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مشخصات فنی
8921 مدل

20 ولت ولتاژ

8500 دور در دقیقه  سرعت در حالت آزاد

عرض برش 12 اینچ )30میلیمتر(

طول دسته تلسکوپی 0-230 میلیمتر

0.065 اینچ )1.65 میلیمتر( قطر تیغه برش نایلونی

55-60 دقیقه مدت شارژ

1.8 کیلوگرم وزن

ــری و ــدد - بات ــی: 1ع ــته کمک ــدد - دس ــدد - گارد گل: 1ع ــظ: 1ع  گارد محاف
ــدارد متعلقات  شــارژر: ن

این محصول فاقد باتری و شارژر می باشد. 

باتری های قابل استفاده برای 8921

محصول شماره مدل

باتری لیتیومی 20 ولت 2 آمپر ساعت 8990

باتری لیتیومی 20 ولت 4 آمپر ساعت 8991

شارژر های قابل استفاده برای 8921 

محصول شماره مدل

شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 2.2 آمپر 8992

شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 4.5 آمپر 8993

 شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 2.2+2.2 آمپر )مدل(
دوقلو

8994
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اجزا و قطعات دستگاه

دسته کمکی دکمه قفل دسته
کن سوییچ

سوییچ روشن و 
خاموش

باتری

لوله تلسکوپی

میله محافظ

چرخ

گارد

ایمنی محل کار

- محیط کار را تمیر و روشن نگه دارید. محیط های درهم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را 
افزایش می دهند .

- ابزار برقی را در محیط هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات ، گازها و بخاری های 
محترقه هستند ، به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه هایی را ایجاد می کنند که می توانند باعث 

آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.
- هنگام کار با ابزار برقی ، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صورتی که حواس 

شما پرت شود ، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

- دو شاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دو شاخه ایجاد 
نکنید. مبدل دو شاخه نباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دو شاخه-های 

اصل و تغییر داده نشده و پریز های مناسب ، خطر برق گرفتگی را کاهش می دهند.



3حاشیه زن

- از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله ، شوفاژ ، اجاق برقی و یخچال 
خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس 

شما با زمین ، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد. 
، خطر شوک  برقی  ابزار  به  نفوذ آب  ندهید.  قرار  و رطوبت  باران  را در معرض  برقی  ابزارهای   -

الکتریکی را افزایش می دهد.
- از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای حمل ابزار برقی ، کشیدن آن یا 
خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت ، روغن ، لبه های 
تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی 

را افزایش می دهند.
- هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط های باز ، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط 

باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.
- در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا 
و نشتی زمین )کلید قطع کننده اتصال با زمین( استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان 

خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

- حواس خود را خوب جمع کنید ، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی 
کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرده اید ، با ابزار 
برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی ، می تواند جراحت های شدیدی به 

همراه داشته باشد.
از  نمایید. استفاده  ایمنی استفاده  از عینک  ایمنی شخصی استفاده کنید. همواره  از تجهیزات   -
تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفش های ایمنی ضد لغزش، کاله ایمنی و گوشی 

محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجروح شدن را کاهش می دهد.
- مواظب باشید که ابزار برقی به طور ناخواسته به کار نیفتد. قبل از وارد کردن دو شاخه دستگاه در 
پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش 
باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را 

در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.
- قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه بردارید. 
ایجاد جراحت  باعث  قرار دارند، می توانند  ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه 

شوند.
- وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب 
کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار برقی را در وضعیت های غیر 
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منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.
- لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زینت آالت خودداری کنید. موها و 
لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباس های گشاد ، موی بلند و 

زینت آالت ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.
- در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال مسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار 
ارائه شده است ، باید مطمئن شوید که این وسایل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از 

وسایل مکش گرد و غبار مصنوعیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر می کند.
- آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول 

ایمنی شود. بی دقتی ممکن است باعث بروز جراحاتی در عرض کسری از ثانیه شود.

استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

- از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری ، از ابزار برقی مناسب با آن 
استفاده کنید. به کار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث می شود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با 

اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان 

آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
- قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا 
ابزار برقی  باتری آن را خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته 

جلوگیری می کند.
- ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید و اجازه ندهید که افراد 
ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار 

برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.
- از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه  خوب 
کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. 
قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت 

کامل از ابزارهای برقی می باشد.
- ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار 

است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.
- ابزار برقی، متعلقات، مته های دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنما به کار گیرید و 
به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد 

در نظر گرفته شده، می تواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.
- دسته ها و سطوح عایق راه مبارزه خشک ، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته-های 
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لغزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیر منتظره هستند.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی 

. باتری را بردارید
- در صورت تنها گذاشته شدن دستگاه توسط کاربر 

- پیش از رفع گیر 
- پیش از تمیز کردن یا کار با دستگاه 

- پس از برخورد یک جسم خارجی از لحاظ آسیب دیدگی کنترل کنید 
- در صورت شروع ناگهانی لرزش، دستگاه را کنترل کنید.

- باتری ها را منحصرا توسط دستگاه هایی شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. چنانچه 
برای شارژ باتری آن را در دستگاه شارژی قرار بدهید که برای آن نوع باتری ساخته نشده است، 

خطر آتش سوزی وجود دارد.
- فقط از باتری هایی استفاده کنید که برای آن نوع دستگاه در نظر گرفته شده اند. استفاده از سایر 

باتری های متفرقه می تواند جراحات و حریق را منجر گردد.
- در صورت عدم استفاده از باتری باید آن را از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر 
وسایل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسایل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد 

اتصالی بین دو قطب باتری )ترمینال های باتری( میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
- استفاده بی رویه از باتری می تواند باعث خروج مایعات از داخل آن شود. از دست زدن و هرگونه 
تماس با آن مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس با 
مایعات را با آب بشویید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایعات، باید به پزشک مراجعه کنید. 

مایع خارج شده ممکن است باعث بروز خارش های پوستی و سوختگی شود.
- هرگز از باتری یا ابزار آسیب دیده یا دستکاری شده استفاده نکنید. باتری های آسیب دیده ممکن 

است کارکرد و غیرقابل منتظره داشته باشند و منجر به آتش سوزی، انفجار و یا جراحت شوند.
- باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای زیاد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا حرارت 

باالی 130 درجه سانتی گراد ممکن است منجر به انفجار گردد.
- همه راهنمایی های مربوط به شارژ را رعایت کنید و باتری یا ابزار را خارج از محدوده ی دمای 
تعریف شده در دستورات شارژ نکنید. شارژ کردن نادرست یا در دمای خارج از محدوده ی تعریف 

شده ممکن است به باتری صدمه بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

.سرویس
- برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفهای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده 

نمایید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.



دفترچه راهنما

- هرگز باتری های آسیب دیده را تعمیر نکنید. باتری باید تنها توسط متخصصین مجاز شرکت 
تعمیر شوند.

دستورات ایمنی برای ابزار باغبانی 

. کاربری
- کاربر باید از محصول مطابق مقررات استفاده کند. به وضعیت محل کار توجه کنید. هنگام کار 

کاماًل به اشخاص توجه کنید، به خصوص کودکان.
- هرگز به کودکان و سایر افراد دارای کاستی های روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی یا 
به اشخاص بدون اطالع از روش کاربری اجازه استفاده از محصول را ندهید. مقررات مربوط به هر 

کشور می توانند سن کاربر را محدود کنند.
- کودکان باید زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با محصول بازی نمی کنند.

. کاربرد 
- ابزار باغبانی را هنگام کار با هر دو دست محکم بگیرید و جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کنید. 

ابزار باغبانی با دو دست مطمئن تر هدایت می شود.
- قبل از کار گذاشتن کنار گذاشتن ابزار باغبانی، صبر کنید تا دستگاه به ایست کامل برسد.

- هرگز ابزار باغبانی را با یک قاب محافظ یا درپوش پوشش خراب یا بدون تجهیزات ایمنی به 
کار نبرید. دقت کنید که این موارد، صحیح نصب شده باشند. هرگز دستگاه را به طور ناکامل یا و 

تغییرات دیگر غیر مجاز به کار نبرید.
- دستگاه را در صورت آسیب دیدگی یا فرسودگی کابل به کار نبرید.

- هرگز ابزارهای برش و غیر فلزی را با ابزار برش فلزی تعویض نکنید.
- هرگز ابزار باغبانی را سر خود تعمیر نکنید، مگر اینکه در این رابطه تخصص دارید.

- هنگام کاربری ابزار باغبانی بایستی سایر افراد و حیوانات دور بمانند. کاربر نسبت به فرد سوم در 
محدوده کاری مسئول است.

- قبل از تماس با تیغه، بگذارید به طور کامل بایستد. سر تیغه پس از خاموش شدن موتور برای 
مدتی در حرکت می ماند و می تواند باعث ایجاد جراحات شود.

- فقط در روز روشن یا زیر نور مناسب چراغ کار کنید.
- در صورت بد بودن هوا به خصوص هنگام رعد و برق با حاشیه زن کار نکنید.

- استفاده حاشیه زن در علف های تر ممکن است که عملکرد  آن را مختل کند.
- برای حمل و نقل، ابزار باغبانی را خاموش کنید و باتری را بیرون بکشید

- همواره هنگام کار با حاشیه زن به وضعیت ایستادن مطمئن خود توجه کنید. دستان و پاهای 
خود را در فاصله مطمئنی از قسمت های چرخنده نگهدارید.
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- دقت کنید که در صورت قرار گرفتن ابزار باغبانی روی زمین از روی آن تلو نخورید.
- باتری را قبل از تعویض قرقره درآورید.

- حاشیه زن را منظم کنترل و سرویس کنید.
- همواره برای تمیز کردن محصول یا تعویض نخ از دستکش ایمنی استفاده کنید.

- هنگام کار با تیغه ای که برای قطع نخ برش است، احتیاط کنید. حاشیه زن را، همواره قبل از 
روشن کردن در وضعیت افقی قرار دهید.

 ابزار باغبانی را خاموش کنید و باتری را بیرون بکشید :
- هر وقت ابزار باغبانی را مدتی بدون نظارت می گذارید

- قبل از تعویض قرقره 
- قبل از تمیز کاری یا هنگام کار روی حاشیه زن 

- پیش از نگهداری حاشیه زن در انبار
- ابزار باغبانی را در یک جای خشک، بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. هیچ جسمی 

را روی ابزار باغبانی قرار ندهید.

.نکاتی برای کار بهینه یا باتری شارژی
- باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

- باتری شارژی را در برابر گرما )مانند تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، آتش و آب محفوظ 
بدارید. خطر انفجار وجود دارد.

باتری شارژی ممکن است بخار خارج گردد.  یا آسیب دیدگی  - در صورت استفاده غیر معمول 
هوا را تازه کنید و در صورت بروز ناراحتی به پزشک مراجعه کنید. این بخارها می توانند مجاری 

تنفسی را تحریک کنند.
- تنها از باتری برای محصوالت تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در این صورت باتری در برابر 

خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت می شود.
- به وسیله اشیا تیز مانند میخ یا پیچ گوشتی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب 
ببیند. ممکن است اتصالی داخله داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش 

از حد داغ گردد.
- از اتصال کوتاه باتری خودداری کنید. خطر انفجار وجود دارد. 

- هر چند وقت یکبار شیرهای شیارهای تهویه باتری را به وسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک 
تمیز کنید.

دستورات ایمنی برای دستگاه های شارژ 

اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا 
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سایر جراحت های شدید شود.
همه دستورات و راهنمایی ها را اجرا کنید. 

- لطفاً دستگاه شارژ را زمانی به کارگیری که از کلیه ملزومات عملکرد آن به خوبی واقف باشید و 
کاماًل بتوانید با دستگاه کار کنید و همچنین راهنمایی های الزم را دریافت کرده باشید.

- هرگز به کودکان و سایر افراد دارای کاستی های روحی و جسمی یا بدون تجربه ی آشنایی یا 
اشخاص بدون اطالع از روش کاربری اجازه استفاده از دستگاه شارژ را ندهید. مقررات مربوط به هر 

کشور می-توانند سن کاربر را محدود کنند.
- مراقب کودکان باشید. این گونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با دستگاه شارژ بازی نمی 

کنند. 
- تنها از باتریهای مخصوص دستگاه استفاده کنید. ولتاژ باتری بایستی با ولتاژ شارژر باتری مطابقت 
داشته باشد. از شارژ کردن باتری های غیر قابل شارژ خودداری کنید. در غیر این صورت خطر آتش 

سوزی یا انفجار وجود دارد.
دستگاه شارژ باطری را در برابر باران و رطوبت محفوظ بدارید. نفوذ آب به داخل دستگاه شارژ، خطر 

برق گرفتگی را افزایش می دهد. 
- دستگاه شارژ را تمیز نگه دارید. آلودگی می تواند خطر ایجاد شوک الکتریکی داشته باشد.

- قبل از هر بار استفاده، دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه را کنترل کنید. در صورت تشخیص هرگونه 
آسیب دیدگی، از دستگاه شارژ استفاده نکنید دستگاه شارژ را سر خود باز نکنید و برای تعمیر 
دستگاه فقط به متخصصین حرفه ای رجوع و از وسایل یدکی اصل استفاده کنید. دستگاه شارژ، 

دوشاخه و کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.
- دستگاه شارژ را در سطح قابل اشتعال )مثاًل روی کاغذ، پارچه و غیره( یا در محیط با قابلیت 
آتش سوزی به کار نبرید. به دلیل ایجاد گرمای حاصل از کار دستگاه، خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

- شیار تهویه دستگاه شارژ را نپوشانید. دستگاه شارژ ممکن است در غیر این صورت درست کار 
نکند. 

- برای افزایش ایمنی الکتریکی توصیه می شود از یک کلید نشت و خطا با حداکثر آمپراژ فعال 30 
میلی آمپر استفاده کنید. کلید نشت و خطا را قبل از کاربری کنترل کنید. 

نمادها 
عالمت های ذیل برای استفاده از جاروبرقی مهم می باشند. لطفاً این عالئم و معانی آنها را به خاطر 
بسپارید. فهم درست این عالئم به شما جهت استفاده ی درست و ایمن از محصول کمک می کند.

موارد استفاده از دستگاه

ابزار باغبانی برای کاربری خانگی و برش چمن ، علف هرزه و گزنه در نظر گرفته شده است. این 
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ابزار برای برش چمن رشد کرده در بیشه در جاهایی دارای مانع و گوشه که با چمن که با دستگاه 
چمن زن قابل دسترسی نیست تولید شده است. این ابزار باغبانی برای کاربری به عنوان چمن زن 

موتوری در نظر گرفته شده است.

1

2

3

4

1 2

. نصب گارد محافظ
1

2

استوانه قفل کننده را فشار دهید و دسته کمکی را در محل خودش نصب کنید.
نصب باتری

1

2 2

باتری فاقد شارژ است و قبل از استفاده باید یکبار بطور کامل شارژ شود.
1

2

3

9



دفترچه راهنما

. بررسی وضعیت باتری
. روشن و خاموش کردن دستگاه

هشدار!
دستگاه بعد از خاموش شدن مدتی به حرکت خود ادامه می دهد. پیش از کنار قراردادن دستگاه 

صبر کنید تا دستگاه به طور کامل از حرکت باز ایستد.

. اهرم قابل تنظیم
2

1

3
1

2

. تنظیم دسته کمکی

. استفاده از محافظ گل
. هرس

1
2
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تنظیم سر برنده دستگاه
حاشیه زن

. چرخش دسته اصلی
غالف و محافظ دستگاه را )با استفاده از دست یا پا( در جای خود محکم نگاه دارید، سپس شفت 
تلسکوپی را به سما باال بکشید و در جهت عقربه ساعت 90 درجه بچرخانید. با رها کردن شفت به

1

2
90º

طور اتوماتیک در حالت لبه گیری قفل می شود.

1
2

. تغییر حالت ابزار به حالت لبه گیری
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. لبه گیری

1

2

. تعویض تیغه برش نایلونی

1

2

. تعویض قرقره تریمر
. نخ پیچی دستی

O1
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