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1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια:  

 Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά διαβάστε με προσοχή το παρόν 

εγχειρίδιο οδηγιών για τη δική σας ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων. Φυλάξτε το εγχειρίδιο 

σε ασφαλές μέρος και στη διάθεση των τυχόν νέων ιδιοκτητών ώστε να εξασφαλίσετε συνεχή 

πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ. 

2. Σύμβολο ασφαλείας: 

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τις υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση αυτού του μηχανήματος. 

 

2.1. Σύμβολα που περιέχονται στο εγχειρίδιο： 

 

 Σύμβολο κινδύνου 

 Κίνδυνος τεμαχισμού ή σοβαρού τραυματισμού 

 Σύμβολο οδηγιών 

 Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών 

 Φοράτε προστατευτικά γάντια 

 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά 

 Φοράτε προστατευτικά παπούτσια με αντιολισθητική σόλα 

 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό ψαλίδι σε περίπτωση βροχής ή σε βρεγμένα κλαδιά 
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 Μην απορρίπετε µαζί µε τα οικιακά απόβλητα 

 

2.2. Σύμβολα που φέρει η μπαταρία： 

 

  Μπαταρία με ιόντα λιθίου, μην απορρίπετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα 

 Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες, μπορεί να εκραγεί 

 Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία  

 Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη και ανακυκλώσιμη. Οι μπαταρίες που δεν 

χρησιμοποιούνται πια θα πρέπει να συλλέγονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

2.3. Σύμβολα επί του φορτιστή μπαταρίας: 

 

 Προσδιορισμός κινδύνου 

 Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταριών μόνο σε κλειστά περιβάλλοντα 

 Κατηγορία μόνωσης II 

 Ηλεκτρικός εξοπλισμός, μην απορρίπτετε με τα οικιακά απόβλητα 

 

3. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων: 

 Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις όλες τις οδηγίες ασφαλείας! 

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και σοβαρούς 

τραυματισμούς. 

Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρεται σε εργαλεία 

με καλώδιο που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο και σε εργαλεία με μπαταρία. 
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3.1. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας: 

• Φυλάξτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Περιοχές εργασίας ακατάστατες και οι 

σκοτεινές ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ατυχημάτων.  

• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως 

παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκονών. Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει 

σπινθήρες και να πυροδοτήσει εύφλεκτες σκόνες ή καπνούς. 

• Κρατήστε παιδιά και τους περαστικούς μακριά κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι 

απροσεξίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχουν του εργαλείου. 

 

3.2. Ηλεκτρική ασφάλεια για το φορτιστή μπαταρίας: 

• Το φις του φορτιστή πρέπει να αντιστοιχεί στην πρίζα ρεύματος. Μην τροποποιείτε την υποδοχή. 

Μην τροποποιείτε το φις σε καμία περίπτωση. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες αν το φις του 

εργαλείου έχει γείωση. Η σωστή χρήση των φις χωρίς τροποποιήσεις συμβατών πριζών μειώνει 

των κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, πομποί, ψύκτες. 

Υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας έρθει σε επαφή με γειωμένα 

αντικείμενα. 

• Μην εκθέτετε το όργανο σε βροχή ή υγρασία. Η τυχόν είσοδος νερού στο φορτιστή μπορεί να 

δημιουργήσει ηλεκτροπληξίας.  

• Μην αλλοιώνετε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μετακινήσετε, να τραβήξετε ή 

αν αποσυνδέσετε τον φορτιστής μπαταρίας.  

• Τραβήξτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, γωνίες και κινούμενα μέρη. Ένα 

καλώδιο που έχει υποστεί βλάβη ή έχει μπλεχτεί μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Σε περίπτωση χρήσης φορτιστής μπαταρίας στο εξωτερικό, χρησιμοποιήστε κατάλληλη 

προέκταση για εξωτερική χρήση. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. 

• Αν δεν είναι δυνατό να αποφύγετε τη χρήση του  φορτιστή μπαταρίας σε περιοχή με υγρασία, 

χρησιμοποιήστε τροφοδοσία με διαφορικό διακόπτη RCD. Η χρήση διαφορικού διακόπτη μειώνει 

τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 

3.3. Προειδοποιήσεις για τη χρήση του εργαλείου: 

• Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο, επιλέξτε ένα εργαλείο κατάλληλο για συγκεκριμένη εργασία θα 

την καταστήσει ασφαλέστερη. 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δε λειτουργεί σωστά. Το εργαλείο θα πρέπει να 

επισκευαστεί εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. 

• Αποσυνδέστε το εργαλείο από την μπαταρία πριν κάνετε ρυθμίσεις, επιδιορθώσεις και πριν από 

την αποθήκευσή του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχαίας λειτουργίας του εργαλείου. 

• Φυλάξτε το εργαλείο μακριά από παιδιά, μην επιτρέπετε τη χρήση του σε μη εκπαιδευμένους 

άτομα. 

• Προχωρήστε σε συντήρηση του εργαλείου. Ελέγξτε το εργαλείο και τα κινούμενα μέρη, εξαρτήματα 

που έχουν υποστεί βλάβη ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα και βλάβες. Η σωστή συντήρηση 

του εργαλείου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.  

• Τα διατηρείτε τη λεπίδα τροχισμένη και καθαρή. Αυτό θα κάνει το εργαλείο πιο ελεγχόμενο και θα 

μειώσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματός του. 

• Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, επιλέξτε σωστά το εργαλείο και τα 

εξαρτήματά του για την αποφυγή ατυχημάτων. 



6 
 

 

3.4. Προειδοποιήσεις για τη χρήση εργαλείων που λειτουργούν με μπαταρία: 

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε την μπαταρία. Η σύνδεση του 

εργαλείου με την μπαταρία όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ΟΝ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 

μπαταρία και να αυξήσει των κίνδυνο τραυματισμών. 

• Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον φορτιστής μπαταρίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση 

διαφορετικών φορτιστών μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. 

• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με την αυθεντική μπαταρία. Η χρήση διαφορετικών 

μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού. 

• Η μπαταρία θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μεταλλικά μέρη (νομίσματα, καρφάκια, καρφιά, 

βίδες). Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με 

το υγρό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε τον γιατρό. Το υγρό που διαρρέει από την 

μπαταρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα. 

 

3.5. Προσωπική ασφάλεια: 

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης του εργαλείου παραμείνετε συγκεντρωμένοι, μην αποσπάται την 

προσοχή σας και εργαστείτε βάσει κοινής λογικής. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε πολύ 

κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

• Χρησιμοποιήστε τα μέσα ατομικής προστασίας που αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο για να 

μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού. 

• Λάβετε μέτρα πρόληψης ακούσιας λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 

OFF όταν το εργαλείο συνδέεται στη μπαταρία και όταν το εργαλείο μετακινείται ή μεταφέρεται. 

Η μεταφορά του εργαλείου με το διακόπτη στη θέση ON και το δάχτυλο στη σκανδάλη ενέχει 

κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης. 

• Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά και τα εργαλεία επιδιόρθωσης πριν ανάψετε το διακόπτη. Τυχόν 

κλειδιά που συνδέονται με τα κινούμενα μέρη μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

• Μη χάνετε την ισορροπία σας. Κρατήστε τη σωστή ισορροπία του σώματος σε οποιαδήποτε 

κατάσταση. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απροσδόκητων 

καταστάσεων.  

• Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μην χρησιμοποιείτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε ρούχα, 

γάντια και μαλλιά μακριά από τα κινούμενα μέρη για να αποφύγετε την εμπλοκή τους. 

4. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

4.1. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για το ηλεκτρονικό κλαδευτικό 

• Κρατήστε περαστικούς και άλλα άτομα σε ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων, μην μετακινείτε το 

εργαλείο ενώ η λάμα βρίσκεται σε κίνηση. 

Κρατήστε το σώμα σε ελάχιστη απόσταση 15 εκ.από τη λάμα. Η προσεκτική χρήση του εργαλείου 

μπορεί να αποτρέψει τον τραυματισμούς. 

• Μετακινείτε το εργαλείο μόνο με τη λάμα σταματημένη. Καλύψτε τη λάμα κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης για να μειώσετε των κίνδυνο τραυματισμών. 
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4.2. Άλλες οδηγίες ασφαλείας 

 Φοράτε κατάλληλα ενδύματα, χρησιμοποιήστε κατάλληλα υποδήματα προστασίας με 

αντιολισθητική σόλα. 

 Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια. 

 Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά 

 

• Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη. 

• Εστιάστε την προσοχή σας, μην αποσπάστε τον εαυτό σας, και χρησιμοποιήστε το εργαλείο με 

βάση την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν είστε υπερβολικά κουρασμένοι ή υπό 

την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό ψαλίδι σε περίπτωση βροχής. 

• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για το κλάδεμα των κλαδιών, μην το χρησιμοποιείτε σε σκληρό ξύλο ή 

σε άλλα αντικείμενα. 

• Μην προσπαθήσετε να ξεμπλοκάρετε τη λάμα σε περίπτωση εμπλοκής του εργαλείου πριν το 

σβήσετε θέτοντας το διακόπτη στη θέση OFF. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα αντικείμενα και καλώδια μεταξύ των κλαδιών που θέλετε να κλαδέψετε. 

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πιάστε σταθερά το εργαλείο με το ένα χέρι και κρατήστε τη λάμα σε 

απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. από το άλλο χέρι και το υπόλοιπο σώμα. 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

• Η φθορά της λάμας πρέπει να ελέγχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και να ακονίζεται. Οι 

στομωμένες λάμες επιβαρύνουν το εργαλείο. Οι βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση με λάμες 

σε κακή κατάσταση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

• Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το εργαλείο, σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να το 

μεταφέρετε πάντα στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης. Όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης και 

συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν μέσα στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται 

από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

 

4.3. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία 

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μπαταρίας βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε την μπαταρία στο 

εργαλείο. Ο εξοπλισμός μπορεί να υποστεί βλάβη εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON. 

• Ο φορτιστής μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστό περιβάλλον. Η φόρτιση θα πρέπει 

να γίνεται σε εσωτερικό χώρο. 

• Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν καθαρίσετε το φορτιστή για να αποφύγετε βλάβες και τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Μη αφήνετε τη μπαταρία εκτεθειμένη στο φως του ήλιου ή σε πολύ έντονο φως. Μην τοποθετείτε 

σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας. 

• Αφήστε τη μπαταρία να ψυχθεί εντελώς πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

• Μη αποσυναρμολογείτε και μην προκαλείτε βλάβη στην μπαταρία για να αποφύγετε τραυματισμούς.  
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4.4. Σωστή χρήση του φορτιστή μπαταρίας  

• Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μπαταρίας μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν πυρκαγιές. και εκρήξεις. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον αυθεντικό 

φορτιστή. 

• Ελέγχετε πάντα το φορτιστή, το καλώδιο και την πρίζα πριν από κάθε χρήση. Αν έχουν υποστεί 

βλάβη, μεταφέρετε σε κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή αντικαταστήστε. Μη χρησιμοποιείτε 

φορτιστές που έχουν υποστεί βλάβη. Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε το φορτιστή μπαταρίας 

που έχει υποστεί βλάβη, αλλοιώνετε την ασφάλεια του εργαλείου. 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί σε εκείνη της μπαταρίας, διαφορετικά μπορεί να 

προκληθούν τραυματισμοί. 

• Αποσυνδέστε τον φορτιστή πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη της μπαταρίας. 

• Να διατηρείτε τον φορτιστής μπαταρίας καθαρό και μακριά από υγρά περιβάλλοντα και από τη 

βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους, η βρωμιά και το νερό μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη στο φορτιστή και τραυματισμούς στα άτομα που το χειρίζονται. 

• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυθεντικές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να 

προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή εκρήξεις. 

• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστές που έχουν υποστεί βλάβη, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών. 

• Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εύφλεκτες επιφάνειες (πχ.χαρτί)  

• Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να επαναφορτιστεί 

για 4-5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.  

• Ο χρόνος φόρτισης είναι 4-5 ώρες, μη φορτίζετε την μπαταρία για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα 

για να αποφύγετε την καταστροφή της. Φορτίστε τη μπαταρία μόνο όταν ένα μόνο LED είναι 

αναμμένο, αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

 

4.5. Προσοχή (υπολειπόμενοι κίνδυνοι) 

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο με προσοχή ώστε να αποφύγετε τους ακόλουθους κινδύνους:  

• Κοψίματα και πληγές που προκαλούνται από αιχμηρές άκρες 

• Η χρήση για παρατεταμένους χρόνους ή σε ακατάλληλες θέσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 

σώμα. 

 

 Προσοχή! 

Το εργαλείο μπορεί να παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και να παρεμβαίνει με ιατροτεχνικές 

διατάξεις. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν από τη χρήση αυτού του εργαλείου σε 

συνδυασμό με ιατροτεχνικές διατάξεις. 

 

 Προσοχή! 

Μην ακουμπάτε τη λάμα όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στο εργαλείο.  

Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ της λεπίδας και κάθε μέρους του σώματός σας. 

Κρατήστε τους περαστικούς και άλλα άτομα σε ελάχιστη 1,5 μέτρων. 

 

Μέτρηση θορύβου και κραδασμών: 

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: < 70 dB(A) 

Μέγιστος κραδασμός κατά τη διάρκεια της χρήσης: < 2.5 m/s2 
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5. Προορισμός χρήσης 

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αποκλειστική χρήση του κλαδέματος. 

Η διαφορετική χρήση σε σχέση με εκείνη που υποδεικνύεται μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 

εργαλείο και να εγκυμονεί κινδύνους. 

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες, μη χρησιμοποιείτε σε περίπτωση βροχής ή σε 

υγρά φυτά ή θάμνους. 

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση όσων αναφέρονται στο 

παρόν εγχειρίδιο. 

 

 
Βεβαιωθείτε ότι η λάμα είναι σωστά ακονισμένη πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Βλάβες που 

οφείλονται στη χρήση μιας μη ακονισμένης λάμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

6. Περιγραφή της λειτουργίας 

Το εργαλείο έχει κατασκευαστεί από ατσάλι υψηλής αντοχής. Ανθεκτικές λάμες με ελαφρύ σχεδιασμό 

που οδηγούν σε απλή λειτουργία με τη χρήση ενός χεριού. Μπορείτε να προσεγγίσετε πολύ τη λάμα 

στα κλαδιά που θέλετε να κόψετε, το κόψιμο γίνεται σταδιακά και δεν προκαλεί βλάβη στο φυτό. 

Σε περίπτωση κινδύνου ή δυσλειτουργίας, αφήστε τη σκανδάλη, η λάμα θα ανοίξει εντελώς για να 

αποτρέψει βλάβη ή τραυματισμό. 
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7. Όψη του εργαλείου 

 

1 Κινητή λάμα 9 Συνδέτης εργαλείου 

2 Σταθερή λάμα 10 Κεντρικός διακόπτης 

3 Μηχανισμός στερέωσης 

λάμας 
11 

∆είκτης στάθµης 

4 Κάλυμμα σκανδάλης 12 Συνδέτης φόρτισης 

5 Σκανδάλη 13 Κουµπιά απελευθέρωσης ελεγκτή 

6 Λαβή 14 Φορτιστής µπαταρίας 

7 Συνδέτης 15 Καλώδιο 

8 Μπαταρία   
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8. Κατάλογος εξαρτημάτων 

Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή και βεβαιωθείτε για την παρουσία των εξαρτημάτων που 

αναφέρονται παρακάτω: 

- Ηλεκτρονικό ψαλίδι 

- Μπαταρία 

- Φορτιστής μπαταρίας 

- Καλώδιο σύνδεσης 

- Σακίδιο μπαταρίας 

- Κουτί εργαλείων 

- Ιμάντες στερέωσης καλωδίου 

- Εγχειρίδιο χρήσης 

- Πιστοποιητικό εγγύησης 

9. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

                                  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

    

Ηλεκτρονικό κλαδευτήρι KV500 KV501 KV600 KV700 

1 Διάμετρος κοπής 30mm σε πράσινο 

κλαδί 

30mm σε πράσινο 

κλαδί 

35mm σε πράσινο 

κλαδί 

40mm σε πράσινο 

κλαδί 

2 Ονομαστική ισχύς DC 44V  DC 44V  DC 44V DC 44V 

3 Ονομαστική ισχύς 300 W 300 W 350 W 350 W 

4 Ονομαστικό ρεύμα 10.0 A 10.0 A 8 A 8 A 

5 Προστασία 

ρεύματος 

≥35A ≥35A ≥40A ≥40A 

6 Κατηγορία μόνωσης III III III III 

7 Βάρος 0.7 kg 0.7 kg 0.8 kg 0.95 kg 

Μπαταρία ιόντων λιθίου 

1 Χωρητικότητα 2.9 Ah 4.4Ah 4.4Ah 4.4Ah 

2 Ένταση 43.2 V 43.2V 43.2V 43.2V 

3 Διάρκεια 5-6 ώρες 8-10 ώρες 8-10 ώρες 8-10 ώρες 

4 Βάρος 1.5kg 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg 

Φορτιστής μπαταρίας 

1 Τάση εισόδου 100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

2 Τάση εξόδου DC 50.4 V  DC 50.4 V DC 50.4 V DC 50.4 V 

3 Τάση φόρτισης 1.0A 1.0A 1.0A 1.0A 

4 Κατηγορία μόνωσης II II II II 

5 Χρόνος φόρτισης 3 h 4,5 ώρες 4,5 ώρες 4,5 ώρες 
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10. Φόρτιση της μπαταρίας 

 Μη αφήνετε τη μπαταρία εκτεθειμένη σε ακραίες συνθήκες όπως υπερβολικές 

θερμοκρασίες ή κραδασμούς. Τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν από τη διαρροή του 

ηλεκτρολυτικού υγρού από τη μπαταρία.    

  Αποσυνδέστε τη μπαταρία από το εργαλείο πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στεγνή και καθαρή πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

• Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά, φορτίστε την για 3-5 ώρες πριν από 

την πρώτη χρήση.  

• Φορτίστε τη μπαταρία μόνο όταν η ένδειξη δείχνει ένα μόνο LED αναμμένο. 

• Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί εάν η διάρκειά της δεν είναι επαρκής. Χρησιμοποιήστε 

μόνο αυθεντικές μπαταρίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

• Τηρήστε τις υποδείξεις ασφαλείας και σεβαστείτε το περιβάλλον σε όλες τις φάσεις. 

 

10.1. Διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας 

• Φορτίστε σε κλειστό περιβάλλον, σε θερμοκρασία μεταξύ +10°C και 22°C.  

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μπαταρίας βρίσκεται στη θέση OFF πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

• Συνδέστε σωστά το φορτιστή μπαταρίας στη μπαταρία. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά των φορτιστών και της μπαταρίας συμπίπτουν πριν ξεκινήσετε 

τη φόρτιση. 

• Το κόκκινο LED επί του φορτιστή υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι εξέλιξη, το πράσινο LED 

υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Ο μέσος χρόνος φόρτισης είναι 4-5 ώρες.  

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία επαναφορτίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες κατά τις περιόδους 

αχρησίας.  

11. Περιβάλλον εργασίας 

• Διατηρήστε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 22°C κατά τη διάρκεια της φάσης 

επαναφόρτισης και μεταξύ 0°C και 45°C κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

• Φυλάξτε τη θερμοκρασία του εργαλείου μεταξύ 0°C και 60°C κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

12. Αρχική συναρμολόγηση 

Βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι, το καλώδιο και η μπαταρία είναι καθαρά και στεγνά πριν ξεκινήσετε. 

Προχωρήστε σε συναρμολόγηση σύμφωνα με τα ακόλουθα σημεία: 
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• Βγάλε το σακίδιο από το βαλιτσάκι. 

• Εισάγετε τη μπαταρία στο σακίδιο. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά και συνδέστε το καλώδιο στη μπαταρία: 

 
 

• Συνδέστε το καλώδιο στο εργαλείο: 

 
 

• Φορέστε το σακίδιο και δέστε το 

• Βεβαιωθείτε για την κλειστή θέση των λαμών 

• Πιάστε σταθερά τη λαβή του ψαλιδιού. 

• Συνδέστε το καλώδιο στη μπαταρία από τη δεξιά πλευρά. Αντιστρέψτε την κατεύθυνση της 

μπαταρίας στο σακίδιο για τους αριστερόχειρες. 

13. Αρχικές διαδικασίες εργασίας 

 Φοράτε γάντια και κατάλληλη ενδυμασία πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Ελέγξτε το εργαλείο 

πριν ξεκινήσετε την εργασία και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης λειτουργεί σωστά. Το ψαλίδι θα 

πρέπει να σταματά όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη. Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι αν ο 

διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της μπαταρίας αντιστοιχεί στην τάση του 

εργαλείου. 

 Στο σβήσιμο η λάμα μπορεί να χρειαστεί χρόνο μέχρι να σταματήσει. Μην ακουμπάτε τη 

λάμα ενώ είναι σε κίνηση για την αποφυγή κίνδυνου τραυματισμού.   

 

· Φέρτε το διακόπτης στη θέση ON. Μετά το ακουστικό σήμα πατήστε δύο φορές τη σκανδάλη σε ταχεία 

αλληλουχία για να ανοίξετε τις λάμες. Το ψαλίδι θα μπορεί αν λειτουργήσει μετά από ένα ακόμη ηχητικό σήμα.  

· Μην υπερβαίνετε τις διαστάσεις κοπής για να προστατεύσετε το ψαλίδι και την μπαταρία από πιθανή 

ζημιά. Μην κόβετε κλαδιά με διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές. 

· Ελευθερώστε τη σκανδάλη σε περίπτωση αποκλεισμένης λάμας, η λάμα θα επιστρέψει αυτόματα 

στη μέγιστη θέση ανοίγματος. 

 

Προσοχή: Μην εξαναγκάζετε τη λάμα να κόψει πλαγίως για να αποφύγετε την καταστροφή της κόψης της.  

Ελέγξτε τη συχνότητα λειτουργίας στο ψαλίδι για να βεβαιωθείτε για τις σωστές συνθήκες εργασίας του 

ψαλιδιού. 
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13.1. Διαφοροποίηση του ανοίγματος της λάμας:  

Διατίθενται δύο πιθανές ρυθμίσεις ανοίγματος της λάμας.  

Εντοπίστε τη διάρκεια του ακουστικού σήματος πατώντας τη σκανδάλη, ένα παρατεταμένη σήμα 

υποδεικνύει το μέγιστο άνοιγμα, ένα σύντομο σήμα υποδεικνύει το ελάχιστο άνοιγμα. 

Για τη ρύθμιση του ανοίγματος, όταν η λάμα είναι ανοιχτή, πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε την 

πατημένη για 3 δευτερόλεπτα. Η λάμα θα κλείσει και θα παραμείνει κλειστή. Σε αυτό το σημείο 

πατήστε ξανά τη σκανδάλη δύο φορές στη γρήγορη διαδοχή, το άνοιγμα της λάμας θα αλλάξει από το 

μέγιστο στο ελάχιστο ή το αντίστροφο. 

 

Στο τέλος της εργασίας πατήστε τη σκανδάλη για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τη λάμα 

και να τη διατηρήσετε κλειστή. Σε αυτό το σημείο τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση 

OFF και αποσυνδέστε το εργαλείο από την μπαταρία. 

14. Κοπή  

 Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία για τον εργασία, μποτάκια με αντιολισθητικές σόλες. 

 Φοράτε προστατευτικά γάντια 

 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά 

 Κίνδυνος τεμαχισμού ή σημαντικού τραυματισμού 

 

• Για την κοπή, τοποθετήστε τη λάμα στο κλαδί που θέλετε να κόψετε και πατήστε τη σκανδάλη.  

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης του εργαλείου κρατήστε το άλλο χέρι και οποιοδήποτε άλλο μέρος 

του σώματός σας σε ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών από τη λάμα. 

• Κρατήστε περαστικούς και άλλα άτομα σε ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων. 

• Η λάμα μπορεί να καταστραφεί ή να μπλοκάρει αν προσπαθήσετε να κόψετε πολύ μεγάλα κλαδιά. 

• Μην μετακεινείτε το εργαλείο κατά τη διάρκεια της φάσης κοπής, μπορεί να είναι επικίνδυνο. 

• Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες που παρέχονται για να στερεώσετε το καλώδιο στο βραχίονα, αυτό 

θα αποτρέψει τους κινδύνους που συνδέονται με την κοπή του καλωδίου. 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε περίπτωση βροχής ή σε περιβάλλοντα με υγρασία. 

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε την μπαταρία από το ψαλίδι. 

 Προσοχή: σε περίπτωση δυσκολίας κατά την κοπή, ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας και 

βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι ακονισμένη. 
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15. Συντήρηση και καθαρισμός 

 Τα εργαλεία προς επισκευή πρέπει να μεταφέρονται στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης 

πελατών. Η χρήση μόνο γνήσιων εξαρτημάτων θα εξασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή 

λειτουργία του εργαλείου. 

 Σβήστε την μπαταρία και αποσυνδέστε το εργαλείο πριν από τον έλεγχο  προχωρήστε σε 

συντήρηση, επιδιόρθωση και καθαρισμό του εργαλείου για να αποτρέψετε τον κίνδυνο 

ακούσιας λειτουργίας του εργαλείου. 

 Φοράτε προστατευτικά γάντια πριν προσχωρήσετε σε εργασίες στη λάμα.  

 

Ο τακτικός έλεγχος του εργαλείου θα το καταστήσει ασφαλές και αξιόπιστο. 

 

• Μην ψεκάζετε το εργαλείο με νερό και μη το βυθίζετε, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα 

μέσα στο εργαλείο. 

• Κρατήστε τη λαβή, τυχόν καθαρές διατάξεις αερισμού του κινητήρα, χρησιμοποιήστε ένα πανί για 

να καθαρίσετε το εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το εργαλείο για 

να μην προκαλέσετε βλάβη στις επιφάνειες. 

• Καθαρίστε τη λάμα μετά από κάθε χρήση και προστατέψτε την με έλαιο ή σπρέι. 

• Μετά από παρατεταμένη χρήση 8 ωρών, ανοίξτε το καπάκι του καύμματος της σκανδάλης του 

εργαλείου και καθαρίστε τα από υπολείμματα και τις ακαθαρσίες. 

 

15.1. Ακόνισμα 

• Το ακόνισμα είναι πολύ σημαντικό για να διατηρήσει τη λάμα σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 

για να εξασφαλίσει τη διάρκεια. 

• Το εργαλείο παρέχεται μαζί με εξαρτήματα ακονίσματος. 

• Ελέγχετε πάντα την κατάσταση της λάμας πριν ξεκινήσετε την εργασία. Η συχνότητα του 

ακονίσματος θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τον τύπο του ξύλου που κόβεται 

(διάμετρος και σκληρότητα) και τη συχνότητα εργασίας. 

Η κόψη της λάμας θα πρέπει να ελέγχεται συχνά κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εργασίας 

για να προσδιοριστεί η καταλληλότερη συχνότητα ακονίσματος (ελέγξτε κάθε 15 λεπτά εργασίας 

για να υπολογίσετε τη συχνότητα). 

 

15.2. Γρασάρισμα της βίδας ενεργοποίησης 

• Αυτή η εργασία θα πρέπει να εκτελείται κάθε 3-4 εργάσιμες ημέρες ώστε να εξασφαλίζεται η 

σωστή διάρκεια ζωής του εργαλείου. 

• Χρησιμοποιήστε το γράσο που παρέχεται μέσα στη συσκευασία του εργαλείου ή σε κάθε 

περίπτωση γράσο λιθίου με κατηγορία πυκνότητας NLGI 2. 
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• Με το εργαλείο συνδεδεμένο στη μπαταρία, ανοίξτε τις λάμες πατώντας τη σκανδάλη (1), στη 

συνέχεια σβήστε την μπαταρία και αφαιρέστε το καλώδιο (2): 

  

 

• Αφαιρέστε την προστασία της σκανδάλης ξεβιδώνοντας τη βίδα στερέωσης (3), αποσυνδέστε την 

προστασία από την πίσω πλευρά (4) και στη συνέχεια από την μπροστινή πλευρά (5): 

  

 

• Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κοπής από την περιοχή προστασίας της σκανδάλης. 

Ξεβιδώστε τη βίδα γρασαρίσματος (6) και εφαρμόστε το γράσο μέσα στην οπή (7): 

  
 

• Επαναλάβετε τη διαδικασία αντίστροφα για να επανασυναρμολογήσετε. 

 

15.3. Αντικατάσταση της κινητής λάμας 

• Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικές λάμες, ανατρέξτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών 

για να αγοράσετε λάμες ή άλλα γνήσια ανταλλακτικά. 

• Με το εργαλείο συνδεδεμένο στη μπαταρία, ανοίξτε τις λάμες πατώντας τη σκανδάλη (1), στη 

συνέχεια σβήστε την μπαταρία και αφαιρέστε το καλώδιο (2): 
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• Αφαιρέστε την προστασία της σκανδάλης ξεβιδώνοντας τη βίδα στερέωσης (3), αποσυνδέστε την 

προστασία από την πίσω πλευρά (4) και στη συνέχεια από την μπροστινή πλευρά (5): 

 
 

• Αφαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο (6) και τον πείρο (7) του βραχίονα ενεργοποίησης της λάμας: 

 

 

• Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης της λάμας (8) και το σύστημα κλειδώματος (9) ξεβιδώστε τη βίδα 

(10) και αφαιρέστε τον πείρο της λάμας (11): 

  

• Η κινητή λάμα μπορεί τώρα να αντικατασταθεί (12). Προσθέστε το γράσο στη σταθερή λάμα στη 

θέση που υποδεικνύεται (13): 

  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία αντίστροφα για να επανασυναρμολογήσετε. Κατά τη διάρκεια της 

εργασίας επανασυναρμολόγησης προσθέστε γράσο στους πείρους της λάμας. 
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• Μεταξύ των λειτουργιών 8 και 7 μετακινήστε τη λάμα χειροκίνητα για να αξιολογήσετε τη σωστή 

κίνηση σε σχέση με τις λάμες. Αν η μετακίνηση είναι δύσκολη, αφήστε ένα δόντι του παξιμαδιού 

της λάμας. Αν υπάρχει πλευρικός τζόγος της λάμας, σφίξτε το παξιμάδι κατά ένα παραπάνω δόντι.  

 

15.4. Αντικατάσταση της σταθερής λάμας 

• Ακολουθήστε τη διαδικασία της παραγράφου 15.3 για την αφαίρεση της κινητής λάμας μέχρι το 

σημείο (12). 

• Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης (1) και τη σταθερή λάμα(2): 

  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία αντίστροφα για να επανασυναρμολογήσετε. 

16. Αποθήκευση 

• Μη αποθηκεύετε την μπαταρία σε υπερβολικά ζεστά ή υπερβολικά κρύα περιβάλλοντα. 

• Αφαιρέστε τη μπαταρία από το εργαλείο πριν από την αποθήκευσή του για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. 

• Φυλάξτε τη μπαταρία και το φορτιστή σε ένα κουτί και μακριά από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία. 

• Η μπαταρία θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον εντός του ακόλουθου εύρους 

θερμοκρασίας. 

 

Για λιγότερο από 1 μήνα -20°C ~ +60°C 

Για λιγότερο από 6 μήνες  -10°C ~ +35°C 

Για περισσότερους από 6 μήνες 0°C ~ +30°C 

 

• Η μπαταρία θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων από εύφλεκτες ουσίες.  

• Για την καλή συντήρηση της μπαταρίας, επαναφορτίζετε πλήρως πριν από την αποθήκευση. Φορτίστε 

τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αχρησίας. 

• Ο διακόπτης θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. 

17. Υποδείξεις του εργαλείου και σήματα συναγερμού 

 

17.1. Ενδείξεις φόρτισης 

 

Μπαταρία ιόντων λιθίου 

LED  Κατάσταση φόρτισης Ένταση  

3 LED πράσινα 80%-100% 

34 V <Vcc ≤ 42 V 2 LED πράσινα 50%-80% 

1 LED πράσινο 30%-50% 

1 LED κόκκινο Κάτω από το 30% Vcc ≤ 34 V 
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Φορτιστής μπαταρίας 

Ένδειξη  Κατάσταση 

Κόκκινο Σε φόρτιση 

Πράσινο  Πλήρης φόρτιση 

 

17.2. Σήματα συναγερμού της μπαταρίας 

 

Σήμα Διάρκεια Αρ. επαναλήψεων Ένδειξη του προβλήματος 

1 σήμα 
0,3 

δευτερόλεπτα 
Κανένα 

Έναυση, σβήσιμο ή αλλαγή των ανοιγμάτων της 

λάμας. 

2 σήματα 
0,3 

δευτερόλεπτα 
10 φορές 

Υποδεικνύει τη φάση της φόρτισης ή το εργαλείο 

που δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι 

οι δακτυλίου έχουν βιδωθεί σωστά στις υποδοχές. 

3 σήματα 
0,3 

δευτερόλεπτα 
10 φορές 

Σφάλμα του αισθητήρα και φαινόμενο Hall στο 

άνοιγμα. 

Μεταφέρετε το εργαλείο σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης. 

4 σήματα 
0,3 

δευτερόλεπτα 
10 φορές 

Σφάλμα του αισθητήρα και φαινόμενο Hall στο 

κλείσιμο. 

Μεταφέρετε το εργαλείο σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης. 

4 σύντομα 

σήματα 
0,1 second i Κανένα 

Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Φορτίστε τη 

μπαταρία. 

10 σήματα 
0,3 

δευτερόλεπτα 
10 φορές 

Το ψαλίδι έχει εκτελέσει 100000 κοπές. 

Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα και λιπάνετε τη 

βίδα μετάδοσης από την ειδική οπή.  

1 

παρατετα

μένο σήμα 

5 

δευτερόλεπτα 
10 φορές 

Το ψαλίδι έχει εκτελέσει 500000 κοπές, απαιτεί 

ενδελεχή επιθεώρηση και συντήρηση. 

Απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 

18. Διάθεση 

Αφαιρέστε τη μπαταρία από το εργαλείο, απορρίψτε ξεχωριστά τη μπαταρία, το εργαλείο, τα 

εξαρτήματα και τη συσκευασία ανάλογα με τον τύπο του υλικού.  

 Μην απορίπτετε το εργαλείο μαζί με τα οικιακά απόβλητα. 

Μεταφέρετε το εργαλείο σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων. Τα μεταλλικά και τα πλαστικά μέρη μπορούν να 

ανακυκλωθούν. Για λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

 Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απόβλητα, μην καίτε και μη βυθίζετε σε νερό. 

Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή υγρών, η μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία.   

 

Πριν απορρίψετε την μπαταρία, αποφορτίστε την εντελώς. Συνιστάται να καλύψετε τους πόλους με 

κολλητική ταινία για την πρόληψη των βραχυκυκλωμάτων. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.  

 

Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η μπαταρία μπορεί να μεταφερθεί σε 
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ένα κέντρο συλλογής αποβλήτων και να διατεθεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Για λεπτομερείς πληροφορίες 

συμβουλευτείτε τα τοπικά γραφεία για την απόρριψη των αποβλήτων ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

 

Πετάξτε τα κλαδιά στους αντίστοιχους κάδους. Μην τα πετάτε μαζί με τα οικιακά απόβλητα. 

19. Ανταλλακτικά 

Ο κατασκευαστής μπορεί να προμηθεύσει αυθεντικά ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας: 

• Μπαταρίες 

• Φορτιστής μπαταριών 

• Λεπίδες 

• Ηλεκτρικά καλώδια σύνδεσης 

 

Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. 

20. Εγγύηση 

                                             

Η εγγύηση καλύπτει 24 μήνες για τους ιδιώτες χρήστες και 12 μήνες για τους επαγγελματίες. Η 

εγγύηση καλύπτει τα μηχανικά μέρη συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, του φορτιστή, του 

κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης. Η εγγύηση χάνει την εγκυρότητά της στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

• Ανώμαλη χρήση του υλικού  

• Συντήρηση που δεν εκτελέστηκε με τους τρόπους που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

• Τροποποιήσεις του εργαλείου 

• Βλάβη στο εργαλείο ακόμα ακόμη και αν έχουν προκληθεί κατά λάθος 

• Βλάβες που οφείλονται σε επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξειδικευμένο προσωπικό 

• Φυσικές καταστροφές 

• Έλλειψη φόρτισης της μπαταρίας με τη συχνότητα που απαιτείται 

• Αποκλείονται από την εγγύηση τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά κατά την κανονική χρήση 

(πχ.λάμες). 

 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εάν ο αγοραστής έχει προηγουμένως συμπληρώσει ΟΛΑ ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του δελτίου ΕΓΓΥΗΣΗΣ, υποδεικνύοντας τον αρ. μητρώου του μηχανήματος, την 

ημερομηνία αγοράς του(η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη που φέρει το έγγραφο πώλησης) 

και τη σφραγίδα του πωλητή (δελτίο το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί τη στιγμή αγοράς). 

Ο αγοραστής θα πρέπει, επίσης, να κρατήσει ένα αντίτυπο του εγγράφου αγοράς (θεωρημένη 

απόδειξη, τιμολόγιο) και του δελτίου εγγύησης που έχει αποσταλεί: ένα αντίγραφο των εν λόγω 

εγγράφων θα πρέπει να παραδοθεί επίσης στον Πωλητή ή τον εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή, από 

κοινού με το μηχάνημα προς επιδιόρθωση. Εφόσον δεν υφίστανται τα προαναφερθέντα έγγραφα, το 

μηχάνημα θα θεωρηθεί εκτός εγγύησης. 
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21. Επίλυση προβλημάτων 

Ζητήστε την επιδιόρθωση του εργαλείου αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό των 

κέντρων τεχνικής υποστήριξης και χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 

Αυτό θα εξασφαλίσει τη διάρκεια και την ασφάλεια του εργαλείου. 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση 

Το ψαλίδι δεν 

λειτουργεί 

Λάθος σύνδεση  Βεβαιωθείτε για τη σωστή 

σύνδεση μεταξύ του εργαλείου 

και της μπαταρίας. 

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 

είναι στη θέση ON. 

 Δυσλειτουργία του διακόπτη Μεταφέρετε το ψαλίδι προς 

επιδιόρθωση σε ένα κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης 

Η λεπίδα θερμαίνεται 

υπερβολικά 

Στομωμένη λάμα Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 

λεπίδα 

Η λάμα έχει υποστεί ζημιά Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 

λεπίδα 

Μη επαρκής λίπανση Λιπάνετε τη λεπίδα  

Κακή επιφάνεια κοπής Υπερβολική τριβή στη λάμα Λιπάνετε τη λεπίδα 

Βρώμικη λεπίδα Καθαρίστε τη λεπίδα 

Στομωμένη λάμα Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 

λεπίδα 

Λανθασμένη χρήση του εργαλείου Μελετήστε προσεχτικά τις 

οδηγίες χρήσεως 

Μπαταρία αποφορτισμένη Φορτίστε την μπαταρία 

Η μπαταρία δεν 

επαναφορτίζει, το 

κόκκινο led 

αναβοσβήνει 

Η μπαταρία δεν έχει συνδεθεί σωστά 

στον φορτιστή 

Επανασυνδέστε την μπαταρία 

στο φορτιστή 

Ο φορτιστής δεν είναι σωστά 

συνδεδεμένος στην πρίζα ρεύματος 

Συνδέστε ξανά το φορτιστή 

Ακάθαρτοι πόλοι μπαταρίας Καθαρίστε τους πόλους 

Η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη Αντικαταστήστε τη μπαταρία 

Φορτιστής που έχει υποστεί βλάβη Αντικαταστήστε το φορτιστή 

μπαταριών 
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