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D Originalbetriebsanleitung 
Akku-Rasenkantenschneider

PL   Instrukcją oryginalną 
Akumulatorowa podkaszarka 
krawędziarka
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Gefahr - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten 
beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. 
Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit 
unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie 
werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder 
angeleitet.
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Gefahr! 
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere 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.

1. Sicherheitshinweise 

 Die entsprechenden Sicherheitshinweise fi nden 
Sie im beiliegenden Heftchen!
Gefahr! 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. 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 Hinweisschilder auf dem Gerät 
(Bild 12):
1. Warnung!
2. Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Gebrauchs-

anweisung!
3. Augenschutz tragen!
4. Gehörschutz tragen!
5. Schutzhandschuhe tragen!
6. Festes Schuhwerk tragen!
7. Vor Feuchtigkeit schützen!
8. Gegenstände können herumgeschleudert 

werden
9. Rotierendes Schnittmesser
10. Drehrichtung der Klinge des Rasenkanten-

schneiders.
11. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!

 

2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1/2/3)
1. Akkuaufnahme
2. Handgriff 
3. Einschaltsperre
4. Ein-/ Ausschalter
5. Befestigungsverschluss des Handgriff s
6. Zusatzhandgriff 
7. Führungsholm oben
8. Überwurfmutter
9. Verbindungsstück
10. Führungsholm unten
11. Schnittmesser
12. Schutzhaube
13. Führungsrad
14. Motorgehäuse
15. Hebel zur Höhenverstellung
16. Rad zur Höhenverstellung
17. Fixierstift
18. Schraubenschlüssel

2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. 
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an 
unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, 
bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte 
beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle 
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr! 
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!
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• Rasenkantenschneider
• Fixierstift
• Schraubenschlüssel
•  Originalbetriebsanleitung
•  Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasen und 
Graskanten vorgesehen. Für öff entliche Anlagen, 
Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land-  
und Forstwirtschaft ist das Gerät nicht vorgese-
hen. Die Einhaltung der von Hersteller beigefüg-
ten Gebrauchsanweisungen ist Voraussetzung für 
den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Achtung!
Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers 
darf das Gerät nicht für andere Zwecke einge-
setzt werden. 

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. 
Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und 
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt 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:
• Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-

schutzmaske getragen wird.
• Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör-

schutz getragen wird.
• Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-

Schwingungen resultieren, falls das Gerät 
über einen längeren Zeitraum verwendet 
wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und 

gewartet wird.
• Verletzungen und Sachschäden, die durch 

herumfliegende Teile verursacht werden.
• Schnittverletzungen, falls kein geeignete 

Schutzkleidung getragen wird.

Gefahr! 
Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des 
Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses 
Feld kann unter bestimmten Umständen aktive 
oder passive medizinische Implantate beein-
trächtigen. 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 die Maschine 
bedient wird!

4. Technische Daten

Spannung ...............................................18 V d.c.
Drehzahl n0  .........................................4000 min-1

Messerklingenlänge ................................ 190 mm
Arbeitstiefe ................................ 36,5 | 40 | 45 mm
Schutzklasse .....................................................III
Schallleistungspegel LWA  ...................... 92 dB (A)
Schalldruckpegel LpA  ............................ 72 dB (A)
Unsicherheit K ........................................ 3 dB (A)
Vibration ah ...........................................≤ 2,5 m/s2

Unsicherheit K  ........................................1,5 m/s2

Gewicht  ......................................................3,0 kg
Schalldruckpegel
am Ohr des Bedieners .......................... 77 dB (A)
Unsicherheit K ........................................ 3 dB (A)

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!

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

Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) über-
schreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaß-
nahmen für den Bedienenden erforderlich. Das 
Geräusch wurde nach ISO 22868 gemessen. Der 
Wert der am Griff  ausgesendeten Schwingungen 
wurde nach ISO 22867 ermittelt.
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Achtung!
Der Schwingungswert wird sich aufgrund des 
Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern 
und kann in Ausnahmefällen über dem angege-
benen Wert liegen.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung 
und Vibration auf ein Minimum!
•  Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
•  Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä-

ßig.
•  Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
•  Überlasten Sie das Gerät nicht.
•  Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über-

prüfen.
•  Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht 

benutzt wird.
•  Tragen Sie Handschuhe.
• Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Lade-
gerät geliefert!

5.1 Montage Führungsholm (Abb. 4)
Stecken Sie den oberen Führungsholm (7) in den 
unteren Führungsholm (10). Verschrauben Sie 
das Holmverbindungsstück (9) am oberen Füh-
rungsholm mit der Überwurfmutter (8) am unteren 
Führungsholm.

5.2 Zusatzhandgriff  einstellen (Abb. 5)
Öff nen Sie den Befestigungsverschluss des 
Handgriff s (5). Stellen Sie die gewünschte Nei-
gung des Zusatzhandgriff s (6) ein und schieben 
Sie ihn an die gewünschte Stelle. Schließen Sie 
den Befestigungsverschluss des Handgriff s.

5.3 Verstellung der Arbeitstiefe (Abb. 2)
Gefahr! 
Das Verstellen der Arbeitstiefe darf nur bei ausge-
schaltetem Gerät und abgezogenem Akku vorge-
nommen werden.

Die Verstellung der Arbeitstiefe muss wie folgt 
durchgeführt werden (siehe Abb. 14):
1.  Den Hebel (15) nach außen drücken.
2.  Den Hebel (15) auf die gewünschte Arbeits-

tiefe stellen.
3.  Den Hebel (15) loslassen und dessen siche-

ren Sitz in der Arretierung kontrollieren.

Die Arbeitstiefe kann auf die 3 Stufen 36,5 / 40 / 
45 mm eingestellt werden.

Bevor Sie zu Arbeiten beginnen, prüfen Sie, 
ob das Schneidewerkzeug und seine Befesti-
gungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie 
beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Un-
wucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung das Gerät 
ausschalten und den Akku ziehen. Prüfen Sie den 
einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der 
Schutzeinrichtungen sowie die Leichtgängigkeit 
aller beweglichen Teile.

5.4 Montage des Akkus (Abb. 6)
Drücken Sie die Rasttaste des Akkus und schie-
ben Sie den Akku in die dafür vorgesehene 
Akkuaufnahme. Sobald der Akku komplett einge-
schoben ist rastet er hörbar ein. Der Ausbau des 
Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.5  Laden des Akkus (Abb. 7)
1.  Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die 

Rasttaste drücken.
2.  Vergleichen Sie, ob die auf dem Typenschild 

angegebene Netzspannung mit der vorhan-
denen Netzspannung übereinstimmt. Stecken
Sie den Netzstecker des Ladegeräts (D) in 
die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu 
blinken.

3.  Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4.  Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ fi nden 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-

handen ist.
• ob ein einwandfreier Kontakt an den Lade-

kontakten 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.

Für einen fachgerechten Versand kontaktie-
ren Sie bitte unseren Kundendienst oder die 
Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben 
wurde.
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Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung 
von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese ein-
zeln in Kunststoff beutel verpackt werden, um 
Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-
Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederauf-
ladung 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!

5.6 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 8)
Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazi-
tätsanzeige (Pos. H). Die Akku-Kapazitätsanzeige
(Pos. F) signalisiert ihnen den Ladezustand des
Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:
Der Akku ist voll aufgeladen.

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

1 LED blinkt:
Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED’s blinken:
Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Ent-
fernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie 
den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. 
Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tie-
fentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku 
vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr ver-
wendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Um die höchste Leistung von Ihrem Rasenkan-
tenschneider zu erhalten, sollten Sie bitte den 
folgenden Anweisungen folgen:

• Verwenden Sie den Rasenkantenschneider 
nicht ohne Schutzvorrichtung.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gras 
nass ist. Die besten Ergebnisse erzielen Sie 
bei trockenem Gras.

• Stellen Sie den Rasenkantenschneider auf 
dem hinteren Rad zur Höhenverstellung (16) 
ab und kippen Sie den Rasenkantenschnei-
der nur soweit wie nötig um ihn zu starten 
(Abb. 9).

• Um Ihren Rasenkantenschneider einzuschal-
ten drücken Sie die Einschaltsperre (Abb. 6 
/ Pos. 3) und den Ein-Ausschalter (Abb. 6 / 
Pos. 4).

• Um Ihren Rasenkantenschneider auszuschal-
ten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (Abb. 6 / 
Pos. 4) wieder los.

• Den Rasenkantenschneider nur dann an das 
Gras annähern, wenn der Schalter gedrückt 
ist, d.h. wenn der Rasenkantenschneider in 
Betrieb ist.

• Halten Sie den Rasenkantenschneider fern 
von harten Gegenständen, um einen unnöti-
gen Verschleiß zu vermeiden.

• Entfernen Sie regelmäßig mit einer Bürste 
oder dergleichen alle Rasenreste vorsichtig 
von der Schutzhaube.

7. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung

Gefahr! 
Vor dem Abstellen und Reinigen das Gerät aus-
schalten, den Akku abziehen.

7.1 Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze 

und Motorengehäuse so staub- und schmutz-
frei 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 Reini-
gungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die 
Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten 
Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerätein-
nere gelangen kann. Das Eindringen von 
Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

• Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit 
einer Bürste entfernen.

7.2 Ersetzen des Schnittmessers
Gefahr! Akku entfernen!
Vorsicht! Arbeits-Handschuhe tragen! Verwenden 
Sie nur Original Schnittmesser, da andernfalls 
Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht 
gewährleistet sind.
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Zum Wechseln des Schnittmessers gehen Sie 
wie folgt vor:
1. Stecken Sie den Fixierstift (17) in das dafür 

vorgesehene Loch (A) an der Messeraufnah-
me (siehe Abb. 10).

2. Lösen Sie die Befestigungsschraube mit Hilfe 
des Schraubenschlüssels (18) (siehe Abb. 
11).

3. Nehmen Sie das Schnittmesser ab und erset-
zen es gegen ein Neues.

4. Beim Einbau des neuen Schnittmessers 
achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des 
Messers. 

5. Anschließend ziehen Sie mit dem Schrau-
benschlüssel (18) die Befestigungsschraube 
wieder fest.

7.3 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu 
wartenden Teile.

7.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden:
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.Einhell-Service.com

Ersatzschnittmesser Art.Nr.: 34.051.01

8. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge-
führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör 
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie 
z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte ge-
hören 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. 

9. Lagerung und Transport

Entfernen Sie die Akkus. Lagern Sie das Gerät 
und dessen Zubehör an einem dunklen, trocke-
nen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertem-
peratur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Bewahren Sie 
das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung 
auf.

•  Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand 
am Handgriff und mit der anderen Hand am 
Zusatzhandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht 
am Motorgehäuse.

•  Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, 
wenn Sie es in einem Fahrzeug transportie-
ren.

•  Verwenden Sie zum Transport möglichst die 
Original-Verpackung.

• Nutzen Sie einen Transportschutz für Me-
tallblätter, während des Transportes und der 
Lagerung.

10. Störungen

Gerät läuft nicht: 
Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob 
das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz 
vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden 
Sie es bitte an die angegebene Kundendienstad-
resse.
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11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus
Bedeutung und Maßnahme

Rote LED Grüne LED
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 fi nden 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 um-
geschaltet.
Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät.
Maßnahme:
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Lade-
gerät vom Netz.

Blinkt Aus  Anpassungsladung
Das Ladegerät befi ndet 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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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 umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en 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 Einhell Germany AG zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien 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 Beispiel
 Verschleißteile* Akku
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Schnittmesser
 Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. 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.
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 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 telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen 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 Garan-
tieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en 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 be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben 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 fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung 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. Garantieansprü-
che 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 Ga-
rantiezeit 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-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.Einhell-Service.com. 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 ausgeschlos-
sen. 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 Service-
adresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Anl_GE-LE_18-190_Li_SPK5.indb   14Anl_GE-LE_18-190_Li_SPK5.indb   14 10.01.2022   09:59:4810.01.2022   09:59:48



D

- 15 -

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem 
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und 
persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen 
zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfüg-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein fl ächendeckendes 
Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MÖGLICHMACHER,

Einhell-Service.com
>>>

ERSATZTEILE

PREIS-
INFORMATIONEN VERFÜGBARKEITEN

PRODUKT-
INFORMATIONEN

TRACK & TRACE

REPARATUR-
SERVICE

SERVICE-STELLEN 
VOR ORT

GARANTIEVER-
LÄNGERUNGEN

ZUBEHÖR
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 Spis treści
1. Wskazówki bezpieczeństwa
2. Opis urządzenia i zakres dostawy 
3. Użycie zgodne z przeznaczeniem
4. Dane techniczne
5. Przed uruchomieniem
6. Obsługa
7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych
8. Utylizacja i recykling
9. Składowanie i transport
10. Usterki
11. Wskazania diod na ładowarce

Niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi

Zabrania się używania i obsługiwania tego urządzenia przez 
dzieci! Pilnować dzieci i nie pozwolić im bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci! 
Zabrania się użytkowania urządzenia przez osoby o ograniczonych 
zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub umysłowych lub 
osoby, które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy są one nadzorowane przez odpowiedzialną 
za nie osobę lub są przez nią odpowiednio instruowane.
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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 wska-
zówek bezpieczeństwa.

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 tabliczek ze wskazówkami na 
urządzeniu (rys. 12):
1. Ostrzeżenie!
2. Przed uruchomieniem urządzenia należy 

zapoznać się z treścią instrukcji obsługi!
3. Nosić okulary ochronne!
4. Nosić ochronniki słuchu!
5. Nosić rękawice ochronne!
6. Nosić odpowiednie mocne obuwie!
7. Chronić przed wilgocią!
8. Niebezpieczeństwo pochwycenia i wyrzuce-

nia przez urządzenie przedmiotów
9. Obracający się nóż tnący
10. Kierunek obrotów ostrza podkaszarki 

krawędziarki
11. Osoby trzecie powinny przebywać z dala od 

obszaru zagrożenia!

2. Opis urządzenia i zakres dostawy 

2.1 Opis urządzenia (rys. 1/2/3)
1. Mocowanie akumulatora
2. Uchwyt
3. Blokada włącznika
4. Włącznik/wyłącznik
5. Mocowanie z blokadą uchwytu dodatkowego
6. Uchwyt dodatkowy
7. Górna część prowadnicy
8. Nakrętka złączkowa
9. Łącznik
10. Dolna część prowadnicy
11. Nóż tnący
12. Osłona
13. Kółko prowadzące
14. Obudowa silnika
15. Dźwignia regulacji wysokości
16. Koło do regulacji wysokości
17. Kołek mocujący
18. Klucz płaski

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 zaku-
pu. 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 trans-
porcie.

•  W razie możliwości zachować opakowanie, 
aż do upływu czasu gwarancji. 

Niebezpieczeństwo! 
Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami! 
Dzieci nie mogą bawić się częściami z twor-
zywa sztucznego, folią i małymi elementami! 
Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia 
się!
•  Podkaszarka krawędziarka
•  Kołek mocujący 
•  Klucz płaski
•  Oryginalna instrukcja obsługi
•  Wskazówki bezpieczeństwa
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3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do przycinania 
krawędzi powierzchni porośniętych trawą i traw-
nika. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
w parkach, publicznych terenach zielonych, tere-
nach sportowych, na ulicach oraz w gospodarce 
rolnej i leśnictwie. Do prawidłowego stosowania 
urządzenia konieczne jest zastosowanie się inst-
rukcji obsługi dostarczonych przez producenta.

Uwaga!
Z powodu zagrożenia dla obsługującego 
urządzenie nie może być stosowane do innych 
celów niż wymienione.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przezna-
czeniem. Każde użycie, odbiegające od opisan-
ego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przez-
naczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia 
odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, 
a nie producent.

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

Ostrożnie!
Ryzyka resztkowe 
Nawet jeśli opisywane narzędzie elektry-
czne obsługiwane jest prawidłowo, zawsze 
występują ryzyka resztkowe. W związku z 
typem konstrukcji i wykonaniem narzędzia 
elektrycznego mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 
• Uszkodzenia płuc, w przypadku niestosowa-

nia odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
• Uszkodzenia słuchu, w przypadku niestoso-

wania odpowiednich nauszników ochronnych.
• Zagrożenie dla zdrowia w wyniku drgań 

ramion i dłoni w przypadku, gdy urządzenie 
jest używane przez dłuższy czas lub w 
niewłaściwy sposób i bez odpowiedniej kons-
erwacji.

• Obrażenia i szkody rzeczowe, które mogą 
zostać spowodowane przez przedmioty wyr-
zucane spod pracującego urządzenia.

• Rany cięte w przypadku niestosowania odpo-
wiedniej odzieży ochronnej.

Niebezpieczeństwo!  
Urządzenie to w czasie pracy wytwarza pole 
elektromagnetyczne. Pole to w określonych 
warunkach może negatywnie oddziaływać na 
aktywne lub pasywne implanty. Aby zmniejszyć 
niebezpieczeństwo poważnych lub śmiertelnych
zagrożeń, osobom z implantami medycznymi, 
przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, 
zaleca się konsultację z lekarzem i producentem 
impalntów medycznych.

4. Dane techniczne

Napięcie ................................................. 18 V DC
Liczba obrotów n0 ...........................4000 obr./min
Długość ostrza noża  .............................. 190 mm
Głębokość robocza  .................  36,5 | 40 | 45 mm
Klasa ochronności  ............................................III
Poziom mocy akustycznej LWA ............... 92 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego LpA  ....... 72 dB(A)
Odchylenie K .......................................... 3 dB (A)
Wibracje ah............................................≤ 2,5 m/s2

Odchylenie K  ..........................................1,5 m/s2

Waga ..........................................................3,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony przy 
uchu osoby obsługującej urządzenie .... 77 dB (A)
Odchylenie K .........................................  3 dB (A)

Uwaga!
W skład dostarczonego urządzenia nie wchodzą 
akumulatory ani ładowarka. Urządzenie może być 
stosowane wyłącznie z akumulatorami litowo-
jonowymi serii Power X-Change!

Akumulatory litowo-jonowe serii Power X-Change 
muszą być zawsze ładowane przy użyciu 
ładowarki Power X-Charger.

Hałas emitowany przez maszynę może 
przekraczać 85 dB(A). W tym przypadku ko-
nieczne jest stosowanie przez obsługującego 
urządzenie środków ochrony przed hałasem. Po-
ziom hałasu został zmierzony według norm ISO 
22868. Poziom wibracji emitowanych na uchwycie 
został zmierzony według normy ISO 22867.
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Uwaga!
Wartość drgań może ulec zmianie w zależności 
od zastosowania urządzenia. W wyjątkowych 
przypadkach faktyczne drgania mogą 
przewyższać podaną wartość.

Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do 
minimum!
•  Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
•  Regularnie czyścić urządzenie.
•  Dopasować własny sposób pracy do 

urządzenia.
•  Nie przeciążać urządzenia.
•  W razie potrzeby kontrolować urządzenie. 
•  Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie 

używane. 
•  Nosić rękawice ochronne. 
• Stosować środki ochrony oczu i słuchu

5. Przed uruchomieniem

W skład urządzenia nie wchodzą akumulato-
ry ani ładowarka!

5.1 Montaż prowadnicy (rys. 4)
Wsadzić górną część prowadnicy (7) w dolną 
część (10) prowadnicy. Przy pomocy nakrętki 
złączkowej (8) przykręcić łącznik prowadnicy (9) 
na jej górnej części do dolnej części prowadnicy. 

5.2 Regulacja uchwytu dodatkowego (rys. 5)
Otworzyć mocowanie z blokadą uchwytu dodat-
kowego (5). Ustawić żądane nachylenie uchwytu 
dodatkowego (6) i przesunąć go na wybrane 
położenie. Zamknąć mocowanie z blokadą 
uchwytu dodatkowego.

5.3 Regulacja głębokości roboczej (rys. 2)
Niebezpieczeństwo!
Zawsze przed przystąpieniem do ustawia-
nia głębokości roboczej najpierw wyłączyć 
urządzenie i wyjąć akumulator.

Aby wyregulować głębokości roboczą należy 
postępować w następujący sposób (patrz rys. 
14):
1. Nacisnąć dźwignię (15) na zewnątrz.
2. Przestawić dźwignię (15) na żądaną 

głębokości roboczą.
3. Puścić dźwignię (15) i sprawdzić, czy jest po-

prawnie zablokowana.
Głębokość roboczą można ustawić w żądanym z 
3 ustawień: 36,5 / 40 / 45 mm.

Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy 
narzędzia tnące i ich mocowanie nie zostały usz-
kodzone. Wymienić uszkodzone narzędzia tnące, 
aby uniknąć niewyważenia urządzenia. Przed 
przystąpieniem do tej kontroli zawsze wyłączyć 
urządzenie i wyjąć akumulator. Sprawdzić, czy 
urządzenia zabezpieczające są kompletne i 
znajdują się w nienagannym stanie technicznym 
oraz czy wszystkie ruchome części mogą się 
swobodnie poruszać.

5.4 Montaż akumulatora (rys. 6)
Nacisnąć przycisk blokady akumulatora i wsunąć 
akumulator w jego mocowanie. Gdy akumulator 
się całkowicie wsunie w mocowanie, powinno być 
słychać, jak się zatrzaśnie. Wymontowanie aku-
mulatora odbywa się w odwrotnej kolejności.

5.5 Ładowanie akumulatora (rys. 7)
1. Wyjąć akumulator z urządzenia. W tym celu 

nacisnąć przycisk blokady.
2. Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamio-

nowej ładowarki jest zgodne z napięciem sie-
ciowym. Włożyć wtyczkę zasilania ładowarki 
(D) do gniazdka. Zielona dioda LED zaczyna 
migać.

3. Włożyć akumulator do ładowarki.
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, prosimy przesłać na adres naszego ser-
wisu obsługi klientów 
•   ładowarkę
•  oraz akumulator.

Aby zapewnić odpowiednią przesyłkę 
urządzenia, prosimy skontaktować się z nas-
zym serwisem obsługi klienta lub punktem 
sprzedaży, w którym nabyto urządzenie.

Anl_GE-LE_18-190_Li_SPK5.indb   19Anl_GE-LE_18-190_Li_SPK5.indb   19 10.01.2022   09:59:5310.01.2022   09:59:53



PL

- 20 -

Przy wysyłce lub utylizacji akumulatorów lub 
urządzeń akumulatorowych zwracać uwagę 
na to, aby były pojedynczo zapakowane w 
plastikowy worek, aby uniknąć zwarcia i 
pożaru!

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 aku-
mulatora!

5.6 Wskaźnik poziomu naładowania akumula-
tora (rys. 8)

Przycisnąć przełącznik wskaźnika poziomu 
naładowania akumulatora (Pos. H). Wskaźnik 
(poz. F) sygnalizuje stan naładowania akumulato-
ra za pomocą 3 diod LED.

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

Świecą się 1 lub 2 diody LED:
Wystarczający do pracy poziom naładowania 
akumulatora.

1 dioda LED miga:
Akumulator jest rozładowany, należy naładować 
akumulator.

Wszystkie diody LED migają:
Temperatura akumulatora poniżej wartości mi-
nimalnej. Odłączyć akumulator od ładowarki i 
pozostawić go na jeden dzień w temperaturze 
pokojowej. Jeżeli błąd się powtórzy, oznacza to, 
że akumulator został głęboko rozładowany i jest 
uszkodzony. Wyjąć akumulator z urządzenia. Zab-
rania się używania lub ładowania uszkodzonych 
akumulatorów.

6. Obsługa

Aby zachować maksymalną moc podkaszarki 
należy stosować się do następujących wska-
zówek:

•  Nigdy nie używać podkaszarki krawędziarki 
bez elementów zabezpieczających.

•  Nie używać urządzenia, gdy trawa jest mokra. 
Najlepsze rezultaty osiąga się kosząc suchą 
trawę.

•  Postawić podkaszarkę na tylnym kole 
do regulacji wysokości (16) i przechylić 
podkaszarkę tylko na tyle ile jest to koniecz-
ne, aby ją uruchomić (rys. 9).

•  Aby uruchomić podkaszarkę wcisnąć blokadę 
włącznika (rys. 6 / poz. 3) oraz włącznik/
wyłącznik (rys. 6 / poz. 4).

•  Aby wyłączyć podkaszarkę z powrotem 
zwolnić włącznik/wyłącznik (rys. 6 / poz. 4).

•  Zbliżać podkaszarkę do trawy tylko jeżeli 
włącznik jest wciśnięty, tzn., jeżeli podkaszar-
ka pracuje.

•  Nie zbliżać podkaszarki do twardych przed-
miotów, ponieważ mogłoby to spowodować 
nadmierne zużycie części urządzenia.

•  Regularnie przy pomocy szczotki lub podobn-
ego narzędzia usuwać z osłony nagromadzo-
ne resztki trawy.

7. Czyszczenie, konserwacja i 
zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo! 
Przed odłożeniem i czyszczeniem urządzenia 
należy wyłączyć podkaszarkę i wyjąć akumulator.

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 po-
wietrzem 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 Wymiana noża tnącego
Niebezpieczeństwo! Wyjąć akumulator!
Ostrożnie! Nosić rękawice ochronne! Używać 
tylko oryginalnych noży tnących, ponieważ w 
przeciwnym wypadku poprawne funkcjonowanie i 
bezpieczeństwo nie są gwarantowane.
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Aby wymienić nóż tnący należy postępować w 
następujący sposób:
1. Włożyć kołek mocujący (17) w otwór (A) w 

mocowaniu noża (patrz rys. 10).
2. Kluczem płaskim (18) odkręcić śrubę 

mocującą (patrz rys. 11).
3. Wyjąć nóż tnący i wymienić go na nowy.
4. Podczas zakładania nowego noża tnącego 

zwrócić uwagę na kierunek montażu noża.
5. Następnie kluczem płaskim (18) z powrotem 

mocno dokręcić śrubę mocującą.

7.3 Konserwacja
We wnętrzu urządzenia nie ma części 
wymagających konserwacji.

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.Einhell-Service.com

Zapasowy nóż tnący nr art.: 34.051.01

8. Utylizacja i recykling

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu 
zapobiegającym uszkodzeniom w czasie trans-
portu. 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. 

9. Składowanie i transport

Wyjąć akumulatory. Urządzenie i jego 
wyposażenie dodatkowe powinny być przechow-
ywane w ciemnym, suchym i nienarażonym 
na ujemne temperatury miejscu. Optymalna 
temperatura składowania wynosi od 5 do 30 ˚C. 
Elektronarzędzie przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu.

•  Podczas przenoszenia urządzenia trzymać 
je oburącz, chwytając jedną ręką za uchwyt i 
drugą ręką za dodatkowy uchwyt. Nigdy nie 
nosić urządzenia trzymając z obudowę silni-
ka.

•  Jeżeli urządzenie będzie transportowanie w 
samochodzie lub innym pojeździe, należy 
je tak zabezpieczyć, aby nie mogło się 
przesunąć.

•  O ile to możliwe, na czas transportu 
zapakować urządzenie w opakowanie fabry-
czne.

•  Podczas transportu i składowania urządzenia 
należy nałożyć odpowiednie osłony na meta-
lowe elementy.

10. Usterki

Urządzenie nie działa:
Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany i czy 
ładowarka działa. Jeżeli pomimo odpowiedniego 
napięcia urządzenie nie działa, należy przesłać je 
na podany adres serwisu.
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11. Wskazania diod na ładowarce

Stan diod

Znaczenie i postępowanieCzerwona 
dioda LED

Zielona di-
oda LED

nie świeci 
się

miga Stan gotowości
Ładowarka podłączona jest do sieci i znajduje się w stanie gotowości. 
Brak akumulatora w ładowarce.

świeci się nie świeci 
się 

Ładowanie
Trwa ładowanie akumulatora w przyspieszonym trybie. Informacje 
odnośnie czasu ładowania znajdują na ładowarce.
Wskazówka! W zależności od aktualnego poziomu naładowania akumula-
tora faktyczny czas ładowania może odbiegać od podanego.

nie świeci 
się 

świeci się Akumulator jest naładowany i jest gotowy do użytku.
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 
się 

Ładowanie adaptacyjne
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 tempera-
turze pokojowej (ok. 20° C).
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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 odpa-
dach. 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, na-
wet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą fi rmy Einhell Germany AG.

 Zmiany techniczne zastrzeżone
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  Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfi kacie gwarancji. 
Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfi kacie gwarancji. Nasi partnerzy są do 
Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zami-
ennych 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 Przykład
Części zużywające się* Akumulator
Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne* Nóż tnący
Brakujące części

 * nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej 
www.Einhell-Service.com. Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe py-
tania:

• 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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 Certyfi kat gwarancji 

Szanowny kliencie, szanowna klientko!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funk-
cjonowaniu 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 fi zycznych, 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 producen-
ta 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 profesjonal-
nym. 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 sieciowe-
go 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), nieprzestrze-
gania 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.Einhell-Service.com. Proszę mieć przygotowany rachunek lub inny do-
kument 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 zw-
rotem 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 instruk-
cji obsługi.
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DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överens-
stämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln

CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a 
norem pro výrobek 

SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a 
noriem pre výrobok

NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-
richtlijn en normen voor artikel 

E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor 
de la directiva y normas de la UE para el artículo

FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin 
ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle

SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU 
in standardi za izdelek

H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti 
konformitást jelentjük ki a cikkekhez

RO Declaraţie de conformitate:  Declarăm conformitate conform 
directivei şi normelor UE pentru articolul 

GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με 
Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα 

P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de 
acordo com a diretiva CE e normas para o artigo 

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema 
smjernicama EU i normama za artikl

BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema 
smjernicama EU i normamaza artikl

RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću 
usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal

TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi  ve ürün standartları uyarınca 
uygunluğunu beyan ederiz 

RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим 
удостоверяется, что следующие продукты соответствуют 
директивам и нормам ЕС 

EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja 
standarditele 

LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un 
standartiem tālāk minētajām precēm 

LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES 
direktyvą ir standartus

PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego 
poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie 
dyrektywy EU

BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие 
на Директивите и нормите (ЕС) за изделия 

UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність 
згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула 

MK Изјава за сообразност: Изјавуваме сообразност со 
регулативата и со нормите на ЕУ за артикли 

N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv 
og standarder for artikkel 

IS Samræmisyfi rlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og 
stöðlum fyrir vörutegund 

Akku-Rasenkantenschneider* GE-LE 18/190 Li (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 

 (EU)2015/1188
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EU 
 2014/68/EU 
 (EU)2016/426 
Notifi ed Body: 

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

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

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
  Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = kW; L/Ø = cm
Notifi ed Body:

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

Standard references: ISO 11789; EN 60335-1; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2

Landau/Isar, den 20.12.2021

First CE: 20  Archive-File/Record: NAPR022461
Art.-No.: 34.243.00 I.-No.: 21010 Documents registrar: Josef Landauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless lawn edge trimmer · F Coupe-bordure sans fi l · I Tagliabordi per prato a batteria · DK/N Akku-græskantklipper · S Batteridriven gräskantklippare · CZ Akumulátorový stříhač na okraje 
trávníků · SK Akumulátorový strihač na okraje trávnikov · NL Accu graskantensnijder · E Bordeadora de césped inalámbrica · FIN Akku-reunaleikkuri · SLO Akumulatorski obrezovalnik tratnih robov · H 
Akkus-gyepszegélyvágó · RO Tăietor margini de gazon cu acumulator · GR Κοφτησ για ακρεσ γκαζον, με παταρια · P Corta-relvas junto a cantos sem fi o · HR/BIH Akumulatorski šišač za rubove travn-
jaka · RS Akumulatorski šišač rubova travnjaka · PL  Akumulatorowa podkaszarka krawędziarka · TR Akülü kenar kesme · RUS  Аккумуляторный подрезчик края газона · EE Akuga muruservalõikur · 
LV Akumulatora zāliena malu apgriezējs · LT Akumuliatorinis vejos pakraščių pjoviklis · BG Акумулаторен тример за трева · UKR Акумуляторний різак для вирівнювання газонів · MK Електричен 
тример наменет за оддржување на рабови на тревници

 Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar
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