек2

2,195 м/сек2 
K=1,5 м/сек2

Задна 
ръкохватка

1,7 м/сек2 
K=1,5 м/сек2

1,836 м/сек2 
K=1,5 м/сек2

◾ 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 (ФИГ. А1)

ОПИСАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ 

ПЛЕТ (Фиг. А1)
1. Отвор за закачване

2. Протектор за върха
3. Нож
4. Предпазител за ръка
5. Предна ръкохватка
6. Бутон за отключване
7. Задна ръкохватка
8. Бутон за освобождаване на батерията
9. Резе
10. Електрически контакти
11. Монтажен прорез за батерията
12. Бутон за изваждане на батерията
13. Заден превключващ лост
14. Преден превключващ лост
15. Отвор за закачване
16. Предпазител на ножа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът е доставен 
напълно сглобен. Предпазителят за ръката никога не 
трябва да се отстранява по време на употреба. Щом 
се повреди, незабавно го подменете с помощта на 
квалифициран сервизен техник.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасната употреба на 
този продукт изисква осъзнаване на информацията 
върху инструмента и в това ръководство, както и 
познание относно проекта, с който се захващате. 
Преди употреба на този продукт се запознайте с 
работни характеристики и правила за безопасност.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 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 със странични предпазители заедно със защита 
за слуха. Ако не го направите може да доведе до 
изхвърляне на предмети към очите ви и други 
възможни сериозни наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите 
случайно стартиране, което би могло да причини 
сериозно нараняване, винаги отстранявайте 
акумулаторния комплект от инструмента, когато 
монтирате части, извършвате настройки, почиствате 
или когато не се използва.
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страни, което предоставя много възможности за избор 
за удобно хващане, когато се извършват операции на 
рязане.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги дръжте и двете си 
ръце върху ръкохватките на ножицата за жив плет. 
Никога не захващайте шубраците с едната си ръка, 
докато работите с ножицата за жив плет с другата си 
ръка. Неспазването на това предупреждение може да 
доведе до сериозни наранявания.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ 
ПЛЕТ
Преди работа, снемете предпазителя и захванете 
ножицата с две ръце, едната ръка на задната 
ръкохватка, а другата на предната ръкохватка. След 
това проверете баланса на разкрача си, изправената 
си позиция и подходящата дистанция за рязане.

За да стартирате
1. Монтирайте акумулаторната батерия.
2. Натиснете и задръжте превключващия лост в 

предната ръкохватка с едната си ръка.
3. Натиснете и задръжте бутона за отключване с 

палеца на другата си ръка, след това притиснете 
задния превключващ лост с пръстите си, за да 
стартирате ножицата за жив плет. Освободете 
бутона за отключване и продължете да стискате 
спусъка за продължителна работа.

За да спрете
Преместете ножицата за жив плет далеч от зоната на 
рязане и освободете задния превключващ лост, за да 
спрете ножицата за жив плет.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте 
акумулаторната батерия от ножицата за жив плет по 
време на работни прекъсвания и след завършване на 
работата.

УПОТРЕБА НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако ножът заседне на 
някоя електрическа жица или кабел, НЕ ДОКОСВАЙТЕ 
НОЖА! ТОЙ МОЖЕ ДА Е ПОД ЕЛЕКТРИЧЕСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ И МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ОПАСЕН. 
Продължете да държите ножицата за плет за 
изолираната задна ръкохватка или я сложете легнала 
и на разстояние от вас по безопасен начин. Изключете 
електричеството към повредения проводник или жица, 
преди да се опитате да освободите ножа от проводника 
или жицата. Неспазването на това предупреждение ще 
доведе до сериозни наранявания или възможна смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други 
приставки или аксесоари, които не са препоръчани 
от EGOTM. Употребата на приставки или аксесоари, 
които не са препоръчани, може да доведе до сериозно 
нараняване.

Преди всяка употреба инспектирайте целия продукт 
за повредени, липсващи или разхлабени части като 
винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете 
сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с 
този продукт, докато всички повредени или липсващи 
части са подменени. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
HT2410E: Може да използвате този продукт за 
почистване на жив плет, шубраци и храсти с диаметър 
на клона по-малък от ø26 мм(HT2410E) /ø25 мм 
(HT2000E).

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван 
само за предназначените цели. Всяка друга употреба 
се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА 
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Използвайте само с акумулаторни батерии и 
зарядни устройства изброени на фиг. А2.

Заредете преди първата употреба.

При монтиране (Фиг. B)
Подравнете ребрата на батерията с монтажните 
жлебове и натиснете батерията надолу, докато чуете 
“клик”.

При снемане (Фиг. C)
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и 
издърпайте акумулаторната батерия навън.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги внимавайте за 
местоположението на краката си, деца или домашни 
любимци, когато натискате бутона за освобождаване 
на акумулаторната батерия. Може да възникне 
сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия 
падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната 
батерия от високо.

ХВАЩАНЕ НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ 
 (Фиг. D, E и F)

Устройството има и предна, и задна ръкохватка. С 
нож насочен далеч от вас дръжте устройството за 
двете ръкохватки. Превключващият лост в предната 
ръкохватка може да се активира от всяка от трите 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте да режете 
твърде много на веднъж или през дебели шубраци. 
Това може да накара ножовете да се заклещват и да се 
забавят, като се понижи ефективността на рязане. 

БЕЛЕЖКА: Ножицата трябва да бъде използвана за 
рязане на стъбла с дебелина по-малка от 26 мм.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: За нови израстъци, е подходящо 
широко измитащо движение за почистване на 
стъблата, които се подават директно в режещия нож. 
За стари израстъци, режещото движение е добро 
за подрязване на по-дебелите стъбла. Предлага се 
ръчен трион без електрическо захранване или секач за 
почистване първо на големите стъбла.

Подрязване по горната част
Използвайте широко измитащо движение. Лек наклон 
надолу на режещите ножове по посока на движението 
дава най-добрите режещи резултати. За по-добра 
ефективност при рязане, можете също така да 
използвате връвта за насочване по нивото на храста 
както е показано на Фиг. G. 

Странично подрязване
Когато подрязвате страните на живия плет, започнете 
от дъното и режете нагоре както е показано на Фиг. H. 
Режете странично живия плет така, че да се стеснява 
леко в горната част. Тази форма ще изложи по-голяма 
част от живия плет на слънчева светлина, което ще 
доведе до по-равномерен растеж.

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.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете 
нараняване, винаги снемайте акумулаторната батерия 
от продукта, когато почиствате или извършвате 
поддръжка.

ПОЧИСТВАНЕ
◾ Използвайте мека четка за да премахнете 

натрупванията от всички колектори за въздух и 
режещия нож.

◾ За да премахнете смолата и други залепващи 
остатъци, напръскайте ножа с разтворител за смола. 
Пуснете за кратко мотора, така че разтворителят да 
бъде равномерно разпределен.

◾ Забършете повърхността със суха кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте 
вода за почистване на тримера. Избягвайте употребата 
на разтворители, когато почиствате пластмасовите 
части. Повечето пластмаси са податливи на повреди 
от различни видове разтворители, предлагани 
в търговската мрежа. Използвайте чист плат, за 
премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ НОЖ
1. Стартирайте и спирайте вашата ножица за жив 

плет, докато режещият нож и предпазителят леко 
се изместят, както е показано на Фиг. І. Това ще 
позволи хлабина за пилата между зъбите на ножа 
и зъбите на предпазителя.

2. Извадете акумулаторната батерия от вашата 
ножица за жив плет.

3. Закрепете монтажния възел на ножа в менгеме 
и наточете с пила подаващите се режещи 
повърхности на всеки зъб на ножа. Премахнете 
колкото се може по-малко материал. Уверете се, 
че поддържате оригиналния ъгъл на всеки зъб, 
когато заточвате.

4. Снемете ножицата за жив плет от менгемето, 
стартирайте я отново и я спрете, за да покажете 
незаточените ръбове на зъбите на ножа.

5. Отстранете акумулаторната батерия и повторете 
горната процедура за заточване.

БЕЛЕЖКА: Не работете с вашата ножица за плет, 
когато режещите ножове са затъпени или повредени. 
Това може да причини претоварване и ще доведе до 
незадоволителни резултати при рязане.

СМАЗВАНЕ НА НОЖА (Фиг. J)
За най-добра работа и по-дълъг живот на ножа, 
смажете ножа на ножицата за жив плет с леко моторно 
масло преди и след всяка употреба. 

Снемете акумулаторната батерия и поставете 
ножицата легнала върху плоска повърхност. Нанесете 
маслото по протежение на ръба на горния нож. 
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Опазване на околната среда

Не изхвърляйте електрическо 
оборудване, използвана батерия или 
зарядно устройство в домакинския 
отпадък! Отнесете продукта до 
упълномощена фирма за рециклиране и 
го предоставете за разделно събиране. 
Електрическите инструменти трябва да 
бъдат връщани в съоръжения за 
рециклиране съвместими с околната 
среда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За удължен период на 
употреба, смажете ножа по време на работа по 
подрязване.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
◾ Винаги поставяйте предпазителя на ножа върху 

ножа преди съхранение или транспортиране на 
ножицата за жив плет. Бъдете внимателни за да 
избегнете острите зъби на ножа.

◾ Почистете изцяло ножицата за жив плет преди 
съхраняване.

◾ Съхранете ножицата за жив плет на закрито, на сухо 
място, което е недостъпно до деца.

◾ Пазете я от корозивни препарати като градински 
химикали и сол за обезледяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножовете са остри. Когато 
работите с устройството на ножа, носете неплъзгащи 
защитни ръкавици за тежка употреба. Не поставяйте 
ръката или пръстите си между ножовете или в някоя 
друга позиция, където могат да бъдат защипани или 
срязани. НИКОГА не докосвайте ножовете или не 
обслужвайте уреда с монтирана акумулаторна батерия.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМПРОБЛЕМ ПРИЧИНАПРИЧИНА РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

НОЖИЦАТА ЗА 
ЖИВ ПЛЕТ  

НЕ РАБОТИ

◾ Акумулаторната батерия не е 
прикрепена към ножицата за жив 
плет.

◾ Няма електрически контакт между 
ножицата и батерията

◾ Акумулаторната батерия е 
изтощена.

◾ Акумулаторната батерия е твърде 
гореща.

◾ Ножицата за жив плет е
твърде гореща.

◾ Предният и задният 
превключващи лостове не са 
натиснати едновременно.

◾ Ножът е блокиран.

◾ Закрепете акумулаторната батерия към 
ножицата за жив плет.

◾ Извадете батерията, проверете контактите и 
поставете отново акумулаторната батерия.

◾ Сменете акумулаторната батерия.

◾ Снемете акумулаторната батерия от 
инструмента, за да се охлади, докато 
температурата спадне под 67°C.

◾ Освободете и двата превключващи лоста; 
позволете на ножицата да се охлади до 
нормална температура.

◾ Натиснете първо бутона за отключване и след 
това натиснете превключващите лостове в 
предната и задната ръкохватка едновременно.

◾ Снемете акумулаторната батерия от 
инструмента, премахнете внимателно 
препятствието, след това въведете отново 
батерията и рестартирайте инструмента.

ПРЕКОМЕРНИ 
ВИБРАЦИИ 
ИЛИ ШУМ.

◾ Сухи или корозирали ножове. ◾ Смазвайте ножовете като следвате раздел 
“СМАЗВАНЕ НА НОЖА” в това ръководство.

◾ Ножовете или основата на ножа е 
изкривена.

◾ Подменете с нов нож или основа. Свържете се 
със сервизен център на EGO за резервен нож 
или за обслужване по подмяна на основата.

◾ Изкривени или повредени зъби. ◾ Подменете с нов нож. Свържете се със сервизен 
център на EGO за обслужване по подмяна с 
резервен нож.

◾ Разхлабени болтове на ножовете. ◾ Затегнете болтовете на ножа. Като използвате 
гаечен ключ, завъртете болтовете по часовника 
за да затегнете.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO 
Моля посетете уебсайта egopowerplus.comegopowerplus.com за пълните условия по гаранционната политика на EGO.



ГА Р А 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 
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EN

Original instructions

READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPERATOR’S MANUAL

 WARNING: Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) 
before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause 
interference or failure of the pacemaker.

 WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified 
service technician.

SAFETY SYMBOLS
 WARNING: The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can 

result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side 
shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard 
safety glasses with side shields.

Safety Alert
To reduce the risk of injury, user must read the 
operator’s manual.

Do not use in the rain or leave outdoors while 
it is raining. XX

Guaranteed sound power level. Noise emission 
to the environment according to the European 
community’s Directive.

This product is in accordance with applicable 
EC directives.

Waste electrical products should not be 
disposed of with household waste. Take to an 
authorized recycler.

Wear Eye Protectionl-Always wear safety 
goggles or safety glasses with side shields 
and a full face shield when operating this 
product.

Never attempt to operate your power tool with 
one hand. Loss of control of the power tool 
resulting in serious or fatal injury may result. 
To reduce the risk of cut injuries, keep hands 
and feet away from the cutting tool. Never 
attach a moving cutting tool with your hand or 
any other part of your body.

XXcm The length of the blade
ØXX mm

Max. Cutting capacity of the blade

V Voltage Direct Current

.../min Per Minute mm Millimeter

cm Centimeter n0 No Load Speed
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ENSPECIFICATIONS
Model HT2410E HT2000E

Voltage 56 V 56 V 

No-Load Speed 1500 /min 1500 /min

Blade Length 61 cm 51 cm

Cutting Capacity 26 mm 25 mm
Weight (without battery 
pack)

3.1 kg 2.9 kg

Recommended Operating 
Temperature

0°C-40°C 0°C-40°C

Recommended Storage 
Temperature

-20°C-70°C -20°C-70°C

Measured sound power 
level LWA

94.47 dB(A) 
K=1.5 dB(A)

91.24 dB(A) 
K=1.03 dB(A)

Sound pressure level at  
operator’s position LPA

83.9 dB(A) 
K=3.0 dB(A)

80.62 dB(A) 
K=3.0 dB(A)

Guaranteed sound power 
level LWA (according to 
2000/14/EC)

96 dB(A) 92 dB(A)

Vibration ah

Front 
Handle

1.8 m/s2 

K=1.5 m/s2

2.195 m/s2 
K=1.5 m/s2

Rear 
Handle

1.7 m/s2 

K=1.5 m/s2

1.836 m/s2 
K=1.5 m/s2

◾ The declared vibration total value has been measured 
in accordance with a standard test method and may be 
used for comparing one tool with another;

◾ The declared vibration total value may also be used in 
a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the 
power tool can differ from the declared value in which the 
tool is used; In order to protect the operator, user should wear 
gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST (FIG. A1)

DESCRIPTION
KNOW YOUR HEDGE TRIMMER (Fig. A1)

1. Hanging hole

2. Tip protector

3. Blade

4. Hand guard

5. Front handle

6. Lock-off button

7. Rear handle

8. Battery-release button

9. Latch

10. Electric contacts

11. Battery-mounting slot

12. Batter-ejection

13. Rear switch lever

14. Front switch lever

15. Hanging hole

16. Blade guard

WARNING: This product has been shipped 
completely assembled. The hand guard shall never 
be removed during use. Once damaged, replace it 
immediately by a qualified service technician.

 WARNING: The safe use of this product requires an 
understanding of the information on the tool and in this 
operator’s manual, as well as knowledge of the project 
you are attempting. Before use of this product, familiarize 
yourself with all operating features and safety rules.

OPERATION
 WARNING: Do not allow familiarity with this product 

to make you careless. Remember that a careless fraction of 
a second is sufficient to inflict serious injury.

 WARNING: Always wear eye protection with side 
shields, along with hearing protection. Failure to do so could 
result in objects being thrown into your eyes and other 
possible serious injuries.

 WARNING: To prevent accidental starting that 
could cause serious personal injury, always remove the 
battery pack from the tool when assembling parts, making 
adjustments, cleaning, or when not in use.

 WARNING: Do not use any attachments or 
accessories not recommended by EGOTM. The use of 
attachments or accessories not recommended can result 
in serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, 
missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. 
Tighten securely all fasteners and caps and do not operate 
this product until all missing or damaged parts are replaced. 

APPLICATION
HT2410E: You may use this product for trimming the 
hedges, shrubs and bushes with a branch diameter of 
less than ø26mm (HT2410E) / ø25mm (HT2000E).
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EN NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

Use only with battery packs and chargers listed 
in fig.A2.

Charge before first use.

To Install (Fig. B)
Align the battery ribs with the mounting slots and press 
the battery pack down until you hear a “click”.

To Remove (Fig. C)
Depress the battery-release button and pull the battery 
pack out.

 WARNING: Always be aware for the location of your 
feet, children, or pets when pressing the battery-release 
button. Serious injury could result if the battery pack falls. 
NEVER remove the battery pack at a high location.

HOLDING THE HEDGE TRIMMER (Fig. D, E & F)
The unit has both a front and rear handle. With the blade 
directed away from you, hold the unit by both handles. 
The switch lever in the front handle can be activated on 
any of the three sides, giving you many choices for a 
comfortable grip when performing cutting operations.

 WARNING: Always keep both hands on the hedge 
trimmer handles. Never hold shrubs with one hand while 
operating the hedge trimmer with the other hand. Failure 
to heed this warning may result in serious injury.

STARTING/STOPPING THE HEDGE TRIMMER
Before operating, remove the shield and hold the trimmer 
with both hands, one hand on the rear handle and the 
other on the front handle. Then check for stable footing, 
upright standing and a proper cutting distance.

To Start
1. Install the battery pack.

2. Depress and hold the switch lever in the front handle 
with one hand.

3. Press and hold the lock-off button with the thumb of 
your other hand, then squeeze the rear switch lever 
with your fingers to start the hedge trimmer. Release 
the lock-off button and continue to squeeze the 
trigger for continued operation.

To Stop
Move the hedge trimmer away from the cutting area and 
release the rear switch lever to stop the hedge trimmer.

 WARNING: Always remove the battery pack from 
the hedge trimmer during work breaks and after finishing 
work.

USING THE HEDGE TRIMMER

 WARNING: If the blade jams on any electrical cord 
or line, DO NOT TOUCH THE BLADE! IT CAN BECOME 
ELECTRICALLY LIVE AND VERY DANGEROUS. Continue 
to hold the hedge trimmer by the insulated rear handle 
or lay it down and away from you in a safe manner. 
Disconnect the electrical service to the damaged line or 
cord before attempting to free the blade from the line or 
cord. Failure to heed this warning will result in serious 
personal injury or possible death.

 WARNING: Avoid trimming too much at one time or 
through the heavy shrubbery. This can cause the blades to 
bind and slow, reducing the cutting efficiency.

NOTICE: The trimmer shall be used to cut stems less 
than (26mm) thick. 

NOTICE: For new growth, a wide sweeping is suitable 
for the stems fed directly into the cutting blade. For older 
growth, a sawing movement is good for trimming the 
thicker stems. A non-powered hand saw or pruning saw is 
suggested for trimming the large stems first.

Top Cutting

Use a wide sweeping motion. A slight downward tilt of the 
cutting blades in the direction of motion gives the best 
cutting results. For better cutting effect, you might as well 
use the string to guide the hedge level as Fig. G shown. 

Side Cutting
When trimming the sides of the hedge, begin at the 
bottom and cut upwards as Fig. H shown. Trim the side of 
a hedge so that it will be slightly narrower at the top. This 
shape will expose more of the hedge to sunlight, resulting 
in a more uniform growth.

MAINTENANCE
 WARNING: When servicing, use only identical 

replacement parts. Use of any other parts may create a 
hazard or cause product damage. To ensure safety and 
reliability, all repairs should be performed by a qualified 
service technician.

 WARNING: To avoid serious personal injury, always 
remove the battery pack from the product when cleaning 
or performing any maintenance.
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ENCLEANING
◾ Use a soft brush to remove debris from all air intakes 

and cutting blade.

◾ To remove pitch and other sticky residue, spray the 
blades with resin solvent. Run the motor briefly so that 
the solvent is evenly distributed.

◾ Wipe the surface with a dry cloth.

WARNING: Never use water for cleaning your 
trimmer. Avoid using solvents when cleaning plastic 
parts. Most plastics are susceptible to damage from 
various types of commercial solvents. Use clean clothes to 
remove dirt, dust, oil, grease, etc.

SHARPENING THE CUTTING BLADE

1. Start and stop your hedge trimmer until the cutter 
blade and the guard are slightly offset, as shown in 
Fig. I. This will allow clearance for the file between 
cutter teeth and guard teeth.

2. Remove the battery pack from your hedge trimmer.

3. Clamp the blade assembly in a vise and file the 
exposed cutting surface of each blade tooth. Remove 
as little material as possible. Be sure to retain the 
original angle of each tooth when filing.

4. Remove the hedge trimmer from the vise; restart it 
and stop it to expose the unsharpened edges of the 
blade teeth.

5. Remove the battery pack and repeat the sharpening 
procedure above.

NOTICE: Do not operate your hedge trimmer with dull or 
damaged cutting blades. This may cause overload 
and will give unsatisfactory cutting results.

LUBRICATING THE BLADE (Fig. J)
For best operation and longer blade life, lubricate the 
hedge trimmer blade with light weight machine oil before 
and after each use. 

Remove the battery pack and lay the trimmer onto a flat 
surface. Apply the oil along the edge of the top blade. 

NOTICE: For extended using period, oil the blade during 
cutting operation.

 WARNING: Do not oil while the hedge trimmer is 
running.

TRANSPORTING AND STORING
◾ Always place the shield on the blade before storing or 

transporting the hedge trimmer. Use caution to avoid 
the sharp teeth of the blade.

◾ Clean the hedge trimmer thoroughly before storing.

◾ Store the hedge trimmer indoors, in a dry place that is 
inaccessible to children.

◾ Keep away from corrosive agents such as garden 
chemicals and deicing salts.

WARNING: Blades are sharp. When handling the 
blade assembly, wear non-slip, heavy-duty protective 
gloves. Do not place your hand or fingers between blades 
or in any position where they could get pinched or cut. 
NEVER touch blades or service the unit with battery pack 
installed.

Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment, 
used battery and charger into household 
waste! Take this product to an authorized 
recycler and make it available for eparate 
collection. Electric tools must be returned 
to an environmentally compatible 
recycling facility.
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EN TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE SOLUTION

Hedge trimmer 
doesn’t work.

◾ The battery pack is not attached to 
the hedge trimmer.

◾ Attach the battery pack to the hedge trimmer.

◾ No electrical contact between the 
trimmer and battery

◾ Remove battery, check contacts and reinstall the 
battery pack.

◾ The battery pack is depleted. ◾ Charge the battery pack.

◾ The battery pack is too hot. ◾ Remove the battery pack from the tool and allow it 
to cool until the temperature drops below 67°C.

◾ The hedge trimmer is too hot. ◾ Release both switch levers; allow the trimmer 
to cool until the temperature drops to normal 
temperature.

◾ The front and rear switch levers are 
not depressed simultaneously.

◾ Press the lock-off button first and then press 
the switch levers in the front and rear handle 
simultaneously.

◾ The blade is jammed. ◾ Remove the battery pack from the tool, remove the 
obstruction carefully, then reinsert the battery and 
restart the tool.

Excessive  
vibration or 
noise.

◾ Dry or corroded blades. ◾ Lubricate the blades, following the section 
“LUBRICATING THE BLADE” in this manual.

◾ Blades or blade support is bent. ◾ Replace with a new blade or support. Contact EGO 
service center for blade or support replacement 
service.

◾ Bent or damaged teeth. ◾ Replace with a new blade. Contact EGO service 
center for blade replacement service.

◾ Loose blade bolts. ◾ Tighten the blade bolts. Using a wrench, turn the 
bolt clockwise to tighten.

WARRANTY
EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.




