
NÁVOD NA POUŽITIE

Odstráňte bočný kryt povolením matice proti smeru hodinových ručičiek.

Keď je bočný kryt odstránený, ako je znázornené na obrázku, priamo pritiahnite vodiacu dosku.

Ako namontovať vodiacu dosku reťaze?

Pri inštalácii vodiacej dosky reťaze postupujte podľa týchto pokynov:

       * Najprv vložte reťaz do vodiacej dosky. Zaťaženie spôsobí zasunutie stredného vodiaceho zubu
         do vodiacej štrbiny vodiacej dosky.  
         Tip: uistite sa, že je list reťaze v smere dopredu. 

       * Napnutie reťaze môžete zmeniť pomocou zariadenia na nabíjacej reťazovej píle. Zaistite, aby
         tieto nastavovacie bloky zapadli do nastavovacích otvorov vodiacej dosky!

Po namontovaní bočného krytu pevne zaskrutkujte maticu.
Ako utiahnuť reťaz?

       * Ručne zdvihnite reťaz zo stredu vodiacej dosky.
       * Odhaľte nejaké stredné zuby. Odhalenie 1-3 stredných zubov stačí.

Ako je znázornené na obrázku:

       * Ak chcete reťaz napnúť, otočte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek.
       * Ak chcete reťaz uvoľniť, otočte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek.

Tesnosť reťaze je uvedená nižšie:
Uistite sa, že sú 1-3 stredné zuby sťahovacieho reťaze odkryté.
Napnite nový reťaz čo najskôr. Nezabudnite skontrolovať a upraviť vhodné napnutie reťaze. Inak sa 
voľne pripevnený reťaz ľahko uvoľní, čo povedie k rýchlej erózii vodiacej dosky a reťaze.
Po inštalácii skontrolujte, či je reťaz prichytený k reťazovému kolesu.



Balenie batérií 

      * Opatrne vyrovnajte všetky vložky a štrbiny.
      * Stlačením tlačidla vytiahnite batériu.
      * Ovládací kĺb vyrovnajte s predlžovacou tyčou.

Opatrne otvorte balíček a skontrolujte, či obsahuje všetky súčasti alebo nie. Nasledujúce položky by 
tam mali byť v jednom balení.

      1. nabíjačka
      2. batéria
      3. elektrická hrubá vetva
      4. návod na použitie a záručný list

Nabíjanie batérie

Nevystavujte batériu extrémom, vrátane vysokých teplôt alebo nárazov. Inak by došlo k rozliatiu 
roztoku elektrolytov a následnému zraneniu.

Pred nabíjaním sa uistite, že je povrch batérie čistý a suchý.

Batéria tohto produktu nie pred dodaním úplne nabitá. Pred prvým použitím v nej musí byť dostatok 
energie.

Neprebíjajte batériu a nevyčerpajte všetku energiu; inak by došlo k poškodeniu batérie.

Za zlyhanie spôsobené nesprávnym použitím nemôžete nárokovať základné bezpečnostné oddelenie.

Ak je batéria s dostatočným množstvom elektriny výrazne kratšia, je nutné ju vymeniť, ak je batéria 
vybitá.

Ak je batéria s dostupnou energiou podstatne kratšia, musí byť vybitá batéria vymenená.

Mali by ste používať iba batériu navrhnutú originálnym zariadením prevádzkovaným zákazníckym 
centrom.

Vždy nezabudnite dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné opatrenia, bezpečnostné normy a záz-
namy o životnom prostredí.

Umiestnite nabíjačku do miestnosti s teplotným rozsahom +10 až +22 stupňov Celzia, aby do nej 
nevnikla vlhkosť.

      1. Skontrolujte, či je prepínač v polohe „vypnuté“.

      2. Pripojte adaptér k zodpovedajúcemu konektoru batérie.

      3. Skontrolujte, či je výkon v súlade s takými hodnotami nabíjačky a adaptéra.

      4. Červené svetlo označuje, že sa batéria nabíja. Na druhú stranu, ak zelená kontrolka bliká, 
          znamená to, že nabíjanie je dokončené.

      5. Priemerná doba nabíjania batérie za 2 hodiny.

      6. Po dokončení nabíjania odpojte konektor od zdroja napájania a potom odpojte konektor batérie.
      7. Používajte batériu pravidelne, aby sa zabezpečilo, že sa nabíja najmenej každé tri mesiace.



Podmienky práce

Udržujte nabíjaciu teplotu medzi 0 °C až 45 °C pre batériu aj nabíjačku. Okrem toho je teplota vybitia 
-1 °CTC pre batériu približne 60 °C.

Prevádzkové pokyny

Pri používaní sa vhodne oblečte a používajte pracovné rukavice.

Pred každým použitím sa uistite, že je pás v dobrom funkčnom stave.

Pre bežné použitie musí byť prístupný bezpečnostný spínač a vypínač.

Pred uvoľnením spúšťacieho spínača musí byť napájanie vypnuté. Ak spínač nefunguje správne, 
prestaňte zariadenie používať.

Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja zodpovedá napätiu na výkonnostnom štítku. Noste ochranné 
vybavenie, čo zníži riziko poranenia.

Vyskúšajte prevádzkovú frekvenciu, aby ste sa uistili, že je v dobrom prevádzkovom stave.

Nikdy nedovoľte, aby zariadenie strihalo mokré a suché konáre s priemerom nad 60 mm a 20 mm, 
aby sa ušetrilo používanie elektrickej batérie a dosiahol sa najlepší účinok strihania a rezania.

Pri rezaní na ostrie vypnite vypínač a zaistite dole batériovú skrinku, aby sa zabránilo problémom.

Houston zručnosti

      1. Keď je zariadenie v prevádzke, mala by byť vaša ruka vo vzdialenosti 15 cm od reznej oblasti
          kotúča. Dbajte na to, aby sa vaša ruka nedotkla ostria.
      2. S týmto zariadením sa vyvarujte rezaniu väčších a silnejších konárov. Inak by sa čepeľ 
          zdeformovala.
      3. Vo vlhkom počasí vložte batériu do nepremokavého oblečenia. Naviac sa vyhnite používaniu
          tohto zariadenia v daždivých dňoch.
      4. Po každom použití zaistite, aby bolo spojenie medzi batériou prerušené. Okrem toho musí byť
          vypínač napájania zavretý. Vložte ich všetky do príslušných nástrojov.
      5. Ak vaše reťazová píla nereže hladko, skontrolujte, či je list tupý alebo či nie je vyčerpaná 
          elektrina.

Čistenie a údržba

Akékoľvek opravy, ktoré tu nie sú uvedené, by malo vykonávať servisné stredisko. Pre zachovanie 
bezpečnosti možno použiť iba originálne diely.

Pred začatím opravy nezabudnite zavrieť vybavenie. Odpojte pripojené zariadenia a batérie a batériu 
uložte do jej uloženia.

Pri manipulácii s čepeľami buďte opatrní. Tým sa zabráni poškriabaniu užívateľa ostrou čepeľou. 
Pravidelné čistenie a údržba po počiatočnom čistení sú nevyhnutné. Tým je zaistený dlhodobá a 
stabilná prevádzku zariadenia.



Čistota

Nikdy nedávajte zariadenie do vody ani naň nikdy nestriekajte, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom. Uistite sa, že motorová miestnosť, ventilátor a rukoväť zariadenia sú čisté. Na čistenie 
môžete použiť čistič kief alebo vlhkú handričku.

Nikdy nepoužívajte pozičný čistič, aby ste zabránili zlyhaniu zariadenia. Po použití nezabudnite čepeľ 
starostlivo vyčistiť. Na čistenie čepele môžete použiť mastnú látku.

Po nepretržitej prevádzke po dobu 8 hodín odstráňte z prednej turbulentnej krycej dosky nečistoty, 
ako je prach.

Skladovanie

      1. Nenastavujte SS3S v extrémne chladnom prostredí a zaistite plné nabitie batérie.
      2. Ak nechcete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batériu.
      3. Nabíjačky a batérie uložte do sady nástrojov. Zabráni vniknutiu vlhkosti a prachu do batérií.    
          Navyše nezabudnite vypnúť zariadenie.
      4. Skontrolujte, či je vypínač vypnutý alebo zapnutý.
      5. Akumulátor skladujte v suchom prostredí.
      6. Pri dlhodobom skladovaní by mala byť teplota (TC ~ 3 (rc)). Ďalej sa uistite, že horľavina a 
          batérie sú od seba vzdialené 1,5 m.
      7. Aby ste zabránili degradácii zariadení a predĺžili životnosť, zaistite, aby bola batéria skladovaná
          v plne nabitom stave. Ak batériu nepoužívate, pravidelne ju nabíjajte a vybíjajte. Okrem toho
          nikdy nezapínajte vypínač a pritom nedržte batériu. 

Pokiaľ pri oprave zariadenia potrebujete nejaké náhradné diely, používajte iba originálne diely. Poskyt-
neme vám tieto kvalitné diely.

      * batéria
      * nabíjačka
      * blasé motor
      * karoséria poháňaná motorom
      * ostatné príslušenstvo

Záručná doložka

Na tento výrobok je poskytovaná záruka 3 mesiace. Nezahŕňa však nasledujúce body:

      * preťaženie
      * Akákoľvek prirodzená trhlina a opotrebenie
      * Poškodenie spôsobené nedostatočnou bežnou údržbou
      * Nevhodné použitie alebo iné umelé poškodenia
      * Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou
      * Oprava produktu od akéhokoľvek nelegálneho opravára
      * Škody spôsobené prírodnou katastrofou, ako sú povodne, blesky atď.
      * Nevyplnenie záručnej doložky pri nákupe zariadenia
      * Používanie neautorizovaných batérií a príslušenstva

Aby ste predišli sporom, majte na pamäti nasledovné veci:

Ak je oprava realizovaná po záručnej dobe, budeme vám účtovať poplatok za opravu.


