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Tłumaczenie oryginalnej instrukcji niemieckiej. Prosimy o staranne przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi i o przestrzeganie wskazówek w niej zawartych. Na podstawie
instrukcji obsługi prosimy o zapoznanie się z elektrycznymi nożycami do żywopłotu, 
ich prawidłowym użytkowaniem oraz wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

A
Ze względów bezpieczeństwa dzieci oraz młodzież poniżej 16 roku życia, oraz osoby, 

               które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą użytkować elektrycznych nożyc 
               do żywopłotu. Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo mogą użytkować produkt pod 
               warunkiem, że dozorowane są przez kompetentną osobę lub zostały przez nią odpowied-
               nio pouczone.

v  Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji użytkowania. 
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1. Zastosowanie elektrycznych nożyc do żywopłotu GARDENA 

Elektryczne nożyce do żywopłotu GARDENA przeznaczone są 
do przycinania żywopłotów w prywatnych ogrodach.

Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem użytkowania
nożyc zgodnie z ich przeznaczeniem. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała! 
Nie wolno stosować nożyc do cięcia trawy / obrzeży trawni-
ków lub do rozdrabniania celem przeznaczenia na kompost. 

Wyjaśnienie symboli znajdujących się na Państwa 
urządzeniu

OSTRZEŻENIE ! 

Proszę uważnie przeczytać instrukcję
obsługi i upewnić się, że wszystkie 
elementy układu sterowania oraz ich 
czynności są zrozumiałe. 

Jeżeli przewód jest uszkodzony lub 
przecięty, należy niezwłocznie wyjąć 
wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Nie wolno wystawiać produktu na deszcz.
Nie wolno pozostawiać produktu w warun-
kach zewnętrznych podczas deszczu. 

Zaleca się stosowanie środków ochrony
oczu.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

A
Ostrzeżenie! Nożyce do żywopłotu to urządzenie mogące stwarzać zagrożenie, jeżeli używane będzie 

                niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nożyce mogą spowodować poważne uszkodzenie ciała 
                operatora lub osoby postronnej. Dlatego niezmiernie istotne jest staranne przeczytanie i zrozumienie 
                instrukcji obsługi urządzenia. Każda osoba obsługująca urządzenie musi znać i przestrzegać wszyst-
                kich zaleceń i uwag, zawartych w niniejszej instrukcji.
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Ogólne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 
elektronarzędzi 

  OSTRZEŻENIE ! Należy przeczytać wszystkie 
  instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpie-

          czeństwa. Nie zastosowanie się do instrukcji i 
          ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem 
          elektrycznym, pożaru oraz / lub poważnego 
          urazu ciała. 

Wszystkie instrukcje i ostrzeżenia należy 
zachować. Termin “elektronarzędzie” w ostrzeże-
niach odnosi się do narzędzia zasilanego zarówno 
z sieci (przewodowego) jak i z akumulatora 
(bezprzewodowego). 

1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
a) Miejsce pracy musi być zawsze czyste i dobrze
oświetlone. Bałagan i brak oświetlenia zwiększają
ryzyko wypadku.

b) Nie wolno używać elektronarzędzi w środowisku
grożącym wybuchem, np. w obecności łatwopal-
nych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. 
Rozproszenie uwagi może doprowadzić do utraty 
kontroli nad urządzeniem. 

2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do
gniazdek sieciowych. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji wtyczki. Nie wolno używać
przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami.
Oryginalne wtyczki i dopasowane gniazdka sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 

b) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
oraz lodówki. Gdy ciało jest uziemione, istnieje więk-
sze ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

c) Nie wolno narażać elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do 
urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elek-
trycznym. 

d) Nie wolno niewłaściwie użytkować przewodu
zasilającego. Nie wolno używać przewodu do 
przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektro-
narzędzia od sieci. Nie wolno zbliżać przewodu 
do źródeł wysokiej temperatury, smaru, ostrych
krawędzi ani ruchomych elementów. Uszkodzony
lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

e) Podczas pracy elektronarzędziem w warunkach
zewnętrznych należy korzystać z przedłużacza
przystosowanego do użytku na zewnątrz.
Zastosowanie przedłużacza do pracy w warunkach
zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

f) Gdy praca elektronarzędziem w wilgotnym środo-
wisku jest nieunikniona, należy zastosować wyłącz-
nik różnicowoprądowy (RCD-Residual Current Device). 

3) Bezpieczeństwo użytkownika
a) Podczas pracy elektronarzędziem należy zacho-
wywać czujność, koncentrować się na wykonywa-
nej czynności i kierować się rozsądkiem. Nie wolno
obsługiwać elektronarzędzi osobom zmęczonym 

lub będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających bądź leków. Krótka chwila nieuwagi
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. 

b) Należy korzystać ze środków ochrony osobistej.
Zawsze należy używać środków ochrony oczu.
Środki ochronne (np. maska przeciwpyłowa, przeciw-
poślizgowe obuwie ochronne, kask lub nauszniki),
wykorzystywane stosownie do warunków pracy,
zmniejszają ryzyko urazów ciała. 

c) Należy zapobiegać nieprzewidzianemu urucho-
mieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem 
urządzenia do sieci lub akumulatora oraz przed
jego podnoszeniem i przenoszeniem należy usta-
wić wyłącznik w pozycji wyłączonej („off“). 
Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub
podłączanie do źródła zasilania narzędzia z wyłączni-
kiem w pozycji włączonej („on“) zwiększa niebezpie-
czeństwo wypadku. 

d) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy
odłączyć klucze i narzędzia do regulacji.
Pozostawienie klucza lub innego narzędzia, zamoco-
wanego do obracającego się elementu urządzenia,
może doprowadzić do urazu ciała. 

e) Nie wolno sięgać elektronarzędziem zbyt daleko.
Zawsze należy zachować dobre ustawienie stóp i
równowagę. Właściwa postawa zapewnia lepsze
panowanie nad urządzeniem w nieoczekiwanych 
sytuacjach. 

f) Należy zadbać o stosowny strój roboczy. Nie
należy zakładać luźnych ubrań ani biżuterii. Nie
wolno zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do 
poruszających się elementów elektronarzędzia.
Luźne części odzieży, biżuteria lub długie włosy 
mogą wkręcić się w urządzenie. 

g) Jeżeli istnieje możliwość podłączenia odpylacza,
należy go zamontować i właściwie użytkować.
Zastosowanie odpylacza może zmniejszyć niebezpie-
czeństwo związane z nadmiernym pyłem. 

4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi
a) Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Należy
wykorzystywać produkt odpowiedni do danego
zastosowania. Urządzenie będzie pracować lepiej 
i bezpieczniej, gdy będzie użytkowane zgodnie ze 
swoimi parametrami. 

b) Nie wolno korzystać z elektronarzędzia, jeżeli
wyłącznik nie działa prawidłowo. Urządzenie, które-
go nie można obsługiwać wyłącznikiem, jest niebez-
pieczne i musi zostać naprawione.

c) Przed dokonaniem dowolnej regulacji, wymiany
akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia do
przechowywania, należy odłączyć urządzenie od
sieci oraz / lub akumulatora. Takie środki ostrożno-
ści zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia
urządzenia.

d) Nie użytkowane elektronarzędzia należy prze-
chowywać poza zasięgiem dzieci. 
Nie wolno pozwalać korzystać z elektronarzędzi
osobom, które nie znają się na ich obsłudze i nie
zapoznały się z instrukcją użytkowania. W rękach
niewprawnych użytkowników elektronarzędzia są nie-
bezpieczne. 
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e) Elektronarzędzia wymagają odpowiedniej kon-
serwacji. Należy kontrolować ruchome elementy
pod kątem ich ustawienia, ewentualności zacina-
nia się, uszkodzeń oraz wszelkich innych niepra-
widłowości, które mogłyby zakłócić właściwe dzia-
łanie urządzenia. Uszkodzone elementy należy
wymienić przed rozpoczęciem pracy. Przyczyną
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektro-
narzędzi. 
f) Elementy tnące muszą być zawsze ostre i czyste.
Dobrze konserwowane narzędzia tnące z ostrymi 
końcówkami są mniej narażone na zacinanie się i
łatwiejsze w obsłudze.
g) Należy używać elektronarzędzi, akcesoriów, 
końcówek itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami,
uwzględniając warunki robocze oraz charakter
wykonywanej pracy. Wykorzystanie elektronarzędzi
niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji.

5. Naprawa

Naprawy narzędzia powinien dokonywać tylko
wykwalifikowany specjalista, przy użyciu wyłącznie
części zamiennych identycznych z oryginalnymi. 
W ten sposób nie zostanie naruszone bezpieczeństwo
urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie nożyc do żywopłotu

- Nie wolno zbliżać żadnej części ciała do ostrza.
Nie wolno usuwać odciętego materiału ani przy-
trzymywać materiału do przycięcia, gdy ostrza
poruszają się. Przed usunięciem zakleszczonego
materiału należy wyłączyć urządzenie. Chwila nie-
uwagi podczas pracy nożycami może doprowadzić 
do poważnego urazu ciała. 

- Nożyce należy przenosić za uchwyt. Podczas
przenoszenia ostrze musi być nieruchome. Przed
transportowaniem urządzenia lub odłożeniem go
do przechowywania należy założyć osłonę ostrza.
Prawidłowe obchodzenie się z nożycami zmniejsza
ryzyko urazu ciała ostrzem. 

- Trzymać narzędzia elektryczne za izolowane
uchwyty, ponieważ nóż tnący może dotknąć wła-
snego przewodu sieciowego. Zetknięcie noża 
tnącego z przewodem przewodzącym prąd może spo-
wodować, że metalowe elementy urządzenia będą
zasilane i staną się przyczyną porażenia prądem. 

- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do
obszaru cięcia. Podczas pracy przewód może być
poprowadzony wśród gałęzi i może dojść do przypad-
kowego przecięcia go ostrzem.

Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki ogólne 
Używaj nożyc wyłącznie w sposób opisany w niniej-
szej instrukcji
Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypad-
ki lub zagrożenia innych osób lub ich własności. 
Gdy wysunięty jest element teleskopowy, należy
zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie osób trzecich
na skutek zwiększenia promienia roboczego.
Elektryczność 
Zalecane jest wykorzystanie wyłącznika różnicowo-
prądowego (R.C.D.-Residual Current Device) o prądzie 

upływu nie większym niż 30 mA. Należy kontrolować 
stale urządzenie R.C.D., zawsze gdy jest używane. 
Przed użyciem należy sprawdzić stan kabla i wymie-
nić, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub starzenia. 
Nie używaj nożyc, jeśli przewody elektryczne są
uszkodzone lub wytarte. 
Niezwłocznie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego,
jeśli kabel zostanie przecięty lub będzie uszkodzona
izolacja. Nie dotykaj kabla, zanim nie odłączysz
nożyc od sieci. Nie naprawiaj przeciętego lub uszko-
dzonego kabla. Wymień go na nowy. 
Kabel przedłużający musi być rozwinięty. Zwój kabla
może ulec przegrzaniu i obniżyć sprawność nożyc. 
Przed wyłączeniem wtyczki w nożycach, przy rozłącza-
niu przedłużacza należy wpierw wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego. 
Wyłącz, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i
sprawdź stan kabla przed zwinięciem go do przecho-
wywania. Nie naprawiaj uszkodzonego kabla, wymień
go na nowy. 
Zawsze uważnie zwijaj kabel, unikając supłów. 
Do zasilania wolno stosować jedynie napięcie zgodne
z podanym na tabliczce znamionowej. 
Nie należy w żadnym wypadku podłączać uziemienia
do jakiejkolwiek części wyrobu. 

Kable 
Stosować wyłącznie przewody przedłużające dopusz-
czone zgodnie z HD 516. 
v  Należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego 
     elektryka.

Bezpieczeństwo miejsca pracy 
Podczas pracy z nożycami należy założyć odpo-
wiednie ubranie, rękawice i solidne buty. 
Dokładnie sprawdź powierzchnię do przycięcia i usuń
wszelkie druty i inne przedmioty, które mogą się w niej
znajdować. 
Wszystkie prace regulacyjne (obracanie jednostki
nożyc, przechylanie głowicy tnącej, zmiana długości
uchwytu teleskopowego) muszą być wykonywane przy
założonej osłonie ochronnej, a nożyce do żywopłotu
nie mogą być przy tym ustawione na nóż.
Przed użyciem urządzenia oraz po wystąpieniu ude-
rzenia, należy sprawdzić czy występują ślady zużycia
lub zniszczenia i odpowiednio je usunąć lub naprawić. 
Przed zastosowaniem nożyc do żywopłotu upewnić się,
że dołączona osłona rąk jest zamontowana. Zawsze
sprawdź, czy założona jest osłona dłoni. Nigdy nie uży-
waj przycinarki, która jest niekompletna lub zmodyfiko-
wana domowym sposobem. 

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi 
Na wszelki wypadek należy nauczyć się szybkiego 
wyłączania nożyc. 
Nigdy nie należy przytrzymywać nożyc za osłonę dłoni. 
Nie stosować nożyc do żywopłotu, gdy urządzenia
zabezpieczające (osłona rąk, układ ręcznego zwalnia-
nia, osłona, system szybkiego zatrzymywania noża)
są uszkodzone. 
Nie stać na drabinie podczas obcinania żywopłotu. 

 i zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego: 

-  przed pozostawieniem nożyc bez opieki nawet na 
  chwilę; 

-  przed usuwaniem blokady; 

-  przed dokonaniem sprawdzenia, czyszczeniem lub 
  regulacją nożyc; 

-  po uderzeniu w coś. Nie używaj nożyc, dopóki się 
  nie upewnisz, że całe nożyce są w dobrym stanie 
  technicznym; 

-  jeśli nożyce wibrują nadmiernie. Natychmiast znajdź
  przyczynę. Nadmierne wibracje mogą spowodować 
  obraźenia ciała. 

-  przed podaniem nożyc drugiej osobie. 

Konserwacja i przechowywanie

         NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA ! 
         Nie dotykać noży! 

V  W przypadku zakończenia lub przerwy w pracy 
     nasunąć osłonę. 

Dbaj aby wszystkie nakrętki i śruby były zawsze
dociągnięte. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wymie-
niaj części zużyte lub uszkodzone.

3. Montaż

Przed zamontowaniem osłony 
rąk 5, należy przestawić 
nożyce do żywopłotu z pozycji 
w opakowaniu A do położenia 
roboczego C.

A  Przytrzymać naciśnięty przycisk 1
i przechylić wychylną głowicę 2
o 90° (patrz 4. Obsługa 
„Przechylanie wychylnej głowicy” ). 

B  Przytrzymać naciśnięty 
przycisk 3 i obrócić jednostkę 
nożyc 4 w położenie 0° 
(patrz 4. Obsługa „Obracanie 
jednostki noża o 90°” ).

C  Przytrzymać naciśnięty 
przycisk 1 i przechylić 
wychylną głowicę 2 w 
położenie 0°. 

v  Wsunąć osłonę rąk 5 na 
wychylną głowicę 2, aż 
zaczepy zablokują się.

4. Obsługa

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała!

AV Nałożyć osłonę 6 na nóż 7. 
              V Najpierw wkładać wtyczkę nożyc do żywopłotu 
                   do złączki przewodu przedłużającego, dopiero 
                   później przewód przedłużający 9 do gniazda 
                   wtykowego. 

    V Podczas podłączania nożyc nie trzymać 
                   za osłonę 6. 

Montaż osłony rąk: 

7

6

A

B

C

3

4
5

1

2
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Podłączanie nożyc: 

Pozycje robocze: 

Cięcie boczne: 
Jednostka noża
obrócona o 90°

Cięcie wyższych,
pionowych
żywopłotów: 
Uchwyt tele-
skopowy 
przedłużony 

Cięcie wyższych,
poziomych
żywopłotów: 
Głowica tnąca
przechylona o
75°, uchwyt 
teleskopowy
przedłużony 

Cięcie niskich
żywopłotów: 
Głowica tnąca
przechylona o 
-45°, uchwyt
teleskopowy
przedłużony 

Obracanie jednostki 
noża o 90°: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Porażenie prądem!

A Uszkodzenie przewodu podłączeniowego 8, gdy 
              przewód przedłużający 9 nie jest wprowadzony
              do odciążnika 0. 

    V Zawsze wprowadzać przewód przedłużający 9
                   do odciążnika 0. 

1.  Przewód przedłużający 9 z pętlą wprowadzić do odciążnika 0
i umocować. 

2.  Wtyczkę przewodu podłączeniowego 8 włożyć do złączki prze-
wodu przedłużającego 9. 

3.  Włożyć przewód przedłużający 9 do gniazda sieciowego. 

Nożyce do żywopłotu można eksploatować w 4 pozycjach. 

Celem cięcia bocznego można obrócić jednostkę noża o 90°.
Jednostkę noża 4 można obrócić w prawą lub lewą stronę 
dostosowując ją odpowiednio do prawo- lub leworęcznej osoby
obsługującej.

1.  Odłączyć wtyczkę sieciową. 

2.  Przytrzymać naciśnięty przycisk 3. 

3.  Obracać jednostkę noża 4 w wymaganym kierunku o 90° do
momentu, gdy przycisk 3 zablokuje się. 

Urządzenie zabezpieczające uniemożliwia uruchomienie nożyc do
żywopłotu przy naciśniętym przycisku lub gdy przycisk 3 nie jest
w ustawieniu 0° lub 90°. 

3

4
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Uruchamianie nożyc do
żywopłotu: 

Przedłużanie uchwytu 
teleskopowego: 

Przechylanie wychylnej
głowicy: 

Do przycinania wysokich i niskich żywopłotów można przechylać
wychylną głowicę 2 stopniowo co 15°, w zakresie od 75° do -45°. 

1.  Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 

2.  Przytrzymać naciśnięty przycisk 1. 

3.  Przechylić wychylną głowicę 2 w wymaganym kierunku. 

4.  Zwolnić przycisk 1 i pozwolić na zablokowanie. 

Urządzenie zabezpieczające uniemożliwia uruchomienie nożyc do
żywopłotu przy naciśniętym lub niezablokowanym przycisku 1 lub
w przypadku przechylenia większego niż -45° (pozycja w opako-
waniu). 

Do cięcia wysokiego i niskiego żywopłotu można przedłużać uch-
wyt teleskopowy B /D bezstopniowo (w dwóch zakresach) do
długości 62 cm. 

1.  Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

2.  Odchylić dźwignię zaciskową A, wysunąć dolny uchwyt tele-
skopowy B na wymaganą długość i ponownie zacisnąć
dźwignię zaciskową A. 

3.  Odchylić dźwignię zaciskową C, wysunąć górny uchwyt tele-
skopowy D na wymaganą długość i ponownie zacisnąć
dźwignię zaciskową C. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała!

A Niebezpieczeństwo przecięcia, gdy nożyce do 
              żywopłotu nie wyłączają się automatycznie. 
                V Nigdy nie mostkować urządzeń zabezpiecza-
                   jących (np. poprzez podwiązanie przycisku Start)! 

Uruchamianie nożyc do żywopłotu: 

Nożyce do żywopłotu wyposażone są w oburęczny włącznik 
bezpieczeństwa (2 przyciski Start), który zabezpiecza przed 
niezamierzonym włączeniem.

1.  Zdemontować osłonę 6. 

2.  Jedną ręką chwycić za uchwyt E i jednocześnie nacisnąć 
przycisk Start F. 

3.  Drugą ręką chwycić za uchwyt G i jednocześnie nacisnąć 
przycisk Start H.

    Nożyce do żywopłotu uruchamiają się. 

Wyłączanie nożyc do żywopłotu:

1.  Zwolnić obydwa przyciski Start F /H. 

2.  Nałożyć osłonę 6 na nóż 7. 

G

H

F
E

D C B A
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Czyszczenie nożyc do
żywopłotu: 

Przechowywanie:

Utylizacja: 
(zgodnie z dyrektyw№
RL2002/96/EG) 

5. Unieruchamianie

Miejsce przechowywania urządzenia musi być niedostępne 
dla dzieci.

1.  Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 

2.  Oczyścić nożyce (patrz 6. Kontrola / konserwacja) do żywopłotu
i wsunąć osłonę 6 na nóż 7. 

3.  Nożyce do żywopłotu przechowywać w suchym miejscu, 
nienarażonym na działanie mrozu. 

Urz№dzenie nie moїe byж wyrzucone do zwykіego pojemnika na
њmieci, lecz powinno byж przekazane do utylizacji.
v   Waїne: Urz№dzenie zutylizowaж w wyznaczonym miejscu. 

6. Kontrola / konserwacja 

              NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała / porażenie

A prądem!
V             Przed wykonywaniem kontroli / konserwacji 
                   odłączyć wtyczkę i włożyć osłonę 6 na nóż 7.
              V Nie czyścić nożyc do żywopłotu pod bieżącą 
                   wodą, w szczególności pod wysokim ciśnieniem. 

1.  Czyścić nożyce do żywopłotu za pomocą wilgotnej szmatki.

2.  Nóż 7 pokrywać smarem o niskiej lepkości (np. GARDENA
smar do pielęgnacji art. 2366). Unikać przy tym kontaktu z 
elementami z tworzywa sztucznego i nosić rękawice. 

7. Usuwanie usterek

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Porażenie prądem!

AV Przed usuwaniem usterek odłączyć wtyczkę i 
                   włożyć osłonę 6 na nóż 7.

Usterka                                           Możliwa przyczyna                       Postępowanie

Nożyce do żywopłotu                   Przewód przedłużający                 v  Podłączyć lub wymienić 
nie uruchamiają się                      nie jest podłączony lub jest                przewód przedłużający.
                                                        uszkodzony.                                        

                                                        Jednostka nożyc podczas             v  Zablokować jednostkę nożyc 
                                                        obracania nie zablokowała                 podczas obracania w pozycji 
                                                        się w pozycji 0° lub 90°.                     0° lub 90°.

                                                        Wychylna głowica nie została       v  Zablokować głowicę podczas 
                                                        zablokowana podczas                        przechylania w zakresie od 
                                                        przechylania w zakresie                     75° do -45°. 
                                                        od 75° do -45°.                                   

Niedokładne cięcie                       Nóż tępy lub uszkodzony.             v  Wymienić nóż w serwisie 
                                                                                                                    

7
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Usterka                                           Możliwa przyczyna                       Postępowanie

Uchwyt teleskopowy ślizga         Poluzowana /e nakrętka /-i przy        v  Dokręcić nakrętkę /-i przy 
się mimo zablokowania                dźwigni teleskopowej /                         dźwigni teleskopowej /dźwi-
dźwigni teleskopowej /                 dźwigniach teleskopowych.                gniach teleskopowych, 
teleskopowych                                                                                           kluczem 10. 

A              

8. Dostarczane akcesoria

Smar do pielęgnacji                      Wydłuża okres żywotności noża.                       Art. 2366 
GARDENA                                      

9. Dane techniczne 

                                                        HighCut 48 (art. 8880)                 

Moc silnika                                    550 W                                            

Napiкcie sieciowe / 
Czкstotliwoњж sieciowa                 230 V / 50- 60 Hz                          

Obroty                                             2.800/min.                                     

Długość noża                                48 cm                                             

Rozwarcie noża                             27 mm                                            

Zakres wysuwania uchwytu 
teleskopowego                             0 – 62 cm 

Ciężar                                            5,5 kg                                             

Poziom haіasu w 
miejscu pracy LpA1)                     83 dB (A)                                        
Odchylenie K pA                        3 dB (A)                                        

Poziom mocy                                 zmierzony      94 dB (A) /             
akustycznej LWA2)                       gwarantowany 96 dB (A)               

Przenoszenie drgaс na 
ramiк / rкkк avhw1)                                < 2,5 m /s2                                                     

Badania zgodne z norm№ 1) EN 774   2) Dyrektywa 2000/14/EC. Podana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie ze 
znormalizowaną metodą kontroli i może być stosowana do porównywania elektronarzędzia z innymi narzędziami tego typu. 
Może być także stosowana do wstępnej oceny przerwania działania. Wartość emisji drgań może różnić się podczas rzeczywistego 
użytkowania elektronarzędzia. 

10. Serwis / gwarancja

Gwarancja

W razie wystąpienia innych zakłóceń prosimy o kontakt z serwisem Husqvarna. 
Naprawy winny być przeprowadzane wyłącznie w serwisie Husqvarna lub 
w jednym z Autoryzowanych Punktów Serwisowych.

Firma Husqvarna Poland Spółka z o.o. udziela na zakupiony artykuł gwarancji na 
warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej, która winna być wydana przez sprzedawcę. 

W przypadku reklamacji w trybie gwarancji należy przedstawić ważną kartę gwarancyjną 
wraz z dokumentem zakupu. 

9



Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych 
maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek 
nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. 
Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub 
autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania. 

Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej 

Niїej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, їe poniїej
opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wy-
mogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa 
Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku
wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj№ waїnoњж. 

Poziom haіasu:                         zmierzony / gwarantowany 

8880                              94 dB (A) / 96 dB (A) 

                                                  2010 

Ulm, 01.10.2010r.                      Uprawniony do reprezentacji 

                    
R & D Director

Opis urz№dzenia:                         Elektryczne nożyce do 
                                                  żywopłotu 

Typ:                                            HighCut 48

Nr art.:                                          

Dyrektywy UE: 2006/42/EC
2004/108/EC 
2000 /14 /EC 
93 /68 /EC

EN 60745-1
EN 60745-2-15 

EN 774 
EN ISO 12100 

Rok nadania znaku CE:

Nr art.:                                    8880

Zharmonizowane EN

Peter Lameli 

Przedłożona dokumentacja: GARDENA Technical Documentation
E. Renn 89079 Ulm

Procedura Oceny Zgodności: zgodnie z 2000/14/EC, art.14, zał.V.
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GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorenser-Str. 40
D-89079 Ulm, Niemcy

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 18
03-310 Warszawa

Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych dostępne są na stronach internetowych:
www.husqvarna.com.pl
www.gardena.pl

Producent

Dystrybutor

Serwis Centralny Husqvarna
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