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ПЕРЕДМОВА ДО ПОСІБНИКА 
■ Прочитайте цей посібник з експлуатації 

перед початком роботи з інструментом. Це 
забезпечить його безпечну й безперебійну 
роботу. 

■ Виконуйте вказівки щодо безпеки 
та попередження, наведені в цьому 
документі та на пристрої. 

■ Документація є частиною продукту і 
повинні бути передані покупцеві для 
продажу 

Пояснения знаків 

А УВАГА! 
Точне виконання цих попереджень 
допоможе уникнути тілесних 
ушкодженьта матеріальних збитків. 

Спеціальні вказівки для кращого 
розуміння та використання. 

ОПИС ВИРОБУ 
У цій документації описується ножовий 
подрібнювач. 

Символи на пристрої 

\А 

Увага! Дотримуйтесь особливої 
обережності під час роботи. 

Перед введениям в експлуатацію 
прочитайте посібник з експлуатації. 

Увага! Небезпека! Бережіть руки І ноги 
від різального механізму! 

Бережіть руки від різального механізму. 

Мї 

Видаліть сторонніх осіб із небезпечної 
зони! 

Дотримуйтесь дистанції з небезпечною 
зоною. 

3 
Для виконання робіт із 
техобслуговування або в разі 
пошкодження або перерізання кабелю 
пристрій завжди від'єднувати від 
мережі. 

@ Носіть засоби захисту очей і слуху. 

( Q Одягніть захисні рукавиці. 

Пристрої безпеки та запобіжні пристрої 

А НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека травмування під 
час маніпулювання запобіжними 
пристроями! 
Маніпулювання запобіжними 
пристроями може призвести до 
важких травм! 
Не виводьте з ладу запобіжні та 
захисні пристрої. 

Конструкція завантажувальної воронки 
Отвір завантажувальної воронки 
сконструиовано відповідно до стандартів для 
запобігання травмування рук. 

Запобіжний автомат для двигуна 
У разі перевантаження захисний вимикач 
на двигуні виконує відключення. При цьому 
вимикач (6/3) вискакує з панелі управління. 
Після 5-хвилинної фази охолодження 
можна знову натиснути вимикач і знову 
ввімкнути пристрій. Якщо вимикач самостійно 
не фіксується в натиснутому положенні, 
необхідно продовжити час остигання двигуна. 
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Опис виробу ALKO 
Якщо проблема не вирішується, пристрій 
необхідно здати у спеціалізовану майстерню. 
Захист від повторного запуску 
3 метою безпеки пристрій оснащений 
автоматичним вимикачем при зникненні 
напруги, який автоматично повністю вимикає 
пристрій у разі переривання подачі струму. 
При відновленні подачі електроенергії 
пристрій не запускається автоматично. 
Для повторного введения в експлуатацію 
необхідно натиснути вмикач (6/1). 

Захисний вимикач на верхній частині 
подрібнювача 
Верхня частина подрібнювача оснащена 
захисним вимикачем, який вимикається при 
викручуванні блокувального гвинта (1/2). 
3 його допомогою двигун захищении від 
ненавмисного запуску. 
Пристрій може бути включено ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 
монтажу верхньої частини подрібнювача (1/11) 
і затягування блокувального гвинта (1/2). 

Використання за призначенням 
Ножовий подрібнювач розрахований виключно 
на використання в домашньому та 
присадибному господарстві. У рамках 
цього використання ножовий подрібнювач 
мае використовуватися для подрібнення 
органічних матеріалів, таких як рослинні 
залишки. Дозволяється подавати матеріал для 
подрібнення, діаметр якого не перевищує 40 
мм. Експлуатація пристрою із професійною 
метою заборонена. Інше, що виходить за 
рамки цього, вважається використанням не за 
призначенням. 

А 

А 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування у разі 
використання не за призначенням! 
Це може призвести до травм! 
Експлуатація пристрою у професійних 
цілях заборонена. 

НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека травмування у разі 
використання не за призначенням! 
Це може призвести до важких травм! 
Заборонено використовувати 
пристрій для підготовки садового 
грунту або подрібнення металевих 
предметів. 

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ 
В огляді продукції (1) надається опис приладу. 

1-1 Ручка 

1-2 Блокувальний гвинт 

1-3 Вмикач 

1-4 Вимикач 

1 -5 Вентиляційний отвір 

1-6 Транспортувальні колеса 

1-7 Підставка 

1-8 Розетка 

1-9 Вимикач захисту від перевантаження 

1-10 Завантажувальна воронка 

1-11 Верхня частина подрібнювача із 
завантажувальним каналом 

1-12 Блокування накопичувального кошика 

1-13 Накопичувальний кошик 

1-14 Опорні ніжки 

ТЕХНІЧНІДАНІ 

Тип Easy Crush МН 
2800 

Арт. № 112854 

Двигун 230 В-/50 Гц 

Частота обертання на 
холостому ХОДІ 

2850 хв.-1 

Макс, потужність 2800W (S6-40%); 
2400W(S1) 

Різальна система Ніж 

Макс, діаметр п'лок 40 мм 

Макс, пропускна 
здатність 

125 кг/год 

Вага 25 кг 

Накопичувальний 
кошик 

48 л 

Клас захисту I 
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Тип ^ ^ Ц Easy Crush MH 
2800 

Рівень звукової 
потужності (2000/14/ 
ЕС) 

104 дБ (A) 

Рівень звуку 93,9 дБ (А) 

Похибка К = 2,5 дБ (А) 

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
Оператори: 
■ Діти до 16 років І особи, які не ознайомлені 

з інструкцією з експлуатації, не повинні 
використовувати пристрій. 

■ Особам, які перебувають під дією 
алкоголю, наркотиків або лікарських 
препаратів, заборонено використовувати 
пристрій. 

Засоби індивідуального захисту: 
■ Щоб уникнути пошкодження очей та 

органів слуху, необхідно носити приписану 
одяг і засоби захисту. 

■ Одяг мае бути відповідним (облягати) і 
не заважати руху. Довге волосся потрібно 
ховати під сіткою. 
Засобами індивідуального захисту є: 
■ захист органів слуху; 
■ захисні окуляри; 
■ робочі захисні рукавички; 
■ захисне взуття. 

Робоча зона: 
■ У робочій зоні заборонено перебування 

сторонніх осіб, дітей і тварин. 
■ Підтримувати робочу зону без обрізків 

та інших предметів, через які можна 
спіткнутися. 

■ Власник пристрою несе особисту 
відповідальність за нещасні випадки за 
участю інших людей або їх майна. 

■ Забезпечте належне освітлення робочої 
зони. 

Вказівки щодо безпеки 

Час роботи: 
■ У разі експлуатації в житлових 

районах дотримуватися допустимих 
законодавством годин роботи згідно з 
постановами про обмеження шуму. 

■ Дозволяється працювати з пристроєм 
лише при денному світлі або при 
хорошому освітленні. 

Робота: 
■ Під час роботи заборонено засовувати 

руки у воронку або в завантажувальний 
канал! 

■ Після виключення пристрою ножовий диск 
працює деякий час за інерцією! 

■ Дозволяється вводити пристрій в 
експлуатацію тільки після повного 
завершения монтажу. 

■ Після використання пристрою завжди 
проводи™ його візуальну перевірку. 
Пристрій мае знаходитися в безпечному 
робочому стані. 

■ Ніколи не працюйте наодинці. 
■ Пошкоджені та зношені деталі підлягають 

негайній заміні. 
■ Використовуйте тільки в установленому 

виробником технічному стані. 
■ Заборонено виконувати подрібнення 

під час дощу, снігопаду або 
шторму. Заборонено використовувати 
подрібнювач у Бологому середовищі. 

■ Заборонено виводити з ладу запобіжні та 
захисні пристрої. 

■ Завжди стежте за надійною установкою 
пристрою. 

■ Заборонено транспортувати подрібнювач 
з працюючим двигуном. 

■ Заборонено транспортувати пристрій з 
відкритою або розблокованою верхньою 
частиною. 

■ Під час зміни місцезнаходження необхідно 
вимкнути двигун, дочекатися повної 
зупинки ножового диска і від'єднати 
пристрій від мережі. 

■ При зміні місця розташування 
транспортувати подрібнювач слід 
виключно за допомогою ручки (1/1). 

■ Негайно від'єднайте штекер від 
електромережі, якщо подовжувальний 
кабель пошкоджений чи перегнутий! 
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Монтаж 

■ Рекомендуемо підключати пристрій через 
пристрій захисного відключення, що 
спрацьовує при номінальному струмі 
витоку <30 мА. 

■ Домашня мережева напруга повинна 
збігатися з даними для мережевої 
напруги в технічній документації. Не 
використовуйте будь-яку іншу напругу 
живлення. 

■ Використовуйте тільки подовжувачі, 
розраховані на використання поза 
приміщеннями - мінімальний переріз 1,5 
мм 2. 

■ Забороняється використовувати 
пошкоджені та зношені подовжувальні 
кабелі. 

■ Перед кожним введениям в експлуатацію 
перевіряйте стан подовжувальних 
кабелів. 

■ Використовуйте засоби підключення до 
мережі тільки для передбаченої мети. 
Ніколи не витягайте штекер із розетки за 
мережевий кабель. Бережіть кабель від 
впливу спеки і гострих крайок. 

■ При невикористанні подрібнювача завжди 
від'єднуйте його від мережі. 

■ Прокладайте подовжувальний кабель 
таким чином, щоб під час подрібнення він 
не заважав і не міг бути пошкоджений. 

■ При виявленні змін негайно відключіть 
подрібнювач, від'єднайте його від мережі і 
перевірте. 

■ При роботі стежте за своїм стійким 
становищем і не нахиляйтеся занадто 
далеко. 

■ Заборонено заповнювати подрібнювач із 
підвищення. 

МОНТАЖ 

Л ОБЕРЕЖНО! 
/ ■ \ Небезпека травмування через 

некомплектність пристрою! 
Некомплекты пристрої можуть 
стати причиною травмуван ня або 
пошкодження обладнання! 
Експлуатація пристрою дозволена 
тільки пюля повного монтажу. 

Комплект поставки 
Обережно витягніть подрібнювач з упаковки І 
перевірте комплектність таких компонентів: 

ALKO 
■ підставка з накопичувальним кошиком; 
■ два транспортувальних колеса з 

ковпаками для коліс; 
■ верхня частина подрібнювача з різальним 

та моторним блоками; 
■ завантажувальна воронка; 
■ монтажний пакет, що містить гвинти 

та інструмент, посібник з експлуатації 
з гарантійним талоном і переліком 
сервісних центрів. 

Монтаж транспортувальних коліс 
1. Вставте колісну вісь (2/1) у підставку (2/2). 
2. Потім встановіть більшу підкладну шайбу 

10x20x1,5 (2/3) та втулку (2/4) на вісь (2/1). 
3. Після цього надіньте транспортувальне 

колесо (2/5) на втулку (2/4). 
4. Надіньте середню підкладну шайбу 

8x20x1,5 (2/6) на різьбу і зафіксуйте 
транспортувальне колесо за допомогою 
гайки М8 (2/7). 

5. На завершения встановіть на 
транспортувальне колесо (2/5) ковпак 
(2/8). 

6. Монтаж протилежного 
транспортувального колеса здійснюється 
В ТІЙ же ПОСЛІДОВНОСТІ. 

Установка верхньої частини подрібнювача 
з різальним та моторним блоками (3) 
1. Підніміть верхню частину подрібнювача 

на підставку і зафіксуйте и за допомогою 
гвинтів М5х30 (3/1) і підкладних шайб 
5x10x1. 

Установка завантажувальної воронки (3) 
1. Установіть завантажувальну воронку на 

верхню частину подрібнювача і зафіксуйте 
и за допомогою гвинтів ST 4,2x18 (3/2). 

ВВЕДЕНИЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
■ Дотримуйтесь національних положень, що 

регламентують допустимий час роботи. 
■ Заборонено прокладати кабель над 

ділянкою подачі або під ділянкою 
вивантаження. 

■ Подрібнювач може бути введений в 
експлуатацію лише із заблокованим 
накопичувальним кошиком. 

■ Перед запуском слід переконатися, 
що завантажувальна воронка І верхня 
частина подрібнювача порожні. 
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Введения в експлуатацію 

використовувати Заборонено 
подрібнювач: 
■ коли втомлені, 
■ у разі поганого самопочуття, 
■ якщо знаходитесь під впливом 

алкоголю, медикаментів або 
наркотиків. 

А 

А 

НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека травмування через 
пошкодження деталей! 
Пошкоджені деталі можуть призвести 
до важких травм і навіть смерті! 
Перед введениям в експлуатацію 
зробіть візуальну перевірку і перевірте 
працездатність деталей. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування через 
недбале поводження! 
Недбале поводження з пристроєм 
може призвести до тяжких тілесних 
ушкоджень! 
Встановлювати подрібнювач 
дозволяється тільки на рівній і міцній 
поверхні в стійкому положенні. Під час 
роботи заборонено перевертати або 
нахиляти пристрій. 

КЕРУВАННЯ 
Час роботи 
Пристрій розрахований на час роботи S6 
(40%). Це означає, що подрібнювач 60% часу 
мае працювати на холостому ходу, а 40% - під 
навантаженням. При загальному часі роботи 
10 хвилин 6 із них повинні пройти на холостому 
ходу, а 4 хвилини - під навантаженням. Такий 
режим забезпечить можливість безперервного 
використання пристрою. 

Подключения мережевого штекера 
1. Притисніть фіксатор кабелю (4/1) і вставте 

подовжувальний кабель (5/1) у гніздо 
підключення подрібнювача. 

2. Перевірте фіксацію подовжувального 
кабелю. 

3. Потім підключіть подовжувальний кабель 
до електромережі будинку. 

Включения двигуна 
1. Натисніть вмикач (6/1). 
Вимикання двигуна 

1. Для вимикання двигуна натисніть вимикач 
(6/2). 

А ОБЕРЕЖНО! 
Пошкодження пристрою через 
неналежне управління! 
Неправильна експлуатація може 
призвести до пошкодження машини! 
Подачу матеріалу для подрібнення 
необхідно починати тільки після 
включения пристрою. ПІСЛЯ 
виключення пристрою подача 
матеріалу заборонена. 

Спорожнення накопичувального кошика 
1. Вимкніть подрібнювач. 
2. Опустіть блокування (7/1) вниз і вийміть 

накопичувальний кошик (7/2) з підставки. 
3. Порожній накопичувальний кошик (8/2) 

встановіть на направляючу (8/1) і повністю 
засуньте в підставку. 

4. Натисніть фіксатор (8/3) вгору, поки він не 
ввійде в зачеплення. 

Усунення блокування ножового диска 
1. Вимкніть подрібнювач. 
2. Від'єднайте пристрій від мережі. 
3. Викрутіть блокувальний гвинт (9/1) і зніміть 

верхню частину подрібнювача (9/2). 
4. Видаліть блокувальний матеріал. 
5. Перевірте ножовий диск і подрібнювальні 

ножі (10/3) на наявність пошкоджень. 
6. Потім встановіть верхню частину 

подрібнювача (9/2) і знову закрутіть 
блокувальний гвинт (9/1). 

7. Знову підключіть пристрій до мережі. 
8. Після цього знову увімкніть подрібнювач. 

А ОБЕРЕЖНО! 
Небезпека затиснення при 
відкриванні та закриванні верхньої 
частини подрібнювача! 
Наслідком може стати травмування 
рук і пальців! 
При відкритті та закритті верхньої 
частини подрібнювача стежте за 
руками і пальцями. 

Транспортування подрібнювача 
Транспортувати подрібнювач дозволяється 
тільки із заблокованою верхньою частиною. 
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Технічне обслуговування і догляд ALKO 
1. Вимкніть двигун і дочекайтеся повної' 

зупинки ножового диска. 
2. Потім від'єднайте пристрій від мережі. 
3. Тримайте подрібнювач за ручку (1/1) і 

трохи нахиліть пристрій. 
4. Для переміщення на нове місце тягніть 

пристрій за собою. Слідкуйте за 
поверхнею, щоб пристрій не перевернувся 
під час транспортування. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ I 
ДОГЛЯД 
Подрібнювач відповідає всім спеціальним 
стандартам безпеки. Ремонтні роботи 
мають проводитися тільки кваліфікованими 
фахівцями виключно із використанням 
оригінальних запасних частин. 
■ Після кожного використання перевірте 

подрібнювач на зное та у разі необхідності 
замініть пошкоджені деталі. 

■ Регулярно очищайте вентиляційний отвір 
(1/5) від залишків матеріалу і відкладень. 

■ Не піддавайте пристрій впливу вологи. 
■ Використовуйте тільки зазначені 

виробником запасні частини. 

А НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека для життя через ураження 
електричним струмом! 
У разі дотику до струмоведучих 
деталей існує безпосередня 
небезпека для життя через ураження 
електричним струмом! 
Перед будь-якими роботами з 
техобслуговування та догляду 
надіньте захисні рукавички І 
від'єднайте пристрій від мережі. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування через 
обертовий інструмент! 
Обертовий інструмент може стати 
причиною важких травм рук і пальців! 
При виконанні робіт на різальному 
інструменті від'єднайте пристрій від 
мережі, дочекайтеся повної' зупинки 
інструмента і використовуйте захисні 
рукавички. 

Подрібнювальні ножі 
Для збереження оптимально!' ефективності 
подрібнення і запобігання пошкоджень 

А 

пристрою необхідно регулярно виконувати 
заміну ножів. 
■ Замінювати ножі слід завжди попарно. 
■ Завжди щільно затягувати гвинти. 
■ Заборонено працювати з тупими ножами. 
Заміна/повертання подрібнювальних 
ножів 
Змінні ножі для Crush МН 2800 арт. № 113079 
1. Вимкніть подрібнювач і від'єднайте від 

мережі. 
2. Викрутіть блокувальний гвинт (9/1) і зніміть 

верхню частину подрібнювача (9/2). 
3. Зніміть протирізальну пластину з 

направляючої (10/1), відкрутивши три 
гайки М8(10/4). 

4. Ослабте і вийміть гвинти з потайними 
головками М8х10 (10/2). 

5. Вийміть ніж (10/3) і переверніть його. Якщо 
ніж затуплений з обох боків, його необхідно 
замінити. 

6. Закріпіть ніж (10/3) за допомогою гвинтів 
із потайними головками М8х10 (10/2) і 
перевернітьабо замініть другий ніж. 

7. Потім знову встановіть протирізальну 
пластину з направляючою (10/1) і 
зафіксуйте за допомогою гайок М8 (10/4). 

8. На завершения встановіть і прикрутіть 
верхню частину подрібнювача. 

Догляд 
■ Після використання очищайте пристрій від 

забруднень і залишків матеріалу. 
■ Не очищайте пристрій струменем води 

або за допомогою високого тиску. 
■ Заборонено використовувати чистячі 

засоби або розчини. 
■ Для очищения використовуйте м'яку щітку 

або ганчірку. 

ЗБЕРІГАННЯ 
Очищайте подрібнювач після використання. 
Зберігайте в сухому закритому місці, 
недоступному для дітей. 
Для підготовки до зимового зберігання 
виконайте зазначені далі роботи: 
1. Вимкніть принтер і від'єднайте його від 

мережі. 
2. Дочекайтеся повної' зупинки ножового 

диска. 
3. Викрутіть блокувальний гвинт (9/1) і зніміть 

верхню частину подрібнювача (9/2). 
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Робоча поведінка та спосіб роботи 

4. Очистіть внутрішній простір подрібнювача 
від крупного і Бологого матеріалу. 

5. Обробіть подрібнювальні ножі (10/3) за 
допомогою аерозолю із вмістом олії для 
догляду (наприклад, AL-KO Multispray арт. 
№112890). 

6. Спорожніть накопичувальний кошик. 
7. Потім знову встановіть і прикрутіть верхню 

частину подрібнювача (9/2). 
8. Зберігайте подрібнювач в положенні 

стоячи. 

РОБОЧА ПОВЕДІНКА ТА СПОСІБ 
РОБОТИ 
■ Подрібнювач може тільки з обмеженнями 

використовуватися для подрібнення 
м'яких відходів із високим вмістом вологи 
(наприклад, зерняткових плодів, вологих 
рослинних залишків). Ці матеріали 
необхідно компостувати без додаткової 
обробки, оскільки вони дуже швидко 
ущільнюються самі по собі. 

■ Подрібнювач найкраще підходить для 
подрібнення довгих, твердих і вже 
висохлих стебел квітів, кущів і гілок після 
обрізки дерев. 

■ Для забезпечення оптимальних 
результатів гілки необхідно подрібнювати 
одразу після обрізки. 

■ 3 метою запобігання блокуванню 
подрібнювальних ножів м'який матеріал 
необхідно чергувати з гілками. 

■ Подачу матеріалу для подрібнення 
завжди необхідно починати тільки після 
включения пристрою. 

■ Матеріал, що подається, втягується. 
Гілки великого діаметру необхідно 
сильно притримувати, інакше буде 
перевантажений двигун. 

■ Подавати необхідно стільки матеріалу 
для подрібнення, щоб завантажувальна 
воронка і верхня частина подрібнювача не 
забивалися. 

■ Регулярно спорожнюйте накопичувальний 
кошик, оскільки переповнювання може 
призвести до зворотного тиску 
подрібненого матеріалу на ножовий блок. 

■ Для зміни місця розташування 
подрібнювача див. «Транспортування 
подрібнювача». 

А 

Д 

А 

А 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування через частин, 
що вилітають! 
Частини рослинного матеріалу, що 
вилітають, можуть стати причиною 
важких тілесних ушкоджень! 
При роботі з подрібнювачем 
завжди використовуйте засоби 
індивідуального захисту. 

НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека травмування та 
пошкодження машини при 
використанні не за призначенням! 
Частини, що вилітають, можуть 
стати причиною важких тілесних 
ушкоджень! 
Заборонено подавати в пристрій 
камені, землю, скло, текстильні, 
пластикові або металеві предмети. 

НЕБЕЗПЕКА! 
Небезпека травмування через 
непередбачуваний рух! 
Непередбачений рух може стати 
причиною важких травм! 
Під час підключеного пристрою 
заборонено засовувати руки в 
завантажувальну воронку або канал 
вивантаження. 

ОБЕРЕЖНО! 
Пошкодження пристрою через 
неналежне управління! 
Неправильна експлуатація може 
призвести до пошкодження машини! 
Подачу матеріалу для подрібнення 
необхідно починати тільки після 
включения пристрою. ПІСЛЯ 
виключення пристрою подача 
матеріалу заборонена. 
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Робоча поведінка та спосіб роботи ALKD 
А ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Небезпека травмування через 
обертовий інструмент! 
Обертовий інструмент може стати 
причиною важких травм рук і пальців! 
При виконанні робіт на різальному 
інструменті від'єднайте пристрій від 
мережі, дочекайтеся повної зупинки 
інструмента і використовуйте захисні 
рукавички. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування при 
подрібненні довгого матеріалу! 
Довгий матеріал при втягуванні може 
різко відхилятися І стати причиною 
тілесних ушкоджень! 
Дотримуйтесь безпечної відстані. 

ДОПОМОГА В РАЗІ НЕПОЛАДОК 

А 

А ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Небезпека травмування через 
недбале поводження! 
Втрата рівноваги при недбалому 
поводженні може стати причиною 
важких тілесних ушкоджень! 
Суворо заборонено заповнювати 
пристрій із підвищення. 

УТИЛІЗАЦІЯ 

Забороняється утилізувати 
прилади, батареї чи акумулятори, 
що стали непридатними, разом із 
побутовими відходами! 
Упаковка, сам пристрій та його 
приладдя виконані з матеріалів, що 
можутьбути використані повторно, 
тому вони підлягають відповідній 
утилізації. 

Неполадка Можлива причина Рішення 

Двигун не запускається. Накопичувальнии кошик 
витягнутии або не заблоковании. 

Повністю вставити 
накопичувальнии кошик і 
заблокувати його. 

Двигун не запускається. 

Розетка в будинку несправна. Використовувати іншу розетку. 

Двигун не запускається. 

Подовжувальний кабель 
пошкоджений. 

Перевірити кабель, у разі 
необхідності замінити. 

Пристрій не втягує 
матеріал для 
подрібнення. 

Накопичувальнии кошик 
переповнений (зворотний тиск 
на ножовий блок). 

Спорожнити накопичувальнии 
кошик, в разі необхідності 
очистити ножовий блок від 
матеріалу, див. «Усунення 
блокування ножового диска». 

Пристрій не втягує 
матеріал для 
подрібнення. 

Подрібнювальні ножі забиті 
Бологим матеріалом. 

Очистити блокування шляхом 
подачі гілок. 

Матеріал, що 
подрібнюється, 
розрізається не 
повністю. 

Ножі затуплені або пошкоджені. Повернути або замінити ножі, 
див. «Заміна подрібнювальних 
ножів». Г 

Двигун глухне. Спрацював захисний вимикач 
при перевантаженні або 
блокуванні ножового диска. 

Приблизно через 5 хвилин 
охолодження двигун можна 
включати знову. 

Незвичайні шуми. 
Стук у пристрої. 

Послабилися гвинти на двигуні, 
його кріпленні, опорі або 
подрібнювальних ножах. 

Затягнути гвинти. 
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Декларація про відповідність стандартам ЄС 

3 неполадками, не вказаними в цьому переліку, або з тими, які ви не в змозі подолати 
самостійно, звертайтеся до місцевого сервісного центру. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВЩПОВЩНЮТЬ СТАНДАРТАМ ЄС 

Цим документом ми заявляемо, що цей спроектовании нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам 
безпеки ЄС, атакож іншим стандартам, що застосовані до цього продукту. 

Продукт 
Ножовий подрібнювач 
Тип 
Easy Crush МН 2800 

Виробник 

AL-KO Gerate GmbH 
Ichenhauser Str. 14 
D-89359 Kbtz 

Уповноважений представник 

Антон Еберле (Anton Eberle) 
Ichenhauser Str. 14 
D-89359 Kbtz 

Серійний номер 
G2052056 

Рівень звуку 
виміряний / гарантований 
102/104дБ(А) 

Директиви ЄС 

2006/42/EG 
2000/14/EG 
2004/108/EG 
2006/95/EG 

Погоджені норми 

DIN EN 55014-1:2012-05 
DIN EN 55014-2:2009-06 
DIN EN 13683:2003+A2:2011 
DIN EN 62233:2009-04 
DIN EN 60335-1:2010 
DIN EN 61000-3-2:2010 
DIN EN 61000-3-11:2010 
Fpr EN 50434:2009 

Уповноважений орган сертифікації 

Societe Nationale de Certification et d 
'Homologation 
2a Kalchesbruck 
L-1852 Luxemburg 

Оцінка відповідності 

2000/14/EG 
Додаток V 

ЛґІб^С 

Wolfgang Hergeth 
Керівний директор 
Kotz, 01.03.2013 
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Гарантія Ж Ж М і К І ^ Р 

ГАРАНТІЯ 
Ми усуваємо можливі дефекти матеріалів чи виробничий брак пристрою впродовж встановленого 
законом тер- міну подачі рекламацій на свій розсуд шляхом ремонту чи заміни. Термін 
визначається законодавством країни, у якій було придбано пристрій. 

Гарантія діє лише за наступних умов: Гарантія анулюється: 
■ при належному використанні пристрою; ■ при спробах ремонту пристрою; 
■ при дотриманні довідника з експлуатації; ■ при технічних змінах пристрою; 
■ при використанні оригінальних запчастин. ■ ппри застосуванні не за призначенням 

(напри- клад, у комерційних цілях). 

Гарантія не поширюється: 
■ на пошкодження лакового покриття, які пояснюються нормальним зношуванням; 
■ деталі, що зношуються, у каталозі запчастин включені в рамку [ххх ххх (х)] 
■ двигуни внутрішнього згоряння: для них діють гарантійні положения відповідного виробника. 

Гарантійний період починається с дати придбання першим покупцем. Такою датою вважається 
дата оригіналь- ного документу на придбання. У гарантійному випадку зверніться з даним 
гарантійним листом та документом, який підтверджує купівлю то- вару, до свого дилера чи 
до наиближчого авторизованого сервісного центру. Гарантія дає право покупцеві пред'являти 
виробникові претензії відносно усування недоліків виробу. 
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MH 2800 Easy Crush 

MH 2800 EASY CRUSH 
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