Przedłużka SSES

do jednostki napędowej Honda Versatool

Instrukcja Obsługi
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
● Jeśli nie posiadasz instrukcji obsługi jednostki napędowej Honda, należy niezwłocznie nabyć ją u
odpowiedniego sprzedawcy.
● Instrukcję obsługi narzędzia doczepnego, jak również jednostki napędowej, należy przechowywać w
łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności mogła być zawsze pod ręką.

■ Specyfikacja
Przedłużka ta jest wykorzystywana przy instalacji autoryzowanych narzędzi doczepnych takich, jak nożyce
do żywopłotu lub podkrzesywarka. Kody modeli tych narzędzi są następujące:
SSHH (Narzędzie doczepne nożyce do żywopłotu)
SSPP (Narzędzie doczepne podkrzesywarka)

■ Przeznaczenie
Przedłużka ta (zwana dalej „Produktem”) została zaprojektowana w celu instalacji do narzędzi doczepnych
takich, jak nożyce do żywopłotu lub podkrzesywarka (sprzedawanych oddzielnie), aby umożliwić pracę nimi
w miejscach wysoko położonych. Nie wolno używać przedłużki w żadnym innym celu, niż do którego została
zaprojektowana.

■ Ważne informacje
• W celu uzyskania informacji dotyczących obsługi narzędzia doczepnego i jednostki napędowej, należy
odnieść się do odpowiednich instrukcji obsługi dla tych urządzeń.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwej obsługi, demontażu czy modyfikacji
nieopisanej w niniejszej instrukcji obsługi.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane w
wyniku działań niezgodnych z zasadami ogólnego bezpieczeństwa.
• W celu oddania Produktu do utylizacji, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami
obowiązującymi w danym regionie.
• Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianom bez konieczności wcześniejszego
powiadomienia.
• Ilustracje i dane zawarte w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od typu Twojego Produktu.
• Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi i wszystkie te prawa są zastrzeżone przez
NIKKARI.
• W przypadku przekazania lub wynajmu Produktu osobom trzecim pamiętaj, aby dołączyć do niego
niniejszą instrukcję.

Zapytanie / Sprzedawca
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego Produktu, skontaktuj się, jak poniżej:
Zapisz poniżej nr seryjny:
Kod modelu i nr seryjny

SELE –
SELU –
SESE –

Data zakupu:
Nazwa sprzedawcy:
E1386-0 2012.10
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■ Bezpieczeństwo
Poniżej zamieszczono wskazówki, mające na celu pomóc w zapobieganiu wypadkom takim, jak
odniesienie obrażeń ciała lub zniszczenie mienia. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń.

■ Stopnie zagrożenia obrażeniami ciała lub zniszczeniami, spowodowanymi przez

nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa zostały skategoryzowane, jak poniżej.
Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która doprowadzi
do poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci, jeżeli użytkownik
jej nie uniknie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeżeli użytkownik
jej nie uniknie.

PRZESTROGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
skutkować obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia, jeżeli użytkownik
jej nie uniknie.

Uwaga

Podkreśla ważne lub pomocne w trakcie użytkowania informacje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj instrukcje obsługi narzędzia
doczepnego oraz jednostki napędowej, aby dokładnie zapoznać się z
informacjami w nich zawartymi.
* W przeciwnym razie może dojść do poważnego wypadku.

■ Naklejki ostrzegawcze
•

•

W zestawieniu narzędzia doczepnego z jednostką
napędową powinna być używana tylko jedna
przedłużka.
Użytkowanym w ten sposób narzędziem jest tylko
podkrzesywarka i nożyce do żywopłotu.

■ Numer seryjny
Kod modelu i nr seryjny
AAAA ; Kod modelu
BBBBBBB ; Nr seryjny

Kod modelu jest 4-cyfrową liczbą
numeryczną.
Kod modelu różni się od nazwy modelu.
Zapisz numer seryjny

■ Lista części
Zapoznaj się z poniższą listą i upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części. Jeśli którejkolwiek
z nich brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Uwaga
● W niniejszej instrukcji obsługi poniższe elementy są zaznaczone na szaro.

Nasadka rury

1

Rura wału napędowego
SSES-L : Długość 1 m
SSES-S : Długość 50 cm

1

■ Połączenie (instalacja)
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie używaj więcej niż jednej przedłużki.
* W przeciwnym razie może dojść do poważnego wypadku.

PRZESTROGA
Nie podłączaj przedłużek do jakiegokolwiek innego narzędzia niż podkrzesywarka
lub nożyce do żywopłotu.
* W przeciwnym razie możesz się przewrócić i w efekcie doznać poważnych obrażeń.

Połącz przedłużkę z jednostką napędową.
Poluzuj docisk
zabezpieczający [1] znajdujący
się przy gnieździe
montażowym jednostki
napędowej.
Zrównaj (wypukły) występ [2]
na końcu przedłużki z rowkiem
[3] gniazda montażowego i
wsuń rurę do oznaczenia w
formie etykiety [4].
Upewnij się, że złącze zatrzaskowe [5]
ustawione jest w najniższej pozycji i
następnie dokręć docisk
zabezpieczający [1] jednostki
napędowej.
Połącz przedłużkę z narzędziem doczepnym w ten sam sposób.

■ Demontaż
Odinstaluj przedłużkę od jednostki napędowej.
Poluzuj docisk zabezpieczający [1]
znajdujący się przy gnieździe
montażowym jednostki napędowej.

Podnieś złącze zatrzaskowe [5] i
przekręć.
Jest możliwość obracania złączem
zatrzaskowym o 90° w obydwie strony,
gdy znajduje się w pozycji podniesionej.

Wyciągnij przedłużkę

.

Jeśli trudno jest wyjąć rurę
,
przytrzymaj tak, aby narzędzie
doczepne było dokładnie
równoległe do rury wału jednostki
napędowej i wtedy pociągnij.
Przekręć złącze zatrzaskowe [5], aż ponownie wskoczy w środkową pozycję.
Gdy złącze zatrzaskowe [5] znajduje się w środkowej pozycji, może być zwolnione w dół.
Odinstaluj przedłużkę od narzędzia doczepnego w ten sam sposób.

■ Transportowanie
PRZESTROGA
Na czas transportu odinstaluj produkt od narzędzia doczepnego i jednostki
napędowej.
* W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Na czas transportu odinstaluj produkt od
narzędzia doczepnego i jednostki napędowej.
Aby zdemontować produkt, zapoznaj się z
rozdziałem „■ Demontaż”.

■ Przechowywanie

PRZESTROGA
Jeśli przechowujesz narzędzie doczepne z założoną na rurę wału napędowego
nasadką (z haczykiem), nie ciągnij za nie na siłę ani nie huśtaj zawieszonym
narzędziem.
Lub, zawieś narzędzie na przymocowanym do ściany pręcie o odpowiedniej
wytrzymałości.
* W przeciwnym razie urządzenie może upaść, powodując poważne obrażenia.
Do miejsca przechowywania urządzenia nie powinny mieć dostępu dzieci ani
zwierzęta.
* W przeciwnym razie zachodzi ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z
produktem, który mógłby się przewrócić lub upaść.

Odinstaluj przedłużkę od narzędzia doczepnego i jednostki napędowej.

Sprawdź, czy rura wału
nie jest w
którymkolwiek miejscu uszkodzona.

Wsuń haczyk [2] nasadki rury
w otwór w przedłużce

Nałóż nasadkę
przedłużki

.

na końcówkę

.

Przechowuj produkt w miejscu, które jest:
a) Zamykane na klucz
b) Wysoko położone, poza zasięgiem dzieci i innych
niepowołanych osób
c) Suche, chłodne i zacienione.
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