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Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei 
saaks seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega 
hooldada. Seadet ei tohi kasutada isikud, kellel on vähenenud 
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad selleks 
piisavad teadmised või kogemused, välja arvatud vastutava isiku 
järelevalve all või tema juhendamisel. 
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Oht! 
Seadet kasutades tuleb õnnetuste ja 
kehavigastuste vältimiseks järgida teatavaid 
ettevaatusabinõusid. Seetõttu lugege 
kasutusjuhend ja ohutusnõuded tähelepanelikult 
läbi. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et 
saaksite seda vajaduse korral üle lugeda. Kui 
annate seadme kellelegi teisele kasutada, andke 
kaasa ka kasutusjuhend ja ohutusnõuded. 
Tootja ei vastuta õnnetuste ega kahju eest, mis 
on põhjustatud selle kasutusjuhendi või 
ohutusjuhiste eiramisest. 
 

1. Ohutusnõuded 

Seadme kohta kehtivad ohutusnõuded leiate 
kaasasolevast brošüürist. 
Oht! 
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. 
Kui ohutusnõudeid ja muid juhiseid ei järgita, 
võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja/või 
rasked kehavigastused. Hoidke kõik 
ohutusnõuded ja juhised hilisemaks 
kasutusvajaduseks alles. 
 
Seadmel olevate hoiatusmärgiste selgitus  
(vt joonis 16) 
1. Hoiatus! Õnnetusohu vähendamiseks lugege 

läbi kasutusjuhend. 
2. Püsige eemal! 
3. Ettevaatust! - Teravad lõikurid - Enne 

hooldust tõmmake turvapistik välja. Niiduki 
terad pöörlevad veel mõnda aega ka pärast 
mootori väljalülitamist! 

4. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest 
5. Garanteeritud helivõimsuse tase: 94 dB 
6. Eemaldage aku kasutusest vastavalt 

kehtivatele nõuetele 

2. Seadme kirjeldus ja 
tarnekomplekti sisu 

2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2) 
1. Sisse/välja lüliti 
2. Ülemine tõukekäepide 
3. Tõukekäepideme hoidik 
4. Kandekäepide 
5. Kogumiskorv 
6. Lõikekõrguse reguleerimine 
7. Väljaviskeluuk 
8. Käivituskaitse 
10. Seib 
11. Ülemise ja alumise tõukekäepideme mutter 

kiirpingutusfunktsiooniga 
12. Turvapistik 
13. Kaablikinnitus 

14. Aku 
15. Kogumiskorvi alumine korpus 
16. Koguse näidik 
17. Kogumiskorvi ülemine korpus 
18. Kogumiskorvi esikorpus 
19. Laadija 
20. Ülemise tõukekäepideme kinnituskruvid 
22. Tera vahetamise võtmed 
23. Multšimisadapter 

2.2 Tarnekomplekti sisu ja lahtipakkimine 
(joonis 2) 

Kontrollige esitatud tarnekomplekti kirjelduse 
abil, kas kõik osad on olemas. Kui osi on puudu, 
võtke hiljemalt 5. tööpäeval pärast ostmist 
ühendust meie klienditeeninduse või seadme 
müügikohaga ja esitage tõendav ostutšekk. 
Arvestage ka käesoleva juhendi lõpus toodud 
klienditeeninduse juhiseid ja garantiitingimusi. 
• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult 

sellest välja. 
• Eemaldage kogu pakkematerjal ning 

pakkimiseks ja transportimiseks kasutatud 
kinnitused (kui neid on). 

• Kontrollige, kas kõik osad on olemas. 
• Vaadake üle, kas seadme või selle tarvikute 

juures esineb transpordikahjustusi. 
• Võimaluse korral hoidke pakend garantiiaja 

lõpuni alles. 
 
Oht! 
Seade ja pakkematerjalid ei ole mõeldud 
lastele mängimiseks! Ärge lubage lastel 
mängida kilekoti, pakkekile ega väikeste 
osadega! Allaneelamis- ja lämbumisoht! 
 
Tarnekomplekti sisu 
• Akumuruniiduk 
• Tõukekäepideme hoidik (2 tk) 
• Kogumiskorv 
• Seibid (2 tk) 
• Ülemise ja alumise tõukekäepideme mutrid 

kiirpingutusfunktsiooniga (2 tk) 
• Turvapistik 
• Kaablikinnitused (3 tk) 
• Aku (2 tk) 
• Laadija (2 tk) 
• Ülemise tõukekäepideme kinnituskruvid (2 tk) 
• Multšimisadapter 
• Tera vahetamise võtmed 
• Originaalkasutusjuhendi tõlge 
• Ohutusnõuded 
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3. Nõuetekohane kasutamine 

Muruniiduk on mõeldud mitteprofessionaalseks 
kasutamiseks kodu muruplatsidel ja aias. 
 
Mitteprofessionaalselt kasutatavaks loetakse 
sellised muruniidukid, mille aastane töötundide 
arv ei ületa tavaliselt 50 tundi ning mida 
kasutatakse peamiselt muruplatside 
hooldamiseks kodus, mitte avalikes parkides, 
laadaplatsidel, spordiväljakutel ega põllu- või 
metsamajanduses. 
 
Tähelepanu! Kehaliste vigastuste ohu tõttu ei või 
muruniidukit kasutada põõsaste, põõsasaedade 
ja dekoratiivpõõsaste või rõdukastide ega heina 
hekseldamiseks või kõnniteede puhastamiseks 
prahist ega hakkurina aedades tekkivate okste 
jms peenestamisel. Lisaks ei tohi muruniidukit 
kasutada kobestamiseks ega mullakuhjade 
tasandamiseks (nt mutimullahunnikute silumine). 
 
Ohutusalastel põhjustel ei või muruniidukit 
kasutada ka ühegi muu tööriista 
käitusseadmena, välja arvatud juhul, kui tootja 
on seda eraldi lubanud. 
 
Seadet tohib kasutada ainult selle ettenähtud 
otstarbel. Mis tahes muu kasutamine on 
keelatud ja sellest põhjustatud kahju või 
kehavigastuste eest vastutab üksnes seadme 
omanik/kasutaja, mitte selle tootja. 
 
Pange tähele, et see seade ei ole sobiv 
professionaalseks kasutamiseks. Seetõttu ei 
vastuta me kahjude eest juhul, kui seadet 
kasutatakse ettevõtluses või muus kutsealases 
tegevuses. 

4. Tehnilised andmed 

Mootori pöörete arv: .......................... 3000 min-1 
Kaitseklass: ..................................................... III 
Mass: ........................................................ 16 kg 
Lõikelaius: ................................................ 43 cm 
Kogumiskorvi maht: ............................... 63 liitrit 
Helirõhutase LpA: ............................... 71,8 dB(A) 
Mõõtmise ebatäpsus KpA: ....................... 3 dB(A) 
Mõõdetud helivõimsuse tase LWA: ... 84,44 dB(A) 
Mõõtmise ebatäpsus KWA: ................. 0,73 dB(A) 
Garanteeritud helivõimsuse tase LWA: .. 94 dB(A) 
Vibratsioon käepidemel ah: ................. ≤ 2,5 m/s² 
Mõõtmise ebatäpsus K: ......................... 1,5 m/s² 
Lõikekõrguse  
reguleerimine: ................... 25-75 mm; 6 asendit 
Kaitse tüüp: ................................................ IPX1 
 
Liitium-ioonaku 
Pinge:  ........................................ 18 V alalisvool 
Võimsus:  ................................................ 4,0 Ah 
Elementide arv:  ............................................. 10 
 
Laadija 
Sisendpinge: ................... 200-250 V ~ 50-60 Hz 
Väljundpinge:  ............................. 20 V alalisvool 
Väljundvoolutugevus: ................................ 3,0 A 
Kaitseklass:  .............................................. II /  
 
Müra- ja vibratsiooniväärtusi on mõõdetud 
vastavalt standarditele EN ISO 3744:1995,  
ISO 11094: 1991 ja EN ISO 20643:2008. 
 
Vähendage müra- ja vibratsioonitase 
miinimumini! 
• Kasutage seadet vaid siis, kui see on 

laitmatus töökorras. 
• Hooldage ja puhastage seadet regulaarselt. 
• Kohandage oma tööviis seadmega sobivaks. 
• Ära koorma seadet üle. 
• Vajaduse korral laske seadet kontrollida. 
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja. 
• Kanda kaitsekindaid. 
 
Võimalikud ohud 
Ka siis, kui kasutate elektritööriistu nõuete-
kohaselt, seondub nendega alati teatud ohte. 
Selle elektritööriista ehituse ja mudeli tõttu 
võivad tekkida järgmised ohud: 
1. kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

tolmumaski; 
2. kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta 

sobivaid kõrvaklappe. 
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Hoiatus! 
See seade tekitab töötamise ajal 
elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib 
selline väli mõjutada siirdatud aktiivseid või 
passiivseid meditsiiniseadmeid. Tõsiste või 
surmaga lõppevate vigastuste vältimiseks 
soovitame siirdatud meditsiiniseadmetega 
inimestel enne niiduki kasutamist konsulteerida 
oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga. 

5. Enne kasutuselevõttu 

Muruniiduk tarnitakse osaliselt demonteerituna. 
Enne muruniiduki kasutamist tuleb paigaldada 
tõukekäepide ja kogumiskorv. Järgige 
kasutusjuhiseid samm-sammult ja monteerige 
seade vastavalt joonistele. 
 
Tõukekäepideme paigaldamine  
(joonised 3 - 7) 
Asetage tõukekäepideme hoidik (joonis 2 / nr 3) 
ühenduskoha külge ja kinnitage see (joonis 3) 
kiirkinnituse abil (joonis 2 / nr 11). Ülemine 
tõukekäepide(joonis 1 / nr 2) tuleb lükata 
tõukekäepideme hoidikusse (joonis 2 / nr 3) ja 
kinnitada nii, nagu on näidatud joonisel 4. 
Seejärel kinnitage mootori kaabel 
kaablikinnituste abil (joonis 2 / nr 13) 
tõukekäepideme külge (joonis 5 / punkt 13). 
Nüüd saate valida käepideme kõrguse kolme eri 
asendi hulgast (joonis 6 / punkt A). 
 
NB! 
Käepideme kõrguse reguleerimine on lubatud 
märgitud vahemikus. 
• Kinnitage käepide kiirkinnituse abil (joonis 6 / 

punkt 11) soovitud asendisse. 
 
Hoiatus! 
Mõlemad pooled tuleb reguleerida võrdsele 
kõrgusele. 
• Sättige kaabel paika ja kinnitage see kaabli-

kinnituste abil käepideme külge (joonis 5 / 
punkt 13). 

 
Kogumiskorvi paigaldamine  
(vt joonised 7 - 9) 
Suruge esmalt alumine korpus (joonis 2 / nr 15) 
ja esikorpus (joonis 2 / nr 18) kokku, nagu on 
näidatud joonisel 7. Seejärel lükake ülemine 
korpus (joonis 2 / nr 17) kokkupandud korpuse 
poolte peale (joonis 8). Kogumiskorvi 
paigaldamise ajaks tuleb mootor välja lülitada ja 
lõiketera ei tohi enam ringi käia. Tõstke 
väljaviskeluuk (joonis 9 / nr 7) ühe käega üles. 
Hoidke teise käega kogumiskorvi käepidemest 
ja suruge see ülevalt paika (joonis 9). 

Kogumiskorvi täitumise näidik 
Kogumiskorv on varustatud täitumise näidikuga 
(joonis 2 / nr 16). Muruniiduki töötamisel tekkiv 
õhuvool avab näidiku klapi. Kui klapp jääb 
niitmise ajal suletuks, on kogumiskorv täis ja see 
tuleb tühjendada. Täitumise näidiku laitmatu töö 
tagamiseks hoidke klapi all asuvad augud alati 
puhtad ja avatud. 
 
Lõikekõrguse reguleerimine 
NB! 
Lõikekõrgust võib reguleerida alles pärast seda, 
kui mootor on seisma pandud ja turvapistik välja 
tõmmatud. 
 
Enne muruniitmise alustamist kontrollige, kas 
tera on terav ja kinnitused korras. 
Tasakaalustamatuse vältimiseks asendage nürid 
ja/või kahjustatud lõiketerad uutega. Sellise 
kontrollimise ajaks lülitage mootor välja ja 
ühendage voolupistik lahti. 
 
Lõikekõrgust tuleb reguleerida järgmiselt  
(vt joonis 11). 
1. Vajutage hooba (A) väljapoole. 
2. Reguleerige hoob (B) soovitud 

lõikekõrgusele. 
3. Vabastage hoob (A) ja kontrollige, kas see on 

korralikult lukustunud. 
 
Lõikekõrguse vaatamine 
Lõikekõrgust saab reguleerida 6 erinevale 
astmele vahemikus 25–75 mm, mida saab 
vaadata vastavalt skaalalt (joonis 11/C). 
 
Multšimine (joonis 10) 
Multši all mõistetakse muruniiduki suletud 
lõikeosas puruks hekseldatud muru, mis 
laotatakse tagasi murule. Multšitud muru ei ole 
vaja muruplatsilt eemaldada. 
 
NB! 
Multšimine on võimalik vaid juhul, kui rohi on 
suhteliselt lühike. 
 
Multšifunktsiooni kasutamiseks eemaldage 
kogumiskorv, lükake multšiadapter (joonis 10 /  
nr 23) väljaviskeavasse ja sulgege luuk. 
 
Aku laadimine (joonis 12a) 
1. Võtke akupakett seadmest välja. Selleks 

vajutage küljel asuvat lukustusnuppu. 
2. Kontrollige, kas andmesildil märgitud pinge 

vastab kohaliku vooluvõrgu pingele. 
Ühendage laadija voolujuhe (19) 
pistikupessa. Roheline LED hakkab vilkuma. 
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3. Lükake aku (14) laadijasse (19). 
4. Punktist "Laadija näidikud" leiate tabeli, kus 

selgitatakse laadija LED-lampide tähendust. 
 
Laadimise ajal võib aku veidi soojeneda. See on 
täiesti normaalne. 
 
Kui akupaketti ei õnnestu laadida, kontrollige, 
• kas pistikupesas on voolu 
• kas laadimiskontaktid on laadijaga korralikult 

ühendatud. 
 
Kui aku laadimine endiselt ei õnnestu, siis 
saatke 
• laadija 
• ja akukomplekt kontrollimiseks 
meie tehnilisele klienditeenindusele. 
 
Aku võimalikult pika kasutusaja tagamiseks 
tuleb seda alati piisavalt aegsasti laadida. Seda 
tuleb teha hiljemalt siis, kui märkate, et seadme 
võimsus väheneb. Ärge laske akudel täielikult 
tühjendada. See kahjustab akupaketti! 
 
Aku paigaldus (joonis 12b) 
Avage akupesa kaas. Selleks tõmmake joonisel 
12b näidatud moel kinnitust (punkt A) ja keerake 
kaas üles. Seejärel suruge mõlemad akud 
joonisel 12c näidatud moel aku pessa. 
 
NB! 
Kasutage alati võrdselt laetud akusid. Ärge 
kasutage kunagi koos täielikult laetud ja 
pooltühja akut. Laadige mõlemat akut alati 
korraga. Seadme tööaja pikkuse määrab 
madalama laetusega aku. Enne kasutamist 
peavad mõlemad akud olema alati täielikult 
laetud. Sulgege akupesa kaas, pöörake kaas 
peale ja veenduge, et see klõpsatab kinni. 
 
Aku laetuse näit (joonis 13) 
Vajutage aku laetuse lülitit (joonis 13 / punkt A). 
Aku laetust näidatakse (joonis 13 / punkt B)  
3 LEDi abil. 
 

Kui kõik 3 LEDi põlevad: 
aku on täis laetud. 
 

Põleb 2 LEDi või 1 LED: 
akul on veel piisavalt energiat. 
 

1 LED vilgub: 
aku on tühi, laadige akut. 
 

Kõik LEDid vilguvad: 
Aku on peaaegu täielikult tühjenenud ja 
kahjustunud. Defektset akut ei tohi enam 
kasutada ega laadida! 

6. Kasutamine 

Ettevaatust! 
Muruniiduk on varustatud ohutussüsteemiga, 
mis takistab omavolilist kasutamist. Asetage 
turvapistik (joonis 12d) vahetult enne 
muruniiduki kasutamist oma kohale ja 
eemaldage see uuesti iga kord, kui töö 
katkestate või lõpetate. 
 
NB! 
Tahtmatu käivitamise vältimiseks on muruniiduk 
varustatud käivituskaitsega (joonis 14 / punkt 8), 
mida tuleb vajutada enne lülitushoova vajutamist 
(joonis 14 / punkt 1). Kui lülitushoob 
vabastatakse, lülitub muruniiduk välja. 
Käivitamine võib võtta mõne sekundi. Tühikäigul 
kiirus mõne sekundi pärast väheneb ja suureneb 
koormuse lisandumisel mõne sekundiga uuesti. 
Korrake seda toimingut paar korda, et olla kindel 
seadme nõuetekohases toimimises. Enne 
seadme remonti või hooldust tuleb tagada, et 
tera ei pöörleks ja et seadme turvapistik oleks 
eemaldatud. 
 
Hoiatus! Ärge kunagi avage kogumiskorvi 
tühjendamisel väljaviskeluuki ajal, kui 
mootor veel töötab. Pöörlev tera võib 
põhjustada õnnetusi. 
 
Kinnitage väljaviskeluuk ja kogumiskorv alati 
hoolikalt oma kohale. Enne nende eemaldamist 
lülitage alati mootor välja. 
 
Käepideme abil määratud ohutuskaugus 
kasutaja ja niiduki terakorpuse vahel peab 
olema alati tagatud. Eriti ettevaatlik tuleb olla 
nõlvadel töötamisel ja liikumissuuna muutmisel. 
Hoidke kindlat asendit, kandke mittelibiseva 
tallaga jalatseid ja pikki pükse. 
Niitke muru alati risti üle nõlva, mitte piki nõlva. 
Ohutuse tagamiseks ei tohi muruniidukit 
kasutada nõlvadel, mille kalle on üle 15°. 
 
Eriti ettevaatlik tuleb olla muruniidukit tagurpidi 
liigutades või tõmmates. Komistamise oht! 



- 12 - 

Õige niitmise juhised 
Soovitame muru niita kerge ülekattega. 
Kasutage vaid teravaid ja heas seisukorras 
terasid, et rohtu ei rebitaks katki ja see ei 
muutuks kollaseks. Juhtige muruniidukit 
võimalikult sirget joont mööda, et niitmistulemus 
jääks puhas. Sellisel juhul peaks töörajad olema 
alati paarisentimeetrise ülekattega, et ei jääks 
niitmata ribasid. 
 
Muruniitmise sagedus sõltub muru kasvukiiru-
sest. Peamise kasvuperioodi ajal (mai-juuni) 
tuleb niita kaks korda nädalas, muudel aegadel 
kord nädalas. Lõikekõrgus peaks olema 4-6 cm 
ja järgmisel niitmisel 4-5 cm. Kui rohi on kasva-
nud väga pikaks, ärge püüdke seda ühe korraga 
õigele kõrgusele lõigata. See kahjustab muru. 
Ärge kunagi niitke rohkem kui pool rohu 
kõrgusest. 
 
Hoidke lõikekorpuse alumine pool puhtana ja 
eemaldage sinna kogunenud rohi. Põhjale 
kinnitunud rohi raskendab käivitumist, vähendab 
niitmise kvaliteeti ja takistab rohu hekseldumist. 
 
Nõlvadel tuleks niitmistee valida nõlvaga risti. 
Muruniiduki allalibisemise vältimiseks võib seda 
liigutada poolpõiki. Valige lõikekõrgus alati 
vastavalt rohu pikkusele. Niitke mitmes etapis 
nii, et rohi lüheneb korraga mitte rohkem kui 
4 cm võrra. 
 
Enne lõiketera seisukorra kontrollimist lülitage 
mootor välja. Arvestage, et tera pöörleb ka 
pärast mootori väljalülitamist veel mõne sekundi 
jooksul. Ärge kunagi üritage tera pöörlemist 
peatada. Kontrollige regulaarselt, kas tera on 
kindlalt kinnitatud, heas seisukorras ja korralikult 
teritatud. Kui nii ei ole, siis teritage tera või 
vahetage uue vastu. Kui pöörlev tera tabab 
mõnda objekti, lülitage muruniiduk välja ja 
oodake, kuni tera on täielikult peatunud. 
Seejärel kontrollige tera ja terahoidiku 
seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel tuleb need 
uue vastu vahetada. 
 
Kui niitmise ajal jääb rohujäätmeid maha, tuleb 
kogumiskorvi tühjendada. Tähelepanu! Enne 
kogumiskorvi eemaldamist lülitage mootor välja 
ja oodake, kuni lõikuri tera on peatunud. 
 
Eemaldage kogumiskorv, tõstes ühe käega 
väljaviskeluuki ja eemaldades teise käega 
kogumiskorvi kandekäepideme abil tõstes. 
Ohutuse tagamiseks kukub väljaviskeluuk 
kogumiskorvi eemaldamisel kinni ja sulgeb ava. 
Kui avasse jääb sellisel juhul rohujäätmeid, on 
mootori lihtsama käivitamise tagamiseks 

soovituslik niidukit umbes 1 m tahapoole 
tõmmata. 
 
Ärge eemaldage niitmisjäätmeid lõikuri korpuselt 
või tööseadmetelt käsitsi või jalgadega. 
Kasutage selleks alati sobivaid abivahendeid,  
nt harja. 
 
Niidetud muru kogumise tagamiseks tuleb 
kogumiskorv pärast kasutamist alati puhastada. 
 
Kinnitage kogumiskorv niidukile vaid siis, kui 
mootor on välja lülitatud ja tera seiskunud. 
 
Tõstke ühe käega väljaviskeluuki, hoidke teise 
käega kogumiskorvi käepidemest ja suruge korv 
ülevalt oma kohale. 

7. Puhastamine, hooldamine ja 
varuosade tellimine 

Oht! 
Enne mistahes puhastustööde alustamist 
tõmmake turvapistik välja (joonis 12d). 

7.1 Puhastamine 
• Hoidke kaitseseadmed, õhuavad ja mootori 

korpus tolmust ja mustusest võimalikult 
puhtad. Pühkige seadet puhta lapiga või 
kasutage puhastamiseks madalarõhulist 
suruõhku. 

• Muruniidukit ei tohi puhastada voolava veega, 
kindlasti mitte survepesuriga. 

• Soovitatav on seadet puhastada pärast igat 
kasutuskorda. 

• Puhastage seadet regulaarselt õrnatoimelises 
seebivees niisutatud lapiga. Ärge kasutage 
selliseid puhastusaineid ega lahusteid, mis 
võivad söövitada seadme plastosi. Jälgige, et 
seadme sisemusse ei satu vett. 

• Võimalusel puhastage muruniiduk harja või 
lapiga. 

7.2 Hooldus 
• Volitatud professionaalne paigaldaja peab 

tsentrifugaaljõudude ühtluse säilitamiseks 
asendama kulunud või kahjustatud terad, 
teratoed ja terapoldid komplektide kaupa. 

• Veenduge, et kõik kinnitusseadmed (kruvid, 
mutrid jne) on alati tugevasti kinni. See tagab 
muruniiduki ohutu kasutamise. 

• Kontrollige piisavalt sageli, kas kogumiskorvil 
on näha kulumisjälgi. 

• Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja. 
• Seadme kasutusaja pikendamiseks tuleb kõik 

kruviühendused, rattad ja võllid puhastada ja 
seejärel õlitada. 
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• Muruniiduki regulaarne hooldus tagab selle 
vastupidavuse ja töö tõhususe. See parandab 
ja hõlbustab ka oluliselt muru niitmist. 

• Kõige enam kuluv osa on lõiketera. 
Kontrollige tera seisukorda ja kinnitust 
regulaarselt. Kui tera on kulunud, tuleb see 
kohe välja vahetada või teritada. Kui 
muruniidukil tekib töötamise ajal liigne 
vibratsioon, tähendab see, et tera ei ole 
õigesti tasakaalustatud või on löögi tõttu 
väändunud. Sellisel juhul tuleb lõiketera 
parandada või asendada uuega. 

• Seadme sisemuses ei ole muid hooldust 
vajavaid osi. 

7.3 Tera vahetamine 
Ohutuse tagamiseks soovitame lasta lõiketera 
vahetada volitatud spetsialistil. Ettevaatust! 
Kandke töökindaid! Kasutage ainult 
originaaltera, vastasel juhul ei saa seadme tööd 
ja ohutust enam tagada. 
 
Tera vahetamiseks toimige järgmiselt. 
1. Eemaldage kinnituskruvi (vt joonis 15a). 
2. Eemaldage tera ja asendage see uue teraga. 
3. Uue tera paigaldamisel veenduge, et tera 

jääks õigesti paigaldussuunda. Tera tiivad 
peavad ulatuma mootoriruumini (vt joonis 
15a). Kinnitustapid peavad sobituma teras 
asuvatesse stantsitud aukudesse (vt joonis 
15b). 

4. Seejärel keerake kinnituskruvi võtmega 
uuesti kõvasti kinni. Pingutusmoment peaks 
olema umbes 25 Nm. 

Kasutushooaja lõpus viige läbi muruniiduki 
üldkontroll ja eemaldage kogu sellesse 
kogunenud mustus. Kontrollige tera seisukorda 
kindlasti alati enne iga hooaja algust. Remondi 
tegemiseks võtke ühendust meie tehnilise 
klienditeenindusega. Kasuta ainult 
originaalvaruosi. 

7.4 Varuosade tellimine 
Varuosade tellimiseks on vaja teatada järgmised 
andmed: 
• Seadme tüüp 
• Seadme tootenumber 
• Seadme tunnusnumber 
• Vajaliku varuosa number. 
Kehtivad hinnad ja muu info leiate veebilehelt 
www.einhell-service.com. 
 
Varuosana müüdava tera tootenumber: 
34.054.51 

8. Hoidmine ja transport 

Hoidmine 
Hoidke seadet ja tarvikuid valguse, niiskuse ja 
külma eest kaitstud kohas, eemal laste 
käeulatusest. Parim hoiutemperatuur on 
vahemikus 5–30 °C. Hoidke seadet 
originaalpakendis. 
 
Transport 
• Enne seadme transportimist lülitage see välja 

ja eraldage vooluallikast. 
• Võimaluse korral kasutage transpordiaegseid 

kaitsmeid. 
• Kaitske seadet kahjustuste ja tugeva 

vibratsiooni eest, eriti transportimisel 
sõidukites. 

• Veenduge, et seade ei saaks kohalt ära 
liikuda ega ümber kukkuda. 

9. Kasutusest kõrvaldamine ja 
taaskasutus 

Seade on transpordikahjustuste vältimiseks 
pakendatud transpordipakendisse. Pakend on 
tooraine ja seda saab uuesti kasutada. Selle 
võib anda uuesti tooraineringlusse. Seade ja 
selle tarvikud on valmistatud eri materjalidest, nt 
metall ja plast. Defektsed seadmeid ei või visata 
olmejäätmete hulka. Seade tuleb nõuete-
kohaseks kõrvaldamiseks toimetada sobivasse 
kogumispunkti. Kui te ei tea, kus selline 
kogumispunkt asub, küsige teavet 
omavalitsusest. 
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10. Laadija ekraan 

Ekraani olek 
Tähendus ja toimingud Punane 

LED 
Roheline 

LED 

Väljas Vilgub Ooterežiim 
Laadija on vooluvõrku ühendatud ja kasutusvalmis, laadijas ei ole akut 

Põleb Väljas Laadimine 
Laadija laeb akut kiirlaadimisega. Laadimisajad on toodud laadijal. 
Viide! Tegelikud laadimisajad võivad esitatud laadimisaegadest veidi 
erineda. Need sõltuvad aku järelejäänud laetusest. 

Väljas Põleb Aku on laetud ja kasutusvalmis. 
Seejärel lülitub laadija aeglasemale laadimisele, kuni aku on täielikult laetud. 
Selleks jätke aku laadijasse veel umbes 15 minutiks. 
Toiming 
Eemaldage aku laadijast. Eemaldage laadija vooluvõrgust. 

Vilgub Väljas Kohandatud allalaadimine 
Laadija on läinud aeglasemale laadimisrežiimile. 
Selle käigus laetakse akut ohutuse tagamiseks aeglasemalt ja laadimine 
võtab kauem aega. Võimalikud põhjused on järgmised: 
- Akut ei ole väga pikka aega laetud. 
- Aku temperatuur ei ole soovituslikus vahemikus. 
Toiming 
Oodake, kuni laadimine on lõppenud. Akut saab sellele vaatamata edasi 
laadida. 

Vilgub Vilgub Viga 
Laadimine pole võimalik. Akus on rike. 
Toiming 
Defektset akut ei tohi enam laadida. 
Eemaldage aku laadijast. 

Põleb Põleb Temperatuuri häired 
Aku on liiga kuum (nt otsese päikesevalguse käes) või liiga külm (alla 0 °C) 
Toiming 
Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C). 
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11. Veaotsingu tabel 

Viga Võimalik põhjus Vea kõrvaldamine 

Mootor ei käivitu a) mootoriühendused on lahti a) Laske klienditeenindusel seadme 
tööd kontrollida 

b) seade asub liiga kõrges rohus b) käivitage niiduk madalama rohuga 
kohas või niidetud kohas; vajadusel 
muutke lõikekõrgust 

c) lõiketera korpus on ummistunud c) puhastage korpus nii, et tera saaks 
takistusteta pöörelda 

d) turvapistik pole oma kohal d) sisestage turvapistik (vt p 6) 

e) aku pole õigesti oma kohal e) eemaldage aku ja pange see uuesti 
oma kohale (vt p 5) 

Mootori võimsus 
väheneb 

a) liiga pikk või niiske rohi a) muutke lõikekõrgust, kohandage 
elektroonika seadeid 

b) lõiketera korpus on ummistunud b) puhas korpus 

c) tera on läbi kulunud c) vahetage tera välja 

d) aku võimsus väheneb d) kontrollige aku laetust ja laadige 
vajadusel akut (vt p 5) 

Ebapuhas niitmisjälg a) terad on kulunud a) asendage tera uuega või teritage 
seda 

b) vale lõikekõrgus b) parandage lõikekõrgust 

 
Viide! Mootor on kaitstud termolülitiga, mis lülitab mootori ülekoormuse korral välja ja 
taaskäivitab selle automaatselt pärast lühikest jahutuspausi! 
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Kehtib ainult EL-i liikmesriikides 
 
Ärge visake elektritööriistu olmeprügi hulka. 
 
Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta ning selle 
riiklikele rakendusaktidele tuleb kasutatud elektritööriistad eraldi kokku koguda ja anda 
keskkonnasõbralikku taaskasutusse. 
 
Taaskasutus tagasi saatmise alternatiivina 
Elektriseadme omanik on seadme tagastamise alternatiivina kohustatud aitama kaasa sellele, et tema 
loovutatud vara nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldatakse. Selleks võib kasutuselt kõrvaldatud seadme 
üle anda ka vastavasse kogumispunkti, mis viib seadme kasutusest eemaldamise läbi riiklikes 
ringmajanduse ja jäätmehoolduse seadustes nimetatud moel. See ei kehti kasutatud seadmete 
lisavarustuse ja abivahendite kohta, mis ei ole elektrilised. 
 
Toote dokumentatsiooni ja tootega kaasas olevate dokumentide ka osaline kopeerimine või muu 
paljundamine on lubatud ainult Einhell Germany AG eraldi loal. 
 
Tootja jätab endale õiguse toodet tehniliselt muuta. 
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Klienditeeninduse teave 

Meil on kõigis garantiitõendil nimetatud riikides klienditeeninduse eest hoolitsevad volitatud partnerid. 
Garantiitõendil on toodud ka partnerite kontaktandmed. Nende kaudu on võimalik saada kõiki vajalikke 
teenuseid nagu remont, varuosade ja kulumaterjalide tarned ning vajalikud töömaterjalid. 
 
Arvestage, et järgnevalt nimetatud toote osadega on seotud kasutamisest tulenev loomulik kulumine ja 
neid osi on vaja kulumaterjalina vahetada. 
 

Tüüp Näide 

Kuluosad Söeharjad, aku 

Töömaterjal / kasutusosad* Terad 

Puuduvad osad  

 
* ei pruugi sisalduda tarnekomplektis! 
 
Puuduste või vigade ilmnemisel palume neist teada anda internetis aadressil www.Einhell-Service.com. 
Palun kirjeldage viga täpselt ja vastake lisaks kindlasti järgmistele küsimustele: 
 
• Kas seade on vähemalt korra töötanud või oli see algusest peale defektne? 
• Kas märkasite enne vea ilmnemist midagi ebatavalist (sümptomid enne viga)? 
• Mis teie arvates seadmel viga on (peamine viga)?  

Kirjeldage seda viga. 
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Garantiitõend 

Lp klient! 
Meie tooted läbivad väga range kvaliteedikontrolli. Kui see seade siiski ei tööta laitmatult, siis 
vabandame ja palume pöörduda meie klienditeenindusse, mille aadressi leiate garantiitõendilt. 
Selgitame asja lähemalt ka telefoni teel all toodud teenindusnumbril. Garantiinõuete esitamise kohta 
kehtivad järgmised tingimused: 
1. Garantiitingimused kehtivad ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei kasuta seda toodet 

ettevõtluses ega mingis muud kutsealases tegevuses. Garantiitingimused reguleerivad ka täiendavat 
garantiid, mida allpool nimetatud tootja lubab uute seadmete ostjatele lisaks õigusjärgsele garantiile. 
Need ei mõjuta kuidagi teie seadusjärgseid garantiiõigusi. Meie garantii on tasuta. 

2. Garantii katab ainult sellised teie ostetud uue seadme defektid, on tõendatavalt põhjustatud 
materjalide defektidest või tootmisest, ning garantii on piiratud meie valiku kohaselt nende defektide 
parandamisega või seadme väljavahetamisega. 
Pange tähele, et see seade ei ole mõeldud kasutamiseks ettevõtluses ega muus kutsealases 
tegevuses. Seetõttu garantii ei kehti, kui seadet kasutatakse garantii kehtivusajal ettevõtluses või 
muus kutsealases tegevuses. 

3. Pakutav garantii ei hõlma järgmisi kahjustusi: 
- seadme kahjustused, mis on põhjustatud paigaldusjuhiste eiramisest või asjatundmatust 

paigaldamisest, kasutusjuhendi mittejärgimisest (nt ühendus ebaõige võrguvoolu või vooluliigiga) 
või hooldus- ja ohutuseeskirjade eiramisest või seadme kokkupuutest ebaharilike 
keskkonnatingimustega või ebapiisavast hooldusest; 

- seadme kahjustused, mis on põhjustatud nõuetele mittevastavast või ebaõigest kasutamisest  
(nt seadme ülekoormamine või lubamatute ühendustarvikute või muu varustuse kasutamine), 
võõrkehade tungimine seadmesse (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused), jõu kasutamine 
või välised tegurid (nt kukkumisest põhjustatud kahjustused); 

- seadme või selle osade kahjustused, mis on tingitud kasutamisest tulenevast, tavapärasest või 
muust kulumisest. 

4. Garantiiaeg on 24 kuud ja see algab seadme ostmise kuupäevast. Garantiinõue tuleb esitada enne 
garantiiaja lõppu kahe nädala jooksul peale vea avastamist. Garantiinõuet ei ole võimalik esitada 
pärast garantiiaja lõppemist. Seadme parandamine või uue vastu vahetamine ei pikenda 
garantiiaega, samuti ei alga seadmele ega sellele paigaldatud varuosadele siis uus garantiiaeg.  
See kehtib ka kohale kutsutud hooldustehniku tehtud töö kohta. 

5. Defektset seadet puudutavad garantiinõuded tuleb esitada aadressil: www.Einhell-Service.com. 
Hoidke alles uue seadme ostutšekk või muu ostu tõendav dokument. Seadmete puhul, mis 
saadetakse meile ilma tõendavate dokumentide või andmesildita, on garantiinõuded välistatud, kuna 
puuduvad võimalused seadme tuvastamiseks. Kui meie garantii katab seadme rikke, antakse kliendile 
koheselt parandatud või uus seade. 

 
Mõistagi parandame tasu eest meeleldi ka sellised vead, mis garantii alla ei kuulu või millele garantii 
enam ei kehti. Selleks saatke seade meie tehnilise klienditeeninduse aadressil. 
 
Kuluosade, tööosade ja puuduvate osade suhtes viitame käesoleva garantii piirangutele, mis on 
kirjeldatud käesolevas juhendis klienditeeninduse teabe raames. 
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