
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zdejmij pokrywę boczną, odkręcając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Po zdjęciu osłony bocznej, jak pokazano na rysunku, należy bezpośrednio przeciągnąć prowadnicę.

Jak zamontować płytę prowadnicy łańcucha?

Aby zamontować płytę prowadnicy łańcucha należy wykonać następujące czynności:

       * Po pierwsze, załaduj łańcuch do płyty prowadzącej. Obciążenie spowoduje wsunięcie 
         środkowego zęba prowadnicy w szczelinę prowadnicy.  
         Wskazówka: upewnij się, że ostrze łańcucha jest ustawione w kierunku do przodu. 

       * Napięcie łańcucha można zmienić za pomocą przyrządu znajdującego się na pilarce. Upewnij
          się, że klocki regulacyjne są zamocowane w otworach regulacyjnych płyty prowadzącej!

       * Przykręć nakrętkę po zamontowaniu osłony bocznej.
 
Jak napiąć łańcuch? 

       * Podnieś ręcznie łańcuch ze środka prowadnicy.
       * Odsłonić kilka środkowych zębów. Wystarczy odsłonić 1-3 środkowe zęby.

Tak jak pokazano na zdjęciu:

       * Aby napiąć łańcuch, należy obrócić śrubę regulacyjną w kierunku zgodnym z ruchem 
         wskazówek zegara.
       * W celu poluzowania łańcucha należy obrócić śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do
         ruchu wskazówek zegara.

Naprężenie łańcucha jest pokazane poniżej:

Upewnij się, że 1-3 środkowe zęby łańcucha ściągającego są odsłonięte.

Załóż nowy łańcuch tak szybko jak to możliwe. Nie zapomnij sprawdzić i wyregulować odpowiedniego 
napięcia łańcucha. W przeciwnym razie, luźno zamocowany łańcuch będzie się łatwo odrywał, co 
doprowadzi do szybkiej erozji płyty prowadzącej i łańcucha.

Po zakończeniu montażu sprawdź, czy łańcuch jest przyklejony do koła łańcuchowego.



Pakowanie baterii

* Dokładnie wyrównaj wszystkie wkładki i gniazda. 
* Naciśnij przycisk, aby wyjąć akumulatorki.
* Przegub sterujący jest do drążka przedłużającego.

Otwórz ostrożnie opakowanie i sprawdź, czy zawiera wszystkie elementy. W jednym opakowaniu 
powinny znajdować się następujące elementy:

1. Ładowarka.
2. Bateria.
3. Kabel zasilający.
4. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Pielęgnacja akumulatora

Unikaj narażania baterii na ekstremalne warunki, w tym wysokie temperatury lub wstrząsy. W przeci-
wnym razie roztwór elektrolityczny może się wylać, powodując obrażenia ciała.

Przed ładowaniem należy upewnić się, że powierzchnia baterii jest czysta i sucha.

Akumulator tego produktu nie jest całkowicie naładowany przed dostawą. W związku z tym, przed 
pierwszym użyciem należy zapewnić wystarczającą ilość energii.

Nie należy przeładowywać baterii i nie zużywać całej energii w zbiorniku na mydło; w przeciwnym 
razie bateria zostanie uszkodzona.

W przypadku awarii spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem nie można wnosić roszczeń.
Jeśli bateria z wystarczającą ilością energii jest znacznie krótsza, należy ją wymienić, jeśli jest 
wyczerpana.

Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do oryginalnych urządzeń obsługiwanych 
przez centrum obsługi klienta.

Należy zawsze pamiętać o przestrzeganiu wszystkich odpowiednich środków ostrożności, norm 
bezpieczeństwa i zapisów dotyczących ochrony środowiska.

Ładowarkę należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od 10 do 22 stopni Cels-
jusza, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

1. Upewnij się, że wyłącznik jest "wyłączony".

2. Podłącz adapter do odpowiedniego złącza zestawu baterii.

3. Sprawdź czy moc jest zgodna z wartościami znamionowymi ładowarki i adaptera.
4. Czerwone światło ładowarki wskazuje, że akumulator jest w trakcie ładowania. Jeśli zielona lampka
    miga, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.

5. Średni czas ładowania akumulatora wynosi 2 godziny.

6. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania, a następnie odłączyć

    wtyczkę akumulatora.

7. Należy regularnie korzystać z akumulatora, aby zapewnić jego ładowanie nie rzadziej niż co trzy

    miesiące.



Warunki pracy

Należy utrzymywać temperaturę ładowania od 0 do 45 stopni Celsjusza zarówno dla akumulatora, jak 
i ładowarki. Ponadto, temperatura rozładowania -1 stopień Celsjusza wynosi około 60 stopni dla 
pakietu akumulatorów.

Instrukcja obsługi

Podczas korzystania z tego urządzenia, prosimy o używanie odpowiedniego ubioru oraz rękawic 
roboczych.

Przed każdym użyciem upewnij się, że pasek jest w dobrym stanie technicznym.

W przypadku regularnego użytkowania, wyłącznik bezpieczeństwa i wyłącznik startowy muszą być 
dostępne.

Przed poluzowaniem wyłącznika startowego należy wyłączyć zasilanie. Jeśli wyłącznik nie działa 
prawidłowo, należy zaprzestać używania urządzenia.

Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. 
Należy nosić sprzęt ochronny i upewniać się, że jest on w dobrym stanie technicznym, aby zmniejszyć 
ryzyko ewentualnych obrażeń.

Należy sprawdzać częstotliwość pracy, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.
Nigdy nie pozwalaj urządzeniu na cięcie mokrych i suchych gałęzi o średnicy powyżej 60 mm i 20 mm, 
aby oszczędzać baterię elektryczną i uzyskać najlepsze wrażenia podczas cięcia i ścinania.

Wyłączyć przełącznik zasilania i spryskać skrzynkę baterii podczas cięcia tryb nóż-ostrze, aby uniknąć 
procesu.

Umiejętności Houston

1. Twoja ręka powinna znajdować się w odległości 15 cm od obszaru cięcia ostrza podczas pracy
    urządzenia. Upewnij się, że Twoja ręka nie może dotykać krawędzi noża.

2. Unikaj cięcia większych i grubszych gałęzi za pomocą tego urządzenia. W przeciwnym razie ostrze
    ulegnie deformacji.

3. Przy wilgotnej pogodzie włóż akumulator do wodoodpornej odzieży. Ponadto należy unikać 
    używania tego urządzenia w deszczowe dni.

4. Upewnij się, że połączenie między akumulatorem a numerem przycinania jest odcięte po każdym
    użyciu. Poza tym, przełącznik zasilania musi być zamknięty. Proszę umieścić je wszystkie w 
    pasującej skrzynce narzędziowej.

5. Jeśli pilarka nie tnie gładko, sprawdź, czy ostrze nie jest tępe lub czy energia elektryczna nie jest
    wyczerpana.

Czyszczenie i konserwacja

Wszelkie naprawy nie wymienione tutaj powinny być wykonywane przez serwis. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo, należy używać wyłącznie oryginalnych części.

Przed rozpoczęciem naprawy fotela, nie zapomnij zamknąć urządzenia. Należy odciąć połączenie 
instalacji i akumulatora oraz przechowywać akumulator w opakowaniu zabezpieczającym.

Podczas pracy z ostrzami bezpieczeństwa należy zachować ostrożność. Zapobiegnie to zadrapaniu 
użytkownika przez ostre ostrze. Po wstępnym czyszczeniu należy regularnie przeprowadzać czyszc-
zenie i konserwację. Zapewnia to długotrwałą i stabilną pracę urządzenia.



Przejrzystość

Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody ani nie spryskuj go nią, ponieważ może to spowodować 
porażenie prądem. Upewnij się, że komora silnika, wentylator i uchwyt urządzenia są czyste. Do 
czyszczenia można użyć szczotki do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Nigdy nie używaj środka do czyszczenia zatorów, aby uniknąć awarii sprzętu na stałe. Nie zapomnij 
dokładnie wyczyścić ostrza po jego użyciu. Do czyszczenia ostrza można użyć tłustej szmatki.

Po nieprzerwanej pracy przez 8 godzin z przedniej płyty pokrywy turbulentnej należy usunąć 
zanieczyszczenia, takie jak kurz.

Przechowywanie

1. Nie umieszczaj SS3S w ekstremalnie zimnym środowisku, aby zapewnić pełne naładowanie
    baterii.

2. Wyjmij baterię przed przechowywaniem, jeśli nie chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas.

3. Przechowuj ładowarki i baterie w skrzynce z narzędziami. Zapobiegnie to przedostawaniu się
    wilgoci i kurzu do akumulatorów. Ponadto, nie zapomnij wyłączyć sprzętu.

4. Upewnij się, czy wyłącznik jest wyłączony.

5. Przechowuj baterię w suchym miejscu.

6. Dla długiego czasu przechowywania, temperatura powinna wynosić około 3 stopni Celsjusza.
    Ponadto, upewnij się, że materiał palny i bateria znajdują się w odległości 1,5m od siebie.

7. Aby zapobiec degradacji sprzętu i zwiększyć żywotność, należy upewnić się, że bateria jest
    przechowywana w stanie w pełni naładowanym. Regularnie ładuj i rozładowuj baterię, gdy nie
    jest używana. Ponadto, nigdy nie włączaj wyłącznika, gdy bateria jest naładowana. 

Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek części zamiennych podczas naprawy urządzenia, używaj tylko 
oryginalnych części. Zapewnimy Ci te części wysokiej jakości:

* Bateria
* Ładowarka do pustego basenu
* Silnik Blasé
* Korpus napędzany silnikiem
* Inne akcesoria

Klauzula gwarancyjna

Niniejszy produkt objęty jest 3-miesięczną gwarancją. Nie obejmuje ona jednak następujących 
punktów:

* Przeciążenia
* Naturalnego zużycia
* Uszkodzeń wynikających z braku rutynowej konserwacji
* Niewłaściwego użytkowania lub innych sztucznych uszkodzeń
* Uszkodzeń spowodowanych
* Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem po zamieszkaniu.
* Naprawy produktu przez nielegalnego serwisanta
* Uszkodzenia spowodowane klęską żywiołową, taką jak powódź, uderzenie pioruna, zalanie itp.
* Niewypełnienia karty gwarancyjnej przy zakupie urządzenia
* Używania nieautoryzowanych baterii i akcesoriów.  

Aby uniknąć sporów, pamiętaj o poniższych kwestiach:

Jeśli nie skorzystasz z usług naprawczych w okresie gwarancyjnym, naliczymy opłaty za naprawę.      
       


