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1. ĮŽANGA 

 

Gerbiamas kliente! 
 
Dėkojame, kad nusprendėte pirkti „RURIS“ gaminį ir už pasitikėjimą 
mūsų įmone! „RURIS“ rinkoje yra nuo 1993 m. ir per šį laiką tapo stipriu 
prekės ženklu, įtvirtinusiu savo reputaciją tesint pažadus bei nuolat 
investuojant į pagalbą klientams, priimant patikimus, veiksmingus ir 
kokybiškus sprendimus.  
Esame įsitikinę, kad įvertinsite mūsų gaminį ir ilgai džiaugsitės jo 
veikimu. „RURIS“ savo klientams siūlo ne tik įrangą, bet ir sprendimus. 
Svarbus santykių su klientais elementas yra patarimai, suteikiami tiek 
prieš pirkimą, tiek įsigijus prekes: „RURIS“ klientams yra prieinamas 
partnerių parduotuvių ir aptarnavimo tinklas. 
Norėdami gauti maksimalios naudos iš nusipirkto gaminio, atidžiai 
perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikydamiesi instrukcijų, gaminį 
naudosite ilgai.  
Įmonė „RURIS“ nuolatos dirba tobulindama savo gaminius ir dėl to 
pasilieka teisę, be kita ko, keisti jų formą, išvaizdą ir veikimą, 
neįsipareigodama apie tai informuoti iš anksto.  
 
Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote „RURIS“ gaminius! 
 

Informacija ir pagalba klientams: 
Telefonas: 0351.820.105 
El. paštas: info@ruris.ro 
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2. SAUGOS INSTRUKCIJOS 

 

Pirmojo naudojimo sąlygos 

Šis gaminys skirtas tik krūmų ir medžių šakų karpymui ir genėjimui. 

Nenaudokite jo kitais tikslais.  

Šis gaminys yra greitai veikiantis prietaisas. Ašmenų peilio surinkimas ir gedimas yra 

labai pavojingi. Nenaudokite šio gaminio, kai esate pavargę ar išgėrę alkoholio. Gaminį 

draudžiama naudoti vaikams ir neįgaliems asmenims, nesuprantantiems šių instrukcijų.  

Gaminys turi pirmą kartą būti naudojamas prižiūrint specialistui.  

Norėdamas išvengti nelaimingų atsitikimų, vartotojas turi dirbti lauke. Vidutinė naudojimo 

trukmė turi būti nuo 30 iki 40 minučių, padarant 10 minučių pertrauką.  

Naudojimo metu tinkantys drabužiai 

(1) Vilkėkite drabužius ilgomis rankovėmis ir klešnėmis. Norėdami išvengti pavojaus, 

nevilkėkite per didelių ir laisvų drabužių.  

(2) Naudojimo metu mūvėkite pirštines.  

(3) Tam, kad naudojimo metu nepaslystumėte, avėkite neslystančius batus.  

(4) Norėdami apsaugoti akis, dėvėkite akinius.  

SVARBŪS PATARIMAI 

1. Prieš naudojimą nuimkite permatomą, plastikinę ašmenų apsaugą ir uždėkite ją atgal, 

kai baigsite naudoti žirkles.  

2. Prieš naudojimą reikia pakrauti bateriją. Žiūrėkite akumuliatoriaus krovimo instrukcijas.  

Jeigu pjovimo metu ašmenys užsiblokuoja, NEDELSDAMI atleiskite kliūtį ir išvalykite 

užsiblokavusią vietą. Jeigu toliau ją liesite su užblokuotais ašmenimis, sugadinsite variklį.  

SVARBIOS ĮKROVIKLIO IR AKUMULIATORIAUS SAUGOS INSTRUKCIJOS 

Įkroviklis ir akumuliatorius yra specialiai sukurti veikti kartu. NEBANDYKITE įkrauti 

akumuliatoriaus su kitais įkrovikliais, išskyrus pateiktuosius.  
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Nelaikykite įkroviklio lietuje ar sniege. 

Šis įkroviklis yra skirtas tik krauti pakraunamus akumuliatorius. Bet koks kitas jo 

panaudojimas gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį. Įkroviklis vėdinamas per angas 

korpuso viršuje ir apačioje. Ant įkroviklio viršaus ar paviršiaus nedėkite jokių daiktų, kurie 

gali užblokuoti ventiliacijos angas ir sukelti per didelę vidinę šilumą. Nelaikykite įkroviklio 

arti šilumos šaltinio.  

  Neišardykite įkroviklio. 

Įkroviklis yra skirtas naudoti standartiniame namų elektros tinkle (230 voltų).  

3. BENDRAS PRIETAISO PRISTATYMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvatvorės 

žirklės 

Šakų žirklės 

Žolės žirklės 
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4. TECHNINIAI DUOMENYS 

Gaminio tipas Multifunkcinės žirklės 

Žirklių tipas Elektrinės 

Maitinimo tipas Akumuliatorius 

Akumuliatoriaus tipas Ličio baterija 1,5 AH 

Nuolatinė įtampa 10,8 V 

Pjovimo greitis (aps./min.) 4500 aps./min. 

Pjovimo plotis 100 mm 

Akumuliatoriaus įkrovimo 
trukmė 

4 h 

Naudojimo laikas 80 minučių 

Teleskopinė lazda 148 m - 173 cm 

 

 

 

 

Vejos aeratorius, 

skirtas ravėti 

Teleskopinė lazda 
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Rankenos sukimo kampas 
-54˚,-36˚, -18˚, 0˚, 18˚, 36˚, 

54˚- 7 pozicijos 

Gaminio svoris 16,5 kg 

Antiblokavimo sistema Taip 

Priedai 

Šakų žirklės, žolės žirklės, 

gyvatvorės žirklės, aeratorius, 

skirtas ravėti  

 

5. SURINKIMAS 

 

 Teleskopinės rankenos surinkimas/išrinkimas 

 

 

 

 

Nukreipkite sukamos rankenos komplektą (2) į rankenos laikiklį (1), kol užsifiksuos 

spaustukas. Spaustukas ir rankenos VEIKIMO mygtukas nebeveikia, kol sukama 

rankena yra pritvirtinta. Sukamos teleskopinės rankenos komplekto nuėmimas (2): 

paspauskite atleidimo mygtuką (3) ir nuimkite pasukamos rankenos komplektą (2). 

Ratų pritvirtinimas/nuėmimas 

Ratų komplekto pritvirtinimas (1): 

Įstumkite ratų komplektą (1) į žirkles, kol 

užsifiksuos abu spaustukai. 

Ratų komplekto nuėmimas (1): 
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Išstumkite ratus (1) per apačią ir išimkite 

juos. 

 ĮSPĖJIMAS: nejunkite jungiklio tvirtindami ar 

nuimdami ratų komplektą. Taip galite 

susižeisti.  

Akumuliatoriaus įdėjimas/išėmimas. 

 

 

 

Prieš įdėdami ar 

išimdami akumuliatorių, visada atleiskite Įjungimo/išjungimo mygtuką. Norėdami išimti 

akumuliatorių, išimkite jį iš prietaiso, paspausdami spyruoklinius mygtukus abiejose 

kasetės pusėse. Norėdami įdėti akumuliatorių, sulyginkite jį su akumuliatoriaus grioveliu 

ir pastumkite jį į vietą. Visada, jį įdėję, įsitikinkite, kad jis įsitvirtino, 

kai išgirsite spragtelėjimą. Priešingu atveju, jis gali iškristi iš 

prietaiso jo naudojimo metu. Dėdami akumuliatoriaus 

nespauskite. Jeigu kasetė neslysta lengvai, ji yra įdėta 

netinkamai.  

Prijunkite adapterio (1) maitinimo kištuką prie lizdo, o adapterio 

kištuką (9) - prie įkrovimo stoties (3) kištuko (4). Užsidega 

akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (6). Tada įdėkite 

akumuliatorių į įkrovimo stotį. Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo įkrovimo eigą. 

Įkrovimo metu indikatorius dega raudonai. Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, kai šviečia 

žalia lemputė. Jei ilgą laiką įkroviklio nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. 

Ašmenų keitimas 
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Įspėjimas! NEJUNKITE jungiklio, kol nenuėmėte ar neuždėjote ašmenų. 

Nuėmimas atliekamas paspaudus kairįjį mygtuką ir spaudžiant žemyn, kol pjūklo diskas 

lengvai atsilaisvina. 

 

 

 

 

 

Norėdami pakeisti ašmenis, turėsite nuimti ašmenų dangtelį (A). Laikykitės toliau 

pateikiamoje iliustracijoje nurodytų žingsnių. Suimkite tvirtinimo spaustuką (B) ir 

patraukite reikiama kryptimi. Nuimkite ašmenų dangtį (3). Nuimkite ašmenis ir uždėkite 

kitus ašmenis (2).  

 

 

 

 

 

 
 
 
Įspėjimas! NEJUNKITE žirklių, kol neuždėsite ašmenų dangtelio.  
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6. NAUDOJIMO BŪDAI 

1. Naudojimo metu peilio ašmenys turi būti 
saugiu atstumu nuo naudotojo kūno.  
 
2. Naudojimo metu peilio ašmenimis 
nukirptos krūmų/medžių šakos turi būti 
surinktos išjungus variklį.  
 
3. Medžių šakų skersmuo negali viršyti 10 
mm.  

 
4. Nuo kitų asmenų būkite bent 5 m atstumu. 
 
(1) Pritaikykite greitį atsižvelgdami į kerpamų 
medžių šakų ir lapų skersmenį ir tankį.  
(2) Pritaikykite galinės rankenos padėtį pagal 
poreikį, paspausdami rankenos pritvirtinimo 
mygtuką ir sukdami rankeną horizontaliai, kol 
padėtis bus patogi naudoti prietaisą. 
Kirpdami drėgnas šakas, pakreipkite peilio 
ašmenis 5-10 laipsnių kampu, po to kirpkite 

pusarkės forma, taip gyvatvorė bus nukirpta gražiau ir 
vienodžiau.  
 
 
 
 

 

7. PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS 

 
Neplaukite prietaiso su vandeniu.  
Kai žirklės nenaudojamos, jos turi būti sandėliuojamos sausoje vietoje.  
Prieš kiekvieną žirklių naudojimą įsitikinkite, kad ašmenys yra geros būklės. Ašmenis 
reikia nuvalyti ir sutepti kiekvieną kartą panaudojus žirkles. Kai žirkles reikia naudoti ilgą 
laiką, naudojimo metu ašmenys turi būti sutepti.  

  



 

11 
 

8. ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
 

ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Gamintojas: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, Rumunija 
Tel. 0351 464 632, Faks. 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Įgaliotas atstovas: inž. Stroe Marius Catalin – Generalinis direktorius  
Už techninę bylą atsakingas asmuo: inž. Florea Nicolae – Kūrybos ir gamybos direktorius 

 
Prietaiso aprašas: ELEKTRINĖS ŽIRKLĖS yra gaminys, skirtas natūraliam dekorui, su 
kuriuo galima kirpti įvairias gyvatvores ir kitus vijoklinius augalus. 
Gaminys:  Elektrinės žirklės 
Gaminio serijos numeris: nuo  xxF6550000 iki xxF65599991 
Prekės ženklas: Ruris      Tipul: F455 
Variklis: elektrinis, 10.8 voltų                Ličio baterija: 1,5 AH   
Kirpimo plotis: 100 mm                           Apsisukimų greitis: 4500 aps./min. 
 
 
 
Toliau pasirašę „SC RURIS IMPEX SRL Craiova“, gamintojas, atitinkantis AG 1029/2008 dėl 
mašinų pardavimo sąlygų, 2006/42/EB direktyvą – mašinos; saugos reikalavimus, Standartą 
SR EN ISO 12100 – Mašinos. Sauga, Direktyvą 2000/14/EB, A.G. 1756/2006 – dėl 
išmetamųjų dujų ribojimo, Direktyvą 2014/35/ES, AG 409/2016 – dėl žemos įtampos 
įrangos, tvirtiname, kad gaminys atitinka nurodytas normas bei nurodome, kad jis atitinka 
saugumo reikalavimų principus, nekelia pavojaus gyvybei, sveikatai, darbų saugai ir 
neturi neigiamos įtakos aplinkai.  
 
Aš, toliau pasirašęs Stroe Catalin, gamintojo atstovas, teigiu, kad gaminys atitinka toliau 
nurodytus standartus ir norminius dokumentus:  
-Direktyva 2006/42/EB  dėl mašinų;   
-Direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo;   
-Direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos 
ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai.   
-SR EN ISO 12100:2011 – Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas 
ir jos mažinimas. 
Mes taip pat tvirtiname, kad toliau nurodytų norminių dokumentų ir direktyvų reikalavimai 
buvo įgyvendinti gamybos/surinkimo metu : 
-SREN ISO 13857/2008 - Saugūs atstumai, trukdantys viršutinėmis ir apatinėmis 
galūnėmis pasiekti pavojingąsias zonas; 
-SR EN 1050 (14121) – Rizikos vertinimo principai; 
-SR EN 60204/2007 - Elektrinė mašinos įranga – 1 dalis: Bendrieji saugumo reikalavimai; 
-EN ISO 13849/1 - Saugos kontrolės sistemos elementai; 

 
1 xx reiškia du paskutinius pagaminimo metų skaitmenis. 
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-SR EN ISO 13850 – Apsauginiai išjungimo prietaisai; 
-SR EN ISO 3746: 2009 - Akustika. Akustinio galingumo lygio, kurį skleidžia triukšmo 
šaltinis, nustatymas; 
-Direktyva 2000/14/EB (pakeista direktyva 2005/88/EB) - dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, 
suderinimo 
-Direktyva 2006/42 /EB – dėl mašinų.  
Kiti naudojami standartai ir specifikacijos:  

-SR EN ISO 9001 – Kokybės valdymo sistema 

-SR EN ISO 14001 – Aplinkos valdymo sistema 

-OHSAS18001 –Sveikatos ir darbų saugos valdymo sistema. 
Gamintojo pavadinimas ir prekės ženklas: N.E.T Co. Ltd 
 
Pastaba: techninė dokumentacija yra gamintojo nuosavybė. 
Pastaba: ši deklaracija atitinka originalą. 
Saugojimo laikotarpis: 10 metų nuo patvirtinimo datos. 
Išdavimo vieta ir data: Craiova, 2020-09-30. 
CE ženklinimo metai: 2020.             Reg. Nr.:  878/30.09.2020   
Įgaliotas asmuo ir jo parašas: Stroe Marius Catalin 

Generalinis direktorius 

„SC Ruris Impex  SRL“ 
 

      

 

 

 

 

  

  



 

13 
 

 ATITIKTIES DEKLARACIJA EC 

 
Gamintojas: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, Rumunija 
Tel. 0351 464 632, Faks. 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Įgaliotas atstovas: inž. Stroe Marius Catalin – Generalinis direktorius  
Už techninę bylą atsakingas asmuo: inž. Florea Nicolae – Kūrybos ir gamybos direktorius 

 
 Prietaiso aprašas: ELEKTRINĖS ŽIRKLĖS yra gaminys, skirtas natūraliam 
dekorui, su kuriuo galima kirpti įvairias gyvatvores ir kitus vijoklinius augalus. 
Gaminys:  Elektrinės žirklės 
Gaminio serijos numeris: nuo  xxF6550000 iki xxF65599992 
Prekės ženklas: Ruris      Tipul: F455 
Variklis: elektrinis, 10.8 voltų                Ličio baterija: 1,5 AH   
Kirpimo plotis: 100 mm                           Apsisukimų greitis: 4500 aps./min. 

Garso galios lygis (sulėtinus): 87 db Garso galios lygis (maks.): 87 db 
Garso galios lygis yra sertifikuotas „Intertek“, remiantis Direktyvos 2000/14/EB 
(pakeistos Direktyva 2005/88/EB) ir SR EN ISO 3744:2011 nuostatomis.  

 
Toliau pasirašę „SC RURIS IMPEX SRL Craiova“, gamintojas, atitinkantis AG 1029/2008 dėl 
mašinų pardavimo sąlygų, 2006/42/EB direktyvą – mašinos; saugos reikalavimus, Standartą 
SR EN ISO 12100 – Mašinos. Sauga, Direktyvą 2000/14/EB, A.G. 1756/2006 – dėl 
išmetamųjų dujų ribojimo, Direktyvą 2014/35/ES, AG 409/2016 – dėl žemos įtampos 
įrangos, tvirtiname, kad gaminys atitinka nurodytas normas bei nurodome, kad jis atitinka 
saugumo reikalavimų principus, nekelia pavojaus gyvybei, sveikatai, darbų saugai ir 
neturi neigiamos įtakos aplinkai.  
 
Aš, toliau pasirašęs Stroe Catalin, gamintojo atstovas, teigiu, kad gaminys atitinka toliau 
nurodytus standartus ir norminius dokumentus:  
-Direktyva 2006/42/EB  dėl mašinų;   
-Direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo;   
-Direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos 
ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai.   
-SR EN ISO 12100:2011 – Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas 
ir jos mažinimas. 
Mes taip pat tvirtiname, kad toliau nurodytų norminių dokumentų ir direktyvų reikalavimai 
buvo įgyvendinti gamybos/surinkimo metu : 
-SREN ISO 13857/2008 - Saugūs atstumai, trukdantys viršutinėmis ir apatinėmis 
galūnėmis pasiekti pavojingąsias zonas; 
-SR EN 1050 (14121) – Rizikos vertinimo principai; 
-SR EN 60204/2007 - Elektrinė mašinos įranga – 1 dalis: Bendrieji saugumo reikalavimai; 
-EN ISO 13849/1 - Saugos kontrolės sistemos elementai; 
-SR EN ISO 13850 – Apsauginiai išjungimo prietaisai; 

 
2xx reiškia du paskutinius pagaminimo metų skaitmenis. 
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-SR EN ISO 3746: 2009 - Akustika. Akustinio galingumo lygio, kurį skleidžia triukšmo 
šaltinis, nustatymas; 
-Direktyva 2000/14/EB (pakeista direktyva 2005/88/EB) - dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, 
suderinimo 
-Direktyva 2006/42 /EB – dėl mašinų.  
Kiti naudojami standartai ir specifikacijos:  

-SR EN ISO 9001 – Kokybės valdymo sistema 

-SR EN ISO 14001 – Aplinkos valdymo sistema 

-OHSAS18001 –Sveikatos ir darbų saugos valdymo sistema. 
 
 
Pastaba: techninė dokumentacija yra gamintojo nuosavybė. 
Pastaba: ši deklaracija atitinka originalą. 
Saugojimo laikotarpis: 10 metų nuo patvirtinimo datos. 
Išdavimo vieta ir data: Craiova, 2020-09-30. 
CE ženklinimo metai: 2020.             Reg. Nr.:  878/30.09.2020   
 
Įgaliotas asmuo ir jo parašas: Stroe Marius Catalin 

Generalinis direktorius 

„SC Ruris Impex  SRL“ 
 

      

 


