
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα χαλαρώνοντας το παξιμάδι αριστερόστροφα
Όταν αφαιρεθεί το πλαϊνό κάλυμμα, όπως φαίνεται στην εικόνα, σύρετε απευθείας τον οδηγό.

Πώς να εγκαταστήσετε την πλάκα οδηγού της αλυσίδας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε την πλάκα οδηγού της αλυσίδας:
       * Πρώτα απ’ όλα, τοποθετήστε την αλυσίδα στην πλάκα οδηγού. Η φόρτωση θα κάνει το
         μεσαίο δόντι του οδηγού να εισαχθεί στην υποδοχή οδηγού της πλάκας οδηγού.  
         Συμβουλή: βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι προς την εμπρός κατεύθυνση. 

       * Μπορείτε να αλλάξετε την τάση της αλυσίδας με μια συσκευή στο αλυσοπρίονο που
         φορτίζει. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μπλοκ ρύθμισης στερεώνονται στις οπές ρύθμισης της
         πλάκας οδηγού!

Βιδώστε το παξιμάδι σφιχτά μετά την εγκατάσταση του πλαϊνού καλύμματος
Πώς να σφίξετε μια αλυσίδα

       * Σηκώστε χειροκίνητα την αλυσίδα από το κέντρο της πλάκας οδηγού
       * Εκθέστε μερικά μεσαία δόντια. Αρκεί η έκθεση 1-3 μεσαίων δοντιών.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

       * Για τεντώσετε την αλυσίδα, περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα
       * Για να χαλαρώσετε την αλυσίδα, περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα

Το σφίξιμο της αλυσίδας φαίνεται παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι τα 1-3 μεσαία δόντια της πτυσσόμενης αλυσίδας είναι εκτεθειμένα.

Τεντώστε τη νέα αλυσίδα το συντομότερο δυνατό. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε και να 
ρυθμίσετε την κατάλληλη τάση της αλυσίδας. Διαφορετικά, η χαλαρά συνδεδεμένη αλυσίδα 
θα αποσπαστεί εύκολα, οδηγώντας στη γρήγορη διάβρωση της πλάκας οδηγού και της 
αλυσίδας.

Παρακαλούμε ελέγξτε εάν η αλυσίδα έχει κολλήσει στο γρανάζι μετά την εγκατάσταση.
 



Συστοιχία Μπαταρίας

* Ευθυγραμμίστε προσεκτικά όλα τα ένθετα και τις υποδοχές
* Πατήστε το κουμπί για να τραβήξετε τη συστοιχία της μπαταρίας
* Άρθρωση ελέγχου ράβδου επέκτασης

Ανοίξτε προσεκτικά το πακέτο και ελέγξτε αν περιέχει όλα τα εξαρτήματα ή όχι. Τα ακόλουθα 
είδη θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα πακέτο

1. Φορτιστής
2. Μπαταρία
3. Ηλεκτρικό coarse branch
4. Εγχειρίδιο οδηγιών και κάρτα εγγύησης

Φόρτιση της μπαταρίας

Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας στα άκρα, συμπεριλαμβανομένων υψηλών 
θερμοκρασιών ή δόνηση. Διαφορετικά, το διάλυμα ηλεκτρολύτη θα χυθεί, με αποτέλεσμα τον 
προσωπικό τραυματισμό.
Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή.
Η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν είναι πλήρως φορτισμένη πριν από την παράδοση. Ως 
αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει αρκετή ισχύς πριν από την πρώτη χρήση.
Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία και μην καταναλώνετε όλη την ισχύ στο δοχείο σαπουνιού. 
Διαφορετικά, η μπαταρία θα καταστραφεί.
Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε από το Τμήμα Βασικής Ασφάλειας για διακοπή λειτουργίας που 
προκλήθηκε από εσφαλμένη χρήση.
Εάν η μπαταρία με επαρκή ηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντικά μικρότερη, πρέπει να 
αντικατασταθεί εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί.
Εάν η μπαταρία με διαθέσιμη ενέργεια είναι πολύ μικρότερη, πρέπει να αντικατασταθεί η 
αποστραγγισμένη μπαταρία.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που έχει σχεδιαστεί από τον αρχικό 
εξοπλισμό που λειτουργεί από το κέντρο πελατών.
Να θυμάστε πάντα να ακολουθείτε όλες τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας, τα πρότυπα 
ασφαλείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα..
Τοποθετήστε τον φορτιστή σε δωμάτιο με εύρος θερμοκρασιών από +10 έως +22 βαθμούς 
Κελσίου για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος..
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στον αντίστοιχο σύνδεσμο της συστοιχίας μπαταρίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς είναι σύμφωνη με τις ονομαστικές τιμές του φορτιστή και του 
προσαρμογέα.
4. Η κόκκινη λυχνία του φορτιστή υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Από την άλλη 
πλευρά, εάν το πράσινο φως αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Ο μέσος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι 2 ώρες.
6. Όταν τελειώσει η φόρτιση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πηγή τροφοδοσίας και 
στη συνέχεια αποσυνδέστε τον προσαρμογέα της μπαταρίας.
7. Χρησιμοποιείτε τακτικά την μπαταρία για να βεβαιωθείτε ότι επαναφορτίζεται τουλάχιστον 
κάθε τρεις μήνες.



Συνθήκες εργασίας

Διατηρήστε μια θερμοκρασία φόρτισης από 0°C έως 45°C τόσο για την μπαταρία όσο και για 
τον φορτιστή σαπουνιού. Επιπλέον, η θερμοκρασία εκφόρτισης -1°CTC είναι περίπου 60°C για 
την μπαταρία.

Οδηγίες Λειτουργίας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την πηγή, παρακαλούμε φορέστε κατάλληλα ρούχα και 
χρησιμοποιήστε γάντια εργασίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από κάθε χρήση.
Για κανονική χρήση, ένας διακόπτης ασφαλείας και ένας διακόπτης εκκίνησης / 
απενεργοποίησης πρέπει να είναι προσβάσιμοι.
Η τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν χαλαρώσετε το διακόπτη εκκίνησης. 
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην 
πινακίδα. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και η εξασφάλιση ότι είναι σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού.
Επιβεβαιώστε τη συχνότητα λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας.
Ποτέ μην επιτρέπετε στη συσκευή να κόβει τα υγρά και στεγνά κλαδιά με διάμετρο πάνω από 
60 mm και 20 mm για να εξοικονομήσετε τη χρήση της ηλεκτρικής μπαταρίας και να έχετε την 
καλύτερη εμπειρία κλαδέματος και κοπής.
Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και βουτήξτε σε νερό το κουτί της μπαταρίας 
όταν κόβετε στη λειτουργία της κόψης του μαχαιριού για να αποφύγετε τη διαδικασία.

Δεξιότητες Houston

1. Το χέρι σας πρέπει να απέχει 15 εκ. από την περιοχή κοπής της λεπίδας ενώ η συσκευή 
    λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας δεν πρέπει να αγγίξει την άκρη του μαχαιριού.

2. Αποφύγετε να κόψετε μεγαλύτερα και παχύτερα κλαδιά με αυτήν τη συσκευή. Διαφορετικά,
    η λεπίδα θα παραμορφωθεί.

3. Βάλτε τη συστοιχία της μπαταρίας σε αδιάβροχο ύφασμα σε υγρό καιρό. Επιπλέον,
    αποφύγετε τη χρήση αυτής της συσκευής σε βροχερές ημέρες.

4. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ της συστοιχίας της μπαταρίας και του αριθμού
    κλαδέματος διακόπτεται μετά από κάθε χρήση. Εκτός αυτού, ο διακόπτης ισχύος πρέπει να
    είναι κλειστός. Παρακαλούμε τοποθετήστε όλα αυτά στην αντίστοιχη εργαλειοθήκη.

5. Εάν το αλυσοπρίονό σας δεν είναι λείο, ελέγξτε αν η λεπίδα είναι αμβλεία ή εάν έχει
    εξαντληθεί η ηλεκτρική ισχύς.

Καθαρισμός και συντήρηση

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα πρέπει να εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία επισκευής που δεν 
αναφέρεται εδώ. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν 
την ασφάλεια.

Πριν ξεκινήσετε την επισκευή της καρέκλας, μην ξεχάσετε να κλείσετε τον εξοπλισμό. 
Διακόψτε τη σύνδεση του μηχανήματος και της μπαταρίας και αποθηκεύστε την μπαταρία στη 
συσκευασία ασφαλείας της.

Όταν χειρίζεστε λεπίδες ασφαλείας, χρησιμοποιήστε προστασία χεριών. Αυτό θα αποτρέψει το 
γδάρσιμο του χρήστη από την αιχμηρή λεπίδα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μετά τον 
αρχικό καθαρισμό είναι απαραίτητοι τακτικά. Αυτό εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη και 
σταθερή συντήρηση του εξοπλισμού.



Καθαρότητα

Ποτέ μη βάζετε τη συσκευή στο νερό και μην την ψεκάζετε γιατί μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος του κινητήρα, ο εξαεριστήρας και η λαβή του 
εξοπλισμού είναι καθαρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καθαριστική βούρτσα ή ένα 
υγρό πανί για καθαρισμό.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό εσοχών για να αποφύγετε τη μόνιμη βλάβη του saka 
του εξοπλισμού. Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε τη λεπίδα προσεκτικά μετά τη χρήση. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί με λάδι για τον καθαρισμό της λεπίδας.

Αφαιρέστε υπολείμματα όπως σκόνη από την μπροστινή πλάκα κάλυψης μετά από συνεχή 
λειτουργία για 8 ώρες.

Skladování

1. Μη ρυθμίζετε το SS3S σε πολύ κρύα περιβάλλοντα για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
    έχει φορτιστεί πλήρως.

2. Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την αποθήκευση εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
    τον εξοπλισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3) Αποθηκεύστε τους φορτιστές και τις
    μπαταρίες στην εργαλειοθήκη. Θα αποτρέψει την είσοδο υγρασίας και σκόνης στις
    μπαταρίες. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος ή ενεργοποιημένος

4. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ξηρό περιβάλλον.

5. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης, η θερμοκρασία πρέπει να είναι (TC~3(rc).
    Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το καύσιμο και η μπαταρία απέχουν 1,5 μέτρο το ένα από το
    άλλο.

6. Για να αποτρέψετε την υποβάθμιση του εξοπλισμού και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής,
    βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποθηκευμένη σε πλήρως φορτισμένη κατάσταση.
    Φορτίζετε και αποφορτίζετε τακτικά την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται. Εκτός
    αυτού, μην ανάβετε ποτέ τον διακόπτη ενώ διατηρείτε την μπαταρία. 

Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά κατά την επισκευή της συσκευής, χρησιμοποιήστε μόνο 
γνήσια ανταλλακτικά. Θα σας παρέχουμε αυτά τα ποιοτικά ανταλλακτικά.

* μπαταρία
* Φορτιστής κενής δεξαμενής
* κινητήρας blasé
* Σώμα κινητήρα
* Άλλα αξεσουάρ

Ρήτρα εγγύησης

Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 3 μηνών. Ωστόσο, δεν καλύπτει τα ακόλουθα 
σημεία:
 * Υπερφόρτωση
* Κάθε φυσικό σκίσιμο και φθορά
* Ζημιές που οφείλονται στην έλλειψη τακτικής συντήρησης
* Ακατάλληλη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνητή ζημιά
* Ζημιά λόγω
* Ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη μεταφορά.
* Επισκευή προϊόντος από οποιονδήποτε παράνομο επισκευαστή
* Ζημιά που προκλήθηκαν από φυσική καταστροφή όπως πλημμύρες, κεραυνούς κλπ.
* Μη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης κατά την αγορά της συσκευής
* Χρήση μη εξουσιοδοτημένων μπαταριών και αξεσουάρ   

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα πράγματα για να αποφύγετε αντιπαραθέσεις:
Εάν δεν λάβετε τις υπηρεσίες επισκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα 
χρεώσουμε τα έξοδα επισκευής      


