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Сигнал за безопасност
За намаляване на опасността от
нараняване, потребителят трябва да 

прочете ръководството на оператора.

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

Носете защитни ръкавици - Защитете ръцете 
си с ръкавици, когато боравите с ножа или 
предпазителя на ножа.

Пазете се от откат на ножа - Предупредете 
оператора за опасност от откат на ножа.

Превод на оригиналните инструкции

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.

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.

Носете защита на очите - Винаги носете 
предпазни очила със странична защита и 
предпазен екран за цялото лице, когато 
работите с този продукт.
Носете защита на слуха - Винаги носете
защита за слуха, когато работите с този
продукт
Носете защита на главата - Носете 
одобрена предпазна каска с твърдо бомбе 
за да предпазите главата.

Не монтирайте кръгли режещи ножове.

2.4m
m Диаметър на кордата - Диаметър на 

найлоновата режеща корда
Изхвърленитеобекти могат да рикошират  
и да доведат до нараняване или щети по  
собствеността. Уверете се, че други хора  
и домашнилюбимци спазват достатъчно
разстояние от храстореза, когато го използвате.

3.5 см Ширина на рязане - Максималната
режеща ширина на кордов тример

Уверете се, че други хора и домашни 
любимци спазват поне 15 м разстояние от 
тримера, когато го използвате.
Гарантирано ниво на мощност на звука. 
Звуковите емисии към околната среда 
са в съответствие с директивите на 
европейската общност.
Отпадъчните електрически продукти не 
трябва да бъдат изхвърляни заедно с 
домакинския отпадък. Отнесете го до 
упълномощено място за рециклиране.
Скорост без натоварване - Скорост на 
въртене без товар
Постоянен ток

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

XX
Този продукт е в съответствие с 
приложимите директиви на ЕС.

V Напрежение

n0 .../min  В минута

kg Килограм
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Напрежение 56 V

Скорост без натоварване

Настройка за ниска  
скорост:
3000-4500 ОБ/МИН
Настройка за 
висока скорост: 
4000-5800 ОБ/МИН

Механизъм за рязане Ударна глава

Режеща корда тип 2,4 мм найлонова  
усукана корда

Ширина на рязане 35 см
Препоръчителна работна  
температура 0°C до+40°C

Препоръчителна температура  
на съхранение -20°C до+70°C

Оптимална температура на  
зареждане 5°C до+40°C

Тегло (без акумулаторнабатерия) 5,8 кг

Измерено ниво на сила на 
звука LWA

88,98 dB(A)
K=2 dB(A)

Ниво на звуково налягане при 
ухото на оператора LPA

68,96 dB(A)  
K=2 dB(A)

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

91 dB(A)

Оценка на
вибрации
ah:

Предна 
спомагателна  
ръкохватка

3,2 m/s2 

K=1,5 m/s2

Задна ръкохватка 2,3 m/s2 

K=1,5 m/s2

◾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
предварителнаоценка 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.

ОПИСАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕСЕС ВАШИЯКОРДОВТРИМЕР(Фиг.А1)

1. Задна ръкохватка
2. Превключвател за скорост висока/ниска
3. Регулируема предна спомагателна ръкохватка
4. Шарнир
5. Бутон за зареждане на корда
6. Предпазител
7. Заключване на пръта
8. Яка за заключване на височината
9. Превключвателен спусък
10. Заключващо езиче
11. Тримерна глава (ударна глава)
12. Режещ нож за кордата
13. Бутон за освобождаване
14. Режеща корда
15. Бутон за освобождаване на батерията
16. Резе
17. Електрически контакти
18. Механизъм за изваждане
19. Ключ шестограм

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (ФИГ. А1)
МОНТАЖ

  РАЗГЪВАНЕ НА ВАЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не хващайте вала в 
съединенията, за да не прищипете ръцете или пръстите си.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да  
стартирате тримера, докато валът е заключен.
Разгънете вала внимателно, като осигурите кабела  
вътре във вала и го заключете с два винта с  
доставения гаечен ключ (Фиг. В1 и В2).

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ
Позиционирайте тримера така, че главата на тримера  да 
сочи нагоре (Фиг. С1). Подравнете монтажните  отвори на 
предпазителя с отворите за монтажния  механизъм и след 
това захванете предпазителя в  основата на вала с двата 
винта (Фиг. С2).

БЕЛЕЖКА: Уверете се, че предпазителят е закрепен  
съгласно фиг. С1 и С2, всяко закрепване на обратно  ще 
причини голяма опасност!

    МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДНАТА           
СПОМАГАТЕЛНА РЪКОХВАТКА

1.  Разхлабете фиксиращия прът в предната 
спомагателна ръкохватка и снемете фиксиращия  прът
и крилчатата гайка от предната спомагателна 
ръкохватка (Фиг. D).

D-1 Предна спомагателна  
ръкохватка D-3 Крилчата гайка

D-2 Затягащ блок D-4 Фиксиращ прът



56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН КОРДОВ ТРИМЕР — ST1400E-ST 8

BG

2. Бутнете предната спомагателна ръкохватка върху
вала между яката за фиксиране на височината и 
съединителното устройство (Фиг. Е).

3. Поставете затягащия блок в отвора на 
ръкохватката (фиг. F).

4.

5.

Монтирайте лоста за заключването на пръта 
и затегнете предварително крилчатата гайка. Уверете 
се, че предната спомагателна ръкохватка е 
позиционирана нагоре и сочи към върха на задната 
ръкохватка (фиг. J).
Издърпайте лоста на заключването на пръта така, че 
да можете лесно да 
придвижвате/въртите  ръкохватката, там където ще 
бъде удобна. След това  фиксирайте лоста на 
заключването на пръта. (Фиг. H). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструментът не може да 
бъде използван без сигурно затегната предна 
ръкохватка.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАДНАТА РЪКОХВАТКА Ако 
дължината на вала не е подходяща за работа, можете 
да регулирате дължината на вала чрез скобата  за 
заключване на височината.

1. Извадете акумулаторната батерия от тримера.
2. За да регулирате височината на тримера, 

отворете скобата за заключване на
височината  и плъзнете вала нагоре или 
надолу до желаната  височина, закрепете го 
на място с натискане на  заключващата скоба 
(Фиг. I).

БЕЛЕЖКА: Предната спомагателна ръкохватка 
може  да се нуждае от ново регулиране след 
промяна на  височината на тримера.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете стандартни  
предпазни очила или предпазни очила със странична  
защита, заедно със защита за слуха. Ако не го  
направите може да доведе до изхвърляне на 
предмети  към очите Ви и други възможни сериозни 
наранявания.
Може да използвате този продукт за целите описани 
долу:

Подкастряне: Използва се за да се премахне 
тревата  и плевелите до стени, огради, дървета и 
лехи.

Рязане: Използва се за рязане на трева, която 
е  трудно достъпна използвайки нормална 
косачка.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА 
АКУМУЛАТОРНАТА 
БАТЕРИЯ
Използвайте единствено акумулаторни батерии EGO 
и  зарядни устройства изброени във Фиг. А2.

Заредете напълно преди първата употреба.

За да закрепите
Подравнете ребрата на акумулаторната батерия с  
монтажните жлебове и натиснете батерията надолу,  
докато чуете „щракване“ (Фиг. J1).

За да извадите
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и
издърпайте акумулаторната батерия навън, както е
показано на фиг. J2.

J-1 Бутон за освобождаване на батерията

ХВАЩАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР
Дръжте кордовия тример с двете ръце: Едната ръка 
трябва да бъде на задната ръкохватка, а другата на 
предната спомагателна ръкохватка.

БЕЛЕЖКА: Главата на тримера е успоредна на земята  
на правилно разстояние за рязане, без операторът да  
се превежда (фиг. K).
СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР
За да стартирате
Избутайте заключващото езиче напред, след това  
натиснете превключвателния спусък.
Спусъкът регулира безстепенно скоростта. Колкото 
повече  издърпвате спусъка, толкова по-висока е 
скоростта (Фиг. L).

За да спрете
Освободете превключвателния спусък.

  ФУНКЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА 
(ФИГ. L)

Кордовият тример има две скорости. Позиция „LOW“ е 
за  ниска скорост, докато позиция „HIGH“ е за висока 
скорост.
Фиг. L описание на части виж долу:

L-1 Превключвател за 
скорост висока/ниска L-2 Превключвателен  

спусък

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР
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. Изчистете зоната 
от деца,  околни хора или домашни любимци. Като 
минимум
дръжте всички деца, околни хора и домашни любимци  
минимум на 15 м разстояние, въпреки това пак може  
да съществува риск за околните от изхвърлени 
обекти.  Околните наблюдатели трябва да бъдат 
насърчени да  носят защита за очите. Ако бъдете 
приближен от човек  спрете незабавно мотора и 
приставката за рязане.
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Преди всяка употреба проверявайте за  
повредени/износени части
Проверете ударната глава, предпазителя и предната  
спомагателна ръкохватка и подменете всички части,  
които са напукани, деформирани, изкривени или  
повредени по някакъв начин.
Режещият нож за кордата на ръба на предпазителя 
може да  се изтъпи в течение на времето. 
Препоръчва се периодично  да го заточвате с пила 
или да го подмените с нов нож.

След всяка употреба почистете тримера.
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 главата на тримера (Фиг. M).

БЕЛЕЖКА: Освобождаването на корда ще  
многократно почукване с намаляването на кордата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не премахвайте или  
променяйте устройството на режещия нож за кордата.  
Прекалената дължина на кордата ще причини 
прегряване  на мотора и може да доведе до сериозно 
нараняване.

ПОДМЯНА НА КОРДАТА

БЕЛЕЖКА: Използвайте винаги препоръчителната  
найлонова режеща корда с диаметър не по-голям от  
2,4 мм. Използване на корда различна от посочената  
може да причини прегряване или повреда на тримера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте никога 
усилена с метал корда, тел или въже и т.н. 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. Отрежете режеща корда с дължина 4 м. Вкарайте 

кордата в монтажния отвор вътре в ухото (Фиг О). 
Избутайте и дръпнете кордата от другата страна, 
докато еднакво количество корда се появи от 
двете страни на макарата.

4. Инсталирайте акумулаторната батерия към
кордовия тример.

5. Натиснете и задръжте бутона за зареждане на 
корда, за да стартирате двигателя за навиване на 
кордата. Кордата ще бъде навита в тримерната 
глава непрекъснато (Фиг. P).

6. Наблюдавайте внимателно оставащата дължина  на
кордата. Бързо натиснете бутона за зареждане  на 
корда, за да регулирате дължината, докато
13 см корда се покажат от всяка страна.

7. Натиснете тримерната глава, докато издърпвате 
кордата за да я придвижите ръчно напред и да 
проверите за правилно монтиране на режещата корда.
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. Извадете акумулаторната батерия от тримера.
2. Натиснете пластината за освобождаване на 

тримерната глава и снемете долния капак, като го 
издърпате право навън (Фиг. Q).

3. Извадете кордата за рязане от макарата.
4. Вмъкнете пружината в прореза във възела на 

долния капак (Фиг. R).
5. С едната си ръка дръжте тримера, използвайте 

другата си ръка да хванете долния капак и
подравнете прорезите н долния капак с 
пластините  за освобождаване. Натиснете долния
капак
докато се фиксира на място, при което ще чуете 
характерен щракващ звук (Фиг. S).

6. Следвайте инструкциите в раздела „ПОДМЯНА
НА КОРДАТА“ в това ръководство, за да 
презаредите режещата корда.

ПОДМЯНА НА ТРИМЕРНАТА ГЛАВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подменете незабавно,  ако 
главата се разхлаби след като сте я закрепили в
позиция. Никога не използвайте тримера с разхлабени  
приставки за рязане. Подменете незабавно напукана,  
повредена или износена режеща глава, дори ако  щетите са 
ограничени до повърхностни пукнатини.
Подобни приставки могат да се пръснат при високи
скорости и да причинят сериозно нараняване.

ДЕМОНТИРАНЕ НА ТРИМЕРНАТА ГЛАВА
1. Извадете акумулаторната батерия от тримера.
2. Натиснете пластините за освобождаване на 

тримерната глава и снемете долния капак, като го 
издърпате право навън.

3. Отстранете режещата корда от тримерната глава 
(Фиг. S).

4. Извадете пружината от възела на макарата, ако е 
необходимо. Запазете я за повторния монтаж.

5. Носете ръкавици. Използвайте едната си ръка, за 
да  хванете възела на макарата, за да я
стабилизирате и  използвайте другата си ръка, за 
да държите ударния  ключ (не е включен), за да 
разхлабите гайката в посока  обратна на 
часовниковата стрелка (Фиг. X).
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6. Отстранете гайката, фиксатора на макарата, 
горния капак, капака на горната основа от вала на 
двигателя (Фиг. T).

БЕЛЕЖКА: Двете втулки лесно падат от вала на 
двигателя,  моля, запазете ги внимателно за 
повторния монтаж.

7. Заменете с нова тримерна глава и я монтирайте 
съгласно следните стъпки.

T-1 Втулка T-6 Корда за тример
T-2 Горен капак T-7 Долен капак
T-3 Гайка T-8 Капак на горната основа
T-4 Шайба T-9 Възел на макарата
T-5 Пружина

ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВАТА ТРИМЕРНА ГЛАВА

1. Монтирайте втулките във вала на двигателя и 
възела  на капака на горната основа на място (Фиг. 
T).

2. Монтирайте горния капак, възела на макарата, 
шайбата и гайката в тази последователност.
Използвайте ударен гаечен ключ, за да затегнете 
гайката (Фиг. U и V).

3. Монтирайте възела на долния капак.
4. Презаредете режещата корда.
5. Стартирайте инструмента, за да видите дали 

кордовият тример работи нормално. Ако не,
сглобете го отново по описания по-горе начин.

ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате,  

използвайте само идентични резервни части.  
Проверявайте и поддържайте инструмента редовно.  
За да осигурите безопасността и надеждността, 
всички  поправки трябва да се извършват от 
квалифициран  сервизен техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите  
сериозно нараняване, извадете акумулаторната  
батерия от инструмента, преди обслужване,  
почистване, смяна на приставките или изваждане 
на  материал от устройството.

ВНИМАНИЕ: Запушвания на вентилационните  
отвори ще предотвратят навлизане на въздух във  
корпуса мотора и ще доведат до прегряване или  
повреда на мотора.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА
◾Почистете уреда използвайки влажна кърпа и мек

почистващ препарат. Никога не позволявайте каквато 
и да е течност да навлезе вътре в инструмента, никога  
не потапяйте някоя част от инструмента във вода.

◾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 изпусканата въздушна
струя от малка четка на прахосмукачка за да 
почистите, вентилационните отвори в задната 
страна на корпуса.

◾По всяко време пазете вентилационните отвори в 
корпуса на мотора от отпадъци.

ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ НОЖ ЗА КОРДАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги защитавайте ръцете  
си, като носите ръкавици за тежка употреба, когато 
извършвате поддръжка на режещия нож за кордата.

1. Демонтирайте режещия нож за кордата от възела 
на предпазителя.

2. Затегнете ножа в менгеме.
3. Внимателно заточете режещите ръбове на 

ножа с фина пила или точило като запазите 
първоначалния ъгъл на режещия ръб.

4. Поставете отново ножа върху предпазителя и го 
затегнете на място с двата винта.

СЪХРАНЯВАНЕ НА УРЕДА
◾Извадете акумулаторната батерия от кордовия

тример, когато не е в употреба.
◾Почистете изцяло инструмента преди да 

го  съхраните.
◾Съхранете уреда в сухо място с добра вентилация, 

заключен или съхраняван на високо извън достъпа 
на деца. Не съхранявайте уреда в близост или 
върху тор, бензин или други химикали.

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.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Кордовият тример не  
може да стартира.

◾Акумулаторната батерия не
е прикрепена към кордовия
тример.

◾Няма електрически контакт
между тримера и батерията.

◾Акумулаторната батерия е 
изтощена.

◾Освобождаващият спусък не 
е преместен напред преди
натискане на превключвателния
спусък.

◾Закрепете акумулаторната батерия към кордовия
тример.

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

◾Заредете акумулаторната батерия.

◾Избутайте заключващото езиче напред и след това 
натиснете превключвателния спусък.

Кордовият тример
спира по време на
рязане.

◾Предпазителят не е монтиран 
на тримера, което води до
прекалено дълга режеща корда и
прегряване на мотора.

◾Използвана е тежка корда за 
рязане.

◾Валът на мотора и тримерната 
глава са обвити в трева.

◾Двигателят е претоварен.

◾Акумулаторната батерия или
кордовият тример са твърде
горещи.

◾Акумулаторната батерия е
разединена от инструмента.

◾Акумулаторната батерия е 
изтощена.

◾Дебалансиране след 
инсталиране на режещата корда.

◾Извадете акумулаторната батерия и монтирайте 
предпазителя на тримера.

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

◾Спрете тримера, извадете батерията и извадете 
тревата от вала на мотора и тримерната глава.

◾Извадете тримерната глава от тревата. Моторът
ще се възстанови за работа веднага след
като товарът бъде отстранен. Когато режете 
изваждайте и вкарвайте тримерната глава
в тревата, която трябва да бъде отрязана и 
отстранявайте не повече от 20 cm дължина на 
единично рязане.

◾Охладете батерията или кордовия тример.

◾Монтирайте отново акумулаторната батерия.

◾Заредете акумулаторната батерия.

◾Почукайте тримерната глава, за да направите 
дължината на кордата симетрична.

Главата на тримера  
не издърпва кордата.

◾Валът на мотора и тримерната
глава са обвити в трева.

◾Няма достатъчно корда на
макарата или скъсване на
кордата от ухото.

◾Кордата е оплетена.

◾Кордата е твърде къса.

◾Спрете тримера, извадете батерията и 
почистете  вала на мотора и тримерната глава.

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

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

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

Тревата обгръща  
главата на тримера  
и корпуса на  
двигателя.

Рязане на висока трева при нивото  
на земята

Режете висока трева от горе на долу, като не  
отстранявате повече от 20 cm при всяко преминаване  
за да предотвратите увиване.

Пукнатини по  
главата на тримера  
или фиксаторът
на макарата се  
е освободил  
от основата на  
макарата.

◾Главата на тримера е износена.

◾Гайката, която фиксира главата 
на тримера, е разхлабена.

◾Подменете незабавно главата на тримера 
следвайки раздел “ПОДМЯНА НА 
ГЛАВАТА  НА ТРИМЕРА” в това
ръководство.

◾Отворете тримерната глава и използвайте ударния
гаечен ключ, за да затегнете гайката.

Кордата не може
да бъде навита в
тримерната глава
правилно.

◾Кордата за рязане е твърде 
дълга.

◾Отлагания от трева или 
замърсявания са се натрупали в 
главата на тримера и блокират 
движението на макарата.

◾Двигателят е прегрял поради
повтарящо се действие на 
системата за навиване на 
кордата.

◾Слаба батерия

◾Отрежете кордата, така че да е 13 cm дълга от
всяка страна.

◾Извадете батерия, отворете и почистете цялостно 
главата на тримера.

◾Оставете кордовия тример да работи без 
натоварване за няколко минути, за да се охлади
двигателят, след това се опитайте да заредите 
отново кордата.

◾Заредете батерията.

Кордата не може  
да премине през  
тримерната глава  
при вмъкването на  
кордата.

◾Кордата за рязане е разцепена 
или огъната в края.

◾Долният капак не е освободен 
до позицията след повторно 
инсталиране.

◾Отрежете износения край на кордата и я вмъкнете 
отново.

◾Прикрепете акумулаторната батерия към тримера, 
натиснете бутона за зареждане на кордата
за кратко, за да стартирате подаването на 
захранване за освобождаване на долния капак.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO
Моля, посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните срокове и 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   READ ALL INSTRUCTIONS!

READOPERATOR’S MANUAL

Residual risk! Peoplewith electronic devices,suchas pacemakers,shouldconsult their physician(s)beforeusing this product. 
Operationof electrical equipment in closeproximity to a heart pacemakercouldcauseinterference or failure of the pacemaker.

SAFETYSYMBOL
Theoperationof anypower tools can result in foreign objectsbeingthrown into youreyes,which can result in severe eye 
damage.Before beginningpower tool operation,alwayswear safetygogglesor safetyglasseswith side shieldsand afull face 
shield whenneeded. Werecommenda Wide VisionSafetyMaskfor useovereyeglassesor standard safety glasseswith sideshields.

SafetyAlert Toreducethe riskof injury,usermust read the 
operator’smanual.

WearEyeProtection-Alwayswear safety  
gogglesor safetyglasseswith sideshields 
anda full faceshield when operating this  
product.

WearEarProtection-Alwayswearear  
protection when operating this product.

WearSafetyFootwear-Wear non-slipsafety  
footwear when usingthisequipment.

WearProtectiveGloves-Protectyour handswith  
gloveswhenhandlingbladeor bladeguard.

WearHeadProtection-Wearanapproved  
safetyhardhat to protectyourhead.

Bewareofbladethrust-Warnthe operatorof the 
dangerof bladethrust.

Linediameter-TheDiameterof thenylon  
cutting line

Thrown objects canricochet andresult in 
personal injury or propertydamage.Ensure 
that otherpeopleandpets remainaway from  
the brushcutter when it is in use.

Donot install roundcutting blades.

2.4m
m

3385ccmm Cuttingwidth-TheMax.cutting width of line 
trimmer

Ensure that other people and pets remain at
least 15m away from the line trimmer when
it is in use.

Guaranteedsoundpower level.Noiseemission 
to the environmentaccordingto theEuropean 
community’sDirective.

Donot usein the rain or leaveoutdoorswhile  
it is raining.

XX
This product is in accordancewith applicable 
ECdirectives.

Wasteelectrical productsshouldnot be  
disposedof with householdwaste.Taketo an 
authorized recycler.

V Voltage

n0 NoLoadSpeed-Rotationalspeed,at no load .../min  Per Minute

Direct Current kg Kilogram

Original instructions
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SPECIFICATIONS
Voltage 56 V

No-load Speed

Low speed
set:  3000-
4500 RPM
High speed
set:  4000-
5800RPM

Cutting Mechanism Bump Head

Cutting Line Type 2.4mmnyl
on  twist
line

Cutting Width 35 cm

Recommended
Operating  
Temperature

0°C-40°C

Recommended Storage 
Temperature

-20°C-70°C

Optimum Charging 
Temperature

5°C-40°C

Weight (without battery pack) 5.8 kg

Measured sound power level LWA

88.98
dB(A)  
K=2
dB(A)

Sound pressure level at operator’s  
ear LPA

68.96
dB(A)  
K=2
dB(A)

le
20

V =1.5

◾G The declared vibration total value has been measured
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  f)or comparingone tool with another;
◾ The declared vibratiFronontot-tal value ma3y.a2lsom/sbe2  used in

assmssiensttaalpureatilimoninary asse  of exposureK.N
Oof

emhandlisseioT  ICE: Thevibration nduringactuam/slus2eof the  
oviwebrrattooi loncp an differ fromthedeclaredvalue 2i.n3whm/icsh2t  he  tool 

sa used; In order to proteRct etarhe hoperanatdolre, userK s=houl1.5di wear 
itim/sons2gloh:vesandearprotectorsinthe actualcond ofuse.

DESCRIPTION
KNOWYOURLINETRIMMER(Fig. A1)
1. RearHandle
2. High/LowSpeedSwitch
3. Adjustable Front-AssistHandle
4. Hinge
5. Line-LoadingButton

6. Guard
7. LockPole
8. HeightLockingCollar
9. Switch Trigger
10. Locking Tongue
11. Trimmer Head(BumpHead)
12. LineCuttingBlade
13. ReleaseTab
14. CuttingLine
15. BatteryReleaseButton
16. Latch
17. Electric Contacts
18. EjectionMechanism
19. HexWrench

PACKINGLIST(FIG.A1)ASSEMBLY
UNFOLDINGTHESHAFT

WARNING: Donothold the shaft at the joints in  order to 
avoidpinching yourhandsor fingers.

WARNING:Donot attempt to start the trimmeruntil the shaft 
hasbeenlocked.
Unfoldtheshaft gently,ensuringthecableinsidethe shaft, andlock 
itwith twoscrewsbythesuppliedwrench(Fig.B1 &B2).
MOUNTINGTHEGUARD
Positionyour trimmer sothat the trimmer headfaces 
up(Fig.C1).Alignthe guardmounting holeswith the  
assemblyholesandthen lock theguardontothe shaft  basewith the 
two screws (Fig.C2).
NOTICE: Makesurethe guardis fixed accordingto 
Fig.C1&C2,anyreverse fixingwill causegreat danger!

MOUNTINGANDADJUSTING THEFRONT-
ASSIST HANDLE
1. Loosenthe lockingpolein the front-assist handle 

andremove thelockingpoleandwing nut form the 
front-assisthandle(Fig.D).

D-1 Front-assist
handle

D-3 Wing nut

D-2 Clamping block D-4 Locking pole

2. Pushthe front assist-handleontothe shaft between the 
HeightLockingCollarandhinge(Fig.E).

3. Insert the clampingblock into the handleslot (Fig.F).
4. Mountthe locking pole lever andpre-tighten the wing 

nut. Makesurethatthefront-assisthandleis 
positionedupwards  
andpointstowardthetopoftherearhandle(Fig.J).



56 VOLTLITHIUM-IONCORDLESSLINETRIMMER— ST1400E-ST15

EN 5.   Pullup the level of the lockpoleso that youcan 
easilymove/rotatethe loophandleto whereyou feel 
comfortable. then lock theleverof the lockingpole.  
(Fig.H).

WARNING: Thetoolcannotbeusedwithout the  
front handlesecurely fixed.

ADJUSTING THEREARHANDLE
If thelengthof theshaft is notsuitablefor operation,you 
canadjustthe lengthof theshaft throughthisHeight 
Lockingclamp.
1. Removethe batterypackfrom the trimmer.
2. To adjust the trimmer height, open the height locking

clamp, and then slide the shaft up or down to desired
height, securing it in place by depressing the locking
clamp(Fig. I).

NOTICE:Thefront assist-handlemayrequire to be  
readjustedafter the trimmerheight is changed.

OPERATION
WARNING:Always wear safetygogglesor safety 

glasseswith sideshield,alongwith hearingprotection.  
Failureto dosocould result in objectsbeingthrown into 
youreyesandotherpossibleseriousinjuries.
Youmayusethis product for thepurposes listed below:

Trimming: Usedfor removing grassandweedsup  
against walls, fences, treesandborders.

Cutting:Usedfor cutting the grassthat is difficult to 
reachusinganormalmower.

ATTACHING/DETACHINGTHEBATTERY PACK
Useonlywith EGO’s batterypacksandchargers listed in  
Fig.A2.

Fullychargebefore first use.  

ToAttach
Align thebatteryribswith themountingslots andpress  
the batterypackdown until youheara“click” (Fig.J1).

ToDetach
Depressthe battery-release button andpull the battery 
packoutasFig. J2 shown.

J-1 Battery- Releasebutton

HOLDINGTHELINETRIMMER

Hold the line trimmer with both hands: One hand on the
rearhandleandtheotherhandonthefront-assisthandle.

NOTICE: The trimmer head is parallel to the ground at
a proper cutting distance without the operator bending
over(Fig.K).

STARTING/STOPPING THELINETRIMMER

ToStart
Movethe lockingtongueforwards thendepress the  
switch trigger.
The trigger is steplessspeedadjusting.The moreyoupull 
up the trigger,the higherspeedit is (Fig.L).

ToStop
Releasetheswitch trigger.

SPEEDADJUSTMENT FUNCTION(FIG.L)
The line trimmerhas two speeds.Position“LOW”is for 
lowspeedwhile Position“HIGH”for highspeed.
Fig.Lparts description seebelow:
L-1 High/low-Speed

Switch
L-2 Switch Trigger

USINGTHELINETRIMMER
Clearthe area to becut before eachuse. Removeall 
objects, suchas rocks, brokenglass,nails,wire, or line 
that canbe thrown or becomeentangled in the cutting 
attachment.Clearthe areaof children,bystanders,   
andpets.At aminimum, keepall children,bystanders  
andpetsat least 15maway; therestill mayberisk to  
bystandersfrom thrown objects.Bystandersshouldbe
encouraged to wear eyeprotection.If youareapproached,  
stop the motorandcutting attachment immediately.

Before each use,check for damage/worn parts
Checkthe bump head, guard and front-assist handle 
andreplacethe parts that arecracked, warped, bent,or  
damaged inanyaway.
The line-cuttingbladeon the edgeof theguardcan  
dull over time. It is recommendedthat youperiodically  
sharpenit with afile or replace it with anewblade.

After each use,clean the trimmer.  

ADJUSTING CUTTINGLINELENGTH
Thetrimmerheadallows the operator to releasemore  
cutting linewithout stoppingthe motor.Asline becomes 
frayedor worn, additional linecanbereleasedby lightly 
tappingthe trimmer headon the groundwhile operating 
the trimmer (Fig.M).
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ENNOTICE: Linereleasewill require multiple tappingas the 
cutting line becomesshorter.

WARNING: Donot removeor alter the linecutting  
bladeassembly.Excessiveline length will causethe motor  
to overheat andmayresult inseriouspersonal injury.

LINEREPLACEMENT
NOTICE: Always usethe recommendednylon cutting line 
with adiameter that doesnot exceed 2.4 mm. Usingline 
other than that specified maycause theline trimmer to 
overheat or becomedamaged.

WARNING: Neverusemetal-reinforcedline,wire,  
or rope, etc.Thesecanbreak off andbecomedangerous  
projectiles.
1. Removethe batterypack.
2. Removethe remaining cutting line, if necessary.
3. Cut4 m of cutting line. Insert the line into the 

mountinghole insidetheeyelet (Fig.O).Pushandpull 
the line from theotherside until equal amounts of 
lineappearonbothsidesof the spool.

4. Install thebatterypack ontothe string trimmer.
5. Pressandhold the line-loadingbutton to start the 

line-winding motor.The line will bewound into the 
trimmerheadcontinuously (Fig.P).

6. Watchthe remaining line length carefully.Briefly 
pressthe line loadingbutton to adjust the length until 
13 cmof the line is showing oneachside.

7. Pushdown on the trimmerheadwhile pullingon the 
lines to manuallyadvancethe line in order to check 
for properassemblyof thecutting line.

Whenthe cutting line breaks from the line outletor the 
cutting line is not releasedwhen the trimmerhead is  
tapped,followthesteps below

1. Removethe batterypackfrom the trimmer.
2. Press the releasetabson the trimmerheadand 

removethe lower cover assembly bypulling it 
straightout (Fig.Q).

3. Removethe cutting line from the spool.
4. Insert the spring into the slot in the lower cover 

assembly(Fig.R).
5. Withonehandholdingthe trimmer,useanotherhand 

to graspthe lower coverassemblyandalign the
slots in the lower coverassemblywith the release 
tabs.Press the lower cover assemblyuntil it snaps 
into place, at which time youwill hear adistinct click 
sound(Fig.S).

6. Follow the instructions in the “LINEREPLACEMENT”
sectionto reload thecutting line.

TRIMMERHEADREPLACEMENT
WARNING: If the headloosensafter it is fixed in  

position,replace it immediately.Neverusea trimmerwith  
aloose cutting attachment. Replace a cracked, damaged 
or worn out cutting head immediately, evenif damage
is limited to superficialcracks. Suchattachmentsmay 
shatter at highspeedandcauseserious injury.

REMOVETHETRIMMERHEAD
1. Removethe batterypackfrom the trimmer.
2. Press the releasetabson the trimmerheadand 

removethe lower coverassemblyof the trimmer 
headbypulling it straight out.

3. Removethe cutting line from the trimmerhead 
(Fig.S).

4. Takethe spring outof the spoolassembly, if
necessary.Saveit for reassembly.

5. Weargloves.Useonehandto grasp thespool 
assemblyto stabilize it, andusethe otherhand to
holdanimpact wrench (not included) to loosen the 
nut in acounterclockwisedirection(Fig.X).

6. Removethe nut,spoolretainer, uppercover,upper 
basecover, from themotorshaft (Fig.T).

NOTICE: Two bushingseasily fall off the motorshaft, 
pleassavethemcarefully for reassembly.

7. Replacewith anewtrimmerheadandmount it in 
following steps.

T-1 Bushing T-6 Trimmer Line
T-2 Upper Cover T-7 Lower Cover
T-3 Nut T-8 Upper base cover
T-4 Washer T-9 Assembly Spool

Assembly
T-5 Spring

INSTALLTHENEWTRIMMERHEAD
1. Mount the bushingsin motorshaft andmount the 

upperbasecover assembly intoplace(Fig.T).
2. Mount the uppercover,spoolassembly,washer and 

nut in that order.Usean impact wrenchonthe nut to 
tighten it (Fig.U&V).

3. Mount the lower coverassembly.
4. Reloadthecutting line.
5. Start the tool to seewhether the string trimmerwill 

work normally. If it doesnot, reassembleasdescribed 
above.



1. Removethe line-cuttingbladefrom the guard 
accessory.

2. Secure thebladein avise.
3. Carefully file thecutting edgesof the bladewith a 

fine-tooth file or sharpeningstone, beingcareful to
maintain the originalcutting-edge angle.

4. Replacethebladeontotheguardandsecureit in 
placewith the two screws.

STORINGTHEUNIT
◾Removethebatterypack fromthe linetrimmer when it

is not in use.
◾Cleanthe tool thoroughlybeforestoring it.
◾Storethe unit in adry,well-ventilatedarea,locked-up 

or uphigh,out of thereachof children.Donot store 
theunit onor adjacent to fertilisers,petrol,or other 
chemicals.
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EN                  MAINTENANCE
WARNING: Whenservicing,useonly identical  

replacementparts.Inspectandmaintain the machine 
regularly.Toensuresafetyandreliability,all repairs should 
beperformedbyaqualified servicetechnician.

WARNING: Toprevent seriouspersonal injury,  
removethe batterypackfrom the toolbeforeservicing,  
cleaning, changingadd-onattachmentsor removing 
material from theunit.

CAUTION: Obstructionsin the ventswill prevent 
the air from flowing into the motorhousingandresult in 
overheatingor damagedof the motor.

CLEANINGTHEUNIT
◾Cleantheunit usingadampclothwith amilddetergent. 

Neverlet anyliquid get inside the tool; never immerse 
anypart of thetool intoa liquid.

◾Donot useanystrong detergentsonthe plastichousing  
or the handle.Theycanbedamagedbycertain aromatic 
oils,suchaspineandlemon,andbysolventssuchas 
kerosene.Moisturecanalsocauseashockhazard.Wipe 
offanymoisturewithasoftdrycloth.

◾Usea small brush or the air discharge of a small vacuum 
cleanerbrushtoclean theairventsontherearhousing.

◾Keepair vents in themotor housingfromdebrisat all 
times.

SHARPENTHELINE-CUTTINGBLADE

WARNING: Always protect your hands by wearing
heavy gloves when performing any maintenance on the
line-cuttingblade.

Protecting theenvironment
Donot disposeof electrical equipment,  
usedbatteryandcharger into household  
waste! Takethis product to anauthorized 
recycler andmake it available for  
separatecollection.Electric tools mustbe
returnedto anenvironmentally  
compatible recycling facility.
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ENTROUBLESHOOTING
PROBLEM CAUSE SOLUTION

String trimmer
fails  to start.

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

◾No electrical contact
between the  trimmer and
battery.

◾The battery pack is depleted.
◾The lock off trigger is not

being  moved forward
before depressing  the
switch trigger

◾Attach the battery pack to the line trimmer.

◾Removebattery, checkcontactsandreinstall the 
battery pack.

◾Charge the battery pack.
◾Move the locking tongue forwards and

then press  the switch trigger.

String trimmer
stops  while
cutting.

◾The guard is not mounted
on the  trimmer, resulting in
an overly  long cutting line
and motor  overload.

◾Heavy cutting line is used.

◾The motor shaft or trimmer
head  is bound with grass.

◾The motor is overloaded.

◾The battery pack or
string  trimmer is too
hot.

◾The battery pack is
disconnected  from the tool.

◾The battery pack is depleted.
◾Unbalanced after

installation of  cutting line.

◾Remove the battery pack and mount the
guard on  the trimmer.

◾Userecommendednyloncutting line with diameter 
no greater than 2.4 mm.

◾Stop the trimmer, remove the battery, and
remove  the grass from the motor shaft
and trimmer head.

◾Remove the trimmer head from the grass.
The motor  will recover to work assoonasthe load 
is removed. Whencutting, movethe trimmer head in 
and out of the grass to be cut and remove no
more than 20 cm  of length in a single cut.

◾Cool the battery or string trimmer.

◾Re-install the battery pack.

◾Charge the battery pack.
◾Tap the trimmer head to make the rope

length  symmetrical.

Trimmer head
will  not
advance line.

◾The motor shaft or trimmer
head  is bound with grass.

◾There is not enough line on
the  spool or the line breaks
from the  eyelet.

◾The line is tangled.

◾The line is too short.

◾Stop the trimmer, remove the battery, and
clean the  motor shaft and trimmer head.

◾Remove the battery and replace the
cutting line  follow “LINE
REPLACEMENT” section in this  manual.

◾Remove the battery and replace the
cutting line  follow “LINE
REPLACEMENT” section in this  manual.

◾Remove the battery and replace the
cutting line  follow “LINE
REPLACEMENT” section in this  manual.

Grass is wrapped  
around trimmer
head  and motor
housing.

Cutting tall grass at ground
level

Cut tall grassfrom the topdown,removing nomore 
than 20 cm in each pass to prevent
wrapping.
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EN PROBLEM CAUSE SOLUTION

Cracks on the  
trimmer head or
the  spool
retainer comes  
loose from spool  
base.

◾The trimmer head is worn
out.

◾The nut that locks the
trimmer  head is loose.

◾Replace the trimmer head immediately; follow the
section “TRIMMER HEAD
REPLACEMENT” in this manual.

◾Open the trimmer head and use an impact
wrench to tighten the nut.

The cutting
line  cannot be
wound  into
the trimmer  
head properly.

◾The cutting line is too long.

◾Grass debris or dirt has
accumulated in the trimmer
head  and blocked the
movement of  line spool.

◾Motor is overheated due
to  repeatedly operating
the line  winding
system.

◾Low battery

◾Cut the line so that about 13 cm long is
showing on  each side.

◾Remove the battery, open the trimmer
head and  clean it thoroughly.

◾Let the string trimmer work under no load for
a few  minutes to cool the motor,then try to reload
the line.

◾Charge the battery.
The cutting line  
cannot be
passed  through
the trimmer  
head when
inserting  the
line.

◾The cutting line is split or
bent  at the end.

◾The lower cover is not
released to  position after
reinstalling.

◾Cut the worn end of line and reinsert.

◾Attach the battery pack onto the trimmer; press the
line loading button to briefly start the power loading
to release the lower cover.

WARRANTY
EGOWARRANTYPOLICY
Pleasevisit the website egopowerplus.comfor full termsandconditions of the EGOWarrantypolicy.
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