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UYARI: KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU OKUYUNUZ!!!

Sizin güvenli¤iniz ve do¤ru kullan›m ve bak›m için lütfen talimatlar› dikkatlice okuyunuz ve ileride kolay 
ulafl›labilmesi için saklay›n›z.

ÖNEML‹ ‹PUÇLARI
1- Cihaz tek parçad›r. Kullanmadan önce keskin uç pilastik koruyucu k›l›f› ç›kart›n›z ve keskin uç k›l›f›n› cihaz› 

kullanmad›¤›n›z süre boyunca tekrar takmak için saklay›n›z.
2- Cihaz› kullanmadan önce bataryay› flarj ediniz. Lütfen batarya flarj talimatlar›na uyunuz.
3- E¤er kesici uç keserken birfleyde s›k›fl›rsa , hemen cihaz› durdurunuz ve s›k›flan fleyi temizleyiniz. E¤er s›k›flm›fl

kesici uç ile çal›flt›rmaya devam ederseniz, motor zarar göreceltir.
4- ÖNEML‹!!! Bu cihaz kullan›m› gayet kolay ve rahat olan güçlü bir alettir. Bu yüzden, kesici uçlar›n size zarar

vermesini önlemek için kullan›rken çok dikkatli olunuz.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Model ET2903
Batarya Voltaj DC 3.6V
Batarya Çeflidi Lityum-iyon
Devir Gücü 1000rpm
Kesim Uzunlu¤u 110mm
Kesim Geniflli¤i 80mm
Batarya Kapasitesi 1.3Ah
fiarj Süresi 4 saat
Net A¤›rl›k 0.6 kg. (Döner Saps›z) / 1.0 kg. (Döner Sapl›)

EMN‹YET TAL‹MATLARI
Cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› lütfen okuyunuz ve saklay›n›z. Güvenli kullan›m için:

1. Çocuklar› ve hayvanlar› cihaz›n çal›flma alan›ndan uzak tutunuz.
2. Ellerinizi ve ayaklar›n›z› kesici uçlardan uzakta tuttu¤unuzdan emin olduktan sonra çal›flt›r›n›z.
3. Sadece üreticinin tavsiye etti¤i yedek parçalar› ve aksesuarlar›n› kullan›n›z.
4. Cihaz› kullanmad›¤›n›zda, aletleri ve bataryalar› ayr› yerlerde kuru , yüksek ve kilitli olarak çocuklar›n 

ulaflamayaca¤› flekilde depolay›n›z. Bataryaya vida ve çivi gibi di¤er metal parçalar›n hasar verip k›sa devre 
yapt›rmamas›ndan emin olunuz.

5. Çal›flma süresince afl›r› kuvvet uygulamay›n›z. Cihaz istenilen oranda daha iyi ve daha güvenli çal›flacakt›r.
6. Çal›fl›rken uygun elbiseler giyiniz. Bol elbiseler veya mücevher kullanmay›n›z; Cihaz›n hareketli parçalar› 

taraf›ndan yakalanabilir. Cihaz› kulan›rken büyük ve sa¤lam ayakkab›lar giyiniz. Uzun saçlar›n›z› örtecek flekilde
bafl›n›za bone tak›n›z.

7. Parçalara iyi flekilde bak›m yap›n›z. Kesici parçalar› daha iyi ve güvenli performans için temiz ve keskin tutunuz.
Ya¤lama ve aksesuar de¤ifltirme için talimatlar› takip ediniz.

8. Parçalar› ç›kar›n›z. Cihaz kullan›lmad›¤›nda , servise verilmeden önce veya keskin uç gibi aksesuarlar› 
de¤ifltirmeden önce, parçalar› batarya k›sm›ndan ay›r›n›z.

9. Ani ve bilmeyerek cihaz› çal›flt›rmaktan kaç›n›n›z. Aç kapa dü¤mesinin üzerine parma¤›n›z› koyarak cihaz› 
tafl›may›n›z.

10. Cihaz› kullan›rken dikkatinizi da¤›tmay›n›z. Ne yapt›¤›n›za dikkat ediniz ve sa¤duyuyu elden b›rakmay›n›z. 
Yorgun iken cihaz› kullanmay›n›z.

11. UYARI!!! Bataryan›n cihaz için do¤ru oldu¤undan emin olunuz. Bataryay› flarja takmadan önce yüzeyinin 
ve cihaz›n temiz ve kuru oldu¤undan emin olunuz. Üreticinin tavsiye etti¤i flarj aletini kulland›¤›n›zdan emin
olunuz. Yanl›fl kullan›m elektrik çarpmas›, afl›r› ›s›nma veya bataryadan zararl› s›v› s›z›nt›s›na neden olabilir.

12. Cihaz› tamir ettirmek için yetkili kiflilere müracaat edin. Bu cihaz gerekli emniyet flartlar›na uygun olarak üretilmifltir.
Yetkili kifliler orjinal yedek parçalar kulanarak tamir etmelidir, aksi takdirde kullan›c›ya ciddi zararlar gelebilir.

13. Bataryan›n at›lmas›. Bataryan›n , Üreticinin talimat verdi¤i flekilde at›ld›¤›ndan emin olunuz.

fiARJ ‹Ç‹N ÖNEML‹ EMN‹YET TAL‹MATLARI
1. fiarj› kullanmadan önce, tüm talimatlar› ve flarj, batarya ve ürün üzerindeki iflaretleri okuyunuz.
2. TEHL‹KE! fiarj 230 V enerji bulundurmaktad›r. ‹letken nesnelerle flarja dokunmay›n›z. Elektrik çarpma tehlikesi vard›r.
3. D‹KKAT! fiarj ve batarya birbiriyle uyumlu flekilde üretilmifltir. Bataryay› belirtilen flarjdan baflka bir flarj ile 

flarj etmeye kalk›flmay›n›z.
4. fiarj aletini ya¤mur ve kara karfl› koruyunuz.
5. Bu flarj aleti flarj edilebilinir bataryadan baflka bir alet için kullan›lamaz. Baflka bir kullan›m yang›n ve elektrik

çarpma riskine yol açabilir.
6. Fifl ve kabloya hasar verme riskini azaltmak için, prizden ç›kar›rken kablodan de¤il fiflten tutup çekiniz.
7. Kabloy› tak›lma ve basma gibi etkenlerden korudu¤unuza emin olunuz. Aksi takdirde, kablo hasar görebilir

veya kopabilir.
8. fiarj aleti üstten ve alltan havaland›r›lmaktad›r. Aletin üst ve alt yüzeyine havaland›rmay› engelleyecek bir 

nesne asla koymay›n›z, zira afl›r› ›s›nmaya neden olabilir. fiarj aletini ›s› yayan kaynaklardan uzak tutunuz.
9. Yere düflen veya herhangi bir flekilde hasar gören flarj aletlerini kullanmay›n›z.
10. fiarj aletini parçalar›na ay›rmay›n›z. Servis veya tamir gerekti¤inde, yetkili servisine veriniz. Parçalar› yanl›fl 

monte etme elektrik çarpmas› veya yang›n riskine yol açabilir.
11. Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için, temizleme iflleminden önce flarj› prizden ç›kar›n›z. Sadece bataryay› 

ç›karmak riski azaltmaz.
12. Asla iki flarja birden ba¤lamay› denemeyiniz.
13. 40°C yi bulan veya aflan yerlerde flarj aletini bulundurmay›n›z ve kullanmay›n›z.
14. fiarj aleti standart ev elektrik gücüne (230 V) ayarl›d›r. Bu voltaj›n d›fl›nda bir de¤erde kullanmay›n›z.

BATARYA  ‹Ç‹N ÖNEML‹ EMN‹YET TAL‹MATLARI
Batarya ilk al›nd›¤›nda tamamen flarj olmufl de¤ildir. Ilk önce, afla¤›daki emniyet talimatlar›n› okuyunuz ve 
flarj etme prosedürünü takip ediniz. TÜM TAL‹MATLARI D‹KKATL‹CE OKUYUNUZ VE ‹LER‹DE 
ULAfiAB‹LECE⁄‹N‹Z GÜVENL‹ B‹R YERDE SAKLAYINIZ.

1. Bataryay› a¤›r hasar görmesi veya tamamen y›pranmas› halinde bile yakarak yok etmeye çal›flmay›n›z. Batarya
atefl alarak patlayabilir.

2. Afl›r› kullan›m veya s›cakl›k halinde, batarya hücrelerinden az miktarda s›v› s›z›nt›s› olabilir. Bu bir hata oldu¤unu
göstermez. E¤er d›fl kapa¤› k›r›l›rsa ve s›z›nt› cildiniz ile temas ederse;

a. Hemen su ve sabun ile y›kay›n›z.
b. Limon suyu veya sirke gibi zay›f asitlerle nötralize ediniz.
c. E¤er s›v› gözlerinizle temas ederse, birkaç dakika bol su ile y›kay›n›z ve hemen bir sa¤l›k kurulufluna gidiniz.

(Medikal Not: Bataryadaki s›v› 25-35%  Potasyum Hidroksittir.)
3. Bataryan›n eksi ve art› ucunu herhangi bir metal nesne ile ba¤lamay›n›z. K›sa devre olabilir ve ciddi bir yan›¤a

veya yang›na neden olabilir.
4. Bataryay› sadece ürün ile birlikte verilen flarj aleti ile flarj ediniz.
5. NOT : Batarya kendine kendine boflalmayan ve tekrar flarj edilmeyen lityum-iyon modelidir.
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MONTAJ
1. Tekerlekleri Takma / Ç›karma

A. Tekerlekleri Takma
Tekerlek gövdeyi (1) sap k›sm›na tak›n›z ve gövde bafl›n› (2) s›k›flt›r›n›z.
B. Tekerlekleri Ç›karma
Gövde bafl›n› gevfletiniz (2) ve tekerlek gövdeyi (1) ç›kart›n›z.

UYARI!!! Tekerlekleri takarken veya ç›kar›rken, cihaz› çal›flt›rmay›n›z. Ciddi yaralanmalara neden olabilir.

2. Teleskopik Döner Sap› Takma / Ç›karma

A. Teleskopik Döner Sap› Takma
Döner sap› kilit uyana kadar sap tutucuya istenilen aç›da yönlendirme.
Döner sap monte edildi¤inde, bafllatma kilidi ve ON dü¤mesi art›k çal›flmaz.

B. Teleskopik Döner Sap› Ç›karma
Ay›rma dü¤mesine bas›n›z ve döner sap› ç›kar›n›z.

PARÇALARIN KULLANILMASI
UYARI!!! Kontak dü¤melerini asla ç›karmay›n›z veya birbirine ba¤lamay›n›z. Bafllatma kilidi cihaz›n istemden
bilinçsiz olarak çal›flmas›n› engeller.

Döner Saps›z Kesme
1. Kilit kapa (lock-off) (1) dü¤mesini itiniz ve kontak dü¤mesine (2)bas›n›z.
2. Kilit kapa dü¤mesini(1) b›rak›n›z.

NOT : E¤er cihaz› kullan›rken LED ›fl›klar k›rm›z› yanarsa,  bu bataryan›n bofl oldu¤unu gösterir. Cihaz› kapat›n›z
ve bataryay› verilen flarj aleti ile flarj ediniz.
Sap ‹le Kesme
Teleskopik sap yükseklik ayarlanabilir bir parçad›r.
UYARI!!! Teleskopik sap› ayarlarken, cihaz› çal›flt›rmay›n›z. Ciddi yaralanmalara neden olabilir.

1. Teleskopik sap› tak›n›z.
2. Bir elinizle çubu¤u (3) tutunuz ve sonra ayarlama civatas›n› gevfletiniz.
3. Çubu¤u istenilen uzunlu¤a getiriniz ve sabitleyiniz. (4)
4. Kilit dü¤mesini (1) ileriye itiniz ve çal›flt›rma dü¤mesine (2) bas›n›z.
5. Kilit dü¤mesini tekrar b›rak›n›z.

Döner Bafll›k Kullan›m›
Sap› (2) s›k›ca tutunuz. Kilit dü¤mesini (1) yukar› kayd›r›n›z ve keser bafll›¤› (3) istenilen aç›ya ayarlay›n›z. Kilit
dü¤mesini (1) tekrar b›rak›n›z ve keser bafll›¤›n kilitli ve güvenli oldu¤unu kontrol ediniz.
Not : Keser bafll›k befl farkl› aç›ya ayarlanabilir.

Döner Bafll›k 90° Aç›da
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Döner Bafll›k 180° Aç›da / Yüksek Kullan›m ‹çin

Kesim ‹çin Yükseklik Ayarlama

Kesim ‹çin Uygun Yükseklik 40 mm ve 25 mm

Çim Düzeltme ‹çin uygun Yükseklik 80 mm, 65 mm ve 40 mm

fiARJ
Batarya yaklafl›k 4 saatte flarj olmaktad›r. fiarj aletini kullanmadan önce tüm emniyet talimatlar›n› okudu¤unuzdan
emin olunuz. Bu alet kullan›c›n›n kendisinin tamir edebilece¤i bir ürün de¤ildir. Statik duyarl› parçalar›n hasar
görmemesi için yetkili bir servis sa¤lay›c›ya müracaat edilmelidir.

fiarj aletini cihazda kullanmadan önce, batarya flarj k›sm›ndaki tüm talimatlar› okuyunuz.
1. fiarj Etme Prosedürü.

Bu flarj aleti hiçbir ön ayarlama gerektirmemektedir ve olabildi¤ince kolay kullan›labilecek flekilde dizayn 
edilmifltir.

(1) fiarj aletini cihaza tak›n›z. ( Cihaz›n girifl yerine tak›n›z.)
(2) fiarj aletini uygun ak›m sa¤layacak bir prize tak›n›z. Cihaz›n üstündeki lamba yanacakt›r ve k›rm›z› olacakt›r.
Bu bataryan›n flarj olmakta oldu¤unu gösterir.
(3) Yaklafl›k 4 saat sonra, lamba k›rm›z›dan yeflile döner. Bu bataryan›n tamamen doldu¤unu gösterir.

Not: Bafllama kilidi ve ON dü¤mesi flarj ederken çal›flmayacakt›r.

2. Önemli fiarj Etme Notlar›
Batarya için en uzun ömürlü ve en iyi performans e¤er hava s›cakl›¤› 18-24° aras›nda iken flarj edilirse 
sa¤lanacakt›r. Bataryay› hava s›cakl›¤›  + 4,5° alt›nda veya + 40,5° üstünde iken flarj etmeyiniz. Bu önemlidir
ve bataryan›n ciddi hasar görmesini engelleyecektir.
(1) fiarj aleti ve batarya flarj olurken s›cak olabilir. Bu normal bir durumdur ve ar›za oldu¤unu göstermez. 
(2) fiarj aletini normal oda s›cakl›¤›nda kullan›n›z. Afl›r› ›s›nmadan koruyunuz. fiarj aletini bir fleyle örtmeyiniz
ve bataryay› günefl ›fl›¤›ndan veya ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
(3) E¤er batarya iyi flarj olmuyorsa:

1. Bir lambada veya bir cihazda elektrik ak›m›n› kontrol ediniz.
2. Prizin ›fl›k açma kapama dü¤mesine ba¤l› olup olmad›¤›n› gördü¤ünüzü kontrol ediniz.
3. fiarj aletini ve bayaryay›  hava s›cakl›¤›n›n yaklafl›k 18-24° oldu¤u ortamlarda bulundurunuz.
4. E¤er flarj olma problem devam ediyorsa, cihaz› ve flarj aletini yetkili servise gönderiniz.

(4) Daha önce bir iflte kullan›rken yeterli olan batarya, bu sefer gerekli enerjiyi sa¤layamazsa, batarya tekrar
flarj edilmelidir. Bu flartlar alt›nda kullanmaya devam etmeyin. fiarj etme prosedürünü takip ediniz.
(5) Prize tak›l› olan flarj aletinin baz› flartlarda aç›kta kalm›fl kontak uçlar›  yabanc› bir madde yüzünden k›sa
devre yapabilir. Aluminyum folyo, çelik yün ve di¤er metalik parçalar gibi iletken özellikli yabanc› nesneler 
flarj aletinden uzak tutunuz. fiarjda hiç batarya yoksa , flarj aletini elektrik prizinden çekiniz. Temizlemeden 
önce flarj aletinin fiflini prizden çekiniz.
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(6) fiarj aletini suya veya hiçbir s›v›ya sokmay›n›z.
(7) UYARI!!! fiarj aletine s›v› s›zmas›na izin vermeyiniz. Elektrik çarpabilir. Bataryan›n so¤umas›n› kolaylaflt›rmak
için, metal yüzey veya yal›t›lmam›fl bir yere koymaktan kaç›n›n›z.

BIÇAKLARI DE⁄‹fiT‹RME
UYARI!!! B›çaklar› ç›kart›rken ve takarken, cihaz› çal›flt›rmay›n›z. Yaralanma riski vard›r!

B›çaklar hiçbir alete gerek duymadan kolayca ç›kar›labilir.
(1) B›ça¤› de¤ifltirirken ilk önce b›çak kapa¤›n› ç›karmal›s›n›z. Resimlerde gösterilen ad›mlar› takip ediniz.
(1) Makineyi yukar›daki resimde gösterildi¤i gibi bir elinizde tutunuz. Sabitleyiciyi (B) bafl ve iflaret parma¤›n›zla
yukar› do¤ru kald›r›n›z.
(2) B›çak kapa¤›n› s›k›ca tutunuz ve geriye do¤ru çekiniz.
(3) B›çak kapa¤›n› yukar›ya do¤ru ç›kart›n›z.
(2) B›ça¤› ç›kart›n›z ve baflka bir b›çak tak›n›z.

UYARI!!! B›çak kapa¤›n› takmadan önce cihaz› çal›flt›rmay›n›z. Yaralanma riski vard›r!

Resimleri takip ederek b›çak kapa¤›n› tak›n›z.
1. Yukar›daki resimde belirtildi¤i gibi iki çizgiyi hizalayarak b›çak kapa¤›n›  tak›n›z.
2. Sabitleyici uygun pozisyona gelinceye kadar b›çak kapa¤›n› ileriye do¤ru itiniz.

BAKIM VE ONARIM
1) Cihaz› su ile y›kamay›n›z ve durulamay›n›z.
2) Kesici k›s›m kullan›lmad›¤›nda kuru bir yerde depolanmal›d›r.

3) Kesici k›sm› her kullan›mdan önce, b›çaklar›n›n düzgün oldu¤undan emin olunmal› ve e¤er hasar bulunmuflsa,
tamir edilmelidir.

4) B›çak kesicinin her kullan›m›ndan sonra temizlenmeli ve ya¤lanmal›d›r. Kesici k›s›m uzun sure boyunca 
kullan›ld›¤›nda, b›çaklar belirli aral›klarda ya¤lanmal›d›r.


