
  
 

 
Električne škarje za obrezovanje 

 
 
 
 
 
 

KV310 
 

 
 

 

 Priročnik za uporabo 

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM 
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM 

= ISO 9001 = 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco 10 

46040 CASALROMANO (MN), 
ITALIJA 



2 
 

Električne škarje za obrezovanje 

Priročnik za uporabo 

SLOVENSKI 

Stran 2 

 

 

 

 

ITALIJANŠČINA (originalna navodila) 

 

OPOZORILO: PRED PRVO UPORABO ORODJA NATANČNO IN V CELOTI PREBERITE PRIROČNIK 

ZA UPORABO TER POGLEJTE RISBE. 

Kazalo 
1. Varnost ............................................................................................................................................. 3 

2. Varnostne oznake ............................................................................................................................. 3 

3. Splošne varnostne informacije za električno orodje ........................................................................... 4 

4. Posebna navodila za varnost ............................................................................................................ 6 

5. Namen .............................................................................................................................................. 8 

6. Opis delovanja .................................................................................................................................. 9 

7. Prikaz orodja ..................................................................................................................................... 9 

8. Seznam sestavnih delov ................................................................................................................. 10 

9. Tehnične lastnosti ........................................................................................................................... 10 

10. Polnjenje baterije ......................................................................................................................... 10 

11. Delovno okolje ............................................................................................................................. 11 

12. Sestavljanje pred prvo uporabo ................................................................................................... 11 

13. Postopki pred prvo uporabo ......................................................................................................... 12 

14. Navodila za rezanje ..................................................................................................................... 12 

15. Čiščenje in vzdrževanje ............................................................................................................... 14 

16. Shranjevanje ............................................................................................................................... 18 

17. Navodila in alarmi ........................................................................................................................ 18 

18. Odstranjevanje ............................................................................................................................ 19 

19. Rezervni deli ................................................................................................................................ 20 

20. Garancija ..................................................................................................................................... 20 

21. Reševanje težav .......................................................................................................................... 21 

 



3 
 

1. Varnost 

Pred prvo uporabo orodja zaradi lastne varnosti in varnosti drugih oseb natančno preberite 
priročnik za uporabo. Priročnik shranite na varno mesto, kjer bodo informacije, ki jih vsebuje, vseskozi 

dostopne morebitnim novim lastnikom orodja. 

2. Varnostne oznake 

Ta del vsebuje varnostne oznake, ki se nanašajo na uporabo orodja. 

2.1. Simboli, ki so navedeni v priročniku 

 

 Simbol za nevarnost 

 Nevarnost ureznin in hudih poškodb 

 Vroča površina 

 Simbol za navodila 

 Natančno preberite navodila za uporabo 

 Uporabljajte zaščitne rokavice 

 Uporabljajte zaščitna očala 

 Uporabljajte zaščitno obutev s podplatom, ki ne drsi 

 Električnih škarij ne uporabljajte, če pada dež ali so veje mokre 
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 Ne odlagajte med gospodinjske odpadke 

2.2. Simboli na bateriji 

 

  Litijeva baterija, ne odlagajte med gospodinjske odpadke 

 Baterije ne izpostavljajte plamenom, saj lahko eksplodira 

 Baterije ne razstavljajte 

 Baterijo lahko reciklirate in ponovno polnite. Odslužene baterije morate odstraniti v skladu z 

načeli spoštovanja okolja 

2.3. Simboli na polnilniku baterij 

 Opozorilo o nevarnosti 

 Polnilnik baterij uporabljajte izključno v zaprtih prostorih 

 Razred izolacije II 

 Električna oprema, ne odlagajte je med gospodinjske odpadke 

3. Splošne varnostne informacije za električno orodje 

 Pozor! Natančno preberite celotna navodila za varnost! 

Če ne upoštevate navodil za varnost, lahko pride do električnega udara in/ali hudih poškodb. 

Varnostna navodila shranite za bodočo uporabo. 

Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v navodilih za varnost, se nanaša na orodja s kabli, ki so 

priključeni na električno omrežje, ali orodja na baterije. 
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3.1. Varnost na območju dela 

• Območje dela, naj bo čisto in dobro osvetljeno. Območja dela, ki niso urejena in varna, lahko 
povzročijo, da pride do hudih nesreč.  

• Električnega orodja ne uporabljajte v vnetljivem ali eksplozivnem okolju, kjer so prisotne vnetljive 
tekočine, plini ali prah. Električno orodje lahko proizvede iskre, zaradi katerih se lahko vnamejo prah 
ali vnetljivi dimi. 

• Otroci in mimoidoči naj bodo med uporabo električnega orodja na varni razdalji. Če ste nepozorni, 
lahko izgubite nadzor nad orodjem. 

3.2. Električna zaščita za polnilnik baterij 

• Vtikač polnilnika baterij mora ustrezati vtičnici. Vtičnice ne spreminjajte. Vtikača pod nobenim 
pogojem ne spreminjajte. Če je vtikač orodja ozemljen, ne uporabljajte adapterjev. S pravilno 
uporabo nespremenjenih vtikačev, ki jih vključite v kompatibilne vtičnice, boste zmanjšali tveganje za 
električni udar. 

• Ohišje ne sme priti v stik s površinami, ki so ozemljene, kot so cevi, radiatorji ali hladilniki. Če pride 
ohišje v stik s predmeti, ki so ozemljeni, se poveča tveganje za električni udar. 

• Orodja ne izpostavljajte dežju in vlagi. Če v polnilnik baterij zaide voda, lahko pride do električnega 
udara.  

• Kabla ne zvijajte in vlačite. Polnilnika baterij ne smete premikati, izklapljati in vleči, tako da 
potegujete kabel.  

• Kabel naj bo na na varni razdalji od virov toplote, olja, ostrih robov in gibljivih delov. Če je kabel zvit 
ali poškodovan, se poveča tveganje za električni udar. 

• Če polnilnik baterij uporabljate na prostem, uporabite kabelski podaljšek, ki je primeren za uporabo 
na prostem. Z uporabo primernega kabla boste zmanjšali tveganje za električni udar. 

• Če nimate druge možnosti, kot da polnilnik baterij uporabite v vlažnem okolju, za napajanje 
uporabite diferencialno stikalo RCD. Z uporabo diferencialnega stikala boste zmanjšali tveganje za 
električni udar. 

3.3. Opozorila za uporabo orodij 

• Pazite, da orodja ne preobremenite. Izberite primerno orodje glede na vrsto dela. Tako bo delo 
potekalo bolj varno in učinkovito. 

• Orodja ne uporabljajte, če stikalo ne dela pravilno. Če stikalo ne dela pravilno, morate orodje 
popraviti. 

• Pred nastavitvami, popravili in shranjevanjem orodja odklopite baterijo. Tako boste zmanjšali 
tveganje za nenamerni vklop orodja. 

• Orodje shranjujte na mestu, ki ni dostopno otrokom, in preprečite, da bi ga uporabljale osebe, ki za to 
niso usposobljene. 

• Orodje vzdržujte. Redno preverjajte orodje in gibljive dele, saj lahko poškodovani deli privedejo do 
nesreč in poškodb. Pravilno vzdrževanje zmanjša tveganje za nesreče. 

• Rezilo naj bo čisto in ostro. Tako boste orodje lažje kontrolirali. Obenem boste zmanjšali tveganje za 
blokado orodja. 

• Preden uporabite orodje, preberite navodila. Izberite pravo orodje in dodatke, da preprečite požar. 
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3.4. Opozorila za uporabo orodij na baterije 

• Uporabljajte izključno polnilnik za baterije, ki ga navaja proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko 
poškodujete baterijo in povzročite eksplozijo in požar. 

• Orodje lahko uporabljate samo z originalno baterijo. Uporaba neoriginalnih baterij lahko poškoduje 
orodje in poveča tveganje za poškodbe. 

• Baterijo shranjujte na varno razdalji od kovinskih delov (kot so kovanci, sponke, žeblji in vijaki). 
Kratek stik lahko povzroči požar. 

• Zaradi nepravilne uporabe lahko iz baterije izteče tekočina. Če pridete v stik s tekočino, del telesa 

nemudoma izperite z izdatno količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Tekočina iz baterije lahko 

povzroči poškodbe in opekline. 

 

3.5. Osebna varnost 

• Med uporabo orodja bodite pozorni. Skoncentrirajte se in bodite razsodni. Orodja ne uporabljajte, 
če ste preveč utrujeni ali pod vplivom zdravil, drog, alkohola oziroma drugih snovi. 
Trenutek nepozornosti lahko povzroči hude telesne poškodbe. 

• Uporabljajte osebna zaščitna sredstva, ki so navedena v tem priročniku, da bi zmanjšali tveganje za 
telesne poškodbe. 

• Če je med prenašanjem stikalo v položaju za vklop, prst pa imate na sprožilcu, se lahko orodje po 
nesreči vklopi. 

• Preden vključite stikalo, odstranite vse ključe in druge pripomočke, ki ste jih uporabljali za popravilo. 
Če ostane ključ pritrjen na gibljiv del orodja, to lahko privede do hudih telesnih poškodb. 

• Ohranite ravnotežje. Vseskozi ohranjajte telo v ravnotežju. Tako boste imeli več kontrole nad 
orodjem v primeru nepričakovanih situacij. 

• Poskrbite za ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Oblačila, rokavice in pokrivala naj 
bodo dovolj oddaljeni od gibljivih delov, saj se sicer lahko zapletejo vanje. 

4. Posebna navodila za varnost 

4.1. Posebna navodila za varnost za elektronske škarje za obrezovanje 

• Mimoidoči in druge osebe morajo biti najmanj 1,5 m oddaljeni od rezila. Orodja ne premikajte, ko se 
rezilo giba. Med rezilom in katerimkoli delom telesa naj bo vsaj 15 cm razdalje. Z orodjem ravnajte 
previdno, da preprečite poškodbe. 

• Orodje premikajte samo, če rezilo miruje. Med shranjevanjem zaščitite rezilo. Tako boste zmanjšali 
tveganje za poškodbe. 

4.2. Druga navodila za varnost 

 Uporabljajte primerna oblačila in zaščitno obutev, ki ne drsi. 

 Uporabljajte zaščitne rokavice. 
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 Uporabljajte zaščitna očala. 

 

• Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita, ki se lahko zataknejo v gibljive dele orodja. 

• Med uporabo orodja bodite pozorni. Skoncentrirajte se in bodite razsodni. Orodja ne uporabljajte, 
če ste preveč utrujeni ali pod vplivom zdravil, drog, alkohola oziroma drugih snovi. 

• Elektronski škarij ne uporabljajte, če pada dež. 

• Orodje je namenjeno obrezovanju vej. Ne uporabljajte ga za rezanje trdega lesa ali drugih 
predmetov. 

• Če se orodje zatakne, ga najprej izklopite, tako da stikalo nastavite v položaj za izklop (OFF) in šele 
nato odblokirajte rezilo. 

• Preden začnete z obrezovanjem, preverite, ali se v vejah skrivajo predmeti in kabli. 

• Med uporabo orodje trdno primite z eno roko. Rezilo mora biti najmanj 15 cm oddaljeno od druge 
roke ter ostalih delov telesa. 

• Orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin in plinov, saj lahko pride do požara ali eksplozije. 

• Redno preverjajte obrabo rezila. Slednje mora biti ostro. Topo rezilo namreč povzroči 
preobremenitev orodja. Garancija ne krije škode, ki je posledica uporabe orodja z slabo nabrušenim 
rezilom. 

• Orodja ne popravljajte sami, temveč ga odnesite v servisni center. Vsa popravila in vzdrževalna dela, 
ki niso opisana v tem priročniku, mora opraviti servisni center. 

4.3. Posebna navodila za varnost za orodje na baterije 

• Polnilnik za baterije je namenjen notranji uporabi. Polnjenje baterij je treba opraviti v zaprtem 
prostoru. 

• Pred čiščenjem polnilnika odstranite baterijo. Sicer lahko pride po poškodb in električnega udara. 

• Baterije ne izpostavljajte soncu ali močni svetlobi. Ne odlagajte je na vroče površine, saj lahko 
eksplodira. 

• Preden jo začnete polniti, počakajte, da se popolnoma ohladi. 

• Ne razstavljajte in poškoduje baterije, saj lahko pride do telesnih poškodb. 
 
4.4. Pravilna uporaba polnilnika za baterije 

• Polnilnik lahko uporabljate samo za polnjenje baterij za večkratno uporabo. V nasprotnem primeru 
lahko pride do požara ali eksplozije. Uporabljajte samo originalen polnilnik baterij. 

• Pred vsako uporabo preverite polnilnik, kabel in vtikač. Če je katerikoli od teh delov poškodovan, se 
za popravilo ali zamenjavo obrnite na servisni center. Ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov. 
Poškodovanega polnilnika ne popravljajte sami. 

• Preverite, ali napetost polnilnika ustreza napetosti baterije. V nasprotnem primeru lahko pride do 
telesnih poškodb. 

• Polnilnik naj bo čist nameščen na mestu, kjer varen pred dežjem in vlago. Polnilnika ne uporabljajte 
na prostem, saj ga lahko umazanija in voda poškodujeta oziroma povzročita telesne poškodbe. 

• Polnilnik je namenjen polnjenju originalnih baterij. Druge baterije lahko povzročijo požar ali 
eksplozijo. 

• Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, saj lahko to privede do poškodb. 
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• Polnilnika ne uporabljajte na vnetljivi površini (npr. papir). 

• Nova baterije ni povsem polna, zato jo morate pred prvo uporabo polniti za 2,5 ure. 

• Običajen čas polnjenje je 2,5 ure. Ne polnite je predolgo, saj jo lahko poškodujete. 

4.5. Pozor (druge nevarnosti) 

Pri uporabi orodja bodite previdni. Tako se izognete naslednjim nevarnostim:  

• Ureznine in poškodbe zaradi ostrih robov 

• Dolgotrajna uporaba orodja ali nepravilni položaji pri njegovi uporabi vam lahko na dolgi rok 
fizično škodujejo. 

 Pozor! 

Naprava lahko oddaja elektromagnetne valove, ki motijo elektronske medicinske naprave. Preden 

istočasno uporabite orodje in elektronske medicinske naprave, se posvetujte z zdravnikom. 

 Pozor! 

Ne dotikajte se rezila, če je baterija nameščena na orodje.  

Med rezilom in katerimkoli delom telesa naj bo vsaj 15 cm razdalje. 

Mimoidoči in druge osebe morajo biti najmanj 1,5 m oddaljeni od rezila. 

 Pozor! 

V razmerah posebej zahtevne uporabe se lahko rezilo in ročaj močno segrejeta. Pri uporabi škarij bodite 

previdni in uporabljajte zaščitne rokavice. 

 

Izmerjena jakost hrupa in vibracij: 

Raven zvočnega pritiska: < 70 dB (A) 

Največja izmerjena vibracija med uporabo: < 2.5 m/s2 

5. Namen 

Orodje se uporablja izključno za obrezovanje vej. 

Uporaba v druge namene lahko poškoduje orodje in povzroči nevarnost. 

Orodje lahko uporabljajo samo odrasle osebe. Orodja ne uporabljajte na dežju ali za obrezovanje vlažnih 

rastlin in grmovja. 

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil v tem priročniku. 

 
Pred uporabo orodja preverite, ali je rezilo dovolj ostro. Garancija ne krije poškodb, ki so posledica 

uporabe topega rezila. 
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6. Opis delovanja 

Orodje je narejeno iz visoko odpornega jekla SK5. Zaradi trpežnih rezil in nizke teže lahko orodje brez 

težav uporabljajte z eno roko. Rezilo lahko zelo približate veji, ki ji želite odrezati. Rez je progresiven in 

rastline ne poškoduje. 

V primeru nevarne situacije ali okvare spustite sprožilec. Rezilo se bo v celoti odprlo, da ne bi prišlo do 

škode ali nesreče. 

7. Prikaz orodja 

1) Pomično rezilo 

2) Fiksno rezilo  

3) Mehanizem za pritrditev rezila 

4) Sprožilec 

5) Ročaj 

6) Stikalo 

7) Indikator stanja baterije 

8) Baterija 

9) Polnilnik za baterije 
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8. Seznam sestavnih delov 

Previdno odprite embalažo in preverite, ali vsebuje vse spodaj naštete sestavne dele: 

- Elektronske škarje 
- 2 bateriji 
- Polnilnik za baterije 
- Škatla za orodja 
- Priročnik za uporabo 
- Garancijski list 
 

9. Tehnične lastnosti 

 

Elektronske škarje za obrezovanje 

1 Največji premer za rezanje 30mm (mlade veje) 

15 mm (suhe veje) 

2 Nazivna napetost Enosmerni tok 14,4 V  

3 Nazivna moč 150 W 

4 Nazivni tok 10,0 A 

5 Največji tok ≥35 A 

6 Razred izolacije Ⅱ 

7 Teža 0,9Kg 

Baterija (litij) 

1 Zmogljivost 2,5 Ah 

2 Napetost 14,4V 

3 Čas delovanja do 2 ure 

4 Teža baterije 0,25 kg. 

Polnilnik za baterije 

1 Napajalna napetost 100–240 V AC ,50–60 Hz 

2 Izhodna napetost DC 16,8 V  

3 Polnilni tok 1,0 A 

4 Razred izolacije Ⅱ 

5 Čas polnjenja 2,5 ure 

* 25 rezov/ min. – Ø reza = 15 mm – temp. = 20 °C 

10. Polnjenje baterije 

Baterije ne izpostavljajte ekstremnim pogojem, kot so previsoke temperature in udarci. 
Uhajanje snovi iz baterije lahko povzroči poškodbe. 
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  Preden jo napolnite, baterijo odstranite iz orodja. 

 Preden začnete s polnjenjem, preverite, ali je baterija čista in suha. 

• Pred prvo uporabo poskrbite, da bo baterija povsem polna. 

• Ob nakupu baterija ni povsem polna. Pred prvo uporabo jo morate polniti 2,5 ure.  

• Baterijo napolnite, ko začne LED-indikator utripati. 

• Če ne zdrži več dovolj časa, morate baterijo zamenjati. Uporabljajte izključno originalne baterije 
proizvajalca. 

• V vsaki fazi spoštujte navodila za varnost in zaščito okolja. 
 

10.1. Postopek polnjenja baterije 

• Baterijo polnite v zaprtem prostoru pri temperaturi med 10 in 22 °C. 

• Baterijo pravilno vstavite v polnilnik. 

• Preden začnete s polnjenjem, preverite sta polnilnik in baterija kompatibilna. 

• Rdeča LED-lučka na polnilniku sporoča, da se baterija polni, zelena LED-lučka pa, da je baterija 
povsem polna. Povprečni čas polnjenja je 2,5 ure. 

• V obdobju neuporabe orodja baterijo napolnite vsaj vsake 4 mesece.  

11. Delovno okolje 

• Temperatura okolja mora biti med polnjenjem med 10 in 22 °C, med uporabo pa med 0 in 45 °C. 
• Temperatura orodja mora biti med uporabo med 0 in 60 °C. 

• Orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju ali v bližini vnetljivih tekočin ali materialov. 

• Orodja ne uporabljajte, če pada dež ali so veje mokre. 

12. Sestavljanje pred prvo uporabo 

Preverite, ali so škarje in baterija suhi in čisti. Nato baterijo vstavite v namenski prostor. 
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13. Postopki pred prvo uporabo 

 Preden začnete uporabljati to orodje, si nadenite rokavice in primerna oblačila. Preden 

začnete delati, preverite, ali glavno stikalo orodja deluje pravilno. Ko spustite sprožilec, se 

morajo škarje ustaviti. Če je stikalo pokvarjeno, škarij ne uporabljajte. Preverite, ali 

napetost baterije ustreza napetosti orodja. 

Ko ugasnete orodje, se škarje ustavijo z zamikom. Ko je rezilo v gibanju, se ga ne dotikajte, 

saj se lahko poškodujete.  

 

· Pritisnite gumb za vklop. Po zvočnem signalu dvakrat na hitro pritisnite na sprožilec, da se rezila 
odprejo. Škarje lahko uporabljate, potem ko se ponovno oglasi zvočni signal.  

· Upoštevajte največje premere za rezanje, saj sicer lahko poškodujete škarje in baterijo. Ne režite vej 
s premerom, ki je večji od navedenega v poglavju s tehničnimi lastnostmi. 

· Če je rezilo blokirano, spustite sprožilec in rezilo se bo samodejno odprlo do konca. 
 

Pozor: Rezila ne potiskate v stran, saj se lahko poškoduje rob rezila.  

Preverite delovno frekvenco škarij, da ugotovite, ali pravilno delujejo. 

14. Navodila za rezanje 

 Uporabljajte primerna oblačila in obutev, ki ne drsi. 

 Uporabljajte zaščitne rokavice 

 Uporabljajte zaščitna očala 

 Nevarnost ureznin in hudih poškodb 

Pozor! 

 

V razmerah posebej zahtevne uporabe se lahko rezilo in ročaj močno segrejeta. Pri uporabi škarij bodite 

previdni in uporabljajte zaščitne rokavice. 
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• Preden odrežete vejo, rezilo namestite nanjo in pritisnite sprožilec.  

• Med uporabo orodja naj bodo prosta roka in vsi drugi deli telesa najmanj 15 cm oddaljeni od rezila. 

• Mimoidoči in druge osebe morajo biti najmanj 1.5 m oddaljeni od rezila. 

• Če skušate odrezati predebele veje, se lahko rezilo uniči ali blokira. 

• Med rezanjem orodja ne premikajte, saj je to lahko nevarno. 

• Orodja ne uporabljajte v primeru dežja ali vlage. 

• Po uporabi izklopite orodje in odstranite baterijo. 
 

 
 

 Pozor: v primeru težav preverite napolnjenost baterije in ostrost rezila. 

 

14.1. Kontroliranje reza 

 
Škarje za obrezovanje KV310 omogočajo dva različna načina kontroliranja reza: 
Neprogresiven rez 
Progresiven rez 
 
NEPROGRESIVEN REZ 
Neprogresiven rez je določen pred vklopom škarij. Ko pritisnete sprožilec, rezilo zareže in ko ga spustite, 
se rezilo odpre. 
 
PROGRESIVEN REZ 
Če želite spremeniti način kontrole reza, morate sprožilec stisniti za 2 sekundi, dokler ne zaslišite zvoka, 
ki sporoča, da je bil način reza spremenjen (iz običajnega v progresiven način). 
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V progresivnem načinu se rezilo giba glede na to, koliko stisnete sprožilec. Če ga stisnete do polovice 
hoda, se rezilo premakne progresivno do polovice odprtja.  

15. Čiščenje in vzdrževanje 

Za popravila orodja se obrnite na servisni center. Pravilno in varno delovanje zagotovite z 

uporabo originalnih rezervnih delov. 

 Pred kontrolo, vzdrževanjem, popravilom ali čiščenjem orodja odstranite baterijo. S tem 

preprečite, da bi se orodje nenamerno vklopilo. 

 Pozor! 

V razmerah posebej zahtevne uporabe se lahko rezilo in ročaj močno segrejeta. Pri uporabi škarij bodite 

previdni in uporabljajte zaščitne rokavice. 

 

 Preden začnete izvajati posege na rezilu, si nadenite zaščitne rokavice.  

 

S pogostimi kontrolami boste poskrbeli, da bo orodje delovalo varno in zanesljivo. 

 

• Orodja ne škropite in potapljajte v vodo, saj lahko pride do kratkega stika. 

• Ročaj in morebitne prezračevalne naprave motorja mora biti čiste. Orodje čistite s čisto krpo. Orodja 
ne smete čistiti z detergenti, saj lahko poškodujete njegovo površino. 

• Rezilo očistite po vsaki uporabi in ga zaščitite z zaščitnim oljem ali pršilom. 

• Po uporabi daljši od 8 ur odprite pokrov sprožilca in očistite ostanke lesa ter drugo umazanijo. 

15.1. Ostrenje 

• Za dobro in dolgo delovanje rezila mora biti slednje ostro. 

• Orodju so priloženi pripomočki za ostrenje. 

• Preden začnete z delom vedno preverite stanje rezila. Pogostost ostrenja prilagodite vrsti lesa, ki ga 
nameravate rezati (premer in trdota) ter pogostosti uporabe. 
Na začetku uporabe morate pogosto preveriti rob rezila. Na ta način določite najbolj primerno 
frekvenco za ostrenje rezila (preverite vsakih 15 minut dela, da izračunate pogostost). 

15.2. Mazanje rezila 

Rezilo morate namazati vsake 2–3 dni, ko orodje uporabljate. Tako boste poskrbeli za pravilno delovanje 

orodja in preprečili, da bi se rezilo zatikalo. 
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• Odprite rezila škarij. 

• Ugasnite orodje in odstranite baterijo. 

• Nanesite mast med pomično in fiksno rezilo (glejte spodnjo sliko). 

• Baterijo ponovno vstavite v orodje. 

• Vklopite škarje in nekajkrat aktivirajte sprožilec, da mast zaide med rezila. 

• Z rezil odstranite odvečno mast. 

 

 

15.3. Razstavljanje in mazanje 

Preden se lotite vzdrževanja, čiščenja, mazanja in zamenjave rezil, je treba škarje razstaviti in nato 

ponovno sestaviti. 

 

Pokrov je na škarje pritrjen z 2 vijakoma. Glavni vijak je pritrjen z nastavljivo matico, ki je fiksirana z 

zatičem. Zatič matice zobovja je pritrjen z enim vijakom.  

 

Če odstranite pokrov, nastavitveno zaponko, matico zobnika in glavni vijak lahko pridete do rezil ter 

poskrbite za vzdrževanje, čiščenje, mazanje in zamenjavo le-teh.  

 

Priporočamo vam, da zobnike podmažete vsakih 3–4 delovne dni. Tako boste zagotovili pravilno 

delovanje orodja. 
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A Odvijte vijake pokrova (1) B Odstranite pokrov (2) 

  
C Odvijte vijak nastavitvene zaponke z imbus 
ključem M4 (3). Odstranite vijak (3) in zaponko 
(4). S ključem odvijte matico in jo odstranite (5). 
Odstranite glavni vijak (6). 

D Odstranite rezilo (7) in na zobnike (8) namažite 
mast. 

  
E Fiksno rezilo (10) dobro očistite in z njega 
odstranite staro mast (9). Nanj nato nanesite 
svežo mast. 

F Ponovno namestite premično rezilo (11). 

A B 

C D 

E F 
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G Vstavite glavni vijak (12). 
S ključem privijte matico (13). 

Namestite zaponko z matico in namestite vijak 

(14). 

Vijak zategnite z imbus ključem M4 (15). 

C Ponovno namestite pokrov (16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Privijte 2 vijaka pokrova (13). 

15.4. Umerjanje 

Če želite zamenjati motor ali prenos, morate ponovno umeriti škarje. 

 

Umerjanje izvedete na spodnji način: 

1) Odstranite vrhnje in spodnje rezilo. 

2) Vstavite baterijo. 

3) Pritisnite in držite sprožilec. Pritisnite stikalo za vklop. 

4) Sprožilec držite več kot 10 sekund. 

5) Ko zaslišite vrtenje motorja, spustite sprožilec. 

6) Med umerjanje se električni motor vrti. Ko se motor neha vrteti, je umerjanje končano. 

7) Ponovno namestite rezila, kot je opisano v poglavju 15.2. 

G H 

I 
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16. Shranjevanje 

Najpomembnejša stvar, ki jo morate upoštevati preden shranite orodje, so litijeve baterije. Te morate 

biti povsem polne. 

Če za dlje časa shranite prazno baterijo, se lahko ta poškoduje, garancija pa v tem primeru ne velja. 

1) Poskrbite, da bo baterija povsem polna. 

2) Orodja ne shranjujte v zelo hladnem ali vročem okolju. 

3) Če orodja ne boste uporabljali dlje časa, pred shranjevanjem odstranite baterijo. 

4) Baterije in polnilnik morate shraniti na varno mesto, kjer ni vročine, prahu in vlage. 

5) Baterije morate shraniti na suho mesto. 

 

Priporočene temperature za shranjevanje: 

 

Manj kot 1 mesec: –20 °C ~ +60 °C 

Manj kot 6 mesecev:  -10°C ~ +35°C 

Več kot 6 mesecev: 0°C ~ +30 °C 

 

• Baterija mora biti vsaj 1,5 m oddaljena od potencialno vnetljivih snovi. 

• Priporočamo vam, da baterijo pred shranjevanjem povsem napolnite. Če orodja ne boste 
uporabljali dlje časa, baterijo v tem obdobju napolnite vsaj vsake 4 mesece. 

17. Navodila in alarmi 

17.1. Polnjenje 

Škarje so opremljene z LED-lučko, ki obvešča o stanju baterije. Njene funkcije so opisane v tabeli. 

 

 

 

LED Raven napolnjenosti baterije 
Zelena 100 %–60 % 

Oranžna 60 %-20 % 
Rdeča 20 %-10 % 

Rdeča utripajoča lučka Manj kot 10 % 

 

 

 

Ko gori zelena lučka, je baterija polna in škarje so pripravljene na uporabo. Eno polnjenje zadostuje za 
približno 3 ure dela, odvisno od premera vej, gostote lesa in pogostost rezov. 
  

Ko utripa rdeča lučka, morate baterijo čim prej napolniti. 
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17.2. Alarmi orodja 

Če ga ne uporabljajte več kot 10 minut, se orodje izklopi samodejno. 

 
Signal Interval Opis 

1 dolg 0,1 sekunde Vklop in izklop, vklop pripravljenosti 

4 kratki 0,1 sekunde 
Škarje se izklopijo, ker je baterija prazna. Napolnite 
baterijo. 

8 kratkih 0,1 sekunde Po 9 poskusih rezanje predebele veje 

 

Opomba: po 100.000 rezih je treba opraviti celovit pregled in vzdrževanje orodja. Prosimo, 

obrnite se na lokalnega zastopnika. 

18. Odstranjevanje 

• Odstranite baterijo orodja. Baterijo, orodje, pripomočke in embalažo zavrzite ločeno glede na vrsto 

materiala.  

•  Orodja ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. 

• Orodje odpeljite v center za zbiranje odpadkov. Plastične in kovinske dele je moč reciklirati. Za več 

informacij se obrnite na servisni center. 

• Baterije ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, prav tako je ne smete zažgati ali 
potopiti v vodo. V primeru uhajanja plina ali tekočin lahko baterija predstavlja nevarnost za okolje in 

zdravje. 

• Preden baterijo zavržete, jo popolnoma izpraznite. Pole baterije pokrijte z lepilnim trakom, da 

preprečite kratke stike. Baterije ne razstavljajte. 

• Baterijo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Baterijo odpeljite v center za ločeno zbiranje odpadkov 

in zavrzite v skladu s predpisi za varovanje okolja. Za več informacij se obrnite na lokalne organe za 

ravnanje z odpadki ali naš servisni center. 

• Odrezane vaje zavrzite v namenske zabojnike. Ne odlagajte jih med gospodinjske odpadke. 
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19. Rezervni deli 

Proizvajalec lahko zagotovi originalne in kakovostne rezervne dele: 

• Baterije 

• Polnilnik baterij 

• Rezila 
 

Obrnite se na naš servisni center, če potrebujete pomoč. 

20. Garancija 

Garancija velja 24 mesecev v primeru zasebnih uporabnikov in 12 mesecev v primeru komercialne 

uporabe. Garancija krije mehanske dele, vključno z baterijo, polnilnikom, motorjem in prenosnim 

mehanizmom. Garancija ne velja v naslednjih primerih: 

 

• Nepravilna uporaba orodja  

• Nepravilno vzdrževanje, ki ni v skladu z navodili v tem priročniku 

• Spreminjanje orodja 

• Poškodbe orodja, četudi so nastale po nesreči 

• Poškodbe, ki so posledica popravil, izvedenih s strani neusposobljenega osebja 

• Naravni dogodki 

• Baterija ni bila polnjena z zahtevano pogostostjo 

• Garancija ne krije sestavnih delov, ki so pri normalni uporabi podvrženi običajni obrabi (npr. rezila). 
 

Ta garancija bo veljavna samo, če bo kupec V CELOTI izpolnil GARANCIJSKI list, pri čemer bo vnesel 

serijsko številko orodja, datum nakupa (v skladu z dokumentom, ki je bil izdan ob nakupu) in žig 

prodajalca, ter bo list poslala takoj ob nakupu. 

Poleg tega mora kupec shraniti kopijo dokumenta, izdanega ob nakupu (račun, faktura), in poslanega 

garancijskega lista. Po eno kopijo teh dokumentov mora predložiti prodajalcu ali pooblaščenemu servisu 

skupaj z orodjem, ki ga je treba popraviti. Če teh dokumentov ne bo zagotovil, garancija ne bo veljavna. 
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21. Reševanje težav 

Orodje lahko popravlja samo ustrezno usposobljeno osebje v naših servisnih centrih, pri čemer lahko 

uporablja samo originalne rezervne dele. 

S tem zagotovimo varnost in dolgo življenjsko dobo orodja. 

 

Težava Možni vzroki Rešitev 

 

 

Škarje za obrezovanje ne 
delujejo 

Prazna baterija Napolnite baterijo 

Baterija ni priključena Priključite baterijo 

Varnostnega stikala ni mogoče 
vklopiti 

Odprite, tako da zaženete zaščito 
na stikalu  

Stikalo ne deluje Pošljite v servisni center 

Prekinjeno delovanje 
Notranji konektorji so zrahljani   

Pošljite v servisni center Stikalo ne deluje 

 

 

Rezila so vroča 

Rezilo je topo Naostrite ali zamenjajte rezilo 

Rezilo je uničeno Naostrite ali zamenjajte rezilo 

Preslabo namazana rezila zaradi 
česar prihaja do trenja 

Namažite rezilo 

 

 

 

Slaba površina za rezanje 

Ni maziva, zato je preveč trenja Namažite rezilo 

Umazano rezilo Očistite rezilo 

Rezilo je topo Naostrite ali zamenjajte rezilo 

Orodje slabo reže Natančno preberite navodila 

Baterija ni povsem polna  Napolnite baterijo 

  

  

 

Baterija se ne polni Utripa 
rdeča lučka na polnilniku 

Baterija ni pravilno nameščena v 
polnilnik 

Baterijo vstavite pravilno  

Baterija ni pravilno vklopljena v 
vtičnico 

Vklopite jo pravilno 

Poli baterije so umazani Očistite pole 

Baterija je poškodovana Zamenjajte baterijo 

Polnilnik je poškodovan Zamenjajte polnilnik 
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