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Pred pouzitíu cosacky, travy pozorne precitajte návod k jej pouzitíu!
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Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!
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1 Uchwyt z przelacznikiem (1)
2 Uchwyt kablakowy z
przelacznikiem (2) bezpieczenstwa
3 Tarcza ochronna
4 Kabel przylaczeniowy z wtyczka
5 Belka z nozami
6 Ochrona przed uderzaniem
7 Blokowanie uchwytu obrotowego
8 Ko³czan ochronny
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Schaltleiste
Vorderer Bügelgriff
Schutzschild
Netzleitung mit Stecker
Sicherheitsmesserbalken
Anstoßschutz
Verriegelung Drehgriff
Schutzköcher
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Ilustracja i objaœnienia piktogramów
Abbildung und Erklärung der Piktogramme
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Nosiæ ochronniki s³uchu i okulary ochronne.
Uwaga!
Przed u¿yciem przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.
Nie dopuszczaæ do kontaktu z wilgoci¹.
Odl¹czyæ z sieci jeœli przewód pol¹czoniowy jest uszkodzony lub przeciêty
Uwaga Ochrona œrodowiska naturalnego! Niniejsze urz¹dzenie nie mo¿e zostaæ usuwane wraz z odpadami
gospodarstwa domowego/odpadami pozosta³ymi. Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y oddaæ w publicznym miejscu zbiorczym.
7 Kasa ochronności II
8 Potwierdza zgodność urządzenia elektrycznego z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
9 Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 99 dB(A)
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Augen- und Gehörschutz tragen!
Warnung!
Gebrauchsanweisung lesen!
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.
7 Schutzklasse II, Doppeltisoliert
8 Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
9 Garantierter Schallleistungspegel LWA 99 dB(A
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Przeznaczenie
Nożyce do żywopłotu są przeznaczone wyłącznie do przycinania gałęzi, krzewów, roślin ozdobnych i żywopłotów Konstrukcja pozwala na przycinanie gałęzi o średnicy nie większej niż 22 mm (IHS 650). Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku komercyjnego. Operator zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji oraz
zawartych w symbolach ostrzegawczych zawsze, kiedy nożyce są w użyciu. Przed przystąpieniem do pracy oraz
podczas użytkowania upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie a układ elektryczny jest sprawny.
W przypadku ujawnienia uszkodzeń zaprzestać pracy i skontaktować się z autoryzowanym serwisem
Niewłaściwe użycie
Zastosowanie urządzenia do prac nieopisanych w rozdziale „Przeznaczenie” jest uważane z niewłaściwe użycie.
Wyłącznie operator jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu lub uszkodzenia ciała wynikające z niewłaściwego użycia nożyc do żywopłotu.
Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji wygasa w momencie użycia nieoryginalnych części zamiennych.
Ryzyko resztkowe
Nawet w przypadku prawidłowej obsługi istnieje ryzyko resztkowe. Konstrukcja nożyc do żywopłotu pociąga za sobą
następujące zagrożenia:
• Może dojść do kontaktu z nieosłoniętym ostrzem ( powodując rany cięte)
• Sięganie do ostrza lub chwytanie nożyc podczas pracy ( powoduje rany cięte)
• Niespodziewany, nagły ruch ciętego materiału ( może spowodować rany cięte)
• Wyrzucenie odłamanego zęba tnącego
• Wyrzucenie odciętego kawałka rośliny
• Uszkodzenie słuchu, jeśli operator nie korzysta z ochronników
• Inhalacja pyłu z ciętego materiału

Elektryczne nożyce do żywopłotu

IHS 650

Dane techniczne
Napiêcie

V~

230-240

Czêstotliwoœæ pr¹du

Hz

50

Moc nominalna

W

650

Obroty jałowe n0

min-1

1500

D³ugoœæ ciêcia

mm

550

Maks. gruboœæ ciêcia

mm

22

Waga

kg

3,2

Ciśnienie akustyczne LpA (wed³ug EN 60745-1)
Wibracje (wed³ug EN 60745-1)

dB (A)

90,5

K 2,5 dB (A)

m/s2

4,4

K 1,5 m/s2

Klasa bezpieczeñstwa: II / DIN EN 60745/VDE 0740
Emisja
- Podana wartość emitowanych wibracji została zmierzona zgodnie ze znormalizowaną procedurą testowania i może
być wykorzystana do porównania z innym elektronarzędziem.
- Podana wartość emitowanych wibracji może być również wykorzystana do prognozowania ilości i czasu trwania
niezbędnych przerw w pracy.
- Rzeczywista wartość emitowanych wibracji może się różnić w trakcie rzeczywistego korzystania z elektronarzędzia
od podanych wartości w zależności od tego, jak elektronarzędzie jest używane.
- Uwaga: żeby zapobiec chorobom układu krwionośnego w rękach, które mogą spowodować wibracje, należy w
odpowiedniej chwili zarządzić przerwy w pracy.
Poziom ciœnienia akustycznego w miejscu pracy nie mo¿e przekraczaæ 80 dB (A). W przeciwnym wypadku konieczne
jest zabezpieczenie przeciwha³asowe personelu (na przyk³ad, stosowanie urz¹dzeñ chroni¹cych organy s³uchu).
Uwaga: Ochrona przed ha³asem! Podczas uruchomienia prosimy przestrzegaæ regionalnych przepisów.

Ochrona przeciwzak³óceniowa wed³ug EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Urządzenia te zostały skonstruowane według przepisów DIN-EN 60745-1 i DIN-EN 60745-2-15 i spełniają w pełni
wymogi przepisów ustawy dot. bezpieczeństwa zastosowania produktów.
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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ka¿da eksploatacja sekatora jest powi¹zana
z zagro¿eniem. Proszê wiêc przestrzegaæ
przepisów bezpieczeñstwa pracy.
Maszyna zosta³a wyprodukowana na poziomie technicznym z dotrzymaniem odpowiednich
uznanych regu³ i przepisów bezpieczeñstwa
pracy. Jednak podczas eksploatacji mo¿e dojœæ
do powstania zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia
obs³uguj¹cego lub osób trzecich, wzglêdnie do
uszkodzeñ maszyny lub innych wartoœci rzeczowych.
Uwaga! Przy u¿ytkowaniu narzêdzi elektrycznych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
wskazañ w zakresie bezpieczeñstwa pracy, aby
zapobiec pora¿eniom elektrycznym, powstawaniu wypadków i po¿arów. Proszê przeczytaæ te
wskazania i nastêpnie dostosowaæ siê do nich
przed zastosowaniem narzêdzi elektrycznych.
Prosimy przechowywaæ te informacje w sprawie
bezpieczeñstwa eksploatacji. Maszynê mo¿na
eksploatowaæ jedynie w stanie bez zastrze¿eñ
technicznych i zgodnie z jej przeznaczeniem,
zdaj¹c sobie równoczeœnie sprawê z jej potencjalnego zagro¿enia i przestrzegaj¹c wskazania
instrukcji obs³ugi! Zak³ócenia, nadaj¹ce siê w
szczególnoœci do zaburzenia bezpieczeñstwa
pracy, nale¿y niezw³ocznie usun¹æ!
Maszyna ta mo¿e spowodowaæ powa¿ne skaleczenia. Prosimy dok³adnie zapoznaæ siê z
instrukcj¹ obs³ugi, aby móc maszynê t¹ poprawnie eksploatowaæ, przygotowywaæ do pracy i
konserwowaæ. Przed jej zastosowaniem nale¿y
zapoznaæ siê z sposobem jej funkcjonowania i
poinformowaæ siê o jej dzia³aniu w ramach praktycznej instrukcji.
Maszyna nie może być obsługiwana przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach
fizycznych lub psychicznych oraz przez osoby
nieposiadające właściwego doświadczenia i/lub
wiedzy dotyczącej obsługi maszyn. W przeciwnym wypadku obsługa maszyny może odbywać
się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za zachowanie środków bezpieczeństwa.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Ogólne informacje w sprawie
bezpieczeñstwa eksploatacji
Uwaga! Należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie lub błędne stosowanie się do
podanych poniżej instrukcji może spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie uszkodzenia ciała. Stosowane w dalszej części pojęcie
„narzędzie elektryczne” odnosi się do wszystkich
narzędzi elektrycznych zasilanych prądem z
sieci (z przewodem sieciowym) oraz zasilanych
akumulatorami (bez przewodu sieciowego).
NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1) Miejsce pracy
a) Miejsce pracy powinno być czyste i
uprzątnięte. Nieporządek lub nieprawidłowe
oświetlenie może prowadzić do wypadków.
b) Nie należy używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym eksplozją, w którym
znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.
Narzędzia elektryczne powodują powstawanie iskier, które mogą być przyczyną
zapalenia się pyłu lub oparów.
c) Podczas używania narzędzia elektrycznego dzieci i inne osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę
kontroli nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka przyłączeniowa urządzenia
musi pasować do gniazdka. W żadnym
wypadku nie należy zmieniać wtyczki.
Nie stosować wtyczek – adapterów razem z urządzeniami zabezpieczonymi
uziemieniem. Pozostawione bez zmian
wtyczki i odpowiednie gniazda minimalizują
ryzyko porażenia prądem.
b) Unikać kontaktu ciała z uziemionymi
powierzchniami np. rur, ogrzewania,
pieców i lodówek. Istnieje podwyższone
ryzyko porażenia prądem, jeżeli Państwa
ciało będzie uziemione.
c) Chronić urządzenie przed deszczem.
Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego podwyższa ryzyko porażenia prądem.
d) Nie wykorzystywać przewodu do niezgodnych z przeznaczeniem celów, do
noszenia urządzenia, zawieszania go lub
wyciągania wtyczki z gniazdka. Chronić przewód przed wysoką temperaturą,
olejami, ostrymi krawędziami lub poruszającymi się elementami urządzenia.
Uszkodzone lub zaplątane przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.
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e) Jeżeli pracują Państwo z narzędziem
elektrycznym na otwartej przestrzeni,
należy stosować wyłącznie przewód
przedłużający dopuszczony do zastosowania na zewnątrz. Stosowanie przewodu
przedłużającego przeznaczonego do używania poza pomieszczeniami zamkniętymi
minimalizuje ryzyko porażenia prądem.
3) Bezpieczeństwo osób
a) Zachować ostrożność podczas pracy i zachować rozsądek przy pracy z
narzędziem elektrycznym. Nie używać
urządzenia, jeżeli są Państwo zmęczeni,
pod wpływem środków odurzających,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi
podczas używania narzędzia może doprowadzić do ciężkich obrażeń.
b) Stosować osobiste środki ochrony i zawsze okulary ochronne. Stosowanie osobistych środków ochrony, takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie
ochronne, kask lub ochrona słuchu, zależnie
od rodzaju zastosowania narzędzia elektrycznego, minimalizuje ryzyko obrażeń.
c) Unikać przypadkowego uruchomienia.
Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka
upewnić się, że wyłącznik znajduje się w
pozycji „AUS” („WYŁ.”). Trzymanie palca
na wyłączniku podczas noszenia narzędzia
lub podłączenie włączonego urządzenia do
zasilania elektrycznego może spowodować
wypadek.
d) Przed włączeniem urządzenia usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze do śrub.
Narzędzie lub klucz znajdujący się w ruchomej części urządzenia może spowodować
obrażenia.
e) Nie należy siebie przeceniać. Pamiętać o
stabilnej postawie i zachowaniu w każdej chwili równowagi. W ten sposób będą
Państwo mogli lepiej kontrolować urządzenie w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Nosić odpowiednią odzież. Nie ubierać szerokiej odzieży lub ozdób. Włosy,
odzież i rękawice nie powinny mieć możliwości kontaktu z ruchomymi częściami. Luźna odzież, ozdoby lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez poruszające
się części.
g) Jeżeli mogą być zamontowane urządzenia odsysające lub wyłapujące pył, na-

leży upewnić się, że są one prawidłowo
podłączone i używane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza szkodliwe działanie
pyłów.
4) Staranne obchodzenie się i stosowanie
narzędzi elektrycznych
a) Nie przeciążać urządzenia. Stosować
narzędzia elektryczne przewidziane dla
Państwa pracy. Odpowiednim narzędziem
elektrycznym będą Państwo pracowali wydajniej i bezpieczniej w podanym przez
producenta zakresie wydajności.
b) Nie używać narzędzia elektrycznego,
którego wyłącznik jest uszkodzony. Narzędzie elektryczne, którego nie można
włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i
musi być oddane do naprawy.
c) Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
ustawień narzędzia, wymiany osprzętu
lub odłożeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. To działanie zapobiega
przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
d) Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Nie należy pozwalać używać urządzenia osobom, które nie są zaznajomione
z jego obsługą lub nie przeczytały tej
instrukcji. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli są używane przez niedoświadczone osoby.
e) Starannie pielęgnować urządzenie.
Sprawdzać, czy części ruchome działają
prawidłowo i nie zakleszczają się, czy
części nie są złamane lub uszkodzone w
sposób mający negatywny wpływ na działanie urządzenia. Przed użyciem narzędzia należy naprawić uszkodzone części.
Przyczyną wielu wypadków jest nieprawidłowa konserwacja narzędzi elektrycznych.
f) Narzędzia tnące powinny być ostre i
czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami mniej się
blokują i są łatwiejsze do prowadzenia.
g) Narzędzia elektryczne, osprzęt, wyposażenie dodatkowe itp. stosować zgodnie
z niniejszą instrukcją lub w sposób zalecany dla danego typu urządzenia. Należy
przestrzegać przy tym warunków pracy
oraz specyfiki wykonywanych czynności. Stosowanie narzędzi elektrycznych do
innych celów, niż przewidziane, może być
PL-4
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przyczyną powstania niebezpiecznych sytuacji.
5) Serwis
a) Urządzenie może być naprawiane tylko
przez wyspecjalizowany personel i tylko
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla sekatora
do żywopłotów:
- Trzymać wszystkie części ciała z dala od
noża. Nie próbować odsuwać ciętego materiału lub przytrzymywać go przy pracującym nożu. Zakleszczony materiał usuwać
jedynie po wyłączeniu urządzenia. Chwila
nieuwagi przy używaniu sekatora do żywopłotów może doprowadzić do ciężkich obrażeń.
- Narzędzie elektryczne należy trzymać za
izolowane płaszczyzny uchwytu, ponieważ
nóż może zetknąć się z przewodem zasilającym. Kontakt noża z przewodem pod napięciem może spowodować powstanie napięcia
w metalowych elementach i doprowadzić do
porażenia prądem.
- Przy niepracującym nożu trzymać sekator
do żywopłotów za uchwyt. Przy transporcie lub przechowywaniu sekatora zawsze
nakładać osłonę ochronną. Staranne obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza ryzyko
obrażeń w wyniku kontaktu z nożem.
- Trzymać przewód z dala od strefy cięcia.
Podczas pracy przewód może skryć się w
żywopłocie i zostać przypadkowo przecięty.
-- Sekator mo¿e byæ prowadzony jedynie
obiema rêkami.
-- Przed zastosowaniem urz¹dzenia nale¿y
usun¹æ cia³a obce z powierzchni pracy
podczas pracy zwracaæ na nie szczególn¹
uwagê.
-- Nie u¿ywaæ podczas deszczu lub do ciêcia
mokrych ¿ywop³otów. Nie opryskiwaæ
urz¹dzenia wod¹. Nie stosowaæ oczyszczalników wysokociœnieniowych lub rozpylaczy parowych do czyszczenia.
-- Wed³ug przepisów rolniczych organizacji bran¿owych prace z sekatorami,
napêdzanymi elektrycznie, mog¹ wykonywaæ
jedynie osoby w wieku powy¿ej 17 lat. Osoby
od lat 16 mog¹ prace te wykonywaæ jedynie
pod nadzorem osób doros³ych.

-- W celu bezpiecznej eksploatacji zaleca siê
zasilanie maszyny pr¹dem awaryjnym o
natê¿eniu nie wy¿szym ni¿ 30 mA za pomoc¹ instalacji ochronnej pr¹du awaryjnego (RCD).
-- Kabel sekatora i jego po³¹czenia dok³adnie
sprawdzaæ przed ka¿dorazowym uruchomieniem pod wzglêdem widocznych usterek (w stanie od³¹czonym od sieci elektrycznej). Nie stosowaæ wadliwych kabli. Kabel
przyłączeniowy tego urządzenia może zostać wymieniany jedynie przez serwisantów
producenta lub fachowca - elektryka!
-- Polecamy przed pierwszym uruchomieniem zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi i
tak¿e kazaæ siê w³aœciwie poinstruowaæ w
praktycznym jego zastosowaniu.
-- Urz¹dzenia ochronne uchwytu musz¹ byæ
zawsze zamontowane.
-- Nigdy nie próbowaæ u¿ywaæ niekompletnej
maszyny lub zmienionej bez odpowiedniego
zezwolenia.
-- Proszê wpierw zapoznaæ siê z otoczeniem
i ewentualnymi zagro¿eniami, na które nie
bêdziecie Pañstwo mogli zwracaæ uwagi z
powodu ha³asu maszyny.
-- Z sekator nie korzystamy podczas złych
warunków atmosferycznych, szczególnie
kiedy ma się na burzę albo na wichurę.
Przed uruchomieniem
Monta¿ os³ony (rys. 2)
Wsun¹æ do³¹czon¹ os³onê (3) na listwê no¿ow¹ i
nastêpnie zamocowaæ za pomoc¹ 2 œrub z ka¿dej ze
stron obudowy, jak przedstawiono na rysunku 2.
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Maszyna mo¿e zostaæ eksploatowana jedynie z jednofazowym pr¹dem przemiennym. Maszyna posiada izolacjê
ochronn¹ wed³ug II VDE 00740. Prosimy jednak przed
uruchomieniem zawsze sprawdzaæ, czy napiêcie elektryczne jest zgodne z napiêciem, podanym na tabliczce
identyfikacyjnej urz¹dzenia.
Wy³¹cznik ochronny pr¹dowy
Maszyny z mo¿liwoœci¹ ich przenoszenia, które
stosuje siê na wolnym powietrzu, musz¹ zostaæ
pod³¹czone przez wy³¹cznik ochronny pr¹dowy.
Zabezpieczenie przed³u¿acza (rys. 3)
U¿ywaæ wy³¹cznie przed³u¿aczy dopuszczonych
do u¿ywania na zewn¹trz. Przekrój przewodów musi
wynosiæ dla d³ugoœci do 75 m co najmniej 1,5 mm2.
Najpierw nale¿y po³¹czyæ wtyczkê urz¹dzenia z kablem
przy³¹czeniowym. Nastêpnie nale¿y utworzyæ pêtelkê z
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kabla przy³¹czeniowego i wsun¹æ j¹ przez przelot kablowy na obudowie no¿yc do ¿ywop³otów.
Przed³u¿acze o d³ugoœci powy¿ej 30 m powoduj¹ zmniejszenie wydajnoœci urz¹dzenia.

Instrukcje eksploatacyjne
Nie u¿ywaæ sekatora podczas deszczu lub do ciêcia
mokrych ¿ywop³otów.
Kable sekatora i jego po³¹czenia dok³adnie sprawdzaæ
przed ka¿dorazowym uruchomieniem pod wzglêdem
widocznych usterek (w stanie od³¹czonym od sieci elektrycznej). Nie stosowaæ wadliwych kabli.
Rêkawice robocze:
Podczas eksploatacji sekatora zawsze nosiæ rêkawice
robocze.

Ostrzenie no¿y
No¿e s¹ obliczone na d³ugotrwa³¹ eksploatacjê bez
obs³ugi technicznej i u¿ytkowane zgodnie z przeznaczeniem nie wymagaj¹ dodatkowego ostrzenia.
Wymiana no¿y

W³¹czanie i wy³¹czanie sekatora (rys. 4)
Przed w³¹czeniem sekatora przyjmij pewn¹, stabiln¹
pozycjê. Zakupiony przez Ciebie sekator posiada
2-rêczny wy³¹cznik bezpieczeñstwa. Aby uruchomiæ sekator trzeba jednoczeœnie uruchomiæ listwê w³¹czaj¹c¹
w uchwycie (A) oraz w³¹cznik w uchwycie pa³¹kowym
(B). Po zwolnieniu obu wy³¹czników sekator zatrzymuje
siê. Silnik wy³¹czy siê ju¿ po zwolnieniu jednego z tych
w³¹czników.
W³¹czenie hamowania powoduje natychmiastowe zatrzymanie no¿a tn¹cego w ci¹gu 0,5 s. Tworzenie siê w
wyniku tego iskier (b³ysk) w obszarze górnej szczeliny
wentylacyjnej jest zjawiskiem normalnym i nie jest szkodliwe dla urz¹dzenia.

Wa¿ne: po ka¿dorazowym d³u¿szym u¿yciu maszyny do strzy¿enia ¿ywop³otów no¿e nale¿y wyczyœciæ
posmarowaæ. To znacznie przed³u¿a okres eksploatacji maszyny. Uszkodzone urz¹dzenia tn¹ce nale¿y
natychmiast profes-jonalnie wyremontowaæ. Proszê
yczyœciæ nó¿ przy pomocy suchej œcierki wzglêdnie
szczotki w przypadku wiêkszego zabrudzenia. Uwaga:
Niebezpieczeñstwo skaleczenia siê! Do smarowania
no¿y nale¿y w miarê mo¿liwoœci u¿ywaæ smarów ekologicznie bezpiecznych (rys. 9).

Tylko profesjonalna instalacja no¿y gwarantuje nienagann¹ pracê maszyny i prawid³owe bezpieczne ustawienie no¿y. Dlatego instalacj¹ no¿y te¿ powinna byæ
wykonywana w specjalistycznej pracowni.

Pos³ugiwanie siê maszyn¹ do strzy¿enia
¿ywop³otów (rys. 6+7)
Z pomoc¹ tej maszyny u¿ytkownik mo¿e szybko i sprawnie przyci¹æ krzaki i ¿ywop³ot.
Strzy¿enie ¿ywop³otu
-

m³ode pêdy lepiej jest przycinaæ ruchem kosz¹cym.
starsze i grubsze ga³êzie lepiej jest przycinaæ ruchem
pi³uj¹cym.
zbyt grube dla no¿a ga³êzie zaleca siê podpi³owywaæ.
boki krzaka nale¿y przacinaæ do góry sto¿kowato.

Ustawienie obracanego uchwytu (rys. 5)

By uzyskaæ jednakow¹ wysokoœæ

Dla u³atwienia pracy sekator wyposa¿ono w obrotowy
tylny uchwyt. Mo¿e on przyjmowaæ 5 pozycje: [ pozycja
lewa (45°/90°), prawa (45°/90°) i normalna ]. Zadaniem
tego mechanizmu jest zapewnienie mo¿liwoœci przyjêcia
ergonomicznej postawy w trakcie ciêcia ¿ywop³otu w kierunku pionowym, co zapobiega nadmiernemu zmêczeniu
u¿ytkownika.

-

Aby zmieniæ pozycjê obrotowego uchwytu postêpuj w
nastêpuj¹cy sposób:
Zwolnij w³¹cznik (A). Przycisk blokujący (C) naciśnij.
Uchwyt zostaje w tym momencie odryglowany i mo¿e
zostaæ przestawiony w ¿¹dane po³o¿enie (rysunek 6). W
wybranym po³o¿eniu koñcowym przycisk blokuj¹cy ponownie zazêbia siê, zabezpieczaj¹c tym samym uchwyt
przed nieoczekiwanym obrotem.
Prosimy pamiêtaæ, ¿e przycisk blokuj¹cy (C) mo¿na
uruchomiæ tylko wtedy, gdy w³¹cznik (A) jest zwolniony.
Upewnij siê, ¿e po ustawieniu nowej pozycji uchwytu
przycisk blokuj¹cy zosta³ odpowiednio zazêbiony. Dopiero teraz mo¿na ponownie uruchomiæ w³¹czniki.

Obs³uga techniczna
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac przy maszynie zawsze nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazda!

na potrzebnej wysokoœci nale¿y naci¹gn¹æ sznur.
podcinaæ dok³adnie na tym poziomie.

Zachować bezpieczną i stabilną pozycję podczas pracy
nożycami do żywopłotu w celu uniknięcia poślizgnięcia
i zranienia się. Ostrza zawsze trzymać z dala od ciała.

Optymalne bezpieczenstwo
Sekator zostal optymalnie wyposazony w systemy
zabezpieczajace przez 5 czesci skladowych :dwureczny wylacznik bezpieczenstwa, natychmiastowe
zatrzymanie noza, tarcze ochronna, belke zabezpieczajaca nóz i ochrone przed uderzeniem.
Uwaga!
Je¿eli
podczas
zastosowania
sekatora
stwierdz¹ Pañstwo brak funkcji bezpieczeñstwa
urz¹dzenia, jak przyk³adowo prze³¹czania 2 rêcznego lub systemu b³yskawicznego zatrzymania, wtedy nale¿y niezw³ocznie zakoñczyæ
pracê i oddaæ przyrz¹d ten do naprawy w
autoryzowanym warsztacie!
2 – rêczny prze³¹cznik bezpieczeñstwa (rys. 4)
Aby uruchomiæ sekator trzeba jednoczeœnie uruchomiæ
listwê w³¹czaj¹c¹ w uchwycie (A) oraz w³¹cznik w uchwyPL-6

PL | Instrukcja obsługi
cie pa³¹kowym (B). Po zwolnieniu obu wy³¹czników sekator zatrzymuje siê. Silnik wy³¹czy siê ju¿ po zwolnieniu
jednego z tych w³¹czników.
Natychmiastowe zatrzymanie noza.
Aby zapobiec powstawaniu skaleczen nóz zatrzymuje
sie po ok. 0,5 sekundach po puszczeniu jednego z
przelaczników.
Belka bezpieczeñstwa eksploatacji no¿a (rys. 8)

Usuwanie i ochrona œrodowiska naturalnego
Zużyte urządzenie poddać utylizacji. Odłączyć przewody
połączeniowe w celu uniknięcia niepożądanego użycia.
Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów domowych.
W celu ochrony środowiska urządzenie dostarczyć do
punku zbiórki elektrośmieci. Lokalne władze dysponują
adresami i godzinami pracy wyspecjalizowanych w tym
zakresie podmiotów. Opakowanie oraz zużyte akcesoria
również podlegają recyklingowi.

Nó¿ przesuniêty od grzebienia no¿y ogranicza zagro¿enie
skaleczenia siê przez niezamierzony dotyk.

Nie wolno wyrzucać elektrośmieci do odpadów domowych.

Ochrona przed uderzeniem (rys. 1)
Wystajaca prowadnica zapobiega przy kontakcie z przedmiotem twardym (sciany, podloze itd.), aby nieprzyjemne
odrzuty noza zostaly przekazywane na osobe tnaca.
Element ochrony przek³adni
Je¿eli przedmioty sta³e dostan¹ siê do no¿y tn¹cych,
blokuj¹c je i silnik, wtedy nale¿y maszynê natychmiast
wy³¹czyæ. Od³¹czyæ od sieci elektrycznej, usun¹æ przedmiot z no¿y i nastêpnie pracowaæ dalej. W urz¹dzeniu
zamontowano zabezpieczenie przeci¹¿eniowe, które
chroni przek³adniê przed uszkodzeniem mechanicznym
w przypadku blokady no¿y.

Przechowywanie sekatora po zastosowaniu
Sekator nale¿y przechowywaæ w taki sposób, aby
uniemo¿liwiæ skaleczenie siê osoby drugiej przez jego
no¿e tn¹ce!
Wa¿ne: No¿e nale¿y wyczyœciæ po ka¿dej eksploatacji
(patrz tak¿e rozdzia³ Konserwacja). Smarowanie nale¿y
przeprowadzaæ stosuj¹c smary, przystosowane do
wymagañ ochrony œrodowiska naturalnego, n. p. spray
serwisowy. Nastêpnie sekator wraz z no¿ami nale¿y
w³o¿yæ do pokrowca.

Us³ugi remontowe
Naprawy urz¹dzeñ elektrycznych powinny byæ wykonywane tylko przez specjalistów. W razie pisemnego
zg³oszenia koniecznoœci remontu prosimy opisaæ wykryt¹
wadê.

Części zamienne
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Części zamienne o nieodpowiedniej jakości mogą uszkodzić urządzenie lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
użytkownika.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EC dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych z elektronicznych
zużyte urządzenia elektryczne muszą być gromadzone
oddzielnie w celu ponownego wykorzystania zgodnie z
wymogami ochrony środowiska.
Recykling jest alternatywą dla ponownego użycia. W takim przypadku właściciel jest zobowiązany do właściwej
utylizacji. Urządzenie musi zostać dostarczone do przedsiębiorstwa, które dokona utylizacji zgodnie z programem
ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

Warunki gwarancji
W przypadku niniejszego narzędzia napedem elektrycznym udzielamy niezależnie od zobowiązań dystrybutora
wywodzących się z umowy kupna w stosunku do użytkownika końcowego następującej gwarancji:
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się w dniu
przekazania urządzenia, który należy udowodnić przy
pomocy oryginalnego pokwitowania kupna. W przypadku zastosowania komercjalnego a także wynajmu okres
gwarancji redukuje się do 12 miesięcy. Od świadczeń
gwarancyjnych wyklucza się części zużywalne i szkody,
które powstały na skutek zastosowania błędnych części
wyposażenia, napraw przy zastosowaniu nie oryginalnych części zamiennych, zastosowania siły, uderzenia
lub złamania, a takze zlosliwego przeciazenia silnika.
Wymiana gwarancyjna dotyczy jedynie części uszkodzonych, a nie urządzeń w całości. Naprawy gwarancyjne
mogą przeprowadzać jedynie autoryzowane warsztaty
względnie serwis producenta. W przypadku manipulacji
przez osoby drugie gwarancja gaśnie.
Kupujący ponosi koszty pocztowe, przesyłki, a także
koszty powstałe w następstwie.

Aby zamówić części zamienne niezbędne są następujące informacje:
• Typ urządzenia
• Numer modelu urządzenia
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Unia Europejska Deklaracja Zgodnoœci
My, ikra GmbH - Schlesierstrasse 36 - 64839 Münster
- Germany, oœwiadczamy niniejszym na nasz¹ wy³¹czn¹
odpowiedzialnoœæ, ¿e produkty Elektryczne nożyce
do żywopłotu IHS 650 do których odnosi siê niniejsza
deklaracja, odpowiadaj¹ odpowiednim podstawowym
wymaganiom dotycz¹cym bezpieczeñstwa i zdrowia
nastêpuj¹cych Dyrektyw: 2006/42/WE (Dyrektywa dot.
maszyn), 2014/30/EU (Wytyczne dot. EMV), 2011/65/
EU (Dyrektywa dot. RoHS) oraz 2000/14/WE+2005/88/
WE (Wytyczna dot. ha³asu) - w³¹cznie ze zmianami. Nastêpuj¹ce normy i/lub specyfickacje techniczne
zosta³y uwzglêdnione w celu odpowiedniego wdro¿enia
wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i zdrowia wymienionych w Dyrektywach:
EN
EN
EN
EN

60745-1:2009+A11; EN 60745-2-15:2009+A1
50581:2012; AfPS GS 2014:01 PAK
55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2
61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

zmierzony poziom mocy akustycznej
gwarantowany poziom mocy akustycznej

95,8 dB (A)
99 dB (A)

Postêpowanie oceny zgodnoœci wed³ug za³¹cznika V /
wytyczna 2000/14/WE
Rok produkcji został nadrukowany na tabliczce identyfikacyjnej i
można go także dodatkowo ustalić na podstawie bieżącego eru
seryjnego.num

Münster, 23.01.2018

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Przechowywanie dokumentacji technicznej:
Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrasse 36
64839 Münster, Germany
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Heckenschere ist nur zum Schneiden von Sträuchern, Büschen, Zierpflanzen und Hecken bestimmt. Die zu
schneidende maximale Aststärke darf 22 mm (IHS 650) nicht übersteigen. Die Benutzung der Heckenschere ist für
den privaten Gartenbereich bestimmt. Der Benutzer der Heckenschere hat für eine ausreichende Schutzausrüstung
während des Gebrauches entsprechend der Bedienungsanleitung und den an der Maschine angebrachten Warnpiktogramme zu sorgen. Vor jedem Gebrauch bzw. während des Gebrauches der Heckenschere ist diese auf eventuelle
elektrischen oder mechanischen Beschädigungen zu prüfen.
Falls ein Schaden an der Maschine festgestellt wird, ist die Arbeit einzustellen und eine Fachwerkstatt ist zu kontaktieren.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Alle Anwendungen der Heckenschere, die nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt sind, gelten
als eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
Für alle daraus entstandenen Sachschäden sowie Personenschäden, die auf Grund einer Fehlanwendung entstanden
sind, haftet der Benutzer der Heckenschere.
Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original-Bauteile an der Heckenschere erlischt Herstellerseitige die Garantieleistung.
Restgefahren
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Werkzeugs bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen
werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Werkzeugs können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:
• Kontakt mit dem ungeschützten Scherblatt (Schnittverletzungen)
• Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnittverletzung)
• Unvorhergesehene, plötzliche Bewegung des Schneidgutes (Schnittverletzungen)
• Wegschleudern von fehlerhaften Scherzähnen
• Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes
• Schädigung des Gehöres, wenn kein vorgeschriebener Gehörschutz getragen wird
• Einatmen von Schnittgutpartikel

Elektro-Heckenschere
Technische Angaben

IHS 650

Betriebsspannung

V~

230-240

Nennfrequenz

Hz

50

Nennaufnahme

W

650

Leerlaufdrehzahl n0

min-1

1500

Schnittlänge

mm

550

Schnittstärke

mm

22

Gewicht ohne Kabel

kg

3,2

Schalldruckpegel (nach EN 60745-1)

dB (A)

90,5

K 2,5 dB (A)

Vibration (nach EN 60745-1)

m/s2

4,4

K 1,5 m/s2

Schutzklasse II/DIN EN 60745/VDE 0740
Emissionen
- Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und kann
zum Vergleich mit anderen Elektrowerkzeugen verwendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zur Einschätzung von erforderlichen Arbeitspausen verwendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, wie das Elektrowerkzeug verwendet wird.
- Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen der Hände rechtzeitige Arbeitspausen ein.
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 !
Funkentstört nach EN 55014, EN 61000-3-2, 61000-3-3.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Geräte sind nach den Vorschriften gemäß EN 60745-1 und EN 60745-2-15, gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.
DE-2
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Allgemeiner Sicherheitshinweis
Jeder Betrieb von Heckenscheren ist mit
Unfallgefahren verbunden. Beachten Sie
deshalb die entsprechenden Unfallschutzvorschriften.
Die Maschine ist nach dem 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.
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise,
bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits
und gefahrenbewußt unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzen! Insbesondere
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen
können, umgehend beseitigen (lassen)!
Diese Maschine kann ernsthafte Verletzungen
verursachen. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung zum korrekten Umgang, zur Vorbereitung, zur Instandhaltung, zum sachgemäßen Gebrauch der Heckenschere. Machen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch mit der Maschine vertraut
und lassen Sie sich auch praktisch einweisen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elek-

trischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).
1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Gerätes muss
in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es
besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie das Gerät von Regen oder
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko
eines elektrischen Schlages.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geräteteilen. BeDE-3
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haltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwartete Situationen
besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.
g) Wenn Staubabsaug- und auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.

schädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die auch für den
Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges, erhöht das Risiko von
Verletzungen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das
Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlüssel, der sich in einem drehenden
Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper-

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das
Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeuges.
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerät nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisung nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
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so beschädigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor
dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leichter
zu führen.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszuführende Tätigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a) Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
6) Sicherheitshinweise für Heckenscheren:
- Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Versuchen Sie nicht, bei
laufendem Messer Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes
Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerät.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen führen.
- Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei
stillstehendem Messer. Bei Transport oder
Aufbewahrung der Heckenschere stets
die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die
Verletzungsgefahr durch das Messer.
- Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich
fern. Während des Arbeitsvorgangs kann
das Kabel im Gebüsch verdeckt sein und
versehentlich durchtrennt werden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit dem eigenen
Netzkabel kommen kann. Der Kontakt des

-

-

-

-

-

-

-

-
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Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Die Heckenschere darf nur mit beiden
Händen geführt werden.
Vor dem Einsatz des Gerätes Arbeitsfläche von Fremdkörpern befreien und während des Arbeitens auf Fremdkörper (z.B.
Drahtzäune) achten!
Schere nicht bei Regen und nicht zum
Schneiden nasser Hecken benutzen. Gerät nicht mit Wasser abspritzen. Keine
Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler
zur Reinigung verwenden.
Nach den Bestimmungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
dürfen nur Personen über 17 Jahren Arbeiten mit elektrisch betriebenen Heckenscheren allein ausführen. Unter Aufsicht
Erwachsener ist dies für Personen ab 16
Jahren zulässig.
Wir empfehlen, die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem
Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA
abzusichern oder bei Anschluss des Elektrowerkzeuges einen solchen zwischenzuschalten. Nähere Auskünfte gibt der
Elektroinstallateur.
Wir empfehlen, sich bei erstmaligem Gebrauch der Heckenschere neben dem
Lesen der Gebrauchsanweisung auch
praktisch in den Gebrauch des Gerätes
einweisen zu lassen.
Immer dafür sorgen, dass alle Schutzeinrichtungen und Handgriffe angebracht
sind.
Niemals versuchen, eine unvollständige
Maschine zu benutzen oder eine, die mit
einer nicht genehmigten Änderung versehen ist.
Machen Sie sich vertraut mit Ihrer Umgebung und achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie wegen des Maschinenlärms
vielleicht nicht hören können.
Vermeiden Sie den Gebrauch der Heckenschere bei schlechten Wetterbedingungen, besonders wenn Gefahr eines
Gewitters besteht.
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Vor Inbetriebnahme

Einstellung des Drehgriffs (Abb. 5)

Montage des Schutzschildes (Abb. 2)

Zur Arbeitserleichterung ist die Heckenschere mit einem drehbaren hinteren Griff ausgestattet, welcher
in 5 verschiedene Positionen eingestellt werden kann
[rechts (45°/90°), links (45°/90°) und Normalposition].
Der Zweck dieser Vorrichtung besteht darin, dass besonders für den Schnitt in vertikaler Richtung die Heckenschere jeweils in der ergonomisch günstigsten Position
gehalten werden kann und einer vorzeitigen Ermüdung
des Anwenders vorgebeugt wird.
Zum Einstellen des Griffes in eine andere Position verfahren Sie bitte wie folgt:
Schalter (A) loslassen. Verriegelungsknopf (C) nach unten drücken. Der Griff wird dadurch entriegelt und kann
nun in die gewünschte Position gedreht werden. In der
gewünschten Endposition rastet der Knopf wieder ein
und sichert den Griff gegen unbeabsichtigtes Verdrehen.
Beachten Sie bitte, dass der Verriegelungsknopf (C) nur
betätigt werden kann, wenn der Schalter (A) nicht gedrückt wird. Vergewissern Sie sich, dass nach Einstellen
des Drehgriffes der Verriegelungsknopf wieder einrastet.
Erst danach kann der Schalter wieder betätigt werden.

Den beiliegenden Schutzschild (3) über den Messerbalken schieben und dann mittels je 2 Schrauben von beiden Seiten gemäß Abb. 2 auf dem Gehäuse befestigen.
Stromanschluss
Die Maschine kann nur an Einphasen-Wechselstrom angeschlossen werden. Sie ist schutzisoliert nach Klasse II
VDE 0740. Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf,
dass die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild
angegebenen Betriebsspannung der Maschine übereinstimmt.
Fehlerstromschutzschalter
Wir empfehlen, die Heckenschere über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Fehlerstrom von
nicht mehr als 30 mA anzuschliessen.
Sicherung des Verlängerungskabels (Abb. 3)
Nur für den Außenbetrieb zugelassene Verlängerungskabel benutzen. Der Leitungsquerschnitt muss für eine
Länge von bis zu 75 m gleich oder größer 1,5 mm² sein.
Kupplung der Verlängerungsleitung in den Gerätestecker stecken. Eine Schlaufe der Verlängerungsleitung
zur Zugentlastung durch die Öffnung im Griff schieben
und über den Zugentlastungshaken legen.
Verlängerungskabel über 30 m Länge reduzieren die
Leistung der Maschine.

Anweisung zum Gebrauch
Schere nicht bei Regen und zum Schneiden nasser
Hecken verwenden!
Das Kabel der Heckenschere und seine Verbindungen sind vor jedem Gebrauch auf sichtbare Mängel
zu prüfen (Stecker gezogen). Mangelhafte Kabel
nicht benutzen.
Handschuhe:
Zum Gebrauch der Heckenschere sollten Sie unbedingt Arbeitshandschuhe tragen.

Ein- und Ausschalten der Heckenschere (Abb. 4)
Zum Einschalten der Heckenschere nehmen Sie bitte
einen sicheren Stand ein. Diese Heckenschere hat eine
2- Hand- Sicherheitsschaltung. Zum Einschalten der
Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (A)
sowie der Schaltgriff im Bügelgriff (B) gedrückt werden.
Zum Ausschalten lassen Sie beide Schalter wieder los.
Der Motor schaltet bereits bei Loslassen einer der beiden Schalter ab.
Die Bremsschaltung bewirkt ein sofortiges Stoppen
des Schneidmessers innerhalb von 0,5 Sek. Die dabei auftretende Funkenbildung (Blitz) im Bereich der
oberen Lüftungsschlitze ist normal und für das Gerät
unschädlich.

Wartung
Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Stecker
aus der Steckdose ziehen!
Wichtig: Nach jedem größeren Einsatz der Heckenschere sollten die Messer gereinigt und eingeölt werden.
Dadurch wird die Lebensdauer des Gerätes entscheidend beeinflußt. Beschädigte Schneideinrichtungen sind
sofort sachgemäß instandzusetzen. Reinigen Sie die
Messer mit einem trocknen Tuch bzw. bei starker Verschmutzung mit einer Bürste. Vorsicht: Verletzungsgefahr. Das Einölen der Messer sollte möglichst mit
einem umweltfreundlichen Schmiermittel vorgenommen
werden. (Bild 9)
Schärfen der Messer
Die Messer sind weitgehend wartungsfrei und müssen
bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht nachgeschärft werden.
Auswechseln der Messer
Nur ein fachgerechtes Einsetzen der Messer garantiert
den einwandfreien Betrieb der Heckenschere. Das
Auswechseln der Messer darf deshalb nur von einer
Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Halten der Heckenschere zum Gebrauch (Abb.
6+7)

Mit diesem Werkzeug können Sie schnell und bequem
Büsche, Hecken und Sträucher schneiden.
Schneiden von Hecken
-- junge Triebe schneiden Sie am besten mit einer Sensenbewegung.
-- ältere, stärkere Hecken schneiden Sie am besten mit
einer Sägebewegung.
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-- Äste, welche zu dick für die Schneidmesser sind,
sollten mit einer Säge geschnitten werden.
-- die Seiten einer Hecke sollten nach oben hin verjüngt
geschnitten werden.
Um eine gleichbleibende Höhe zu erreichen

Aufbewahren der Heckenschere nach dem
Gebrauch
Die Heckenschere muss so aufbewahrt werden,
dass sich niemand an den Schermessern verletzen
kann!

Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand, damit ein
Abrutschen verhindert und eventuelle Verletzungen auszuschließen sind. Halten Sie die Schermesser immer
vom Körper weg.

Wichtig: Nach jedem Gebrauch sollten die Messer
gereinigt und eingeölt werden (siehe auch Abschnitt:
Wartung). Dadurch wird die Lebensdauer des Gerätes
entscheidend beeinflusst. Das Einölen sollte möglichst
mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel, z. B. Servicespray vorgenommen werden. Danach stecken Sie die
Heckenschere mit den Messern in den Köcher.

Optimale Sicherheit

Reparaturdienst

- eine Richtschnur auf die gewünschte Höhe spannen.
- gerade über diese Linie schneiden.

Durch die 5 Komponenten 2-Hand- Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstop, Schutzschild, Sicherheitsmesserbalken und Anstoßschutz ist die
Heckenschere mit optimalen Sicherheitselementen
ausgestattet.
Achtung!
Stellen Sie während des Arbeitens mit der Heckenschere fest, dass Sicherheitsfunktionen,
wie die 2-Hand-Schaltung oder der Schnellstopp nicht gewährleistet sind, dann beenden
Sie unverzüglich Ihre Arbeit und führen das
Gerät einer autorisierten Fachwerkstatt zwecks
Reparatur zu!
2-Hand-Sicherheitsschaltung (Abb. 4)
Zum Einschalten der Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (A) sowie der Schaltgriff im Bügelgriff
(B) gedrückt werden. Wenn man eines der beiden
Schaltorgane losläßt, kommen die Schermesser in ca.
0,5 Sekunden zum Stillstand.
Messer-Schnellstop
Zur Vermeidung von Schnittverletzungen stoppt das
Messer nach Loslassen eines der beiden Schaltelemente in ca. 0,5 Sekunden.
Sicherheitsmesserbalken (Abb. 8)
Das vom Messerkamm zurückgesetzte Schneidmesser
vermindert die Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte
Körperberührung.
Anstoßschutz (Abb. 1)
Die überstehende Führungsschiene verhindert beim
Anstoßen an einen festen Gegenstand (Wand, Boden
usw.), dass unangenehme Schläge (Rückstoßmomente
der Messer) auf den Bedienenden auftreten.
Getriebeschutzelement
Wenn sich feste Gegenstände in den Schneidmessern
verklemmen und dadurch den Motor blockieren, Maschine sofort ausschalten. Stecker aus der Steckdose
ziehen, Gegenstand entfernen und weiterarbeiten. Bei
dem Gerät ist eine Überlastsicherung eingebaut, welche
bei Messerblockierung das Getriebe vor mechanischen
Schäden schützt.

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

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

Entsorgung und Umweltschutz
Sollte diese Heckenschere 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.
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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.

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

EG-Konformitätserklärung
Wir, ikra GmbH - Schlesierstrasse 36 - 64839 Münster - Germany, erklären in alleiniger Verantwortung,
dass die Elektro Heckenschere IHS 650, auf die sich
diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheitsund 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 Änderungen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung
der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen
und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
EN
EN
EN
EN

60745-1:2009+A11; EN 60745-2-15:2009+A1
50581:2012; AfPS GS 2014:01 PAK
55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2
61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

gemessener Schallleistungspegel
garantierter Schallleistungspegel

95,8 dB (A)
99 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V /
Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich
anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 23.01.2018

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