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Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi przed pierwszym
uruchomieniem, aby uniknąć niewłaściwej
obsługi urządzenia. Przechowuj starannie
tę instrukcję obsługi, aby w każdej chwili
móc skorzystać z zawartych w niej
informacji.
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Nieprawidłowe obchodzenie się
z tym urządzeniem może
spowodować poważne zranienia!
-Przed rozpoczęciem pracy z
urządzeniem uważnie przeczytaj
całą instrukcję 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
zawartych w niej informacji.

Przestrzegaj zasad ochrony przed
hałasem i przepisów lokalnych.
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.
• Osoba obsługująca lub użytkownik
odpowiada za wszelkie wypadki lub
szkody poniesione przez innych ludzi
albo uszkodzenia ich własności.
• 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 tasiemkami.
• Używaj urządzenia tylko w otwartych
miejscach (tzn. nie używaj go w pobliżu
ścian czy innych sztywnych
przedmiotów) i na stabilnej, równej
powierzchni.
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• Nie używaj urządzenia na pokrytych
płytami lub brukowanych, posypanych
żwirem powierzchniach, gdzie odrzucony
materiał mógłby spowodować zranienia.
• Przed uruchomieniem należy sprawdzić,
czy wszystkie śruby, nakrętki, trzpienie i
inne elementy mocujące są dobrze
umocowane. Pokrywy i tarcze ochronne
muszą być zamontowane w
odpowiednich miejscach i znajdować się w
dobrym stanie. Uszkodzone lub
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 uprawnień
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 z bolcem
uziemiającym.
• Podczas używania na dworze
urządzenie musi być przyłączone do
gniazdka wyposażonego w element
ochronny zabezpieczający .
Praca z urządzeniem:

• Przed uruchomieniem urządzenia
upewnij się, że otwór wrzutowy jest pusty.
• Głowa i całe ciało muszą się znajdować
w bezpiecznej odległości od otworu
wrzutowego i strefy wyrzutu.
• Podczas pracy nie wkładaj rąk do leja
wrzutowego ani do kanału
wyrzutowego.. 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 metal, kamienie, szkło itd.
• 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 tabletki. Zawsze
dostatecznie wcześnie rób przerwy na
odpoczynek. Pracuj rozsądnie.
• Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę
kabla prądowego z gniazdka:
- podczas przerw w pracy i gdy nie
używasz urządzenia,
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
przy urządzeniu (oczyszczanie,
konserwacja),
- jeżeli kabel prądowy jest uszkodzony
albo splątany,
- gdy urządzenie jest zatkane,
- gdy przemieszczasz urządzenie albo
chcesz je podnieść,
- jeżeli do urządzenia dostaną się obce
przedmioty, przy anormalnych odgłosach
albo wibracjach (przez ponownym
uruchomieniem 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.
• Nie transportuj i nie przechylaj
urządzenia przy pracującym silniku.
• Wyłączaj urządzenie dopiero po jego
całkowitym opróżnieniu, ponieważ w
przeciwnym razie urządzenie może się
zatkać, co może uniemożliwić jego
uruchomienie.
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• Nie próbuj samodzielnie naprawiać
urządzenia, jeżeli nie posiadasz
wymaganych w tym celu kwalifikacji.
Wszelkie prace, które nie są podane
w niniejszej instrukcji obsługi, mogą być
wykonywane wyłącznie przez
autoryzowane przez nas punkty
serwisowe.
Bezpieczeństwo elektryczne
• Jeżeli podczas pracy zostanie
uszkodzony kabel, natychmiast 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 1,5 mm2, a w przypadku kabli
o długości powyżej 25 m – co najmniej
2,5 mm2. Przed użyciem zawsze odwijaj
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.

Opis ogólny
Opis działania
Rozdrabniarka ogrodowa posiada silnik
elektryczny dużej mocy z dodatkowymi
elementami zabezpieczającymi w postaci
hamulca, bezpiecznika
przeciwprzeciążeniowego 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. Funkcje elementów urządzenia
są podane w poniższym opisie.
Przegląd
1 Przycisk zabezpieczający
2 Włącznik-wyłącznik
3 Przycisk pracy naprzód/wstecz
4 Otwór wrzutowy
5 Wtyczka sieciowa
6 Śruba regulacyjna
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Kanał wyrzutowy
9 Stelaż jezdny
10 Kółka

Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do
rozdrabniania włóknistych lub
drewnianych odpadów organicznych z
gospodarstwa domowego i ogrodu.
Urządzenia 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.
Producent nie odpowiada za szkody
wywołane niezgodnym z przeznaczeniem
stosowaniem lub nieprawidłową obsługą
urządzenia.

Symbole na urządzeniu

1. Uwaga!
Przeczytaj instrukcję obsługi
2. Noś osłonę oczu i uszu
Noś rękawice ochronne
3 .Nie wystawiaj urządzenia na
deszcz
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Uwaga! W razie uszkodzenia kabla
sieciowego wyjmij wtyczkę z
gniazdka. Nie dotykaj kabla.
4. Uwaga! Niebezpieczeństwo
zranienia przez obrotowe walce
tnące.
Podczas pracy maszyny trzymaj
ręce i stopy z daleka od otworów.

Obsługa

5 .Uwaga! Niebezpieczeństwo
zranienia przez wyrzucone części!
Zachowaj bezpieczną odległość od
otworu wrzutowego i strefy
wyrzutu, trzymaj inne osoby z
daleka od obszaru zagrożenia.

Podnieś osłonę wtyczki i podłącz kabel
przedłużacza (rys. A, nr 5).

6 .Uwaga! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac przy urządzeniu wyjmij
wtyczkę sieciową z gniazdka.

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij - I
2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij - O
Po wyłączeniu urządzenie
pracuje jeszcze przez jakiś czas.

7. Gwarantowany poziom ciśnienia
akustycznego
Instrukcja montażu
Wyjmij urządzenie z kartonu.
Zakres dostawy
- Rozdrabniarka
- Stelaż jezdny (2 części)
- Oś
- 2 kółka z kołpakami
-Materiały montażowe(śruby itp.)

Uruchamianie
Uważaj, by napięcie sieciowe było
zgodne z danymi znajdującymi się na
tabliczce znamionowej.

Włączanie i wyłączanie
Otwór wrzutowy musi być pusty.

Zmiana kierunku obrotu
Przed zmianą kierunku obrotu
zawsze wyłączaj urządzenie i czekaj,
aż zatrzyma się walec tnący.

Naciśnij przycisk pracy naprzód
(praca ciągła)
Urządzenie rozdrabnia materiał

Montaż stelażu i kółek
1. Odwróć urządzenie.
2. Przykręć stelaż jezdny
załączonymi śrubami i nakrętkami
do spodu urządzenia.
3. Zamontuj oś i załóż na nią koła i
kołpaki kół.

Naciśnij przycisk pracy wstecz
(praca impulsowa)
Urządzenie uwalnia zakleszczony
materiał.
Gdy przełącznik znajduje się w pozycji
środkowej, urządzenie nie pracuje
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
Przy za wysokim obciążeniu urządzenie
wyłącza się automatycznie. Gdy silnik
ostygnie, naciśnij czarny przycisk
zabezpieczający (rys. A, nr 1) i ponownie
włącz urządzenie.
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Blokada ponownego rozruchu

Usuwanie blokad

Po przerwie w zasilaniu prądem i powrocie
napięcia sieciowego urządzenie nie włącza
się automatycznie.
Aby włączyć urządzenie, naciśnij - I

1. Naciśnij przycisk pracy wstecz i włącz
urządzenie. Walec tnący obraca się do
tyłu i zwalnia zakleszczony materiał.
Włącznik należy ewentualnie nacisnąć
kilka razy, aż do usunięcia blokady.
2. Aby kontynuować pracę, wyłącz
urządzenie, naciśnij przycisk pracy do
przodu i ponownie włącz urządzenie.
3. Jeżeli blokada nie daje się usunąć,
możesz zwiększyć odległość płytki
dociskowej od walca tnącego. W tym
celu obróć śrubę regulacyjną (rys. A, nr
6) w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara i uruchom
walec tnący w kierunku wstecznym,
zgodnie z opisem w punkcie 1. Po
zwolnieniu zakleszczonego materiału
należy ponownie wyregulować płytkę
dociskową (zob. rozdział Konserwacja i
oczyszczanie, Regulacja płytki
dociskowej).

Wskazówki dotyczące pracy
Ogólne wskazówki dotyczące pracy
• Przy rozdrabnianiu zachowuj
wystarczającą odległość od
urządzenia, ponieważ dłuższe gałęzie
mogą zostać odrzucone przy
wciąganiu.
• Ustaw odpowiedni pojemnik (np. kosz,
wiadro, pudełko tekturowe) pod kanałem
wyrzutowym, aby zebrać rozdrobniony
materiał.
• Trzymaj gałęzie przy wprowadzaniu,
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 rozdrobniony materiał przejdzie
przez walce tnące. W przeciwnym razie
przy ponownym włączaniu urządzenia
może dojść do zablokowania walca
tnącego.

Konserwacja i oczyszczanie
Prace, które nie zostały opisane
w tej instrukcji obsługi, muszą być
wykonywane przez autoryzowany
przez nas warsztat serwisowy.
Stosuj tylko oryginalne części.

Przy kontakcie z ostrymi
krawędziami noś rękawice.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac
konserwacyjnych i oczyszczania
wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę
sieciową z gniazdka i zaczekaj, aż
nóż się zatrzyma.
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Ogólne prace z zakresu oczyszczania i
konserwacji

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 lub
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 te części na nowe.
• -Przechowuj urządzenie w suchym
i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Nie zawijaj urządzenia w worki nylonowe,
może w nich powstawać wilgoć.
Regulacja płytki dociskowej
Płytka dociskowa jest ustawiona
fabrycznie
w prawidłowej pozycji, jej regulacja jest
wymagana tylko w razie zużycia. Zużycie
płytki można rozpoznać po tym, że
rozdrabniany materiał jest tylko zgniatany i
nie jest rozdrobniony na kawałki.
1. Naciśnij przycisk pracy naprzód i włącz
urządzenie (zob. Obsługa).
2. Powoli obracaj śrubę
regulacyjną (zob. rys. A, nr 6)
w kierunku ruchu wskazówek
zegara do chwil usłyszenia
odgłosu tarcia. Z kanału
wyrzutowego wypadają
niewielki wióry aluminiowe.
Unikaj niepotrzebnego zużycia
płytki dociskowej, spowodowanego jej
ustawieniem zbyt blisko walca.
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Usuwanie i ochrona środowiska
Jeżeli urządzenie nie jest Ci już potrzebne,
usuń go zgodnie z zasadami ochrony
środowiska.

Urządzeń elektrycznych nie należy
wyrzucać razem z odpadami
domowymi
Oddaj urządzenie w punkcie recyklingu.
Użyte do produkcji urządzenia części
plastikowe i metalowe mogą zostać od
siebie precyzyjnie oddzielone, a następnie
poddane utylizacji. Zwróć się po poradę do
naszego Centrum Serwisowego.
Gwarancja
Na niniejsze urządzenie udzielamy
24miesiącznej gwarancji. W przypadku
użytkowania zarobkowego obowiązuje
skrócony okres gwarancji do 12 miesięcy.
Szkody wywołane przez naturalne zużycie,
przeciążenie lub nieprawidłową obsługę są
wykluczone z zakresu gwarancji. Niektóre
części urządzenia, np. walec tnący i płytka
dociskowa, ulegają normalnemu zużyciu i
są wykluczone z zakresu gwarancji.
Warunkiem skorzystania z uprawnień
gwarancyjnych jest ponadto przestrzeganie
podanych w tej instrukcji obsługi
wskazówek dotyczących oczyszczania i
konserwacji urządzenia. Szkody wywołane
wadami materiałowymi lub produkcyjnymi
zostaną bezpłatnie usunięte .
Warunkiem skorzystania ze
świadczenia gwarancyjnego jest
przekazanie urządzenia wraz z dowodem
zakupu i gwarancji sklepowi, w którym
nabyto urządzenie.
Naprawy nie objęte gwarancją można
zlecać odpłatnie naszemu centrum
serwisowemu.

Nasze Centrum Serwisowe chętnie
sporządzi kosztorys naprawy.
Przyjmujemy tylko urządzenia, które
zostały
nam przysłane w odpowiednim
opakowaniu
z opłaceniem pełnego kosztu przesyłki.
Uwaga: W przypadku reklamacji
gwarancyjnej lub zlecenia naprawy
użytkownik powinien dostarczyć
oczyszczone urządzenie wraz z informacją
o usterce pod adres naszego punktu
serwisowego.
Części zamienne
Nabywaj części zamienne pod podanym
adresem serwisowym lub numerem
telefaksu: Przy zamawianiu części
koniecznie podaj numer pozycji na
rysunku .
Dane techniczne
Rozdrabniarka cichobieżna ....... LSG 2500
Znam. moc. pobierana ...................2500 W
Napięcie sieciowe................230V~, 50 Hz
Tryb pracy..................................S6 (40%)*
Klasa zabezpieczenia............................... I
Prędkość obrotowa przy
pracy jałowej ........................ 40 obr/min
Grubość gałęzi .......................... max. 40
mm
Ciężar..................................................26 kg
Poziom ciśnienia akustycznego
(gwarantowany) .................... 93 dB ,LWA
* Praca ciągła z obciążeniem
maksymalnym
(4 min. obciążenia - 6 min. praca jałowa)
Zmiany techniczne i optyczne mogą być
dokonywane bez zapowiedzi w ramach
procedur rozwoju technicznego. Wszelkie
wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji
obsługi są w związku z tym niewiążące.
W związku z tym wyklucza się wszelkie
roszczenia prawne zgłaszane na podstawie
tej instrukcji obsługi.
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