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Rozdrabniacz GH 2000 (art. 3984), GH 2300 (art. 3984-44), GH 2500 (art. 3986)

Witamy w ogrodzie GARDENA.....

Proszę starannie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej

wskazówek. W oparciu o niniejszą instrukcję obsługi należy zapoznać się

urządzeniem, poprawnym sposobem jego użytkowania oraz wskazówkami doty-

czącymi bezpieczeństwa.

Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia oraz osoby, które nie zapoznały się

z instrukcją obsługi nie mogą obsługiwać urządzenia i winny się trzymać

od niego z daleka.

Proszę starannie przechowywać instrukcję obsługi!

Spis treści:

1. Zakres zastosowania rozdrabniacza GARDENA

2. Wskazówki bezpieczeństwa

3. Montaż

4. Obsługa

5. Konserwacja

6. Usuwanie zakłóceń

7. Przerwa w eksploatacji

8. Dane techniczne

9. Serwis

1. Zakres zastosowania rozdrabniacza GARDENA

Przeznaczenie:

Rozdrabniacz GARDENA przeznaczony jest do rozdrabniania substancji / materiałów

organicznych, np. resztki roślin i gałęzi w ogrodach przydomowych i w ogródkach

działkowych.

Należy przestrzegać:

Rozdrabniacz nie jest przeznaczony do rozdrabniania gleby i nie może być nigdy

używany do rozdrabniania kamieni, metalowych części, gleby, tekstyliów,

papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych. Materiały te spowodują poważne

uszkodzenia mechanizmu tnącego urządzenia. Dodatkowo istnieje niebez-

pieczeństwo zranienia się, np. wyrzuconym kamieniem.
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2. Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na urządzeniu.

Uwaga!

- Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Przed pracami przy części tnącej lub kiedy kabel elektryczny

jest uszkodzony należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!

- Osoby trzecie nie mogą przebywać w miejscu pracy urządzenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!

- W czasie kiedy urządzenie pracuje ręce i nogi trzymać z daleka.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała, zranienia oczu!

- Należy nosić ochraniacze na oczy i uszy.

Znaki bezpieczeństwa należy utrzymywać w czystości. W przypadku uszkodzenia

lub zniszczenia należy wymienić je na nowe, które można nabyć w serwisie firmy

GARDENA.

Zastosowanie / odpowiedzialność

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!

Rozdrabniacz może spowodować poważne zranienia!

Obrotowa część robocza!

Część robocza pracuje jeszcze chwilę po wyłączeniu!

Niebezpieczeństwo zranienia rąk!

Niebezpieczeństwo zranienia!

W czasie gdy urządzenie jest podłączone nigdy nie wolno sięgać w okolice otworu

wrzutowego / wyrzutnika. Nie wolno zbliżać twarzy ani żadnych innych części ciała

do otworu wrzutowego.

Przed każdym użyciem należy dokonać wizualnego sprawdzenia urządzenia. Nie

należy używać rozdrabniacza, gdy elementy zabezpieczające i / lub mechanizm

tnący jest są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie wolno eliminować ani wyłączać

urządzeń zabezpieczających - szczególnie kiedy zdjęta jest osłona mechanizmu

tnącego.

Należy szczególnie uważać podczas otwierania i zamykania pokrywy obudowy.

Niebezpieczeństwo przycięcia palców i rąk.

➔
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Przed uruchomieniem rozdrabniacza należy sprawdzić czy pojemnik wrzutowy jest

prawidłowo zamocowany. W razie potrzeby dokręcić śruby za pomocą śrubokręta.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo w miejscu pracy urządzenia.

Rozdrabniacz należy ustawić na poziomym, twardym i stabilnym podłożu. Przed rozpoczę-

ciem pracy należy sprawdzić obszar, w którym będzie pracowało urządzenie i uważać na

ewentualne niebezpieczeństwa, których można nie usłyszeć ze względu na hałas

spowodowany pracą silnika. 

Urządzenie to można używać tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym

w instrukcji obsługi.

Proszę uważać, żeby w miejscu pracy nie przebywały inne osoby (w szczególności dzieci)

i zwierzęta. 

Nie należy nosić szerokich ubrań, biżuterii itp. rzeczy, które mogłyby być wciągnięte przez

maszynę. Należy nosić twarde i bezpieczne obuwie, rękawice, jak również dostępne

w handlu ochraniacze na oczy i uszy.

Podczas pracy należy przyjmować pewną i bezpieczną pozycję.

Otwory wentylujące silnika muszą być zawsze czyste, aby nie powstało zagrożenie

uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

Rozdrabniacz podczas pracy nie może być przechylany ani ustawiany skośnie.

W przypadku kiedy do noży dostały się ciała obce lub kiedy pojawiają się nietypowe

szmery lub wibracje należy natychmiast wyłączyć rozdrabniacz i poczekać aż noże prze-

staną pracować. Należy usunąć przyczynę tego stanu rzeczy i sprawdzić czy urządzenie

nie jest uszkodzone lub czy nie oderwały się jakieś części. W przypadku uszkodzenia

należy urządzenie oddać do naprawy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Rozdrabniacz może być używany tylko i wyłącznie, gdy wtyczka nie jest uszkodzona

lub zużyta. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego należy natychmiast

wyłączyć wtyczkę z gniazdka. Przewody elektryczne muszą być regularnie

sprawdzane czy nie są uszkodzone lub zużyte.

Złącze kabla przyłączeniowego i przewodu przedłużającego musi być wodoszczelne i musi

być gumowe lub powlekane gumą, jak również musi być zgodne z normą DIN VDE 0620.

Przewódy przyłączeniowe nie mogą mieć mniejszego przekroju niż giętkie przewody

w izolacji gumowej o symbolu H05RNF. Należy używać tylko atestowanych przedłużaczy.

Proszę zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Zalecane jest stosowanie różnicowego wyłącznika bezpieczeństwa o prądzie różnicowym 

< 30 mA.
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W Szwajcarii stosowanie wyłącznika różnicowo - prądowego jest obowiązkowe.

Przewód elektryczny należy trzymać z daleka od otworu wrzutowego i wyrzutowego. 

W przypadku spadku napięcia rozdrabniacz zostaje odcięty od prądu poprzez przekaźnik

podnapięciowy, dlatego po ponownym ustabilizowaniu napięcia w sieci rozdrabniacz musi

być na nowo uruchomiony.

W przypadku napraw i prac konserwacyjnych, które wymagają usunięcia elementów

zabezpieczających, silnik zostanie wyłączony poprzez wyłącznik bezpieczeństwa, który

demontujemy poprzez wykręcenie śruby (14). Wyłączenie silnika następuje pomimo braku

zasilania, tzn. że nie możliwe jest samoistne uruchomienie maszyny po włączeniu wtyczki

do gniazdka.

Przy słabej jakości sieci podczas włączania może dojść do krótkotrwałego spadku

napięcia, co może mieć wpływ na działanie innych urządzeń np. przygaszanie żarówek.

Przy impedancji sieci zasilającej Z max < 0,46 Om powyższe zakłócenia nie wystąpią.

Przerwanie pracy / warunki atmosferyczne

Nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru. W przypadku przerwania pracy

należy umieścić rozdrabniacz w bezpiecznym miejscu. Jeżeli istnieje konieczność

przetransportowania rozdrabniacza w inne miejsce należy wyłączyć silnik, wyciągnąć

wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż noże zatrzymają się. 

Nie używać rozdrabniacza podczas deszczu i w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Nie uruchamiać rozdrabniacza w pobliżu basenu lub oczka wodnego.

Należy przestrzegać lokalnych ograniczeń dotyczących hałasu.

3. Montaż

Zamontowanie podwozia (części jezdnej):

1. Wsunąć oś (1) do dolnych otworów podwozia (2).

2. Nałożyć koła (3) i podkładki (4) na końce osi (1).

3. Koła (3) i podkładki (3) zabezpieczyć za pomocą 

zawleczki (5).

4. Wcisnąć kołpaki (6) na koła (3).

5. Przełożyć poprzeczkę (7) przez górne otwory

znajdujące się w podwoziu (2).

6. Ustawić rozdrabniacz na pojemniku wrzutowym

i włożyć podwozie (2).

7. Podwozie (2) przykręcić 

za pomocą 4 śrub O

5 x 16 i podkładek (8).

5
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4. Obsługa

Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia!

- Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić rękawice ochronne

oraz ochraniacze na oczy i uszy!

Rozdrabnianie:

Włączenie rozdrabniacza:

W chwili włączania pojemnik wrzutowy musi

być pusty!

1. Kabel przyłączeniowy (przedłużacz) włożyć w gniazdko

elektryczne (12) znajdujące się na rozdrabniaczu,

a następnie podłączyć do sieci.

2. Przycisnąć przycisk zielony EIN (13).

Wyłączenie rozdrabniacza:

Noże tnące pracują jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu.

Silnik należy wyłączyć, kiedy rozdrabniacz jest zupełnie pusty, ponieważ w innym

przypadku może dojść do problemów z ponownym uruchomieniem urządzenia.

- Przycisnąć czerwony przycisk AUS (13).

Usuwanie blokady noży

1. Przycisnąć czerwony przycisk AUS (13) i wyciągnąć

wtyczkę z gniazdka.

2. Przekręcić pokrętło (14) w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazówek zegara do momentu, kiedy pokrywa

obudowy (15) będzie zupełnie zwolniona. 

3. Otworzyć pokrywę obudowy (15).

Pokrywa obudowy jest podtrzymywana za pomocą pod-
pory ukośnej.
4. Usunąć zablokowane przedmioty i w razie potrzeby

oczyścić wnętrze obudowy.

5. Sprawdzić czy noże i tarcza nie są uszkodzone

i w razie potrzeby wymienić (patrz 6. Usuwanie zakłóceń

"Wymiana noży").
6. Zamknąć pokrywę obudowy (15) i mocno przykręcić

za pomocą pokrętła (14).

7. Po schłodzeniu się urządzenia (ok. 5 min.) przycisnąć

zielony przycisk EIN (13).
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Wskazówki dotyczące rozdrabnianego materiału:

Rozdrabniacz przeznaczony jest do rozdrabniania miękkich i świeżych odpadów 

(owoce pestkowe, świeże resztki roślin). Materiały te powinny być od razu kompostowane. 

Jeśli rozdrabniane są grube gałęzie należy je tylko lekko wcisnąć, wtedy nie doprowadzimy

do zablokowania urządzenia.

5. Konserwacja

Czyszczenie rozdrabniacza:

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!

- Podczas prac konserwacyjnych należy wyłączyć silnik,

odczekać aż zatrzymają się noże, wyciągnąć wtyczkę

z gniazdka. Zawsze należy nosić rękawice ochronne.

- Ze względu na niebezpieczeństwo dla ludzi i możliwość

uszkodzenia urządzenia nie należy czyścić rozdrabniacza

pod bieżącą wodą - szczególnie pod wysokim ciśnieniem.

Otwory wentylacyjne (16) muszą być zawsze czyste.

1. Natychmiast po zakończeniu rozdrabniania należy za pomocą szczotki usunąć 

zanieczyszczenia i resztki rozdrobnionych roślin.

2. Noże tnące w celu zabezpieczenia przed korozją należy spryskać olejem w spray'u

ulegającym biodegradacji (klasa odporności na wilgoć 0). 

6. Usuwanie zakłóceń

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!

- Podczas prac konserwacyjnych należy wyłączyć silnik, odczekać aż

zatrzymają się noże, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i nosić rękawice

ochronne.

Tępe noże powodują obciążenie silnika i pogarszają w znacznym stopniu efekt i jakość pracy.

Wymiana noży:

Noże należy wymieniać zawsze parami i używać tylko oryginalnych noży

GARDENA. Zestaw noży do wymiany należy zamówić, po uprzednim poda-

niu typu urządzenia w serwisie firmy GARDENA.

7
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1. Przycisnąć czerwony przycisk AUS (13) i wyciągnąć 

wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2. Pokrętło (14) przekręcić w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazówek zegara, do momentu aż pokrywa 

obudowy (15) zostanie zwolniona.

3. Otworzyć pokrywę obudowy (15).

Pokrywa obudowy jest podtrzymywana za pomocą
podpory ukośnej.

4. Obracać tarczę noży (17) do momentu aż w otworach 

będą widoczne płaskie śruby (18).

5. Odkręcić obydwie śruby (18) za pomocą śrubokręta 

Torx T 30. Kiedy obydwie śruby są już odkręcone
tarcza noży jest zabezpieczona przed przekręceniem.

6. Obrócić tarczę noży (17) i wyjąć noże (19).

7. Noże (19) obrócić o 180°.

Noże zużyte obustronnie, wymienić.

8. Zamontować noże (19) w kolejności 

odwrotnej do demontażu.

W przypadku wystąpienia innych zakłóceń prosimy o skontaktowanie się z serwisem

firmy GARDENA. 

Zak ócenie Mo liwa przyczyna Post powanie 
Brak napi cia – bezpiecznik              
jest uszkodzony. 

Wymieni  bezpiecznik. 

Kabel elektryczny jest uszkodzony. Sprawdzi  kabel elektryczny / 
ewentualnie wymieni .

Silnik nie w cza si .

Pokrywa obudowy nieprawid owo 
zamontowana. Wy cznik
bezpiecze stwa odci  zasilanie.  

Zamkn  pokryw  obudowy (15)           
i zakr ci  pokr t o (14). 

Silnik wy cza si
(pracuje z przerwami). 

Wy cznik bezpiecze stwa 
uaktywni  si  z powodu sta ego
przeci enia lub blokady no y. 

Po usuni ciu przyczyny zablokowania 
no y i sch odzeniu urz dzenia mo na
ponownie uruchomi  silnik. 

Rozdrabniacz nie wci ga materia u
przeznaczonego do rozdrobnienia. 

Pojemnik wrzutowy przepe niony       
(zator w cz ci tn cej). 

Opró ni  pojemnik wrzutowy. 

Niska wydajno  ci cia                       
(cz ste blokady no y). 

T pe no e. Obróci  no e lub wymieni  na nowe. 
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Uwaga! Naprawy części elektrycznych mogą być przeprowadzone

tylko przez serwis GARDENA lub autoryzowany punkt serwisowy.

7. Przerwa w eksploatacji

Przechowywanie rozdrabniacza:

- Rozdrabniacz należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Utylizacja:

(zgodnie z dyrektywą RL2002/96/EG)

Urządzenie nie może być wyrzucone do zwykłego pojemnika na śmieci,

lecz powinno być przekazane do utylizacji.

8. Dane techniczne

1) Mierzone zgodnie z normą RAL UZ 54

9. Serwis

Firma GARDENA udziela na zakupiony artykuł 2 lata gwarancji (od daty zakupu).

W ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem,

że urządzenie jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami

opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancją niniejszą objęte są usterki produktu

spowodowane wadami materiałowymi lub błędami produkcyjnymi.

Wszelkie usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w jednym

z Autoryzowanych Punktów Serwisowych w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym

jednak niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Gwarancją nie są objęte:

a) naprawy urządzeń, w których uszkodzenia powstały na skutek:

- niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,

- działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.)

- mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanych nim wad,

- napraw dokonywanych przez osoby inne niż Autoryzowane Punkty Serwisowe,

9
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 GH 2000 (art. 3984) GH 2300 (art. 3984-44) GH 2500 (art. 3986) 
D ugo  / szeroko  / 
wysoko

63 cm / 50 cm /
100 cm 

63 cm / 50 cm / 100 cm 63 cm / 50 cm /  
100 cm 

Waga 20 kg 20 kg 20 kg 
Moc 2000 W 2300 W 2500 W 
Nat enie / cz stotliwo 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
Bezpiecznik 10 A 10 A 10 A 
Ilo  obrotów walca 
tn cego 

2800 U / min. 2800 U / min. 2800 U / min. 

Grubo  ga zi
wie e / suche 

do 40 mm / do
40 mm 

do 40 mm / do
40 mm 

do 40 mm / do
44 mm 

Poziom ha asu w miejscu 
pracy L pA

1)
91 dB (A) 91 dB (A) 91 dB (A) 

Poziom ci nienia 
akustycznego  
LWA

1)

106 dB (A) 106 dB (A) 106 dB (A) 
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b) urządzenia, w których dokonano samowolnych zmian podzespołów z innych urządzeń 

oraz urządzenia, w których dokonano przeróbek.

Części pracujące (np. części tnące) nie podlegają gwarancji.

W przypadku reklamacji kartę gwarancyjną należy przesłać razem z urządzeniem

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez

nasze urządzenia, jeżeli powstały one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo 

zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych części GARDENA lub części nie

polecanych przez nas oraz jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis

GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują

w przypadku części uzupełniających lub osprzętu.

Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

Dyrektywa dla maszyn (9.GSGVO) / EMVG / Dyrektywa Niskiego Napięcia

Niżej podpisany 

GARDENA International GmbH Hans-Lorenser-Str. 40 D-89079 Ulm potwierdza, 

że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia

wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa

Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. 

W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.

Opis urządzenia: Rozdrabniacz

Typ: GH 2000 , GH 2300, GH 2500

Nr art.: 3984, 3984-44, 3986

Dyrektywy UE: 98/37/EG

73/23/EWG

89/336/EWG

2000/14/EG

Poziom hałasu: zmierzony / gwarantowany

106 dB (A) / 108 dB (A)

Rok nadania znaku CE: 2004

Ulm, 01.07.2004 

Peter Lameli

Kierownictwo Techniczne

GARDENA

International GmbH

Niemcy, Ulm

GARDENA

Polska Sp. z o.o.

Szymanów 9d

05-532 Baniocha
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