PH1400

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

56-ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА АКУМУЛАТОРНА
ЗАДВИЖВАЩА ГЛАВА
НОМЕР НА МОДЕЛА PH1400E

A

11 10

9

8

7

6

5

4

3

12

2

1
13 14

15
16
17
18

B
B-3

B-4

B-2

B-6

B-1

B-5

C

D
C-1

C-3
C-2

C-4

E

F

G

H

G-2
G-1

J

I

J-1

K

1

2

J-2

L
L-1

L-2

L-3

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ИНСТРУКЦИЯ
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА
ЗА РАБОТА

Остатъчен риск! Хора с електронни устройства,
като пейсмейкър трябва да се консултират с лекуващия
си лекар 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 ремонти трябва
да се извършват от квалифициран сервизен техник.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте прочели и

осъзнали всички препоръки за безопасност в тази
Инструкция за експлоатация, включително всички
предупредителни символи за безопасност, като
“ОПАСНОСТ,” “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,” и “ВНИМАНИЕ”
преди да използвате този инструмент. Неспазването на
инструкциите изброени долу може да доведе до токов
удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
СИМВОЛ СИГНАЛИЗИРАЩ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ: Показва ОПАСНОСТ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ИЛИ ВНИМАНИЕ. Те се

използват във връзка с други символи или пиктограми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията
на всички електрически инструменти,
може да доведе до изхвърляне на чужди
предмети към очите Ви, което може да
доведе до сериозно нараняване.
Преди започване на работа с
електрически инструмент, винаги носете
предпазни очила със странична защита
или 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, обозначени върху този продукт.
Прочетете, осъзнайте и следвайте всички инструкции
по машината преди монтаж или работа.
Сигнал за
безопасност

Прочетете
ръководството
за работа

Показва риска
от потенциално
нараняване на човек.
За намаляване
на опасността
от нараняване,
потребителят трябва да
прочете и разбере
ръководството на
оператора преди да
използвате този
продукт.

за очите

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

CE

Този продукт е
в съответствие
с приложимите
директиви на ЕС.

Носете защита

BG
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WEEE

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

◾

Не работете с електрически инструменти в
експлозивна атмосфера, като например в
присъствието на запалими течности, бензин или
прах. Електрическият инструмент създава искра,
която може да възпламени праха или изпаренията.

◾

Дръжте на разстояние децата и страничните
наблюдатели, докато работите с електрически
инструмент. Разсейването може да причини загуба
на контрол.

◾

Щепселите на електроинструмента трябва
да съответстват на контакта. Никога не
модифицирайте щепсела по какъвто и да е
начин. Не използвайте какъвто и да е адаптер
със заземени електрически инструменти.
Немодифицираните щепсели и съответстващите
контакти ще намалят риска от токов удар.

дъжд

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

V

Волта

Напрежение

mm

Милиметър

Дължина или размер

cm

Сантиметър

Дължина или размер

in.

Инч

Дължина или размер

kg

Килограм

Тегло

lb

Паунд

Тегло

◾

Вид или
характеристика на
тока

◾

Не излагайте на

Постоянен ток

◾

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и инструкциите може
да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно
нараняване.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдеща справка.

◾

◾

Терминът “Електрически инструмент” в
предупрежденията се отнася до захранвани от
мрежата (кабелни) електрически инструменти или
захранвани чрез батерия (безкабелни) електрически
инструменти.

БЕЗОПАСНОСТ В ЗОНАТА ЗА РАБОТА

◾ Поддържайте зоната за работа чиста и добре

осветена. Разхвърляни или тъмни работни зони
пораждат инциденти.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като тръби, радиатори, кухненски
печки и хладилници. Съществува повишена
опасност от токов удар, ако тялото Ви е заземено.
Не излагайте електрическите инструменти на
дъжд или влажни условия. Навлизането на вода в
електрическия инструмент ще увеличи риска от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за пренасяне, изтегляне или
изключване от контакта на електрическия
инструмент. Дръжте кабела настрана от топлина,
масло, остри ръбове или движещи се части.
Повредени или оплетени кабели увеличават риска
от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел
подходящ за употреба на открито. Употребата на
кабел подходящ за употреба на открито намалява
риска от токов удар.
Ако работата с електрическия инструмент
на влажно място е неизбежна, използвайте
захранване със защитен прекъсвач на веригата
при неизправно заземяване (GFCI). Употребата на
GFCI намалява риска от токов удар.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

◾

Внимавайте, гледайте какво правите и бъдете
разумни, когато работите с електрически
инструмент. Не използвайте електрически
инструмент, когато сте уморени или когато сте
под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Момент невнимание по време на
работата с електрически инструмент, може да
доведе до сериозно лично нараняване.
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◾

Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитно оборудване като
прахови маски, не плъзгащи се безопасно обувки,
твърда каска или защита за слуха използвана при
подходящи условия ще намали риска от лични
наранявания.

◾

Предотвратете неволно пускане. Уверете се, че
ключът е в изключена позиция, преди
да свържете към захранване и/или батерия, при
вдигане или пренасяне на инструмента. Носене на
инструмента с пръст на спусъка или с ключ в позиция
ВКЛЮЧЕН за захранване е предпоставка за
инциденти.

◾

◾

Отстранете всички инструменти по настройка и
регулиране, преди да включите захранването.
Забравен гаечен или друг ключ може да се закачи към
въртящите се части на електрическия инструмент и да
доведе до нараняване на оператора.

◾

◾

Не се протягайте. Запазете правилна стойка
и баланс по всяко време. Това позволява по-добър
контрол върху електрическия инструмент в
непредвидени ситуации.

◾

Облечете се подходящо. Не носете много
свободни дрехи или бижута. Дръжте косата,
дрехите и ръкавиците далеч от движещи се
части. Свободните дрехи, бижута или спусната дълга
коса, могат да бъдат захванати от движещите се части.

◾

◾

◾

◾

Ако са има приспособления като прахоуловител
или колектори, уверете се, че те са добре
закрепени и се използват по предназначение.
Употребата на устройства за прах може да намали
рисковете свързани с прах.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ
ИНСТРУМЕНТ

◾

BG

Не насилвайте електрическия инструмент.
Използвайте правилния електрически
инструмент за работата, която трябва да
свършите. Той ще направи това по-добре и побезопасно при капацитета за който е проектиран.

◾

Не използвайте електрическия инструмент ако
ключът ON/OFF не работи. Всеки електрически
инструмент, който не може да бъде контролиран от
ключа е опасен и трябва да бъде поправен.

◾

Извадете щепсела от захранването и/или
батерията от електрическия инструмент, преди
да правите настройки, сменяте приставки или да
подготвите инструмента за съхранение. Подобни
превантивни мерки за безопасност намаляват риска от
случайно му пускане.
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Дръжте свободния електрически инструмент
извън достъпа до деца и не позволявайте хора,
които не са запознати с електрическия
инструмент или тези инструкции да работят с
него. Електрическите инструменти са опасни в ръцете
на необучени потребители.
Поддържайте електрическите инструменти.
Проверете за разместване или блокиране на
подвижни части, счупване на части, и всякакви
други условия, които могат да повлияят на
работата на електрическия инструмент. При
повреда ремонтирайте инструмента преди
употреба. Много инциденти са причинени от лошо
поддържани електрически инструменти.
Дръжте режещите инструменти остри и чисти.
Правилно поддържани режещи инструменти, с остри
режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят и
по-лесно се контролират.
Използвайте електрическия инструмент,
приставките, частите на инструмента и т.н в
съответствие с тези инструкции, като вземете
предвид условията на работа и вида работа,
която ще бъде извършвана. Употребата на
електрическия инструмент за дейности различни от
предназначените може да доведе до опасни ситуации.
Тази 56V задвижваща глава PH1400E може да
бъде използвана единствено с следните EGO
приставки или такива впоследствие представени
от EGO за употреба с тази задвижваща глава:
ВИД ПРИСТАВКА

НОМЕР НА МОДЕЛ

Приставка за обкантване

EA0800

Храсторез

BCA1200

Тример с кордова глава

STA1500

Прътов трион

PSA1000

Ножица за жив плет

HTA2000

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА ЗА ИНСТРУМЕНТ
С БАТЕРИЯ

◾

Презареждайте само с зарядно устройство
определено от производителя. Зарядно
устройство, което е подходящо за един тип
акумулаторни батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използва с други акумулаторни
батерии.

◾

Използвайте електрически инструменти
единствено със специално проектираните
акумулаторни батерии изброени долу.
Използването на всяка друга акумулаторна батерия
може да създаде риск от нараняване и пожар.
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БАТЕРИЯ
BA1120E, BA1400, BA2240E,
BA2800, BA3360, BA4200
(BA3360 & BA4200 не са
приложими, когато е
оборудвана с приставка за
храсторез)

◾

◾

CH5500E,
CH2100E

Когато акумулаторните батерии не се използват
ги дръжте на разстояние от други метални
обекти, като кламери, монети, ключове, пирони,
отвертки или други малки метални предмети,
които могат да направят свързване между
клемите. Свързване на късо на клемите на
батерията може да причини изгаряне или пожар.
При прекомерна употреба , може да изтече
течност от батерията. Избягвайте контакт. В
случай на инцидентен контакт, измийте с вода.
Ако течността влезе в контакт с очите,
потърсете допълнително медицинска помощ.
Течността изхвърлена от батерията може да
причини раздразнение или изгаряния.

ОБСЛУЖВАНЕ

◾

◾

Обслужвайте на електрическия инструмент
трябва да се извършва от квалифициран техник,
като използвате само оригинални резервни части.
Това ще осигури безопасността не електрическия
инструмент.
Ако настъпят събития, които не са описани в тази
Инструкция, бъдете предпазливи и преценявайте
добре. Свържете се с сервизния център на EGO за
помощ.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ
В ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
СЪОТВЕТНИТЕ ПРИСТАВКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напрежение
Тегло (без акумулаторна батерия)

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

56 V
2,73 kg

ИМЕ НА ЧАСТ

БРОЙ

Задвижваща глава

1

Регулируема предна
ръкохватка

1

Ремък за рамо

1

Инструкция за експлоатация

1

ОПИСАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАДВИЖВАЩА ГЛАВА (Фиг. A)
1.

Изход за въздух

2.

Вход за въздух

3.

Задна ръкохватка

4.

Бутон за отключване

5.

Превключвател за скорост висока/ниска

6.

Монтажна халка за ремъка

7.

Ограничителен пръстен

8.

Регулируема предна ръкохватка

9.

Механизъм (куплунг) за прикачване

10. Бутон за освобождаване на куплунга
11. Винт
12. Спусък
13. Бутон за освобождаване на батерията
14. Предпазна гумена подложка
15. Заключалка
16. Електрически контакти
17. Механизъм за изваждане
18. Ремък за рамо (специален аксесоар)

МОНТАЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите са
повредени или липсват, не работете с този продукт,
докато частите не се подменят. Използването на този
продукт с повредени или липсващи части може да
доведе до сериозно лично нараняване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте
акумулаторната батерия от продукта, когато монтирате
части, правите настройки, почиствате или когато
продуктът не е в употреба.
МОНТИРАНЕ НА ПРИСТАВКА КЪМ
ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА

Фиг. В описание на части виж долу:

B-1

Вал на
приставката
Стрелка на вала на

Стрелка на

B-4 куплиращия

механизъм
Бутон за

B-2 приставката

B-5 освобождаване на

B-3 Винт

B-6 задвижващата

вала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете

цялата инструкция за експлоатация за всяка от
приставките, използвани към тази задвижваща глава и
следвайте всички предупреждения и инструкции.
Неспазването на всички инструкции може да доведе до
токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази 56V задвижваща
глава PH1400E е проектирана за употреба само с
приставки на EGO, които са определени в
инструкциятя за експлоатация или в последствие
представени от EGO за употреба с тази задвижваща
глава. Използването на други неоторизирани
приставки може да причини сериозно нараняване или
щети по собствеността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не монтирайте,
изваждайте или регулирайте приставка, докато
задвижващата глава работи или когато батерията
е поставена. Неспазването за спиране на мотора
и изваждане на батерията може да доведе до сериозно
нараняване. НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ СЪС
ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА БЕЗ ПРИСТАВКА.
Приставката се свързва с задвижващата глава чрез
куплиращия механизъм.
1.

Спрете мотора и извадете акумулаторната
батерия.

2.

Разхлабете винта.

3.

Извадете крайната капачка от приставката.
Подравнете стрелката върху вала на приставката
със стрелката на куплиращия механизъм и
плъзнете приставката в него, докато чуете ясен
“клик”, звук, показващ, че валът на приставката е
монтиран на местото си (Фиг. В).

Вал на
глава

4.

Дръпнете вала на приставката за да уверите, че е
надлежно заключен в куплиращия механизъм. Ако
не е, въртете вала на приставката в двете посоки
докато влезе с "клик" на местото си.

5.

Затегнете надлежно винта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че
винта е надлежно затегнат, преди да започнете работа
с инструмента, проверявайте го периодично дали не е
расхлабен по време на работа за да избегнете
сериозно нараняване.
ИЗВАЖДАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ОТ
ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА
1.

Спрете мотора и извадете акумулаторната
батерия.

2.

Разхлабете винта.

3.

Натиснете бутона за освобождаване на вала, с
натиснат бутон го издърпайте или го извъртете
извън куплиращия механизъм.

МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДНАТА
РЪКОХВАТКА
1.

Спрете мотора и извадете акумулаторната
батерия, ако е поставена.

2.

Разхлабете винта за да отделите регулируемата
предна ръкохватка (Фиг. С).

Фиг. C описание на части виж долу:

Предна
C-1 Заключване на вала C-3

ръкохватка със
заключващо лост

C-2 Уплътняващ елемент C-4

BG
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3.

Бутнете предната спомагателна ръкохватка във вала
между ограничителния пръстен и куплиращия
механизъм (Фиг. D).

4.

Поставете уплътняващия елемент в отвора на
ръкохватката (Фиг. Е).

5.

Монтирайте заключването на пръта и затегнете
предварително с крилатия винт. Уверете се, че
предната ръкохватка е нагоре и сочи към върха на
задната ръкохватка (Фиг. F).

6.

Регулирайте предната ръкохватка между
ограничителния пръстен и куплиращия механизъм, за
да сте сигурни, че предната Ви ръка е изправена по
време на работа (Фиг. G)

Фиг. G описание на части виж долу
G-1 Заключващ лост G-2

Обхват на
ограничение

7. След това заключете лоста ръкохватката към вала.(Fig. H).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не работете с

инструмента без предната ръкохватка да е надлежно
монтирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закрепете предната
ръкохватка единствено между ограничителния пръстен
и съединителя.
МОНТИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА РАМО
Натиснете куката на колана, за да го отворите и го
окачете на куката в близост до главата на
електроинструмента (Фиг. I)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте навика за

работа с този продукт да Ви направи непредпазливи.
Запомнете, че невнимание за малка част от секундата
е достатъчно за да нанесе сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защита
за очите. Ако не го направите, това може да доведе до
изхвърляне на предмети към очите Ви и/или други
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.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ
СЪС ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА БЕЗ ПРИСТАВКА.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ
БЕЛЕЖКА: Заредете напълно акумулаторната
батерия преди пълна употреба.

За да монтирате
Подравнете ребрата на батерията с монтажните
жлебове и натиснете батерията надолу, докато чуете
“клик” (Фиг. J).
Фиг. J описание на части виж долу:

J-1

Монтажен жлеб

J-2

Канал

За да извадите
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и
издърпайте акумулаторната батерия навън (Фиг. K).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете сериозно
нараняване винаги изваждайте акумулаторната
батерия и дръжте ръцете си далеч от бутона за
отключване и спусъка, когато пренасяте инструмента.
СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ЗАДВИЖВАЩАТА
ГЛАВА (Фиг. О)
За да стартирате
Натиснете бутона за отключване и го задръжте в тази
позиция. Натиснете спусъка за да включите
задвижващата глава. Различен натиск върху спусъка
води до различна скорост на въртене на задвижващата
глава. Повече натиск, по-висока скорост.
За да спрете
Освободете спусъка.
БЕЛЕЖКА: Моторът се движи единствено, когато
бутонът за отключване и спусъка са натиснати заедно.

BG
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Функция за регулиране на скоростта (Фиг. L)
Задвижващата глава има две скорости. Позиция “1” е за
ниска скорост, докато позиция “2” е за висока скорост.
Бутнете или дръпнете ключа за висока/ниска скорост, за
да изберете подходяща скорост по време на работа.
Фиг. L описание на части виж долу:
L-1

Ключ за висока/ниска скорост

L-2

Бутон за отключване

L-3

Спусък

ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди инспекция, почистване

БЕЛЕЖКА: Не използвайте силен почистващ препарат
по пластмасата на корпуса или ръкохватката. Те могат
да бъдат повредени от определени ароматни масла
като бор и лимон.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА
1.

Извадете акумулаторната батерия от
задвижващата глава преди да я оставите за
съхранение.

2.

Почистете всички чужди материали от
задвижващата глава.

3.

Съхранявайте я на място, което е недостъпно
за деца.

4.

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

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 оригинални резервни части.
Употребата на каквито и да е други части може да
създаде опасност или да предизвика повреда на
продукта. За да осигурите безопасност и
издържливост, всички ремонти, различни от изброените
в тази инструкция за поддръжка, трябва да бъдат
извършвани от квалифициран сервизен техник.
БЕЛЕЖКА: 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 не са подменени. Моля свържете се с
обслужване на клиенти или 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 ЗАДВИЖВАЩАТА ГЛАВА

BG

1.

Спрете мотора и извадете акумулаторната
батерия.

2.

Почистете мръсотията и отлаганията по
задвижващата глава, използвайки влажна кърпа
с мек почистващ препарат.
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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
Декларираме, че продукта 56V литиево-йонна
безкабелна задвижваща глава PH1400E
Съответства с необходимите изисквания за здраве и
безопасност на следните директиви:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Базирано на приложенията, стандартите и
техническите спецификации отнасяйки се към
долупосочените:
EN 60745-1, ISO 11789,
EN 55014-1, EN 55014-2
EN ISO 11806-1, EN 60745-1,
PH1400E+BCA1200
EN 55014-1, EN 55014-2
PH1400E+EA0800

PH1400E+STA1500

EN 60335-1, EN 50636-2-91,
EN ISO 11806-1, EN ISO 12100,
EN ISO 60745-1, EN 55014-1,
EN 55014-2

PH1400E+PSA1000

EN ISO 11680-1, EN 60745-1,
EN 55014-1, EN 55014-2

PH1400E+HTA2000

EN 60745-1, EN ISO 10517,
EN 55014-1, EN 55014-2

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

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Вижте съответните приложения към инструкцията за
експлоатация.

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

56-ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗКАБЕЛНА ЗАДВИЖВАЩА ГЛАВА — PH1400E
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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

READ ALL INSTRUCTIONS!
READ & UNDERSTAND
OPERATOR’S MANUAL

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.

Safety Alert

Indicates a potential personal
injury hazard.

Read &
Understand
Operator’s
Manual

To reduce the risk of
injury, user must read and
understand operator’s manual
before using this product.

Wear Eye
Protection

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

Recycle
Symbols

This product uses lithium ion (Li - ion) batteries. Local,
state, or federal laws may
prohibit disposal of batteries
in ordinary trash. Consult
your local waste authority
for information regarding
available recycling and/or
disposal options.

Do Not
Expose To
Rain

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

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

SAFETY SYMBOLS
The purpose of safety symbols is to attract your attention to
possible dangers. The safety symbols and the explanations
with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate
any danger. The instructions and warnings they give are no
substitutes for proper accident prevention measures.

WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including all
safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “CAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

Volt

Voltage

mm

V

Millimeter

Length or size

cm

Centimeter

Length or size

in.

Inch

Length or size

kg

Kilogram

Weight

lb

Pound

Weight

Direct
Current

Type or a characteristic of
current

SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER,

WARNING, OR CAUTION. May be used in conjunction with
other symbols or pictographs.
 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 INSTRUCTIONS
This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow all
instructions on the machine before attempting to assemble and operate it.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS
WARNING: Read all safety warnings and
instructions. Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS POWER HEAD — PH1400E
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WORK AREA SAFETY

◾

Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

◾

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, petrol or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

◾

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
to lose control.

◾

Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking up
or carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energizing power tools that
have the switch on invites accidents.

◾

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.

◾

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control of
the power tool in unexpected situations.

◾

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewelry. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewelry or
long hair can be caught in moving parts.

◾

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
devices can reduce dust-related hazards.

ELECTRICAL SAFETY

◾

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in anyway. Do not use any
adaptor plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

◾

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

◾

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

◾

◾

◾

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a Ground-fault circuit
interrupter protected supply. Use of GFCI reduces
the risk of electric shock.

POWER TOOL USE AND CARE

◾

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct power
tool will do the job better and safer at the rate for
which it was designed.

◾

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

◾

Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

◾

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.

◾

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

◾

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

PERSONAL SAFETY

◾

◾

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol, or medication.
A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
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◾

Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

◾

This 56V power head PH1400E may be used with
only the following EGO attachments:
ATTACHMENT TYPE

MODEL NUMBER

Extension Pole

EP7500

Edger

EA0800

Brush Cutter

BCA1200

Line Trimmer

STA1500

Pole Saw

PSA1000

Pole Hedge Trimmer

HTA2000

BATTERY TOOL USE AND CARE

◾

◾

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.
Use power tools only with specifically
designated battery packs listed below. Use of any
other battery packs may create a risk of injury and fire.
BATTERY

CHARGER

BA1120E, BA2240E, BA2800, CH5500E,
BA3360, BA4200
CH2100E

◾

When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small metal objects
that can make a connection from one terminal to
another. Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.

◾

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.

EN

SPECIFICATIONS
Voltage

56 V

Weight (Without battery pack)

TBD

PACKING LIST
PART NAME

QUANTITY

Power Head

1

Adjustable Front-Assist Handle

1

Operator’s Manual

1

DESCRIPTION
KNOW YOUR POWER HEAD (Fig. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Air Outlet
Air Inlet
Rear Handle
Lock-off Button
High/low-Speed Switch
Threshold Ring
Adjustable Front-Assist Handle
Coupler
Shaft-Release Button
Wing Knob
Barrier Bar
Trigger
Battery-Release Button
Rubber Pad Protection
Latch
Electric Contacts
Ejection Mechanism
Shoulder Strap (special accessory)

ASSEMBLY

SERVICE

◾

Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

◾

If situations occur that are not covered in this manual,
use care and good judgment. Contact the EGO Service
Center for assistance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES CAN BE
FOUND IN THE APPLICABLE ATTACHMENT’S
OPERATOR’S MANUAL

WARNING: If any parts are damaged or missing,
do not operate this product until the parts are replaced.
Use of this product with damaged or missing parts could
result in serious personal injury.
WARNING: Always remove the battery pack from
the product when you are assembling parts, making
adjustments, cleaning, or when the product is not in use.

56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS POWER HEAD — PH1400E
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INSTALLING AN ATTACHMENT TO THE POWER HEAD
WARNING: Read and understand entire Operator’s
Manual for each optional attachment used on this power
head and follow all warnings and instructions. Failure to
follow all instructions could result in electric shock, fire
and/or serious personal injury.

WARNING: This 56V power head PH1400E is
designed to be used only with the EGO attachment
models that are specified in this Operator’s Manual or
subsequently introduced by EGO for use with this power
head. Use of other, unauthorized attachments could cause
serious personal injuries or property damage.

REMOVING THE ATTACHMENT FROM THE POWER
HEAD
1.

Stop the motor and remove the battery pack.

2.

Loosen the wing knob.

3.

Press the shaft-release button, with the button
depressed, pull or twist the attachment shift out of
the coupler.

MOUNTING AND ADJUSTING THE FRONT-ASSIST
HANDLE
1.

Stop the motor and remove the battery pack, if installed.

2.

Loosen the wing nut to separate the adjustable frontassist handle (Fig. C).

WARNING: Never install, remove, or adjust any
attachment while the power head is running or with
the battery installed. Failure to stop the motor and
remove the battery can cause serious personal injury.
NEVER OPERATE THE POWER HEAD WITHOUT AN
ATTACHMENT.

Fig. C parts description see below:

The attachment connects to the power head by means of
a coupler device.

3.

Push the front-assist handle onto the shaft between the
threshold ring and the coupler (Fig. D).

C-1 Lock Pole

C-3

Front-Assist Handle
with Barrier Bar

C-2 Clamping Block C-4 Wing Nut

1.

Stop the motor and remove the battery pack.

4.

Insert the clamping block into the handle slot (Fig. E).

2.

Loosen the wing knob.

5.

3.

Remove the end cap from the attachment. Align the
arrow on the attachment shaft with the arrow on
the coupler and push the attachment shaft into the
coupler until you hear a clear “click” sound, which
indicates that the attachment shaft is mounted into
place (Fig. B).

Mount the lock pole, and pre-tighten them with the wing
nut. Make sure that the front-assist handle is upwards
and points toward the top of the rear handle (Fig. F).

6.

Adjust the front-assist handle between the threshold ring
and the coupler to make sure your front arm is straight
when operating (Fig. G) and then lock the lever of the
lock pole (Fig. H).

Fig. B parts description see below:

B-1 Attachment Shaft
B-2

Arrow on the
Attachment Shaft

B-3 Wing Knob

B-4 Arrow on the Coupler

WARNING: Never operate the tool without the frontassist handle firmly in place.

Shaft-Release
Button

WARNING: Only fix the front-assist handle between
the threshold ring and the coupler.

B-5

B-6 Power-head Shaft

MOUNTING THE SHOULDER STRAP
4.

5.

Pull the shaft of the attachment to verify it is securely
locked into the coupler. If not, rotate the attachment
shaft from side to side in the coupler until it snaps
into place.
Tighten the wing knob securely.

WARNING: Be certain the wing knob is fully
tightened before operating equipment; check it
periodically for tightness during use to avoid serious
personal injury.
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1.

Loosen and remove the bolt in the hook of the strap
(Fig. I & J).

2.

Attach the hook onto the shaft between the threshold
ring and the rear handle as Fig. K shown and lock it
with the bolt (Fig. L).

WARNING: Only fix the hook of the strap between
the threshold ring and the rear handle.

56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS POWER HEAD — PH1400E

Speed Adjustment Function (Fig. O)

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. Failure to do
so could result in objects being thrown into your eyes and
other possible serious injuries.
WARNING: Do not use any attachments or
accessories not recommended by the manufacturer of
this product. The use of attachments or accessories not
recommended can result in serious personal injury.

WARNING: NEVER OPERATE THE POWER HEAD
WITHOUT AN ATTACHMENT.
INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK
NOTE: Fully charge the battery pack before first use.
To Install
Align the battery ribs with the mounting slots and press
the battery pack down until you hear a “click” (Fig. M).
Fig. M parts description see below:

M-1

Mounting Slot

M-2

Rib

The power head has two speeds. Position“1” is for low speed
while Position “2” for high speed. Push or pull the high/lowspeed switch to choose the suitable speed during operation.
Fig. O parts description see below:

O-1

Hign/Low-Speed Switch

O-2

Lock-off Button

O-3

Trigger

MAINTENANCE
WARNING: Before inspecting, cleaning or servicing
the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop, and
remove the battery pack. Failure to follow these instructions
can result in serious personal injury or property damage.
WARNING: When servicing, use only identical
replacement parts. Use of any other parts can create a
hazard or cause product damage. To ensure safety and
reliability, all repairs, other than the items listed in these
maintenance instructions, should be performed by a
qualified service technician.
NOTICE: Before each use, inspect the entire product

To Remove

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. Please contact customer
service or a qualified service technician.

Depress the battery-release button and pull the battery
pack out (Fig. N).

GENERAL MAINTENANCE

WARNING: To avoid serious personal injury, always
remove the battery pack and keep hands clear of the
lock-off button and trigger when carrying or transporting
the tool.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most
plastics are susceptible to damage from various types of
commercial solvents and may be damaged by their use.
Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

STARTING/STOPPING THE POWER HEAD (Fig. O)

CLEANING THE POWER HEAD

To Start
Press down the lock-off button and hold it in that position.
Depress the trigger to turn on the power head. Different
pressure on the trigger results in variable rotating speed
of the power head. More pressure, higher speed.

To Stop

1.

Stop the motor and remove the battery pack.

2.

Clean dirt and debris from the power head using a
damp cloth with a mild detergent.

NOTICE: Do not use any strong detergents on the plastic
housing or the handle. They can be damaged by certain
aromatic oils such as pine and lemon.

Release the trigger.

NOTICE: The motor runs only when the lock-off button
and trigger are both pressed.

56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS POWER HEAD — PH1400E

9

EN

EN

STORING THE POWER HEAD
1.

Remove the battery pack from the power head before
storing.

2.

Clean all foreign material from the power head.

3.

Store it in a place that is inaccessible to children.

4.

Keep away from corrosive agents such as garden
chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment
Do not dispose of electrical equipment,
battery charger and batteries/
rechargeable batteries into household
waste!
According to the European law 2012/19/
EU, electrical and electronic equipment
that is no longer usable, and according to
the European law 2006/66/EC, defective
or used battery packs/batteries, must be
collected separately.
If electrical appliances are disposed of in
landfills or dumps, hazardous substances
can leak into the groundwater and get
into the food chain, damaging your health
and well-being.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, CHERVON EUROPE LTD.
Declare that the product 56V lithium-ion cordless
power head PH1400E
Complies with the essential health and safety requirements of the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Standards and technical specifications referred to:
EN 60335-1, EN 50636-2-91, EN ISO 11806-1, EN ISO
12100, EN ISO 60745-1, EN 55014-1, EN 55014-2
Measured Sound Power Level: TBD dB(A), Guaranteed
Sound Power Level: TBD dB(A)
Conformity assessment procedure of Annex VI is followed
according 2000/14/EC.
Notified Body: Société Nationale de Certification et
d’Homologation
Notified Body number : 0499

Peter Melrose
Vice President of Chervon Europe

Dong Jianxun
Quality Manager of Chervon

* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

01/09/2016

TROUBLESHOOTING
See the applicable attachment’s operator’s manual.

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