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  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

• Χρησιμοποιήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και κατοικίδια.
• Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε κατάλληλο φως, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κοντά.
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το προϊόν και όλα τα παρεχόμενα 

εξαρτήματα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
• Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.
• Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην εκθέτετε τα μαλλιά, τα χέρια και τα πόδια 

στα αιχμηρά μέρη.
• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με νερό που θα μπορούσε 

να διεισδύσει στην μπαταρία.
• Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν βρέχει. Μην αποθηκεύετε το προϊόν και τα εξαρτήματα σε υγρούς 

χώρους.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στη βροχή κοντά σε χαλύβδινους σωλήνες και πέτρες.
• Κλείστε την παροχή ρεύματος σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας, ανεξέλεγκτων ενεργειών, αλλα-

γής λεπίδας ή ακατάλληλης απόστασης από κοντινά αντικείμενα.Περιμένετε να σταματήσει τελείως η 
λεπίδα και μόνο τότε εκτελέστε περαιτέρω εργασίες.



• Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία πατώντας το κουμπί και μετακινώντας το προστατευτικό προς τα 
αριστερά / δεξιά.

• Επιλέξτε τη λεπίδα που θέλετε και εγκαταστήστε την όπως φαίνεται στη φωτογραφία..

• Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ασφαλείας και το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ταυτόχρονα 
και αρχίστε να εργάζεστε.

• Πατήστε το κουμπί και ρυθμίστε οποιοδήποτε μήκος της τηλεσκοπικής ράβδου.

• Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.



• Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τις οδηγίες, τα σκίτσα και τα τεχνικά δεδομένα που παρέχονται με 
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπλη-
ξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

• Μη δανείζετε εργαλεία σε άτομα με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χειρισμού αλυσοπρίονων και χλοοκοπτι-
κών.

• Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.
• Να συμπεριλαμβάνετε πάντα αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όταν δανείζεστε εργαλεία.
• Ο όρος »ηλεκτρικό εργαλείο« που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρεται σε ένα ηλεκτρικό 

εργαλείο που είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα (με καλώδιο ρεύματος) ή ένα ηλεκτρικό εργαλείο που τροφο-
δοτείται από μπαταρία (χωρίς καλώδιο ρεύματος).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μόνο σε καλή ορατότητα και φως της ημέρας. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία 

στο σκοτάδι ή στην ομίχλη.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες που περιέχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια 

ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν σκόνη ή αναθυμιά-
σεις.

• Κρατάτε μακριά παιδιά και άλλα άτομα όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Σε περίπτωση βλάβης, 
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.

• Μην στέκεστε ποτέ σε ασταθή ή ολισθηρή επιφάνεια ή πλαγιά ενώ εργάζεστε. Την κρύα εποχή, προσέξτε 
τον πάγο και το χιόνι και φροντίστε πάντα να έχετε καλή σταθερότητα.

• Κρατήστε άτομα ή ζώα σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από το εργαλείο κατά τη χρήση. Εάν πλησι-
άσει κάποιος, σταματήστε αμέσως το εργαλείο.

• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την περιοχή εργασίας για πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα. Μπορούν να 
πεταχτούν στον αέρα κατά το κούρεμα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσουν επικίνδυνο κλώτσημα, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές.

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Αποφύγετε τη φυσική επαφή με γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμάστρες, φούρ-

νους ή ψυγεία. Εάν το σώμα σας είναι γειωμένο, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται.
• Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού στα ηλεκτρικά εργαλεία 

προκαλεί αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια
• Δώστε προσοχή σε αυτό που κάνετε και χειριστείτε προσεκτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία ενώ εργάζεστε. 

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκο-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Μοντέλο: Grassking HT-901
Τάση: 12V
Τύπος μπαταρίας: Li-ion
Τάση φόρτισης: 100-240V
Τάση εξόδου: DC 12V

Γενικές οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία



όλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς.

• Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρήση ατο-
μικού προστατευτικού εξοπλισμού,

• π.χ. Ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων, η μάσκα σκόνης, τα αντιολισθητικά 
υποδήματα ασφαλείας, το προστατευτικό κράνος ή η προστασία ακοής μειώνουν τον κίνδυνο τραυματι-
σμού.

• Προσέξτε να μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά λάθος. Πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στο 
τροφοδοτικό ή/και την μπαταρία, το σηκώσετε ή το μεταφέρετε, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο. 
Εάν έχετε ένα δάχτυλο στον διακόπτη ενώ μεταφέρετε το εργαλείο ή εάν συνδέσετε το ενεργοποιημένο 
εργαλείο στην παροχή ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

• Αφαιρέστε το εργαλείο ρύθμισης ή το κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Ένα εργαλείο ή ένα κλειδί 
που βρίσκεται στο περιστρεφόμενο τμήμα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

• Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας δεν βρίσκεται σε αφύσικη θέση. Φροντίστε να στέκεστε σε σταθερό έδα-
φος και πάντα σε ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο 
σε μια απροσδόκητη κατάσταση.

• Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κρεμαστά κοσμήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλ-
λιά και τα ρούχα σας δεν βρίσκονται κοντά σε κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κρεμαστά κοσμήματα ή 
μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε αυτά.

• Μην επιδίδεστε σε μια αίσθηση ψευδούς ασφάλειας και μην αγνοείτε τους κανονισμούς ασφαλείας σχετι-
κά με το ηλεκτρικό εργαλείο, ακόμα κι αν έχετε καταφέρει να εργάζεστε με το εργαλείο μετά από επανει-
λημμένη χρήση. Ο απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς σε κλάσματα 
δευτερολέπτου.

Χρήση και χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων
• Μην υπερφορτώνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Επομένως, χρησιμοποιήστε κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία 

για την εργασία σας. Με τα κατάλληλα εργαλεία, θα εργαστείτε καλύτερα και ασφαλέστερα σε μια δεδο-
μένη περιοχή.

• Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικό διακόπτη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν πλέον 
να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν είναι επικίνδυνα και πρέπει να επισκευαστούν.

• Πριν ρυθμίσετε τη συσκευή, αλλάξετε το εργαλείο σύσφιξης ή πριν πετάξετε το εργαλείο, αφαιρέστε το 
φις από την πρίζα ή/και αφαιρέστε την αφαιρούμενη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε αυτές τις προφυλάξεις 
για να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του εργαλείου.

• Κρατήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση του εργαλείου από άτομα 
που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του ή που δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρι-
κά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ενός άπειρου χρήστη.

• Διατηρήστε την καλή κατάσταση των εργαλείων ισχύος και σύσφιξης. Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη λει-
τουργούν ομαλά και ότι τα εξαρτήματα είναι σπασμένα ή κατεστραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να 
επηρεάζει τη λειτουργία του εργαλείου. Τα κατεστραμμένα μέρη πρέπει να επισκευάζονται από ηλεκτρο-
λόγο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακώς συντηρημένα εργαλεία.

• Τα κοπτικά μέρη πρέπει να είναι αιχμηρά και καθαρά. Τα καλά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμη-
ρές άκρες μπλοκάρουν λιγότερο και οδηγούνται ευκολότερα.

• Ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία σύσφιξης κ.λπ. χρησιμοποιήστε σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Για να το 
κάνετε αυτό, λάβετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που κάνετε. Η χρήση ηλεκτρικών ερ-
γαλείων για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίν-
δυνες καταστάσεις.

• Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν περπατάτε σε πλαγιές.
• Περπατατε, μην τρέχετε.
• Οι λαβές και οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια και λίπη. Οι συρόμενες λαβές 

και οι επιφάνειες λαβής δεν διασφαλίζουν τον ασφαλή χειρισμό και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εργαλεί-



ων σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
• Κάντε ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια της εργασίας για να μην χάσετε τον έλεγχο λόγω κούρασης. Συνι-

στούμε ένα διάλειμμα 10 έως 20 λεπτών κάθε ώρα.
• Εάν γρασίδι ή κλαδιά κολλήσουν ανάμεσα στο εξάρτημα κοπής και τον προφυλακτήρα, σβήνετε πάντα το 

εργαλείο πρώτα και αφαιρείτε την μπαταρία και μετά ξεκινάτε τον καθαρισμό. Διαφορετικά, το εξάρτημα 
κοπής μπορεί να περιστραφεί κατά λάθος και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

• Μην αγγίζετε επικίνδυνα κινούμενα μέρη μέχρι να σταματήσουν ή να αφαιρέσουν την μπαταρία.
• Εάν το εξάρτημα κοπής χτυπήσει πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα, απενεργοποιήστε αμέσως το εργα-

λείο. Στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία και επιθεωρήστε το εξάρτημα κοπής.
• Μην κόβετε ποτέ πάνω από το ύψος της μέσης.
• Περιμένετε να φτάσει το εξάρτημα κοπής σταθερή ταχύτητα πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο πριν ξεκι-

νήσετε το κούρεμα.
• Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο εάν το εργαλείο κοπής είναι συνυφασμένο με κομμένο γρασίδι.
• Ενεργοποιήστε το εργαλείο κοπής μόνο όταν είστε σίγουροι ότι δεν αγγίζει το έδαφος ή άλλα εμπόδια 

(όπως δέντρα).
• Να κρατάτε πάντα το εργαλείο με τα δύο χέρια ενώ το χρησιμοποιείτε. Μην κρατάτε ποτέ το εργαλείο με 

το ένα χέρι κατά τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε κακές καιρικές συνθήκες ή όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

Χρήση και χειρισμός εργαλείων μπαταρίας
• Να φορτίζετε πάντα τις μπαταρίες με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυ-

νος πυρκαγιάς εάν η μπαταρία φορτιστεί με φορτιστή κατάλληλο για άλλο τύπο μπαταρίας.
• Επομένως, χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες στα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων 

μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Μην αποθηκεύετε μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται κοντά σε συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρ-

φιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση των επα-
φών. Το βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

• Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει διαρροή της μπαταρίας. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή 
μαζί της. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε την περιοχή με νερό. Εάν εισέλθει υγρό στα μάτια 
σας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Η διαρροή υγρού μπορεί να ερεθίσει το δέρμα ή να προκαλέσει εγκαύ-
ματα.

• Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή αλλοιωμένες μπαταρίες. Η λειτουργία τους μπορεί να είναι απρό-
βλεπτη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

• Μην εκθέτετε ποτέ την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα. Πυρκαγιά ή θερμοκρασίες πάνω 
από 130 ° C μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία ή το ασύρματο εργαλείο 
σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Μια τέτοια φόρτιση μπορεί να οδηγήσει 
σε βλάβη της μπαταρίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Εάν το εργαλείο χτυπηθεί ή πέσει, ελέγξτε την κατάσταση πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Ελέγξτε ότι τα 
χειριστήρια και οι συσκευές ασφαλείας λειτουργούν σωστά. Εάν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε ζημιά, 
μεταφέρετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και επισκευή.

Συντήρηση και σέρβις
Το σέρβις του εργαλείου επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις χρησιμοποιώντας μόνο γνή-
σια ανταλλακτικά. Η ακατάλληλη επισκευή και η κακή συντήρηση μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του 
εργαλείου και να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Πάντα να απενεργοποιείτε και να αφαιρείτε την μπαταρία πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επι-
σκευής ή τον καθαρισμό της.
Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα κοπής.
Να καθαρίζετε πάντα τη σκόνη και τη βρωμιά από τα εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, διαλυτικό, 



αλκοόλ κ.λπ. για αυτό το σκοπό. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παρα-
μόρφωση ή ρωγμές των πλαστικών εξαρτημάτων.
Σφίξτε όλα τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά από κάθε χρήση.
Μην εκτελείτε καμία άλλη συντήρηση ή επισκευή που δεν περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Επικοινω-
νήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις για τέτοιες εργασίες.
Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Η χρήση εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων που 
παρέχονται από τρίτους μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο εργαλείο, ζημιά σε περιουσία ή/και σοβαρό τραυ-
ματισμό.
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας για τακτικούς ελέγχους και συντήρηση του εργα-
λείου.
Διατηρήστε το εργαλείο σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να βλάψει την 
απόδοση του εργαλείου και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία επιτρέπεται να επισκευάζονται μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία και μόνο με γνή-
σια και ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία σας είναι πάντα ασφαλή.
Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες συντήρησης σε κατεστραμμένες μπαταρίες. Οποιαδήποτε συντήρηση των μπα-
ταριών επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Για επισκευές και αγορά όλων των ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις 
Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Σλοβενία

Aνάκρουση (ώθηση λεπίδας)
• Ένα κλώτσημα (ώθηση λεπίδας) είναι μια ξαφνική αντίδραση σε μια παγιδευμένη ή κολλημένη λεπίδα. 

Όταν εμφανιστεί, το εργαλείο αναπηδά στο πλάι ή προς τον χειριστή με μεγάλη δύναμη και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

• Το κλώτσημα συμβαίνει ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μέρος της λεπίδας μεταξύ 12 και 2 στο σχεδιάγραμμα 
σε σκληρά αντικείμενα, θάμνους και δέντρα με διάμετρο 3 cm ή περισσότερο.

Για να το αποφύγετε  :
• χρησιμοποιήστε μέρος της λεπίδας μεταξύ 8 και 11 στο σχεδιάγραμμα.
• δεν επιτρέπεται η χρήση μέρους της λεπίδας μεταξύ 12 και 2 στο σχεδιάγραμμα.
• Η χρήση μέρους της λεπίδας μεταξύ 11 και 12 στο σχεδιάγραμμα και μεταξύ 2   και 5 στο σχεδιάγραμμα  δεν 

επιτρέπεται, εκτός εάν ο χειριστής είναι καλά εκπαιδευμένος και έμπειρος και το κάνει με δική του ευθύνη.
• Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες κοπής κοντά σε σκληρά αντικείμενα όπως φράχτες, τοίχους, κορμούς και πέτρες.
• Μην χρησιμοποιείτε τα κομμάτια σε κάθετη θέση όταν βρίσκουν σε άκρες και φράχτες.



Επικίνδυνο για τη ζωή λόγω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
• Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, 

να επηρεάσει ενεργά και γκρίζα ιατρικά εμφυτεύματα.
• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή ιατρικών εμφυτευμάτων πριν εργαστείτε με το προϊόν.

Κίνδυνος από τη σκόνη σε επικίνδυνα υλικά.
• Μην χειρίζεστε επικίνδυνα υλικά. Η σκόνη από διαφορετικούς τύπους ξύλου και διαφορετικά πλαστικά 

μπορεί να είναι καρκινογόνος.
• Χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία

Βλάβες ακοής και προβλήματα υγείας.
Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της ακοής και 
προβλημάτων υγείας που προκύπτουν από τρόμο στις παλάμες και τα χέρια.
• Χρησιμοποιήστε προστασία ακοής.
• Χρησιμοποιήστε γάντια που μειώνουν τους κραδασμούς.

Δεδομένα θορύβου:
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 82dB

Δήλωση και προειδοποιήσεις:
Οι δηλωμένες τιμές συνολικών κραδασμών και εκπομπών θορύβου έχουν μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια 
τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής (EN 62841-1 / EN ISO 12100: 2010) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία. Μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε για μια κατά προσέγγιση 
εκτίμηση φορτίου.

Οι τιμές εκπομπών κραδασμών και θορύβου ενδέχεται να διαφέρουν από τις δηλωμένες τιμές κατά την 
πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, ανάλογα με τη μέθοδο και τον τύπο χρήσης του ηλεκτρικού 
εργαλείου και ειδικότερα τον τύπο του τεμαχίου εργασίας.

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη με βάση την εκτίμηση των 
φορτίων δόνησης υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια της διαδικασίας 
εργασίας, π.χ. το χρόνο κατά τον οποίο το εργαλείο ήταν απενεργοποιημένο και το χρόνο κατά τον οποίο 
ενεργοποιημένο, αλλά όχι επιβαρυμένο).

Προσπαθήστε να κρατήσετε το φορτίο από κραδασμούς και θόρυβο όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Τα μέτρα 
για τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χρήση γαντιών κατά την 
εργασία, τον περιορισμό του χρόνου εργασίας και τη χρήση εξαρτημάτων που είναι σε καλή κατάσταση.

.



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιήστε προστασία ακοής

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών 
γαντιών

Υποχρεωτική χρήση γυαλιώνl

Υποχρεωτική χρήση κράνους

 Μην εκθέτετε στη βροχή

Φορέστε δυνατές μπότες με αντιολισθητικές 
σόλες. Συνιστώνται προστατευτικές μπότες 
με ατσάλινο καπάκι στα δάχτυλα.

Κίνδυνος: προσέξτε για ιπτάμενα 
αντικείμενα 

Προσοχή: μίζες
Δεδομένα θορύβου

Προειδοποιήσεις / οδηγίες για την αφαίρεση της συσκευής:
Ο άχρηστος εξοπλισμός που επισημαίνεται με το σύμβολο που εμφανίζεται δεν 
επιτρέπεται να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλο σημείο 
συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Με αυτόν τον τρόπο, οι ουσίες που χρησιμοποιού-
νται στη συσκευή λαμβάνονται για ανακύκλωση και αποφεύγετε τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Απορρίψτε την παλιά σας συσκευή σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών απορριμμάτων 
ή κέντρο ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων ή τη 
δημοτική αρχή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα!  
Ως καταναλωτής, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να απορρίπτετε όλες τις μπαταρίες και τους 
συσσωρευτές, είτε περιέχουν επιβλαβείς ουσίες * είτε όχι, σε ένα σημείο συλλογής στο δήμο/
τμήμα της πόλης σας ή σε ένα κατάστημα για να τις απορρίψετε σε ένα φιλικό προς το περιβάλ-
λον τρόπος. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (με μπαταρία) στο σημείο συλλογής και μόνο όταν 
είναι αποφορτισμένο!
* σημειώνονται με τους ακόλουθους κωδικούς: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 
αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού 
του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές 
αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο αγοράσα-
τε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων 
οδηγιών της ΕΕ.  
 



Όνομα προϊόντος: Grassking, ασύρματο χλοοκοπτικό
Μοντέλο: HT-901 Κατασκευαστής: Yongkang Yueyuan Industry And Trade Co., LTD.
Διεύθυνση Κατασκευαστή: 5, Κτίριο 7, Κοινότητα Dongchuan, χωριό Lanjie, Ζώνη Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Πόλη Yongkang, Κίνα
Εισαγωγέας: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Σλοβενία
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Σλοβενία
Έτος παραγωγής: 2022

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για την επιβολή της εγγύησης, γράψτε μας στο e-mail.
Περιγράψτε τα προβλήματα του προϊόντος και επισυνάψτε ένα αντίγραφο του τιμολογίου και της 
υμπληρωμένης κάρτας εγγύησης παρακάτω.

• Περίοδος εγγύησης: 36 μήνες

Ο πωλητής / προμηθευτής εγγυάται την ποιότητα ή την άψογη λειτουργία των εμπορευμάτων εντός 
της περιόδου εγγύησης, η οποία ξεκινά από την ημέρα παράδοσης των αγαθών στον καταναλωτή. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ο πωλητής επιστρέφει την 
τιμή αγοράς στον αγοραστή.

Ο πωλητής / προμηθευτής δεν εγγυάται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον αγοραστή που δεν 
χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες λειτουργίας.

Ίχνη καθημερινής χρήσης του προϊόντος (γρατσουνιές, γδαρσίματα κ.λπ.) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
Η εγγύηση δεν αποκλείει τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από την ευθύνη του πωλητή για 
ελαττώματα αγαθών.

Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται για το χρόνο επισκευής.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, ο πωλητής / προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σέρβις και 
ανταλλακτικά για περίοδο 3 ετών.

Πληροφορίες πωλητή / προμηθευτή: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin



ΦΥΛΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ
Ονομα και επίθετο:
Τίτλος:
Τηλέφωνο:
Ταχυδρομείο:
Αρ.παραγγελίας (μπορεί να είναι και αριθμός τιμολογίου):
Ονομασία προϊόντος:
Μοντέλο:

Περιγραφή σφάλματος:



EC - Declaration of Conformity/ES -Izjava o skladnosti 
 

According to Machinery Directive 2006/42/EC and Annex II, Point A of this Directive we as/V skladu z Direktivo o 
strojih 2006/42/EC in Prilogo II, točka A, te Direktive 

 
Manufacturer / Proizvajalec: 

Company Name/Ime podjetja: Yongkang Yueyuan Industry And Trade Co., LTD 
Address/Naslov: No. 5, Building 7, Dongchuan Community, Lanjie Village, Economic development 

Zone, Yongkang City, China 

hereby with full responsibility declare that the product /s polno odgovornostjo izjavljamo, da je proizvod  

Product Name/Ime proizvoda: Electric Lawn Mower / Akumulatorski obrezovalnik trave 
Model No/Model št: HT-901 

 
 

has been designed and produced according to the following EC directives and regulations/izdelan v 
skladu z zahtevami naslednjih EU predpisov 

 
Related Directives and Annex / Direktive (vključno z amandmaji):  

2006/42/EC MD Directive / Direktiva 2006/42/ES o varnosti strojev 
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive / Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni 
združljivosti 
2014/35/EU Low voltage Directive / Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti 
2000/14/EC Noise Directive / Direktiva 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje 
Conformity assessment procedure based on 2000/14/ES, Annex V / postopek ugotavljanja 
skladnosti izveden v skladu z 2000/14/ES, Annex V 

 
Measured sound power level / Raven zvočne moči: LwA: 78,8 db(A) 
Guaranteed sound power / Zajamčena raven zvočne moči: 82 db(A) 

 
 

Standardi:              EN ISO 3744:2010;  
EN 60335-1:2012/A11:2014 

 EN 50636-2-91:2014 
EN 55014-1:2017; 
EN 61000-3-2:2014; 
EN 61000-3-3:2013; 
EN 55014-2:2015; 
EN 60204-1:2006+A1:2009 

 
Responsible person to compile and keep the technical file / Odgovorna oseba za sestavo in hrambo 
tehnične dokumentacije:    
Luka Ropotar, MEGASPLET d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovenia 
 

Authorized person / Odgovorna oseba: 
TIAN TIAN LI 

 Date of issue / Datum izdaje: Maj 2022 
Place of issue / Mesto izdaje:  Yongkang City 

    
 


