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Przeczytać instrukcję przed użyciem!

DE

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!
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PL: Opis części

DE: Bezeichnung der Teile

1. Włącznik
2. Uchwyt pomocniczy
3. Pokrętło mocujące (uchwyt obracany)
4. Pokrętło (regulacja długości)
5. Rura teleskopowa
6. Obudowa silnika
7. Wskaźnik zasięgu żyłki
8. Głowica tnąca
9. Osłona
10. Odciążnik przewodu
11. Żyłka tnąca
12. Pokrywa głowicy tnącej
13. Mechanizm blokujący (pokrywa głowicy)
14. Bębenek z żyłką
15. Przelotka (wylot żyłki)
16. Głowica tnąca - podstawa
17. Sprężyna
18. Przewód z wtyczką

1. Ein/Aus-Schalter
2. Zusatzhandgriff
3. Verriegelung (Griffdrehung)
4. Spannring (Höhenverstellung)
5. Teleskoprohr
6. Motorgehäuse
7. Pflanzenschutzbügel
8. Schneidkopf
9. Schutzabdeckung
10. Kabelzugentlastung
11. Schneidfaden
12. Schneidkopfdeckel
13. Verriegelung (Schneidkopfdeckel)
14. Spulenkörper
15. Öse (Fadenauslass)
16. Schneidkopf - Grundkörper
17. Feder
18. Netzleitung mit Stecker
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Piktogramy i ich objaśnienia
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Abbildung und Erklärung der Piktogramme
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PL
Nosić okulary ochronne!
Uwaga!
Przeczytać instrukcję obsługi!
Nie pracować w pobliżu zwierząt I innych ludzi!
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA! Ostrze tnące!
Nie używać podczas deszczu I gdy ziemie jest mokra!
W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki natychmiast odłączyć od źródła prądu!
Uwaga: Ochrona środowiska! To urządzenie nie może być oddane do odpadów komunalnych. Zutylizować w
wyznaczonych punktach.
Druga klasa ochrony
Potwierdza zgodność urządzenia z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 96 dB(A)
Uwaga na odrzucane przedmioty. Pracować z dala od osób postronnych. Utrzymywać dystans od innych osób!

DE
Augen- und Gehörschutz tragen!
Warnung!
Gebrauchsanweisung lesen!
Dritte aus dem Gefahrenbereich halten
VERLETZUNGSGEFAHR! Scharfes Messer!
Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen
Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Stecker ziehen!
Achtung Umweltschutz ! Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur
in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
9 Schutzklasse II, Doppeltisoliert.
10 Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
11 Garantierter Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
12 Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände. Anwesende fernhalten.
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Przycinarka trawnikowa
1. Dane techniczne
Model
Napięce znamionowe
Częstotliwość
Moc pobierana
Prędkość obrotowa
Szerokość cięcia
Średnica żyłki
Długość żyłki
Rodzaj głowicy		
Waga
Poziom ciśnienia akustycznego (2000/14/EC)
Wibracje (EN 50636-2-91:2014)

IGT 350
230
50
350
11.000
25
1,4
2x4
półautomatyczna
1,9
84 K=3,0 dB(A)
4,3 K=2,2 m/s²

V~
Hz
W
rpm
cm
mm
m
kg
dB (A)
m/s²

Tłumienie zakłóceń zgodnie z EN 55014 i EN 61000
Urządzenie jest zgodne z klasą bezpieczeństwa II/VDE 0700
Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej.
Urządzenie jest produkowane zgodnie z postanowieniami EN 60335-1 and EN 60335-2-91 I jest całkowicie zgodne
z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie produktów.

2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Emisja hałasu zgodna z Niemiecką ustawą o
bezpieczeństwie produktów (ProdSG) I europejską Dyrektywą Maszynową: poziom ciśnienia
akustycznego na miejscu pracy może przekraczać 80 dB(A). W takim przypadku operator
musi chronić narząd słuchu (np. nosić ochronniki
słuchu).
Uwaga: Ochrona przed hałasem! Sprawdzić lokalne przepisy przy w przypadku
używania urządzenia.
Uwaga: Używając narzędzi elektrycznych należy przestrzegać zasadniczych zaleceń bezpieczeństwa odnośnie przeciwdziałania porażeniom elektrycznym, zranieniom i zaprószeniu
ognia. Przed użyciem podcinarki należy przeczytać instrukcję i ją przestrzegać. Instrukcję
trzymać w pobliżu miejsca pracy.
Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z
najnowszą technologią I w zgodzie z uznanymi

regulacjami odnośnie bezpieczeństwa. Niemniej
jednak używanie urządzenia może powodować
ryzyko zagrożenia dla operatora lub osób trzecich oraz powodować szkody w urządzeniu i
innych obiektach.
Używać urządzenie w świadomy zasad bezpieczeństwa sposób we właściwych zastosowaniach tylko wtedy, gdy urządzenie jest w dobrym
stanie technicznym! W przypadku jakichkolwiek
usterek należy natychmiast naprawić urządzenia aby stworzyć warunki do bezpiecznej pracy!
Przeczytać instrukcję dokładnie. Zrozumienie
i przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń jest bardzo ważne
przed użyciem podcinarki po raz pierwszy. Beztroskie lub niewłaściwe użycie może powodować
poważne zranienia. Przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zaznajomić
się z urządzeniem przed pierwszym użyciem.

PL-2

PL | Instrukcja obsługi
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga: Używając elektronarzędzi należy
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa aby chronić siebie. Przeczytać całą instrukcję przed użyciem i
stosować się do jej zaleceń. Instrukcję
przechowywać w bezpiecznym miejscu.
1) Zalecenie dotyczące bezpiecznej obsługi
a) Nosić prawidłowo dobrane okulary ochronne,
zamknięte buty z podeszwą antypoślizgową,
rękawice, dopasowane ubranie i ochroną
uszu (ochronniki słuchu lub zatyczki)
b) Nieletni nie powinni obsługiwać podcinarki.
Nigdy nie należy pożyczać lub wynajmować
urządzenia bez instrukcji obsługi.
c) Nie pracować urządzeniem, gdy w pobliżu
znajdują się osoby postronne (zwłaszcza
dzieci) lub zwierzęta.
d) Pracować spokojnie I zachować czujność.
Pracować wyłącznie za dnia w warunkach
dobrej widoczności.
e) Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić
stan przewodu czy nie ma na nim znaków
uszkodzenia lub zużycia, Nie używać urządzenia w przypadku gdy przewód jest uszkodzony lub zużyty.
f) Nie używać zniszczonych przewodów, przedłużaczy, kontaktów, wtyczek lub głowic tnących.
g) Nieodpowiedzialne użycie może prowadzić
do zranienia rąk I nóg przez obracającą się
głowicę. Nie włączać urządzenia gdy ręce lub
nogi znajdują się w pobliżu głowicy tnącej.
h) Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia
przez obracającą się żyłkę tnącą. Po wymianie bębenka z żyłką lub wydłużeniu żyłki
urządzenie ustawić w pozycji roboczej przed
jego ponownym uruchomieniem.
i) Nigdy nie używać metalowych elementów
tnących.
j) Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
k) Przed przewożeniem, konserwacją lub naprawą urządzenia należy je zawsze odłączyć
od źródła prądu. Urządzeni musi być wtedy
wyłączone i odłączone od źródła prądu. W
ten sam sposób należy postępować przed regulacją lub czyszczeniem urządzenia.
l) Regularnie sprawdzać drożność szczelin
wentylacyjnych i w razie konieczności je wyczyścić.
PL-3

2) Konserwacja
a) Po skończeniu pracy i podczas przerw wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła
prądu. Dotyczy to także konserwacji! Dokonywać wyłącznie czynności konserwacyjnych
opisanych w niniejszej instrukcji.
b) Dzieci powinny być pod nadzorem aby być
pewnym, że nie bawią się urządzeniem.
c) Jakakolwiek inne czynności powinny być
dokonywane w serwisie.
d) Nigdy nie używać przecinarek do metalu.
e) Czyścić urządzenie regularnie.
f) Regularnie sprawdzać stan głowicy tnącej.
W przypadku zmiany charakteru pracy głowicy (np. wibracje, hałas) sprawdzić głowice
natychmiast w następujący sposób: wyłączyć
podcinarkę, trzymają mocno dotknąć głowicą
podłoża aż do jej zatrzymania. Następnie
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdzić
stan głowicy szukając jej pęknięć.
g) Uszkodzoną głowicę należy wymienić na
nową nawet gdy uszkodzenia są powierzchowne. Nigdy nie naprawiać uszkodzonej
głowicy.
h) Regularnie sprawdzać drożność szczelin
wentylacyjnych przy silniku I w razie potrzeby
należy je wyczyścić.
i) Elementy z plastiku czyścić wilgotną szmatką. Nie używać agresywnych środków czyszczących.
j) Nigdy nie polewać urządzenia!
k) Podcinarkę przechowywać wewnątrz w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
3) Ogólne zalecenia
1. Przeczytać instrukcję obsługi
2. Przed sprzedażą sprzedawca powinien zaprezentować jak obsługuje się urządzenie.
3. Przed użyciem należy sprawdzić przewód
zasilający I przedłużacz czy nie występują
uszkodzenia I oznaki zużycia. Nie używać
podcinarki gdy przewód jest uszkodzony
lub zużyty.
4. W przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy należy natychmiast odłączyć
urządzenie od prądu. NIE DOTYKAĆ PRZEWODU ZANIM NIE ZOSTANIE ODŁĄCZONY OD PRĄDU.
5. Nie używać uszkodzonego przewodu, przedłużacza, wtyczek, gniazdek I głowic tnących.
6. Uwaga! Niebezpieczeństwo .Głowica obraca się jeszcze po wyłączeniu urządzenia.
(efekt bezwładności). Trzymać ręce z dala
aby uniknąć skaleczeń.
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7. Przedłużacz trzymać tak aby zawsze był z
dala od obracającej się żyłki tnącej.
8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jest zalecane, aby obwód elektryczny był zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym
maksymalnie 30 mA. W celu uzyskanie
dalszych informacji należy skontaktować się
z uprawnionym elektrykiem.
9. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić czy
podcinarka jest w dobrym stanie I pracuje
poprawnie. Specjalną uwagę zwrócić na
przewód, przedłużacz, wtyczkę, gniazdko,
wyłącznik i głowicę tnącą.
10. Uwaga: Uszkodzony przewód elektryczny może być wymieniony wyłącznie przez
uprawniony serwis producenta lub wykwalifikowanego elektryka.
11. Używać wyłącznie przedłużaczy, które są
przeznaczone do pracy na zewnątrz I mają
przekrój przewodów nie mniejszy niż 1.5
mm2 i mają gumową izolację H07 RN-F
zgodnie z DIN/VDE 0282. Wtyczka i gniazdko muszą być bryzgoodporne. Nigdy nie
używać podcinarki bez zamocowanej osłony głowicy tnącej. Sprawdzić grubość żyłki
tnącej.
12. Nigdy nie ciągnąć przadłużacza aby go
wyciągnąć z gniazdka. Zawsze trzymać za
wtyczkę.
13. Przedłużacz ułożyć tak aby nie uległ uszkodzeniu oraz aby nie był przeszkodą.
14. Zwrócić uwagę aby przedłużacz nie obcierał
o narożniki oraz szpiczaste lub ostrze przedmioty. Nie ściskać przewodu np. między
framugą a drzwiami lub oknem.
15. Transportowanie prodcinarki podczas np,
przenoszenia w inne miejsce: najpierw wyłączyć urządzenie I odłączyć od prądu.
4) Środki zapobiegawcze
1. Przed włączeniem podcinarki upewnić się,
że otwarta strona osłony głowicy jest skierowana w stronę od operatora.
2. Nosić prawidłowo dobrane okulary ochronne lub gogle ochronne. solidne zamknięte
buty z antyślizgową podeszwą, rękawice i
ochronniki słuchu (zatyczki lub słuchawki
ochronne).
3. Zawsze pewnie trzymać podcinarkę I upewnić się, że stoi się na pewnym gruncie utrzymując równowagę.
4. Zachować szczególną uwagę podczas pracy w gęsto zarośniętych obszarach gdzie
widok podłoża jest ograniczony.

5. Nigdy nie zostawiać podcinarki na deszczu.
6. Nie ścinać mokrej trawy ani nie pracować
podczas deszczu.
7. Szczególną uwagę zachować niestabilnych
warunkach – na zboczach lub nierównym
gruncie.
8. Na zboczach pracować przesuwając się
w poprzek zbocza i zachować szczególną
uwagę przy zawracaniu.
9. Uważać na ukryte przeszkody takie jak pnie
drzew i korzenie aby uniknąć potknięcia.
10. Unikać używania podcinarki podczas złych
warunków pogodowych a szczególnie gdy
jest ryzyko burzy.
11. Państwa podcinarka jest urządzeniem z
dużą prędkością obrotową z dużą wydajnością cięcia. Połączenie elektryczne i ostrze
tnące są potencjalnym źródłem powstania
niebezpieczeństwa. Z tego powodu należy
podjąć specjalne środki zapobiegawcze aby
zredukować ryzyko zranienia.
12. Sprzedawca powinien zademonstrować
sposób użytkowania narzędzia.
13. Dzieci powinny znajdować się pod opieką
aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do
obsługi przez osoby (włączając dzieci) z
upośledzeniem fizycznym, psychicznym lub
sensorycznym oraz nieposiadającym wiedzy I doświadczenia, chyba że pracują pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo po udzielenie odpowiednich
instrukcji.
15. Upewnić się, że każda osoba obsługująca
podcinarkę rozumie informacje zawarte w
niniejszej instrukcji obsługi. Dzieci i młodzież
poniżej 16 roku życia nie mogą obsługiwać
urządzenia.
16. Operator urządzenia jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo wszystkich osób postronnych.
17. Podczas pracy podcinarką należy być w odpowiednim stanie – wypoczętym, zdrowym i
w dobrym stanie fizycznym. Jeżeli wystąpi
zmęczenie należy zrobić przerwę. Nigdy nie
pracować podcinarką będąc pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
18. Szybko obracająca się głowica może uderzyć I wyrzucić kamienie I inne przedmioty
na dużą odległość. Aby zminimalizować ryzyko zranienia należy się upewnić, że osoby
postronne, dzieci lub zwierzęta znajdują się
przynajmniej 15 m od miejsca pracy.
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Ważna uwaga – aby gwarancja nie uległa unieważnieniu:
• Zawsze utrzymywać wloty powietrza drożne.
• Nie używać dłuższej żyłki niż na to zezwala
ostrze obcinające żyłkę.
• Używać tylko żyłek o średnicy do 1,4 mm i
oryginalnych szpul.
• Nigdy nie dociskać głowicy do podłoża, czyniąc to zmniejsza się prędkość obrotowa
silnika.
• Nigdy nie uderzać głowicą o twarde podłoże,
w przeciwnym razie głowica i wirnik silnika
mogą ulec uszkodzeniu.

4. Zastosowanie
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ścinania trawnika dekoracyjnego tzn. do przycinania jego krawędzi.
Każde inne zastosowanie jak wycinanie zdrewniałych roślin
czy żywopłotów na dużej powierzchni jest uważane za
niewłaściwe użytkowanie. Producent/dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z takiego użytkowania. Ryzyko jest ponoszone wyłącznie przez użytkownika.
Prawidłowe użytkowanie obejmuje także przestrzeganie
instrukcji obsługi oraz zgodność z wymaganiami w zakresie
konserwacji i kontroli.
Instrukcję przechowywać pod ręką w pobliżu miejsca, gdzie
urządzenie jest używane.

Uwaga!
Długie używanie urządzenia naraża użytkownika na
działanie wibracji i wstrząsów mogących prowadzić
do powstania syndromu Taynoud i zespołu urazowego
nadgarstka.
Te choroby zmniejszają zdolność ręki do czucia I regulacji temperatury, powodują drętwotę I uczucie gorąca
oraz mogą powodować upośledzenie układu nerwowego
I układu krążenia oraz do martwoty.
Nie są znane wszystkie czynniki prowadzące do powstania syndromu Raynaud’s ale zimna woda, palenie oraz
choroby wpływające na naczynia krwionośne I układ krążenia oraz duże lub długotrwałe oddziaływanie wibracji
są znane jako czynniki wpływające na powstanie syndromu Raynaud’s. Przestrzegać niniejszych instrukcji
aby zmniejszyć ryzyko powstania syndromu Raynaud’s I
zespołu urazowego nadgarstka.
• Nosić rękawice I utrzymywać dłonie w cieple
• Upewnić się że urządzenie jest dobrze utrzymywane.
Narzędzie z luźnymi elementami lub zniszczonymi
albo zużytymi amortyzatorami przyczynia się do powstania większych wibracji.
• Należy zawsze trzymać urządzenie pewnie ale nie
ściskać go długo z nadmierną siłą. Robić przerwy.
Wszystkie środki zapobiegawcze podane wyżej nie mogą
wykluczyć powstania syndromu Raynaud’s lub zespołu urazowego nadgarstka. Dlatego w przypadku długotrwałego
użytkowania należy regularnie sprawdzać stan dłoni I palców. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów
należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ryzyka resztkowe
Nawet w przypadku prawidłowego użytkowania urządzenie istnieją ryzyka, których nie można wyeliminować.
Ze względu na typ i rodzaj konstrukcji mogą się zdarzyć
następujące potencjalne niebezpieczeństwa:
-- Kontakt nieosłoniętych części głowicy tnącej (ryzyko
skaleczenia)
-- Kontakt z głowicą tnącą podczas pracy (przecięcie)
-- Kontakt z elementami wyrzuconymi przez element
tnący (ryzyko skaleczenia i stłuczenia)
-- Utrata słuchy w przypadku nienoszenia ochronników
słuchu
-- Kontakt z prądem wskutek uszkodzonego lub uciętego przewodu elektrycznego (porażenie prądem)
-- Szkodliwe emisje ścinanego materiału.

5. Przed użyciem
Montaż osłony ochronnej (rys. 2, 3 + 4)
Osłonę ochronną (9) umieścić na gnieździe obudowy
(6) tak aby 2 zatrzaski na osłonie dopasowały się do
gniazda obudowy (rys. 2). Następnie połączyć osłonę z
obudową używając dostarczonego wkrętu (rys 3).
Uwaga: Po zamontowaniu osłony powinna ona przez
cały czas zostać w tym miejscu. Nie wolno pracować
urządzeniem bez zamontowanej osłony.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi mogą jeszcze wystąpić inne ryzyka szczątkowe
związane z nieprawidłowym użytkowaniem.

Uwaga: Niebezpieczeństwo skaleczenie przez
ostrze tnące! (rys. 4).

Urządzenie jest przeznaczone dla osób, które mają 14
lat i więcej. W przypadku użytkowania urządzenie przez
dzieci powyżej 8 lat lub z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi i umysłowymi bądź też z niewystarczającą
wiedza lub doświadczeniem praca tych osób musi być
nadzorowana przez inne osób, które są świadome
co do użytkowania urządzenia i występujących z tym
zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane
przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci muszą być pod nadzorem aby nie bawiły się
urządzeniem.

Jednakże pewne ryzyka resztkowe mogą pozostać
pomimo środków zapobiegawczych, instrukcji i dodatkowych uregulowań w sprawie bezpieczeństwa wskazanych w instrukcji oraz w przypadku niewłaściwego
użycia mogą powstawać nowe ryzyka.

Montaż uchwytu dodatkowego (rys. 5, 6 i 7)
Wsadzić uchwyt pomocniczy (2) w wspornik i dokręcić
śrubę. Wspornik ustawić na żądanej wysokości i ustawić
uchwyt w jednej z 5 możliwych pozycji. Dokręcić mocno
śrubę.
Cięcie z wskaźnikiem zasięgu/osłoną roślin (rys. 1)
Pałąk (7) na przodzie podcinarki służy jako zarówno jako
zabezpieczenie roślin jak I wskaźnik zasięgu żyłki tnącej.
Żyłka tnąca porusza się tylko w zakresie wyciągniętego
pałąka. Niemniej jednak podcinarka może także pracować z niewyciągniętym wskaźnikiem.
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6. Regulacja kąta rękojeści i długości
podcinarki
Regulacja długości podcinarki (rys. 8)
Przekręcić plastikową osłonę (4) w kierunku ruchu wskazówek zegara aby ją odblokować. Nastawić długość
podcinarki na żądaną długość i ponownie zablokować
osłonę (4) kręcąc ją w odwrotną stronę.
Regulacja kąta rękojeści (rys. 9, 10 i 13)

Kiedy zmniejsza się wydajność ciecia: trzymać pracująca podcinarkę nad trawnikiem. Uderzyć lekko obracająca się głowicą w podłoże. Wziąć pod uwagę, że
żyłka zostanie wysunięta tylko gdy jej długość wynosi
przynajmniej 2,5 cm. Jeśli żyłka jest krótsza: wyłączyć
podcinarkę i odłączyć wtyczkę. Nacisnąć pokrywę głowicy i wyciągnąć żyłkę na zewnątrz. Jeżeli nie widać końca
żyłki spojrzeć do bębenka (zapasowa szpulka).
Podcinarka ma ostrze nieustannie obcinające żyłkę do
żądanej długości.

Pociągnąć w górę mechanizm blokujący (3) aby go
zwolnić (rys.9) – uchwyt można teraz obracać o 180°
(rys. 10). Następnie pchnąć mechanizm blokujący w dół
aby z powrotem umieścić go na miejscu.
Można użyć wskaźnika zasięgu żyłki tnącej (7) jako
wspornika przy przycinaniu krawędzi trawnika (rys. 13).

Uwaga: Czyścić ostrze obcinające żyłkę z pozostałości
aby zapewnić odpowiednią wydajność cięcia.

7. Podłączanie podcinarki

Najpierw wyłączyć podcinarkę i odłączyć od źródła
prądu. Zaczekać aż głowica przestanie się obracać.
Następnie wcisnąć obydwie zapadki mechanizmu blokującego 1 po obydwóch stronach głowicy tnącej i zdjąć
pokrywę głowicy 2 (rys. 16). Wyciągnąć szpulkę 3 z
zużytą żyłką i założyć nową w taki sposób, aby końcówki
żyłki 5 wychodziły z przelotek po obu stronach głowic
tnącej ( rys. 17). Proszę zwrócić uwagę, aby sprężyna 4
była prawidłowo usadowiona pod bębenkiem. Na końcu
należy zamknąć głowicę pokrywą tak, aby obydwie zapadki weszły na swoje miejsca.

(rys. 11)

Urządzenie może być podłączone do jednofazowego
prądu przemiennego, jest ono podwójnie zaizolowane
zgodnie z 2 Klasą VDE 0700 i EEC 20. Przed użyciem
należy się upewnić, że prąd jest identyczny z tym wskazanym na tabliczce znamionowej.
Przekrój przewodów przedłużacza musi wynosić minimum:
1,5 mm2
• Podłączyć wtyczkę podcinarki z gniazdem przedłużacza
• Zrobić pętlę na końcu przedłużacza i zaczepić ją o
zaczep w rękojeści (odciążenie przewodu)).
• Po skończonej pracy ściągnąć pętlę z zaczepu i
rozłączyć wtyczkę z gniazdkiem.

8. Włączanie i wyłączanie

(rys. 11)

Aby uruchomić podcinarkę:
• Założyć właściwe obuwie.
• Podcinarkę trzymać pewnie dwoma rękami
• Stać pionowo – podcinarkę trzymać w swobodnej
pozycji.
• Nie opierać podcinarki o podłoże.
• Wcisnąć włącznik (1).
• Podcinarka wyłączy się po zwolnieniu włącznika (1).

9. Ścinanie trawy i chwastów (rys. 12)
• Przesuwać podcinarkę do przodu I do tyłu aby ścinać
małe odcinki trawy. Podcinarka nie jest przeznaczona
do ścinania dużych obszarów.
• Gdziekolwiek jest to możliwe ścinać lewą stroną aby
ścinki, kurz I kamienie były wyrzucane do przodu z
dala od użytkownika.
• Najlepsze warunki do pracy uzyskuje się, gdy podcinarka jest przechylona w lewą stronę o kąt około 30°.

10. Dopasowanie długości żyłki tnącej (rys.
14 i 15)
Regularnie sprawdzać żyłkę tnącą czy nie jest zniszczona i czy ma właściwą długość.
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Uwaga: Niebezpieczeństwo skaleczenie przez ostrze
tnące!

11. Wymiana bębenka (rys. 16 i 17)

12. Rozwiązywanie problemów
• Podcinarka nie pracuje: Sprawdzić podłączenie do
prądu ( np. przez sprawdzenie innego gniazdka lub
sprawdzenie napięcia miernikiem). Jeśli podcinarka
nadal nie pracuje pomimo sprawnego gniazdka dostarczyć podcinarkę do autoryzowanego serwisu do
naprawy.
• Żyłka tnąca znika w głowicy: Wyciągnąć szpulkę,
wyciągnąć końcówkę żyłki przez przelotkę u z powrotem zamocować szpulkę. W przypadku gdy żyłka jest
zużyta nawinąć na szpulkę nową żyłkę.
Nie przeprowadzać napraw samemu, podcinarkę dostarczyć do autoryzowanego punktu napraw.

13. Przechowywanie
• Wyczyścić dokładnie, szczególnie wloty powietrza na
obudowie silnika.
• Nie używać do czyszczenia wody
• Przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym
miejscu. Chronić przed nieuprawnionym użytkowaniem (np. przez dzieci).

14. Naprawy serwisowe
Naprawy elektronarzędzi powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
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15. Usuwanie odpadów i ochrona
środowiska

17. Gwarancja

Po zużyciu się podcinarki należy ją w prawidłowy sposób
zutylizować. Należy odciąć przewód w celu zapobieżenia
nieprawidłowemu użyciu. Nie wolno wyrzucić podcinarki
do odpadów domowych. W celu ochrony środowiska należy ją oddać do punktu odbioru odpadów kłopotliwych.
Władze lokalne udostępniają adresy punktów zbiórki i
ich czas pracy. Opakowanie i akcesoria także należy
zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
Tylko dla krajów Wspólnoty Europejskiej
Nie oddawać elektronarzędzi do odpadów
bytowych!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EC o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz odpowiadającym im ustawom krajowym zużyte elektronarzędzia muszą być składowane oddzielnie w sposób niestwarzający
zagrożenia dla środowiska.
Możliwość alternatywnej utylizacji:
Zamiast zwrotu sprzętu elektrycznego właściciel jest
alternatywnie zobowiązany do wzięcia udziału w utylizacji w przypadku zrzeczenia się własności. Zużyty
sprzęt może być też zabrany do zakładu utylizacji, który
zutylizuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie
dotyczy to akcesoriów i wyposażenia dodatkowego bez
komponentów elektrycznych

16. Części zamienne
Jeżeli są potrzebne części zamienne proszę się skontaktować z naszymi punktami serwisowymi bądź też
naszym działem części zamiennych.
Używając tego urządzenia nie wolno stosować innych
części zamiennych niż rekomendowane rzez nas. Użycie innych części może powodować poważnymi obrażeniami osób lub też zniszczeniem mienia.
Przy zamawianiu części zamiennych będą potrzebna
następujące informacje:
• Typ urządzenia
• Numer seryjny urządzenia

Producent urządzenia udziela gwarancji niezależnie od
praw przysługujących konsumentowi zgodnie z poniższymi warunkami:
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu
na podstawie oryginalnego dowodu zakupu. Okres ten
dotyczy użytkowników będących konsumentami w rozumieniu stosowanej ustawy. W pozostałych przypadkach
okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancją nie są
objęte elementy ulegające zużyciu, uszkodzenia będące
następstwem niewłaściwego użycia, zastosowania niewłaściwych akcesoriów i nieoryginalnych części zamiennych. Gwarancja obejmuje jedynie wymianę części a nie
kompletnego urządzenia. Naprawa może zostać wykonana wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Jakakolwiek
interwencja osób nieuprawnionych zwalnia producenta z
odpowiedzialności gwarancyjnej.
Koszty transportu oraz wszelkie koszty dodatkowe pokrywa użytkownik

18. Deklaracja zgodności WE
My, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
GERMANY, deklarujemy na naszą wyłączna odpowiedzialność, że produkt Podcinarka trawnikowa IGT 350,
do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i zdrowia dyrektyw
2006/42/EC (Dyrektywa Maszynowa), 2014/30/EU (Wytyczne EMC), 2011/65/EG (wytyczne RoHS) i 2000/14/
EC+2005/88/EC (dyrektywa hałasowa) włącznie z modyfikacjami. Dla odpowiedniego zastosowania wymagań
bezpieczeństwa i zdrowia zawartych we wspomnianych
dyrektywach wzięto pod uwagę następujące standardy i/
lb specyfikacje techniczne:
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 50636-2-91:2014
EN 62233:2008; EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01 PAK
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
zmierzony poziom mocy akustycznejl*
94,0 dB (A)
gwarantowany poziom mocy akustycznej * 96,0 dB (A)
* Kompetentna instytucja: 0036 TÜV Süd
Ocena zgodności zgodna z aneksem VI / Dyrektywy
2000/14/EC
Rok produkcji jest wydrukowany na tabliczce znamionowej I może
być dodatkowo uzyskany z kolejnego numeru seryjnego.

Münster, 28.08.2019

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Przechowywanie dokumentacji technicznej:
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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Elektro Rasentrimmer
1. Technische Daten
Modell
Nennspannung
Nennfrequenz
Nennleistung
Leerlaufdrehzahl n0
Schnittbreite
Fadenstärke
Fadenvorrat
Fadenverlängerung
Gewicht
Schalldruckpegel (2000/14/EG)
Vibration (EN 50636-2-91:2014)

V~
Hz
W
min-1
cm
mm
m
kg
dB(A)
m/s²

IGT 350
230
		
50
350		
11.000		
25		
1,4
		
2 x 4		
Tip-Automatik
1,9		
84
K=3,0 dB (A)
4,3 K=2,2 m/s²

Funkentstört nach EN 55014, EN 61000.
Schutzklasse II/VDE 0700
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Geräte sind nach den Vorschriften gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-91, gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.

2. Allgemeiner Sicherheitshinweis
Angaben zur Geräuschemission gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten. In
dem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den
Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf
in Wohngebieten nach der deutschen
Maschinenlärmschutzverordnung vom
September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr
bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen
werden.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz !
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise,

bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Die Geräte sind nach dem neuesten Stand der
Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei
ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben
des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte
entstehen.
Geräte nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzen! Insbesondere Störungen,
die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend
beseitigen (lassen)!
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Gefahren- und Sicherheitshinweise unbedingt beachten. Nichtbeachten dieser Hinweise kann lebensgefährlich sein. Unfallverhütungsvorschriften unbedingt befolgen. Bitte machen Sie sich
vor Gebrauch mit der Handhabung des Gerätes
vertraut.
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3. Sicherheitshinweise
ACHTUNG! Beim Gebrauch der Maschine
sind die Sicherheitshinweise zu beachten.
Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für
die Sicherheit anderer diese Hinweise,
bevor Sie die Maschine benutzen. Bitte
bewahren Sie die Hinweise für späteren
Gebrauch auf.
1) Korrekter und sicherer Gebrauch
a) tragen Sie einen Augenschutz oder eine
Schutzbrille;
b) erlauben Sie nie, dass Kinder oder Personen,
die mit den genannten Anweisungen nicht
vertraut sind , die Maschine zu benutzen;
c) unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine, wenn Personen, vor allem Kinder oder
Haustiere, in der Nähe sind;
d) benutzen Sie die Maschine nur bei Tageslicht
oder guter künstlicher Beleuchtung;
e) vor Inbetriebnahme der Maschine und nach
irgendwelchem Aufprall, prüfen Sie sie auf
Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, und lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen;
f) benutzen Sie die Maschine nicht mit beschädigten oder fehlenden Schutzeinrichtungen;
g) halten Sie immer Hände und Füße von der
Schneideinrichtung entfernt vor allem, wenn
Sie den Motor einschalten;
h) seien Sie vorsichtig gegen Verletzungen an
jede Einrichtung, die zum Abschneidender
Fadenlänge dient. Nach dem Herausziehen
eines neuen Fadens halten Sie die Maschine
immer in ihre normale Arbeitsposition, bevor
Sie eingeschaltet wird;
i) montieren Sie nie metallische Schneidelemente;
j) benutzen Sie nie Ersatz- und Zubehörteile,
die vom Hersteller nicht vorgesehen oder
empfohlen sind;
k) ziehen Sie den Netzstecker ab vor Prüfung,
Reinigung oder Arbeiten an der Maschine
und wenn sie nicht im Gebrauch ist;
l) achten Sie darauf, dass Luftöffnungen frei
von Verschmutzungen sind;
2) Wartung
m) ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und überprüfen Sie die Maschine auf
Beschädigung;
n) lagern Sie die Maschine nicht in Reichweite
von Kindern;
o) elektrisch betriebene Trimmer sollten nur von

p)
q)
r)

s)

t)
u)
v)
w)

autorisierten Personen instand gesetzt werden;
benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile,
die vom Hersteller empfohlen sind.
Schneidkopf regelmäßig von Gras reinigen.
Schneidkopf regelmäßig in kurzen Abständen
überprüfen. Bei wahrnehmbaren Veränderungen (Vibration, Geräusche) sofort Trimmer abschalten und sicher festhalten. Trimmer auf den Boden drücken, um Schneidkopf
abzubremsen, dann Netzstecker ziehen.
Schneidkopf überprüfen - auf Anrisse achten.
Schadhaften Schneidkopf sofort auswechseln lassen - auch bei scheinbar geringfügigen Haarrissen. Beschädigten Schneidkopf
nicht reparieren.
Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Ihren
Trimmer sorgfältig. Säubern Sie die Luftöffnungen.
Kunststoffteile mit feuchtem Tuch reinigen.
Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen.
Lassen Sie kein fließendes Wasser in das
Gerät gelangen und spritzen Sie es nicht mit
Wasser ab.
Bewahren Sie den Trimmer trocken und frostsicher auf.

3) Allgemeine Hinweise
1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Machen Sie sich mit den Steuer- oder
Regeleinrichtungen und der ordnungsgemäßen Verwendung des Gerätes vertraut.
3. Überprüfen Sie die Netz- und Verlängerungsleitungen vor dem Gebrauch auf
Anzeichen von Beschädigungen oder Alterung. Beschädigte Leitungen, Kupplungen, Netzstecker und Schneidköpfe nicht
verwenden.
4. Wird die Leitung während des Gebrauchs
beschädigt, trennen Sie sie sofort vom
Netz. DIE LEITUNG NICHT BERÜHREN,
BEVOR SIE VOM NETZ GETRENNT IST.
5. Nehmen Sie den Rasentrimmer (Rasenkantentrimmer) nicht in Betrieb, wenn die
Leitungen beschädigt oder abgenutzt sind.
6. Warnung: Die Rotation der Schneidwerkzeuge dauert nach dem Abschalten des
Motors noch an.
7. Halten Sie die Verlängerungsleitungen von
dem Schneidwerkzeug fern.
8. Wir empfehlen, die Steckdose durch einen
Fehler-stromschutzschalter mit einem Feh-
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

lerstrom von nicht mehr als 30 mA abzusichern oder bei Anschluss des Trimmers
einen solchen zwischenzuschalten. Nähere
Auskünfte gibt der Elektroinstallateur.
Vor jedem Arbeitsbeginn Trimmer auf einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßigen, betriebssicheren Zustand prüfen.
Besonders wichtig sind Anschluss- und
Verlängerungsleitung, Netzstecker, Schalter und Schneidkopf.
Achtung: Die Netzanschlussleitung dieses
Trimmers darf nur durch den Herstellerkundendienst oder eine Elektrofachkraft
ausgewechselt werden.
Verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die für den Außengebrauch zugelassen sind und die nicht leichter sind als
Gummischlauchleitungen H07 RN-F nach
DIN/VDE 0282 mit mindestens 1,5 mm2.
Stecker und Kupplungen von Verlängerungsleitungen müssen spritzwassergeschützt sein. Trimmer nur mit einwandfreier
Schutzvorrichtung betreiben, auf festen
Sitz des Schneidkopfes achten.
Netzstecker nicht durch Ziehen an der Leitung aus der Steckdose ziehen, sondern
am Netzstecker anfassen.
Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie
nicht beschädigt wird und keine Stolperfallen schafft.
Verlängerungsleitung nicht an Kanten, spitzen oder scharfen Gegenständen scheuern
lassen und nicht quetschen, z.B. in Türritzen oder Fensterspalten.
Zum kurzzeitigen Transport des Trimmers
(z.B. zu einer anderen Arbeitsstelle) Schalter loslassen, Netzstecker ziehen.

4) Anwendungshinweise
1. Die Schutzabdeckung muss beim Einschalten des Trimmers dem Körper zugewandt
sein.
2. Schutzbrille oder Augenschutz, geschlossene Schuhe mit griffiger Sohle, eng anliegende Arbeitskleidung, Handschuhe und
Gehörschutz tragen.
3. Trimmer immer gut festhalten - immer auf
festen und sicheren Stand achten.
4. In unübersichtlichem, dicht bewachsenem
Gelände besonders vorsichtig arbeiten!
5. Trimmer nicht bei Regen im Freien stehen
lassen.
6. Kein nasses Gras schneiden! Nicht bei
Regen benutzen!

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Vorsicht an Abhängen oder in unebenem
Gelände, Rutschgefahr!
Auf Abhängen nur quer zur Neigung trimmen - Vorsicht beim Wenden!
Auf Baumstümpfe und Wurzeln achten,
Stolpergefahr!
Vermeiden Sie den Gebrauch des Trimmers bei schlechten Wetterbedingungen,
besonders wenn Gefahr eines Gewitters
besteht.
Die hohe Drehzahl des Schneidwerkzeuges und der Stromanschluss bringen besondere Gefahren mit sich. Deshalb sind
beim Arbeiten mit dem Trimmer besondere
Sicherheitsmaßnahmen nötig.
Sicheren Umgang mit dem Trimmer vom
Verkäufer oder einem Fachmann zeigen
lassen.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern
durchgeführt werden.
Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder Personen mit
unzureichendem Wissen oder Erfahrung
benutzt werden, außer sie werden von
einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
Trimmer nur an Personen weitergeben
(ausleihen), die mit seiner Handhabung
grundsätzlich vertraut sind. Auf jeden Fall
Gebrauchsanweisung mitgeben! Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Trimmer
nicht bedienen.
Der Benutzer ist verantwortlich gegenüber
Dritten im Arbeitsbereich des Trimmers.
Wer mit dem Trimmer arbeitet, muss gesund, ausgeruht und in guter Verfassung
sein. Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen!
- Nicht unter Einfluss von Alkohol oder
Drogen arbeiten.
Im Umkreis von 15 m dürfen sich weder
weitere Personen / Kinder noch Tiere aufhalten, da Steine u.ä. vom rotierenden
Schneidkopf weggeschleudert werden können.

Wichtige Hinweise, damit Sie Ihren Garantieanspruch nicht verlieren:
• Halten Sie die Lufteintrittsschlitze sauber, da
sonst der Motor nicht gekühlt wird.
• Arbeiten Sie nicht mit längerem Faden als

DE-4

DE | Gebrauchsanweisung
die durch die Abschneidklinge vorgegebene
Länge.
• Verwenden Sie nur Spezialschneidfaden mit
max. 1,5 mm ø.
• Drücken Sie den Schneidkopf nicht auf die
Erde, außer beim Verlängern des Fadens,
dadurch bremsen Sie den eingeschalteten
Motor.
• Schlagen Sie den Schneidkopf nicht auf harte Erde, da sonst die Motorwelle unwuchtig
wird.

4. Verwendungszweck
Die Geräte sind ausschließlich zum Schneiden von Zierrasen, d.h. von Rasenkanten bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung, wie z.B. das Schneiden
von Gestrüpp ist nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus
resultierende Schäden haftet der Hersteller / Lieferer nicht.
Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Anwendung gehört auch das Beachten der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung der Inspektions- und
Wartungsbedingungen.
Die Gebrauchsanweisung ständig am Einsatzort des Gerätes aufbewahren.
Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes bleibt
immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Gerätes können die folgenden potentiellen Gefährdungen
abgeleitet werden:
- Kontakt mit dem ungeschütztem Teil der Fadenschneideinrichtung (Schnittverletzung)
- Kontakt mit Schneidfaden im laufenden Betrieb
(Schneiden)
- Kontakt mit herausschleudernden Teilen des Schneidfadens, Schnittgutes und anderen Materialien
(Schnittverletzung, stumpfe Verletzung)
- Verlust der Hörfähigkeit, wenn kein erforderlicher Ohrschutz verwendet während der Arbeit (Gehörverlust)
- Kontakt mit elektrischen Strom durch defektes
oder angeschnittenes Zuleitungskabel (elektrischer
Schlag)
- Gesundheitsschädliche Emissionen des Schnittgutes
und Schneidpartikeln.
Werden die in Ihrer Gebrauchsanweisung enthaltenen
Anweisungen nicht beachtet, können aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere Restrisiken auftreten.
Das Produkt ist zur Verwendung durch Personen ab 14
Jahre vorgesehen.Sollte das Produkt durch Kinder ab 8
Jahren oder von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, müssen sie
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit Sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Einige Restrisiken bleiben jedoch bestehen, trotz der
in der Bedienungsanleitung genannten spezifischen
Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsanweisungen und
zusätzlichen Sicherheitsvorschriften, wie z. B. die unbeabsichtigte Inbetriebsetzung des Produktes. Werden die
in Ihrer Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen
nicht beachtet, können aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere Restrisiken auftreten.
Warnung!
Die ausgedehnte Nutzung eines Werkzeugs setzt den
Nutzer Erschütterungen aus, die zur Weißfingerkrankheit (Raynaud-Syndrom) oder zum Karpaltunnelsyndrom
führen können.
Dieser Zustand verringert die Fähigkeit der Hand, Temperaturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht
Taubheit und Hitzeempfindungen und kann zu Nervenund Kreislaufschäden und Gewebetod führen.
Nicht alle Faktoren, die zur Weißfingerkrankheit führen,
sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und Krankheiten, die Blutgefäße und den Blutkreislauf betreffen
sowie große bzw. lang andauernde Belastung durch
Erschütterungen werden als Faktoren in der Entstehung
der Weißfingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgendes, um das Risiko der Weißfingerkrankheit und des
Karpaltunnelsyndroms zu verringern:
• Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hände
warm.
• Warten Sie das Gerät gut. Ein Werkzeug mit lockeren
Komponenten oder beschädigten oder abgenutzten
Dämpfern neigen zu größerer Vibration.
• Halten Sie den Griff stets fest, aber umklammern Sie
die Handgriffe nicht ständig mit übermäßigem Druck.
Machen Sie viele Pausen.
Alle oben genannte Vorkehrungen können das Risiko
der Weißfingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndrom
nicht ausschließen. Langzeit- und regelmäßigen Nutzern
wird daher empfohlen, den Zustand Ihrer Hände und
Finger genau zu beobachten. Suchen Sie unverzüglich
einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen sollte.

5. Vor Inbetriebnahme
Montage der Schutzabdeckung (Abb. 2, 3 und 4)
Setzen Sie die Schutzabdeckung (9) so in die Aufnahme
des Trimmergehäuses (6) ein, dass die 2 Halterungen
an der Schutzabdeckung in die entsprechenden Aufnahmen passen (Abb. 2). Befestigen Sie danach die
Schutzabdeckung mit der beiliegenden Schraube am
Trimmergehäuse (Abb. 3).
Achtung: Die Schutzabdeckung verbleibt danach immer
an dem Trimmer. Gerät darf nie ohne Schutzabdeckung
betrieben werden!
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Schneidklinge (Abb. 4).
Montage des Zusatzgriffs (Abb. 5, 6 und 7)
Den Zusatzgriff (2) auf die Griffhalterung stecken und die
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9. Rasen trimmen (Abb. 12)

Schraube eindrehen. Die Halterung auf die gewünschte
Höhe schieben und den Griff in einer der 5 möglichen
Positionen einstellen. Anschließend die Schraube festdrehen.

•

Schnittkreisanzeiger/Pflanzenschutzbügel (Abb. 1)

•

Der Bügel (7) an der Frontseite des Trimmers dient sowohl als Pflanzenschutzbüge als auch als Schnittkreisanzeiger: Der Schneidfaden bewegt sich nur innerhalb
der Länge des heruntergeklappten Bügels. Der Trimmer
kann wahlweise jedoch auch mit hochgeklapptem Bügel
betrieben werden.

6. Hinweise zur Einstellung der Rohrlänge und Einrichtung als Kantenschneider
Rohrlänge einstellen (Abb. 8)
Die Schraubhülse (4) zum Lösen im Uhrzeigersinn drehen. Passende Rohrlänge einstellen und Schraubhülse
(4) im Gegenuhrzeigersinn wieder festschrauben.
Einstellung zum Kantenschneiden (Abb. 9, 10 und 13)
Die Verriegelung (3) zum Lösen nach oben ziehen (Abb.
9) - der Griff kann jetzt um 180° gedreht werden (Abb.
10). Anschließend muss die Verriegelung wieder nach
unten einrasten.
Mit Hilfe des Pflanzenschutzbügels (7) als Auflage, können Sie mit dieser Einstellung Kanten sauber schneiden
(Abb. 13).

7. Anschluss des Gerätes

•

Auf kleinen Rasenflächen Trimmer gleichmäßig hin
und her schwingen - zum Mähen großer Flächen ist
der Trimmer nicht geeignet.
Möglichst mit linker Hälfte schneiden, gemähtes
Gras, Staub und aufgewirbelte Steine o.ä. werden
dann nach vorne geschleudert, weg vom Bediener.
Ideale Arbeitsbedingungen erreichen Sie, wenn Sie
das Gerät mit einer Schrägneigung von ca. 30 Grad
nach links halten.

10. Schneidfaden verlängern (Abb. 14 und 15)
Kontrollieren Sie die Nylonschnur regelmäßig auf Beschädigung und ob die Schnur noch die durch die Abschneidklinge vorgegebene Länge aufweist.
Bei nachlassender Schnittleistung: Gerät einschalten
und über eine Rasenfläche halten. Schneidkopf auf
den Boden tippen. Der Faden wird durch Auftippen
nachgestellt, wenn Fadenende(n) mindestens 2,5 cm
lang ist. Wenn Fadenende(n) kürzer: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen. Spule bis zum Anschlag drücken und Fadenende(n) kräftig ziehen. Wenn kein(e)
Fadenende(n) sichtbar - siehe Punkt (Fadenspule erneuern).
Sollte der Schneidfaden länger sein wird sie bei Anlauf
automatisch auf die richtige Länge abgeschnitten.
Achtung: Schneidklinge vor Grasresten befreien, damit
Schneideffekt nicht beeinträchtigt wird.
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Schneidklinge.

(Abb. 11)

Die Maschinen können nur an Einphasen-Wechselstrom
betrieben werden. Sie sind schutzisoliert nach Klasse
II VDE 0700 und CEE 20. Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf, dass die Netzspannung mit der auf
dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung
übereinstimmt!
Mindestquerschnitt der Verlängerungsleitung:
1,5 mm2
• Gerätestecker in Kupplung der Verlängerungsleitung
stecken.
• Eine Schlaufe der Verlängerungsleitung zur Zugentlastung durch die Öffnung im Griff stecken und über
die Kabelhalterung (10) legen.
• Nach der Arbeit Schlaufe von der Kabelhalterung
schieben und aus dem Griff ziehen. Netzstecker
ziehen.

11. Fadenspule erneuern

Zuerst Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie bis der Nylonfaden zum Stillstand gekommen ist.
Dann beide Verriegelungen 1 seitlich am Schneidkopf
drücken und Schneidkopfdeckel 2 nach oben abnehmen
(Abb.16). Leere Fadenspule entnehmen und die neue
Spule 3 so einsetzen, dass je ein Fadenende seitlich am
Schneidkopf aus der Auslassöse hervorsteht (Abb.17).
Achten Sie darauf, dass die Feder 4 ordnungsgemäß
unter der Fadenspule sitzt. Anschließend Deckel wieder aufdrücken. Beide Verriegelungen müssen korrekt
einrasten.

12. Störungen
•

8. Ein-, Ausschalten (Abb. 11)
Zur Inbetriebnahme Ihres Rasentrimmers:
• Sicheren Stand einnehmen.
• Gerät in beide Hände nehmen.
• Aufrecht stehen, Gerät entspannt halten.
• Schneidkopf nicht auf dem Boden aufsetzen, außer
bei der Fadenverlängerung!
• Schalter (1) drücken.
• Zum Ausschalten Schalter (1) wieder loslassen.
DE-6

(Abb. 16 und 17)

•

Gerät läuft nicht: Prüfen, ob Strom vorhanden ist
(z.B. durch Versuch an einer anderen Steckdose
oder mittels Spannungsprüfer). Falls das Gerät an
einer Steckdose mit Strom nicht läuft, es unzerlegt
an unseren Zentralservice oder eine autorisierte
Fachwerkstatt einsenden.
Schneidfaden verschwindet in der Fadenspule:
Fadenspule (nach Anweisung unter Punkt 11) ausbauen, Fadenende durch Öse führen und Spule
wieder einsetzen. Falls der Nylonfaden aufgebraucht
ist, bitte neue Spule einsetzen.

Andere Störungen am Gerät nicht selbst beheben, sondern nur vom autorisierten Fachmann reparieren lassen.
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13. Aufbewahrung

17. Garantiebedingungen

•

Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von
den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

•
•

Gerät gründlich säubern, besonders die Kühlluftschlitze.
Verwenden Sie zum säubern kein Wasser.
Gerät an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren. Vor unbefugter Benutzung (z.B. durch
Kinder) schützen.

14. Reparaturdienst
Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den von
Ihnen festgestellten Fehler.

15. Entsorgung und Umweltschutz
Sollte dieses Gerät eines Tages so intensiv genutzt worden sein, dass Sie ersetzt werden muss oder Sie keine
Verwendung mehr dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektrogeräte, Zubehör und Verpackung
gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern sollen
einer umweltgerechten Wiederverwendung gemäß örtlichen Vorschriften zugeführt werden.
Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeführt werden.
Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle
Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte
Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der
Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert
sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen
von der Garantie sind Verschleißteile und Schäden die
durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen
dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom
Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Käufers.

18. EG-Konformitätserklärung
Wir, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster,
GERMANY, erklären in alleiniger Verantwortung, dass
das Produkt Elektro Rasentrimmer IGT 350, auf die
sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMVRichtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/
EG+2005/88/EG (Geräuschrichtlinie) einschließlich Änderungsrichtlinien entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung
der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/
oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 50636-2-91:2014
EN 62233:2008; EN 50581:2012
AfPS GS 2014:01 PAK
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
gemessener Schallleistungspegel * 94,0 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel * 96,0 dB (A)
* Prüfstelle: 0036 TÜV Süd
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V /
Richtlinie 2000/14/EG

16. Ersatzteile
Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden
Sie sich bitte an unseren Service.
Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät keinerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können
der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann
beschädigt werden.
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben
gemacht werden:
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand
der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 28.08.2019

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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SERVICE

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com
DE l Ikra Mogatec - Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
 03725 449-335
 03725 449-324
 service.ikra@mogatec.com

FR l ikra Service France
20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Bâtiment 5
31190 Auterive
 +33 5 615078 94
 +33 5 342807 78
 contact@ikrafrance.fr

MD l OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau
 +373 22 214075
 +373 22 225009
 olsommtd@googlemail.com

AM l UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4
0002 Yerevan
 +374 10 239697
 +374 10 239697
 unitools@mygarden.am

GB l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close
Round Spinney
GB-Northampton, NN3 8RH
 UK/N.Ireland: 0344 824 3524
 customerservice@b-gr8.co.uk

NL l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

AT l ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland
 +43 7207 34115
 +49 3725 449-324
 info@ikra.de

GR l Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street
13679 Aharnes
 +30 210 2402020
 +30 210 2463300
 sales@bulbcenter.gr

NO l Maskin Importoren AS
Verpetveien 34
1540 Vestby
 +47 64 95 35 00
 +47 64 95 35 01
 post@maskinimp.no

BE l Muldertechniek
Noorderkijl 1
9571 AR 2 e Exloermond
 +31 599 745024
 info@muldertechniek.nl

HR l VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB
 +385 91 571 3164
 +385 1 3454 906
 var.erco@gmail.com

PL l Victus-Emak Sp. z.o.o.
ul. Karpia 37
61-619 Poznañ
 61 823 83 69
 61 820 51 39
 serwis@victus.com.pl

BG l DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Soﬁa
 +359 2 4830225
 +359 2 9786477
 markovad@dezmomotors.com

HU l Tooltechnic Kft.
Budaörsi út 165.
1112 Budapest
 +36 1 330 4465
 +36 1 283 6550
 info@tooltechnic.net

PT l Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
 +351 939 134 145
 +351 232 619 431
 Spv.ikra@vilcol.pt

CH l Wetec Service und Verkauf AG
Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
 +41 56 622 74 66
 +41 56 622 89 62
 lager@wetec.ch

IN l Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India
 +91 11 45662679
 +91 11 25597432
 info@agriﬂoritech.com

RO l BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca
 +40 264 435 337
 +40 264 406 703
 tehnic@bronto.ro

CY l Lambrou Agro Ltd.
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia
 +357 22667908
 +357 22667157
 info@lambrouagro.com.cy

IR l BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
 +353 1890 8823 74
 +44 113 385 1115
 enquiries@gardenhomepower.com

SE l ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8
57341 Tranås
 +46 763 268982
 ikrawinbladh@gmail.com

CZ l Drupol, výrobní družstvo
ul. Míru 701
289 03 Městec Králové
 +420 604 226 587
 zahradnitechnika@drupol.cz

IT l Ikra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B
14100 ASTI (AT)
 +39 0141 477309
 +39 0141 440385
 brumargp@brumargp.it

SI l BIBIRO d.o.o.
Tržaška cesta 233
1000 Ljubljana
 +386 1 256 4868
 +386 1 256 4867
 bibiro.ljubljana@siol.net

DK l Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
 +45 48 28 70 20
 post@bahn-larsen.dk

JO l Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street
Amman 11821, Jordan
 +962 6 585 0251
 +962 6 582 5728
 info@tahaandqashou.net

SK l AGF Invest s.r.o.
Hliniková 365/39
95201 Vráble
 +421 02 62 859549
 +421 02 62 859052
 info@agﬁnvest.sk

EE l Hooldusbuss OÜ
Kabelikopli tee, 5
79221 Kohila vald, Raplamaa
 +372 56 678 672
 info@hooldusbuss.ee

LT l ikra Lithuania
Kalvarijų g. 206
08314 Vilnius
 +370 641 76434 / +370 6491 5665
 parduotuve@fokusgroup.lt

TR l ZİMAŞ Ziraat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
1202/1 Sokak No:101/G Yenişehir
35110 İZMİR
 +90 232 4364618/4594094
 +90 232 4364619
 info@zimasziraat.com

ES l Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)
 +34 902 555 677
 +34 972 57 36 00
 info@yaros.es

LU l Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers
4918 Bascharage
 +352 507622
 +352 504889

UA l ТОВ „ТК „Євроінструмент“
(LLC "TC "Euroinstrument")
бул. І. Лепсе, 79
04080 м. Київ, УкраЇна
 +38 (044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
 ikra@eurotools.com.ua

FI l Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 – 18.00
 010-293 0263
 posti@railmit.ﬁ

MK l FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje
 +389 2 3063190
 +389 2 3063190
 fero@t-home.mk

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

4529063720190521

