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Небезпека!
При користуванні приладами слід дотримува-
тися певних заходів безпеки, щоб запобігти 
травмуванню і пошкодженням. Тому уважно 
прочитайте цю інструкцію з експлуатації / 
вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте 
її, щоб викладена в ній інформація була у вас 
постійно під руками. У випадку, якщо ви 
повинні передати прилад іншим особам, 
передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію 
з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

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 символів на пристрої (Мал. 
23):
1. Попередження!
2. Одягніть захисні окуляри, захисну 

маску та навушники.
3. Захистіть пристрій від дощу та вологи.
4. Максимальна довжина різу.
5. Електричний удар може призвести до 

смерті. Тримайтесь від електричних 
кабелів на відстані щонайменш 10 м.

6. Прочитайте інструкції.
7. Носіть міцне, неслизьке взуття.
8. Слідкуйте за частинами, які можут впасти 

чи вилетіти зпід леза.
9. Тримайте дистанцію.
11. Одягайте захисні рукавиці.

2. Опис приладу та об’єм поставки

2.1 Опис приладу (Мал. 1)
1. Акумулятор
2. Рукоятка
3. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
4. Запобіжник
5. Запобіжник регулятора кута рукоятки
6. Монтажна гайка
7. Трубка
8. Наплечний ремінь
9. Додаткова рукоятка
10. Фіксуюча гайка трубки 1
11. Телескопічна трубка 1
12. Фіксуюча гайка трубки 2
13. Телескопічна трубка 2 з головою пристрою
14. Запобіжник регулятора кута голови 

пристрою
19. Насадка кущоріз
20. Кожух леза
21. Зарядний пристрій

2.2 Об’єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність виробу 
відповідно до описаного об’єму поставки. Якщо 
якісь деталі відсутні, зверніться - не пізніше 
ніж через 5 робочих днів після купівлі товару - 
до нашого сервісного центру чи в торговельну 
точку, де ви придбали цей прилад, та пред’явіть 
там відповідний чек або квитанцію.
• Відкрийте опакування та обережно 

дістаньте прилад.
• Зніміть пакувальний матеріал, а також 

запобіжні та захисні пристрої, використову-
вані під час транспортування (якщо такі є).

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

приладі та комплектуючих.
• Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку.

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

• Додаткова рукоятка
• Основна рукоятка з головою пристрою
• Плечовий ремінь
• Насадка кущоріз
• Кожух для леза
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• Акумулятор (не поставляється для
артикула 34.108.00, 34.108.20)

• Зарядний пристрій (не поставляється
для артикула 34.108.00, 34.108.20 )

• Інструкція

3. Використання за призначенням

Кущоріз
Насадку кущоріз можна використовувати 
тільки під’єднаною до голови пристрою.
Увага! Кущоріз призначений для обрізання 
кущів, чагарників та живоплотів. Увага! Не 
використовуйте кущоріз для зрізання трави.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з 
її призначенням. Жодне інше використання 
присторю, що виходить за вказані межі, не 
відповідає її призначенню. За несправності або 
травми будь-якого виду, які виникли внаслідок 
використання пристрою 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

Довжина леза:  . ......................................450 мм
Макс. довжина різу:  . ..............................400 мм
Відстань між зубами леза:  . ........................16 м
Різи/хвилина:  ..............................................1700

Небезпека!
Шуми і вібрації

LpA рівень звукового тиску  ..............81.05 дБ(A)
KpA похибка  . ................................................3 дБ

LWA рівень звукового тиску  . ........ 98.23 dB(A)
KWA похибка . ...............................................3 дБ

LWA гарантований рівень звук тиску.102 dB(A)

Одягайте навушники.
Вплив шуму може стати причиною втрати
слуху.

Рукоятка під навантаженням
Значення емісіїї вібрацій ah ≤ 2.5 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
можевикористовуватись для порівняння
електроінструментів між собою.

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

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до 
мінімального рівня.

• Регулярно проводіть технічний догляд
приладу та чистіть його.

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

перевірку.
• Вимикайте прилад, якщо ви ним не

користуєтеся.
• Носіть робочі рукавиці.
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5. Перед початком роботи

Увага! Не встановлюйте акумулятор доки не 
буде зібраний пристрій і не будуть проведені всі 
налаштування. При роботі з пристроєм завжди 
використовуйте захисні рукавиці. Распакуйте 
пристрій і перевірте комплект (Мал. 1).

5.1 Загальна інформація 
a) Мал. 2-3: Встановіть трубку (7) у корпус

ручки (2a) до упору (7a) і надійно зафіксуйте 
гвинтом (6).

b) Мал. 4: Встановіть карабін (A) плечового
реміня (8) у кріплення реміня (B).

c) Мал. 4a: Додаткова рукоятка складаєтсья
з рукоятки (N), гвинта (P) і фіксатора (F).  
Вставте гвинт (P) у рукоятку (N) і надійно 
загвинтіть його у фіксатор (F).

5.2 Регулювання додаткової
рукоятки (Мал. 5-6)

(a) Нахил додаткової рукоятки
Ослабте (a) фіксатор (F). Встановіть потрібний 
кут рукоятки (9). Зафіксуйте (b) фіксатор (F).

b) Поворот додаткової рукоятки
Ослабте (a) фіксатор (H) і встановіть додаткову
рукоятку (9) у потрібне положении. Зафіксуйте
(b) фіксатор (H).

5.3 Використання плечового реміня
УВАГА! При роботі з пристроєм завжди
використовуйте плечовий ремінь. Завжди 
виключайте пристрій, якщо знімаєте плечовий 
ремінь.
1. Встановіть карабін (Мал. 4/поз. A) у тримач

реміня.
2. Протягніть плечовий ремінь (Мал. 7/поз. 8) 

через плече.
3. Відрегулюйте довжину плечевого ремінця 

таким чином, щоб прикріплення ремінця 
було на рівні талії (Мал. 7).

5.4 Регулювання кута рукоятки (Мал. 9)
Натисніть на два фіксатора (5) aі встановіть
кут положення рукоятки (2) на будь-яке з
4 положень.

5.5 Регулювання кута голови пристрою
(Мал. 10)

Натисніть на два фіксатора (14) і встановіть 
кут голови пристрою (13a) на будь-яке з 7 
положень.

5.6 Регулювання телескопічної ручки (Мал. 
11)

1. Послабте фіксуючі гвинти (10 + 12), 
повернувши їх проти годинникової стрілки.

2. Подовщіть телескопічну ручку (11 + 13) 
для встановлення потрібної довжини.

3. Затягніть фіксуючі гвинти (10 + 12) 
повернувши їх за годинниковою стрілкою.

5.7 Встановлення насадки кущоріза на
голову пристрою (Мал. 12 – 13)

Для запобігання травмувань потрібно одягати
кожух на ріжучі леза.
1. Розташуйте насадку і голову пристрою 

таким чином, щоб співпали стрілки на обох 
частинах.

2. Натисніть на насадку у бік голови 
пристрою. Це призведе до переміщення 
вправо фіксуючої кнопки (R). Поверніть 
насадку проти годинникової стрілки.
Насадка кущоріза зафіксується на голові 
пристрою. Це призведе до переміщення 
вліво фіксуючої кнопки (R).

5.8 Знімання насадки кущоріза з голови
пристрою (Мал. 12 – 13)

Для запобігання травмувань потрібно одягати
кожух на ріжучі леза.
1. Натисніть вправо на фіксуючу кнопку (R).
2. Повертайте насадку до того момента, коли 

співпадуть стрілки на голові пристрою і на 
насадці, що дозволить зняти насадку.

5.9 Встановлення акумулятора (Мал. 14-15)
Натисніть на акумуляторі кнопку (T), як
показано на Мал.14, і встановіть акумулятор. 
Коли акумулятор встановлений, як на Мал. 15, 
переконайтесь, що кнопка встала на місце! Для
знімання акумулятора виконуйте у зворотньому 
порядку.
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5.10 Зарядка акумулятора (Мал. 16)
1. Вийміть акумулятор з пристрою. Для

цього натисніть на кнопку (T).
2. Вставте вилку зарядного пристрою (21) у 

розетку. Засвітиться зелений LED вогник.
3. Встановіть акумулятор (1) у зарядний

пристрій (21).

Під час заряджання акумулятор може трохи 
нагрітись. Це нормально.

Для довгого життя акумулятора потрібно
правильно його заряджати. Акумулятор потрібно 
заряджати, коли ви помітили втрату потужності 
в роботі пристрою. Ніколи повністю не 
розряджайте акумулятор. Це може призвести до 
пошкодження акумулятора.

6. Експлуатація

Увага! При роботі з пристроєм завжди 
використовуйте плечовий ремінь. Завжди 
виключайте пристрій, якщо знімаєте плечовий 
ремінь. В іншому віпадку є ризик травмування.

Одягніть плечовий ремінь як описано вище, 
встановіть потрібну насадку і відрегулюйте 
пристрій відвопідно вашим потребам.

Включення/Виключення
Включення
• Тримайте пристрій за рукоятки двома руками

(виступи під додатковою рукояткою).
• Передвиньте запобіжник (Мал. 3/поз. 4)

вперед і тримайте його.

• Включіть пристрій перемикачем ВКЛ/
ВИКЛ (Мал. 3/поз. 3). Потім ви можете 
відпустити запобіжник.

Виключення
Відпустіть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 3/поз. 3).

7. Робота з насадкою для різання
кущів

• Перевіряйте, що леза працюють правильно. 
Подвійні леза рухаються у протилежних 
напрямках, це гарантує високу якість різання 
і легку роботу.

• При роботі надійно стійте на місці і тримайте 
пристрій обидвома рукамиу сторону від 
вашого тіла.

Поради по роботі
• Кущоріз можна використовувати для різання

чагарників та кущів, а також живоплотів.
• Для досягненная найкращіх результатів, 

тримайте кущоріз таким чином, щоб 
леза були під кутом приблизно 15° по
відношенню до кущів (див. Мал. 17).

• Подвійні леза рухаються у протилежних 
напрямках, що забезпечує можливість 
різання з різних сторон (див. Мал. 18).

• Рекомендуємо зробити з нитки чи чогось 
схожого напрявляючу лінію, щоб розмежу-
вати потрібні поверхні. Зрізайте всі гілки за 
межами направляючої лінії (див. Мал. 19/20).

• Ріжте кущі знизу догори (див. Мал. 21).

8. Чистка, технічне
обслуговування і замовлення
запасних частин

8.1 Чистка
• Регулярно чистіть з’єднувальний механізм 

стисненим повітрям чи щіткою. Не 
використовуйте інші інструменти.

• Тримайте рукоятки чистими від бруду, 
щоб надійно тримати пристрій.
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• Для чистки ніколи не занурюйте 
пристрій у воду.

• Для видалення бруду використовуйте 
щітку.

• 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 пристрій після 
кожного використання.

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

8.2 Технічне обслуговування
Для кращої роботи потрібно регулярно чистити 
і змащувати ріжучі леза. Видаліть забруднення 
щіткою і змастіть тонким шаром мастила (Мал. 
22).

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 комплектуючі в 
недоступному для дітей темному та сухому 
приміщенні без мінусових температур. 
Оптимальна температура зберігання - від 5 
до 30 °С. Зберігайте електроінструмент в 
оригінальному опакуванні.
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11. Індикація зарядного пристрою

Пояснення та дії
Червоний LED    Зелений LED

Викл                Блимає Готовий до використання
Зарядний пристрій підєднаний до мережі і готовий до 
використання; акумулятора в зарядному пристрої немає

Вкл Викл Заряджання
Зарядний пристрій заряджає акумулятор у швидкому режимі.

Викл Вкл Акумулятор заряджений на 85% і готовий до використання.
(Час заряджання акумулятора 1.5 Аг: 30 хв)
(Час заряджання акумулятора 3.0 Аг: 60 хв)
(Час заряджання акумулятора 5.2 Аг: 130 хв)
Пристрій перемикається у режим м’якої зарядки до повного 
заряджання акумулятора.
(Час повного заряду акумулятора 1.5 Аг: прибл. 40 хв)
(Час повного заряду акумулятора 3.0 Аг: прибл. 75 хв)
(Час повного заряду акумулятора 5.2 Аг: прибл. 140 хв)
Дія:
Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Відєднате зарядний 
пристрій від мережі живлення.

Блимає Адаптивне заряджання
Зарядний пристрій у режимі м’якої зарядки.
З міркувань безпеки зарядка будет тривати повільніше, більш ніж 
1 годину. Можливі причини:
- Акумулятор довго не використовувався чи розряджений 
акумулятор розрядився повністю (повний розряд).
- Температура акумулятора поза ідеальних значень (між 25° C та
45° C).
Дія:
Дочекайтеся закінчення заряджання; ви можете продовжити 
заряджати акумулятор.

Блимає Блимає Помилка
Заряджання неможливе. Акумулятор пошкоджений.
Дія:
Ніколи не заряджайте пошкоджений акумулятор.
Вийміть акумулятор з заярдного пристрою.

Вкл Вкл Помилка температурного режиму
Акумулятор занадто гарячий (напр. через пряме сонячне
випромінення) чи занадто холодний (менше 0° C).
Дія:
Вийміть акумулятор і тримайте його у кімнатній температурі (прибл. 
20° C) одну добу .
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Статус індикаторів

Викл


