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Sisukord 

Sümbolite tähendus 
HOIATUS! 
Vigastuste riski vähendamiseks 
lugege kasutusjuhendit! 

Kandke peakaitsmeid! 

Kandke kaitseprille ja 
kõrvaklappe! 

Hoidke käed lõikeriistast eemal! 

Hoiatus! Seade ei kaitse 
elektrilöökide vastu, kui see 
peaks puutuma kokku voolu all 
olevate juhtmetega! 
Hoidke voolu all olevatest 
juhtmetest või nendega kokku 
puutuvatest objektidest vähemalt 
10 m kaugusele. 

Märkus 
Järgige juhtkäepideme kasutusjuhendis 
olevaid sümboleid. 

Ohutus

Enne seadme esmakordset kasutamist 
lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja 
järgige juhiseid. Hoidke see juhend alles 
juhuks, kui seda läheb hiljem vaja või 
seade antakse üle uuele kasutajale. 

HOIATUS! 
HOIATUS Lugege kõiki elektritööriistaga 
kaasasolevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid 
ja tehnilisi üksikasju. Vastasel juhul võib 
tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja/või 
tõsised vigastused. 
Hoidke kõik hoiatused ja juhised alles. 
→ Ohutusjuhistes kasutatav mõiste 

„elektritööriist“ viitab elektriga töötavatele 
elektritööriistadele (toitejuhtmega) ja akuga 
elektritööriistadele (toitejuhtmeta). 

→ Enne esmakordset kasutamist lugege 
ohutusteavet! 
Kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste eiramine 
võib põhjustada seadme kahjustumist ning 
ohtu kasutajale ja teistele isikutele. 

→ Kõigil seadme esmase seadistamise, 
kasutamise ja hooldusega seotud isikutel 
peab olema vastav kvalifikatsioon. 

Volitamata muudatuste või ümberehituste 
tegemine ei ole lubatud 
Ärge muutke seadet, ega ehitage seda ümber 
muuks masinaks. Selliste muudatuste tagajärjeks 
võivad olla isikuvigastused ja töötõrked. 
→ Seadet tohivad remontida ainult vastava 

väljaõppega isikud. Kasutage alati 
originaalvaruosi. See tagab seadme 
ohutuse. 

Teabesümbolid selles juhendis 

Selles juhendis olevad märgid ja sümbolid peaksid 
aitama teil juhendit ja seadet kiiresti ja ohutult 
kasutada. 
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Ohutusteave 

Ohutus

Ohtliku olukorra tekkimine on väga 
tõenäoline ja kui meetmeid ei järgita, on 
tagajärjeks rasked vigastused ja isegi 

 

OHT! 

Ohu tüüp ja allikas! 
Eiramise tagajärjed 
 Meede ohu vältimiseks

OHT! 

Võib tekkida ohtlik olukord, mille tagajärjeks on 
varakahju. 

Tähelepanu! 

Võib tekkida ohtlik olukord ja kui 
meetmeid ei järgita, võivad tagajärjeks 
olla kerged või väiksemad vigastused. 

ETTEVAATUST! 

Võib tekkida ohtlik olukord ja kui 
meetmeid ei järgita, võivad tagajärjeks 
olla rasked vigastused ja isegi surm. 

HOIATUS! 

Ohutus tööalal Isiklik ohutus 
a) Hoidke tööala puhta ja hästi
valgustatuna. Koristama või pimedad alad on 
ohtlikud. 
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub 
kergsüttivaid vedelikke, gaase või tolmu. 
Elektritööriistad põhjustavad sädemeid, mis 
võivad aurud või tolmu süüdata. 
c) Hoidke lapsed ja muud isikud tööalast
eemal. 

Elektriohutus 
a) Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse
eest. Sellesse sattuv vesi suurendab 
elektrilöögi ohtu. 

a) Püsige seadme kasutamise ajal valvel ja
kasutage kainet mõistust. Ärge kasutage 
elektritööriista, kui olete väsinud või 
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Ka 
hetkeline tähelepanu hajumine võib tuua 
kaasa tõsiseid isikuvigastusi. 
b) Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kasutage elektritööriista kasutamise ajal 
alati silmade kaitsevahendeid. Sobivad 
kaitsevahendid, nagu mask, 
libisemisvastased jalatsid, kiiver või 
kõrvaklapid, vähendavad vigastuste riski. 
c) Vältige tahtmatut käivitamist.
Elektritööriista kandmisel sõrme lülitil hoides 
või sisselülitatud seadme vooluvõrku 
ühendamisel võivad tagajärjeks olla 
õnnetused. 

Ohutus

Märkus 
Teave seadme kõige tõhusama ja 
praktilisema kasutamise tagamiseks. 

→ Töösamm 
Nõuab mingi toimingu sooritamist. 

 Tulemus 
Järjestikuste töösammude tulemus. 

[1] Osa number 
Osade numbrid on tekstis nurksulgudes [ ]. 

Joonised on tähistatud tähtedega ja neile 
viidatakse tekstis 
vastava tähe abil. 

1 Töösamm 
Ettenähtud tegevuste jada on 
tekstis nummerdatud. 

Hoiatusteabe ohutasemed 

Selles kasutusjuhendis kasutatakse potentsiaalselt 
ohtlike olukordade tähistamiseks järgmisi 
ohutasemeid: 

Ohutusteave 
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Ohutusteave 

Ohutusteave 

d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimiseks kasutatud
tööriistad. Elektritööriista pöörlevate osade
külge jäänud mutrivõti või muu tööriist võib
põhjustada isikuvigastusi.

e) Ärge sirutage käsi liiga kaugele ette.
Veenduge alati, et teie jalgealune on kindel
ja suudate hoida tasakaalu. Sedasi saate
elektritööriista ootamatuste korral paremini
kontrollida.

f) Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraid
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
liikuvatest osadest eemal. Pikad juuksed,
avarad riided ja ehted võivad liikuvate osade
vahele takerduda.

g) Ärge tekitage endale vale turvatunnet ja
eirake elektritööriistade ohutusnõudeid isegi
siis, kui olete elektritööriista pikka aega
kasutanud. Hooletu tegutsemine võib
põhjustada tõsise vigastuse kõigest sekunditega.

Akutööriistade kasutamine ja hooldus 

a) Ärge kasutage tööriista käsitsemisel liigset
jõudu Kasutage oma töö jaoks mõeldud
elektritööriista. Õige elektritööriist täidab oma
ülesandeid paremini ja ohutumalt ning vajaliku
kvaliteediga.

b) Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti ei
tööta. Mis tahes elektritööriist, mida pole
võimalik lüliti abil kontrollida, on ohtlik ja selle
peab remontima.

c) Ühendage elektritööriista pistik vooluvõrgust
lahti ja/või eemaldage aku (kui eemaldatav)
enne mis tahes seadistamist, lisatarvikute
vahetamist või ladustamist. Sellised ennetavad
meetmed vähendavad elektritööriista tahtmatu
käivitamise riski.

d) Hoidke elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas ja ärge lubage neid kasutada isikutel,
kes pole tööriista kasutamise või nende
juhistega tuttavad. Elektritööriistad on
kogenematute kasutajate käes ohtlikud.

e) Hooldage elektritööriistu ja nende tarvikuid.
Kontrollige osade joondust ja kinnitusi,
otsige jälgi kahjustustest ja teistest
probleemidest, mis võivad elektritööriista
tööd mõjutada. Kahjustatud elektritööriista
peab enne kasutamise jätkamist remontima.
Paljude õnnetuste põhjuseks on kehvasti
hooldatud elektritööriistad.

f) Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate lõiketeradega
elektritööriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on hõlpsam kontrollida.

g) Kasutage elektritööriista, lisatarvikuid ja
muid elemente vastavalt neile juhistele,
arvestades töötingimusi ja tehtava töö laadi.
Elektritööriista kasutamine ettenähtust muul
otstarbel võib põhjustada ohtliku olukorra.

h) Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad,
puhtad ning vabad õli- ja määrdeainetest.
Libedad käepidemed ja haardepinnad ei
võimalda elektritööriista ohutult kasutada ja
ootamatutes olukordades kontrollida.

Akutööriistade kasutamine ja hooldus 

a) Kasutage ainult tootja määratud laadijat.
Ühte tüüpi aku jaoks sobiv laadija võib koos
teise akuga kasutamisel tekitada tulekahjuriski.

b) Kasutage elektritööriistu ainult selleks
ettenähtud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastuste ja
tulekahju riski.

c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
muudest metallesemetest, nagu
kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad,
kruvid või muud väikesed metallesemed, mis
võivad luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Akuklemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi või tulekahju.

d) Kahjustumisel võib akust lekkida vedelikku;
vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuutumisel loputage veega. Silma
sattumisel otsige kohe arstiabi. Akust väljuv
vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

e) Ärge kasutage akut või tööriista, mis on
kahjustatud või mida on muudetud.
Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda
ettearvamatult, põhjustades tulekahju,
plahvatuse või vigastuste riski.

f) Ärge laske akul või tööriistal puutuda kokku
tulega
või kasutage/ladustage seda väga kõrge
temperatuuriga keskkonnas. Kokkupuude
tulega või temperatuuriga üle 130 °C võib
põhjustada plahvatuse.

g) Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige
akut ega tööriista väljaspool juhistes
määratud temperatuurivahemikku. Vale
laadimismeetod või laadimine ettenähtud
vahemikust väljapoole jääval temperatuuril võib
akut kahjustada ja suurendada tulekahjuriski.

Hooldus 

a) Laske oma elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult
identseid varuosi. See tagab elektritööriista
ohutuse säilimise.

b) Ärge kunagi hooldage kahjustatud akusid.
Akusid tohivad hooldada ainult tootja või
volitatud teenusepakkujad.
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Ohutusteave 

Ohutusteave 

Hekitrimmeri ohutusjuhised 
 Hoidke kõik kehaosad terast eemal. Ärge

eemaldage kärbitud materjali või hoidke
lõigatavat materjali, kui seadme lõiketera
töötab. Lõikekoost jätkab liikumist ka pärast
seadme väljalülitamist. Tähelepanu kasvõi
hetkeks hajumise tagajärjeks võivad olla tõsised
vigastused.

 Kandke hekitrimmerit selleks ettenähtud
käepidemest ja ainult pärast selle
väljalülitamist. Vältige kogemata toitelüliti
vajutamist. Hekitrimmeri nõuetekohane
kandmine vähendab tahtmatu käivitamise ja
sellest põhjustatud isikuvigastuste riski.

 Enne hekitrimmeri transportimist või
ladustamist paigaldage alati terakaitse.
Hekitrimmeri nõuetekohane käsitsemine
vähendab tahtmatu käivitamise ja sellest
põhjustatud isikuvigastuste riski.

 Ummistust põhjustava materjali
eemaldamisel või seadme hooldamisel
veenduge, et kõik toitelülitid on välja lülitatud
asendis ja aku on eemaldatud või lahti
ühendatud. Hekitrimmeri tahtmatu käivitumine
selle puhastamise või hooldamise ajal võib
põhjustada tõsiseid isikuvigastusi.

 Hoidke hekitrimmerit ainult selle isoleeritud
haardepunktidest, kuna tera võib puutuda
kokku peidetud juhtmetega. Voolu all olevate
juhtmetega kokku puutumisel satub voolu alla ka
hekitrimmer ja tagajärjeks võib olla elektrilöök.

 Vältige toitejuhtmete ja muude juhtmete
sattumist tööalale. Toitejuhtmed võivad olla
peidus heki või põõsaste taga ja jääda kogemata
tera ette.

 Ärge kasutage hekitrimmerit halva ilmaga,
eriti kui on äikesetormi oht. See vähendab
välgutabamuse riski.

Täiendavad hekitrimmeriga seotud 
ohutusjuhised: 
 Elektrilöögi riski vähendamiseks ärge

kasutage hekitrimmerit elektriliinide
läheduses. Kontakt elektriliinidega või
kasutamine nende lähedal võib põhjustada
tõsiseid vigastusi või elektrilöögi.

 Hoidke hekitrimmerist alati mõlema käega.
Sedasi on teil masina üle parem kontroll.

 Kandke hekitrimmeri käsitsemise ajal
peakaitset. Kukkuvad materjalid võivad
põhjustada tõsiseid isikuvigastusi.

Enda ja teiste kaitse 
 Ärge kasutage trimmerit, kui selle vahetus

läheduses on inimesi (eriti lapsi) või loomi.
Veenduge, et lapsed ei mängiks trimmeriga.

 Lõpetage seadme kasutamine, kui läheduses
on inimesi (eriti lapsi) või loomi.

 Seadet ei tohi kasutada lapsed ega piiratud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või vajaliku kogemuseta või
teadmisteta isikud. Samuti peavad inimesed
enne seadme kasutamist tutvuma selle
kasutusjuhendiga. Kasutajate miinimumvanus
võib olla määratud kohalike või riiklike
õigusaktidega.

 Lülitage mootor sisse ainult siis, kui teie
jalad ja käed on lõikekoostust ohutus
kauguses.

 Ühendage seade alati toiteallikast lahti, kui
jätate selle järelevalveta või hakkate
ummistust eemaldama.

 Kandke hekitrimmeri kasutamise ajal alati
vastupidavaid jalatseid ja pikki pükse ning
muid sobivaid isikukaitsevahendeid
(kaitseprillid, kaitsekindad, kõrvaklapid,
kiiver jne). Isikukaitsevahendite kasutamine
vähendab vigastuste ohtu. Ärge kandke avaraid
riideid vms, mis võivad lõikekoostu takerduda.

Enne kasutamist 
 Enne kasutamist veenduge, et olete

hekitrimmeri, selle funktsioonide ja
juhtseadistega tuttav.

 Ärge kasutage ühtegi tööriista, mille lüliti on
defektne ja mida ei saa enam sisse ega välja
lülitada. Selle peab remontima kvalifitseeritud
ekspert või töökoda.

 Ärge kunagi kasutage seadet, mille kaitsed
või katted on kahjustatud või puuduvad.
Need peab remontima või välja vahetama
kvalifitseeritud ekspert või töökoda.

 Enne seadistamist või puhastamist lülitage
seade välja ja eemaldage aku või akuga
juhtkäepide.

 Ärge kasutage defektse või väga kulunud
lõikekoostuga hekitrimmerit. Need peab
remontima või välja vahetama kvalifitseeritud
ekspert või töökoda.
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Ohutusteave 

Ohutusteave 

Soovitused kasutamiseks 
 Lugege ja järgige laadija ja juhtkäepideme

kasutusjuhendit.
 Ärge kunagi jätke hekitrimmerit pauside ajal

järelevalveta; hoidke seda kindlas kohas.
 Hoidke hekitrimmer sisselülitamise ajal

hekiga paralleelselt, vastasel juhul tekib
vigastuste risk.

 Lisaks hoidke töötamise ajal tööriista
endast ohutus kauguses.

 Kandke sobivaid kaitseprille, kiivrit ja
kõrvaklappe!

 Tagurpidi liikudes olge eriti ettevaatlik.
Komistusoht!

 Lülitage seade kandmise ajaks välja.
 Ärge hiilige mööda seadme

ohutusfunktsioonidest ega üritage neid
muuta (nt teipides lüliti alla).

 Veenduge töötamise ajal, et teie jalgealune
on kindel.

 Olge alati teadlik oma ümbrusest ja
võimalikest ohtudest, mida te ei pruugi
seadme müra tõttu kuulda.

 Vaadake hekk üle, nt kas hekist jookseb läbi
võrkaed jne.

 Hoidke tööriista alati kindlalt kahe käega.
Vibratsiooniga seotud teave: 
 Vibratsioon võib põhjustada närvikahjustusi

ning kahjustada käte vereringet.
 Külmaga töötades kandke sooja riideid ning

hoidke käed soojas ja kuivana.
 Tehke pause.
 Kui märkate, et teie sõrmede või käte nahk

muutub tundetuks, suriseb, valutab või
tõmbub valgeks, lõpetage seadme
kasutamine ja vajadusel konsulteerige
arstiga.

 Mõõdetud vibratsioonitaseme väärtused:

• Mõõtmisel kasutati standardseid
katsemeetodeid.

• Võimaldab hinnata elektritööriistade mõju ja
võrrelda seda teiste elektritööriistadega.
Olenevalt kasutustingimustest, elektritööriista
või selle tarvikute seisukorrast võib tegelik
vibratsioon olla suurem või väiksem. Mõju
hindamisel võtke arvesse tööpause ja etappe,
kui tööriist on vähendatud koormuse all. Pange
paika kaitsemeetmed, nt asjakohaselt
kohandatud hinnangutel põhinevad
korralduslikud meetmed.

Pärast kasutamist 
 Lülitage seade välja, eemaldage juhtkäepide

ja kontrollige seadet kahjustuste suhtes.
Tähelepanu, oht! Lõiketera jätkab liikumist!

 Kui teil on vaja seadet puhastada või
hooldada, lülitage see välja ja eemaldage
juhtkäepide.

 Oodake alati lõiketera peatumiseni.
 Kaitsevarustust tohib eemaldada ainult siis,

kui mootor seisab ja juhtkäepide on
eemaldatud.

 Veenduge, et ventilatsiooniavad oleksid
puhtad.

 Ärge puhastage hekitrimmerit veega.
 Pärast kasutamist ja enne seadme hoiule

panemist paigaldage alati kaitsekate.

Üldine ohutusteave 
 Varuosad peavad vastama tootja nõuetele

Seetõttu kasutage ainult originaalvaruosi või
tootja poolt lubatud varuosi. Osade vahetamisel
järgige alati asjakohaseid juhiseid. Enne mis
tahes töid eemaldage alati akuga juhtkäepide.

 Remonditöid tohib teha kvalifitseeritud
spetsialist või töökoda. Spetsialiseerunud
teeninduste aadressid leiate meie veebilehelt.

 See hekitrimmer on mõeldud hekkide
hooldamiseks eramajapidamistes. Seadet
tohib kasutada ainult
ettenähtud otstarbel, kuna vastasel juhul võite
ennast või teisi isikuid vigastada.

 Kasutage elektritööriistades ainult selleks
otstarbeks mõeldud akusid. Teiste akude
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja
tulekahju.

 Isegi kõikide ohutus- ja kasutusjuhiste
järgimisel jääb alati alles vigastuste ja
varakahju risk. Ärge seda unustage!

 Ärge kasutage seadet saju ajal või tormiohu
korral.

 Vahetage kõik seadmel olevad kulunud või
kahjustatud teabesildid välja.

 Kasutage ainult akusid/juhtkäepidemeid ja
laadijaid, mille tootja on heaks kiitnud.
Akude/juhtkäepidemete ja laadijate tehnilised
üksikasjad leiate juhendiga kaasasolevast EÜ
vastavusdeklaratsioonist.
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Kasutage aku laadimiseks ainult tootja 
heaks kiidetud laadijat. Lubatud laadijad 
on täpsustatud EÜ vastavus-
deklaratsioonis. 

HOIATUS! 

Aku on juba osaliselt laetud. Enne seadme 
esmakordset kasutamist laadige aku selle tõhusa 
toimimise tagamiseks täis. 

Tähelepanu! 

Aku on püsivalt juhtkäepideme külge 
paigaldatud. 

ETTEVAATUST! 

Kasutusotstarve 

Kasutusotstarve 

Hekitrimmer on mõeldud ainult hekkide ja põõsaste 
hooldamiseks, kusjuures lõigatava oksa paksus ei 
tohi olla rohkem kui 16 mm. 
Hekitrimmer pole mõeldud äriotstarbeliseks 
kasutuseks ja seda võib kasutada koduaias. 
Muul moel kasutamine ei ole otstarbekohane. 
Kasutaja vastutab väärkasutamisest 
põhjustatud kahjude eest. 

Vale/mitteotstarbepärane kasutamine 

Hekitrimmerit ei tohiks kasutada üld-
kasutatavates asutustes, parkides, 
spordiväljakutel, teedel ega põllumajanduses või 
metsanduses. 

Juhtseadised 

Juhtseadised   I 
1 Lukustusnupp 
2 Sisse/väljalülitusnupp käepidemel 
3 Käepide 
4 Ala käega haaramiseks/valikulise keskmise 

käepideme kinnituskoht 
5 Juhtkäepide* (sisseehitatud akuga) 
6 Lukustusnupp 
7 Lõiketera 
8 Löögikaitse 
9 Kaitsekate 

10 Töönurga reguleernupp 
*Vajalik käituselement (pole komplektis)

Asukoht 

Andmesilt asub tööriista 
korpusel. 

Märkus 
Sildil on sertifikaadi staatus. Seda 
ei tohi kunagi muuta või eemaldada. 

Struktuur H 
1 Tootja 
2 Seadmerühm 
3 Mudeli nimi 
4 Nimipinge, voolu tüüp 
5 Kaal 
6 Kasutusest kõrvaldamist puudutav märkus 
7 Tootmisaasta 
8 Garanteeritud helivõimsuse tase 
9 CE-märgis 

10 Mudeli number 
11 Seerianumber 

Kaitseseadised 

Kaitseseadised  I 
Löögikaitse [8] 
Kaitsepiire kaitseb teid ebameeldivate põrutuste 
eest, nt kui seade põrkab (sein, põrand) tahke 
objekti tabamisel tagasi. 

Täiendavad dokumendid 

Veenduge, et laadija ja juhtkäepidemega 
kaasasolevad juhendid oleksid 
kättesaadaval. Lugege need enne 
seadme kasutamist läbi ja tehke endale 
selgeks. 

Aku laadimine 

→ Aku laadimisel peab järgima täiendavates 
dokumentides toodud juhiseid. 
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Lõiketööriistast tingitud vigastuste risk. 
 Enne seadistamist peab seadme

mootor olema peatunud ja
lõiketööriist ise peatunud.

 Enne mis tahes tööde tegemist
seadme juures eemaldage kõigepealt
akuga juhtkäepide.

HOIATUS! 

Kasutamine 

Töönurga muutmine D Seadme sisselülitamine B 

Seadmel on 7 erinevat töönurka. Sedasi pääsete 
hõlpsasti ligi ka probleemsetele ja raskesti 
ligipääsetavatele kohtadele. 
→ Hoidke seadistusnuppu all 1. 
→ Valige sobiv tööasend 2. 
→ Vabastage seadistusnupp. 
 Hekitrimmeri seadistusnupu aktiveerumisel kostub 

klõpsatus. 

Hekitrimmeri ühendamine 
juhtkäepidemega 🗵🗵
→ Vajutage juhtkäepidemel olev lukustusnupp [A] 

alla ja sisestage juhtkäepide trimmeri 
vastavasse pessa, kuni kuulete nupu [B] 
lukustumisele viitavat klõpsatust 12. 

Märkus 
Juhtkäepidemele saab juurde osta 
keskmise käepideme. Lisateavet ja 
kokkupanekujuhised leiate juhtkäepideme 
kasutusjuhendist. 

Kasutamine 

Tööaeg 

Järgige kohalike eeskirjadega kehtestatud lubatud 
tööaegu. 
Uurige kohalike asutuste käest võimalike tööaja 
piirangute kohta. 

→ Eemaldage kaitsekate. 
→ Vajutage käepidemel 1 olevat lukustusnuppu [A]. 
→ Vajutage samal ajal käepidemel 2 olevat 

sisse/väljalülitusnuppu [B]. 
→ Vabastage lukustusnupp. 
 Seade hakkab tööle. 

Seadme väljalülitamine B 
→ Vabastage käepidemel olev sisse/väljalülitusnupp. 
 Seade lülitatakse välja. 

Märkus 
Lõiketera jätkab pärast väljalülitamist veidi 
aega töötamist. 

Märkus 
Lukustusnupp liigub sisse/väljalülitusnupu 
vabastamisel automaatselt algasendisse. 

Kasutamine F  G 

Soovitused lõikamiseks 

- Austage lindude pesitsusaega! 
- Ideaalne heki kuju on trapets, mis võimaldab 

valgusel ja õhul pääseda kõikide heki osadeni. 
- Noore heki kasvu soodustamiseks peaks lõikama 

uued võrsed lühemaks ainult poole võrra. 
- Kui hekk on saavutanud soovitud kõrguse võib 

võrsed täielikult ära lõigata. 
- Ühtlase kõrguse saavutamiseks võite vedada 

soovitud kõrgusele nööri ja lõigata seda järgides. 
Lõikamisaeg 

Lehtpuud 

Igihaljas hekk 

Mai/juuni ja oktoober 
(kärpige talvel umbes 1/3 
võrra kogukõrgusest). 
Aprill ja oktoober 

Okaspuud Aprill ja oktoober 
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 Veenduge, et nupp oleks korralikult lukustunud.
Tähelepanu! 

Vigastuste ja materjalikahju risk. 
 Hoidke hekitrimmerit tööasendis, nagu

on kujutatud joonisel C.
 Hoidke seadmest selle kasutamise ajal

alati mõlema käega. Üks käsi hoiab
käepidemest, teine juhtkäepideme
ettenähtud kohast või valikulisest
keskmisest käepidemest.

 Veenduge alati, et teie tööasend on
turvaline.

HOIATUS! 

ET 



Ärge lõigake surnud oksi või sarnaseid kõvu 
objekte. 

Tähelepanu! 

Vigastuste ja materjalikahju risk. 
 Enne puhastamist või hooldamist

lülitage seadme mootor alati välja ja
oodake lõiketera peatumiseni.

 Enne mis tahes tööde tegemist
seadme juures eemaldage kõigepealt
akuga juhtkäepide.

 Ärge puhastage seadet veega.
 Remondi- ja hooldustöid võib teha

ning ohutusseadiseid välja vahetada
ainult kvalifitseeritud spetsialist või
töökoda.

 Keti käsitsemisel kandke
kaitsekindaid.

HOIATUS! 

Lõiketööriistast tingitud vigastuste risk. 
 Enne transportimist või ladustamist

lülitage seade välja ja oodake
lõiketööriista peatumist.

 Enne seadme transportimist või
ladustamist eemaldage juhtkäepide.

 Pärast kasutamist ja enne seadme
hoiule panemist paigaldage alati

 

HOIATUS! 

Hooldus 

Märkus 
Proovige mitte lõigata oksi, mis on 
paksemad kui 16 mm. Paksemad oksad 
peaks lõikama õigele pikkusele oksakääride 
abil. 

Horisontaaltasandil lõikamine F 

→ Seadke lõiketera nurk 5° ja 10° vahele. 
→ Liigutage trimmerit lõikamiseks küljelt-küljele. 

Vertikaaltasandil lõikamine G 
→ Seadke tera hekiga paralleelselt. 
→ Liigutage trimmerit lõikamiseks alt üles 

Püsivalt paigaldatud akuga juhtkäepideme 
eemaldamine E 
→ Lülitage seade välja. 
→ Vajutage juhtkäepidemel 1 olevat lukustusnuppu 

[A]. 
→ Tõmmake juhtkäepide hekitrimmeri pesast välja 

[B] 2. 

Hooldus 

Puhastamine 

→ Enne juhtkäepideme eemaldamist lülitage seade 
välja ja oodake lõiketööriista seiskumiseni. 

→ Puhastage trimmerit pärast iga kasutuskorda, 
pöörates erilist tähelepanu 
ventilatsiooniavadele. Kasutage puhastamiseks 
puhast kuiva riidelappi või, kui seade on väga 
määrdunud, harja. 

→ Puhastage lõiketera hoolikalt pärast iga 
kasutuskorda. 

→ Pärast kasutamist pihustage lõiketerale 
hooldusõli selle pika tööea tagamiseks. 
Võimalusel kasutage keskkonnasõbralikku 
määrdeainet. 

→ Ärge määrige trimmerit õliga kasutamise ajal. 
→ Heiktrimmeri õlitamiseks seadke see külili ja 

kandke lõiketerale õhuke kiht õli. 
→ Kui kasutate trimmerit järjest pikka aega, 

katkestage aeg-ajalt töö ja õlitage lõiketera. 

Transport ja ladustamine 

Transport 

→ Seadme transportimisel kinnitage see 
korralikult, et vältida seadme liikumist. 

Ladustamine 

→ Puhastage seade põhjalikult iga hooaja lõpus. 
→ Hoidke seadet alati kuivas ja ohutus kohas, kus 

lapsed sellele ligi ei pääse. 
→ Ladustage juhtkäepidet ja trimmerit eraldi. 
→ Hoidke juhtkäepidet kuivas ja jahedas. 

Soovituslik ladustamistemperatuur on 0–23 
°C. 

→ Hoidke hekitrimmer ja eriti selle plastist osad 
eemal pidurivedelikust, bensiinist, mineraalõli 
sisaldavatest toodetest, immutusõlidest jne. 
Need sisaldavad keemilisi aineid, mis 
kahjustavad seadme plastist osasid. 

→ Väetised ja muud aianduskemikaalid sisaldavad 
aineid, mis võivad hekitrimmeri metallosasid 
söövitada. Seega ärge hoidke trimmerit nende 
ainete läheduses. 
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Veaotsing 

Vigastuste ja materjalikahju risk. 
 Kahtluste korral võtke ühendust spetsialiseerunud teenindusega.
 Enne seadme ülevaatust või muid töid lülitage mootor välja ja eemaldage juhtkäepide.

HOIATUS! 

Veaotsing 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 
Seade lülitub 
välja 

Aku kuumeneb üle Laske akul jahtuda 
Aku on tühi Laadige akut 
Seade (elektroonika) kuumeneb 
üle 

Laske seadmel jahtuda ja vajadusel 
puhastage ventilatsiooniavad 

Ülevoolukaitse aktiveerub Probleemi kordumisel pöörduge 
teenindusse 

Seade ei lülitu 
sisse 

Aku on tühi Laadige akut 
Ülevoolukaitse aktiveerub Probleemi kordumisel pöörduge 

teenindusse 
Aku on liiga kuum või külm Laske akul jahtuda või 

soojeneda 
Aku on defektne Laske akut ja juhtkäepidet kontrollida 

spetsialiseerunud teeninduses 
Lõiketera 
kuumeneb üle 

Lõiketera on nüri Võtke ühendust teenindusega 
Puudulik määrdeaine kogus põhjustab suurt Õlitage lõiketera 
hõõrdumist 

Ebaühtlane töö, 
tugev vibratsioon 

Lõiketera on kahjustatud Võtke ühendust teenindusega 
Lõiketera kinnitus on lahti tulnud Võtke ühendust teenindusega 

Garantii 

Kõikides riikides kehtivad meie kohaliku ettevõtja 
või importija garantiitingimused. Garantii alusel 
kõrvaldame teie seadmega seotud probleemid 
tasuta seni, kuni nende põhjuseks on materjali- või 
tootmisdefektid. Garantiinõude esitamiseks võtke 
ühendust edasimüüja või lähima haruga. 

EÜ vastavusdeklaratsioon 

Seadmega seotud üksikasjad leiate 
juhendile eraldi lisatud EÜ 
vastavusdeklaratsioonist, mis moodustab 
juhendi lahutamatu osa. 

Keskkonnasõbralik kõrvaldamine 

Elektritööriistad, tarvikud ja pakendi peab 
kõrvaldama vastavalt kehtivatele 
keskkonnanõuetele. 

Akud/patareid: 
Akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka, 
põletada või vette visata. Akud peab 
koguma kokku ja need ringlusse võtma 
või keskkonnasõbralikult kasutusest 
kõrvaldama. 
Elektritööriistad (akudeta): 
Ärge visake vana elektritööriista 
olmejäätmete hulka. Viige see 
vastavasse kogumisasutusse. 
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769-26118A 

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Saksamaa 
Tel +49 6805 79-202 • Faks +49 6805 79-442 
www.WOLF-Garten.com • info@WOLF-Garten.com 

http://www.wolf-garten.com/
mailto:info@WOLF-Garten.com
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