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tinţă, exceptând cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de un adult responsabil pentru siguranţa lor sau
au primit instrucţiuni de la acesta referitor la utilizarea aparatului. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru asigurarea
faptului că nu se joacă cu aparatul.

RO

Utilizarea corespunzătoare:
Foarfeca pentru arbuşti GARDENA este destinată tăierii tufişurilor, gardurilor vii, arbuştilor şi plantelor târâtoare în gosTraducerea instrucţiunilor de originale.
podării şi grădini de hobby.
Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane PERICOL! Leziuni corporale! Nu este permisă utiliza(inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, tactile sau spiri- rea aparatului pentru tăierea pajiştii / marginilor pajiştii
tuale sau persoane fără experienţă şi / sau cunoşsau pentru tocare în scopul compostării.

1. SIGURANŢA
Dacă nu este utilizat corespunzător, acest produs
Marcajele de siguranţă de pe aparat:
poate fi periculos! Produsul poate provoca răni grave
utilizatorului și persoanelor din jur, din acest motiv,
trebuie respectate avertismentele și instrucţiunile
privind siguranţa pentru a asigura securitatea și
Citiţi instrucţiunile de utilizare.
eficienţa utilizării produsului. Utilizatorul este
responsabil de respectarea avertismentelor și
instrucţiunilor privind siguranţa din acest manual
și de pe produs. Utilizaţi produsul numai dacă
	PERICOL!
cutia pentru iarbă sau capacele de protecţie livrate
Mecanismul de tăiere efectuează o mişcare
de producător sunt montate în poziţia corectă.
de inerţie după oprirea motorului.
106

	PERICOL!
Ţineţi persoanele terţe în afara
zonei periculoase.

c)	Ţineţi copiii și alte persoane la depărtare în timp
ce utilizaţi unealta electrică.
Distragerea atenţiei dumneavoastră poate duce la
pierderea controlului asupra produsului.

2) Siguranţa electrică
a)	Fișa uneltei electrice trebuie să se potrivească cu
conectorul. Niciodată nu modificaţi fișa în niciun
Avertismente generale de siguranţă
fel. Nu folosiţi niciun fel de fișe adaptoare pentru
pentru unelte electrice
unelte electrice legate la împământare (masă).
Fișele nemodificate și conectoarele potrivite reduc riscul
AVERTISMENT! Citiţi toate avertismentele
electrocutărilor.
de siguranţă și toate instrucţiunile.
b)	Evitaţi atingerea suprafeţelor împământate sau
Nerespectarea avertismentelor și instrucţiunilor
legate la masă, cum ar fi conducte, radiatoare,
poate duce la electrocutări, incendii și / sau răniri
mașini de gătit și frigidere.
grave.
Riscul electrocutării este mai mare dacă corpul dum
Păstraţi toate avertismentele și instrucţiunile pentru
neavoastră este legat la împămânaret sau la masă.
o referinţă ulterioară.
Nu
c)	
expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
Termenul de “unealtă electrică” din avertismente se referă
condiţii de umezeală. Apa infiltrată într-o unealtă
la unealta electrică alimentată de la reţea (prin cablu) sau la
electrică crește riscul electrocutării.
unealta electrică alimentată de la acumulator (fără cablu).
d)	Nu întindeţi excesiv cablul. Nu folosiţi niciodată
cablul pentru transportarea, t ragerea sau deco1) Siguranţa locului de muncă
nectarea uneltei electrice. Ţineţi cablul la depărtare de căldură, ulei, margini ascuţite sau piese
a)	Menţineţi locul de muncă curat și bine iluminat.
aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate
Zonele aglomerate și întunecate atrag accidentele.
cresc riscul electrocutării.
b)	Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi prezenţa lichidelor inflamabi- e)	Dacă utilizaţi o unealtă electrică în aer liber, folosiţi un cablu prelungitor potrivit pentru utilizarea
le, a gazelor sau prafului.
aplicaţiilor în aer liber. Folosirea unui cablu potrivit
Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde pra
pentru utilizarea în aer liber reduce riscul electrocutării.
ful sau vaporii.
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	Nu expuneţi aparatul ploii sau 
umidităţii. În caz de ploaie nu lăsaţi
aparatul afară.

RO

f)	Dacă utilizarea uneltei electrice într-un
loc umed este inevitabilă, folosiţi o sursă de alimentare protejată la curentul rezidual (RCD).
Utilizarea unui RCD reduce riscul electrocutării.
3) Siguranţa personală
a)	Fiţi vigilent, urmăriţi lucrul și menţineţi-vă s
 imţul
realităţii atunci când folosiţi o u
 nealtă electrică.
Nu folosiţi o unealtă electrică dacă sunteţi obosit,
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medica
mentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării
uneltelor electrice poate duce la rănire gravă.
b)	Folosiţi echipament de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie, cum ar fi mască împotriva
prafului, încălţăminte de protecţie nealunecoasă, cască
de protecţie sau căști de protecţie auditivă, folosit în
 orespunzătoare, reduce riscul rănirilor.
condiţiile c
c)	Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă să
poziţionaţi comutatorul în poziţia oprit înainte de
a conecta dispozitivul la sursa de alimentare și
sau acumulator, sau înainte de ridicare sau
transport. Transportul uneltelor electrice cu degetul
pe comutator sau alimentarea acestora cu comutatorul
pe poziţia pornit poate duce la accidente.
d)	Îndepărtaţi orice cheie de ajustare sau cheie fixă
înainte de pornirea dispozitivului. O cheie fixă sau
una de ajustare atașată la o piesă rotativă a uneltelor
electrice poate duce la rănire.
e)	Nu vă întindeţi prea mult. Menţineţi permanent
o poziţie a picioarelor corespunzătoare și un
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echilibru. Aceasta permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neașteptate.
f)	Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi îmbrăcăminte neajustată sau bijuterii. Menţineţi-vă
părul, îmbrăcămintea și mănușile la depărtare
de părţile aflate în mișcare. Îmbrăcămintea largă
sau părul lung pot fi prinse de părţile aflate în mișcare.
g)	Dacă dispozitivele sunt livrate pentru conectarea
la utilităţile de extragere și colectare a prafului,
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate și utilizate
corespunzător. Folosirea dispozitivelor de colectare
a prafului poate reduce pericolele legate de praf.
4) Utilizarea și întreţinerea uneltelor electrice
a)	Nu forţaţi unealta electrică. Folosiţi unealta electrică potrivită pentru munca pe care o efectuaţi.
O unealtă electrică potrivită va efectua mai bine și mai
sigur munca la sarcina pentru care a fost proiectată.
b)	Nu folosiţi unealta electrică dacă comutatorul
nu o pornește și nu o oprește.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată prin
comutator este periculoasă și trebuie reparată.
c)	Deconectaţi fișa uneltei electrice de la sursa de
alimentare și / sau acumulator înainte de a efectua
orice ajustări, schimbări de accesorii sau depozitare. Asemenea măsuri preventive reduc riscul pornirii
accidentale a uneltei electrice.
d)	Depozitaţi uneltele neutilizate astfel încât să nu
fie accesibile copiilor și nu permiteţi persoanelor
care nu cunosc funcţionarea uneltei electrice sau

c) Ţineţi acumulatorul neutilizat la distanţă de agra
fele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte mici din metal care pot cauza şuntarea contactelor. Un scurtcir-cuit între contactele acumulatorilor
poate avea ca urmare arsuri sau incendiu.
d) În cazul utilizării greşite se poate scurge lichid din
acumulator. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactu-lui întâmplător, clătiţi cu apă. Dacă lichidul intră
în contact cu ochii, solicitaţi suplimentar şi a
 jutorul
medicului. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritaţii
ale pieli sau arsuri.
6) Service
a)	Întreţinerea sculei electrice poate fi efectuată
numai de către personal de specialitate prin
utilizarea unor piese de schimb originale. Acest
lucru asigură siguranţa de durată a sculei electrice.

Instrucţiuni de siguranţă pentru trimmere de gard viu:
•	Aveţi întotdeauna grijă, ca să nu fie nicio parte a
corpului în zona cuţitului de tăiere. Nu îndepărtaţi
materialul tăiat şi nu ţineţi materialul de tăiat atât
timp cât cuţitele sunt în mişcare. Materialul blocat
se va îndepărta numai când aparatul este oprit.
5) Utilizarea şi tratarea uneltei cu acumulator
Un moment de neatenţie la utilizarea trimmerului de
a) Încărcaţi acumulatorii exclusiv în aparatele de
gard viu poate cauza leziuni grave.
încărcare, recomandate de producător. Pentru un aparat •	Purtaţi trimmerul de gard viu numai de mâner
de încărcare, destinat unui anumit tip de acumulatori, există
şi numai când cuţitele de tăiere sunt oprite.
pericol de incendiu, la utilizarea lui cu alţi acumulatori.
În timpul transportului şi depozitării trimmerului
b) Utilizaţi doar acumulatorii prevăzuţi pentru u
 neltele
de gard viu, capacul se va monta pe şină.
electrice. Utilizarea altor acumulatori poate provoca
Manipularea corectă a trimmerului de gard viu reduce
accidente sau pericole de incendiu.
pericolul de accidentare prin cuţitele de tăiere.
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aceste instrucţiuni să utilizeze echipamentul.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e)	Întreţineţi uneltele electrice. Verificaţi alinierea
sau fixarea corespunzătoare a părţilor aflate în
mișcare, eventualele rupturi și orice alte situaţii
care pot a
 fecta utilizarea uneltei electrice.
Reparaţi uneltele electrice înainte de utilizare,
dacă sunt deteriorate. Multe accidente sunt provo
cate de unelte electrice n
 eîntreţinute corespunzător.
f)	Menţineţi componentele de tăiere ascuţite și
curate. Componentele de tăiere întreţinute corespun
zător, cu lame de tăiere ascuţite, se blochează mai
greu și sunt mai ușor de controlat.
g)	Folosiţi unealta electrică, piesele acesteia etc. în
conformitate cu aceste instrucţiuni, luând în
considerare condiţiile de lucru și munca pe care
o efectuaţi.
Folosirea uneltei electrice pentru operaţii diferite de
cele pentru care a fost proiectată poate duce la situaţii
periculoase.
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•	Ţineţi scula electrică de suprafeţele de prindere
izolate, deoarece cuţitul de tăiere poate intra în
contact cu conducte de curent electric ascunse.
Contactul cuţitului de tăiere cu un conductor sub ten
siune poate pune sub tensiune piesele metalice ale
aparatului şi poate duce la electrocutarea operatorului.

Nu atingeţi cablul, până nu se întrerupe alimentarea cu
curent electric.
Mai întâi întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu curent
electric înainte de îndepărtarea unui conector, colier de
cablu sau a unui cablu prelungitor.
Înfăşuraţi întotdeauna cu grijă cablul pentru evitarea
ruperii.
Recomandări suplimentare de siguranţă
Se va conecta numai la tensiunea de curent alternativ
Pericol! Ţineţi departe copiii mici în timpul montajului.
specificată pe plăcuţa de tip.
În timpul montajului piesele mici ar putea fi înghiţite şi
Este interzisă conectarea unui cablu de împământare
există pericol de asfixiere prin punga de plastic.
undeva pe aparat.
Siguranţa la locul de muncă
Pericol! Aceast aparat generează un câmp electromagnetic
Utilizaţi aparatul numai în modul prevăzut destinaţiei sale.
în timpul funcţionării. Eventual acest câmp electromagnetic
Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru acciden- poate intra în interacţiune cu implanturi medicinale active
tele suferite de alte persoane şi pentru pericolul la care au
sau pasive. Pentru evita riscul unui accident serios sau
fost expuse persoanele sau proprietatea lor.
mortal, recomandăm persoanelor cu implanturi medicinale
Nu folosiţi aparatul în caz de pericol de furtună.
ca înainte de a utiliza aparatul să se adreseze medicului
sau producătorului implantului.
Date referitoare la siguranţă în timpul
utilizării pieselor electrice
Cablul
Înainte de utilizare cablul trebuie verificat cu privire la deteriorări. În caz de indicii cu privire la o deteriorare sau uzură, Utilizaţi numai cabluri prelungitoare conforme cu HD 516.
v Consultaţi-vă cu electricianul dumneavoastră.
trebuie înlocuit.
Dacă este nevoie de înlocuirea cablului de conexiune,
Siguranţa personală
aceasta trebuie efectuată de către producător sau reprePurtaţi întotdeauna îmbrăcăminte adecvată, mănuşi
zentantul său, pentru a evita potenţialele ameninţări la
de protecţie şi încălţăminte sigură.
adresa siguranţei.
Nu utilizaţi aparatul, dacă s-a deteriorat sau s-a uzat cablul Verificaţi zonele unde intenţionaţi să folosiţi aparatul
şi îndepărtaţi orice sârmă şi alte obiecte străine.
electric.
Înainte de utilizare şi după un şoc puternic maşina trebuie
Întrerupeţi imediat alimentarea cu curent electric, în cazul
în care cablul prezintă tăieturi sau izolarea este deteriorată. supusă la o verificare cu privire la urmele unei uzuri sau
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Utilizarea şi întreţinerea sculelor electrice
Ar trebui să ştiţi, cum se opreşte aparatul în caz de
urgenţă.
Nu ţineţi niciodată aparatul de un dispozitiv de protecţie.
Nu utilizaţi aparatul dacă dispozitivele de protecţie
(apărător, opritorul rapid al cuţitului) sunt deteriorate.
Este interzisă folosirea scărilor în timpul utilizării aparatului.
Scoaterea acumulatorului:
– înainte ca aparatul să rămână nesupravegheat;
– înainte de îndepărtarea unui blocaj;
– înainte de verificarea sau curăţarea aparatului sau
înainte de a efectua lucrări la acesta;
– când întâlniţi un obiect. Aparatul poate fi folosit
din nou numai după ce se asigură în mod absolut că
aparatul complet se află într-o stare de funcţionare
s igură:
– când aparatul începe să vibreze puternic. În acest caz
trebuie verificat imediat. Vibrarea excesivă poate cauza
leziuni.
– înainte să înmânaţi unei alte persoane aparatul.

Utilizaţi aparatul numai la temperaturi între 0 °C şi
40 °C.
Siguranţa acumulatorului

PERICOL DE INCENDIU!
În timpul procesului de încărcare, acumulatorul ce se
încarcă trebuie să stea pe o suprafaţă ignifugă, rezistentă
la temperaturi şi neconductibilă electric.
Obiectele caustice, inflamabile şi combustibile trebuie
ţinute la distanţă de încărcător şi de acumulator.
În timpul procesului de încărcare nu se va acoperi
încărcătorul şi nici acumulatorul.
În cazul în care apare fum sau foc scoateţi imediat din
priză încărcătorul.
Ca încărcător este permisă exclusiv folosirea încărcătorului
original al firmei GARDENA. În cazul u
 tilizării altor încărcătoare, pot fi deterioraţi acumulatorii şi se pot produce chiar
şi incendii.

PERICOL DE EXPLOZIE!
v Acumulatorul se va feri de temperaturi ridicate şi de
foc. Nu se va expune la radiaţii solare pe perioade mai
îndelungate şi nu se va aşeza pe calorifere.
Încărcătorul nu se va folosi sub cerul liber!
Nu expuneţi niciodată aparatul de încărcare la umiditate
sau umezeală.
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deteriorări. În caz de nevoie, efectuaţi lucrările de reparaţie
corespunzătoare.
Dacă în urma unui defect aparatul nu se mai poate opri,
aşezaţi-l pe o suprafaţă solidă şi aşteptaţi, ţinându-l
sub supraveghere, până când acumulatorul se goleşte.
Trimiteţi la service-ul GARDENA aparatul defect.
Nu încercaţi în nicio împrejurare să lucraţi cu un aparat
incomplet sau supus unor modificări neautorizate.
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Utilizaţi acumulatorul doar la o temperatură a mediului
între – 10 °C şi + 45 °C.
Bateriile nefuncţionale trebuie dispuse regulamentar ca
deşeuri. Nu este permisă trimiterea prin poştă. Pentru mai
multe detalii adresaţi-vă unităţii comunale de salubrizare.
Încărcătorul trebuie analizat cu regularitate cu privire la
deteriorări şi la îmbătrânire (fragilitate), şi poate fi utilizat
numai dacă se află în stare perfectă de funcţionare.
Utilizarea încărcătorului livrat este permisă exclusiv pentru
încărcarea acumulatorilor livraţi.
Este interzisă încărcarea bateriilor neîncărcabile cu acest
încărcător (pericol de incendiu).
În timpul încărcării nu este permisă folosirea sculei.
După terminarea încărcării, încărcătorul se scoate din priză
şi acumulatorul se scoate din încărcător.
Încărcaţi acumulatorul numai între 10 °C şi 45 °C.
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După o solicitare puternică, lăsaţi acumulatorii mai întâi
să se răcească.
Întreţinerea şi depozitarea
PERICOL DE ACCIDENTARE!
Nu atingeţi cuţitul.
v La finalizarea lucrării sau la întreruperea
ei împingeţi pe aparat apărătorul.
Pentru a asigura o stare de funcţionare sigură a aparatului,
toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile trebuie strânse ferm.
Este interzisă depozitarea sculei la temperaturi peste
35 °C sau expusă la radiaţii solare directe.
Aparatul nu se va depozita în locuri cu electricitate statică.

2. INSTALAREA
Punerea în
funcţiune:

2


PERICOL! Leziuni corporale!
	Pornirea involuntară a aparatului poate cauza leziuni tăiate.
v Înainte de punerea în funcţiune a aparatului asiguraţi-vă că apărătorul 1
este tras pe cuţit 2.

1
Încărcarea acumulatorului:

ATENŢIE!
	Tensiunile alimentare incorecte distrug acumulatorul şi încărcătorul.
vA
 tenţie la tensiunea corectă de reţea.

3
4

5

1. Cablul de încărcare 3 se introduce în priza de reţea 4 a foarfecii cu acumulator.
2. Adaptorul încărcător 5 se bagă într-o priză de reţea.
În timpul încărcării priza de reţea 4 clipeşte verde. Acumulatorul se încarcă.
Dacă priza de reţea 4 iluminează permanent verde, acumulatorul este complet încărcat.
În timpul procesului de încărcare evoluţia încărcării trebuie supravegheată în mod
regulat.
3. Scoateţi mai întâi cablul de încărcare 3 din priza de reţea 4 şi apoi adaptorul
încărcător 5 din priza de reţea.
Dacă puterea acumulatorului a scăzut puternic, aparatul se opreşte şi acumulatorul
trebuie încărcat.
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Înainte de prima utilizare acumulatorul trebuie încărcat complet. 
Timpul de încărcare (vezi 7. DATE TEHNICE).
Acumulatorul cu ioni de litiu poate fi încărcat în orice stare de descărcare iar încărcarea poate fi întreruptă oricând, fără a deteriora acumulatorul (fără efect de memorie).
În timpul încărcării aparatul nu poate fi pornit.

3. OPERAREA
Pornirea foarfecii pentru
arbuşti:


PERICOL! Leziuni corporale!
	Pericol de accidentare, dacă aparatul nu se opreşte
la eliberarea butonului de pornire!
v Nu şuntaţi în niciun caz dispozitivele de siguranţă (de ex. prin legarea
butonului de blocare 6 şi / sau de pornire 7 de mâner).

2
1
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6

7
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Pornirea:
Aparatul este dotat cu un dispozitiv de blocare a pornirii 6 împotriva pornirii
accidentale.
1. Suprafaţa de tuns se curăţă de pietre şi alte obiecte.
2. Trageţi jos apărătorul 1 de pe cuţit 2.
3. Dispozitivul de blocare a pornirii 6 se împinge în faţă şi apoi se apasă tasta
de pornire 7.
Aparatul porneşte.
4. Eliberaţi blocarea pornirii 6.
Oprirea:
1. Eliberaţi butonul de pornire 7.
2. Apărătorul 1 se trage peste cuţit 2.

4. ÎNTREŢINEREA

PERICOL! Leziuni corporale!
	Pornirea involuntară a aparatului poate cauza leziuni tăiate.
v Înainte de întreţinerea aparatului asiguraţi-vă că apărătorul 1 este
tras pe cuţit 2.

2
1
PERICOL! Electrocutare!
Pericol de accidentare şi pericol de daune materiale.
v Aparatul nu se curăţă cu apă sau cu jet de apă (în special nu cu jetul
de înaltă presiune).
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Curăţarea foarfecii pentru
arbuşti:

Pentru mărirea timpului de funcţionare, aparatul trebuie curăţat şi uns după
fiecare utilizare.
1. Aparatul se curăţă cu o lavetă umedă.
2. Cuţitul 2 se unge cu un ulei cu viscozitate redusă (de ex. GARDENA,
Ulei de întreţinere, art. 2366). Totodată evitaţi contactul cu piesele din plastic.
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5. DEPOZITAREA
Scoaterea din funcţiune:

Locul de depozitare trebuie să fie departe de accesul copiilor.
1. Se încarcă acumulatorul. Astfel se măreşte durata de viaţă a acumulatorului.
2. Se curăţă aparatul (vezi 4. ÎNTREŢINEREA) şi apărătorul 1 se împinge peste
cuţit 2.
3. Aparatul se va depozita într-un loc uscat, ferit de îngheţ.

2
1
Eliminarea:

RO

(conform RL2012/19/CE)

Aparatul nu poate fi aşezat în gunoiul menajer obişnuit, ci trebuie eliminat în
mod corect.
Aparatul conţine celule de litiu-ion, care după expirarea duratei de viaţâ nu au
voie să fie aruncate la gunoiul menajer.
Pentru dispunerea regulamentară predaţi acumulatoarele litiu-ion dealerului
GARDENA sau de punctelor de colectare comunale.
1. Celulele de Li-ion 8 se descarcă complet.
2. Celulele Li-ion 8 se scot din aparat.
3. Celulele de Li-ion 8 se dispun regulamentar.

8
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6. REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

2

PERICOL! Leziuni corporale!
	Pornirea involuntară a aparatului poate cauza leziuni tăiate.
v Înainte de depanarea aparatului asiguraţi-vă că apărătorul 1 este
tras pe cuţit 2.

1

2

e w

q

Este permisă folosirea numai a cuţitelor originale GARDENA.
Un cuţit nou poate fi comandat prin servisul GARDENA.
1. Se apasă tasta 9 şi se trage jos capacul 0.
2. Se dă jos 2 cuţitul.
3. În caz de nevoie se curăţă locaşul reductorului şi se unge cu unsoare fără
acizi (vaselină) mecanismul de antrenare cu excentric q.
4. Mecanismul de antrenare cu excentric q se roteşte în jos.
5. Culisa w de pe spatele cuţitului 2 se trage în jos.
6. Inelul e se împinge la mijlocul culisei w.
7. Cuţitul nou 2 trebuie montat în unitatea motor în aşa fel ca mecanismul
de acţionare cu excentric q să intre în angrenare cu inelul e culisei w.
8. Capacul 0 se împinge în sus până când se aclanşează.

RO

Schimbul cuţitului:

0
9
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Avarie

Cauza posibilă

Remediu

În timpul încărcării priza
de reţea clipeşte roşu

S-a depăşit temperatura a
 dmisibilă
a acumulatorului.

v Acumulatorul se lasă să se răcească.
Acumulatorul se încarcă din nou.

Timp de funcţionare prea scurt

Cuţit murdar.

v Cuţitul foarfecii se curăţă şi se
unge cu ulei conform instrucţiunilor
de întreţinere.

Suprafaţa de tăiere nu
este curată

Cuţitul este bont sau deteriorat.

v Schimbul cuţitului
(vezi Schimbul cuţitului).



 caz de alte deranjamente vă rugăm, să vă adresaţi serviciului GARDENA. R
În
 eparaţiile trebuie
efectuate exclusiv de centrele de service GARDENA sau de un specialist autorizat de GARDENA.

RO

7. DATE TEHNICE
Foarfecă pentru arbuşti

AccuCut Li
(Art. 9851)

Capacitate acumulator

2,15 Ah

Durata de încărcare acumulator 80 % 3,5 h / 100 % 4,5 h
Adaptor încărcător
Tensiunea de reţea /
frecvenţa de reţea

100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Curent nominal de ieşire

500 mA

Tensiune maximă de ieşire

5,5 V (DC)

Lungimea cuţitului

12 cm

Greutate

cca. 620 g
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Nivelul presiunii sonore LPA1)
Instabilitatea kPA

66 dB (A)
2,5 dB (A)

Nivelul de putere acustică LWA2)

măsurat 77 dB (A) /
garantat 80 dB (A)

Vibraţii mână-braţ avhw1)
Instabilitatea ka

< 2,5 m/s2
1,5 m/s²

Procedeu de măsurare conform

1)

DIN EN 60745-2-15

2)

RL 2000/14/EC

RO

 aloarea emisiilor oscilaţiilor indicată a fost măsurată conform unei proceduri de testare normate
V
şi poate fi utilizată la compararea unei uneltelor electrice între ele. Ea poate fi utilizată şi pentru
o estimare introductivă a expunerii. Valoarea emisiilor oscilaţiilor se poate modifica în timpul utilizării
propriu-zise a uneltei electrice.
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8. SERVICE / GARANŢIE

RO

Service:
Vă rugăm să contactaţi adresa de pe verso.
Garanţie:
În cazul unei solicitări de acordare a garanţiei, nu vă sunt
imputate costurile serviciilor furnizate.
GARDENA Manufacturing GmbH oferă o garanţie de doi ani
(începând de la data achiziţiei) pentru acest produs. Această
garanţie acoperă toate defectele importante ale produsului
care se pot dovedi a fi defecte de fabricaţie sau de material.
Această garanţie este onorată prin punerea la dispoziţie
a unui produs de înlocuire complet funcţional sau prin repararea gratuită a produsului defect pe care ni l-aţi trimis; ne rezervăm dreptul de a alege una dintre aceste opţiuni. Acest serviciu este supus următoarelor prevederi:
 rodusul a fost utilizat în scopul pentru care a fost fabricat
•P
conform recomandărilor din instrucţiunile de operare.
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• Nici cumpărătorul, nici o terţă parte nu au încercat să repare
produsul.
Această garanţie oferită de producător nu afectează drepturile
prevăzute de garanţia oferită de distribuitor / vânzător.
Dacă apar probleme cu acest produs, contactaţi departamentul de service sau trimiteţi produsul defect împreună cu
o scurtă descriere a defecţiunii companiei GARDENA
Manufacturing GmbH, asigurându-vă că aţi acoperit costurile de transport şi că aţi respectat toate regulile aplicabile
privind taxele poştale şi ambalarea. O solicitare de acordare
a garanţiei trebuie să fi însoţită de o copie a dovezii de
cumpărare.
Consumabile:
Piesele de uzură cuţitul şi acţionare cu excentric sunt excluse
de la garanţie.

SK Zodpovednosť za produkt

V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme,
že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité
opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti
GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.

EL Ευθύνη προϊόντος

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν
αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν
επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.

SL Odgovornost proizvajalca

V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti
za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem
niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.

HR Pouzdanost proizvoda

Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu
odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera
kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.

RO Răspunderea pentru produs

În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul
document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecţiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea
nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau când nu au fost
utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.
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BG Отговорност за вреди, причинени от стоки

Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично
декларираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били
правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или ако не са използвани оригинални части
на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.

ET Tootevastutus

Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust
vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskiidetud
hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud osi.

LT Gaminio patikimumas

Mes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, neprisiimame atsakomybės
dėl bet kokios žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos neori
ginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai buvo atliekami ne GARDENA
techninės priežiūros centro specialistų.

LV Atbildība par produkcijas kvalitāti

Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs paziņojam, ka neuzņemamies atbildību
par bojājumiem, kas radušies, lietojot mūsu izstrādājumus, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA apstiprināts
apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas oriģinālās GARDENA detaļas vai detaļas, kuru lietošanu
apstiprinājis uzņēmums GARDENA.
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SK EÚ vyhlásenie o zhode

Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko týmto osvedčuje, že nižšie uvedené jednotky
boli v súlade s harmonizovanými usmerneniami EÚ, normami EÚ v oblasti bezpečnosti a špecifickými normami týkajú
cimi sa produktu v čase opustenia výrobného závodu. Toto osvedčenie stráca platnosť, ak boli jednotky zmenené bez
nášho súhlasu.

EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

Η υπογεγραμμένη εταιρεία, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Σουηδία, πιστοποιεί ότι, κατά την έξοδο από το
εργοστάσιο, οι μονάδες που αναφέρονται κατωτέρω συμμορφώνονται με τις ε
 ναρμονισμένες οδηγίες ΕΕ, τα
πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ και τα συγκεκριμένα πρότυπα προϊόντος. Αυτό το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο
εάν οι μονάδες έχουν τροποποιηθεί χωρίς την έγκρισή μας.

SL Izjava ES o skladnosti

Spodaj podpisana, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, s to izjavo potrjuje, da je bila spodaj navedena
enota ob izhodu iz tovarne skladna z usklajenimi smernicami EU, standardi EU za varnost in standardi, specifičnimi
za izdelek. Izjava postane neveljavna v primeru neodobrene spremembe enote.

HR Izjava o usklađenosti EZ

Niže potpisana Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, ovime potvrđuje kako su u nastavku navedene jedinice
prilikom napuštanja tvornice bile u skladu s usklađenim smjernicama EU, EU sigurnosnim standardima i standardima
specifičnima za proizvod. Ova certifikacija poništava se ako se jedinice izmjenjuju bez odobrenja.

RO Declaraţie de conformitate CE

Subscrisa, Husqvarna AB, 561 82 Husqvarna, Suedia, certifică prin prezenta că, la momentul ieşirii din fabrica
noastră, unităţile indicate mai jos sunt în conformitate cu directivele UE armonizate, cu standardele UE de siguranţă
şi cu standardele s pecifice ale produsului. Prezentul certificat devine nul dacă unităţile sunt modificate fără aprobarea noastră.
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BG Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото долуподписаната, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Швеция, удостоверява, че при напускане
на фабриката модулите, посочени по-долу, са в съответствие с хармонизираните директиви на ЕС, стан
дартите на ЕС за безопасност и специфичните за продукта стандарти. Този сертификат става невалиден,
ако модулите са променени без нашето одобрение.

ET EÜ vastavusdeklaratsioon

Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Rootsi, kinnitab käesolevaga, et tehasest väljumisel vastavad allpool
nimetatud seadmed harmoneeritud EL-i suunistele, EL-i ohutusstandarditele ja tootele eriomastele standarditele.
See vastavuskinnitus kaotab kehtivuse, kui seadet muudetakse ilma meie h
 eakskiiduta.

LT EB atitikties deklaracija

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, garantuoja, kad iš gamyklos siunčiami toliau nurodyti įrenginiai atitinka
suderintus EB reikalavimus, EB saugos ir konkretaus gaminio standartus. Pakeitus gaminį be mūsų p
 atvirtinimo,
nutraukiamas šio sertifikato galiojimas.

LV EK atbilstības deklarācija

Uzņēmums Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zviedrija, ar parakstu apliecina, ka tālāk minētās vienības, pametot
rūpnīcu, atbilst saskaņotajām ES vadlīnijām, ES drošības standartiem un izstrādājumam specifiskajiem standartiem.
Šis sertifikāts tiek anulēts, ja šīs vienības tiek modificētas bez mūsu apstiprinājuma.
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Popis produktu:

Nožnice na kroviny

Typ produktu:

Objednávacie číslo:

Περιγραφή του προϊόντος:

Ψαλίδι θάμνων

Τύπος προϊόντος:

Κωδικός είδους:

Opis izdelka:

Škarje za grmovje

Vrsta izdelka:

Številka izdelka:

Opis proizvoda:

Škare za grmlje

Vrsta proizvoda:

Kataloški broj:

Descrierea produsului:

Foarfecă pentru arbuşti

Tip produs:

Cod articol:

Описание на продукта:

Ножица за храсти

Тип продукт:

Артикул номер:

Toote kirjeldus:

Põõsakäärid

Tootetüüp:

Artiklinumber:

Gaminio aprašas:

Krūmų žirklės

Gaminio tipas:

Dalies numeris:

Izstrādājuma apraksts:

Dzīvžogu šķēres

Produkta veids:

Artikula numurs:

AccuCut Li

9851

Hladiny hluku:

namerané/zaručené

Smernice EÚ:

Επίπεδο θορύβου:

μετρημένο / εγγυημένο

Οδηγίες ΕΚ:

Raven zvočne moči:

izmerjena / zagotovljena

Direktive EU:

Razina buke:

mjerena / zajamčena

EC direktive:

Nivel de zgomot:

măsurat / garantat

Directive CE:

Ниво на шум:

измерено / гарантирано

Директиви на ЕО:

Müratase:

mõõdetud / garanteeritud

EÜ direktiivid:

Triukšmo lygis:

išmatuotas / garantuojamas

EB direktyvos:

Trokšņa līmenis :

mērītais / garantētais

EK direktīvas:



77 dB (A) / 80 dB (A)

2006/42/EG
2014/30/EG
2011/65/EG
2000/14/EG
Ladegerät / Battery charger:

2014/35/EG
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Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN:

EN ISO 12100
EN 60745-1
EN 60745-2-15

Ladegerät / Battery charger:

Batterie / Battery:

EN 60335-1
EN 60335-2-29

IEC 62133

Hinterlegte Dokumentation:
GARDENA
Technische Dokumentation,
M. Kugler, 89079 Ulm

Konformitätsbewertungsverfahren:
Nach 2000/14/EG
Art. 14 Anhang V

Deposited Documentation:
GARDENA
Technical Documentation,
M. Kugler, 89079 Ulm

Conformity Assessment 
according to:
2000/14/EC Procedure:
art. 14 Annex V

Documentation déposée:
Documentation technique
GARDENA,
M. Kugler, 89079 Ulm

Procédure d’évaluation
de la conformité:
Selon 2000 /14 /CE
art. 14 Annexe V

Ulm, 15.05.2017

Splnomocnený

Ulm, 15.05.2017

Ο εξουσιοδοτημένος

Ulm, 15.05.2017

Pooblaščenec

Ulm, dana 15.05.2017

Ovlaštena osoba

Ulm, 15.05.2017

Conducerea tehnică

Улм, 15.05.2017

Упълномощен

Ulm, 15.05.2017

Volitatud esindaja

Ulm, 15.05.2017

Įgaliotasis atstovas

Ulme, 15.05.2017

Pilnvarotā persona

Rok udelenia značky CE:
Έτος σήματος CE:
Leto namestitve CE-oznake:
Godina dobivanja CE oznake:
Anul de marcare CE:
Година на поставяне на CE-маркировка:
CE-märgistuse paigaldamise aasta:
Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
CE-marķējuma uzlikšanas gads:
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Reinhard Pompe
Vice President

Deutschland / Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com
Albania
COBALT Sh.p.k.
Rr. Siri Kodra
1000 Tirana
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Av.del Libertador 5954 –
Piso 11 – Torre B
(C1428ARP) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 5194 5000
info.gardena@
ar.husqvarna.com
Armenia
Garden Land Ltd.
61 Tigran Mets
0005 Yerevan
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku

Belgium
Husqvarna België nv/sa
Gardena Division
Rue Egide Van Ophem 111
1180 Uccle / Ukkel
Tel.: (+32) 2 720 92 12
Mail: info@gardena.be
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19 o andar
São Paulo – SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br
Bulgaria
AGROLAND България АД
бул. 8 Декември, № 13
Офис 5
1700 Студентски град
София
Тел.: (+359) 24 66 6910
info@agroland.eu
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
# 8355 comuna Las Condes
Phone: (+56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330

China
Husqvarna (China) Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
No. 1355, Jia Xin Rd.,
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
Shanghai
201801
Phone: (+86) 21 59159629
Domestic Sales
www.gardena.com.cn
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@husqvarna.com.co
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st.
3500 Værløse
Tlf.: (+45) 70 26 47 70
husqvarna@husqvarna.dk
www.gardena.com / dk
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago
Dominican Republic
Phone: (+809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de
Agosto Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Gardena Division
Valdeku 132
Tallinn
11216, Estonia
info@gardena.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Gardena Division
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
France
Husqvarna France
9/11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France
http : //www.gardena.com/ fr
N° AZUR: 0 810 00 78 23
(Prix d’un appel local)

Georgia
ALD Group
Beliashvili 8
1159 Tleilisi
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece
Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Αθηνών 92
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 5193 100
info@papadopoulos.com.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1 - 3
1044 Budapest
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
assistenza.italia@it.husqvarna.com
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Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 -1 Nibanncyo
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Kazakhstan
LAMED Ltd.
155/1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Korea
Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+82) (0)2 574-6300
Kyrgyzstan
Alye Maki
av. Moladaya Guardir J 3
720014
Bishkek
Latvia
Husqvarna Latvija SIA
Gardena Division
Ulbrokas 19A
LV-1021 Rīga
info@gardena.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Gardena Division
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
info@gardena.lt
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Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
Netherlands
Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg
Tel: 69 10 47 00
www.gardena.no

Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416
juan.remuzgo@husqvarna.com
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl
Portugal
Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+351) 21 922 85 30
Fax : (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603 Bucureşti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro
Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http://www.gardena.ru

Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
miroslav.jejina@domel.rs

Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
servis@sk.husqvarna.com
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com
South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+27) 33 846 9700
info@gardena.co.za
Spain
Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat #22
Phone: (+597) 472426
agrofix@sr.net
Pobox : 2006
Paramaribo
Suriname – South America

Sweden
Husqvarna AB
Gardena Division
S-561 82 Huskvarna
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone:
(+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch
Turkey
Dost Bahçe Dış Ticaret
Mümessillik A.Ş
Yunus Mah. Adil Sok. No:3
Ic Kapi No: 1 Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@dostbahce.com.tr
Ukraine / Україна
ТОВ « Хусварна Україна »
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
info@gardena.ua
Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy
Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve
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