
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
Scoateți capacul deșurubând șurubul.
Când ați scos capacul, ca în figură, trageți ghidul.

Cum să instalați placa de lanț?

Urmăriți acești pași pentru a instala placa de lanț:
       * Prima dată, încărcați lanțul pe placă. Asta va cauza dintele din mijloc să fie introdus în slotul
         plăcii. 
         Pont: asigurați-vă că lama lanțului e în direcția din față. 

       * Puteți schimba tensiunea lanțului cu un dispozitiv la drujbă. Asigurați-vă că aceste blocuri sunt
         fixate în găurile de ajustare a plăcii!

Strângeți șurubul după instalarea marginilor 
Cum să strângem lanțul? 

       * Ridicați lanțul manual din placa centrală
       * Expuneți unii dinți. Expuneți 1-3 dinți și e suficient.

Ca în inagine:

       * Pentru a tensiona lanțul, rotați șurubul în direcția acelor de ceasornic
       * Pentru a scoate lanțul, învârtiți șurubul în direcția inversă acelor de ceasornic

Lanțul va fi ca și cum e arătat mai jos:

Asigurați-vă că 1-3 dinți mijlocii de pe lanț sunt expuși.

Întindeți noul lanț cât de rapid posibil. Nu uitați să verificați și să ajustați tensiunea potrivită a lanțului. 
Mai mult, lanțul atașat se va detașa simplu, ceea ce va duce la eroziunea rapidă a lanțului.

Vă rugăm verificați dacă lanțul e în poziția corectă după instalare.



Introducerea Bateriilor

* Aliniați toate inserțiile și sloturile atent.
* Apăsați butonul pentru a trage pachetul cu baterii
* Extensiunea controlează bateriile 

Deschideți pachetul cu atenție și verificați dacă conține componente sau nu. Următoarele obiecte ar 
trebui să fie într-un singur pachet 

1. Încărcător
2. Baterie
3. Creangă electrică
4. manual instrucțiuni și garanție

Încărcarea bateriei

Evitați expunerea bateriei la temperaturi extreme sau la șocuri mecanice. În caz contrar, soluția elec-
trolitică va curge, astfel putând să vă răniți.

Înainte de încărcare, asigurați-vă că suprafața bateriei e curată și uscată.

Bateria produsului nu e complet încărcată înainte de livrare. Drept rezultat, trebuie să fie suficientă 
energie pentru prima funcționare. 

Nu supraîncărcați bateria și nu folosiți toată energia în rezervorul de săpun, în caz contrar, bateria se 
poate strica.

Nu puteți anunța Departamentul Esențial de Securitate pentru eșecurile cauzate de utilizarea 
incorectă.

Dacă bateria cu suficientă energie e mai scurtă, trebuie să o înlocuiască dacă bateria este terminată.

Dacă bateria cu suficientă energie e mult mai scurtă, o bateria consumată trebuie înlocuită.

Ar trebui să folosiți pachetul de baterie destinat de echipamentul original operat de centrul clienților.

Nu uitați să urmăriți toate precauțiile relevante, standardele de securitate și registre de mediu.

Puneți încărcătorul într-o cameră cu o temperatură de funcționare între 10 și 22 grade Celsius pentru 
a preveni umezeala să intre.

1. Asigurați-vă că e pus pe oprit.
2. Modificați adaptorul la conectorii corespunzători ai pachetului cu baterii.
3. Verificați că energia e consecventă cu încărcătorul și cu valorile adaptorului.
4. Lumina roșie a încărcătorului indică faptul că bateria se încarcă. Pe altă parte, dacă aveți lumina
    verde, înseamnă că încărcarea s-a încheiat.
5. Timpul mediu de încărcare a bateriei e de 2 ore.
6. Când încărcarea s-a încheiat, deconectați conectorul sursei de alimentare și apoi deconectați
    conectorul bateriei.
7. Folosiți bateria în mod regulat pentru a vă asigura că este reîncărcat cel puțin la fiecare teri luni.



Condițiile funcționării

Păstrați o temperatură de încărcare între 0°C și 45°C pentru pachetul de baterii și încărcătorul de 
săpun. Mai mult, descărcarea temperaturii între of -1°CTC care este 60°C pentru pachetul bateriei.

Instrucțiuni de operare

Când folosiți acest produs, purtați echipamentul potrivit și folosiți mănuși de muncă.

Asigurați-vă că cureaua e în condiție bună de muncă înainte de utilizare.

Pentru utilizare regulată, butonul pornit/oprit trebuie să fie mereu accesibil.

Alimentarea trebuie să fie oprită înainte de a apăsa butonul la pornit. Opriți dispozitivul dacă nu 
funcționează bine.

Verificați că voltajul sursei de curent se potrivește cu voltajul precizat. Purtarea echipamentului de 
protecției și asigurării că e în condițiie bune de alimentare pentru a reduce riscul de răni.

Confirmați frecvența operațională pentru a vă asigura că e în condiții bune.

Nu permiteți niciodată dispozitivul să tăiați crengi uscate cu un diametru de peste 60mm și 20mm 
pentru a economisi baterie și aveți o experiență de tăiere.

Opriți și trageți în jos cutia de baterii când tăiați cuțitul pentru a evita procesul.

Talente Houston

1. Mâna dvs. trebuie să fie la 15cm distanță de zona de tăiere a lamei când dispozitivul funcționează.  
    Asigurați-vă că nu atingeți marginea cuțitului.

2. Evitați tăierea crengilor mai mari și groase cu acest dispozitiv. În caz contrar, lama se va deforma.

3. Puneți pachetul bateriei în haine rezistente la apă în vreme umedă. Mai mult, evitați utilizarea
    dispozitivului în zilele ploioase.

4. Asigurați-vă că conexiunea dintre pachetul de baterie și numărul e tăiat după fiecare utilizare. Mai
    mult, butonul trebuie să fie închis. Vă rugăm să puneți toate în cutia de unelte.

5. Dacă drujba dvs. nu e lină, verificați dacă lama e boantă sau electricitatea s-a încheiat..

Curățare și mentenanță

Centrul Serviciului ar trebui să facă toate reparațiile care nu sunt precizate aici. Doar componente 
originale pot fi folosite pentru a asigura siguranța.

Înainte de a începe reparația drujbei, nu uitați să închideți echipamentul. Tăiați plante și conexiunea 
cu baterie și stocați bateria în pachetul de siguranță.

Când aveți lame de siguranță, folosiți grijă. Asta va preveni utilizatorul să fie zgâriat de lama ascuțită. 
Curățarea și mentenanța după curățarea inițială sunt regulate. Asta asigură echipamentul pe termen 
lung și suport stabil.



Curățare

Niciodată nu stricați dispozitivul în apă deoarece poate cauza șocuri electrice. Asigurați-vă că 
camera motorului, ventilatorului și mânerul echipamentului sunt curățate. Puteți folosi curățătorul 
perii și o cârpă pentru a o putea curăța.

Nu folosiți niciodată un curățător pentru a evita echipamentul care eșuează permanent. Nu uitați să 
curățați lama cu atenție după utilizare. Puteți folosi o cârpă cu ulei pentru curățarea lamei. 

Scoateți resturile ca praful din placa de față după utilizări continue de 8 ore.

Skladování

1. Nu setați SS3S în medii extrem de reci pentru a vă asigura că bateria e încărcată complet.

2. Scoateți bateria înainte de stocare dacă nu doriți să utilizați echipamentul pentru o perioadă
    lungă. Stocați încărcătorul și bateriile în cutii. Va preveni umezeala și praful de la introducerea
    bateriilor. Mai mult, nu uitați să opriți echipamentul.

3. Asigurați-vă dacă butonul este pornit sau oprit.

4. Stocați bateria într-un mediu uscat.

5. Pentru timp lung de stocare, temperatura ar trebui să fie între (TC ~3(rc). Mai mult, asigurați-vă
    că combustibilul și bateria sunt la cel puțin 1.5m distanță.

6. Pentru a preveni echipamentul să fie degradat și pentru a spori durata de viață, asigurați-vă că
    bateria e stocată încărcată la maxim. Încărcați și descărcați bateria în mod regulat când nu e
    utilizată. Mai mult, nu porniți dispozitivul când țineți bateria. 

Dacă aveți nevoie de componente de schimb când vă reparați dispozitivul, folosiți doar componente 
originale. Vă vom oferi noi aceste componente de calitate.

* baterie
* Încărcător gol
* Motor blasé
* Corp Condus de Motor     
* Alte accesorii

Clauză de garanție

Acest produs are o garanție de 3 luni. Totuși, nu este valabilă în următoarele condiții:
 * Suprasarcină
 * Orice uzură naturală sau rupere
 * Daune rezultate din lipsa unei rutine de îngrijire
 * Utilizarea inadecvată sau orice alte daune artificiale
 * Daune provocate de
 * Daune provocate de transportul necorespunzător după pornire.
 * Repararea produsului de orice meșter neautorizat.
 * Daune provocate de dezastre naturale precum inundații, fulger, etc.
 * Necompletarea cardului de garanției după cumpărarea dispozitivului
 * Folosirea bateriilor și accesoriilor neautorizate.

Luați în considerare următoarele aspecte pentru a evita dispute:

Dacă nu aveți parte de servicii de reparație în perioada de garanție, vom plăti costurile de reparație 


