
[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

Mn-98-301 Žoliapjovė 18V Li-Ion

Lengva ir mobili bevielė žoliapjovė 18 V

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Akumuliatoriaus  galia  suteikia  didelę  naudojimo  laisvę  ir įvairų  panaudojimą
•	 „One4All“  - viena  baterija  tinka  visiems  bevieliams  sodo įrankiams  18V „Modeco  Garden“,  pažymėtam  „One4All“  sistema
•	 Ličio  jonų  (Li-Ion)  technologija  yra  daug efektyvesnė  nei jo pirmtakai  (Ni-MH,  Ni-Cd),  yra  trumpas  įkrovimo  laikas  be atminties  efek

to, palaiko  akumuliatoriaus  įkrovos  lygį  (dėl  to įrenginys  yra  visada  pasiruošęs  dirbti)  ir padidina  darbo komfortą  dėl  mažo svorio  ir
mažo akumuliatoriaus  dydžio

•	 Dėl  didelės  talpos  1.5Ah baterijos  prietaisas  gali  veikti  maždaug  30-40 min. (Priklausomai  nuo apkrovos)
•	 LED akumuliatoriaus  įkrovos  indikatorius  leidžia  įvertinti  likusį  veikimo  laiką
•	 Mažas  svoris  ir patvarus  įrankio  dizainas  užtikrina  ilgaamžiškumą  ir patogumą,  todėl  darbas  yra  daug patogesnis  vartotojui
•	 Guminė  ergonomiška  rankena  užtikrina  patogų  ir stabilų  įrankio  sukibimą
•	 Dėl  papildomos  ergonomiškos  rankenos,  darbas  su žoliapjove  yra  patogus,  nereikalaujantis  daug pastangų
•	 Keturių  pakopų  pjovimo  galvutės  kampo  ir teleskopinės  konstrukcijos  reguliavimas  leidžia  reguliuoti  žoliapjovės  ilgį  iki  vartotojo

aukščio,  o tai  padidina  darbo komfortą
•	 Vertikalios  pjovimo  funkcija  galima  , dėka  galvos  gebėjimo  suktis  180 °
•	 Sulankstoma  pjovimo  stabdymo  sistema  apsaugo  augalus  ir daiktus  nuo atsitiktinių  pažeidimų
•	 Pjovimo  linija  užtikrina  pjovimo  efektyvumą  ir tikslumą
•	 Pjovimo  linijos  reguliavimas,  gal pakeisti  pjovimo  plotį  (250 mm arba 300 mm)
•	 Specialusis  mygtukas  leidžia  greitai  pakeisti  pjovimo  liniją
•	 Saugos  sistema  apsaugo  nuo atsitiktinio  prietaiso  įjungimo
•	 Greitas  įkroviklis  gali  visiškai  įkrauti  akumuliatorių  per kelias  valandas

[Lithuanian]: Applications

•	Žolės  vejos  kampuose  ir sunkiai  pasiekiamose  vietose,  kurių  negalite  pasiekti  su vžoliapjove,  pjovimui
•	Nedidelių  vejų  pjovimui



[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

[Lithuanian]: Equipment

•	1 Li-ion  baterija,  18 V, 1,5 Ah One4All  su įkrovos  indikatoriumi
•	Pjovimo  linija  ,61,6 mm
•	Greitas  įkroviklis

[Lithuanian]: Users

•	Sodininkai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Įtampa Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[V] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-98-301 * 18 1 4 3.3 13.3 5906675324180

baterija One4All - Li-Ion 18 V
baterija 1,5 Ah
Pjovimo  plotis 250 - 300 mm
Ilgis 1120 - 1270 mm
Pjovimo  linijos  skersmuo 1,6  mm
baterijos  įkrovimo  trukmė 72 min

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Read user  manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


