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tel. 61 650 75 30; serwis: 61 650 75 39, części zamienne 61 650 75 34
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Instrukcja oryginalna, Wydanie drugie, listopad 2012 r.
Wskazówka: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem. Instrukcja zawiera
ważne informacje o BEZPIECZEŃSTWIE, MONTAŻU, PRACY I KONSERWACJI.
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1. WIDOK OGÓLNY
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2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga: przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do podanych
wskazówek bezpieczeństwa!
Nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem może spowodować poważne zranienia! Przed
rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj uważnie całą instrukcje obsługi i zapoznaj się
dokładnie z wszystkimi elementami obsługi urządzenia. Jeżeli masz pytania poproś o pomoc
specjalistę. Starannie przechowuj instrukcję obsługi, aby zapewnić sobie stały dostęp do informacji w
niej zawartych.
Przestrzegaj zasad ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych.
Proszę przeczytać następujące wskazówki w celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych:

Czynności przygotowawcze
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom nie znającym instrukcji obsługi na używanie
urządzenia. Przepisy lokalne mogą określać minimalny wiek osoby obsługującej urządzenie.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie lub zwierzęta.
- Podczas używania urządzenia noś cały czas zabezpieczenie słuchu i okulary ochronne.
- Noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak rękawice ochronne, mocne obuwie i długie spodnie. Nie
noś luźnej, zwisającej odzieży i ubrań ze zwisającymi paskami czy kordonkami. Nie noś długiej
biżuterii.
- Używaj urządzenia tylko w otwartych miejscach (tzn. nie używaj go w pobliżu ścian czy innych
sztywnych przedmiotów) i na stabilnej, równej powierzchni.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy wszystkie śruby, nakrętki, trzpienie i inne elementy
mocujące są dobrze zamocowane. Pokrywy i tarcze ochronne muszą być zamontowane w
odpowiednich miejscach i znajdować się w dobrym stanie. Uszkodzone bądź nieczytelne naklejki
należy wymienić na nowe.
- Używaj tylko dostarczonych i zalecanych przez producenta części zamiennych i akcesoriów.
Stosowanie części innych producentów prowadzi do natychmiastowej utraty praw gwarancyjnych.
- Nie pozwalaj urządzeniu pracować bez nadzoru i przechowuj je w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
- Przyłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionej sieci elektrycznej. Gniazdka i przedłużacze
muszą posiadać sprawny przewód wzgl. bolec uziemiający.
- Podczas używania na dworze urządzenie musi być przyłączone do gniazdka wyposażonego w
element ochronny zabezpieczający przed prądem uszkodzeniowym (bezpiecznik FI) o wartości nie
większej od 30 mA.

Praca z urządzeniem
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że lej wrzutowy jest pusty.
- Głowa i całe ciało muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od otworu wrzutowego.
- Podczas pracy nie wkładaj rąk do leja wrzutowego. Po wyłączeniu urządzenie pracuje jeszcze przez
krótki czas!
- Zawsze uważaj na równowagę ciała i stabilną pozycję. Nie pochylaj się do przodu, przy wrzucaniu
materiału nigdy nie stój wyżej niż urządzenie.
- Uważaj, by wrzucany materiał nigdy nie zawierał twardych przedmiotów takich jak kamienie, metal,
szkło itp.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu i przy złej pogodzie. Pracuj wyłącznie podczas dnia i przy
dobrym oświetleniu.
- Nie pracuj urządzeniem jeżeli jesteś zmęczony, masz trudności z koncentracją lub jeżeli piłeś alkohol
albo przyjmowałeś leki. Zawsze dostatecznie wcześniej rób przerwy na odpoczynek. Pracuj rozsądnie.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego gdy:
- robisz przerwę w pracy i gdy nie używasz urządzenia;
- rozpoczynasz jakiekolwiek prace przy urządzeniu (oczyszczanie, konserwacja);
- kabel prądowy jest uszkodzony albo splątany;
- urządzenie jest zatkane;
- przemieszczasz urządzenie albo chcesz je podnieś;
- do urządzenia dostaną się przedmioty obce, przy anormalnych odgłosach albo wibracjach
(przy ponownym uruchomieniu urządzenia sprawdź czy nie jest ono uszkodzone);
- Nie pozwalaj, by rozdrobniony materiał gromadził się w strefie wyrzutu, może to uniemożliwić
prawidłowe wyrzucanie materiału i spowodować jego wyrzucenie przez otwór wrzutowy.
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- Nie transportuj i nie przechylaj urządzenia przy włączonym silniku.
- Wyłączaj urządzenie dopiero po całkowitym opróżnieniu leja wrzutowego, ponieważ w przeciwnym
razie urządzenie może się zatkać, co może uniemożliwić jego ponowne uruchomienie.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, jeżeli nie posiadasz wymaganych w tym celu
kwalifikacji. Wszelkie prace, które nie są podawane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy. Lista serwisów na stronie
www.krysiak.pl

Bezpieczeństwo elektryczne
- Jeżeli podczas pracy zostanie uszkodzony przewód zasilający natychmiast wyłącz urządzenie i
wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj kabla i nigdy nie pracuj, gdy kabel jest uszkodzony.
- Używaj tylko dopuszczonych do używania na dworze, zabezpieczonych przed bryzgami wody
przedłużaczy. Przekrój żyły przedłużacza musi wynosić w przypadku kabli o długości do 25 m co
najmniej 1.5mm2, a w przypadku kabli o długości powyżej 25m – co najmniej 2.5mm2. Przed użyciem
zawsze odwiń kabel z bębna kablowego. Zawsze sprawdzaj czy kabel nie jest uszkodzony.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed gorącem, olejem i ostrymi
krawędziami.

3. ZASTOSOWANIE I OPIS OGÓLNY
Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania włóknistych lub drewnianych odpadów ogrodowych tj.
ścinki z żywopłotów i drzew, gałązki, kora czy szyszki.
UWAGA: Rozdrabniarki nie wolno napełniać kamieniami, szkłem, kośćmi, tworzywami
sztucznymi czy resztkami tekstyliów.
Każdy inny sposób używania urządzenia, który nie jest jednoznacznie określony jako dozwolony w
niniejszej instrukcji obsługi, może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić poważne
zagrożenie dla użytkownika.
Osoba obsługująca lub użytkownik odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez
innych ludzi albo uszkodzenia ich własności. Producent nie odpowiada za szkody wywołane
niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia.
Rozdrabniarka ogrodowa posiada silnik elektryczny dużej mocy z dodatkowymi elementami
zabezpieczającymi w postaci hamulca, bezpiecznika przeciążającego i blokady ponownego rozruchu.
Układ tnący ma postać układu walców, który pracuje bardzo cicho i automatycznie wciąga
rozdrabniany materiał. Wytrzymały stelaż jezdny zapewnia stabilność i mobilność urządzenia.

4. PIKTOGRAMY
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Uwaga! Przeczytaj instrukcję obsługi
Noś osłonę oczu i uszu. W razie uszkodzenie wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj kabla.
Nie używaj urządzenia w czasie deszczu.
Uwaga! Przed serwisowaniem bądź naprawą wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zachowaj
bezpieczną odległość od otworu wrzutowego i strefy wyrzutu. Trzymaj inne osoby z daleka od
obszaru zagrożenia.
5. Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia przez obrotowe walce tnące. Podczas pracy maszyny
trzymaj ręce i stopy z dala od otworów.
1.
2.
3.
4.
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5. MONTAŻ
1. Otwórz karton i wyciągnij maszynę.
2. Wyjmij pojemnik i główną część rozdrabniacza oraz akcesoria

Rama główna
3. Załóż kółka i stelaż jezdny.

akcesoria

(3)kołpak koła (4)śruba (5)podkładka (6)ośka (7)kółko (8)podkładka (9)nakrętka

(10) nakrętka (11)stelaż (12)osłona stopki (13) stopa (14) śruba
4. Połóż ramę główną do góry nogami i załóż stelaż, przykręć trzema śrubami.

6. OBSŁUGA
Wyłącznik bezpieczeństwa
Po założeniu pojemnika do rozdrabniacza upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji ON (zablokowanej)
zanim uruchomisz silnik.
Przed wyciągnięciem pojemnika z rozdrabniacza sprawdź czy wyłącznik jest w pozycji OFF.
Wyłącznik bezpieczeństwa przesuwamy w górę lub w dół by podłączyć bądź odłączyć jego działanie.
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Panel sterujący
Zielony przycisk (1) – start
Czerwony przycisk (2) – stop
Żółty przycisk (3) – przełącznik kierunku obrotów
(4) przycisk resetujący – wyłącznik automatyczny

Przełącznik kierunku obrotów (3)
Wciśnij w dół
by uruchomić maszynę – materiał jest automatycznie wciągnięty przez noże i
rozdrobniony.
Wciśnij w górę by uruchomić maszynę – noże będą obracać się w odwrotnym kierunku by uwolnić
zablokowany materiał.

Wyłącznik automatyczny (4)
Wyłącznik zatrzyma urządzenie w przeciągu 2-7 sekund jeśli noże się zblokują. Poczekaj kilka sekund
zanim wciśniesz przycisk resetujący. Po tym czasie maszyna uruchomi się ponownie i będzie dalej
pracować.

Opis funkcji
1. Jeżeli przycisk zmiany kierunku obrotów będzie w pozycji neutralnej (po środku) to nie da się
uruchomić odśnieżarki. Wciśnij
i noże zaczną obracać się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Wciśnij a noże zaczną obracać się w przeciwnym kierunku.
2. Włącz maszynę.
3. Wyłącznik zatrzyma urządzenie w przeciągu 2-7 sekund jeśli noże się zblokują. Wciśnij
przycisk resetujący by ponownie uruchomić maszynę. Wciśnij
i noże zaczną obracać się
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wciśnij a noże zaczną obracać się w przeciwnym
kierunku.
4. Urządzenie zatrzyma się jeżeli pojemnik jest nie w swoim miejscu.
5. Na nowo uruchomimy urządzenie gdy pojemnik będzie na miejscu a my wciśniemy włącznik
główny (START).
6. Jeśli gwałtownie odłączysz zasilanie elektryczne urządzenie zatrzyma się. Po ponownym
podłączeniu zasilania można włączyć urządzenie tylko wciskając włącznik główny (START).
7. W każdym przypadku maszyna zatrzyma się jeżeli wciśniemy wyłącznik główny (STOP)
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Uruchomienie
1. Pojemnik załóż w pozycji (1)
2. Ustaw wyłącznik bezpieczeństwa w pozycję
(2)
3. Podłącz przewód do zasilania
4. Wciśnij zielony przycisk „1” by uruchomić
rozdrabniacz, noże obracają się w kierunku
wskazówek zegara
5. Włóż materiał w lej wrzutowy
6. Wciśnij czerwony przycisk „0” by zatrzymać
urządzenie

Opróżnianie pojemnika
1. Wciśnij czerwony przycisk „0” by zatrzymać urządzenie.
2. Wciśnij włącznik bezpieczeństwa przesuń w pozycję OFF by odblokować pojemnik.
3. Wyjmij pojemnik i opróżnij.

Wskazówki dotyczące pracy
- Przy rozdrabnianiu zachowuj wystarczającą odległość od urządzenia, ponieważ dłuższe gałęzie
mogą zostać wyrzucone przy wciąganiu.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie działa bez prawidłowo wsuniętego pojemnika na
rozdrobniony materiał.
- Trzymaj gałęzie przy podawaniu urządzenia dopóki urządzenie nie wciągnie ich automatycznie.
- Uwzględniaj możliwą szybkość pracy rozdrabniarki i nie przeciążaj jej.
- Aby zapobiec zatkaniu urządzenia rozdrabniaj zwiędłe, składowane od kilku dni odpady ogrodowe
na zmianę z cienkimi gałęziami.
- Przed rozdrobnieniem oczyść korzenie z resztek ziemi i kamyków.
- Nie rozdrabniaj miękkich, wilgotnych materiałów, takich jak odpady kuchenne lecz kompostuj je od
razu.
- Zachowaj kilka suchych gałęzi na koniec, aby wykorzystać je do oczyszczenia urządzenia.
- Wyłączaj urządzenie dopiero wtedy gdy cały materiał rozdrabniany przejdzie przez walce tnące. W
przeciwnym razie przy ponownym włączaniu urządzenia może dojść do zablokowania walca tnącego.
- Ciężki materiał lub duże gałęzie mogą blokować rozdrabniacz podczas pracy ciągłej.
- Miękki materiał taki jak liście czy miękka kora mogą blokować otwór wrzutowy.
- Zawsze wkładaj materiał od prawego rogu leja wrzutowego.
- Upewnij się, że w materiale do rozdrabniania nie ma kamieni, drutów czy innych niebezpiecznych dla
rozdrabniacza przedmiotów.

Regulacja deflektora
Optymalny odstęp między deflektorem (2) a nożem (1) wynosi 0-0.5mm.
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Z prawej strony nasady rozdrabniającej znajduje się gałka regulacyjna (3).

Należy przekręcić gałką w prawo by przybliżyć deflektor do noża. Przekręcenie gałki o połowę obrotu
ustawi odstęp na 0,5 mm.
Metoda regulacji deflektora: uruchom rozdrabniacz, następnie powoli przekręcaj gałkę (3) w prawo.
Zatrzymaj regulację gdy usłyszysz hałas cięcia wydawany przez nóż i deflektor. Taki odstęp jest
optymalny.
Wskazówka: Dystans nie może być za mały, inaczej nóż zniszczy deflektor.

7. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE
Uwaga! Prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji obsługi muszą być wykonywane przez
autoryzowany serwis naprawczy. Stosuj tylko oryginalne części zamienne.
Uwaga! Przy obchodzeniu się z nożem noś rękawice.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych i oczyszczania wyłącz
urządzenie, wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka i zaczekaj, aż nóż się zatrzyma.

Ogólne prace z zakresu konserwacji i oczyszczania
Uwaga! Nie myj rozdrabniarki strumieniem wody
- Zawsze utrzymuj urządzenie, kółka i otwory wentylacyjne w czystości. Do oczyszczania używaj
szczotki lub szmatki, ale nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj czy rozdrabniarka, a przede wszystkim jej elementy
zabezpieczające, nie wykazują braków takich jak np. luźne, zużyte bądź uszkodzone części.
Sprawdzaj czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są dobrze przykręcone.
- Sprawdzaj czy osłony i elementy zabezpieczające nie są uszkodzone i czy są one dobrze
zamocowane. W razie potrzeby wymień je na nowe.
- Części zamienne możesz zamówić w naszym Centrum Serwisowym www.krysiak.pl (tel. 61 650 75
39). Przy zamówieniu koniecznie podaj typ maszyny i nr pozycji z rysunku technicznego.

8. PRZECHOWYWANIE
- Użyj ściereczki bądź miękkiej szczotki do wyczyszczenia urządzenia przed przechowywaniem.
Najlepiej czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Otwory wentylacyjne utrzymuj w czystości.
- Przechowuj urządzenie w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie zawijaj urządzenia w worki
nylonowe, może w nich powstawać wilgoć.
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z
przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.
Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.
Należy oddać zużyte urządzenie elektryczne w punkcie recyklingu.
Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie
oddzielić i poddać wybiórczej utylizacji. Spytaj w naszym Centrum Serwisowym o
szczegóły.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Silnik nie pracuje

Urządzenie nie
wciąga odpadów
ogrodowych
Materiał nie jest
dobrze rozdrobniony
na kawałki

11.

Możliwa przyczyna
Pojemnik na rozdrobniony
materiał w nieprawidłowej
pozycji
Brak zasilania prądem
Wyłącznik bezpieczeństwa w
pojemniku na rozdrobniony
materiał nie jest zablokowany
Walec tnący obraca się do tyłu
Rozdrabniany materiał jest za
miękki
Walec tnący jest zablokowany
Płytka dociskowa (deflektor)
nie jest prawidłowo ustawiona

Rozwiązanie
Wsuń pojemnik na rozdrobniony materiał i
ustaw wyłącznik bezpieczeństwa na
pojemniku w pozycji ON
Sprawdź gniazdko, kabel, przewody
sieciowe, wtyczkę; w razie potrzeby zleć
naprawdę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Ustaw wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji
ON.
Zmień kierunek obrotu
Dosuń materiał kawałkiem drewna lub
rozdrobnij kilka suchych gałęzi
Usuń blokadę
Wyreguluj płytkę dociskową (deflektor)

GWARANCJA

Na niniejsze urządzenie udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. W przypadku użytkowania zarobkowego
i urządzeń wymiennych obowiązuje skrócony okres gwarancji. Szkody wywołane naturalnym
zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą są wykluczone z zakresu gwarancji. Niektóre
części konstrukcyjne ulegają normalnemu zużyciu i są wykluczone z zakresu gwarancji są to walec
tnący i płytka dociskowa.
Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest ponadto przestrzeganie podanych w
instrukcji wskazówek dotyczących oczyszczania, konserwacji i napraw urządzenia. Szkody wywołane
wadami materiałowymi lub produkcyjnymi zostaną bezpłatnie usunięte lub wymianę w przypadku
braku możliwości naprawy urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia wzgl. jego rozebranie
albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione powodują wygaśnięcie gwarancji.
Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego
urządzenia wraz z dowodem zakupu i gwarancji naszemu Centrum Serwisowemu. Naprawy nie objęte
gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. Centrum serwisowe chętnie
sporządzi odpowiedni kosztorys. Przyjmujemy tylko urządzenia nadesłane w odpowiednim
opakowaniu. Ryzyko związane z transportem ponosi nadawca.
W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone
urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia
wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem. Uprawnienia
wynikające z gwarancji należy realizować na podstawie dołączonej karty gwarancyjnej
urządzenia!
Utylizację Twojego urządzeń przeprowadzimy bezpłatnie.
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12.

DANE TECHNICZNE

model
Napięcie
Moc silnika
Tryp pracy
Prędkość obrotowa przy pracy jałowej
Grubość rozdrabnianych gałęzi
Waga
Pojemność pojemnika
Tryb zabezpieczenia

13.

LR2505 (LSG2505-3)
230V-240V~50 Hz
2500W
S6 (40%) –praca ciągła bez obciążenia maksymalnego
40 obr/min
Średnica do 40mm
30 kg
60 l
IPX4

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY
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14.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Produkt: Rozdrabniacz elektryczny Faworyt 2500W 230-240V~50Hz
Model: LSG2505-3
Nr seryjne: 20121020xxxx – 20121020xxxx
My, (BHU A.Krysiak, 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6) oświadczamy, że powyżej oznaczone
produkty są zgodne następującymi Dyrektywami UE
2006/95/EC –Dyrektywa dot. Niskiego napięcia
2006/42/EC –Dyrektywa Maszynowa
2004/108/EC –Dyrektywa dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej
-Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa 90,3 dB(A)
k=2,83 dBA
-Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa 93 dB(A)
-Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora Lpa 80,6 dB(A) k=3dB(A)
-Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego 83,6 dB(A)
Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC & 2005/88/EC

Normy i dane techniczne z :
EN 60335-1/A14:2010
EN 13683/A2:2011
EN 62233:2008
EN 55014-1/A1:2009
EN 55014-2/A1:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000
Jednostka notyfikująca: TUV SUD Product Service Ltd., Ridlerstr. 65, 80339 Munchen
(NB0123)
Nr certyfikatu: M8A 11 06 57725 212
Podpis osoby upoważnionej przez producenta:

Data i miejsce
15.04.2011, Baranowo

Za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
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