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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 

AVERTISMENT 

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și 
instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii și / sau răni grave.
Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.
Termenul „sculă electrică” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la scula electrică (cu cablu) 
sau la scula electrică (fără fir).
  Siguranța zonei de lucru
• Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele închise sau întunecate sunt favorabile accidentelor.
• Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a 
prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
• Țineți copiii și privitorii la distanță cat timp ce folosiți un instrument electric. Neatentia vă poate face să 
pierdeți controlul. 
    Siguranta electrica 
•  Mufele sculelor electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu 
utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și prizele potrivite 
vor reduce riscul de electrocutare.
•  Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc 
crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat.
• Nu expuneți instrumentele de alimentare la ploaie sau la condiții umede. Intrarea apei într-un instrument de 
putere va crește riscul de șoc electric. 
• Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea instrumentului 
de alimentare. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau 
încurcate cresc riscul de electrocutare. 
• Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.
• Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de
dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.
 Siguranta personala
•  ămâneți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți un instrument electric. Nu
utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentului. Un moment de neatentie în timpul funcționării instrumentelor electrice poate duce la
vătămări corporale grave.
•  Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de 
protecție, cum ar fi: masca de praf, pantofii de protecție , pălăria de protecție sau protecția auditivă, utilizate 
pentru condiții adecvate vor reduce rănile personale.
•  Preveniti pornirea  accidentala. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția de OFF / inchis înainte de 
conectarea la sursa de alimentare  sau ridicarea si transportarea instrumentului. Transportarea sculelor 
electrice cu mâna pe comutator  sau care cu comutatorul pornit,  provoacă accidente.
•  Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie atașată unei 
părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
•  Nu exagerati. Păstrați o poziție și un echilibru adecvat ; acest lucru permite mai mult controlul sculei electrice 
în situații neașteptate. 
•  Îmbracă-te corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de 
piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile. 
• Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extragere a prafului și de colectare,
asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate
reduce pericolele legate de praf.
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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

•  Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul electric 
corect va face treaba mai ușor și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.
•  Nu utilizați instrumentul electric dacă comutatorul nu raspunde la comenzile ON/OFF . Orice aparat electric  
care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
•  Aveti grija la lama inferioară, nu o apropiati de corp. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care 
trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este pe pozitia OFF când eliminați 
materialul blocat. Un moment de neatentie în timpul funcționării fierastraului de gard viu poate duce la 
vătămări corporale grave.
• Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați 
fierastraul de gard viu, întotdeauna întindeți capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corectă a fierastraului  
va reduce posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
•  Țineți cablul departe de zona de tăiere. În timpul funcționării, cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat 
accidental de lamă.
•  Păstrați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu 
scula electrică sau aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în 
mâinile utilizatorilor neinstruiti.
PASTRAREA UNELTELOR ELECTRICE
•  Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă condiție care 
poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de 
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
•  Pastrati sculele electrice ascuțite și curate. Fierastraiele corect întreținute, cu margini ascuțite, sunt mai puțin
susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
•  Utilizați scula electrică, accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru 
și de munca care trebuie efectuată într-o situație periculoasă.
UTILIZAREA SI INGRIJIREA BATERIILOR
•  Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de 
baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat pentru un alt tip de baterii. 
•  Utilizați unelte electrice numai cu acumulatori special designați. Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea 
un risc de rănire și incendiu.
•  Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de celelalte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, 
cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea 
terminalelor bateriei împreună poate provoca arsuri sau incendii.
• În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare accidental contact, clătiți 
cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul evacuat din baie 
poate provoca iritații sau arsuri.
Service
• Pentru service, adresati-va vanzatorului care va va indruma catre o reprezentanta autorizata. 
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA FIERASTRAULUI DE TUNS GARD VIU
•  Folosiți ambele mâini atunci când folosiți fierastraul de gard viu. Folosirea aparatului cu o singura mana poate 
duce la pierderea controlului și poate duce la vătămări corporale grave.
•  Păstrați toate părțile corpului departe de lama tăietorului. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți 
materialul care trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este inchis(OFF) când 
eliminați materialul blocat. Un moment de neatentie în timpul funcționării,  poate duce la vătămări corporale 
grave.
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INFORMATII PRIVIND SIGURANTA 
•  Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați fierastraul de 
gard viu, întotdeauna fixați capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corespunzătoare a fierastraului va reduce 
posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
•  Tineti aparatul electric doar de partile izolate ale acestuia; in timpul lurului, lama fierastraului poate atinge anumite 
fire ascunse sau chiar propriul sau cablu.
• PERICOL – nu va apropiati mainile de lama fierastraului. Cantactul cu lama va poate provoca rani grave.
• Tineti cablul departe de zona de  taiere. În timpul funcționării cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de 
lamă.

IMPORTANT!

Deconectați întotdeauna bateria înainte de orice întreținere a mașinii. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura 
că nu se joacă cu aparatul. Depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane 
care nu sunt instruite în utilizarea mașinii și / sau a bateriei să o folosească sau să o întrețină. Legile locale pot 
reglementa vârsta utilizatorului.

Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată în vreun fel din specificația sa originală.
Purtați echipament de protecție personală. A se vedea instrucțiunile de la rubrica „Echipamente de protecție 
personală”. 

Operatorul mașinii trebuie să se asigure, în timp ce lucrează, că nici o persoană sau animal nu se apropie la mai putin 
de 15 metri (50 ft).

Nu folosiți niciodată mașina pe vreme rea, de exemplu în: ceață, ploaie, vânt puternic, frig intens etc. Vremea extrem 
de caldă poate provoca supraîncălzirea mașinii.

Nu folosiți niciodată un aparat defect. Efectuați verificările de siguranță, instrucțiunile de întreținere și service descrise 
în acest manual. Unele măsuri de întreținere și service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați 
instrucțiunile de la rubrica Întreținere. Efectuați o inspecție generală a mașinii înainte de utilizare, consultați programul 
de întreținere.

         AVERTIZARE! Această mașină produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest produs poate, în 
anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări 
grave sau letale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi 
medicale înainte de a utiliza acest aparat.

        AVERTIZARE! Nu permiteți niciodată copiilor să folosească sau să se afle în apropierea mașinii; fierastraul electric 
este ușor de pornit, iar copiii ar putea să o pornească dacă nu este ținuta sub supraveghere completă. Acest lucru poate 
însemna un risc de vătămare corporală gravă. Prin urmare, deconectați aparatul atunci când aparatul nu se află sub 
supraveghere atentă.

AVERTISMENT! Lamele defecte pot crește riscul de accidente 
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SIMBOLURI

AVERTIZARE! Utilizarea incorectă sau neglijentă a tăietorului de gard viu îl poate transforma 
într-un instrument periculos care poate provoca vătămări grave sau chiar letale. Este extrem 
de important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual de utilizare.

PURTATI INTOT-DEAUNA:

• Casti pentru protectia auzului

• Ochelari de protectie

* Purtati mereu manusi de protectie 

Simbolurile de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi 
manipulat ca deșeuri domestice. În schimb, trebuie să fie supus unei stații de reciclare adecvate 
pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice. 

Nu tineti produsul in ploaie. 

Curent continuu  

Emisii de zgomot în mediu conform Directivei Comunității Europene Emisia mașinii este 
specificată în capitolul Date tehnice și pe etichetă.

Li- Ion 

Simboluri de pe baterie și / sau de pe încărcător: Acest produs 
trebuie depozitat in spatii de reciclare amenajate.

Transformator de siguranță.

Utilizați și depozitați încărcătorul de baterii numai în interior.

Izolație dublă 

 Purtați încălțăminte de siguranță.

PERICOL - Țineți mâinile departe de lamă.
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Fierastrau pentru gard viu - prezentarea partilor componente

 Protectie lama 

1

buton blocare 

maner auxiliar 

   lama  Comutator 

Acumulator

Tija de sustinere a lamei

 maner auxiliar 

comutator auxiliar  

Scut

PREZENTAREA PRODUSULUI (vezi Fig.1)
Utilizarea în condiții de siguranță a acestui produs necesită înțelegerea informațiilor de pe produs și din acest 
manual de operare, precum și cunoașterea proiectului dumneavoastra. Înainte de a utiliza acest produs, 
familiarizați-vă cu toate caracteristicile și regulile de siguranță. 
SCUTUL
Scutul ajută la devierea așchiilor sau a altor resturi catre mâinile și ochii operatorului.
COMUTATOR DE DECLANȘARE
Declanșatorul comutatorului, amplasat sub mânerul din spate și butonul de blocare, trebuie apăsat simultan 
pentru a permite rotirea lamei.
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INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

ACUMULATORII
IMPORTANT! Acumulatorul nu este incarcat in momentul achizitionarii. Inainte de utilizarea fierastraului 
pentru gard viu, puneti la incarcat acumulatorul. Asigurati-va ca ati citit toate instructiunile  de siguranta si 
urmati instructiunile de incarcare a bateriei.  

Inlaturarea bateriei din aparatul electric (vezi Fig. 2) 

•  Apăsați butonul de eliberare de pe baterie și țineți apăsat. 
•  Apucați ferm mânerul declanșatorului. Scoateți acumulatorul din mâner. 
NOTĂ: Acumulatorul se fixează perfect în mâner pentru a preveni deplasarea accidentală. Poate necesita o 
tragere puternică pentru îndepărtare. 

Instalarea bateriei  (acumulatorului ) in aparat (vezi Fig. 2)
•  Potriviti bateria cu cavitatea din carcasa manerului.
•  Apucați ferm mânerul declanșatorului. 
•  Împingeți acumulatorul în mâner până când se blochează în poziție.

IMPORTANT! NU indepartati lama decat daca este neaparat nevoie pentru a: ascuti, indrepta sau a inlocui. 
Mergeti la service-uri autorizate pentr a repara. 
           AVERTISMEN!
RESPECTATI aceste instrucțiuni pentru a evita rănirea și pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu:

•  Înlocuiți imediat acumulatorul sau încărcătorul dacă carcasa bateriei sau cablul încărcătorului sunt 
deteriorate.
•  Verificați dacă comutatorul este în poziția OFF înainte de a introduce sau scoate acumulatorul.
•  Verificați dacă acumulatorul este îndepărtat și comutatorul este în poziția OPRIT înainte de a inspecta, regla 
sau efectua întreținerea oricărei părți a fierastraului.
•  Cititi si intelegeti instructiunile din aces manual. ,
DESFACEREA COLETULUI
• Acest produs nu necesită asamblare.
• Îndepărtați cu grijă produsul și orice accesorii din cutie. Asigurați-vă că sunt incluse toate articolele listate în 
lista de ambalare.
• Verificați cu atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-au produs spargeri sau daune în timpul transportului.
• Nu aruncati ambalajul pana cand nu ati inspectat integritatea produselor. 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

            AVERTISMENT pentru a evita ranirea

• Manevrati lama cu grija. 
• Nu așezați degetele sau mâna între crestăturile din lamă sau în orice poziție în care acestea ar putea fi 
ciupite sau tăiate. 
•  Nu faceti niciodată service-ul produsului sau a lamei , decât dacă bateria este îndepărtată.
• Nu utilizați dacă ansamblul lamei este deteriorat sau îndoit. Luați o persoană calificată pentru a îndrepta,
înlocui sau ascuți.
• Tineti întot-deauna ambele mâini pe mânerele tăieturii de gard viu pentru a împiedica mâna să atingă 
lama.
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

COMUTATORUL ON/OFF  (VEZI Fig. 3) 
Dispozitivul de tuns gard viu are două comenzi de comutare și un buton de blocare utilizat împreună pentru a 
preveni pornirea accidentală sau rănirea
• Așezați o mână pe mânerul declanșatorului. Așezați cealaltă mână pe mânerul auxiliar.
• Apăsați butonul de blocare și țineți apăsat.
• Strângeți comutatorul de declanșare. Aparatul de tuns gard viu va porni.
• Eliberați butonul de blocare. Dispozitivul de tuns gard viu va rămâne aprins atâta timp cât mânerul de 
declanșare, comutatorul de declanșare este aprins. 
• Dispozitivul de tuns gard viu se va opri dacă eliberați fie mânerul declanșatorului.

IMPORTANT: Dacă fierastraul de taiere gard viu este scăpat accidental, atunci acesta se va opri, iar lama se va opri 
câteva secunde. Fierastraul de gard viu va fi apoi blocat din nou.
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Tipuri de acumulator recomandati
Acumulatori  
Tip Lithium-Ion 

Putere baterie Ah 2.0 
Voltage, V 20 

TFBLI2002 

Lithium-Ion

4.0 

20 

Lama dubla 

460 

 0041  

86.6,K=3 
94.3, K=3 

97 

FISA TEHNICA

Tip de taiere

Lățime de tăiere, / mm

Viteza lamei/spm   

Nivele de sunet

Nivelul presiunii acustice, măsurat conform EN 60335-1 și EN60745-2-15,dB(A) 

Nivel de putere sonoră, măsurat conform ISO22868, dB (A)    

Nivel de putere sonor garantat, dB (A) 

Nivel de vibratii 

Niveluri de vibrație la mâner, măsurate conform EN60745-1 și EN60745-2-15, m / s²: 2,46, K = 1,5 
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THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X 
THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UTHTLI20461 
UTHTLI20461X UTHTLI20461-X(X stands for 1 to 9) Imagine detaliata
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NO. Part Description Qty NO. Part Description Qty
1 Suruburi 21
2 Carcasa dreapta 1
3 Terminal 1
4 Declansator 1
5 Arc 1
6 Buton de comanda 1
7 Micro intrerupator 1
8 Arc 1
9 Bobina de inductie 1
10 Carcasa stanga 1
11 Placa de baza 1
12 Motor 1
13 Angrenaj 1
14 Protectie centru 1
15 Surub 2
16 Piulite 2
17 Saiba plata 5
18 Capace de cauciuc 4

19 Angrenaj 1
20 Bucsa 1
21 Angrenaj 1
22 Excentric 2
23 Placuta distantier 1
24 Placuta presare 1
25 Bolt 2
26 Conector actionare 1
27 Carcasa protectie 1
28 Foarfeca 2
29 Maner 1
30 Micro intrerupator 1
31 Arc 2
32 Tragaci 1
33 Maner 1
34 Scut 1
35 Surub 1

THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X 
THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UTHTLI20461 
UTHTLI20461X UTHTLI20461-X(X stands for 1 to 9)  Lista pieselor de schimb
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FIERASTRAU PENTRU GARD VIU
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