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Небезпека!
При користуванні приладами слід дотриму-
ватися певних заходів безпеки, щоб запобігти 
травмуванню і пошкодженням. Тому уважно 
прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 
Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній 
інформація була у вас постійно під руками. Ми 
не несемо відповідальності за нещасні випадки 
або пошодження, які виникли внаслідок 
недотримання цієї інструкції.

1. Вказівки по техніці безпеки

Небезпека!
Прочитайте всі вказівки та інструкції з
техніки безпеки. Недотримання вказівок та 
інструкцій з техніки безпеки може стати 
причиною виникнення електричного удару, 
пожежі та/або важкого травмування. 
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки
безпеки на майбутнє.

Пристроєм не можна користуватись людям
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними
чи метальними можливостями, чи які не мають
досвіду чи знань, якщо вони не під наглядом
чи не ознайомлені з інструкціями людьми,
відповідальними за безпеку. Треба наглядати
за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

Пояснення до таблички на приладі
(див. Мал. 9)
1. Попередження!
2. Не працюйте кущорізом під час дощу чи 

при вологості.
3. УВАГА - Прочитайте інструкцію з 

експлуатації.
4. При пошкодженні кабелю живлення, 

негайно вийміть вилку з розетки.
5. Носіть захисні окуляри і навушники.

2. Опис приладу і об’єм поставки

2.1 Опис приладу (Мал. 1/2)
1. Ріжуче лезо
2. Захист рук
3. Верхня ручка з вимикачем
4. Ручка з перемикачем ВКЛ/ВИКЛ
5. Кліпса для кабелю
6. Кабель живлення
7. Пластиковий чохол леза

2.2 Об’єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність виробу
відповідно до описаного об’єму поставки.
• Відкрийте опакування та обережно 

дістаньте прилад.
• Зніміть пакувальний матеріал, а також 

запобіжні та захисні пристрої, вико-
ристовувані під час транспортування.

• Перевірте комплектність поставки.
• Перевірте, чи немає пошкоджень на 

приладі та комплектуючих.
• Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!
Прилад та опакування не є іграшками для
дітей! Дітям заборонено гратись пластико-
вими торбинками, плівкою та дрібними
деталями. Існує непезпека їх проковтування
та небезпека задушення!

• Електричний кущоріз
• Чохол леза
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3. Використання за призначенням

Кущоріз призначений для зрізання і підстри-
гання живоплітів, кущів та чагарників.

Прилад слід використовувати тільки згідно з 
його призначенням. Жодне інше використання 
приладу, що виходить за вказані межі, не 
відповідає його призначенню. За несправності 
або травми будь-якого виду, які виникли 
внаслідок використання приладу не за 
призначенням, відповідальність несе не 
виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за 
призначенням наші прилади не сконструйовані 
для виробничого, ремісничого чи промислового 
застосування. Ми не беремо на себе жодних 
гарантій, якщо прилад застосовується на 
виробничих, ремісничих чи промислових 
підприємствах, а також при виконанні інших 
прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Потужність:  ..............................................420 Вт

Оберти холостого ходу: . ....................1,600 хв-1

Довжина різання  ....................................450 мм
Довжина ріжчого леза  ...........................510 мм
Відстань між ножами  ................................16 мм
Макс. cтовщина різання  ...........................12 мм
Різи/хв . ........................................................3200
Клас захисту:  . ...............................................II/�
Вага:  ...........................................................2.6 кг

Небезпека!
Шуми і вібрація

LpA рівень звукового тиску  . ..............76,1 дБ(A)
KpA похибка  . .............................................2.1 дБ

LWA рівень звукової потужності   .......97,7 дБ(A)
KWA похибка . .............................................2.1 дБ

Одягайте навушники.
Вплив шуму може спричинити пошкодженню 
слуху.

Значення емісії коливань ah = 3.412 м/с2

K похибка = 1.5 м/с2

Зазначена величина емісії коливань
вимірювалась відповідно до стандартизованого
процесу випробувань, вона може змінюватись
в залежності від способу використання
електроінструмента, в окремих випадках її
значення може бути більшим, ніж занотоване
тут.

Зазначена величина емісії коливань може
використовуватись для порівняння електро-
інструментів між собою.

Зазначена величина емісії коливань може
також використовуватись для початкового
оцінювання негативних впливів.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до
мінімального рівня.
• Використовуйте тільки справний пристрій.
• Регулярно проводіть технічний догляд 

приладу та чистіть його.
• Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу.
• Не перевантажуйте пристрій.
• При необхідності віддавайте прилад на 

перевірку.
• Вимикайте прилад, якщо ви не працюєте.
• Носіть робочі рукавиці.

УВАГА!
Залишкові ризики
Незважаючи на використання приладу в 
межах його призначення, неможливо 
повністю виключити деякі фактори
ризику. У зв’язку з конструкцією і 
структурою приладу можуть виникнути
наступні небезпеки:
1. Пошкодження слуху при відсутності

необхідних засобів захисту органів слуху.
2. Шкода здоров’ю, заподіяна вібраціями

рукоятки, якщо довго працювати 
пристроєм, або якщо пристрій 
обслуговувати неналежним чином.
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5. Перед запуском в експлуатацію

Попередження! 
Перед початком налаштувань завжди 
відключайте пристрій від мережі живлення.

Електричне гальмо
З міркувань безпеки, кущоріз оснащений 
системаю електричного гальмування, яка 
зупиняє ножі одразу після виключення 
кущорізу. При виключенні кущоріз може 
виділяти запах чи може іскрити. Це не впливає 
на майбутні експлуатаційні характеристики та 
безпеку кущорізу. Будь ласка, уникайте 
увімкнення та увімкнення обладнання частіше, 
ніж потрібно.

6. Експлуатація

Кущоріз оснащений двома перемикачами для 
двох рук заради безпеки роботи. Кущоріз 
запрацює тільки коли перемикач на верхній 
ручці (Мал. 2 / поз. A) натиснутий однією рукою, 
а перемикач на основній ручці (Мал. 2 / поз.
B) натиснутий іншою рукою. Якщо відпустити 
буд-який з цих вимикачів, ножі перестануть 
рухатись.
Слідкуйте за ножами, доки вони не 
зупиняться.

• Перевіряйте справність роботи ножів. 
Подвійні ножі рухаються у зворотніх 
напрямках, це забезпечує високу якість 
різання і плавну роботу.

• Перед початком роботи, зафіксуйте кабель 
на гачці запобігання натягування (див. Мал. 
2).

• При роботі на вулиці, вікористовуйте 
подовжувальні кабелі.

Примітки до роботи кущорізом
• Кущорізом можно обрізати кущі, 

чагарники і живопліт.
• Для досягнення найкращих результатів, 

тримайте кущоріз таким чином, щоб 
кут між ріжучими ножами і кущами 
дорівнював приблизно 15° (див. Мал. 3).

• Ножі з подвійними різцями обретаються у 
зоворотньому напрямку один до одного, 
що дозволяє разати в обох напрямках (див.
Мал. 4).

• Рекомендовано позначити для себе верхній 
край кущів, до якого ви хочете обрізати, за 
допомогою направляючої лінії (натягнувши 

стрічку, тощо). Відріжте всі гілки, які висту-
пають за направляючу лінію (див. Мал. 5).

• Ріжте бокові частини кущів круговими 
рухами знизу вверх (див. Мал. 6).

7. Заміна кабелю живлення

Небезпека!
Якщо провід для під’єднання цього приладу
до електромережі пошкоджений, то для
запобігання виникнення нещасних випадків
його повинен замінити виробник або його
сертифікована сервісна служба чи інший
кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, технічне обслуговуван-
ня і замовлення запчастин

Небезпека!
Перед початком чистки завжди відключайте 
пристрій від мережі живлення.

8.1 Чистка
• Захисні пристосування, шліци для 

доступу повітря і корпус двигуна мають 
бути максимально чистими. Прилад 
протирайте чистою ганчіркою чи 
продувайте стисненим повітрям з 
невеликим тиском.

• Рекомендуємо чистити прилад зразу ж 
після кожного використання.

• Регулярно протирайте прилад вологою 
ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не 
використовуйте очищуючі засоби чи розчин-
ники; вони можуть пошкодити пластикові 
частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в 
середину приладу не потрапила вода.

8.2 Технічне обслуговування
• Для досягнення найкращіх результатів 

роботи, леза потрібно регулярно чистити і 
змащювати. Очистіть бруд за допомогою 
щітки і нанесіть тонкий шар мастила (Мал. 
7).

• Усередині кущорізу немає частин, які
потребують додаткового обслуговування.
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8.3 Замовлення запчастин:
Замовити запчастини ви можете на сайті 
www.einhell.ua, зайшовши до розділу 
замовлення запчастин і виконуючи інструкцію 
даного розділу, або в офиційному сервіс-центрі

9. Утилізація та вторинне 
використання

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб 
запобігти пошкодженню при транспортуванні. 
Це опакування є сировиною, яка придатна 
для вторинного використаня або для 
утилізації. Прилад та комплектуючі до нього 
виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з 
металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з 
ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід 
здати у відповідний пункт прийому, щоб його 
було утилізовано належним чином. Якщо 
місцезнаходження таких пунктів прийому 
невідомо, слід звернутись до місцевої 
адміністрації. 

10. Зберігання

Зберігайте прилад та супутні товари в
темному та сухому, недоступному для дітей
приміщенні, при температурі вище нуля.
Ідеальна температура зберігання від 5 до 30 °С. 
Зберігайте електроінструмент в оригінальній
упаковці.
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D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
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