
[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

Mn-98-801 Žolės žirklės 7.2V Li-Ion

Akumuliatorinės žirklės žolės pjovimui ir krūmų formavimui 7,2 V

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Akumuliatoriaus  galia  suteikia  didelę  naudojimo  laisvę  ir įvairų  panaudojimą
•	 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  1.3Ah baterijos  įrenginys  gali  veikti  maždaug  1 valandą  (priklausomai  nuo apkrovos)
•	 LED akumuliatoriaus  įkrovos  indikatorius  leidžia  įvertinti  likusį  veikimo  laiką
•	 Keičiamieji  peiliai  užtikrina  prietaiso  universalumą
•	 Žolės  žirklės,  kurių  pjovimo  plotis  yra  80 mm, užtikrina  labai  tikslų  žolės  apkirpimą  net ir  sunkiai  prieinamose  vietose
•	 Peiliai  skirti  apipjaustymams,  kurių  pjovimo  plotis  yra  120 mm, užtikrina  tikslų  gyvatvorių  ir krūmų  apipjaustymą  ir formavimą
•	 Mažas  svoris  ir patvarus  įrankio  dizainas  užtikrina  ilgaamžiškumą  ir patogumą,  todėl  darbas  yra  daug patogesnis  vartotojui
•	 Saugos  sistema  apsaugo  nuo atsitiktinio  prietaiso  įjungimo
•	 Saugiklis,  atjungiantis  akumuliatorių,  užtikrina  papildomą  apsaugą  nuo atsitiktinio  prietaiso  įjungimo

[Lithuanian]: Applications

•	Žolės  vejos  kampuose  ir sunkiai  pasiekiamose  vietose,  kurių  negalite  pasiekti  su vžoliapjove,  pjovimui
•	Gyvatvorių  apirbimui  ir formavimui
•	Krūmų  ir kitų  augalų  priežiūra,  apipjaustymas  ir formavimas

[Lithuanian]: Equipment

•	Pjūklas  žolės  apdailai  (80 mm)
•	Peilis  gyvatvorėms  ir krūmams  kirpti  (120 mm)
•	 Įkroviklis  (3-5 val.)



[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

[Lithuanian]: Users

•	Sodininkai

[Lithuanian]: Technical properties

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

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

MN-98-801 7,2 1 10 1.17 11.7 5906675324227

baterija Li-Ion zintegrowany 7,2 V
baterija 1,3 Ah
Žolės  žirklės:  pjovimo  sker
smuo 80 mm

Gyvatvorių  žirklės:  geležtės  il
gis 120 mm

Gyvatvorių  žirklės:  pjovimo
plotis 8 mm

baterijos  įkrovimo  trukmė 3-5 h

[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.


