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1. Informații privind siguranța 

Înainte de a utiliza scula pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni atât 

pentru siguranța dumneavoastră, cât și a celorlați. Păstrați manualul într-un loc sigur și puneți-l la 

dispoziția oricărui proprietar nou, pentru a vă asigura că informațiile de aici sunt întotdeauna 

disponibile. 

2. Simboluri de siguranță 

Această secțiune include instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea acestei scule. 

2.1. Simboluri prezente în manual 

 

 Simbol de pericol 

 Riscul de tăiere sau vătămare gravă 

Suprafață fierbinte 

Simbolul instrucțiunilor 

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni 

Purtați mănuși de protecție 

Purtați ochelari de protecție 

 Purtați încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă 

Nu utilizați foarfeca electrică dacă plouă sau pe crengi umede 
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Nu o aruncați împreună cu deșeurile menajere 

2.2. Simbolurile de pe acumulator 

 

   Acumulator litiu-ion, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere 

 Nu expuneți acumulator la flăcări, poate exploda 

 Nu dezasamblați acumulatorul 

 Acumulatorul poate fi reîncărcat și reciclat. Acumulatorii eliminați trebuie colectați respectând 

mediul înconjurător 

2.3. Simbolurile de pe încărcător 

 Indicație de pericol 

  Utilizați încărcătorul numai în spații închise 

  Clasa de izolație II 

 Sculă electrică, nu o aruncați împreună cu deșeurile menajere 

3. Informații generale privind siguranța pentru sculele electrice 

 Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță! 

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate provoca electrocutare și/sau vătămări grave. 

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță pentru utilizările ulterioare. 

Termenul „sculă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la sculele cu cablu conectate la 

rețeaua electrică și la sculele cu acumulator. 

3.1. Siguranța zonei de lucru 

• Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele de lucru dezordonate și întunecate pot 
provoca accidente.  
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• Nu utilizați scula electrică în atmosfere inflamabile sau explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, 
gazelor sau pulberilor inflamabile. Scula electrică poate genera scântei capabile să aprindă pulberi 
sau gaze inflamabile. 

• Nu permiteți copiiilor și trecătorilor să se apropie în timp ce utilizați scula electrică. Orice neatenție 
poate duce la pierderea controlului sculei. 

3.2. Siguranță electrică pentru încărcător 

• Ștecărul încărcătorului trebuie să fie compatibil cu priza de alimentare. Nu schimbați priza. Nu 
schimbați ștecărul pentru nici un motiv. Nu utilizați adaptoare dacă ștecărul sculei are împământare. 
Utilizarea corectă a ștecărelor nemodificate cu prize compatibile reduce riscul de electrocutare. 

• Evitați contactul corpului cu suprafețele cu împământare, cum ar fi țevi, radiatoare, răcitoare. Există 
un risc crescut de electrocutare dacă corpul intră în contact cu obiecte care se descarcă la sol. 

• Nu expuneți scula la ploaie sau condiții umede. În cazul în care intră apă în încărcător, există riscul de 
electrocutare.  

• Nu trageți cablul. Nu utilizați cablul pentru a muta, trage sau deconecta încărcătorul.  

• Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite și părți în mișcare. Un cablu 
deteriorat sau încurcat poate crește riscul de electrocutare. 

• Dacă utilizați încărcătorul în exterior, folosiți un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în 
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat reduce riscul de electrocutare. 

• Dacă nu este posibil să evitați utilizarea încărcătorului într-o zonă umedă, folosiți o sursă de 
alimentare cu întrerupător diferențial RCD. Utilizarea unui întrerupător diferențial reduce riscul de 
electrocutare. 

3.3. Avertismente privind utilizarea sculelor 

• Nu suprasolicitați scula, alegerea unei scule adecvate pentru acest scop face munca mai sigură și mai 
eficientă. 

• Nu utilizați scula dacă întrerupătorul nu funcționează corect. Scula trebuie reparată dacă 
întrerupătorul nu funcționează corect. 

• Scoateți acumulatorul din sculă înainte de a efectua reglări, reparații și înainte de a o depozita. Acest 
lucru va reduce riscul de pornire accidentală a sculei. 

• Nu lăsați scula la îndemâna copiilor, nu permiteți persoanelor neinstruite să folosească scula. 

• Efectuați întreținerea sculei. Verificați scula și componentele în mișcare, componentele deteriorate 
pot provoca accidente și răni. Întreținerea corectă a sculei poate reduce riscul producerii unui 
accident. 

• Mențineți lama ascuțită și curată. Acest lucru face ca scula să fie mai ușor de controlat și reduce riscul 
de blocare a acesteia. 

• Citiți manualul înainte de a utiliza scula, alegeți corect scula și accesoriile pentru a evita accidentele. 

3.4. Avertismente privind utilizarea sculelor cu acumulator 

• Utilizați numai încărcătorul specificat de producător. Utilizarea altor încărcătoare poate duce la 
deteriorarea acumulatorului și poate provoca un risc de incendiu și explozie. 

• Scula este concepută pentru a fi utilizată numai cu acumulatorul original. Utilizarea altor acumulatori 
poate duce la deteriorarea sculei și poate crește riscul de rănire. 
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• Acumulatorul nu trebuie depozitat lângă piese metalice (cum ar fi monede, capse, cuie, șuruburi). 
Un scurtcircuit poate provoca un incendiu. 

• Utilizarea incorectă poate duce la scurgerea lichidului din acumulator. În cazul contactului cu lichidul, 

clătiți bine cu apă și consultați un medic. Lichidul scurs din acumulator poate provoca leziuni și 

arsuri. 

 

3.5. Siguranța personală 

• În timp ce utilizați scula, fiți concentrat, atent, folosiți bunul simț. Nu utilizați scula dacă sunteți prea 
obosit sau sub influența medicamentelor, drogurilor, alcoolului sau a altor substanțe. 
Un moment de neatenție poate provoca vătămări corporale grave. 

• Utilizați echipamentul individual de protecție specificat în acest manual pentru a reduce riscul de 
vătămare corporală. 

• Transportarea sculei cu întrerupătorul în poziția ON (PORNIT) și degetul pe declanșator poate 
provoca pornirea accidentală. 

• Scoateți toate cheile și uneltele de reparat înainte de a porni întrerupătorul. O cheie atașată 
componentelor în mișcare poate provoca vătămări corporale. 

• Mențineți-vă echilibrul. Mențineți echilibrul corect al corpului în orice situație. Acest lucru permite 
un control mai bun al sculei în cazul unor situații neprevăzute. 

• Folosiți îmbrăcăminte adecvată. Nu utilizați scula dacă purtați haine largi sau bijuterii. Nu vă 
apropiați cu hainele, mănușile și părul de componentele în mișcare pentru a evita prinderea lor în 
sculă. 

4. Instrucțiuni speciale de siguranță 

4.1. Instrucțiuni speciale de siguranță pentru foarfeca electrică 

• Nu permiteți trecătorilor și altor persoane să se apropie la o distanță mai mică de 1,5 m de lamă și 
nu manipulați scula în timp ce lama este în mișcare. Mențineți o distanță minimă de 15 cm față de 
lamă. Utilizarea atentă a sculei poate evita rănirea. 

• Manipulați scula numai cu lama blocată. Protejați lama în timpul depozitării pentru a reduce riscul 
de rănire. 

4.2. Alte instrucțiuni de siguranță 

 Purtați îmbrăcăminte adecvată și încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă. 

Utilizați mănuşi de protecţie. 

Utilizați ochelari de protecție 
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• Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi prinse în componentele în mișcare. 

• Fiți concentrat, atent, folosiți bunul simț atunci când utilizați scula. Nu utilizați scula dacă sunteți 
prea obosit sau sub influența medicamentelor, drogurilor, alcoolului sau a altor substanțe. 

• Nu utilizați foarfeca electrică dacă plouă. 

• Scula este concepută pentru tăierea crengilor, nu se utilizează pe lemn tare sau alte obiecte. 

• În cazul blocării sculei, nu încercați să deblocați lama înainte de a opri scula prin punerea 
întrerupătorului în poziția OFF (OPRIT). 

• Înainte de a începe tăierea, verificați dacă nu există obiecte și cabluri ascunse între crengi. 

• În timpul utilizării, țineți scula ferm cu o mână, iar lama la o distanță de cel puțin 15 cm de cealaltă 
mână și de restul corpului. 

• Nu utilizați scula în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile pentru a evita riscul de incendiu sau 
explozie. 

• Uzura lamei trebuie verificată la intervale regulate și lama ascuțită. Lamele boante suprasolicită 
scula. Deteriorările rezultate din utilizarea cu lamele în stare neadecvată nu sunt acoperite de 
garanție. 

• Nu încercați să reparați singur scula, duceți-o întotdeauna la centrele de service dacă necesită 
reparații. Toate operațiunile de reparație și întreținere care nu sunt descrise în acest manual trebuie 
efectuate de centrul de service. 

4.3. Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele cu acumulator 

• Încărcătorul este proiectat pentru utilizare în spațiu închis. Operațiunile de încărcare trebuie 
efectuate în interior. 

• Scoateți acumulatorul înainte de a curăța încărcătorul pentru a evita deteriorarea și riscul de 
electrocutare. 

• Nu expuneți acumulatorul la lumina directă a soarelui sau la lumină foarte puternică. Nu-l așezați pe 
suprafețe fierbinți. Ar putea cauza explozia acumulatorului. 

• Lăsați acumulatorul să se răcească complet înainte de încărcare. 

• Nu dezasamblați și nu deteriorați acumulatorul pentru a evita rănirea. 
 
4.4. Utilizarea corectă a încărcătorului 

• Utilizați încărcătorul numai cu acumulatori reîncărcabili. Altfel ar putea provoca incendii şi explozii. 
Utilizați numai încărcătorul original. 

• Verificați întotdeauna încărcătorul, cablul și ștecărul înainte de fiecare utilizare. Dacă este 
deteriorat, mergeți la centrul de service pentru reparații sau înlocuire. Nu utilizați încărcătoare 
deteriorate. Pentru a menține scula în condiții de siguranță, nu încercați să reparați încărcătorul 
deteriorat. 

• Verificați dacă tensiunea încărcătorului corespunde cu cea a acumulatorului, în caz contrar poate 
provoca vătămări corporale. 

• Mențineți încărcătorul curat, ferit de medii umede și ploaie. Nu utilizați încărcătorul în exterior, 
murdăria și apa pot provoca deteriorarea încărcătorului și vătămatrea corporală. 

• Încărcătorul este proiectat pentru a fi utilizat împreună cu acumulatorii originali, în caz contrar 
poate provoca risc de incendiu sau explozie. 

• Nu utilizați încărcătoare deteriorate, reduce riscul de rănire. 

• Nu folosiți încărcătorul pe suprafețe inflamabile (ex. hârtie) 
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• Acumulatorul furnizat nu este complet încărcat; trebuie încărcat timp de 2,5 ore înainte de prima 
utilizare. 

• Durata normală de încărcare este de 2,5 ore, nu încărcați acumulatorul prea mult pentru a evita 
deteriorarea acestuia. 

4.5. Atenție (Riscuri reziduale) 

Utilizați scula cu atenție pentru a evita următoarele riscuri:  

• Tăieturi și răni cauzate de marginile ascuțite 

• Utilizarea timp îndelungat sau în poziții incorecte poate duce pe termen lung la probleme de 
sănătate. 

 Atenție! 

Scula poate produce unde electromagnetice și poate interfera cu dispozitivele electromedicale. Se 

recomandă să consultați un medic înainte de a utiliza această sculă concomitent cu dispozitivele 

electromedicale. 

 Atenție! 

Nu atingeți lama când acumulatorul este montat pe sculă.  

Păstrați o distanță minimă de 15 cm între lamă și fiecare parte a corpului. 

Nu permiteți staționarea trecătorilor și altor persoane la o distanță mai mică de 1,5 m. 

 Atenție! 

În situații de utilizare foarte dificile, lama și mânerul pot atinge temperaturi ridicate. Se recomandă 

manipularea cu atenție a foarfecelor folosind mănuși de protecție. 

 

Măsurători ale zgomotului și vibrațiilor: 

Nivelul presiunii acustice: < 70 dB(A) 

Vibrația maximă în timpul utilizării: < 2,5 m/s2 

5. Destinația de utilizare 

Scula se utilizează exclusiv pentru tăierea crengilor. 

O altă utilizare decât cea indicată poate deteriora scula și poate determina situații periculoase. 

Scula este destinată utilizării de către adulți, nu se utilizează în cazul în care plouă și nici pe plante sau 

tufe umede. 

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de nerespectarea acestui manual. 
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 Înainte de a utiliza scula, verificați dacă lama este bine ascuțită. Deteriorarea datorată utilizării 

unei lame neascuțite nu este acoperită de garanție. 

6. Descrierea funcției 

Scula este construită din oțel SK5 de înaltă rezistență. Lamele rezistente și design-ul ușor fac ca aceasta 

să fie ușor de utilizat cu o singură mână. Este posibil să apropiați mai mult lama de crengile care 

urmează să fie tăiate, tăierea are loc treptat și nu dăunează plantei. 

În caz de pericol sau defecțiune eliberați declanșatorul, lama se va deschide complet pentru a evita 

deteriorarea sau rănirea. 

7. Prezentare generală a sculei 

1) Lamă mobilă 

2) Lamă fixă  

3) Mecanism de fixare a lamei 

4) Declanşator 

5) Mâner 

6) Întrerupător 

7) Indicator acumulator 

8) Acumulator 

9) Încărcătoare 
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8. Lista componentelor 

Deschideți cu atenție ambalajul și verificați dacă există toate componentelor enumerate mai jos: 

- Foarfecă electrică 
- 2 Acumulatori 
- Încărcător 
- Cutie de scule 
- Manual de utilizare 
- Certificat de garanție 

9. Specificații tehnice 

 

Foarfecă electrică 

1 Dimensiunea maximă de tăiere 30 mm (crengi verzi) 

15 mm (crengi uscate)  

2 Tensiune nominală Curent continuu 14,4V  

3 Putere nominală 150 W 

4 Curent nominal 10,0 A 

5 Curent maxim ≥35 A 

6 Clasa de izolație Ⅱ 

7 Masă 0,9 Kg 

Acumulator (litiu-Ion) 

1 Capacitate 2,5 Ah 

2 Tensiune 14,4V 

3 Durata de funcționare Până la 3,5 ore * 

4 Masă acumulator 0,25 kg 

Încărcător 

1 Tensiune de alimentare 100-240V CA, 50-60Hz 

2 Tensiune de ieșire 16,8V CC  

3 Curent de încărcare 1,0 A 

4 Clasa de izolație Ⅱ 

5 Durata de încărcare 2,5 ore 

*25 tăieri/min — Ø de tăiere = 15 mm — temp. = 20°C 

10. Reîncărcarea acumulatorului 

 Nu expuneți acumulatorul la condiții extreme, cum ar fi temperaturi excesive sau șocuri. 

Scurgerea lichidului din acumulator poate duce la rănire. 



11 
 

 Deconectați acumulatorul de la sculă înainte de încărcare. 

Asigurați-vă că acumulatorul este uscat și curat înainte de încărcare. 

• Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a-l utiliza pentru prima dată. 

• Acumulatorul nu este încărcat complet la cumpărare, reîncărcați-l timp de 2,5 ore înainte de a-l 
folosi pentru prima dată.  

• Încărcați acumulatorul când indicatorul cu LED clipește. 
 

• Nu încărcați acumulatorul mai mult de 5 ore, nu lăsați ca acumulatorul să se descarce complet 
pentru a evita reducerea duratei de viață funcțională. 

• Acumulatorul trebuie înlocuit dacă durata de funcționare devine insuficientă. Utilizați numai 
acumulatorii originali furnizați de producător. 

• Respectați instrucțiunile privind siguranța și mediul în timpul fiecărei etape. 
 

10.1. Procedura de încărcare a acumulatorului 

• Reîncărcați în spațiu închis, la o temperatură cuprinsă între +10°C și 22°C. 

• Introduceți corect acumulatorul în încărcător. 

• Asigurați-vă că caracteristicile încărcătorului și acumulatorului sunt în concordanță înainte de a 
începe încărcarea. 

• LED-ul roșu de pe încărcător indică faptul că încărcarea este în desfășurare, LED-ul verde indică 
faptul că acumulatorul este complet încărcat. Durata medie de încărcare este de 2,5 ore. 

• Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat cel puțin o dată la 4 luni în perioadele de inutilizare.  

11. Mediul de lucru 

• Mențineți temperatura ambiantă între 0°C şi 45°C în timpul încărcării şi între -10°C şi 60°C în timpul 
utilizării. 

• Mențineți temperatura sculei între -5°C şi 30°C în timpul utilizării. 

• A nu se utiliza în atmosfere explozive sau în apropierea materialelor sau a lichidelor inflamabile 

• A nu se utiliza pe vreme ploioasă sau pe crengi umede 

12. Asamblare inițială 

Verificați dacă foarfecele și acumulatorii sunt curați și uscați, apoi introduceți acumulatorul în locașul 

corespunzător al foarfecii. 
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13. Proceduri de lucru inițiale 

  Luați-vă mănuși și îmbrăcăminte adecvată înainte de a utiliza această sculă. Verificați scula 

înainte de a începe lucrul și dacă întrerupătorul principal funcționează corect. Foarfeca 

trebuie să se oprească atunci când declanșatorul este eliberat. Nu utilizați foarfeca în caz 

de funcționare defectuoasă a întrerupătorului. Verificați dacă tensiunea acumulatorului 

corespunde tensiunii sculei. 

 Când lama este oprită, poate dura ceva timp înainte de a se opri. Nu atingeți lama în timp ce 

este în mișcare pentru a evita riscul de vătămare corporală sau rănire.  

 

· Apăsați butonul de pornire. După semnalul acustic, apăsați butonul de două ori în secvență rapidă 
pentru a deschide lamele. Foarfeca va fi funcțională după un alt semnal acustic.  

· Pentru a proteja foarfeca și acumulatorul de eventuale deteriorări, nu depășiți dimensiunile de 
tăiere. Nu tăiați crengi de dimensiuni mai mari decât cele menționate în specificațiile tehnice. 

· În cazul în care lama este blocată, eliberați declanșatorul și lama va reveni automat la poziția 
maximă de deschidere. 
 

Atenție: Nu forțați lama în lateral pentru a nu deteriora firul.  

Controlați frecvența de funcționare a foarfecii pentru a verifica condițiile corecte de funcționare ale 

acesteia. 

14. Instrucțiuni de tăiere 

 Purtați îmbrăcăminte potrivită pentru muncă și încălțăminte cu talpă antiderapantă. 
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 Purtați mănuși de protecție 

 Purtați ochelari de protecție 

 Pericol de tăiere și vătămări corporale grave 

Atenție! 

În situații de utilizare foarte dificile, lama și mânerul pot atinge temperaturi ridicate. Se recomandă 

manipularea cu atenție a foarfecelor folosind mănuși de protecție. 

 

• Pentru a tăia, așezați lama pe creanga care urmează să fie tăiată și apăsați declanșatorul.  

• În timp ce utilizați scula, țineți cealaltă mână și orice altă parte a corpului la o distanță minimă de 
15 cm față de lamă. 

• Nu permiteți staționarea trecătorilor și altor persoane la o distanță mai mică de 1,5 m. 

• Lama se poate deteriora sau bloca dacă încercați să forțați tăierea crengilor prea mari. 

• Nu manipulați scula în timpul fazei de tăiere, poate fi periculos. 

• Nu utilizați scula în cazul în care plouă sau în încăperi umede. 

• După utilizare, opriți întrerupătorul și scoateți acumulatorul din foarfecă. 
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Atenție: în caz de dificultate la tăiere, verificați nivelul de încărcare al acumulatorului și dacă 

lama este bine ascuțită. 

14.1. Modul de control al tăierii 

 
Foarfeca electrică KV310 are două moduri de control al tăierii: 
Tăiere normală 
Tăiere treptată 
 
TĂIERE NORMALĂ 
Când foarfeca electrică este pornită, tăierea normală este implicită; aceasta înseamnă că atunci când 
declanșatorul este activat, lama taie mai departe, iar când declanșatorul este eliberat, lama se deschide. 
 
TĂIERE TREPTATĂ 
Pentru a schimba modul de control al tăierii, trebuie să țineți declanșatorul apăsat timp de 2 secunde, 
până când auziți un sunet care indică faptul că modul de control al tăierii a fost schimbat de la normal la 
treptat. 
 
În modul de control al tăierii treptate, lama se mișcă în funcție de cât de tare este apăsat declanșatorul, 
adică dacă declanșatorul este apăsat o jumătate de cursă, lama se mișcă treptat pe jumătate spre 
deschiderea sa.  

15. Întreținere și curățare 

Sculele care necesită reparații trebuie duse la centrul de service pentru clienți. Utilizarea 

exclusivă a pieselor originale va asigura funcționarea corectă și sigură a sculei. 

  Deconectați acumulatorul de la sculă înainte de verificarea, întreținerea, repararea sau 

curățarea acesteia pentru a evita riscul de pornire accidentală. 

 Atenție! 

În situații de utilizare foarte dificile, lama și mânerul pot atinge temperaturi ridicate. Se recomandă 

manipularea cu atenție a foarfecelor folosind mănuși de protecție. 

Luați-vă mănuși de protecție înainte de a efectua operațiuni pe lamă.  

Verificarea regulată a sculei o va face sigură și fiabilă. 
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• Nu stropiți scula cu apă și nu o introduceți în apă, poate provoca scurtcircuite în interiorul acesteia. 

• Mențineți mânerul și orice dispozitiv de ventilație a motorului curate, utilizați o cârpă pentru a 
curăța scula. Nu utilizați detergenți pentru a curăța scula pentru a evita deteriorarea suprafețelor. 

• Curățați lama după fiecare utilizare, protejați-o cu ulei sau spray de protecție. 

• După o utilizare prelungită de 8 ore, deschideți capacul declanșatorului sculei și îndepărtați 
reziduurile de lemn și alte impurități. 

15.1. Ascuțirea 

• Ascuțirea este foarte importantă pentru a menține lama în stare bună de funcționare și pentru a 
asigura durabilitatea acesteia. 

• Scula este livrată cu accesorii de ascuțire. 

• Verificați întotdeauna starea lamei înainte de a începe lucrul. Intervalele de ascuțire trebuie 
adaptate în funcție de tipul de lemn tăiat (diametru și duritate) și de frecvența de lucru. 
Firul lamei trebuie verificat frecvent în prima perioadă de lucru pentru a determina intervalele de 
ascuțire cele mai potrivite (verificați la fiecare 15 minute de lucru pentru a calcula frecvența). 

15.2. Ungerea lamelor 

Operațiunea de ungere a lamelor trebuie efectuată la fiecare 2-3 zile de lucru pentru a asigura 

funcționarea corectă a sculei și pentru a evita frecarea între lame. 

• Deschideți lamele foarfecii electrice. 

• Opriți scula și scoateți acumulatorul. 

• Aplicați vaselină între lama mobilă și cea fixă (vezi imaginea de mai jos). 

• Introduceți acumulatorul în sculă. 

• Porniți foarfeca electrică și apăsați declanșatorul de câteva ori pentru ca vaselina să intre între 

lame. 

• Curățați lamele de vaselina în exces. 

 

 

15.3. Operațiuni de demontare și lubrifiere 

Întreținerea generală, curățarea, lubrifierea și înlocuirea lamelor necesită operațiuni de dezasamblare și 

asamblarea a foarfecii electrice. 
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Capacul este fixat pe foarfeca electrică cu 2 șuruburi. Șurubul central este fixat cu o piuliță reglabilă care 

este blocată în poziție de un opritor. Fixarea piuliței mecanismului de transmisie este asigurată de un 

singur șurub.  

 

Prin scoaterea capacului, clemei de reglare, piuliței mecanismului de transmisie și a șurubului central 

puteți accesa, întreține, curăța, lubrifia și înlocui lamele atunci când este necesar.  

 

Se recomandă lubrifierea mecanismului de transmisie la fiecare 3-4 zile de lucru pentru a asigura durata 

de viață corespunzătoare a sculei. 

 

 
 

 

A. Deșurubați șuruburile capacului (1) B. Scoateți capacul (2) 

  
C. Slăbiți șurubul clemei de reglare cu o cheie 
hexagonală M4 (3). Scoateți șurubul (3) și clema 
de reglare (4). Slăbiți piulița cu o cheie și 
scoateți-o (5). Scoateți șurubul central (6). 

D. Scoateți lama (7) și aplicați vaselina (8) pe dinți. 

A B 

C D 
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E. Curățați temeinic pentru a îndepărta vaselina 
veche (9) și aplicați noua vaselină pe lama fixă 
(10). 

F. Montați din nou lama mobilă (11). 

  
G. Introduceți șurubul central (12). 
Strângeți piulița cu o cheie (13). 

Amplasați clema cu piulița și montați șurubul 

(14). 

Strângeți șurubul cu o cheie hexagonală M4 

(15). 

H. Puneți la loc capacul (16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Strângeți cele 2 șuruburi ale capacului (13). 

 

E F 

G H 

I 
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15.4. Calibrarea 

Pentru a înlocui motorul sau mecanismul de transmisie, este necesar să recalibrați foarfeca electrică. 

 

Pentru a efectua calibrarea, urmați pașii de mai jos: 

1) Scoateți lamele superioare și inferioare 
2) Introduceți acumulatorul 
3) Apăsați declanșatorul şi ţineți-l apăsat. Apăsați întrerupătorul de alimentare. 
4) Țineți declanșatorul apăsat cel puțin 10 secunde. 
5) Eliberați declanșatorul când auziți motorul rotindu-se. 
6) Motorul electric se rotește în timpul calibrării. Când motorul se oprește din rotire, calibrarea 

este completă. 
7) Montați din nou lamele conform indicațiilor din capitolul 15.2 

16. Depozitarea 

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l țineți minte înainte de a depozita foarfeca electrică sunt 
acumulatorii litiu-ion. Asigurați-vă că acumulatorii sunt complet încărcați. 
Păstrarea acumulatorului pentru o perioadă lungă de timp cu un nivel redus de încărcare va deteriora 
acumulatorul, fapt care duce la anularea garanției. 

1) Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat. 
2) Evitați depozitarea sculei în medii extrem de calde sau reci. 
3) Dacă scula nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp, scoateți acumulatorul înainte de 
depozitare. 
4) Acumulatorii și încărcătoarele trebuie amplasate într-un loc sigur pentru a împiedica 
pătrunderea căldurii, prafului și umidității. 
5) Acumulatorii trebuie depozitați într-un mediu uscat. 
 

Temperaturi de depozitare recomandate: 

 

Mai puțin de 1 lună -20°C ~ +60°C 

Mai puțin de 6 luni  -10°C ~ +35°C 

Mai mult de 6 luni 0°C ~ +30°C 

 

• Acumulatorul trebuie ținut la o distanță de cel puțin 1,5 m față de eventualele substanțe 
inflamabile. 

• Pentru o bună întreținere a acumulatorului, încărcați-l complet înainte de depozitare. Reîncărcați 
cel puțin o dată la 4 luni în perioade lungi de inutilizare. 

17. Indicații pentru sculă și semnale de alarmă 

17.1. Indicație de încărcare 

Pentru a determina nivelul de încărcare a acumulatorului, foarfeca este echipată cu un LED ale cărui 

funcții sunt prezentate în tabel. 
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LED Nivelul de încărcare 
Verde 100% –60% 

Portocaliu 60% –20% 
Roşu 20% –10% 

Roșu intermitent Mai puțin de 10% 

 

Când lumina verde este aprinsă, acumulatorul este încărcat și foarfeca gata de funcționare. În funcție de 
variabilele de operare, cum ar fi diametrul de tăiere, densitatea lemnului și frecvența de tăiere, o 
încărcare obișnuită a acumulatorului durează 3 ore. 
  

Când lumina roșie clipește, trebuie să încărcați acumulatorul cât mai curând posibil. 

17.2. Semnale de alarmă pentru sculă 

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 10 minute, foarfeca electrică se va opri automat. 

 

Semnal Interval Descrierea indicației 

1 lung 0,1 secunde Pornire și oprire - Activare mod stand-by 

4 scurte 0,1 secunde 
Foarfeca electrică se oprește din cauza acumulatorului 

descărcat. Încărcați acumulatorul. 

8 scurte 0,1 secunde După 9 încercări de a tăia o creangă prea mare 

 

Observație: foarfecele care au tăiat mai mult de 100.000 de ori necesită inspecție și întreținere 

completă. Vă rugăm să contactați distribuitorul local 

18. Eliminarea 

• Scoateți acumulatorul din sculă; aruncați separat acumulatorul, scula, accesoriile și ambalajul, în 

funcție de tipul de material.  

•  Nu aruncați scula împreună cu deșeurile menajere. 

• Duceți scula la un centru de colectare a deşeurilor. Piesele metalice și din plastic pot fi reciclate. 

Pentru mai multe informații, contactați centrul de service. 

•  Nu aruncați acumulatorul între deșeurile menajere, nu-l ardeți, nu-l introduceți în apă. În 

cazul scurgerilor de gaze sau lichide, acumulatorul poate provoca daune mediului și sănătății. 
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• Înainte de a elimina acumulatorul, descărcați-l complet. Se recomandă acoperirea poliilor cu bandă 

adezivă pentru a preveni scurtcircuitele. Nu dezasamblați acumulatorul. 

• Aruncați acumulatorii în conformitate cu reglementările locale. Acumulatorul trebuie dus la un 

centru de colectare a deşeurilor şi eliminat respectând mediul înconjurător. Pentru informații 

detaliate privind eliminarea deșeurilor, vă rugăm să vă adresați birourilor locale sau centrului nostru 

de service. 

• Aruncați crengile tăiate în containerele de colectare desemnate. Nu aruncați printre deșeurile 

menajere. 

19. Piese de schimb 

Producătorul poate furniza piese de schimb originale de înaltă calitate: 

• Acumulatori 

• Încărcător 

• Lame 
 

Vă rugăm să contactați centrul nostru de service, dacă este necesar. 

20. Garanţie 

Garanția este de 24 de luni pentru utilizatorii privați și de 12 luni pentru utilizatorii profesioniști. 

Garanția acoperă componentele mecanice, inclusiv acumulatorul, încărcătorul, motorul și mecanismul 

de transmisie. Garanția se anulează în următoarele cazuri: 

 

• Utilizarea necorespunzătoare a sculei  

• Întreținerea nu este efectuată în modul indicat în acest manual de utilizare 

• Modificări aduse sculei 

• Deteriorarea sculei chiar și din greșeală 

• Deteriorări datorate reparațiilor efectuate de personal necalificat 

• Evenimente naturale 

• Nerespectare intervalelor de încărcare a acumulatorului 

• Componentele supuse uzurii în timpul utilizării normale sunt excluse din garanție (ex. lamele). 
 

Această garanție va fi aplicată numai în cazul în care cumpărătorul a completat FIECARE PARTE a 

certificatului de GARANȚIE, indicând numărul de serie al sculei, data la care a fost cumpărată 

(corespunzătoare documentului de vânzare) și ștampila vânzătorului, și l-a expediat în momentul 

cumpărării. 

Cumpărătorul trebuie să păstreze, de asemenea, o copie a documentului de vânzare (chitanță fiscală, 

factură) și a certificatului de garanție trimis: o copie a acestor documente trebuie livrată Vânzătorului 

sau Centrului de service Autorizat împreună cu scula care urmează să fie reparată. În lipsa documentelor 

de mai sus, scula va fi, în orice caz, considerată în afara garanției. 
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21. Depanare 

Scula trebuie reparată numai de către personalul calificat al centrelor noastre de service, folosind doar 

piese originale ca piese de schimb. 

Acest lucru va asigura durabilitatea și siguranța sculei. 

 

Problemă Cauză posibilă Măsuri de remediere 

 

 

Foarfeca electrică nu 
funcționează 

Acumulator descărcat Reîncărcați acumulatorul 

Acumulatorul nu este conectat Conectați acumulatorul 

Întrerupătorul de siguranță nu 
poate fi pornit 

Deschideți pornind întrerupătorul 
de siguranţă.  

Defecțiune a întrerupătorului. Trimiteți la un centru de service 

Funcționare intermitentă 
Conexiuni interne slăbite   

Trimiteți la un centru de service Defecțiune a întrerupătorului. 

 

 

Lame fierbinți 

Lamă boantă Ascuțiți sau înlocuiți lama 

Lamă stricată Ascuțiți sau înlocuiți lama 

Lubrifiere insuficientă, ceea ce 
duce la frecare excesivă 

Lubrifiați lama 

 

 

 

Suprafață de tăiere 
defectuoasă 

Nu există lubrifiere, ducând la 
frecare excesivă 

Lubrifiați lama 

Lamă murdară Curăţați lama 

Lamă boantă Ascuțiți sau înlocuiți lama 

Rezultatul tăierii este slab. Citiți cu atenție instrucțiunile 

Acumulatorul nu este complet 
încărcat.  

Reîncărcați acumulatorul 

  

  

 

Nu se încarcă. Lumina 
roșie a încărcătorului 

clipește 

Acumulatorul nu este introdus 
corect în încărcător. 

Introduceți acumulatorul în mod 
corect.  

Acumulatorul nu este conectat 
corespunzător la priza de 
alimentare 

Conectați-l în mod corect 

Polii acumulatorului sunt murdari Curățați polii 

Acumulator deteriorat Înlocuiți acumulatorul 

Încărcător deteriorat Înlocuiți încărcătorul 
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22. Declarație de conformitate 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE  Textul original 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco 10 – 46040 Casalromano (MN) ITALIA 

 

DECLARĂ CĂ APARATUL 
 

Denumire: Foarfecă electrică pentru pomi și arbuști cu 

acumulator 

Tip: Linea Kamikaze-Volpi 

Model: KV310 
 

A FOST REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ARMONIZATE ÎN MATERIE, ÎN VIGOARE ÎN 

UNIUNEA EUROPEANĂ: 

DIRECTIVA 2006/42/CE  Directiva privid echipamentele tehnice 
DIRECTIVA 2014/30/CE  Compatibilitate electromagnetică 

DIRECTIVA 2014/35/UE  Directiva privind joasa tensiune 
 

Trimitere la standardele armonizate pertinente aplicate, sau trimiteri la alte specificații tehnice în raport cu 
care se declară conformitatea: 

 

UNI EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009 

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012 

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004 

EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 

EN 61000-3-3:2013 EN 62133:2013 
 

Persoana autorizată să întocmească dosarul tehnic: 

Nume: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Adresă: Via San Rocco 10 – 46040 Casalromano (MN) Italia 
 

Prezenta declarație de conformitate a fost emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
 

 
Casalromano, 19 noiembrie 2019     Reprezentantul legal 

         Eligio Volpi 

RO 
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