
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Отстранете страничния капак, като разхлабите гайката в посока, обратна на часовниковата 
стрелка
Когато отстраните страничния капак, както е показано на фигурата, плъзнете директно водача.

Как да монтирам водещата плоча на веригата?

Следвайте тези стъпки, за да инсталирате водещата плоча на веригата:
• Преди всичко сложете веригата във водещата плоча. Така средният направляващ зъб да се 
вмъкне в направляващия слот на направляващата плоча.
               Съвет: уверете се, че острието на веригата сочи напред.
• Можете да промените опъването на веригата с устройство на зареждащия верижен трион. 
Уверете се, че тези регулиращи блокове са фиксирани в регулиращите отвори на водещата 
плоча!
Затегнете гайката плътно след монтирането на страничния капак
Как да затегнете веригата?

• Повдигнете ръчно веригата от центъра на водещата плоча
• Извадете няколко средни зъба - 1-3 са достатъчни.

Както е показано на снимката:

• За да затегнете веригата, завъртете регулиращия винт по посока на часовниковата стрелка
• За да разхлабите веригата, завъртете регулиращия винт в посока, обратна на часовниковата 
стрелка

Степента на опъване на веригата е показана по-долу:

Уверете се, че 1-3 средни зъба на падащата верига са изложени.

Разтегнете новата верига възможно най-скоро. Не забравяйте да проверите и регулирате 
подходящото напрежение на веригата. В противен случай свободно прикрепената верига ще се 
отдели лесно, което ще доведе до бързата ерозия на водещата плоча и веригата.

Моля, проверете дали веригата е залепнала за зъбното колело след монтажа.



Опаковка на батерията:

• Подравнете внимателно всички части и прорези
• Натиснете бутона, за да извадите батерията
• Контролно съединение на удължител

Отворете опаковката внимателно и проверете дали съдържа всички компоненти. Следните 
артикули трябва да са там:

1. Зарядно устройство
2. Батерия
2. Батерия
4. ръководство с инструкции и гаранционна карта

Polnjenje baterije

Избягвайте да излагате батерията на крайности, включително високи температури или 
удари. В противен случай електролитният разтвор би се разлял, което би довело до 
увреждане.
Преди зареждане се уверете, че повърхността на батерията е чиста и суха.
Батерията на този продукт не е напълно заредена преди доставката. Трябва да има 
достатъчно мощност преди първата употреба.
Не зареждайте батерията прекалено дълго и не изразходвайте цялата мощност в резервоара 
за сапун; в противен случай батерията ще се повреди.
Не можете да предявявате иск до основния отдел по сигурността за повреда, причинена 
заради неправилна употреба.

Ако батерията с достатъчно заряд има къс живот, то тогава тя трябва да бъде сменена - 
батерията е изтощена.
Ако батерията с налична енергия е с по-къс живот, тя трябва да бъде сменена.
Трябва да използвате само батерията, включена в оригиналното оборудване.
Винаги не забравяйте да спазвате всички съответни мерки за безопасност, стандарти за 
сигурност и екологични предписания.
Поставете зарядното в стая с температурен диапазон от +10 до +22 градуса по Целзий, за да 
предотвратите навлизането на влага.

1. Уверете се, че превключвателят е "изключен".

2. Свържете адаптера към съответния съединител на батерията.

3. Проверете дали мощността съответства на номиналните стойности на зарядното 

устройство и адаптера.

4. Червената светлина на зарядното устройство показва, че батерията се зарежда. От друга 

страна, ако зеленият индикатор мига, това означава, че зареждането е завършено.

5. Средното време за зареждане на батерията е 2 часа.

6. Когато зареждането приключи, изключете конектора от източника на захранване и след 

това изключете конектора на батерията.

7. Използвайте батерията редовно, за да сте сигурни, че тя се зарежда поне на всеки три 

месеца.



Условия за работа:

Поддържайте температура на зареждане от 0 ° C до 45 ° C както за батерията, така и за 
зарядното устройство. Освен това температурата на разреждане от -1 ° CTC е около 60 ° C за 
батерията.

Инструкции за работа:

При използване, моля, облечете се подходящо и използвайте работни ръкавици.
Уверете се, че коланът е в изправност преди всяка употреба.
За редовна употреба трябва да са достъпни предпазен превключвател и превключвател за 
стартиране / изключване.
Захранването трябва да бъде изключено, преди да пускане на стартовия ключ. Спрете да 
използвате устройството, ако превключвателят не работи правилно.
Уверете се, че напрежението на захранването съвпада с напрежението, посочено на 
табелката. Носенето на защитно оборудване и осигуряването на изправността ще намали 
риска от нараняване.
Потвърдете работната честота, за да се уверите, че тя е в изправност.
Никога не режете мокри или сухи клони с диаметър над 60 мм и 20 мм, за да спестите 
използването на електрическата батерия и да получи най-доброто изживяване при рязане.
Изключете превключвателя на захранването и внимавайте с кутията на батерията, когато 
режете, за да избегнете процеса.

Внимание

1. Ръката ви трябва да е на 15 см от режещото острие, докато устройството работи. Уверете 
се, че ръката ви не докосва ръба на ножа.

2. Избягвайте да режете по-големи и дебели клони с това устройство. В противен случай 
острието ще се деформира.

3. Поставете батерията във водоустойчива опаковка при влажно време. Освен това 
избягвайте да използвате това устройство в дъждовни дни.

4. Уверете се, че връзката между батерията и подрязването е прекъснато след всяка 
употреба. Освен това превключвателят на захранването трябва да бъде затворен. Моля, 
поставете всичко в съответната кутия с инструменти.

5. Ако верижният ви трион не реже гладко, проверете дали острието не е тъпо, или 
електричеството не се е изчерпало.

Почистване и поддръжка

Сервизният център трябва да изпълнява всякаква ремонтна дейсност, която не е спомената 
тук. Само оригинални части могат да се използват, за да може да се запази безопасността.

Преди да започнете ремонта, не забравяйте да затворите оборудването. Прекъснете 
връзката на инсталацията и батерията и съхранявайте батерията в опаковката й.

Когато боравите с предпазни остриета, използвайте защита за ръцете. Това ще предотврати 
надраскването от острия нож. Почистването и поддръжката след първоначалното такова е от 
огромно значение. Това гарантира дългосрочното и стабилно обслужване на оборудването.



Чистене

Никога не потапяйте устройството във вода или никога не го пръскайте, тъй като това 
може да причини токов удар. Уверете се, че моторното отделение, вентилаторът и 
дръжката на оборудването са чисти. Можете да използвате почистващия препарат за 
четки или влажна кърпа за почистване.
Никога не използвайте друг препарат, за да избегнете трайна повреда на оборудването. 
Не забравяйте да почистите острието внимателно, след като го използвате. За почистване 
на острието можете да използвате мазна кърпа.
Отстранете остатъците като прах от предната турбулентна покривна плоча след работа в 
продължение на 8 часа.

Съхранение

1. Не настройвайте SS3S в изключително студена среда, за да сте сигурни, че батерията е 
напълно заредена.
2. Извадете батерията преди съхранение, ако няма да използвате оборудването дълго 
време. 
3. Съхранявайте зарядните устройства и батериите в кутията с инструменти. Това ще 
предотврати навлизането на влага и прах в батериите. Освен това не забравяйте да 
изключите оборудването.
4. Уверете се, че превключвателят е изключен или включен
5. Съхранявайте батерията на сухо място.
6. За продължително съхранение, температурата трябва да бъде (TC ~ 3 (rc). Освен това се 
уверете, че горими вещества и батерията са на 1,5 м една от друга.
7. За да предотвратите влошаване на оборудването и да увеличите експлоатационния 
живот, се уверете, че батерията се съхранява в напълно заредено състояние. Зареждайте 
и разреждайте батерията редовно, когато не я използвате. Освен това никога не 
включвайте превключвателя, докато държите батерията.

Ако имате нужда от резервни части, докато ремонтирате устройството, използвайте само 
оригинални такива. Ще ви предоставим тези качествени части.

• батерия
• Празно зарядно
• мотор
• Тяло с двигател
• Други аксесоари

Клауза за гаранция

Този продукт се предлага с 3 месеца гаранция. Тя обаче не покрива следните точки:

• Претоварване
• Всяко естествено разкъсване и износване
• Щети в резултат на липса на рутинна поддръжка
• Неподходяща употреба или други изкуствени повреди
• Щети, причинени от неправилно транспортиране.
• Ремонт на продукти от незаконен сервиз
• Щети, причинени от природно бедствие като наводнение, мълния и др.
• Не попълване на картата за гаранция, при закупуване на устройството
• Използване на неоторизирани батерии и аксесоари

Имайте предвид следните неща, за да избегнете спорове:

Ако не получавате ремонтни услуги по време на гаранционния период, ние ще начислим 
таксите за ремонт


