
Электрокоса

Електрична газонокосарка

Trimmer

GC 1000  GC 1400
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Электрокосы HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 012/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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2. Опис виробу

3. Технічні характеристики

4. Загальний вигляд виробу

5. Інформація з безпеки

6. Підготовка до роботи

7. Експлуатація

8. Обслуговування та догляд

9. Зберігання та утилізація

10. Пошук несправностей

11. Гарантія

Примітка 
Перед початком експлуатації уважно прочитайте керівництво користувача

ЗМІСТ
1. Введення

2. Опис виробу

3. Технічні характеристики

4. Загальний вигляд виробу

5. Інформація з безпеки

6. Підготовка до роботи

7. Експлуатація

8. Обслуговування та догляд

9. Зберігання та утилізація

10. Пошук несправностей

11. Гарантія

12. Дата виробництва

ПРИМІТКА 
Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію виробів.

Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та надписів на виробі.

ПЕРЕДМОВА
Дякуємо Вам за придбання електрокоси HYUNDAI.

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур по обслуговуванню і використанню 
моделі електричних тримерів HYUNDAI.

Всі дані в даному документі містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку.

Хочемо попередити, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в даній інструкції, 
а  також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. 

При виникненні проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці інструкції.

Перед початком роботи з електрокосою необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе 
уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.
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ОПИС ВИРОБУ
Зручна і легка електрокоса HYUNDAI дозволяє швидко навести порядок при проведенні робіт по догляду 
за присадибною ділянкою і ландшафтом. Призначений для скошування і підрівнювання трави на садових 
ділянках, газонах, а також біля клумб, огорож і в інших трудноступних для колісних газоносилок місцях. 
Дана електрокоса є технічно складним товаром побутового призначення, розрахований на роботу від 
однофазної мережі змінного струму напругою 220В і частотою 50Гц.

У електрокоси HYUNDAI закладений великий ресурс, однак врахуйте, що для довгої безпроблемної 
експлуатації необхідно дотримуватися правил обслуговування і догляду, що зазначені в даному 
керівництві.

 
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ:

1. ЕЛЕКТРОКОСА      1 ШТ.

2. НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ     1 ШТ.

3. ШПУЛЬКА З ВОЛОСІННЮ    1 ШТ.

4. НІЖ       1 ШТ.

5. КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ     1 ШТ.

6. УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛЮЧ     1 ШТ.

7. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА    1 ШТ.

8. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН     1 ШТ.

9. УПАКОВКА      1 ШТ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель GC 1000 GC 1400

Потужність, (Вт) 1000 1400

Напруга/Частота, (В/Гц) 220-230/50 220-230/50

Обороти двигуна (ніж/волосінь), Об/хв 7000/10000 7500/10000

Ширина зрізу (ніж/волосінь), мм 255/380 255/420

Ріжуча гарнітура Ніж/волосінь

Довжина волосіні, м 6,0 6,0

Діаметр волосіні, мм 2,0 2,0

Повільний старт 

Шпулька і ніж в комплекті

Вага 5,09 5,20
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GC 1000 GC 1400

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ВИРОБУ

1  Двигун

2  Мережевий шнур

3  Кнопка ВКЛ./ВИКЛ.

4  Кнопка захисту від випадкового запуску

5  Кріплення для наплічного ременя

6 Допоміжна рукоятка

7  Фіксуючий гвинт установки штанги

8  Штанга

9  Захисний кожух

10  Ніж

11  Шпулька з волосінню

10

6

5

5

4 

4 

3 

3 

11
11

9
9

8

7
7

2

2

1 1



20

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Під час роботи з електрокосою необхідно дотримуватися вимог з техніки безпеки:

• Перед першим застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації і зберігати її 
для подальшого використання.

• Перед введенням в експлуатацію користувач пристрою повинен ознайомитися з функціями та 
елементами управління електричним тримером.

• Оператор повинен знати, як можна негайно зупинити двигун тримера.
• Під час роботи електрокоси необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій 

інструкції по експлуатації. В іншому випадку виникає небезпека травматизму або небезпека 
пошкодження пристрою.

• Приводити електрокосу в дію дозволяється тільки, перебуваючи в хорошому фізичному і 
психічному стані.

• Забороняється працювати з електрокосою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв чи 
наркотиків, які можуть мати негативний вплив на реакцію працюючого.

• Електрокоса призначена для косіння газонів або трави. Використанняелектрокоси в інших цілях 
заборонено.

НЕБЕЗПЕКА ТРАВМАТИЗМУ!
• Працювати з електрокосою дозволяється тільки користувачам, які прочитали інструкцію по 

експлуатації. Ні в якому разі не можна довіряти управління пристроєм дітям.
• Необхідно враховувати, що користувач несе відповідальність за нещасні випадки або загрозу для 

життя інших осіб і їх майна.
• Електрокоса HYUNDAI відповідає вимогам діючих європейських норм по правилам техніки 

безпеки. З міркувань безпеки не дозволяється вносити зміни в конструкцію пристрою. 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА:
• Штепсель приладу повинен підходити до розетки. Забороняється вносити будь-які зміни в 

конструкцію вилки. Дана вимога знижує ризик ураження електричним струмом.
• Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як: труби, елементи опалення, кухонні плити 

і холодильники. При заземленні через них підвищується ризик ураження електрострумом.
• Захищайте прилад від дощу та вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик 

ураження електрикою.
• Не допускається використовувати мережевий шнур не за призначенням, наприклад, для перенесення 

або підвіски електроінструменту, або для витягування вилки з розетки. Захищайте шнур від впливу 
високих температур, масла, гострих кромок або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений 
або заплутаний шнур підвищує ризик ураження електричним струмом.

• Перед тим, як почати роботу, перевірте, чи не пошкоджений інструмент і кабель мережі.
• Встромляючи вилку в розетку, стежте за тим, щоб вимикач не був заблокований.
• На відкритій місцевості застосовуйте лише дозволений для цього подовжуючий кабель.
• Рекомендується використовувати подовжувачі з мінімальним перерізом провідника 1,5 мм 2, 

роз'єми повинні мати заземлення контактів і бути захищеними від вологи.
• Якщо Ви здійснюєте зовнішні роботи, розетку слід обладнати запобіжником і вимикачем 

аварійного струму.
• Якщо Ви не користуєтеся електрокосою- вимкніть вилку з розетки.
• Завжди тримайте кабель від електрокоси позаду. 

Недотримання вказівок і інструкцій по техніці електробезпеки може призвести до ураження 

електричним струмом, важкі х травм і пожежі. 
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Зберігайте цю інструкцію протягом усього терміну користування електричною косою  

HYUNDAI.

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ 
• Вдумливо починайте роботу з електрокосою, будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите. Не 

користуйтеся тримером й в стомленому стані, у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння або 
під впливом ліків.

• Неуважність при роботі з електрокосою може призвести до серйозних травм.
• Не користуйтеся електрокосою, якщо вимикач несправний.
• Видаліть всіх сторонніх осіб на відстань не менше 15 метрів від місця роботи.
• Не використовуйте електрокосу поблизу вибухонебезпечних рідин, газів і ін. Речовин. Устаткування 

може бути джерелом іскор, які можуть стати причиною загоряння.
• Не починайте експлуатацію, поки територія не звільнена від сторонніх предметів.
• Вмикайте інструмент безпосередньо перед контактом з матеріалом.
• Не перевантажуйте машину. Якщо кількість обертів зменшується, зніміть навантаження або вимкніть 

тример. Необхідно працювати в межах зазначеного діапазону потужності для даного інструменту.
• Зберігайте електрокоси в місцях, недоступних для дітей.

 
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

• При експлуатації пристрою завжди одягайте міцне взуття на нековзною підошві і довгі штани. Не 
дозволяється працювати з пристроєм без взуття або в сандалях.

• Ретельно перевірте передбачувану зону використання тримера і видаліть всі сторонні предмети.
• Уважно огляньте виріб на предмет втрачених або ослаблених болтів і / або кріплень. Переконайтеся, 

що косильна головка встановлена правильно і надійно зафіксована.
• Переконайтеся що захист встановлено вірно і надійно закріплено.

 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РОБОТИ

• Косити дозволяється тільки в денний час або при хорошому штучному освітленні. 
• Не використовуйте тример під час дощів, ураганного вітру, а також інших природних катаклізмів, 

що становлять загрозу вашій безпеці. 
• Забороняється працювати електрокосою з несправним захистом або без встановлених запобіжних 

механізмів. 
• Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно, рівномірно рухатися. 
• При роботі з тримером необхідно триматися за обидві рукоятки під час роботи. 
• Поставте ноги трохи ширше, ніж ширина плечей, так щоб ваша вага рівномірно розподілялася на 

обидві ноги, і завжди під час роботи зберігайте рівновагу. 
• Завжди підтримуйте необхідні оберти двигуна. Намагайтеся не перевищувати обороти без 

необхідності. 
• Якщо під час роботи електрокоса починає сильно вібрувати, то Вам слід зупинити двигун і 

постаратися знайти причину. Не запускайте двигун поки проблема не буде знайдена і усунена. 
• Не торкайтесь  рухомих і ріжучих частин тримера, а також до гарячих поверхонь. 
• Уникайте занадто тривалого управління електрокосою, так як тривалий вплив вібрації на руки 

оператора може завдати шкоди. 
• Не використовуйте електрокосу для трави, яка не знаходиться у контакті з землею, наприклад 

не косіть траву, яка знаходиться на стіні, скелі і т. д. Завжди використовуйте електрокосу у 
вертикальному положенні. 

• Тримайте руки подалі від лінії різу. Не намагайтеся видалити траву або провести очистку, коли 
волосінь знаходиться в русі. Обов'язково відключіть тример перед очищенням застряглої трави.
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
УВАГА! Завжди відключайте шнур від джерела живлення перед установкою або налаштуванням 

деталей електричного тримера.

Електрокоса  постачається в частково розібраному вигляді. При складанні дотримуйтесь інструкцій, 
викладених нижче.

ЗБІРКА ШТАНГИ
• Для полегшення установки або зняття штанги поставте інструмент на землю або верстак у 

вимкненому стані:
• 1) Щоб послабити гвинт (А) поверніть його проти годинникової стрілки
• 2) Міцно тримаючи штангу (В) вставляйте її в сполучну муфту (С) до тих пір, поки стопорна кнопка 

(D) не з'явиться в першому отворі (Е)

• 3) Затягніть гвинт (А)

УСТАНОВКА НАПЛІЧНОГО РЕМЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час використання виробу завжди використовуйте ремінь на плече. 

Завжди перевіряйте щоб электрокоса була надійно закріплена на наплічному ремені. 

В іншому випадку Ви не зможете повністю контролювати положення електрокоси під час роботи, що 

може нанести серйозні пошкодження Вам і оточуючим. Ніколи не використовуйте пошкоджений ремінь 

на плече.

• Будьте уважні після відключення електрокоси.
• Волосінь продовжує обертатися ще деякий час. 
• Не перетинайте дорогу або гравійну доріжку з працюючою електрокосою.
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Повісьте ремінь через плече як зображено на малюнку

БАЛАНСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ
1. Закріпіть електрокосу на тримачі.
2. Відрегулюйте ремінь на плече таким чином, щоб ріжуча частина 
електрокоси була паралельна землі для ефективної та зручної роботи 
з інструментом.
3. Після правильної установки можете приступати до роботи.

УСТАНОВКА ЗАХИСНОГО КОЖУХА

Попередження: Відсікає кромка, розташована на захисному кожусі, гостро заточена. Необхідно 

уникати зіткнень з цієї кромкою. Невиконання цього правила може привести до важкої травми.

УВАГА! Всі роботи, пов'язані зі складанням електрокоси і проведенням регулювань і налаштувань, 

здійснюйте тільки за умови відключення електрокоси від електричної мережі.

Встановіть металевий кожух на корпус редуктора за допомогою трьох гвинтів. На металевий кожух 
встановіть щиток кожуха. Встановіть втулку на шпиндель.

Надягніть на шпиндель верхню планшайбу, при цьому поєднайте отвори на планшайбі з отворами на 
валу.
Вставте ключ в отвори, заблокувавши обертання вала.
Накрутіть котушку на шпиндель проти годинникової стрілки до щільного з'єднання. Витягніть ключ.

1  Котушка з волосінню
2  Корпус редуктора
3  Гвинт
4  Гровер
5  Шайба
6  Втулка
7  Верхня планшайба

ПОРЯДОК ЗБІРКИ ДЛЯ РОБОТИ З НОЖЕМ
Встановіть металевий кожух на корпус редуктора за допомогою трьох гвинтів. Встановіть втулку
на шпиндель. Надягніть на шпиндель верхню планшайбу. Встановіть ніж і притисніть його нижньою
планшайбою. Щільно затягніть ніж гайкою. Вставте шплінт і зафіксуйте його.
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1  Нижня планшайба
2  Гайка
3  Шплінт

УВАГА! Ніколи не використовуйте електрокосу без захисного кожуха. Захисний кожух необхідний 

для вашої безпеки і безпеки інших людей, а також для безвідмовної роботи виробу. Недотримання 

цієї вимоги не тільки небезпечно, але й припиняє дію гарантії на електрокосу.

УВАГА! При установці ріжучого обладнання, важливо, щоб 

напрямна повідкового патрона/опорного фланця була 

посередині отвору ріжучого обладнання. Неправильно 

встановлене ріжуче обладнання може стати причиною 

серйозної травми.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
УВАГА! Электрокоса під час роботи може відкидати камені та інші предмети, що може завдати шкоди 

особі або оточуючим.  

Завжди носіть відповідні захисні окуляри, черевики, рукавички і довгі, щільні штани під час роботи.
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ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Приєднайте електрокосу до шнура подовжувача, придатного для використання поза 
приміщеннями.Зверніться до правил безпечної експлуатації у цьому керівництві. 

2. Тримайте електрокосу правою рукою за основну рукоятку і лівою рукою за допоміжну рукоятку 
(модель GC 1400 слід тримати за обидві рукоятки «велосипедного» типу). Стійте стійко і 
працюйте, тримаючи електрокосу двома руками. 

3. Розташуйте електрокосу попереду з двигуном ззаду і не торкаючись тіла. 

4. Косіть траву і бур'яни рухом справа - наліво і зліва-направо паралельно землі

ЗАПУСК І ЗУПИНКА ЕЛЕКТРОКОСИ

• Для запуску електрокоси натисніть кнопку-запобіжник від випадкового пуску (1), а потім натисніть 
кнопку УВІМК./ВИКЛ. (2).

• Для зупинки електрокоси відпустіть кнопку УВІМК./ВИКЛ. (2)

ПОРАДИ ПО РОБОТІ
• Огляньте і очистіть область роботи від будь-якого сміття, битого скла або дроту, які можуть бути 

викинуті або заплутатися в ріжучій волосіні або намотатися на ніж. Косіть тільки тоді, коли трава 
або бур'яни сухі. Тримайте лінію різання паралельно землі.

• Скошену траву чи бур'яни вище 20 см косіть зверху вниз у невеликих кількостях. Це  дозволить 
запобігти обернення трави навколо головки електрокоси, що може призвести до пошкодження 
із-за перегріву. Якщо трава накрутится навколо головки електрокоси, зупиніть електрокосу, 
від'єднайте її від мережі і видаліть траву.

• Пересувайте електрокосу повільно і зберігаючи потрібну висоту зрізу.
• Дозволяйте ріжучої волосіні/ножу косити траву. Не рухайте швидко на нескошені ділянки трави
• Довжина волосіні під час роботи буде поступово зменшуватися, це зменшує робочу область.Якщо 

волосінь не подавати час від часу, вона може зноситися до самих отворів подачі. Коли электрокоса 
зупинена, волосінь послаблюється і може заплутатися в голівці електрокоси. Якщо це сталося, 
вимкніть електрокосу, витягніть котушку, перезаправте волосінь через отвори та встановіть котушку 
назад.

• Уникайте ударів об'єктів з волосінню/ножем, такі як ланцюг огорожі або бетон, так як це призводить 
до швидкого зносу.

• При роботі ніколи не тягніть котушку електрокоси або ніж по землі.
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ПОДАЧА РІЖУЧОЇ ВОЛОСІНІ

Одноразово натисніть нижньою частиною тримерну головку (1) по землі при працюючому моторі. Не 
утримуйте тримерну головку натиснутою на землі.

ПРИМІТКА: Надлишки волосіні обрізаються об ніж 

(2) для збереження правильної довжини.

ПРИМІТКА: Щоб запобігти заплутування волосіні, 

натисніть один раз, щоб подати волосінь. Якщо 

необхідна додаткова подача, зачекайте кілька 

секунд, перш ніж знову подавати. Тримайте 

довжину волосіні близько повного діаметру 

робочої області.

Подавайте волосінь щоразу, коли ви чуєте, що двигун працює швидше, ніж зазвичай. Це дозволить 
підтримувати оптимальну продуктивність і збереже довжину волосіні достатньою для правильної 
роботи.

УВАГА! Використовуйте запасні частини, які рекомендовані виробником. Використання інших 

запчастин може привести до поломки і травм.

УВАГА! Після вимкнення електрокоси волосінь/ніж продовжує обертатися протягом декількох 

секунд.

РОБОТА З ВИКОРИСТАННЯМ РІЖУЧОГО НОЖА

УВАГА! Не використовуйте ніж,  який має діаметр понад 230 мм.

СКОШУВАННЯ

Робочий диск з 3-ма і 4-ма ножами особливо ефективний при розчищенні щільних зарості бур'янів, 
чагарників, наприклад, ожини, або дикого куща з діаметром стебел менше 2 см. Для зрізання кущів 
опускайте робочий диск зверху вниз, тримаючи його горизонтально, щоб зрізати гілки невеликими 
частинами.

Використання електрокоси з ножовим робочим диском для зрізання дуже твердих гілок і/або рослин 
з товстими стеблами пов'язане з небезпекою травмування. При цьому робочий інструмент може 
відкидати назад, що важко контролювати, і може представляти небезпеку для оператора і викликати 
серйозну поломку обладнання.

УВАГА! Не використовуйте сталевий ніж для обрізки країв у бордюрів або різання до самої 

землі, для цього безпечніше використовувати волосінь. 

УВАГА! Використання пилкоподібних ножів категорично не допускається.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

ЗАМІНА ВОЛОСІНІ В ШПУЛЬЦІ

УВАГА! Обов'язково переконайтеся в тому, що волосінь тримера щільно і рівномірно намотана 

на барабан, оскільки в іншому випадку можливі вібрації, які будуть впливати на подачу волосіні.

Вимкніть електрокосу, дочекайтеся повної зупинки ріжучого вузла. Вимкніть електрокосу від мережі 
живлення. Вийміть шпульку з котушки. Для цього (в залежності від конструкції котушки) необхідно 
зняти котушку зі шпинделя, відгвинтивши її кріпильний гвинт. Ретельно очистіть котушку від 
забруднень і залишків волосіні. Якщо котушка пошкоджена, її слід повністю замінити на нову.

Відпустіть волосінь з вушок шпульки, смикнувши за обидва кінці волосіні при одночасному натисканні 
на котушку.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАМІНИ ВОЛОСІННІ

1. Натисніть на затискачі, розташовані по обидві сторони 
робочої головки шпульки, щоб зняти його кришку.

2. Вийміть котушку і зніміть залишок волосіні.

3. Приготуйте 6 м волосіні діаметром 2,0 мм і складіть її 
вдвічі по довжині і розріжте навпіл.

4. Заведіть середину волосіні в проріз котушки і 
намотайте волосінь на котушку в зазначеному напрямку.

5. Закріпіть кінці волосіні в протилежно розташованих 
прорізах, залишаючи зовні кінці.

6. Встановіть котушку на місце і протягніть через волосінь 
два бічних отвори.

7. Наживите кріпильний гвинт на внутрішню різьбу 
шпинделя і надійно загвинтіть гвинт.

УВАГА!Обидва кінці волосіні намотуються в одну сторону! Уникайте переповнення котушки.

УВАГА! Завжди використовуйте волосіння, діаметр якої відповідає рекомендованому в технічних 

характеристиках. При використанні волосіні більшого діаметра збільшується навантаження 

на двигун, знижується продуктивність роботи, що призводить до погіршення результатів і 

надалі до висновку двигуна з ладу.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з технічного обслуговування тримера вимкніть його від мережі 
електроживлення, від'єднайте вилку тримера від подовжувача.

• Регулярне очищення і зміст тримера гарантує оптимальну продуктивність і довгий термін служби.
• Після кожного користування тримером зніміть і очистіть від трави і землі: шпульку і прорізи в ній, 

корпус тримера, захисний кожух.

УВАГА! Забороняється використання будь-яких розчинників для очищення пластикових 

поверхонь.

• Під час роботи слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не забивалися травою.
• Рекомендується для очищення протирати електрокосу ганчіркою, змоченою в гарячій воді, і м'якою 

щіткою.
• Забороняється мити електрокосу у воді і під струменем води.
• Не використовуйте миючі засоби та розчини, так як вони можуть пошкодити пластмасові
• деталі електрокоси і вивести його з ладу.
• Для заміни ножа на кожусі - якщо він не ріже волосінь або зламався, зверніться в сервісний центр.

УВАГА! Ніж для різання волосіні може завдати глибокі порізи.

• З приводу ремонтних робіт, виконання яких не описаний у цьому посібнику, необхідно звертатися 
в сервісний центр.

• Не вмикайте електрокосу в електричну мережу, якщо напруга в мережі відрізняється від 
номінальної 220-230В.

ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

ЗБЕРІГАННЯ

Приміщення для зберігання повинно бути сухим і не курним. Крім того, пристрій слід зберігати в 
недоступному для дітей місці. Можливі несправності на пристрої слід усувати перед установкою 
машини на зберігання, щоб вона завжди перебувала в стані готовності до експлуатації.

При тривалому простої пристрою необхідно дотримуватися таких умов:

•  Усі зовнішні частини двигуна та пристрої, особливо ребра охолодження, треба ретельно очистити.

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка зроблена з матеріалів, придатних для повторної переробки. 
Не викидайте електрокосу у побутові відходи! Відслуживши свій термін тример, оснащення та 
упаковка повинні здаватися на екологічно чисту утилізацію і переробку. Інформація про можливості 
утилізації електроприладів, які відслужили свій термін , може бути отримана від місцевих властей.
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ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

ГАРАНТІЯ

Тримери HYUNDAI проходять обов'язкову сертифікацію згідно з Технічним Регламентом безпеки 
машин та устаткування. Використання, технічне обслуговування і зберігання тримера HYUNDAI повинні 
здійснюватися точно, як описано в цій інструкції по експлуатації.Термін служби виробу становить 3 
роки. Гарантійний термін ремонту - 1 рік.

Виробник не несе відповідальність за всі ушкодження і збитки, викликані недотриманням вказівок 
з техніки безпеки, інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування. Умови гарантії описані у 
фірмовому гарантійному талоні, що додається.

Проблема Можлива причина Усунення

Пристрій не працює Вимкнено живлення Увімкніть живлення

Пошкоджений подовжувач Огляньте подовжувач і при 
необхідності замініть його

Пристрій працює з перебоями Пошкоджений подовжувач Огляньте подовжувач і при 
необхідності замініть його

Пошкоджена внутрішня 
проводка пристрою

Зверніться в сервісний центр

При постукуванні нижньою
частиною тримерної головки
волосінь не подається

Волосінь в котушці
злиплася.
Недостатньо волосінні на
котушці

Висунута волосінь дуже коротка

Змастіть волосінь силіконовою
змазкою з балончика.
Встановіть нову волосінь/
шпульку
Потягніть волосінь одночасно з 
почерговим
натисканням на нижню частину 
тримерної головки

Тримерна голівка працює з
зусиллям

Трава накрутилася і
забила головку

Очистіть від трави, забруднень
і сміття

Трава накручується на вал і
головку

Різка високої трави на
рівні землі

Косіть високу траву зверху
вниз
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Повний каталог продукції і актуальний список  
авторизованих сервісних центрів розміщені на 
www.hyundai-direct.com.ua

ДАТА ВИРОБНИЦТВА
Серійний номер виробу на HYUNDAI табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про дату 
його виробництва

1. Рік виготовлення
2. Перша буква найменування моделі
3. Технічна інформація
4. Місяць виготовлення
5. Серійний номер

Розшифровка прикладу: виготовлено в червні 2015 року. 
Інформація про дату виготовлення і серійний номер містяться в гарантійному талоні. 
Гарантійний талон є невід'ємною частиною цього посібника користувача.
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Імпортер в Українi:  
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
ТзОВ «Орієнт Технікс», 03045, Україна, м. Київ, вул. Новопирогівська 56
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