
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Távolítsa el az oldalsó fedelet úgy, hogy meglazítja az anyát az óramutató járásával ellentétes irány-
ba.
Ha az oldalsó fedelet eltávolította, az ábra szerint, húzza közvetlenül a vezetőt.

Hogyan kell felszerelni a láncvezető lemezt?

Kövesse ezeket a lépéseket a láncvezető lemez felszereléséhez:
 
       * Először töltse be a láncot a vezetőlemezbe. A betöltés hatására a középső vezetőfog 
          beilleszkedik a vezetőlemez vezetőnyílásába.  
               
       Tipp: győződjön meg arról, hogy a láncszél előrefelé néz. 

       * A láncfeszültséget a töltőláncfűrészen található eszközzel módosíthatja. Győződjön meg arról,
        hogy ezek a beállító tömbök be vannak-e rögzítve a vezetőlemez beállító furataiba!

Az oldalsó fedél felszerelése után csavarja be szorosan az anyát.
Hogyan lehet láncot feszessé tenni?
 
       * Emelje fel kézzel a láncot a vezetőlemez közepéről
       * Tegyen ki néhány középső fogat. 1-3 középső fog kitétele elég.

Ahogy a képen látható:

       * A lánc megfeszítéséhez forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával megegyező 
       irányba.
       * A lánc fellazításához forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.

A lánc feszessége az alábbiakban látható:

Győződjön meg arról, hogy a lehúzható lánc 1-3 középső foga ki van téve.

Nyújtsa ki az új láncot a lehető leghamarabb. Ne felejtse el ellenőrizni és beállítani a lánc megfelelő 
feszességét. Ellenkező esetben a lazán rögzített lánc könnyen leválhat, ami a vezetőlemez gyors 
eróziójához és a lánchoz vezet.

Kérjük, a telepítés után ellenőrizze, hogy a lánc nem tapadt-e a lánckerékre.



Akkumulátor csomagolás

       * Óvatosan igazítsa be az összes betétet és a réseket.
       * Nyomja meg a gombot az akkumulátor kihúzásához.
       * Hosszabbító rúd vezérlő csukló.

Óvatosan nyissa ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e az összes alkatrészt vagy sem. A 
következő elemeknek egy csomagban kell lenniük.

       1. töltő
       2. akkumulátor
       3. elektromos ág
       4. használati útmutató és jótállási jegy

Az akkumulátor töltése

Kerülje az akkumulátor szélsőséges hatásait, beleértve a magas hőmérsékletet vagy az ütést. Ellen-
kező esetben az elektrolitikus oldat kiömlik, személyi sérülést okozva.

Töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor felülete tiszta és száraz-e.

A termék akkumulátora szállítás előtt nincs teljesen feltöltve. Ennek eredményeként elegendő 
energiának kell lennie az első használat előtt.

Ne töltse túl az akkumulátort, és ne használja fel a szappantartály teljes energiáját; különben az 
akkumulátor megsérülhet.

Nem követelheti az alapvető biztonsági osztálytól a helytelen használat által okozott hibát.

Ha az elegendő áramú akkumulátor lényegesen rövidebb, akkor azt ki kell cserélni, ha az akkumulátor 
kimerült.

Ha a rendelkezésre álló energiával rendelkező akkumulátor lényegesen rövidebb, akkor a lemerült 
elemet ki kell cserélni.

Csak az ügyfélközpont által üzemeltetett eredeti berendezés által tervezett akkumulátort szabad 
használni.

Mindig tartsa be az összes vonatkozó biztonsági óvintézkedést, biztonsági előírást és környezeti 
nyilvántartást.

Helyezze a töltőt egy +10 és +22 Celsius fok közötti hőmérsékletű helyiségbe, hogy megakadályozza 
a nedvesség bejutását.

       1. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva.
       2. Csatlakoztassa az adaptert az akkumulátor megfelelő csatlakozójához.
       3. Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e a töltő és az adapter névleges értékeinek.
       4. A töltő piros fénye azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik. Másrészt, ha a zöld lámpa villog, 
           az azt jelenti, hogy a töltés befejeződött.
       5. Az akkumulátor átlagos töltési ideje 2 óra alatt.
       6. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a csatlakozót az áramforrásból, majd húzza ki az 
           akkumulátor csatlakozóját.
       7. Rendszeresen használja az akkumulátort annak biztosítására, hogy legalább háromhavonta
           feltöltődjön.



A működés feltételei

Tartsa az akkumulátor és a szappantöltő 0-45 °C-os töltési hőmérsékletét. Ezenkívül az -1 °CTC 
kisütési hőmérséklete körülbelül 60 °C az akkumulátor számára.

Használati utasítások

Ennek használatakor kérjük, öltözzön megfelelően és használjon munkakesztyűt.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az öv megfelelő állapotban van-e.

A rendszeres használat érdekében hozzáférni kell egy biztonsági kapcsolóhoz és egy indító / kikapc-
soló kapcsolóhoz.

Az indítókapcsoló meglazítása előtt az áramellátást ki kell kapcsolni. Ha a kapcsoló nem működik 
megfelelően, hagyja abba a készülék használatát.

Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége megegyezik-e a típustáblán említett feszültséggel. 
Védőfelszerelések viselése és megfelelő működésük biztosítása csökkenti a sérülések kockázatát.

Ellenőrizze az üzemi frekvenciát annak megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Soha ne engedje, hogy a készülék levágja a nedves és száraz ágakat, amelyek átmérője meghaladja 
a 60 mm-t és 20 mm-t, hogy megtakarítsa az elektromos akkumulátor használatát, és a lehető legjobb 
nyírási és vágási élményt nyújtsa.

A folyamat elkerülése érdekében kapcsolja ki a főkapcsolót, és fröccsenjen le az akkumulátor 
dobozában, amikor vágja a kés élét.

Houstoni készségek

      1. A készülék működése közben a kezének 15 cm-re kell lennie a penge vágási területétől. 
          Ügyeljen arra, hogy a keze ne érjen a kés széléhez.
      2. Kerülje a nagyobb és vastagabb ágak vágását ezzel a készülékkel. Ellenkező esetben a penge
          deformálódik.
      3. Tegye nedves időben vízálló ruházatba az akkumulátort. Ezenkívül kerülje a készülék esős
          napokon történő használatát.
      4. Minden használat után ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a metszés száma közötti kapcsolat
          megszakadt-e. Ezenkívül a főkapcsolót le kell zárni. Kérjük, tegye mindegyiket a megfelelő
          eszköztárba.
      5. Ha a láncfűrészét nem vágják simán, ellenőrizze, hogy a penge unalmas-e, vagy nincs-e 
          áramfogyasztása.

Tisztítás és karbantartás

A szervizközpontnak végre kell hajtania az itt nem említett javítási funkciókat. A biztonság 
elviseléséhez csak eredeti alkatrészeket lehet használni.

A szék javításának megkezdése előtt ne felejtse el bezárni a felszerelést. Vágja le a berendezés és az 
akkumulátor csatlakozóját, és tárolja az akkumulátort a biztonsági csomagjában.

A biztonsági pengék kezelésénél ügyeljen a kézápolásra. Ez megakadályozza, hogy a felhasználó 
megkarcolódjon az éles pengével. Az első tisztítás utáni tisztítás és karbantartás rendszeresen 
elengedhetetlen. Ez biztosítja a berendezés hosszú távú és stabil szolgáltatását.



Tisztaság

Soha ne tegye a készüléket vízbe, és soha ne permetezze, mert áramütést okozhat. Győződjön meg 
arról, hogy a motortér, a szellőző és a berendezés fogantyúja tiszta. Tisztítási célokra használhatja a 
kefetisztítót vagy a nedves ruhát.

Soha ne használjon rekesztisztítót, hogy elkerülje a berendezés tartós meghibásodását. Használat 
után ne felejtse el gondosan megtisztítani a pengét. A penge tisztításához olajos kendőt használhat.

Távolítsa el a törmeléket, például a port az első turbulens fedőlapról, 8 órán át tartó folyamatos 
működés után.

Tárolás

       1. Ne helyezze az SS3S-t rendkívül hidegre és olyan környezetbe, amely biztosítja az akku   
           mulátor teljes feltöltését.
       2. Tárolás előtt vegye ki az akkumulátort, ha sokáig nem akarja használni a berendezést.
       3. A töltőket és az elemeket tárolja az eszköztárban. Megakadályozza a nedvesség és a por
           bejutását az elemekbe. Sőt, ne felejtse el kikapcsolni a berendezést.
       4. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki vagy be van-e kapcsolva
       5. Az akkumulátort száraz helyen tárolja.
       6. Hosszú tárolási idő esetén a hőmérsékletnek (TC ~ 3 (rc)) kell lennie. Ezenkívül győződjön
           meg arról, hogy az éghető és az akkumulátor 1,5 m-re van egymástól.
       7. A berendezés leépülésének megakadályozása és az élettartam növelése érdekében győződjön
           meg arról, hogy az akkumulátort teljesen feltöltött állapotban tárolja. Rendszeresen töltse és
           töltse ki az akkumulátort, ha nem használja. Ezenkívül soha ne kapcsolja be a kapcsolót,
           miközben az akkumulátort tartja. 

Ha a készülék javítása közben pótalkatrészekre van szüksége, csak eredeti alkatrészeket használjon. 
Mi biztosítjuk Önnek ezeket a minőségi alkatrészeket.

       * akkumulátor
       * üres töltő
       * blasé motor
       * motorral hajtott karosszéria
       * egyéb kiegészítők

Garancia záradék

A termékre 3 hónap garancia vonatkozik. Nem terjed ki azonban a következő pontokra:

       * Túlterhelés
       * Bármely természetes szakadás és kopás
       * A rutinszerű karbantartás hiányából eredő károk
       * Nem megfelelő használat vagy bármilyen más mesterséges kár
       * Élet utáni helytelen szállítás okozta károk.
       * Termékjavítás bármely illegális szerelőtől
       * Olyan természeti katasztrófa által okozott károk, mint például árvíz, villámlás és árvíz
       * Nem tölti ki az engedélykártyát a készülék vásárlása közben
       * Engedély nélküli elemek és tartozékok használata 

A viták elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következő dolgokat:

Ha a jótállási időszak után használja a javítási szolgáltatásokat, akkor a javítási díjat felszámoljuk.


