GC-SC 36/31 Li-Solo
D

Originalbetriebsanleitung
Akku-Vertikutierer und Rasenlüfter

PL

Instrukcją oryginalną
Wertykulator akumulatorowy

RO

Instrucţiuni de utilizare originale
Afânător cu acumulator
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2. Gerätebeschreibung und
Lieferumfang

Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)
1. Ein/Aus-Schaltbügel
2. Einschaltsperre
5. Oberer Schubbügel
6. Unterer Schubbügel
7. Schubbügelhalter
8. Tiefenverstellung
9. Akkudeckel
10. Auswurfklappe
12. Kabelbefestigungsklammern
13. Befestigungsschrauben für Schubbügel
14. Sicherungsschrauben für Schubbügel
15. Sicherheitsstecker (Bild 12,13)

1. Sicherheitshinweise

2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.
• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).
• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!
Gefahr!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen für
die Zukunft auf.
Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 20)
A = Achtung! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen
B = Andere Personen fernhalten
C = Vorsicht, scharfe Zinken, Finger und Füße
fernhalten. Sicherheitsstecker vor Instandhaltungs-, Einstell- und Reinigungsarbeiten
ziehen. Die Zinken laufen nachdem der Motor
abgeschaltet ist nach.
D = Gehör- und Augenschutz tragen
E = Garantierter Schallleistungspegel
F = Achtung! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen
G = Nur Akkus mit gleichem Ladezustand verwenden

Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit
Kunststoﬀbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

•
•
•

Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise
Akku-Vertikutierer und Rasenlüfter
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3. Bestimmungsgemäße
Verwendung

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Das Gerät ist in seiner Grundausstattung als Vertikutierer für die private Benutzung im Haus- und
Hobbygarten geeignet. Mit der Vertikutierwalze
werden Moos und Unkraut mitsamt den Wurzeln
aus dem Boden gerissen und der Boden aufgelockert. Dadurch kann der Rasen Nährstoﬀen
besser aufnehmen und wird gesäubert. Wir empfehlen, den Rasen im Frühling (April) und Herbst
(Oktober) zu vertikutieren.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung,
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tätigkeiten eingesetzt wird.

Mit der optional erhältlichen Lüfterwalze (Art.Nr.
3405572) kann das Gerät mit wenigen Handgriffen zu einem Rasenlüfter umgebaut werden.

4. Technische Daten

Mit der Lüfterwalze wird die Oberfläche des Rasens angekratzt, dadurch kann Wasser besser
abfließen und die Sauerstoﬀaufnahme wird erleichtert. Lüften Sie je nach Bedarf während der
gesamten Wachstumsperiode.

Leerlaufdrehzahl: ...................................3100/min
Schutzklasse: ....................................................III
Spannung: ............................................. 36 V d. c.
Arbeitsbreite: ..............................................31 cm
Anzahl der Messer: .................... 8 Doppelmesser
Tiefenverstellung: ........................ -3 / 3 / 6 / 9 mm
Schalldruckpegel LpA: ......................... 80,5 dB(A)
Unsicherheit K ......................................... 3 dB(A)
Schallleistungspegel LWA: ................. 95,36 dB(A)
Schalleistungspegel garantiert LWA ........ 98 dB(A)
Unsicherheit K: ................................... 1,66 dB(A)
Vibration am Holm max.: .....................1,043 m/s2
Unsicherheit K .........................................1,5 m/s2
Schutzart:......................................................IPX1
Gewicht.....................................................10,9 kg

Als Vertikutierer für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren
jährliche Benutzung in der Regel 10 Stunden
nicht übersteigen und die vorwiegend für die
Pflege von Gras- oder Rasenflächen verwendet
werden, nicht jedoch in öﬀentlichen Anlagen,
Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und
Forstwirtschaft.
Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten
Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für
den ordnungsgemäßen Gebrauch des Vertikutieres. Die Gebrauchsanweisung enthält auch die
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Gefahr!
Geräusch und Vibration
Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend den Normen EN ISO 3744, EN ISO
11201, ISO 11094 und EN ISO 20643 ermittelt.

Warnung! Wegen körperlicher Gefährdung des
Benutzers darf der Vertikutierer nicht eingesetzt
werden als Häcksler zum Zerkleinern von Astund Heckenabschnitten. Ferner darf der Vertikutierer nicht verwendet werden als Motorhacke
und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie
z.B. Maulwurfshügel.

Achtung!
Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät
geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der
Power-X-Change Serie verwendet werden!

Aus Sicherheitsgründen darf der Vertikutierer
nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für
andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze
jeglicher Art es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie
dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen
werden.

-8-
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5. Vor Inbetriebnahme

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung
und Vibration auf ein Minimum!
• Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
• Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
• Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
• Überlasten Sie das Gerät nicht.
• Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
• Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht
benutzt wird.
• Tragen Sie Handschuhe.

Warnung!
Ziehen Sie immer den Sicherheitsstecker bevor
Sie Einstellungen, Reparatur-, Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten am Gerät vornehmen.
Der Vertikutierer ist bei Auslieferung demontiert.
Der komplette Schubbügel muss vor dem Gebrauch des Vertikutierers montiert werden.
Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für
Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern,
damit der Zusammenbau für Sie einfach wird.

Vorsicht!
Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer
Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren
können im Zusammenhang mit der Bauweise
und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges
auftreten:
1. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
2. Gesundheitsschäden, die aus Hand-ArmSchwingungen resultieren, falls das Gerät
über einen längeren Zeitraum verwendet wird
oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Montage der Schubbügelhalter
(siehe Bilder 3 und 4)
Schieben Sie die Schubügelhalter (Abb. 3/Pos.
7) in die dafür vorgesehenen Öﬀnungen (Abb. 3).
und befestigen Sie sie mit den Sicherungsschrauben (Abb. 4/Pos. 14)
Montage der unteren Schubbügel
(siehe Bild 5)
• Die unteren Schubbügel (Abb. 5/Pos. 6) müssen über die Schubbügelhalter geschoben
werden.
• Mit den beiliegenden Schrauben (Abb. 5/
Pos.13) die Rohre miteinander verschrauben.

Gefahr!
Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive
medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die
Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit
medizinischen Implantaten ihren Arzt und den
Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

Es sind 3 Montagebohrungen vorhanden um
eine Anpassung der Holmhöhe an den Benutzer
jederzeit zu ermöglichen. Nutzen Sie die für Sie
passende Bohrung, achten Sie auf Nutzung der
gleichen Bohrung auf beiden Seiten.
Montage des oberen Schubbügels
(siehe Bild 6)
• Oberen Schubbügel (Abb. 1/Pos. 5) so
positionieren, dass die Löcher des oberen
Schubbügels mit den Löchern des unteren
Schubbügels übereinstimmen.
• Mit den beiliegenden Schrauben (Abb. 2/Pos.
13) die Rohre miteinander verschrauben.
• Mit beiliegenden Kabelhaltern (Bild 7a/7b)
das Netzkabel an den Rohren der Schubbügel befestigen, so dass das Öffnen und
Schließen der Auswurfklappe gewährleistet
ist.
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Auswurfklappe leicht öﬀnen und schließen lässt!
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Montage des optionalen Fangkorbes
(siehe Bild 8)
Das Gerät ist in seiner Grundausstattung ohne
Fangkorb. Dieser ist separat erhältlich (Art.-Nr.
3405577).
• Um den Fangkorb am Vertikutierer einzuhängen müssen Sie die Auswurfklappe (Pos. 10)
mit einer Hand anheben und den Fangsack
mit der anderen Hand am Handgriff nehmen
und von oben einhängen.

•

handen ist
ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch
nicht möglich sein, bitten wir Sie,
• das Ladegerät
• und den Akku-Pack
an unseren Kundendienst zu senden.

Gefahr!
Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor
abgeschaltet sein und die Messerwalze darf sich
nicht drehen!
Einstellung der Vertikutiertiefe
(siehe Bild 9)
Die Vertikutiertiefe wird mit dem Verstellmechanismus an den beiden Vorderrädern eingestellt.
Hierzu die Verstellschraube herausziehen und
nach links oder rechts in eine der Stellungen 0/
1/2/3 bringen.

Im Interesse einer langen Lebensdauer des AkkuPacks sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden
Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die
Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den
Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem
Defekt des Akku-Packs!
Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 11)
Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige
(Pos. B) signalisiert ihnen den Ladezustand des
Akkus anhand von 3 LEDs.

Es muss immer auf beiden Seiten die gleiche Vertikutiertiefe eingestellt werden!

Alle 3 LEDs leuchten:
Der Akku ist voll aufgeladen.

0 = Fahr-/oder Transportstellung
1 = Vertikutiertiefe 3 mm
2 = Vertikutiertiefe 7 mm
3 = Vertikutiertiefe 9 mm

2 oder 1 LED(‘s) leuchten
Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

Laden des Akkus (Bild 10)
Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät
geliefert!
1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die
Rasttaste (Abb. 11/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken
Sie den Netzstecker des Ladegeräts (22)
in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu
blinken.
3. Stecken Sie den Akku (21) auf das Ladegerät
(22).
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie
eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED
Anzeige am Ladegerät.
Während des Ladens kann sich der Akku etwas
erwärmen. Dies ist jedoch normal.
Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich
sein, überprüfen Sie bitte,
• ob an der Steckdose die Netzspannung vor-

1 LED blinkt:
Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.
Alle LEDs blinken:
Der Akku wurde tiefentladen und ist defekt. Ein
defekter Akku darf nicht mehr verwendet und geladen werden!
Montage des Akkus (Bild 12-13)
Öﬀnen Sie den Akkudeckel. Dazu wie in Bild 12
gezeigt die Entriegelung (B) drücken und den
Deckel hochklappen. Dann die beiden Akkus
wie in Abb. 13 gezeigt in die Aufnahmen stecken
und nach vorne schieben bis die Akkus hörbar
einrasten.
Hinweis!
Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand,
kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus
miteinander. Laden Sie immer beide Akkus
gleichzeitig auf.
Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide Akkus vollgeladen werden.
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6. Bedienung
Vorsicht!
Der Vertikutierer ist mit einer Sicherheitsschaltung
ausgerüstet um unbefugten Gebrauch zu verhindern. Unmittelbar vor Inbetriebnahme des Vertikutierers den Sicherheitsstecker (Abb. 13 / Pos.
15) einsetzen und bei jeder Unterbrechung oder
Beendigung der Arbeit den Sicherheitsstecker
wieder entfernen.
Schließen Sie den Akkudeckel durch Zuklappen
des Deckels und achten Sie auf korrektes Einrasten.
Um ein ungewolltes Einschalten des Vertikutierers zu verhindern, ist der Schubbügel (Abb. 14/
Pos. 5) mit einer Einschaltsperre (Abb. 14/Pos.
2) ausgestattet, welcher gedrückt werden muss,
bevor der Schalthebel (Abb. 14/Pos. 1) gedrückt
werden kann. Die Startzeit des Gerätes kann einige Sekunden betragen. Wird der Schalthebel losgelassen schaltet sich der Vertikutierer ab. Führen
Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie
sicher sind, dass Ihr Gerät korrekt funktioniert.
Ziehen Sie immer den Sicherheitsstecker bevor
Sie Einstellungen, Reparatur-, Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten am Gerät vornehmen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Messerwalze
nicht dreht.
Gefahr!
Öﬀnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn der Motor noch läuft. Die umlaufende Messerwalze kann
zu Verletzungen führen. Befestigen Sie die Auswurfklappe immer sorgfältig. Sie wird durch die
Zugfeder in die „Zu“- Position zurückgeklappt!
Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Gehäuse und Benutzer ist
stets einzuhalten. Beim Vertikutieren und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie
auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit
rutschfesten, griﬃgen Sohlen und lange Hosen.
Vertikutieren Sie immer quer zum Hang. Hänge
über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Vertikutierer aus Sicherheitsgründen nicht vertikutiert
werden.
Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Vertikutierers, Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Vertikutieren
Beim Vertikutieren wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.
Am Gehäuse sind zwei Markierungen angebracht
(Abb. 2/Pos. A), die der Vertikutier- bzw. Lüfterwalzenbreite entsprechen.
Zur Erzielung eines sauberen Vertikutierbildes
den Vertikutierer in möglichst geraden Bahnen
führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer
um einige Zentimeter überlappen, damit keine
Streifen übrig bleiben.
Sollten Sie den optional erhältlichen Fangsack
verwenden, so muss dieser entleert werden, sobald während des Vertikutierens Grasreste liegen
bleiben.
Gefahr! Vor dem Abnehmen des Fangsackes
den Motor abschalten und den Stillstand der
Messerwalze abwarten!
Zum Aushängen des Fangsackes, Auswurfklappe
mit einer Hand anheben, und mit der anderen
Hand Fangsack entnehmen!
Wie oft vertikutiert werden soll, hängt grundsätzlich vom Graswuchs des Rasens und der Härte
des Bodens ab. Die Unterseite des Vertikutierergehäuses sauber halten und Erd- und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen
erschweren den Startvorgang und beeinträchtigen die Vertikutierqualität. An Hängen ist die
Vertikutierbahn quer zum Hang zu legen. Bevor
irgendwelche Kontrollen der Messerwalze durchgeführt werden, Motor abstellen.
Gefahr!
Die Messerwalze dreht nach dem Ausschalten
des Motors noch einige Sekunden weiter. Versuchen Sie nie, die Messerwalze zu stoppen.
Falls die in Bewegung befindliche Messerwalze
auf einen Gegenstand schlägt, den Vertikutierer
abschalten und warten bis die Messerwalze
vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand der Messerwalze. Falls diese
beschädigt ist muss sie ausgewechselt werden
(siehe 7.3).
Hinweise zum richtigen Lüften mit der optional erhältlichen Lüfterwalze.
Beim Lüften ist die Arbeitsweise der des Vertikutierens identisch.
Beachten Sie deshalb die vorstehenden Arbeitsund Sicherheitshinweise.
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7. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

7.3 Wechseln der Walze (siehe Bild 15-19)
Unbedingt Handschuhe tragen!

Gefahr!
Ziehen Sie immer den Sicherheitsstecker bevor
Sie Einstellungen, Reparatur-, Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten am Gerät vornehmen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Messerwalze
nicht dreht.

Verwenden Sie nur originale Walzen, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen
nicht gewährleistet sind.

7.1 Reinigung
• Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
• Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt
nach jeder Benutzung reinigen.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem
feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die
Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten
Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko
eines elektrischen Schlages.
7.2 Wartung
• Eine abgenutzte oder beschädigte Messerwalze sollte man vom autorisierten Fachmann
austauschen lassen (siehe Adresse auf der
Garantieurkunde).
• Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Mutter usw.) stets fest
angezogen sind, so dass Sie mit dem Vertikutierer sicher arbeiten können.
• Lagern Sie Ihren Vertikutierer in einem trockenen Raum.
• Für eine lange Lebensdauer sollten alle
Schraubteile sowie die Räder und Achsen
gereinigt und anschließend geölt werden.
• Die regelmäßige Pflege des Vertikutierers
sichert nicht nur seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem
sorgfältigen und einfachen Vertikutieren Ihres
Rasens bei.
• Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine
Kontrolle des Vertikutierers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Vertikutierers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich
bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle (siehe Adresse auf der Garantieurkunde).

Zum Wechseln der Vertikutiererwalze bzw. der
optional erhältlichen Lüfterwalze (Abb. 17/Pos. D,
Art.-Nr.: 34.055.72) gehen Sie wie folgt vor:
Entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben (Abb. 15/ Pos. A). Heben Sie die Walze an
diesem Ende an und ziehen Sie sie in Pfeilrichtung heraus (Abb. 16). Ziehen Sie die Halterung
(Abb. 17/Pos. A) von der zuvor verwendeten Walze ab und stecken Sie sie auf die nun zu verwendende Walze auf. Schieben Sie die neue Walze in
Pfeilrichtung (Abb. 19) auf den Antriebsvierkant
(Abb. 18/Pos. A) und drücken Sie sie danach in
die Halterung (Abb. 19). Mit den beiden Innensechskantschrauben (Abb. 18/Pos. A) wird die
Walze wieder befestigt.
Fetten Sie den Antriebsvierkant von Zeit zu Zeit
um ein leichtes Wechseln der Walzen sicherzustellen.
7.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes
• Ident-Nummer des Gerätes
• Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info
Ersatzmesserwalze Art.-Nr.: 34.055.82
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8. Lagerung und Transport
Lagerung
Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für
Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 ˚C und 30 ˚C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.
Transport
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie
den Sicherheitsstecker bevor Sie dieses
transportieren.
• Bringen Sie, falls vorhanden, Transportschutzvorrichtungen an.
• Schützen Sie das Gerät gegen Schäden und
starke Vibrationen, die insbesondere beim
Transport in Fahrzeugen auftreten.
• Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen
und Kippen.

9. Entsorgung und
Wiederverwertung
Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoﬀ und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoﬀkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoﬀe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

- 13 -

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 13

29.10.2019 09:48:51

D

10. Anzeige Ladegerät
Anzeigestatus
Rote LED

Grüne LED

Bedeutung und Maßnahme

Aus

Blinkt

Betriebsbereitschaft
Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit,
Akku ist nicht im Ladegerät

An

Aus

Laden
Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb.
Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät.
Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen
Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.

Aus

An

Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit.
Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet.
Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät.
Maßnahme:
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.

Blinkt

Aus

Anpassungsladung
Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung.
Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen
und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben:
- Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen.
- Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und
45° C.
Maßnahme:
Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der
Akku kann trotzdem weiter geladen werden.

Blinkt

Blinkt

Fehler
Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt.
Maßnahme:
Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden.
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

An

An

Temperaturstörung
Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt
(unter 0° C)
Maßnahme:
Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen
1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
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11. Fehlersuchplan
Störung
Motor läuft nicht an

Mögliche Ursache
a) Innere Anschlüsse gelöst
b) Einschaltsperre defekt
c) Vertikutierergehäuse verstopft
d) Sicherheitsstecker nicht eingesteckt
e) Akku nicht korrekt eingesteckt

Behebung
a) durch Kundendienstwerkstatt
b) durch Kundendienstwerkstatt
c) eventuell Vertikutierertiefe ändern;
Gehäuse reinigen, damit die Messerwalze frei läuft
d) Sicherheitsstecker einstecken (s. 6.)
e) Akku entfernen, neu einstecken (s.
5.)

Motorleistung lässt
nach

a) Zu harter Boden
b) Vertikutierergehäuse verstopft
c) Messer stark abgenutzt

a) Vertikutiertiefe korrigieren
b) Gehäuse reinigen
c) Messer auswechseln

Unsauber Vertikutiert

a) Messer abgenutzt
b) Falsche Vertikutiertiefe

a) Messer auswechseln
b) Vertikutiertiefe korrigieren

Motor läuft, Messerwalze dreht sich
nicht

a) Zahnriemen gerissen

a) durch Kundendienstwerkstatt

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei
Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!
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Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
Recycling-Alternative zur Rücksendeauﬀorderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroﬀen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.
Technische Änderungen vorbehalten
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Service-Informationen
Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente ServicePartner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle ServiceBelange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.
Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.
Kategorie
Verschleißteile*

Beispiel
Keilriemen, Walze, Akku

Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*
Fehlteile
* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!
Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden.
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende
Fragen:

•
•
•

Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

- 17 -

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 17

29.10.2019 09:48:51

D

Garantieurkunde
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-OrtServices.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter:
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen.
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere
Informationen abzurufen.
Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

•
•
•
•
•
•
•

Ersatzteile bestellen
Aktuelle Preisauskünfte
Verfügbarkeiten der Ersatzteile
Servicestellen Vorort für Benzingeräte
Defekte Geräte anmelden
Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
- 19 -
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2. Opis urządzenia i zakres dostawy

Niebezpieczeństwo!
Podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu
uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją
obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę
zachować instrukcję i wskazówki, aby można
było w każdym momencie do nich wrócić. W
razie przekazania urządzenia innej osobie,
proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/
wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy
za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

2.1 Opis urządzenia (rys. 1–2)
1. Pałąk włączający/wyłączający
2. Blokada włącznika
5. Górna rączka
6. Dolna rączka
7. Mocowanie rączki
8. Mechanizm regulacji wysokości
9. Pokrywa akumulatora
10. Klapa wyrzutowa
12. Zaciski do mocowania przewodu
13. Śruby mocujące do mocowania rączki
14. Śruba zabezpieczająca do mocowania rączki
15. Wtyczka bezpieczeństwa (rys. 12, 13)

1. Wskazówki bezpieczeństwa
Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują
się w załączonym zeszycie!
Niebezpieczeństwo!
Przeczytać wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie
instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może
wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo
pożaru lub ciężkie zranienia. Proszę zachować
na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i
instrukcję.
Objaśnienie użytych symboli (patrz rys. 20)
A = uwaga! Przed uruchomieniem przeczytać
instrukcję obsługi
B = nie dopuszczać osób postronnych
C = ostrożnie, ostre zęby – nie zbliżać palców ani
stóp. Odłączyć wtyczkę bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych,
regulacji i
czyszczenia. Zęby obracają
się po wyłączeniu silnika
D = nosić słuchawki i okulary ochronne
E = gwarantowany poziom hałasu
F = uwaga! Przed uruchomieniem przeczytać
instrukcję obsługi
G = stosować wyłącznie akumulatory o takim samym stopniu naładowania

2.2 Zakres dostawy
Prosimy sprawdzić na podstawie podanego
zakresu dostawy czy produkt jest kompletny.
Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić
się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu
do naszego centrum serwisowego lub punktu
zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w
informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji
tabelę świadczeń gwarancyjnych.
• Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć
urządzenie.
• Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do
transportu (jeśli jest).
• Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
• Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie
dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
• W razie możliwości zachować opakowanie,
aż do upływu czasu gwarancji.
Niebezpieczeństwo!
Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami!
Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami!
Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia
się!

•
•
•

Wertykulator i aerator akumulatorowy
Oryginalna instrukcja obsługi
Wskazówki bezpieczeństwa
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3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia
odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel,
a nie producent.

Urządzenie w wyposażeniu podstawowym to
wertykulator przeznaczony do użytku prywatnego
w ogrodzie przydomowym i na działce. Wałek
wertykulatora wyrywa z ziemi mech oraz chwasty
wraz z korzeniami, a także spulchnia glebę.
Dzięki temu trawnik jest oczyszczany oraz może
łatwiej wchłaniać substancje odżywcze. Zalecamy wertykulację trawnika wiosną (w kwietniu) i
jesienią (w październiku).

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie
jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa
gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie
było stosowane w zakładach rzemieślniczych,
przemysłowych lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne

Za pomocą dostępnego opcjonalnie wałka z
aeratorem (nr art. 3405571) można w kilka chwil
przerobić urządzenie na aerator do trawników.

Prędkość obrotowa bez obciążenia:.......3100/min
Klasa ochrony: ...................................................III
Napięcie:................................................. 36 V DC
Szerokość robocza:.....................................31 cm
Liczba noży: ........................ 8 podwójnych ostrzy
Mechanizm regulacji wysokości: .. -3 / 3 / 6 / 9 mm
Poziom ciśnienia akustycznego LpA: .... 80,5 dB(A)
Odchylenie K ........................................... 3 dB(A)
Poziom hałasu LWA:............................ 95,36 dB(A)
Gwarantowany poziom hałasu LWA ......... 98 dB(A)
Odchylenie K: ..................................... 1,66 dB(A)
Maks. drgania belki wzdłużnej:.............1,043 m/s2
Odchylenie K ...........................................1,5 m/s2
Klasa ochrony: ..............................................IPX1
Waga ........................................................10,9 kg

Wałek z aeratorem mierzwi powierzchnię trawnika, dzięki czemu woda ma ułatwiony odpływ i
następuje lepsze wchłanianie tlenu. W zależności
od potrzeb należy przeprowadzać aerację w
całym okresie wzrostu.
Za wertykulatory do prywatnego użytku w ogrodach przydomowych i działkowych uznaje się
takie urządzenia, które z reguły nie są używane
dłużej niż 10 godzin rocznie i służą głównie
do pielęgnacji trawników – z wyjątkiem tych
znajdujących się w miejscach publicznych, parkach, obiektach sportowych, a także w gospodarstwach rolnych i leśnych.
Przestrzeganie dołączonej przez producenta
instrukcji obsługi jest warunkiem prawidłowego
użytkowania wertykulatora. W instrukcji obsługi
zawarte są również informacje na temat warunków eksploatacji, konserwacji i naprawy
urządzenia.

Niebezpieczeństwo!
Hałas i wibracje
Wartości hałasu i drgań zostały określone na podstawie norm EN ISO 3744, EN ISO 11201, ISO
11094 oraz EN ISO 20643.

Ostrzeżenie! Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia
użytkownika nie wolno używać wertykulatora jako
rozdrabniacza do gałęzi i zarośli. Ponadto nie
wolno używać wertykulatora w funkcji kultywatora ani stosować urządzenia do wyrównywania
wzniesień podłoża, np. kretowisk.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać
wertykulatora jako napędu dla innych narzędzi
roboczych ani jakichkolwiek innych zestawów
narzędziowych, chyba że są one wyraźnie dopuszczone przez producenta.
Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku

Uwaga!
W skład dostarczonego urządzenia nie wchodzą
akumulatory ani ładowarka. Urządzenie może być
stosowane wyłącznie z akumulatorami litowojonowymi serii Power-X-Change!
Akumulatory litowo-jonowe serii Power-XChange muszą być zawsze ładowane przy użyciu
ładowarki Power-X-Charger.
Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do
minimum!
• Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
• Regularnie czyścić urządzenie.
• Dopasować własny sposób pracy do
urządzenia.
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•
•
•
•

Nie przeciążać urządzenia.
W razie potrzeby kontrolować urządzenie.
Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie
używane.
Nosić rękawice ochronne.

Montaż dolnych części rączki (patrz rys. 5)
Dolne części rączki (rys. 5 / poz. 6) nasunąć
na mocowanie rączki.
• Skręcić ze sobą rury załączonymi śrubami
(rys. 5 / poz. 13).

•

Ostrożnie!
Pozostałe zagrożenia
Także w przypadku, gdy to elektronarzędzie
będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją,
zawsze zachodzi ryzyko powstawania
zagrożenia. W zależności od budowy i sposobu wykonania tego elektronarzędzia mogą
pojawić się następujące zagrożenia:
1. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich nauszników ochronnych.
2. Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku
drgań ramion i dłoni, w przypadku, gdy
urządzenie jest używane przez dłuższy czas
lub w niewłaściwy sposób i bez przeglądów.
Ostrożnie!
To urządzenie podczas pracy wytwarza pole
elektromagnetyczne. Pole to w określonych
warunkach może negatywnie oddziaływać na aktywne i pasywne implanty medyczne. W celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci
zalecamy, aby osoby posiadające implanty medyczne skonsultowały się z lekarzem lub producentem implantu medycznego przed pierwszym
użyciem urządzenia.

5. Przed uruchomieniem
Ostrzeżenie!
Zawsze odłączać wtyczkę bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem prac regulacyjnych, naprawczych,
konserwacyjnych lub przed przystąpieniem do
czyszczenia.
Wertykulator dostarczany jest w stanie zdemontowanym. Przed użyciem wertykulatora należy
najpierw całkowicie zamontować rączkę.

Urządzenie posiada 3 różne otwory do montażu
rączki, aby umożliwić w ten sposób dopasowanie wysokości prowadnicy do potrzeb danego użytkownika. Wybrać odpowiedni otwór i
pamiętać o tym, aby po obu stronach wybrać
otwory na tej samej wysokości.
Montaż górnej rączki (patrz rys. 6)
Umieścić górną rączkę (rys. 1 / poz. 5) w taki
sposób, aby położenie otworów w górnej
rączce odpowiadało położeniu otworów w
dolnej rączce.
• Skręcić ze sobą rury załączonymi śrubami
(rys. 2 / poz. 13).
• Przy pomocy dostarczonych z urządzeniem
obejm do mocowania przewodów (rys.
7a/7b) przymocować kabel zasilający do rur
rączki w taki sposób, aby można było swobodnie otwierać i zamykać klapę wyrzutową
urządzenia.

•

Upewnić się, że swobodne otwieranie i zamykanie klapy wyrzutowej jest nadal możliwe!
Montaż opcjonalnego kosza na trawę (patrz
rys. 8)
Urządzenie w wersji podstawowej nie jest
wyposażone w kosz na trawę. Dostępny w
sprzedaży osobno (nr art. 3405577).
• Aby zawiesić kosz na trawę na wertykulatorze, należy podnieść klapę wyrzutową (poz.
10) jedną ręką,a drugą złapać worek za
uchwyt i wczepić od góry.
Niebezpieczeństwo!
Podczas wczepiania kosza na trawę silnik musi
być wyłączony, a wałek z nożami nie może się
obracać!

Podczas montażu należy postępować zgodnie z
instrukcją obsługi i kierować się zamieszczonymi
w niej rysunkami.
Montaż mocowania rączki (patrz rys. 3 i 4)
Wsunąć mocowania rączki (rys. 3 / poz. 7)
w przewidziane do tego celu otwory (rys. 3) i
przymocować je śrubami zabezpieczającymi (rys.
4 / poz. 14).
- 22 -

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 22

29.10.2019 09:48:52

PL
Ustawienie głębokości wertykulacji (patrz
rys. 9).
Głębokość wertykulacji ustawia się za pomocą
mechanizmu regulacji znajdującego się na
przednich kołach. W tym celu wyciągnąć pokrętło
regulujące i przekręcając w lewo lub w prawo
ustawić w żądanej pozycji, tzn. 0/1/2/3.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
(rys. 11)
Nacisnąć przełącznik wskaźnika poziomu
naładowania akumulatora (poz. A). Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (poz. B) sygnalizuje poziom naładowania akumulatorów dzięki
zastosowaniu

Po obydwu stronach musi być ustawiona taka
sama głębokość wertykulacji!

3 diod LED.
Wszystkie 3 diody LED się świecą:
Akumulator jest całkowicie naładowany.

0 = Ustawienie do transportu i przewożenia
1 = Głębokość wertykulacji 3 mm
2 = Głębokość wertykulacji 7 mm
3 = Głębokość wertykulacji 9 mm
Ładowanie akumulatorów (rysunek 10)
Urządzenie jest dostarczane bez akumulatorów i
ładowarki!
1. Wyjąć akumulator z urządzenia. W tym celu
nacisnąć przycisk zatrzaskowy (rys. 11 / poz.
C).
2. Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej ładowarki jest zgodne z napięciem sieciowym. Włożyć wtyczkę zasilania ładowarki
(22) do gniazdka. Zielona dioda LED zaczyna
migać.
3. Włożyć akumulator (21) do ładowarki (22).
4. W tabeli w punkcie „Wskazania diod na
ładowarce“ objaśniono znaczenie wskazań
diod na ładowarce.
Podczas ładowania akumulator może nieco się
nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
Jeśli ładowanie akumulatora nie jest możliwe,
proszę sprawdzić,
• czy jest napięcie w gniazdku
• czy styk na kontaktach ładowarki jest
prawidłowy.
Jeśli ładowanie akumulatora nadal nie jest
możliwe, proszę
• przesłać ładowarkę
• i akumulator
na adres naszego serwisu obsługi klienta.

2 lub 1 dioda LED się świeci:
Wystarczający do pracy poziom naładowania
akumulatora.
1 dioda LED miga:
Akumulator jest rozładowany, należy naładować
akumulator.
Wszystkie diody LED migają:
Akumulator jest uszkodzony lub głęboko
rozładowany. Zabrania się używania lub
ładowania uszkodzonych akumulatorów!
Montaż akumulatora (rysunek 12–13)
Otworzyć pokrywę akumulatora. W tym celu
nacisnąć element odblokowujący (B) widoczny na
rysunku 12 i podnieść pokrywę. Następnie włożyć
oba akumulatory w mocowania widoczne na rys.
13 i przesunąć je do przodu aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku zatrzaśnięcia.
Wskazówka!
Używać wyłącznie akumulatorów, które są
tak samo mocno naładowane. Nie wkładać
jednocześnie pełnych i częściowo rozładowanych
akumulatorów. Ładować jednocześnie obydwa
akumulatory.
Czas trwanie ładowania musi odpowiadać czasowi koniecznemu do naładowania bardziej
rozładowanego akumulatora. Przed użyciem
należy całkowicie naładować obydwa akumulatory.

Odpowiednie i regularne ładowanie akumulatora
zapewnia jego długą żywotność. Ładowanie jest
konieczne, jeśli stwierdzi się, że moc urządzenia
się zmniejsza. Nie rozładowywać całkowicie
akumulatora. Prowadzi to do uszkodzenia akumulatora!
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6. Obsługa
Ostrożnie!
Wertykulator jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający, który chroni przed
nieupoważnionym użyciem. Bezpośrednio
przed każdym uruchomieniem wertykulatora
należy włożyć wtyczkę bezpieczeństwa (rys.
13 / poz. 15) – w przypadku każdej przerwy lub
po zakończeniu pracy ponownie wyjąć wtyczkę
bezpieczeństwa.
Aby zapobiec nieupoważnionemu uruchomieniu wertykulatora, rączka (rys. 14 / poz. 5) jest
wyposażona w blokadę włącznika (rys. 14 / poz.
2), którą trzeba wcisnąć, zanim będzie możliwe
naciśnięcie dźwigni włącznika (rys. 14 / poz.
1). Czas rozruchu urządzenia może wynosić
kilka sekund. Po zwolnieniu dźwigni włącznika
wertykulator wyłącza się. Powtórzyć kilkukrotnie ten proces, aby upewnić się, że urządzenie
działa prawidłowo. Zawsze odłączać wtyczkę
bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac regulacyjnych, naprawczych, konserwacyjnych lub
przed przystąpieniem do czyszczenia. Upewnić
się, że wałek z nożami nie obraca się.
Niebezpieczeństwo!
Nie otwierać klapy wyrzutowej, gdy silnik jeszcze pracuje. Obracający się wałek z nożami
może spowodować obrażenia. Zawsze starannie
mocować klapę wyrzutową. Jest ona przytrzymywana przez sprężynę w położeniu „zamknięcia”!
Należy przez cały czas zachowywać bezpieczny odstęp między obudową a użytkownikiem;
bezpieczna odległość jest zapewniana przez
belki prowadzące. Należy zachować szczególną
ostrożność podczas wertykulacji oraz zmiany
kierunku jazdy przy krzakach i na pochyłościach
terenu. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo,
nosić buty z podeszwą antypoślizgową o dobrej
przyczepności oraz długie spodnie. Wertykulację
należy zawsze przeprowadzać poprzecznie
względem pochyłości terenu. Ze względów
bezpieczeństwa nie wolno przeprowadzać wertykulacji na pochyłościach terenu z nachyleniem o
wartości powyżej 15 stopni.
Zachować szczególną ostrożność podczas cofania i ciągnięcia wertykulatora. Niebezpieczeństwo
potknięcia!

Wskazówki dotyczące prawidłowej
wertykulacji
Podczas wertykulacji kolejne przejazdy powinny
na siebie nachodzić.
Na obudowie znajdują się dwa oznaczenia (rys.
2 / poz. A), które odpowiadają szerokości walca
wertykulującego i walca napowietrzającego.
Aby efekt wertykulacji był równomierny, przejazdy
wertykulatorem muszą odbywać się po możliwie
prostych torach. Jednocześnie tory powinny
nachodzić na siebie o kilka centymetrów, aby nie
pozostawiać wolnych pasków.
W przypadku używania dostępnego opcjonalnie
worka należy go opróżniać od razu, gdy podczas
wertykulacji na ziemi zaczną pojawiać się resztki
trawy.
Niebezpieczeństwo! Przed zdjęciem worka
wyłączyć silnik i zaczekać, aż wałek się
zatrzyma!
Aby wyczepić worek, należy unieść klapę
wyrzutową jedną ręką, a drugą wyjąć worek!
Wymagana częstotliwość wertykulacji zależy
zasadniczo od szybkości wzrostu trawy i
twardości podłoża. Należy utrzymywać w
czystości spód obudowy wertykulatora i koniecznie usuwać nagromadzoną ziemię i trawę.
Osady te utrudniają uruchamianie urządzenia
i negatywnie wpływają na jakość wertykulacji.
Na pochyłościach terenu wertykulacja powinna
przebiegać poprzecznie względem pochyłości.
Wyłączyć silnik przed dokonaniem jakichkolwiek
kontroli wałka z nożami.
Niebezpieczeństwo!
Wałek z nożami obraca się jeszcze przez kilka
sekund po wyłączeniu silnika. Nigdy nie należy
próbować zatrzymywać wałka z nożami. Jeśli
poruszający się wałek natrafi na przedmiot,
wyłączyć wertykulator i zaczekać aż wałek z
nożami całkowicie się zatrzyma. Następnie
skontrolować stan wałka z nożami. Jeśli jest on
uszkodzony, należy go wymienić (patrz 7.3).
Wskazówki dotyczące prawidłowego napowietrzania za pomocą dostępnego opcjonalnie wałka z aeratorem.
Podczas napowietrzania zasada działania wertykulatora jest identyczna.
Dlatego należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących pracy i bezpieczeństwa.
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7. Czyszczenie, konserwacja i
zamawianie części zamiennych

adres na karcie gwarancyjnej).
7.3 Wymiana wałka (patrz rys. 15–19)

Niebezpieczeństwo!
Zawsze odłączać wtyczkę bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem prac regulacyjnych, naprawczych,
konserwacyjnych lub przed przystąpieniem do
czyszczenia. Upewnić się, że wałek z nożami nie
obraca się.

Koniecznie nosić rękawice!
Używać tylko oryginalnych wałków, które gwarantują prawidłowe działanie i
bezpieczeństwo stosowania urządzenia.
Aby wymienić wałek wertykulujący bądź opcjonalnie dostępny wałek napowietrzający (rys. 17 /
poz. D, nr art.:34.055.72), należy postępować w
następujący sposób: Odkręcić obie śruby z gniazdem sześciokątnym (rys. 15 / poz. A). Podnieść
wałek z tej strony i wyciągnąć go w kierunku
wskazanym strzałką (rys. 16). Zdjąć mocowanie
(rys. 17 / poz. A) z wyjętego z urządzenia wałka i
nasadzić je na nowy wałek. Nasunąć nowy wałek
w kierunku wskazanym strzałką (rys. 19) na czop
kwadratowy napędu (rys. 18 / poz. A) i następnie
wcisnąć go w mocowanie (rys. 19). Dwiema
śrubami z gniazdem sześciokątnym (rys. 18 / poz.
A) z powrotem zamocować wałek.
Od czasu do czasu nasmarować czop kwadratowy napędu, aby zapewnić łatwą wymianę
wałka.

7.1 Czyszczenie
• Urządzenia zabezpieczające, szczeliny
powietrza i obudowa silnika powinny być w
miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i
zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą
ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
• Zaleca się czyszczenie urządzenia
bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
• Urządzenie czyścić regularnie wilgotną
ściereczką z niewielką ilością szarego mydła.
Nie używać żadnych środków czyszczących
ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić
części urządzenia wykonane z tworzywa
sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza
urządzenia nie dostała się woda. Wniknięcie
wody do urządzenia podwyższa ryzyko
porażenia prądem.
• Usunąć złogi na osłonie przy użyciu szczotki.
7.2 Konserwacja
Wymianę zużytego lub uszkodzonego wałka
z nożami należy zlecać autoryzowanemu
specjaliście (patrz adres w karcie gwarancyjnej).
• Dbać o to, aby wszystkie elementy mocujące
(śruby, nakrętki itp.) były zawsze dokręcone,
a praca z użyciem wertykulatora była bezpieczna.
• Przechowywać wertykulator w suchym pomieszczeniu.
• Aby zapewnić długi okres użytkowania należy
oczyścić i następnie naoliwić wszystkie śruby,
koła oraz osie.
• Regularna pielęgnacja wertykulatora gwarantuje nie tylko jego trwałość oraz wydajność,
ale także przyczynia się do dokładnej i łatwej
wertykulacji Twojego trawnika.
• Na koniec sezonu należy przeprowadzić
ogólną kontrolę wertykulatora i usunąć wszelkie nagromadzone złogi. Przed rozpoczęciem
sezonu koniecznie sprawdzić stan wertykulatora. W przypadku napraw należy się zwrócić
do naszego serwisu obsługi klienta (patrz

•

7.4 Zamawianie części wymiennych:
Podczas zamawiania części zamiennych należy
podać następujące dane:
• Typ urządzenia
• Numer artykułu urządzenia
• Numer identyfikacyjny urządzenia
• Numer części zamiennej
Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się
na stronie: www.isc-gmbh.info
Nr art. wałka zamiennego: 34.055.82
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8. Składowanie i transport
Składowanie
Urządzenie i jego wyposażenie dodatkowe powinny być przechowywane w ciemnym, suchym i
nienarażonym na ujemne temperatury pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura składowania wynosi 5–30°C.
Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
Transport
Przed przystąpieniem do transportu wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę bezpieczeństwa.
• Zamontować (o ile występuje) wyposażenie
ochronne przewidziane do transportu
urządzenia.
• Chronić urządzenie przed uszkodzeniami i
silnymi wibracjami, które mogą wystąpić szczególnie podczas transportu w pojazdach.
• Zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem się lub zsunięciem.

•

9. Utylizacja i recykling
Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu
zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do
powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie
oraz jego osprzęt składają się z rożnych rodzajów
materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie
wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika!
W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać
urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki
odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach
zbiórki odpadów udziela administracja
komunalna.
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10. Wskazania diod na ładowarce
Stan diod
Czerwona Zielona diZnaczenie i postępowanie
dioda LED
oda LED
nie świeci
miga
Stan gotowości
się
Ładowarka podłączona jest do sieci i znajduje się w stanie gotowości.
Brak akumulatora w ładowarce.
świeci się
nie świeci
Ładowanie
się
Trwa ładowanie akumulatora w przyspieszonym trybie. Informacje
odnośnie czasu ładowania znajdują na ładowarce.
Wskazówka! W zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora faktyczny czas ładowania może odbiegać od podanego.
nie świeci
świeci się
Akumulator jest naładowany i jest gotowy do użytku.
się
Następnie ładowarka przełącza się automatycznie na proces ładowania
ochronnego, który trwa aż do całkowitego naładowania akumulatora.
Aby akumulator się całkowicie naładował należy pozostawić go na ok. 15
minut dłużej na ładowarce.
Postępowanie:
Wyjąć akumulator z ładowarki. Odłączyć ładowarkę od zasilania.
miga
nie świeci
Ładowanie adaptacyjne
się
Ładowarka pracuje w trybie ładowania ochronnego.
Z przyczyn bezpieczeństwa proces ładowania akumulatora jest wolniejszy
i trwa dłużej niż podany czas. Może to wystąpić z następujących przyczyn:
- Od ostatniego ładowania akumulatora upłynęło bardzo dużo czasu.
- Temperatura akumulatora wykracza poza zalecany zakres.
Postępowanie:
Mimo to dalsze ładowanie akumulatora jest możliwe; zaczekać, aż
zakończy się proces ładowania.
miga
miga
Błąd
Nie jest możliwe naładowania akumulatora. Akumulator jest uszkodzony.
Postępowanie:
Zabrania się ładowania uszkodzonych akumulatorów.
Wyjąć akumulator z ładowarki.
świeci się
świeci się
Nieprawidłowa temperatura
Temperatura akumulatora jest za wysoka (np. pod wpływem
bezpośredniego promieniowania słonecznego) lub za niska (poniżej 0° C)
Postępowanie:
Wyjąć akumulator z ładowarki i pozostawić go na jeden dzień w temperaturze pokojowej (ok. 20° C).
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11. Wyszukiwanie usterek
Usterka

Możliwa przyczyna
a) Poluzowane złącza
wewnętrzne
b) Uszkodzona blokada
włącznika
c) Zanieczyszczona obudowa
wertykulatora
d) Wtyczka bezpieczeństwa nie
włożona
e) Akumulator włożony
nieprawidłowo

Zmniejszona moc
silnika

Sposób usuwania
a) Zwrócić się do serwisu obsługi klienta
b) Zwrócić się do serwisu obsługi klienta
c) Ewentualnie zmienić
wysokość wertykulatora; oczyścić
obudowę, aby uwolnić wałek z
nożami
d) Włożyć wtyczkę bezpieczeństwa
(str. 6)
e) Wyjąć akumulator, włożyć na nowo
(str. 5)

a) Za twarde podłoże
b) Zanieczyszczona obudowa
wertykulatora
c) Wysoki stopień zużycia
noża

a) Skorygować głębokość wertykulacji
b) Oczyścić obudowę

Nierówna wertykulacja

a) Zużyty nóż
b) Nieprawidłowa głębokość wertykulacji

a) Wymienić nóż
b) Skorygować głębokość wertykulacji

Silnik pracuje, wałek
z nożami nie obraca
się

a) Pasek zębaty zerwany

a) Zwrócić się do serwisu obsługi klienta

c) Wymienić nóż

Uwaga! Silnik jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym, który wyłącza silnik w przypadku przeciążenia i po krótkiej fazie chłodzenia ponownie go uruchamia!
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Tylko dla krajów Unii Europejskiej
Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci!
Według europejskiej dyrektywy 2012/19/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
oraz włączenia ich do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i oddawać do
punktu zbiórki surowców wtórnych.
Alternatywa recyklingu wobec obowiązku zwrotu urządzenia:
Właściciel elektronarzędzi w przypadku przekazania własności, jest zobowiązany, zamiast odesłania,
do współudziału we właściwym przetworzeniu. Stare urządzenie może być dostarczone do punktu
zbiorczego, który przeprowadza eliminację w myśl krajowego obiegu gospodarczego i ustawy o odpadach. Nie dotyczy to osprzętu i środków pomocniczych załączonych do starego urządzenia, które nie
mają części elektrycznych.
Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy iSC GmbH.
Zmiany techniczne zastrzeżone
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Informacje serwisowe
Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji.
Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do
Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.
Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas
eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały
eksploatacyjne.
Kategoria
Części zużywające się*

Przykład
Pasek klinowy, wałek, akumulator

Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne*
Brakujące części
* nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!
W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej
www.isc-gmbh.info. Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

•
•
•

Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed
usterką)?
Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)?
Prosimy o podanie opisu.
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Certyfikat gwarancji
Szanowny kliencie, szanowna klientko!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funkcjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do
naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do
Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego. Dla spełnienia roszczeń
gwarancyjnych obowiązują następujące postanowienia:
1. Warunki gwarancji odnoszą się jedynie do konsumentów, tzn. osób fizycznych, które nie używają
tego produktu do działalności przemysłowej, rzemieślniczej lub innej działalności gospodarczej.
Poniższe warunki gwarancji obejmują świadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, które producent
urządzenia oferuje nabywcom nowych urządzeń dodatkowo do przysługującej zgodnie z przepisami
prawa rękojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Państwu ustawowo uprawnienia z tytułu
rękojmi nie ulegają zmianie. Nasze świadczenia gwarancyjne udzielane są Państwu bezpłatnie.
2. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady nowego urządzenia tego producenta wynikające z błędów w produkcji urządzenia lub w materiale i ogranicza się do usunięcia
powyższych wad bądź wymiany urządzenia, według decyzji producenta.
Prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane
do prac w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonalnym. Tym samym, w przypadku użytku urządzenia podczas okresu gwarancyjnego w zakładach
rzemieślniczych, przemysłowych i innej działalności gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym
obciążeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracą moc.
3. Gwarancji nie podlegają:
- szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji,
nieprzestrzegania instrukcji obsługi (np. podłączenie do nieprawidłowego napięcia sieciowego lub nieprawidłowego rodzaju prądu), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i
bezpieczeństwa, oddziaływania anormalnych warunków otoczenia (np. uszkodzenia na skutek
upadku urządzenia), jak i szkody powstałe na skutek niedostatecznej konserwacji i pielęgnacji
urządzenia.
- szkody wynikające z niedozwolonego lub nieprawidłowego stosowania urządzenia (np.
przeciążenia urządzenia lub stosowanie innych niż zalecane narzędzi i akcesoriów), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, szkody powstałe na skutek ciał obcych w
urządzeniu (np. piasek, kamienie, pył lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania siły
przy obsłudze urządzenia lub oddziaływania zewnętrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku
urządzenia).
- uszkodzenia urządzenia lub jego części, które powstały na skutek normalnego prawidłowego lub
innego naturalnego zużycia.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia kupna urządzenia. Roszczenia gwarancyjne
winny być zgłaszane przed upływem dwóch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po upływie
okresu objętego gwarancją wyklucza się możliwość spełnienia roszczeń gwarancyjnych. Naprawa
bądź wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczęcia biegu
nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urządzenie ani na zastosowane części zamienne.
Obowiązuje to również w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.
5. W celu przedstawienia roszczeń gwarancyjnych należy zgłosić uszkodzone urządzenie na
następującej stronie: www.isc-gmbh.info. Proszę mieć przygotowany rachunek lub inny dokument
zakupu nowego urządzenia. Urządzenia, które przysłane zostały bez dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej, nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi, ponieważ nie ma możliwości ich
przyporządkowania. Jeżeli wada objęta jest świadczeniem gwarancyjnym, otrzymają Państwo
niezwłocznie naprawione lub nowe urządzenie.
Naturalnie istnieje możliwość usunięcia usterek i wad nieobjętych gwarancją bądź po jej upływie za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy przesłać urządzenia na adres naszego biura serwisowego.
W przypadku części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz brakujących części zwracamy
uwagę na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instrukcji obsługi.
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Pericol!
La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva
măsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele
şi daunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile
de utilizare/indicaţiile de siguranţă. Păstraţi aceste materiale în bune condiţii, pentru ca aceste
informaţii să fie disponibile în orice moment.
Dacă predaţi aparatul altor persoane, înmânaţile şi aceste instrucţiuni de utilizare /indicaţii de
siguranţă. Nu ne asumăm nici o răspundere
pentru accidente sau daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare şi a
indicaţiilor de siguranţă.

1. Indicaţii de siguranţă
Indicaţiile de siguranţă corespunzătoare le găsiţi
în broşura anexată!
Pericol!
Citiţi indicaţiile de siguranţă şi îndrumările.
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi a
îndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave. Păstraţi
pentru viitor toate indicaţiile de siguranţă şi
îndrumările.
Explicarea simbolurilor utilizate (a se vedea
figura 20)
A = Atenţie! Înainte de punerea în funcţiune citiţi
instrucţiunile de utilizare
B = Ţineţi alte persoane la distanţă
C = Atenţie, cuţite ascuţite; ţineţi la distanţă degetele şi picioarele. Scoateţi ştecherul de
siguranţă înainte de efectuarea lucrărilor de
întreţinere, reglare şi curăţare. Cuţitele nu se
opresc imediat după decuplarea motorului.
D= Purtaţi protecţie pentru auz şi ochelari de
protecţie
E = Nivelul puterii sonore garantat
F = Atenţie! Înainte de punerea în funcţiune citiţi
instrucţiunile de utilizare
G = Utilizaţi numai acumulatori cu acelaşi nivel de
încărcare

2. Descrierea aparatului şi cuprinsul
livrării
2.1 Descrierea aparatului (Fig. 1/2)
1. Etrier de conectare pornit/oprit
2. Blocaj de pornire
5. Etrier de împingere superior
6. Etrier de împingere inferior
7. Suport etrier
8. Reglarea adâncimii
9. Capacul acumulatorului
10. Clapetă de evacuare
12. Cleme de fixare a cablului
13. Şuruburi de fixare pentru etrierul de împingere
14. Şuruburi de siguranţă pentru etrierul de împingere
15. Ştecher de siguranţă (Fig. 12, 13)
2.2 Cuprinsul livrării
Vă rugăm să verificaţi integralitatea articolului în
baza cuprinsului livrării descris. În cazul în care
lipsesc piese, vă rugăm să vă adresaţi în interval
de maxim 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului la centrul nostru de service sau la magazinul la care aţi achiziţionat aparatul, prezentaţi în
acest caz un bon de cumpărare valabil. Vă rugăm
să ţineţi cont de tabelul de garanţie cuprins în
informaţiile de service din capătul instrucţiunilor
de utilizare.
• Deschideţi ambalajul şi scoateţi aparatul cu
grijă.
• Îndepărtaţi ambalajul, precum şi siguranţele
de ambalare şi de transport (dacă există).
• Verificaţi dacă livrarea este completă.
• Controlaţi aparatul şi accesoriile dacă nu
prezintă pagube de transport.
• Păstraţi ambalajul după posibilitate, până la
expirarea duratei de garanţie.
Pericol!
Aparatul şi ambalajul nu sunt jucării pentru
copii! Copiilor le este interzis să se joace cu
pungi din material plastic, folii şi piese mici!
Există pericolul de înghiţire şi sufocare!

•
•
•

Afânător şi aerator pentru gazon cu acumulator
Instrucţiuni de utilizare originale
Indicaţii de siguranţă
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3. Utilizarea conform scopului

operatorul şi nu producătorul.

În echiparea de bază, aparatul este prevăzut
pentru utilizarea privată ca şi afânător în grădina
casei şi de hobby. Cu valţul de afânare muşchiul
şi buruienile sunt scoase cu tot cu rădăcină din
pământ şi solul se afânează. Prin aceasta gazonul poate prelua mai bine substanţele nutritive şi
este curăţat. Vă recomandăm să fânaţi gazonul
primăvara (aprilie) şi toamna (octombrie).

Vă rugăm să ţineţi de asemenea cont de faptul că
aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri meşteşugăreşti sau industriale. Nu
ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele
probleme survenite ca urmare a utilizării aparatului în întreprinderi lucrative, meşteşugăreşti sau
industriale precum şi în alte activităţi similare.

Valţul de aerare (Art. nr. 3405572) poate fi
achziţionat opţional şi prin numai câteva
manipulări, afânătorul poate fi modificat într-un
aerator pentru gazon.

4. Date tehnice

Cu valţul de aerare se afânează suprafaţa gazonului, prin aceasta apa se poate scurge mai
bine şi se uşurează oxigenarea. Aeraţi solul după
necesitate pe întreaga durată de creştere a gazonului.
Afânătoarele pentru grădina casei sunt acele
aparate a căror utilizare nu depăşeşte în mod normal 10 de ore de funcţionare şi care sunt utilizate
cu precădere pentru îngrijirea ierbii şi suprafeţelor
de gazon nu pentru spaţii verzi publice, parcuri,
terenuri de sport, în agricultură sau silvicultură.
Respectarea instrucţiunilor de utilizare anexate
de producător este o condiţie de bază pentru
utilizarea conformă a afânătorului. Instrucţiunile
de utilizare cuprind de asemenea condiţiile de
operare, întreţinere şi revizie.

Pericol!
Zgomotul şi vibraţiile
Valorile de zgomot şi vibraţie au fost evaluate
conform normelor EN ISO 3744, EN ISO 11201,
ISO 11094 şi EN ISO 20643.

Avertisment! Din cauza riscurilor de vătămare
corporală a utilizatorului, afânătorul nu se va
utiliza la tocarea crengilor sau a gardului viu.
Afânătorul nu se va folosi ca sapă electrică
pentru nivelarea ridicăturilor de teren, de ex.
muşuroaielor de cârtiţă.

Atenţie!
Aparatul este livrat fără acumulatori şi aparat de
încărcat, utilizarea sa este permisă numai cu acumulatorii Li-Ion din seria Power-X-Change!

Din motive de siguranţă afânătorul nu se va folosi
ca agregat de antrenare pentru alte unelte de lucru şi seturi de unelte de orice tip, în afara cazurilor
în care acest lucru este permis în mod expres de
către producător.
Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate
cu scopul pentru care a fost creat. Orice utilizare
care depăşeşte acest domeniu este considerată
neconformă. Pentru eventualele daune sau accidente de orice tip rezultate ca urmare a utilizării
neconforme a aparatului răspunde utilizatorul/

Turaţia la mers în gol: .......................3100 rot/min
Clasă de protecţie: ............................................III
Tensiune: ............................................... 36 V d. c.
Lăţimea de lucru: ........................................31 cm
Numărul cuţitelor: .......................... 8 cuţite duble
Reglarea adâncimii: .................... -3 / 3 / 6 / 9 mm
Nivelul presiunii sonore LpA: ................ 80,5 dB(A)
Nesiguranţa K ........................................ 3 dB (A)
Nivelul puterii sonore LWA: ................. 95,36 dB(A)
Nivelul puterii sonore garantat LWA ......... 98 dB(A)
Nesiguranţa K: ................................... 1,66 dB(A)
Vibraţii pe bara de protecţie max.: .......1,043 m/s2
Nesiguranţa K ..........................................1,5 m/s2
Tip de protecţie: .......................................... IPX1
Greutate ...................................................10,9 kg

Încărcarea acumulatorilor Li-Ion din seria PowerX-Change este permisă numai cu un încărcător
Power-X-Charger.
Limitaţi zgomotul şi vibraţiile la un nivel minim.
• Utilizaţi numai aparate în stare ireproşabilă.
• Întreţineţi şi curăţaţi aparatul cu regularitate.
• Adaptaţi modul dvs. de lucru aparatului.
• Nu suprasolicitaţi aparatul.
• Dacă este necesar, lăsaţi aparatul să fie verificat.
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•
•

Decuplaţi aparatul, atunci când acesta nu
este utilizat.
Purtaţi mănuşi!

Atenţie!
Riscuri reziduale
Riscurile reziduale nu pot fi eliminate complet, chiar dacă manipulaţi această sculă
electrică în mod regulamentar. Următoarele
pericole pot apărea, dependente de tipul constructiv şi execuţia acestei scule electrice:
1. Afecţiuni auditive, în cazul în care nu se
poartă protecţie antifonică corespunzătoare.
2. Afecţiuni ale sănătăţii rezultate din vibraţia
mână-braţ, în cazul utilizării timp mai îndelungat a aparatului sau a utilizării şi întreţinerii
sale necorespunzătoare.
Pericol!
Acest aparat generează în timpul funcţionării un
câmp electromagnetic. În anumite condiţii, acest
câmp poate influenţa implanturi medicale active
sau pasive. Pentru reducerea pericolului unor
vătămări grave sau chiar mortale, recomandăm
persoanelor cu implanturi medicale, să consulte
medicul şi producătorul implantului medical,
înainte de utilizarea aparatului.

Montarea etrierelor de împingere inferioare
(vezi figura 5)
• Etrierele de împingere inferioare (Fig. 5/Poz.
6) trebuie poziţionate pe suporturile etrierului.
• Fixarea ţevilor se face prin îmbinarea cu
şuruburile anexate (Fig. 5/Poz. 13).
Există 3 găuriri de montaj pentru a face posibilă
în orice moment adaptarea înălţimii bării de ghidare la utilizator. Utilizaţi găurirea potrivită pentru
dumneavoastră, ţineţi cont de utilizarea aceleiaşi
găuriri pe ambele părţi.
Montarea etrierului de împingere superior
(vezi figura 6)
• Poziţionaţi etrierul superior (Fig. 1/Poz. 5) în
aşa fel încât găurile să coincidă cu cele ale
etrierului inferior.
• Fixarea ţevilor se face prin îmbinarea cu
şuruburile anexate (Fig. 2/Poz. 13).
• Prin intermediul suporturilor pentru cablu
alăturate (Fig. 7a/7b) fixaţi cablul de racord pe
ţevile etrierului de împingere, în aşa fel încât
clapeta de evacuare să se poată deschide şi
închide.
Fiţi atenţi ca clapeta de evacuare să se deschidă
şi închidă cu uşurinţă!
Montarea coşului colector opţional (vezi figura 8)
În echipamentul de bază al aparatului nu este
cuprins coşul colector. Acesta poate fi achiziţionat
separat (Art. nr. 3405577).
• Pentru montarea coşului colector ridicaţi cu
o mână clapeta de evacuare (Poz. 10), iar cu
cealaltă mână prindeţi coşul colector de mâner şi agăţaţi-l de sus.

5. Înainte de punerea în funcţiune
Avertisment!
Scoateţi întotdeauna ştecherul de siguranţă
înainte de a efectua reglaje, lucrări de reparaţie,
întreţinere sau curăţare la aparat.
Afânătorul este demontat pentru livrare. Etrierul
de împingere trebuie să fie montat complet înainte de utilizarea afânătorului.

Pericol!
Pentru suspendarea coşului colector motorul trebuie deconectat şi valţul cu cuţite nu are voie să
se rotească!

Urmaţi instrucţiunile de utilizare pas cu pas şi
orientaţi-vă după figuri, pentru ca montajul să fie
simplu pentru Dvs.
Montarea suporturilor etrierului (vezi figurile
3 şi 4)
Introduceţi suporturile etrierului de împingere (Fig.
3/Poz. 7) în orificiile prevăzute în acest scop (Fig.
3) şi fixaţi-le cu ajutorul şuruburilor de siguranţă
(Fig. 4/Poz. 14).
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Reglarea adâncimii de afânare (vezi figura 9)
Adâncimea de afânare se reglează cu ajutorul
mecanismului de reglare de la cele două roţi
din faţă. Pentru aceasta trageţi şurubul de reglare afară şi prin rotire la stânga sau la dreapta
aduceţi-l într-una dintre poziţiile 0/1/2/3.

de acumulatori!
Indicatorul capacităţii acumulatorului (Fig.
11)
Apăsaţi comutatorul pentru afişarea capacităţii
acumulatorului (Poz. A). Indicatorul capacităţii
acumulatorului (Poz. B) vă semnalizează nivelul
de încărcare al acumulatorului pe baza a 3 LEDuri.

Pe ambele părţi trebuie să fie reglată întotdeauna
aceeaşi adâncime de afânare!
0 = Poziţie mers / sau transport
1 = Adâncime de afânare 3 mm
2 = Adâncime de afânare 7 mm
3 = Adâncime de afânare 9 mm

Toate 3 LED-urile luminează:
Acumulatorul este complet încărcat.

Încărcarea acumulatorului (Fig. 10)
Aparatul este livrat fără acumulatori şi aparat de
încărcat!
1. Scoateţi pachetul de acumulatori din aparat.
Pentru aceasta apăsaţi tasta de blocare (Fig.
11/Poz. C).
2. Comparaţi dacă tensiunea de reţea indicată
pe plăcuţa indicatoare corespunde cu tensiunea existentă în reţea. Introduceţi ştecherul
de reţea al aparatului de încărcat (22) în
priză. LED-ul verde începe să lumineze intermitent.
3. Introduceţi acumulatorul (21) în aparatul de
încărcat (22).
4. La punctul „Afişajul aparatului de încărcat“
găsiţi un tabel cu semnificaţiile afişajului LEDurilor pe aparatul de încărcat.
În timpul procesului de încărcare acumulatorul se
poate încălzi puţin. Acest lucru este însă normal.
Dacă nu este posibilă încărcarea pachetului de
acumulatori vă rugăm să verificaţi,
• dacă există tensiune la priză
• dacă există un contact perfect la contactele
de încărcare.
Dacă totuşi nu este posibilă încărcarea pachetului
de acumulatori, vă rugăm să trimiteţi
• aparatul de încărcat
• şi pachetul de acumulatori
la service-ul nostru pentru clienţi.

Se aprind 2 LED-uri sau numai unul:
Acumulatorul mai are rezerve suficiente.
1 LED clipeşte:
Acumulatorul este descărcat, încărcaţi acumulatorul.
Toate LED-urile clipesc:
Acumulatorul a fost descărcat profund şi este
defect. Încărcarea şi utilizarea unui acumulator
defect este interzisă!
Montarea acumulatorului (Fig. 12/13)
Deschideţi capacul acumulatorului. Pentru aceasta apăsaţi deblocajul (B) şi rabataţi capacul, aşa
cum este indicat în figura 12. Apoi introduceţi
cei doi acumulatori în lăcaş, aşa cum este arătat
în figura 13 şi împingeţi-i înainte până când se
blochează audibil.
Indicaţie!
Folosiţi numai acumulatori cu acelaşi nivel de umplere, nu combinaţi niciodată acumulatori plini cu
unii încărcaţi pe jumătate. Încărcaţi întotdeauna
amândoi acumulatorii concomitent.
Durata de funcţionare a aparatului este
determinată de acumulatorul cu nivelul mai
scăzut de încărcare. Înainte de utilizare trebuie
încărcaţi complet amândoi acumulatorii.

În interesul unei durate îndelungate de utilizare
a pachetului de acumulatori trebuie să asiguraţi
încărcarea la timp a pachetului de acumulatori.
Acest lucru este necesar în orice caz atunci
când constataţi că puterea aparatului scade. Nu
descărcaţi niciodată complet pachetul de acumulatori. Acest lucru duce la defectarea pachetului
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6. Operare

Pentru obţinerea unui aspect curat al afânării
conduceţi afânătorul pe benzi cât mai drepte.
Pentru aceasta trebuie să suprapuneţi benzile cu
câţiva centimetri, pentru a nu rămâne dungi.
În cazul în care utilizaţi sacul colector care poate
fi achiziţionat opţional, acesta trebuie golit dacă
pe gazon rămân resturi de iarbă în timpul afânării.

Atenţie!
Afânătorul este dotat cu un cuplaj de siguranţă
pentru a împiedica utilizarea neautorizată. Cuplaţi
ştecherul de siguranţă (Fig. 13/Poz. 15) numai
înainte de punerea în funcţiune a afânătorului şi
îndepărtaţi-l din nou la fiecare întrerupere sau la
terminarea lucrului.

Pericol! Înainte de demontarea sacului colector opriţi motorul şi aşteptaţi până valţul cu
cuţite se opreşte!

Închideţi capacul acumulatorilor şi fiţi atenţi la
blocarea corectă.

Pentru demontarea sacului colector ridicaţi cu
o mână clapeta de evacuare, iar cu cealaltă
scoateţi sacul colector!

Pentru a evita pornirea nedorită a afânătorului,
etrierul de împingere (Fig.14/Poz. 5) este echipat
cu un blocaj de pornire (Fig. 14/Poz. 2), care trebuie acţionat înainte de a putea apăsa etrierul de
conectare (Fig. 14 / Poz. 1). Timpul de pornire a
aparatului poate dura câteva secunde. Afânătorul
se opreşte în momentul eliberării etrierului de
conectare. Efectuaţi acest procedeu de câteva
ori, pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect. Scoateţi întotdeauna ştecherul de
siguranţă înainte de a efectua reglaje, lucrări
de reparaţie, întreţinere sau curăţare la aparat.
Asiguraţi-vă că valţul cu cuţite nu se mai roteşte.

Cât de des trebuie afânat gazonul, depinde în
principiu de viteza de creştere a ierbii şi de starea
solului. Partea inferioară a carcasei afânătorului
trebuie menţinută curată şi depunerile de pământ
şi iarbă trebuie îndepărtate neapărat. Depunerile îngreunează pornirea şi afectează calitatea
afânării. Pe pante, banda de afânare trebuie
poziţionată perpendicular pe pantă. Înainte de
a efectua orice control al valţului cu cuţite, opriţi
motorul.

Pericol!
Nu deschideţi niciodată clapeta de evacuare
atunci când motorul încă este în funcţiune. Valţul
cu cuţite aflat în funcţiune poate provoca răniri.
Fixaţi clapeta de evacuare întotdeauna cu grijă.
Prin arcul de tracţiune ea va fi rabatată înapoi în
poziţia „Închis“! Distanţa de siguranţă dată de
barele de ghidaj între carcasă şi utilizator trebuie
respectată întotdeauna. În timpul afânării şi la modificarea direcţiei de mers la taluzuri şi pante este
necesară o atenţie sporită. Aveţi grijă să adoptaţi
o poziţie sigură, purtaţi încălţăminte cu tălpi aderente, rezistentă la alunecare şi pantaloni lungi.
Afânaţi întotdeauna perpendicular pe pantă. Din
motive de siguranţă, pantele de peste 15 grade
nu vor fi afânate cu acest afânător.
Fiţi extrem de precauţi la mersul înapoi şi la tractarea afânătorului, pericol de împiedicare!

Pericol!
După oprirea motorului valţul cu cuţite se mai
roteşte câteva secunde. Nu încercaţi niciodată
să opriţi valţul cu cuţite. În cazul în care valţul cu
cuţite aflat în mişcare se loveşte de un obiect,
opriţi afânătorul şi aşteptaţi până când valţul cu
cuţite se opreşte definitiv. Controlaţi apoi starea
valţului cu cuţite. În cazul în care este deteriorat,
acesta trebuie schimbat (vezi 7.3).
Indicaţii pentru aerarea corectă cu valţul de
aerare care poate fi achiziţionat opţional.
Modul de lucru în la aerare este identic cu cel la
afânare.
De aceea ţineţi cont de indicaţiile de lucru şi de
siguranţă prezentate mai sus.

Indicaţii pentru afânarea corectă
La afânare se recomandă un mod de lucru suprapus.
Pe carcasă există două marcaje (Fig. 2/Poz. A)
care corespund lăţimii valţului de afânare respectiv de aerare.
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7. Curăţirea, întreţinerea şi comanda
pieselor de schimb

7.3 Schimbarea valţului cu cuţite (vezi fig. 1519)

Pericol!
Scoateţi întotdeauna ştecherul de siguranţă
înainte de a efectua reglaje, lucrări de reparaţie,
întreţinere sau curăţare la aparat. Asiguraţi-vă că
valţul cu cuţite nu se mai roteşte.

Purtaţi neapărat mănuşi!

7.1 Curăţarea
• Păstraţi cât mai curat posibil dispozitivele
de protecţie, şliţurile de aerisire şi carcasa
motorului. Ştergeţi aparatul cu o cârpă curată
sau curăţaţi-l cu aer comprimat la o presiune
mică.
• Recomandăm curăţarea aparatului imediat
după fiecare utilizare.
• Curăţaţi aparatul cu regularitate cu o cârpă
umedă şi puţin săpun. Nu folosiţi detergenţi
sau solvenţi pentru curăţare; acestea ar putea
ataca părţile din material plastic ale aparatului. Fiţi atenţi să nu intre apă în interiorul aparatului. Pătrunderea apei în aparatul electric
măreşte riscul de electrocutare.

Schimbarea valţului de afânare resp. de aerare care poate fi achiziţionat opţional (Fig. 17/
Poz. D, Art.-nr.: 34.055.72) se face după cum
urmează: Îndepărtaţi cele două şuruburi cu cap
hexagonal (Fig. 15/Poz. A). Ridicaţi valţul la acest
capăt şi scoateţi-l afară în direcţia indicată de
săgeată (Fig. 16). Scoateţi suportul (Fig. 17/Poz.
A) de pe valţul utilizat anterior şi montaţi valţul
care urmează să fie utilizat. Împingeţi valţul nou
în direcţia indicată de săgeată (Fig. 19) pe angrenajul valţului (Fig. 18/Poz. A) şi fixaţi-l apoi în
suport (Fig. 19). Fixaţi valţul din nou cu cele două
şuruburi cu cap hexagonal (Fig. 18/Poz. A)
Pentru a asigura o schimbare uşoară a valţurilor,
angrenajul vaţului trebuie uns din când în când.

7.2 Întreţinerea
• Un valţ cu cuţite uzat sau deteriorat, trebuie
schimbat de către un specialist autorizat (vezi
adresa de pe certificatul de garanţie).
• Asiguraţi-vă că toate elementele de fixare
(şuruburi, piuliţe etc.) sunt strânse bine astfel
ca Dvs. să puteţi lucra sigur cu afânătorul.
• Depozitaţi afânătorul Dvs. într-o încăpere
uscată.
• Pentru o durată de funcţionare îndelungată
toate piesele de înşurubat precum roţile şi
axurile trebuie curăţate şi apoi unse.
• Îngrijirea regulată a afânătorului nu asigură
numai durata lungă de viaţă şi eficienţa sa de
lucru, ci şi afânarea acurată şi facilă a gazonului Dvs.
• La sfârşitul sezonului efectuaţi o verificare
generală a afânătorului şi îndepărtaţi resturile
adunate. Înainte de fiecare început de sezon
verificaţi obligatoriu starea afânătorului. În caz
de reparaturi adresaţi-vă atelierului nostru
pentru clienţi (vezi adresa de pe certificatul
de garanţie).

7.4 Comanda pieselor de schimb:
La comanda pieselor de schimb trebuie comunicate următoarele informaţii;
• Tipul aparatului
• Numărul articolului aparatului
• Numărul de identificare al aparatului
• Numărul de piesă de schimb al piesei de
schimb necesare
Informaţii şi preţuri actuale găsiţi la adresa
www.isc-gmbh.info

Folosiţi numal valţuri originale, în caz contrar în anumite condiţii nu poate fi garantată
funcţionarea şi siguranţa aparatului.

Valţ cu cuţite de schimb Art.-Nr.: 34.055.82
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8. Depozitarea şi transportul
Depozitarea
Depozitaţi aparatul şi accesoriile acestuia la loc
întunecos, uscat şi ferit de îngheţ, precum şi
inaccesibil copiilor. Temperatura de depozitare
optimă este între 5 °C şi 30 ˚C. Păstraţi aparatul în
ambalajul original.
Transportul
Deconectaţi aparatul şi scoateţi ştecherul de
siguranţă înainte de a transporta aparatul.
• Montaţi dispozitivele de protecţie pentru
transport, în cazul în care există.
• Feriţi aparatul împotriva deteriorărilor şi
vibraţiilor puternice, în special în timpul transportului în autovehicule.
• Asiguraţi aparatul împotriva alunecării şi
răsturnării.

•

9. Eliminarea şi reciclarea
Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o
materie primă şi este astfel refolosibil sau poate
fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor
prime. Aparatul şi piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu
metal sau material plastic. Aparatele electrice nu
se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubrizarea corespunzătoare, aparatul se va preda la
un centru de colectare. Dacă nu aveţi cunoştinţă
unde se află un centru de colectare, informaţi-vă
în acest sens la administraţia comunală.
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10. Afişajul aparatului de încărcat
Starea afişajului
LED-ul
LED-ul
roşu
verde
stins
intermitent
aprins

stins

stins

aprins

intermitent

stins

intermitent

intermitent

aprins

aprins

Semnificaţia şi măsura de remediere
Stare de funcţionare
Aparatul de încărcat este conectat la reţea şi pregătit de funcţionare, acumulatorul nu este în aparatul de încărcat
Încărcare
Aparatul de încărcat încarcă acumulatorul în regim de încărcare rapidă.
Timpii de încărcare corespunzători îi găsiţi direct pe aparatul de încărcat.
Indicaţie! În funcţie de nivelul de încărcare al acumulatorului timpii de
încărcare efectivi pot fi diferiţi de timpii de încărcare menţionaţi.
Acumulatorul este încărcat şi poate fi pus în folosinţă.
După aceea se comută într-o încărcare de protecţie până la încărcarea
completă.
Pentru aceasta lăsaţi acumulatorul cu cca. 15 minute mai mult pe aparatul
de încărcat.
Măsură de remediere:
Îndepărtaţi acumulatorul din aparatul de încărcat. Deconectaţi aparatul de
încărcat de la reţea.
Încărcare adaptată
Aparatul de încărcat se găseşte în regimul de încărcare de protecţie.
În acest regim, din motive de siguranţă, acumulatorul este încărcat mai încet şi necesită mai mult timp. Acest lucru poate avea următoarele cauze:
- Acumulatorul nu a mai fost încărcat timp foarte îndelungat.
- Temperatura acumulatorului nu se găseşte în intervalul ideal.
Măsură de remediere:
Aşteptaţi până când procesul de încărcare este încheiat, apoi acumulatorul poate fi încărcat în continuare.
Defecţiune
Nu mai este posibilă încărcarea acumulatorului. Acumulatorul este defect.
Măsură de remediere:
Încărcarea unui acumulator defect este interzisă.
Îndepărtaţi acumulatorul din aparatul de încărcat.
Deteriorare datorată temperaturii
Acumulatorul este prea fierbinte (de ex. la radiaţie solară directă) sau prea
rece (sub 0° C)
Măsură de remediere:
Îndepărtaţi acumulatorul din aparatul de încărcat şi păstraţi-l o zi la temperatura încăperii (cca. 20° C).
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11. Plan de căutare a erorilor
Defecţiune

Cauză posibilă

Remediere

Motorul nu porneşte

a) Racorduri în interior desprinse

a) Printr-un atelier service pentru
clienţi
b) Printr-un atelier service pentru
clienţi
c) Modificaţi eventual adâncimea de
afânare, curăţaţi carcasa, astfel ca
valţul cu cuţite să se mişte liber
d) Cuplaţi ştecherul de siguranţă (vezi
6.)
e) Îndepărtaţi acumulatorul (vezi 5.)

b) Blocaj de pornire defect
c) Carcasa afânătorului înfundată
d) Ştecherul de siguranţă nu este
cuplat
e) Acumulatorul nu este montat
corect
Slăbeşte puterea
motorului

a) Pământ prea tare
b) Carcasa afânătorului înfundată
c) Cuţitul este foarte uzat

a) Corectaţi adâncimea de afânare
b) Curăţaţi carcasa
c) Schimbaţi cuţitul

Afânarea nu este
curată

a) Cuţitul este uzat
b) Adâncime de afânare greşită

a) Schimbaţi cuţitul
b) Corectaţi adâncimea de afânare

Motorul
funcţionează, valţul
nu se roteşte

a) Curea dinţată ruptă

a) Printr-un atelier service pentru
clienţi

Atenţie! Pentru a proteja motorul, acesta este prevăzut cu un întrerupător termic care
decuplează la suprasolicitare şi după o scurtă perioadă de răcire cuplează automat din nou!
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Numai pentru ţări ale UE
Nu aruncaţi aparatele electrice la gunoiul menajer!
Conform directivei europene 2012/19/CE cu privire la aparatele electrice şi electronice vechi şi punerea
în aplicare în legislaţia naţională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat şi supuse unui ciclu
de reciclare ecologic.
Alternativă de reciclare la apelul de trimitere înapoi:
Alternativ returnării, proprietarul aparatului electric este obligat să participe la o valorificare corectă a
acestuia, în cazul renunţării asupra proprietăţii aparatului. Aparatul vechi poate fi predat în acest sens
unui centru de colectare, care execută o îndepărtare conform legilor naţionale referitoare la reciclare
şi deşeuri. Nu sunt afectate accesoriile ataşate aparatelor vechi şi materiale auxiliare fără componente
electrice.
Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentaţiei şi documentelor însoţitoare ale produselor, chiar
şi parţial, este permisă numai cu acordul în mod expres a firmei iSC GmbH.
Ne rezervăm dreptul pentru modificări de ordin tehnic
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Informaţii de service
În toate ţările menţionate în certificatul de garanţie dispunem de parteneri de service competenţi, datele
de contact ale acestora le puteţi găsi în certificatul de garanţie. Aceşti parteneri vă stau la dispoziţie
pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb şi de uzură sau aprovizionarea cu materiale de consum.
Se va ţine cont de faptul că la acest produs, următoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau datorate utilizării resp. că aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.
Categorie
Piese de uzură*

exemplu
Curea trapezoidală, valţ, acumulator

Material de consum/ Piese de consum*
Piese lipsă
* nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu!
În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunţaţi acest lucru pe pagina de internet www.isc-gmbh.
info. Vă rugăm să ţineţi cont de descrierea exactă a defecţiunii şi răspundeţi în orice caz la următoarele
întrebări:

•
•
•

A funcţionat aparatul o dată sau a fost de la început defect?
Aţi remarcat ceva înainte de defectarea aparatului (simptom înainte de defectare)?
Ce fel de defecţiune prezintă aparatul după părerea dumneavoastră (simptom principal)?
Descrieţi această defecţiune.
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Certificat de garanţie
Stimată clientă, stimate client,
produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuşi vreodată acest aparat nu
va funcţiona ireproşabil, ne pare foarte rău şi vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru service, la adresa indicată la finalul acestui certificat de garanţie. Bineînţeles că vă stăm şi la telefon cu plăcere la
dispoziţie, la numerele de service menţionate. Pentru revendicarea pretenţiilor de garanţie trebuie ţinut
cont de următoarele:
1. Aceste instrucţiuni de garanţie se adresează exclusiv consumatorilor, deci persoanelor fizice, care
nu doresc să utilizeze acest produs în cadrul unor activităţi lucrative sau pentru activităţi profesionale independente. Aceste instrucţiuni de garanţie reglementează prestaţiile de garanţie suplimentare, pe care producătorul jos numit le promite cumpărătorilor săi la cumpărarea unui aparat nou,
suplimentar garanţiei legale. Pretenţiile dumneavoastră de garanţie legale nu sunt atinse de această
garanţie. Prestaţia noastră de garanţie este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestaţia de garanţie se extinde în exclusivitate asupra defectelor la aparatul nou achiziţionat de
dumneavoastră de la producătorul jos numit, care provin din erori de material sau de fabricaţie şi se
limitează, în funcţie de decizia noastră, la remedierea acestor defecte sau la schimbarea aparatului.
Vă rugăm să ţineţi de asemenea cont de faptul că aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri lucrative, meşteşugăreşti sau profesionale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanţie, atunci când aparatul este folosit în perioada de garanţie în întreprinderi lucrative,
meşteşugăreşti sau industriale precum şi pentru activităţi similare.
3. Excluse de la garanţie sunt următoarele:
- Deteriorări datorate neluării în considerare a instrucţiunilor de montare, a instrucţiunilor de utilizare
sau instalării necompetente (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de reţea greşită sau
la un curent greşit), neluării în considerare a prescripţiilor referitoare la lucrările de întreţinere şi
siguranţă, expunerea aparatului la condiţii de mediu anormale sau îngrijire şi întreţinere insuficientă.
- Deteriorări ale aparatului, cauzate de utilizarea abuzivă sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea
aparatului sau folosirea uneltelor ataşabile sau auxiliarilor neadmişi), intrarea corpurilor străine în
aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf, deteriorări din timpul transportului), recurgerea la violenţă sau
influenţe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii).
- Deteriorări ale aparatului sau ale unor părţi ale acestuia, care se explică prin uzură normală,
conformă utilizării sau altă uzură naturală.
4. Durata de garanţie este de 24 luni şi începe din ziua cumpărării aparatului. Pretenţiile de garanţie se
vor revendica în interval de două săptămâni de la data apariţiei defectului. Este exclusă revendicarea pretenţiei de garanţie după expirarea duratei de garanţie. Repararea sau schimbarea aparatului
nu duce nici la prelungirea duratei de garanţie şi nici nu se va fixa o durată de garanţie nouă pentru
prestaţia efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil
şi în cazul unui service la faţa locului.
5. Pentru revendicarea pretenţiilor de garanţie, vă rugăm să anunţaţi aparatul defect la: www.isc-gmbh.
info. Vă rugăm să aveţi pregătit bonul de cumpărare sau altă dovadă de cumpărare a aparatului dvs.
nou. Aparate trimise fără dovadă corespunzătoare sau fără plăcuţă de identificare sunt excluse de
la prestaţia de garanţie datorită posibilităţilor insuficiente de alocare. Dacă defectul aparatului este
cuprins în prestaţiile noastre de garanţie, veţi primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat
nou.
Bineînţeles că remediem cu plăcere contra cost şi defecte la aparate care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestaţiile de garanţie. Pentru aceasta trimiteţi va rugăm aparatul la adresa noastră service:
La piesele de uzură, de consum şi piesele lipsă vă informăm în mod expres, că trebuie avute în vedere
restricţiile garanţiei menţionate în informaţiile de service ale acestor instrucţiuni de utilizare.
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ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
D

erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives 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

Akku-Vertikutierer und Rasenlüfter GC-SC 36/31 Li + Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X 2014/30/EU

2014/32/EU
2014/53/EU
2014/68/EU
(EU)2016/426
Notified Body:

X 2006/42/EC

Annex IV

Notified Body:
Reg. No.:

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

Annex VI

Noise: measured LWA = 95,36 dB (A); guaranteed LWA = 98 dB (A)
P = KW; L/Ø = 31 cm
Notified Body:

2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

(EU)2016/425
X 2011/65/EU_(EU)2015/863

Standard references: EN 60335-1; EN 50636-2-92; EN 60335-2-29; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 15.10.2019

Andreas Weichselgartner/General-Manager
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Art.-No.: 34.206.60
I.-No.: 11029
Subject to change without notice

Gao/Product-Management

Archive-File/Record: NAPR021938
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

- 44 -

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 44

29.10.2019 09:48:53

- 45 -

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 45

29.10.2019 09:48:53

EH 10/2019 (01)

Anl_GC_SC_36_31_Li_Solo_SPK5.indb 46

29.10.2019 09:48:53

