
GE-CT 18 Li Kit
GE-CT 18 Li Kit

Art.-Nr.: 34.111.70  I.-Nr.: 11034
Art.-Nr.: 34.111.72  I.-Nr.: 11023

7

SLO  Originalna navodila za uporabo 
Baterijska kosilnica za travo

H   Eredeti használati utasítás 
Akku- pázsittrimmer
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Nevarnost! - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!
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Nevarnost!
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj 
varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe 
in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta 
navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te 
dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri 
roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili 
drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi 
ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne 
prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode 
ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh 
navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko prebere-
te v priloženi knjižici!
Nevarnost!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil 
ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali 
hude poškodbe. Shranite vse varnostne napot-
ke in navodila za kasnejšo uporabo.

Opis tabel z napotki na napravi 
(glejte sliko 20)
1:  Pozor!
2:  Nosite zaščito za vid in sluh!
3:  Zaščitite pred vlago!
4:  Pred zagonom preberite navodila za uporabo!
5:  Tretjim osebam ne dovolite na območje ne-

varnosti!
6:  Orodje dela še po izklopu!

2. Opis naprave na obseg dobave 

2.1 Opis naprave (Slika 1/2)
1  Blokada vklopa
2  Stikalo za vklop/izklop
3  Pritrdilna zapora za obračanje ročaja
4  Dodatni ročaj
5  Nastavitev višine (prekrivna matica)
6  Robno vodilo
7  Glava rezila
8  Zaščitni pokrov
9  Rezilo
10  Polnilnik
11  Akumulator
12  Prostor za nadomestno rezilo
13  Aretirni mehanizem za vrtljivo motorno glavo

2.2 Obseg dobave
S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, 
ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se naj-
kasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka 
obrnite na naš servisni center ali na prodajno 
mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. 
Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob 
koncu tega navodila.
•  Odprite embalažo in previdno vzemite napra-

vo iz embalaže.
•  Odstranite embalažni material in embalažne 

in transportne varovalne priprave (če obstaja-
jo).

•  Preverite, če je obseg dobave popoln.
•  Preverite morebitne poškodbe naprave in 

delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med 
transportom.

•  Po možnosti shranite embalažo do poteka 
garancijskega roka.

Nevarnost! 
Naprava in embalažni material nista igrača za 
otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi 
vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obsta-
ja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih 
delov materiala!

• Obrezovalnik
• Zaščitni pokrov
• Akumulator
• Polnilnik
• Dodatni ročaj z nadomestnimi rezili
• Originalna navodila za uporabo
• Varnostna navodila

3. Predpisana namenska uporaba

Naprava je primerna za obrezovanje trate in 
manjših travnih površin na vrtu zasebnih hiš in 
ljubiteljskih vrtov.
Naprave za zasebni domač in ljubiteljski vrt so tis-
te naprave, ki se ne uporabljajo v javnih nasadih, 
parkih, na športnih igriščih ter v kmetijstvu in goz-
darstvu. Upoštevanje priloženih proizvajalčevih 
navodil za uporabo je pogoj za pravilno uporabo 
naprave.

Pozor! Zaradi nevarnosti poškodovanja oseb 
ali materialne škode naprave ne uporabljajte 
za sesekljanje materiala za kompostiranje.
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Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njeg-
ovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje 
kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za 
kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale 
zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost 
uporabnik/upravljalec in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso 
bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu 
ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovor-
nosti, če je bila naprava uporabljana v obrtništvu 
ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

4. Tehnični podatki

Št. vrtljajev n0 ......................................8.500 min-1

Rezalna krivulja .......................................Ø 24 cm
maks. čas teka .................................. pribl. 40 min
Razred zaščite ...................................................III
Nivo zvočne moči LWA .................................. 88 dB
Nivo zvočnega tlaka LpA .............................. 78 dB
Negotovost K ................................................ 6 dB
Nadomestni akumulator ..... 18 V d. c. / 1.500 mAh
Vibracija ...................................................5,8 m/s2

Negotovost K ...........................................2,3 m/s2

Teža ............................................................2,2 kg
Nivo zvočnega tlaka 
na ušesih upravljavca ............................ 78 dB (A)
Negotovost K ................................................ 3 dB

Polnilnik
Omrežna napetost .............200-260 V ~ 50-60 Hz

Izhod
Nazivna napetost ................................... 21 V d. c.
Nazivni tok ............................................ 3.000 mA

Nivo hrupa pripomočka lahko prekorači 85 dB(A). 
V tem primeru mora uporabnik ustrezno ukrepati 
in se pred hrupom zaščititi. Hrup je bil izmerjen 
po EN ISO 11201:2010 in EN ISO 3744:2010. 
Vrednost nihanj na ročaju je bila določena v skla-
du z EN 28662-1:1992.

Pozor!
Vrednost nihanj se lahko na podlagi uporabe 
električnega orodja spremeni in je lahko v izjem-
nih primerih nad navedeno vrednostjo.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!
•  Uporabljajte samo brezhibne naprave.
•  Redno vzdržujte in čistite napravo.
•  Vaš način dela prilagodite napravi.
•  Ne preobremenjujte naprave.
•  Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
•  Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
•  Uporabljajte rokavice.

Pozor!
Tudi, če delate s tem električnim orodjem 
po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih 
tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevar-
nosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega 
električnega orodja:
1.  Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne 

protiprašne zaščitne maske.
2.  Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne 

zaščite za ušesa.
3.  Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev 

rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je 
ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

5. Pred uporabo

5.1 Snemanje zaščitnega pokrova (sliki 3-4)
Pri montaži zaščitnega pokrova (slika 1/pol. 8) pa-
zite, da je robno vodilo (slika 1/pol. 6) v položaju, 
v katerem glava rezila (slika 1/pol. 7) ne ovira 
montaže. Zaščitni pokrov (slika 1/poz. 8) potisnite 
na ohišje motorja, kot prikazuje slika 3. Pazite, da 
se pravilno zaskoči! Prepričajte se, da je zaščitni 
pokrov montiran, kot prikazuje slika 4.

5.2 Nastavitev višine (slika 5)
Odpustite prekrivno matico (sl. 5/poz. 5), da se 
prečnik obrezovalnika trave začne prosto premi-
kata skupaj in narazen. Sedaj nastavite želeno 
delovno višino (sl. 6) in prečko pritrdite v tem 
položaju tako, da prekrivno matico privijačite.

5.3 Montaža dodatnega ročaja (slika 7)
Na predvideno pritrditveno mesto montirajte 
dodatni ročaj in upoštevajte ozobčenje (slika 7/
pol. I in II). Nato pritrdite dodatni ročaj s pomočjo 
dobavljenih vijakov in nastavitvene zapore. Pazite, 
da bo predal za nadomestna rezila poravnan gle-
de na zgornji del naprave.
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5.4 Nastavljanje dodatnega ročaja (slika 8)
Pritrditveno zaporo (slika 8/pol. 3) dodatnega 
ročaja odpustite toliko, da boste ga lahko brez 
večjega upora premikali naprej in nazaj. Nastavite 
želeni položaj in pritrditveno zaporo ponovno 
privijačite.

5.5 Nastavljanje kota nagiba vodilne prečke 
(sl. 9)

Pritisnite gumb za nastavitev nagiba (sl. 9/poz. K). 
Sedaj lahko nastavite prečnik na želeni nagib. Za 
pritrditev kota nagiba izpustite gumb in pustite, da 
se prečka zaskoči. Možni so 3 zaskočni položaji.

5.6 Montaža akumulatorja (sliki 10/11)
Pritisnite na zaskočno tipko akumulatorja, kot 
prikazuje slika 10, in potisnite akumulator v pred-
videni sprejem. Takoj, ko je akumulator v položaju, 
prikazanem na sliki 11, pazite, da se zaskočna 
tipka zaskoči! Demontaža baterije poteka v 
nasprotnem vrstnem redu!

5.7 Polnjenje akumulatorja (sl. 12a)
1. Baterijski vložek vzemite iz naprave. Za to 

pritisnite na stransko zaskočni gumb.
2. Primerjajte, ali se omrežna napetost na tipski 

tablici ujema z omrežno napetostjo, ki je na 
voljo. Vključite vtič napajalnika (10) v zidno 
vtičnico. Zelena LED-dioda začne utripati.

3. Baterijo (11) potisnite na napajalnik (10).
4. V točki 10 »Prikaz napajalnika« najdete ta-

belo s pomeni prikaza LED-diod na polnilni 
napravi.

Med polnjenjem se lahko baterija nekoliko ogreje. 
Vendar je to normalno. Če polnjenje baterijskega 
vložka ni mogoče, preverite
•  ali je vtičnica pod napetostjo.
•  ali je kontakt na polnilnih kontaktih brezhiben.

Če polnjenje baterijskega vložka še vedno ni 
mogoče, pošljite
•  napajalnik
•  in baterijski vložek
naši službi za stranke.

V interesu dolge življenjske dobe baterijskega 
vložka poskrbite za pravočasno polnjenje bate-
rijskega vložka. To je potrebno v vsakem primeru, 
če opazite, da moč akumulatorske kosilnice peša. 
Baterijskega vložka nikoli ne izpraznite popolno-
ma. S tem poškodujete baterijski vložek!

5.8 Prikaz zmogljivosti akumulatorja 
(slika 12b)

Pritisnite na stikalo za prikaz kapacitete akumula-
torja (slika 12b/poz. A). Prikaz kapacitete akumu-
latorja (slika 12b/poz. B) signalizira stanje napoln-
jenosti akumulatorja s 3 barvnimi lučkami LED.

Vse 3 LED-lučke svetijo:
Akumulator je do konca napolnjen.

Svetita 2 ali 1 lučka LED:
Akumulator je še zadostno napolnjen.

1 lučka LED utripa:
Akumulator je prazen in ga napolnite.

Vse lučke LED utripajo:
Akumulator je bil globinsko izpraznjen in zato ok-
varjen. Okvarjenega akumulatorja več ne smete 
uporabljati in polniti!

6. Upravljanje

Za najboljše rezultate dela svojega obrezovalnika 
trave vedno upoštevajte naslednja navodila:
• Obrezovalnika trave ne uporabljajte brez 

zaščitne naprave.
• Ne kosite, ko je trava vlažna. Najboljše rezul-

tate boste dosegli, ko je trava suha.
• Za vklop obrezovalnika trave pritisnite na blo-

kado vklopa (sl. 2/poz. 1) in stikalo za vklop/
izklop (sl. 2/poz. 2).

• Za izklop obrezovalnika trave izpustite stikalo 
za vklop/izklop (slika 2/poz. 2).

• Obrezovalnik trave približajte trati le, ko je 
stikalo stisnjeno, to pomeni, da obrezovalnik 
trave dela.

• Za pravilno obrezovanje z napravo zanihajte 
postrani in se pomikajte naprej. Ob tem naj bo 
obrezovalnik trave nagnjen za ca. 30° (glejte 
sliki 17 in 18).

• Če je trava dolga, jo morate z vrha postopo-
ma krajšati (glejte sliko 19).

• Uporabljajte zaščitni pokrov, da preprečite 
nepotrebno obrabo.

• Obrezovalnika trave ne približujte trdim pred-
metom, da preprečite nepotrebno obrabo.

Uporaba obrezovalnika trave kot obrezoval-
nika robov
Za rezanje robov trat in gredic lahko obrezovalnik 
trave predelate za delovanje na naslednji način:
• Odstranite akumulator.
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• Izvlecite aretirni mehanizem vrtljive motorne 
glave, kot prikazuje slika 13, v smeri puščice.

• Glavo motorja obrnite v želeni položaj za 90°, 
da se zaskoči (slika 14).

• Na tak način lahko obrezovalnik trave pre-
delate v obrezovalec robov, s katerim lahko 
delate vertikalne reze na trati.

• Za premontažo naprave ravnajte v nasprot-
nem vrstnem redu.

7. Čiščenje, vzdrževanje in 
naročanje nadomestnih delov

Preden obrezovalnik trave odložite in očistite, od-
stranite baterijo.

7.1 Čiščenje
•  Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje mo-

torja vzdržujte kar se le da v stanju brez pri-
sotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite 
s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod 
nizkim pritiskom.

•  Priporočamo, da napravo očistite neposredno 
po vsakem končanem delu.

•  Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj 
milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali 
razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo 
plastične dele naprave. Pazite na to, da ne 
pride voda v notranjost naprave. Vstop vode 
v električno napravo povečuje tveganje 
električnega udara.

• Sprijeto umazanijo na zaščitnem pokrovu od-
stranite s ščetko.

7.2 Menjava rezil (sl. 15-16)
POZOR! Pred menjavo obvezno odstranite 
akumulator!
• Da rezilo odstranite, ga potisnite navznoter in 

odstranite skozi veliko odprtino, kot prikazuje 
slika 15.

• Vgradnja novega rezila poteka v obratnem 
vrstnem redu. Pazite, da se pravilno zaskoči, 
kot prikazuje slika 16.

7.3 Vzdrževanje
V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih 
bilo potrebno vzdrževati.

7.4 Naročanje nadomestnih delov:
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno na-
vesti naslednje navedbe:
•  Tip naprave
•  Art. številko naprave
•  Ident- številko naprave
•  Številka potrebnega nadomestnega dela
Aktualne cene in informacije najdete na spletni 
strani www.isc-gmbh.info

8. Odstranjevanje in ponovna 
uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do 
poškodb med transportom. Ta embalaža je surovi-
na in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno 
reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz 
različnih materialov kot npr. kovine in plastika. 
Okvarjene naprave ne sodijo med gospodin-
jske odpadke. Napravo odložite na ustreznem 
zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poz-
nate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji 
občinski upravi.

9. Napake

Naprav ne dela:
Preverite, ali je akumulator polna in ali polnilnik 
deluje. Če naprava kljub napetosti ne deluje, jo 
pošljite na navedeni naslov službe za stranke.
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10. Prikaz polnilca

Prikaz stanja
Pomen in ukrepiRdeča 

lučka LED:
Zelena 
lučka LED

Izklop Utripa  Pripravljeno na uporabo
Polnilec je priključen na omrežje in pripravljena na uporabo, akumula-
tor ni v polnilni napravi

Vklop Izklop Polnjenje
Polnilec polni akumulator v načinu hitrega polnjenja.

Izklop Vklop Akumulator je 85 % poln in pripravljen na uporabo.
(trajanje polnjenja 1,5 Ah akumulator: 30 min)
(trajanje polnjenja 3,0 Ah akumulator: 60 min)
(trajanje polnjenja 4,0 Ah akumulator: 80 min)
Nato se do preklopi v blago polnjenje, dokler ni povsem poln.
(Trajanje polnjenja skupaj 1,5 Ah akumulator: ca. 40 min)
(Trajanje polnjenja skupaj 3,0 Ah akumulator: ca. 75 min)
(Trajanje polnjenja skupaj 4,0 Ah akumulator: ca. 100 min)
Ukrep:
Akumulator odstranite iz polnilca. Polnilec ločite od omrežja.

Utripa Izklop  Prilagodilno polnjenje
Polnilec je v načinu pazljivega polnjenja.
Akumulator se pri tem zaradi varnosti počasneje polni in potrebuje več 
kot 1 uro. Vzroki so lahko naslednji:
Akumulator zelo dolgo ni bil polnjen ali pa se je praznjenje že 
izčrpanega akumulatorja nadaljevalo (globoka izpraznitev)
Temperatur a akumulatorja ni v idealnem razponu med 10 °C in 45 °C.
Ukrep:
Počakajte do konca postopka polnjenja, akumulator lahko kljub temu 
polnite naprej.

Utripa Utripa Napaka
Postopek polnjenja ni mogoč. Akumulator je okvarjen.
Ukrep:
Okvarjenega akumulatorja več ne smete polniti.
Akumulator odstranite iz polnilca.

Vklop Vklop  Motnja temperature
Akumulator je prevroč (npr. neposredni sončni žarki) ali prehladen 
(pod 0 °C).
Ukrep:
Akumulator odstranite in ga za 1 dan shranite pri sobni temperaturi 
(pribl. 20 °C).
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 Samo za dežele EU

Električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2012/19/EG o starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z iz-
vajanjem nacionalne zakonodaje morate ločeno zbirati izrabljena električna orodja in jih predati v okoljs-
ko varno ponovno predelavo.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električne naprave je alternativno zavezan, da namesto vračanja sodeluje pri pri strokovno 
ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta namen tudi prepusti na 
odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju takšnih 
odpadkov. To se ne nanaša na starim napravam priložene dele pribora in opreme brez električnih kom-
ponent.

 Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po 
izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.

  Pridržana pravica do tehničnih sprememb
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  Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, 
katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot 
so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so neka-
teri deli potrošni material.

Kategorija Primer
Obrabni deli* Sprejem motka z nitko, Akumulator
Obrabni material/ obrabni deli* Rezilo
Manjkajoči deli

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na www.isc-gmbh.info. Napako kar naj-
bolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:
• Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
• Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
• Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?  

Opišite to napačno delovanje.
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 Garancijska listina  

Spoštovani uporabnik,
za naše izdelke izvajamo strogo končno kontrolo kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne deluje brezhib-
no, to zelo obžalujemo in vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslovu, ki je naveden 
na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni številki servisne 
službe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:
1. Ti garancijski pogoji so namenjeni izključno porabniku, tj. fi zičnim osebam, ki tega izdelka ne bodo 

uporabljale za svojo obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne 
garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav do-
datno k zakonskemu jamstvu.Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše 
garancijske storitve so za vas brezplačne.

2. Garancijske storitve se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedene-
ga proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniških napak, in ki jih po lastni 
presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.
Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklic-
no uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, če napravo v garancijskem obdobju uporabljate 
za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali če je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu 
enakovredna.

3. Iz garancije so izvzeti: 
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne 
inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot npr. s priključitvijo na napačno omrežno napetost 
ali vrsto toka), neupoštevanja navodil za vzdrževanje in varnostnih določil ali zaradi izpostavitve na-
prave nenormalnim okoljskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrževanja. 
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi nenamenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobre-
menitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tujkov v napravo (npr. 
peska, kamnov ali prahu, poškodb pri transportu), uporabe sile ali zunanje sile (npr. poškodbe pri 
padcih). 
- Škode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. običajne ali drugačne 
obrabe.

4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se začne z datumom nakupa naprave. Garancijske zah-
tevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro. 
Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izključeno. Popravilo ali 
menjava naprave ne podaljša garancijskega obdobja, niti ne predstavlja začetka novega garancijs-
kega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja 
tudi pri servisih na kraju samem.

5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: www.isc-gmbh.info. 
Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Naprave, poslane brez ustrez-
nega dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti. Če je 
okvara zajeta v naših garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo 
ali ne sodijo več. Napravo nam pošljite na spodaj naveden naslov servisa.

Opozarjamo na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in manjkajoče dele v skladu s ser-
visnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.
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Veszély! - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást
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Veszély!
A készülékek használatánál, a sérülések és a 
károk megakadályozásának az érdekébe be kell 
tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 
a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért 
hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az 
információk. Ha más személyeknek adná át a 
készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt 
ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért 
vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és 
a biztonsági utasításoknak a fi gyelmen kívül ha-
gyásából keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt fü-
zetecskében találhatóak!
Veszély!
Olvason minden biztonsági utalást és utasí-
tást el. A biztonsági utalások és utasítások 
betartásán belüli mulasztások következménye 
áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehet-
nek. Őrizze meg a biztonsági utalásokat és 
utasításokat a jövőre nézve.

A készüléken található jelzőtábla magyaráza-
ta (lásd a 20-as képet)
1:  Figyelmeztetés!
2:  Szemvédőt és zajcsökkentő fülvédőt hordani!
3:  Védeni a nedvesség elöl!
4:  A beüzemeltetés előtt olvassa el a használati 

utasítást!
5:  Tartson más személyeket a veszélyeztetett 

körön kívül!
6:  A szerszám utánfut!

2. A készülék leírása és a szállítás 
terjedelme 

2.1 A készülék leírása (1/2-es kép)
1  Bekapcsolási zár
2  Be-/ki kapcsoló
3  Rögzítőzár a fogantyú elfordításához
4  Pótfogantyú
5  Magassági elállítás (hollandianya)
6  Szélvezető
7  Késfej
8  Védőkupak
9  Kés
10  Töltőkészülék

11  Akku
12  Rekesz a pótkésekhez
13  Arretálás a fordítható motorfejhez

2.2 A szállítás terjedelme
Kérjük a leírott szállítási terjedelem alapján 
leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek 
esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 
5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási 
igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz 
vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. 
Kérjük vegye ehhez fi gyelembe az utasítás végén 
a szervíz-információkban található szavatossági 
táblázatot.
• Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan 

a készüléket a csomagolásból.
•  Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 
létezik).

•  Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-
me.

•  Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrés-
zeket szállítási károkra.

•  Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomago-
lást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Veszély!
A készülék és a csomagolási anyag nem 
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 
műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészek-
kel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a meg-
fulladás veszélye!

• Trimmelő
• Védőkupak
• Akku
• Töltőkészülék
• Pótfogantyú pótkésekkel
• Eredeti üzemeltetési útmutató
• Biztonsági utasítások

3. Rendeltetésszerűi használat 

A készülék a privátház- és hobbykertben a páz-
sitok, kissebb füves területek vágására lett meg-
határozva.
Olyan készülékeket tekintünk privátház- és hob-
bykertben használatosnak, amelyeket nem hasz-
nálnak a nyilvános parkosított területeken, parko-
kon, sporttelepeken, az utcákon és a mező- és az 
erdőgazdaságban. A készülék rendeltetés szerüi 
használatának a feltétele, a gyártó által mellékelt 
használati utasításnak a betartása.
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Figyelem! Személyi valamint anyagi károkra 
fennálló veszély miatt nem szabad a készü-
léket a komposztírozás céljából való felap-
rózásra felhasználni.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad 
használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a 
használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink 
rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari 
vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem 
vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, 
kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint 
egyenértékű tevékenységek területén van hasz-
nálva.

4. Technikai adatok

Fordulatszám n0 .................................8.500 perc-1

Vágókör ..................................................Ø 24 cm
max. futási idő ................................... cca. 40 perc
Védettségi osztály ..............................................III
Hangtelyesítménymérték LWA ...................... 88 dB
Hangnyomásszint LpA .................................. 78 dB
Bizonytalanság K .......................................... 6 dB
Csereakku ......................... 18 V d. c. / 1.500 mAh
Vibrálás ....................................................5,8 m/s2

Bizonytalanság K .....................................2,3 m/s2

Súly .............................................................2,2 kg
Hangnyomásszint a kezelő fülénél ......... 78 dB(A)
Bizonytalanság K .......................................... 3 dB

Töltőkészülék
Hálózati feszültség .............200-260 V ~ 50-60 Hz

Kimenet
Névleges feszültség ............................... 21 V d. c.
Névleges áram ...................................... 3.000 mA

A gép zajkifejtése túllépheti a 85 dB-t (A). Ebben 
az esetben az üzemeltetők  részére zajvédő 
intézkedésekre van szükség. A zaj az EN ISO 
11201:2010 és az EN ISO 3744:2010 szerint lett 
mérve. A fogantyún kibocsájtott rezgések értéke 
az EN 28662-1:1992 szerint lett megállapítva.

Figyelem!
Az elektromos szerszám rezgésértéke a hasz-
nálati résztől függően meg fog változni és kivéte-
les esetekben a megadott érték felett lehet.

Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást 
egy minimumra!
•  Csak kifogástalan készülékeket használni.
•  A készüléket rendszeresen karbantartani és 

megtisztítani.
•  Illessze a munkamódját a készülékhez.
•  Ne terhelje túl a készüléket.
•  Hagyja adott esetben leellenőrizni a készü-

léket.
•  Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
•  Hordjon kesztyűket.

Vigyázat! 
Fennmaradt rizikók
Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektro-
mos szerszámot, mégis maradnak fennma-
radó rizikók. Ennek az elektromos szerszám-
nak az építésmódjával és kivitelézésével 
kapcsolatban a következő veszélyek léphet-
nek fel:
1.  Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő 

porvédőmaszkot.
2.  Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő 

zajcsökkentő fülvédőt.
3.  Egészségi károk, amelyek a kéz-kar-

rezgésekből adódnak, ha a készülék hossz-
abb ideig használva lesz, vagy ha nem lesz 
szabályszerűen vezetve és karbantartva.

5. Beüzemeltetés előtt

5.1 A védőkupak felszerelése 
(képek 3-tól – -4-ig)

A védőkupak (1-es kép / poz. 8) felszerelésénél 
ügyeljen arra, hogy az élvezető (1-es kép / poz 6) 
egy olyan helyzetben legyen, ahol a késfej (1-es 
kép / poz. 7) nem akadályozza a felszerelést. Tolja 
a 3-as képen mutatottak szerint a nyíl irányába a 
motorgépházra a védőkupakot (1-es kép / poz. 
8). Ügyeljen a  helyes bereteszelésre! Győződjön 
meg arról, hogy a védőkupak a 4-es képnek 
megfelelően legyen felszerelve.

5.2 Magassági elállítás (5-ös kép)
Eressze addig meg a holandianyát (5-ös ábra / 
poz. 5), amig a pázsit trimmer rúdját szabadon 
össze és szét nem lehet mozgatni. Állítsa most be 
a kívánt munkamagasságot (6-os ábra), és fi xálja 
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ebben a pozícióban a rudat azáltal, hogy ismét 
feszesre csavarozza a holandianyát.

5.3 A pótfogantyúnak a felszerelése 
(7-es kép)

Szerelje fel a fogáskapcsolat fi gyelemebe vétele 
melett a pótfogantyút az előrelátott rögzítésre (7-
es kép /poz I & II). Azután rögzítse a vele szállított 
csavar és beállító zár segítségével a pótfogantyút. 
Ügyeljen arra,hogy a készülék felső része felé 
legyen kiirányítva a pótkés rekesze.

5.4 A pótfogantyú elállítása (8-as ábra)
Eressze annyira meg a pótfogantyú rögzítőzárát 
(8-as kép / poz. 3), hogy azt nagyobb ellenállás 
nélkül előre és hátra lehesen mozgatni. Állítsa be 
a kívánt helyzetet és csavarozza ismét feszesre a 
rögzítőzárat.

5.5 A vezetőrúd döntési szögének a beállítá-
sa (9-es ábra)

Nyomja meg a döntés szög elállításának a gom-
bját (9-es ábra/poz. K). Most be tudja állítani a 
rudat a kívánt döntési szögbe. A döntési szög rög-
zítéséhez, engedje el a gombot és bereteszelni a 
rudat 3 reteszelés lehetséges.

5.6 Az akku felszerelése (képek 10/11)
Nyomja meg a 10-es képen láthatóan az akku 
reteszelő taszterját és tolja az akkut az arra 
előrelátott akkubefogadóba. Miután az akku a 
11-es kép szerinti pozícióban látható, ügyelni a 
reteszelő taszter bereteszelésére! Az akku kisze-
relése az ellenkező sorrendben történik!

5.7 Az akku feltöltése (ábra 12a)
1. Kivenni az akku-csomagot a készülékből. Eh-

hez nyomni a reteszelő tasztert.
2. Hasonlítsa össze, hogy a típustáblán me-

gadott hálózati feszültség, megegyezik-e 
a fennálló hálózati feszültséggel. Dugja a 
töltőkészülék (10) hálózati csatlakozóját a 
dugaszoló aljzatba. Pislogni kezd a zöld LED.

3. Dugja a töltőkészülékre (10) az akkut (11).
4.  „A töltőkészülék kijelzése” alatti pontban egy 

táblázat található a töltőkészüléken levő LED 
jelzések jelentéseivel.

A töltés ideje alatt valamennyire felmelegedhet az 
akku. De ez normális. Ha az akku-csomag töltése 
nem lenne lehetséges, akkor kérjük vizsgálja 
meg,
• hogy a hálózati aljzatban van e hálózati fes-

zültség
• hogy a töltőkontaktusokon kifogástalan e a 

kontaktus.

Ha az akku-csomag töltése még mindig nem le-
hetséges, akkor kérjük,
• a töltőkészüléket
• és az akku-csomagot
a vevőszolgálatunkhoz beküldeni.

Az akku-csomag hosszú élettartamának az ér-
dekében gondoskodnia kellene az akku-csomag 
időbeni újboli feltöltéséről. Ez minden esetben 
akkor szükséges, ha megállapítaná, hogy az 
akku-pázsit trimmer teljesítménye alábbhagy. Ne 
merítse ki sohasem teljesen az akku-csomagot. 
Ez az akku-csomag defektusához vezet!

5.8 Akku-kapacitás kijelző (kép 12b)
Nyomja meg az akku-kapacitás kijelző (kép 12b/
poz. A) kapcsolóját. Az akku-kapacitás kijelző 
(kép 12b/poz. B) a 3 LED által szignalizálja az 
akku töltésállapotát.

Mind a 3 LED világít:
Az akku teljesen fel van töltve.

2 vagy 1 LED világít:
Az akku elegendő fennmaradt töltéssel rendel-
kezik.

1 LED pislog:
Üres az akku, töltse fel az akkut.

Minden LED pislog:
Az akku mélyen lemerült és defektes. Egy defek-
tes akkut nem szabad többet használni és nem 
szabad többet tölteni!

6. Kezelés

A pázsit trimmelő legmagasabb teljesítményének 
elérésének érdekébe kérjük a következő utasítá-
sokhoz igazódni:
• Ne használja a pázsit trimmert 

védőberendezés nélkül.
• Ne vágja a fűvet, ha nedves a fű. Száraz fűnél 

éri el a legjobb eredményeket.
• A pázsit trimmelő bekapcsolásához nyomja 

elősször a bekapcsolási zárat (2-es kép/poz. 
1) és utánna a be/kikapcsolót (2-es kép/poz. 
2).

• A pázsit trimmerének a kikapcsolásához 
engedje ismét el a bi/kikapcsolót (2-es kép / 
poz. 2).
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• Csak nyomott kapcsolóval közelítse a pázsit 
trimmelőt a fűhöz, vagyis ha a pázsit trimmelő 
üzemben van.

• A heljes vágáshoz a készüléket oldalra 
lóbálni és előrehaladni. Tartsa ennél a pázsit 
trimmelőt cca. 30°-ban megdőltve (lásd a 17-
es és a 18-as ábrát).

• Hosszú fűnél a fűvet a hegyétől lefelé 
lépcsőzetesen kell rövidebre vágni (lásd a 
19-es ábrát).

• Használja ki a védőkupakot, azért hogy elke-
rülje a felesleges kopást.

• Tartsa a pázsit trimmert kemény testektől tá-
vol, azért hogy elkerülje a felesleges kopást.

A pázsit trimmernek az élvágókénti használata
A pázsitok és az ágyások szélének a vágásához 
a pázsit trimmer funkcióját a következő képpen 
lehet önkényesen megváltoztatni:
• eltávolítani az akkut.
• A 13-as képen mutatottak szerint a nyílirá-

nyba húzni az elfordítható motorfejhez levő 
arretálást.

• Fordítsa a kivánt irányba 90°-ban addig el a 
motorfejet, amig be nem reteszel (14-es kép).

• Ezen a módon a pázsit trimmert önkényesen 
egy élvágóra lehet átváltoztatni, amellyel a 
pázsit vertikális vágását lehet elvégezni.

• Ahhoz hogy ismét visszaszerelje a készü-
léket, járjon az ellenkező sorrendben el.

7. Tisztítás, karbantartás és 
pótalkatrészmegrendelés

A leállítás és a tisztítás előtt kikapcsolni a pázsit 
trimmert,  lehúzni az akkut.

7.1 Tisztítás
•  Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető 

réseket és a gépházat annyira por- és piszok-
mentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje 
le a készüléket egy tiszta posztóval vagy 
pedig fújja ki alacsony nyomás alatt sűrített 
levegővel.

•  Ajánljuk, hogy minden használat után azonnal 
kitisztítsa a készüléket.

•  A készüléket rendszeresen egy nedves 
posztóval és egy kevés kenőszappannal 
megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldó 
szereket; ezek megtámadhatják a készülék 
műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerül-
jön víz a készülék belsejébe. A víz elektromos 
készülékbe való behatolása megnöveli az 

áramcsapás veszélyét.
• Egy kefével eltávolítani a védőburkolaton levő 

lerakodásokat.

7.2 A kés kicserélése (ábrák 15-töl - 16-ig)
FIGYELEM! A kicserélés előtt okvetlenül eltá-
volítani az akkut!
• A kés eltávolításához a kést befelé nyomni és 

a 15-ös képen mutatottak szerint a nagyobb 
nyíláson keresztül eltávolítani.

• Az új kés beszerelése az ellenkező sorrend-
ben történik. A 16-os képen mutatottak szer-
int, ügyelni a helyes bereteszelésre.

7.3 Karbantartás
A készülék belsejében nem található további 
karbantartandó rész.

7.4 A pótalkatrész megrendelése:
Pótalkatrész megrendésénél a következő adato-
kat kellene megadni:
•  A készülék típusát
•  A készülék cikk-számát
•  A készülék ident- számát
•  A szükséges pótalkatrész pótalkatrész 

számát
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info 
alatt találhatóak.

8. Megsemmisítés és 
újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készü-
lék egy csomagolásban található. Ez a csoma-
golás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható 
vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi 
körforgáshoz. A készülék és annak a tartozé-
kai különböző anyagokból állnak, mint például 
fémből és műanyagokból. Defektes készülékek 
nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű 
megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket 
egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer 
gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön ütánna a köz-
ségi önkormányzatnál.
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9. Zavarok

Nem fut a készülék:
Ellenőrizze le, hogy fel van e töltve az akku és 
hogy működik e a töltőkészülék. Ha a készülék 
fennálló feszültség ellenére sem működik, akkor 
kérjük küldje be a megadott vevőszolgáltatási 
címre.
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10. A töltőkészülék kijelzése

Kijelzésstátusz
Jelentés és teendők

Piros LED Zöld LED
Ki Pislog  Üzemkészenlét

Rá van kapcsolva a töltőkészülék a hálózatra és üzemkész, az akku 
nincs a töltőkészülékben

Be Ki Tölteni
A töltőkészülék a gyorstöltési üzemben tölti az akkut

Ki Be Az akku 85%-ra fel van töltve és használatra kész.
(töltés időtartama 1,5 Ah akku: 30 perc)
(töltés időtartama 3,0 Ah akku: 60 perc)
(töltés időtartama 4,0 Ah akku: 80 perc)
Azután a teljes feltöltésig kímélő töltésre kapcsol át.
(töltés időtartama összesen 1,5 Ah akku: cca. 40 perc)
(töltés időtartama összesen 3,0 Ah akku: cca. 75 perc)
(töltés időtartama összesen 4,0 Ah akku: cca. 100 perc)
Teendő:
Vegye ki az akkut a töltőkészülékből. Válassza le a töltőkészüléket a 
hálózatról.

Pislog Ki  Alkalmazkodó töltés
A töltőkészülék a kíméletes töltési módban van.
Ennél az akku biztonsági okokból lassabban lesz töltve és több mint 1 
órára van szükség. Ennek a következőek lehetnek az okai:
- Az akku hosszú ideje már nem lett töltve vagy a lemerült akku leme-
rülése tovább folytatódott (mélylemerülés)
- Az akku hőmérséklete nincs a 10° C és a 45° C ideális téren belül.
Teendő:
Várja meg amig le nem zárult a töltési folyamat, az akkut ennek ellené-
re tovább lehet tölteni.

Pislog Pislog  Hiba
Tovább nem lehetséges a töltési folyamat. Defekt az akku.
Teendő:
Egy defekt akkut nem szabad többet tölteni.
Vegye ki az akkut a töltőkészülékből.

Be Be  Hőmérsékletzavar
Túl forró az akku (például direkti napsugárzás) vagy túl hideg (0° C 
alatt)
Teendő:
Vegye ki az akkut és tárolja 1 napig szobahőmérsékletnél (cca. 20° C).
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 Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2012/19/EG európai irányvonala és anemzeti jogba való 
átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyüjteni és vissza kell 
vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alter-
nativ a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Az öreg készüléket ehhez egy visszavevő 
helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktörvények értelmében 
levő megsemmisítést. Ez nem érrinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tarto-
zékait és segítőeszközeit 

A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, 
kivonatosan is csak az iSC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva
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  Szervíz-információk 

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, 
akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint 
javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapc-
solatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy termés-
zetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Kategória Példa
Gyorsan kopó részek* Fonaltekercs befogó, Akku
Fogyóeszköz/ fogyórészek* Kés
Hiányzó részek

 * nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a www.isc-gmbh.info alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen 
egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

• Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
• Feltünt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
• Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?  

Írja le ezt a hibás működést.
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 Garanciaokmány  

Tisztelt Vevő,
termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem 
működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz 
amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefo-
non is, az alul megadott szervízszám alatt. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő 
érvényes:
1. Ezek a garanciafeltételek csak kizárólagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy ter-

mészetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemszerű sem egyébb önálló 
tevékenységeik körén belül használni. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garan-
ciateljesítményeket, amelyeket a lent megnevezett gyártó a vásárlóknak az új készülékeire igér a 
törvényileg előírt garanciaszolgálathoz kiegészítően. A jogi szavatossági igényei, nincsennek ez a 
garnacia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmentes.

2. A garanciateljesítmény csak kizárólagosan az Ön által, a lent megnevezet gyártótol megvásárolt új 
készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek bebizonyíthatóan egy anyaghibán vagy egy 
gyári hibán alapszanak és korlátolva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárí-
tására vagy a készülék kicserélésére.
Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy 
szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék 
a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, 
egyenértékű igénybevételnek lett kitéve.

3. A szavatosságunk alol ki vannak véve: 
- olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás fi gyelmen kívül hagyása vagy ame-
lyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás fi gyelmen kívül hagyása (mint például egy 
rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), vagy a karbantartási és biztonsági 
határozatok fi gyelmen kívül hagyása vagy a készüléknek egy nem normális környezeti feltételeknek 
történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek. 
- károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például 
a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), 
idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), 
erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre. 
- károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy 
egyébb természetes elkopásra vezethetőek vissza.

4. A garancia időtartama 24 hónap és a készülék vásárlasi napjával kezdődik. Garanciaigényeket a 
garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defekt felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva 
a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicserélése 
nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő 
a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvé-
nyes.

5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím 
alatt: www.isc-gmbh.info. Kérjük tartsa készenlétben az új készülék ön általi vásárlásának a bizo-
nylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla nélkül 
kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garnciateljesít-
mény alol. Ha a készülék defektjére kiterjed a garnciateljesítményünk, akkor azonnal visszakap egy 
megjavított vagy egy új készüléket.

Magától érthetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a készüléken 
levő defekteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garan-
cia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni.

Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint utalunk ennek a garanciának a gyorsan 
kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartásáira.
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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 a 
directiva 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 direktifl eri 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

 Konformitätserklärung

Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)

  87/404/EC_2009/105/EC
 2005/32/EC_2009/125/EC
 2006/95/EC
 2006/28/EC

X  2004/108/EC
 2004/22/EC
 1999/5/EC
 97/23/EC
 90/396/EC_2009/142/EC
 89/686/EC_96/58/EC

X  2011/65/EC

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

X  2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V

X  Annex VI
 Noise: measured LWA = 88,3 dB (A); guaranteed LWA = 94 dB (A)
P =  KW; L/Ø = 24 cm
Notifi ed Body: TÜV-Süd Industrie Service GmbH (0036) 

 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233; EN 50636-2-91;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 15.12.2014

First CE: 12   Archive-File/Record: NAPR010714
Art.-No.: 34.111.70 / 34.111.72    I.-No.: 11034/11023 Documents registrar: Alexander Scheifl  
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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