
GE-CM 18/30 Li 
GE-CM 18/30 Li - Solo

Art.-Nr.: 34.131.55 (3 Ah)  I.-Nr.: 11017
Art.-Nr.: 34.131.57 (Solo)  I.-Nr.: 11017

9

D Originalbetriebsanleitung 
Akku-Rasenmäher

GB  Original operating instructions 
Cordless lawn mower

F  Instructions d’origine
Tondeuse a gazon a accumulateur

I   Istruzioni per l’uso originali
Tosaerba a batteria

DK/  Original betjeningsvejledning 
N Akku-græsslåmaskine

S   Original-bruksanvisning
Batteridriven gräsklippare

CZ   Originální návod k obsluze 
Akumulátorová sekačka

SK  Originálny návod na obsluhu 
Akumulátorová kosačka

NL    Originele handleiding
Accugazonmaaier

E    Manual de instrucciones original  
Cortacésped a batería

FIN  Alkuperäiskäyttöohje 
Akkukäyttöinen ruohonleikkuri

RUS    Оригинальное руководство по 
эксплуатации
 Аккумуляторная газонокосилка

SLO  Originalna navodila za uporabo 
Akumulatorska kosilnica za travo

H   Eredeti használati utasítás 
Akku-fűnyírógép

RO    Instrucţiuni de utilizare originale 
Maşină de tuns gazonul 
cu acumulator

GR    Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Xλοοκοπτικο με μπαταρια
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10. A töltőkészülék kijelzése
11. Hibakeresési terv

Veszély! - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást

Ezt a készüléket nem szabad gyerekeknek használniuk. Gyerekeket 
felül kellene ügyelni azért, hogy ne játszanak a készülékkel. Tisztítást 
és karbantartást nem szabad gyerekek által elvégeztetni. A készü-
léket nem szabad olyan személyeknek használni akik csökkentett fi -
zikai, érzéki vagy szellemi képeséggel rendelkeznek vagy olyan sze-
mélyeknek akik nem rendelkeznek elég tudással vagy tapasztalattal, 
kivéve ha egy felelős személy felügyeli vagy irányítja őket.
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Veszély!
A készülékek használatánál, a sérülések és a 
károk megakadályozásának az érdekébe be kell 
tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 
a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért 
hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az 
információk. Ha más személyeknek adná át a 
készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt 
ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért 
vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és 
a biztonsági utasításoknak a fi gyelmen kívül ha-
gyásából keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt fü-
zetecskében találhatóak!
Veszély!
Olvason minden biztonsági utalást és utasí-
tást el. A biztonsági utalások és utasítások 
betartásán belüli mulasztások következménye 
áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehet-
nek. Őrizze meg a biztonsági utalásokat és 
utasításokat a jövőre nézve.

A készüléken található tájékoztató tábla mag-
yarázata (lásd a 14-es képet)
1. „Figyelmeztetés – Sérülések veszélyének 

a lecsökkentéséhez olvassa el a használati 
utasítást”

2. Távolságot tartani!
3. Vigyázat! – Éles vágókések – gondozási 

munkák előtt kihúzni a biztonsági csatlakozót. 
A motor kikapcsolása után a vágókések to-
vább forognak!

4. Óvnia a készüléket eső és nedvesség elöl
5. Garantált hangtelyesítményszint
6. Az akkut szakszerűen megsemmisíteni.

2. A készülék leírása és a szállítás 
terjedelme 

2.1 A készülék leírása (1/2-es kép)
1.  Kapcsolófül
2.  Felülső tolófül
3.  Alulsó tolófül
4.  Hordozó fogantyú
5.  Fűfelfogó kosár
7.  Kidobó csapóajtó
8.  Bekapcsolás elleni zár

9.  Fűfelfogó kosár, felülső gépházrész
10.  Fűfelfogó kosár, alulsó gépházrész
11.  Felfogó kosárfogantyú
12.  Rögzítő csavarok a felülső tolófülhöz
13.  Anya a felülső és az alulsó tolófülhöz gyorss-

zorító funkcióval
14.  Kábelrögzítő kapcsok
15.  Biztonsági csatlakozó
16.  Akku
17.  Töltőkészülék

2.2 A szállítás terjedelme
Kérjük a leírott szállítási terjedelem alapján 
leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek 
esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 
5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási 
igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz 
vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. 
Kérjük vegye ehhez fi gyelembe az utasítás végén 
a szervíz-információkban található szavatossági 
táblázatot.
• Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan 

a készüléket a csomagolásból.
•  Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 
létezik).

•  Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-
me.

•  Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrés-
zeket szállítási károkra.

•  Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomago-
lást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Veszély!
A készülék és a csomagolási anyag nem 
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 
műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészek-
kel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a meg-
fulladás veszélye!

•  A szállítás terjedelme
• Akkus-fűnyírógép
• Fűfelfogó kosár
• Biztonsági csatlakozó
• Akku (a cikk-szám: 34.131.57 

nincs a szállítás terjedelmében)
• Töltőkészülék (a cikk-szám:34.131.57 

nincs a szállítás terjedelmében)
• Összeszerelési anyag
• Eredeti üzemeltetési útmutató
• Biztonsági utasítások
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3. Rendeltetésszerűi használat 

A  fűnyírógép, házi- és hobbykerti privát használa-
tra alkalmas.

Olyan kerti fűnyírógépeket tekintünk házi- és 
hobbykertinek, amelyeknek az évi használata 
rendszeresen nem haladja meg az 50 órát és 
elsősorban a fű- és pázsitfelületek ápolására van-
nak használva, nem pedig a nyilvános parkosított 
területekre, parkokra, sporthelyekre valamint a 
mező- és az erdőgazdaságban.

Figyelem! A kezelő testi veszélyeztetése miatt 
nem szabad a fűnyírógépet bokrok, sövények 
és bozótok trimmelésére, valamint  a tetői be-
ültetéseken vagy a balkoni virágládákban levő 
kúszónövények és fűvek vágására és aprítására 
valamint a járdák tisztítására (leszívás) használni 
úgymint rotációs szárzúzóként az ágak és a sövé-
nydarabok eldarabolásánál. Továbbá nem szabad 
a fűnyírógépet motorkapaként használni és nem 
szabad használni a talajemelkedés elegyengeté-
séhez, mint például vakondtúrás.

Biztonsági okokból nem szabad a fűnyírógépet 
más munkaszerszámok és bármilyen fajta egyé-
bb szerszámkészletek meghajtó aggregátuma 
ként használni, kivéve ha ezek a gyártó által kife-
jezetten engedélyezve vannak.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad 
használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a 
használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink 
rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari 
vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem 
vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, 
kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint 
egyenértékű tevékenységek területén van hasz-
nálva.

4. Technikai adatok

Üzemfeszültség  ............................................18V
Motorfordulatszám:  ............................3300 perc-1

Védelmi osztály:  ................................................III
Súly:  ..............................................................8 kg
Vágásszélesség:  ........................................30 cm
Fűfelfogó kosár ürtartalom:  .......................25 liter
Hangnyomásszint LpA:  ........................ 77,3 dB(A)
Bizonytalanság KpA:  ................................  3 dB(A)
Mért hangteljesítményszint LWA:  .......... 89,3 dB(A)
Bizonytalanság KWA:  ........................... 2,35 dB(A)
Garantált hangtelyesítményszint LWA:  .... 92 dB(A)
Vibráció a nyélen ah:  ............................ ≤ 2,5 m/s2

Bizonytalanság K: ....................................1,5 m/s2

Vágásmagasság elállítás:  ...................................  
........................................30-70mm; 3-fokozatban
Védelmi rendszer:  .......................................  IPX1

Li-Ion akku
Feszültség:  .............................................18 V d.c.
Kapacitás:  ................................................. 3,0 Ah
A cellák száma:  ..............................................  10

Töltőkészülék
Bemeneti feszültség:  .........200-240 V ~ 50-60 Hz
Kimeneti feszültség:  .............................. 18 V d. c.
Kimeneti áram:  ............................................ 1,5 A
Védelmi osztály:  ........................................... II/ �

Figyelem!
A készüléket és a töltőkészüléket csak a Power-
X-Change széria Li-Ion elemeihez szabad felhas-
ználni.

Power-X-Change
•  18 V, 1,5 Ah, 5 Li-Ion elemek
•  18 V, 2,0 Ah, 5 Li-Ion elemek
•  18 V, 3,0 Ah, 10 Li-Ion elemek
•  18 V, 4,0 Ah, 10 Li-Ion elemek
• 18 V, 5,2 Ah, 10 Li-Ion elemek

Power-X-Change Plusz
•  18 V, 2,6 Ah, 5 Li-Ion elemek
•  18 V, 5,2 Ah, 10 Li-Ion elemek

A zaj és a vibrálási értékek az EN ISO 3744: 
1995, ISO 11094: 1991 és az EN ISO 20643: 
2008 normáknak  megfelelően lettek mérve.

Anl_GE_CM_18_30_Li_Solo_SPK9.indb   177Anl_GE_CM_18_30_Li_Solo_SPK9.indb   177 08.11.2017   08:44:2108.11.2017   08:44:21



H

- 178 -

Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást 
egy minimumra!
•  Csak kifogástalan készülékeket használni.
•  A készüléket rendszeresen karbantartani és 

megtisztítani.
•  Illessze a munkamódját a készülékhez.
•  Ne terhelje túl a készüléket.
•  Hagyja adott esetben leellenőrizni a készü-

léket.
•  Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
•  Hordjon kesztyűket.

Vigyázat! 
Fennmaradt rizikók
Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektro-
mos szerszámot, mégis maradnak fennma-
radó rizikók. Ennek az elektromos szerszám-
nak az építésmódjával és kivitelézésével 
kapcsolatban a következő veszélyek léphet-
nek fel:
1.  Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő 

porvédőmaszkot.
2.  Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő 

zajcsökkentő fülvédőt.

Veszély! 
Ez az elketromos szerszám az üzem ideje alatt 
elktromos teret hoz létre. Ez a tér bizonyos 
körülmények közt befolyásolhatja az aktív és a 
passzív orvosi implantátumokat. A komoly és 
halálos sérülések veszélyének a lecsökkentésé-
hez, azt ajánljuk, hogy orvosi implantátumokkal 
rendelkező személyek a gép kezelése előtt kon-
zultálják az orvosukat vagy az orvosi implantátum 
gyártóját.

5. Beüzemeltetés előtt

A cikk-szám: 34.131.57 akku és töltőkészülék 
nélkül lesz szállítva.

A fűnyírógép leszálításkor részben össze van 
szerelve. A tolófülnek és a felfogó kosárnak már a 
fűnyírógép használata előtt fel kell szerelve lennie. 
Kövesse lépésről lépésre a használati utasítást és 
tájékozódjon az összeszerelésnél a képeken.

Figyelmeztetés! Mielőtt beállításokat végezne 
el a készüléken, húzza mindig ki a biztonsági 
csatlakozót.

A tolófül felszerelése (képek 3a-tól – 3c-ig)
Vegye az egyik alulsó tolófület (2-es kép/poz.3) 
és rögzítse a 3a képen mutatottak szerint az 
anyákkal oda (2-es kép/poz 13). A másik oldalon 
analóg eljárni. Erősítse fel a 3b képen mutatottak 
szerint az alulsó tolófüllel (2-es kép/poz. 3) a 
felülső tolófület (2-es kép/poz 2).
Azután a kábeltartókkal (2-es kép/poz. 14) 
odarősíteni a tolófülön a motorvezetéket (kép 3c).

A felfogókosár felszerelése 
(képek 4a-tól – 4c-ig)
Dugja össze az alulsó és a felülső felfogó kosár-
gépházrészt (kép 4a/poz. 9,10). Ügyeljen arra, 
hogy minden plasztikorr köröskörül helyesen 
bereteszeljen. Következőnek nyomja a felfogó 
kosáron levő nyílásokba a felfogó kosárfogantyút 
(kép 4b/poz. 11). Ellenőrizze le a fogantyú feszes  
és helyes  ülését. A felfogó kosár beakasztásához 
le kell kapcsolni a motort és a vágókésnek nem 
szabad forognia.
A felfogó kosár a két kampón lesz a fűnyírógépen 
beakasztva (kép 4c). Nyissa ki ehhez az egyik 
kézzel a kidobáló csapóajtót (kép 4c/poz. 7) és 
akassza be a másik kézzel a felfogó kosarat. A 
kidobáló csapóajtó egy rugó által lesz a felfogó 
kosár ellen húzva.

A vágási magasság elállítása
Figyelmeztetés!
A vágási magasságot csak lekapcsolt motor és 
kihúzott biztonsági csatlakozó mellett szabad 
elvégezni.

Mielőtt elkezdené nyírni a fűvet, ellenőrizze le, 
hogy nem-e tompa a vágószerszám és hogy a 
rögzítő berendezéseik nem e sérültek. Cserélje ki 
a tompa és / vagy sérült vágószerszámokat, azért 
hogy ne hozzon egy kiegyensúlyozatlanságot 
létre. Ennél a vizsgálatnál leállítani a motort és 
kihúzni a biztonsági csatlakozót.

A vágási magasság elállítását a 6-os képen 
mutatottak szerint kell elvégezni: Ehhez vagy 
megfordítani vagy oldalra dönteni a készüléket. A 
hátulsó és az elülső tengelyt ugyanabba a rovát-
káltságba tenni, azért hogy a vágókés párhuza-
mosan fusson a pázsithoz.
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Pozíció  Vágásmagasság
1  70mm
2  50mm
3  30mm

Az akku töltése (6-os kép)
1. Kivenni az akku-csomagot a készülékből. 

Ehhoz nyomni a reteszelő tasztert.
2. Hasonlítsa össze, hogy a típustáblán me-

gadott hálózati feszültség, megegyezik e 
a fennálló hálózati feszültséggel. Dugja a 
töltőkészülék (17) hálózati csatlakozóját a du-
gaszoló aljzatba. A zöld LED elkezd pislogni.

3. Dugja a töltőkészülékre (17) az akkut (16).
4.  „A töltőkészülék kijelzése” alatti pontban egy 

táblázat található a töltőkészüléken levő LED 
jelzések jelentéseivel.

A töltés ideje alatt valamennyire felmelegedhet az 
akku. De ez normális.

Ha az akku-csomag töltése nem lenne lehetsé-
ges, akkor kérjük vizsgálja meg,
• hogy van e a daugaszoló aljzatban hálózati 

feszültség
• hogy a töltőkontaktusokon kifogástalan e a 

kontaktus.

Ha az akku-csomag töltése még mindig nem le-
hetséges, akkor kérjük, 
• a töltőkészüléket 
• és az akku-csomagot
a vevőszolgálatunkhoz beküldeni.

Az akku-csomag hosszú élettartamának az ér-
dekébe gondoskodnia kellene az akku-csomag 
időbeni újboli feltöltéséről. Ez minden esetben 
akkor szükséges, ha megállapítaná, hogy a 
készülék teljesítménye alábbhagy. Ne merítse ki 
sohasem teljesen az akku-csomagot. Ez az akku-
csomag defektusához vezet!

Akku-kapacitás jelző (7-es kép)
Nyomja meg az akku-kapacitás jelző  (poz. A) 
kapcsolóját. Az akku-kapacitás kijelző (poz. B) a 
3 LED által szignalizálja önnek az akku töltésál-
lapotát.

Mind a 3 LED világít:
Az akku teljesen fel van töltve.

2 vagy 1 LED világít:
Az akku elegendő fennmaradt töltéssel rendel-
kezik.

1 LED pislog:
Üres az akku, töltse fel az akkut.

Minden LED pislog:
Az akku mélyen lemerült és defektes. Egy 
defektes akkut nem szabad többé használni és 
nem szabad többé tölteni!

A töltőkészüléknek a falra történő 
felakasztása (13-as kép).
A töltőkészüléket fel lehet a falra erősíteni. 
A fúrólyukak falon levő pontos méretét a 
töltőkészülék hátuljáról kivenni.

Távolságok
≥ 10  cm-re a faltól (jobbra + balra)
≥ 100  cm-re a plafontól

Figyelem!
A felakasztásnál megfelelő csavarokat, mint a 
3,5 mm-es lencsefejű-fejcsavarokat kell használ-
ni, azért hogy elkerülje a sérüléseket a gépházon 
és a készülék leesését.

Az akku feltöltése (8-as kép)
• Nyissa ki az akku fedelét. 
• Dugja az akkut a befogóba.
• Zárja be a fedél lehajtása által az akkufedelet.

6. Kezelés

Vigyázat!
A fűnyírógép egy biztonsági kapcsolóval van 
felszerelve, azért hogy megakadályoza a jogosul-
atlan használatot. Közvetlenül a fűnyírógépnek 
az üzembevétele előtt betenni a biztonsági cs-
atlakozót (9-es ábra) és minden megszakításnál 
vagy a munka befejezésénél ismét eltávolítani a 
biztonsági csatlakozót.

Vigyázat!
Hogy elkerülje az akaratlan bekapcsolást, a 
fűnyírógép egy bekapcsolás elleni zárral van 
felszerelve (10-es kép/ poz. 8), amelyet le kell 
nyomni, mielőtt a kapcsolófület (10-es kép/ poz. 
1) aktiválni lehetne. Ha elengedi a kapcsolókart, 
akkor kikapcsolódik a fűnyírógép. Az indulási idő 
eltarthat egy pár másodpercig. Végezze el egy 
párszor ezt az eljárást, azért hogy biztos legyen 
benne, hogy a készülék helyesen működik. 
Mielőtt javításokat vagy karbantartási munkálato-
kat végezne el a készüléken, meg kell bizonyos-
odnia arról, hogy a kés nem forog és hogy ki van 
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húzva a biztonsági csatlakozó (9-es ábra).

Figyelmeztetés! Ha kiüríti a felfogó berendezést 
és még fut a gép, akkor ne nyissa ki sohasem 
a kidobó csapóajtót. A forgó kés sérülésekhez 
vezethet.
A kidobó csapóajtót és a fűfelfogó kosarat mindig 
gondosan felerősíteni. Eltávolításuk előtt kikapc-
solni a motort.

Állandóan be kell tartani a késgépház és a kezelő 
között a vezetőnyelek által megadott biztonsági 
távolságot. Különös óvatosság ajánlatos  a cser-
jéknéli valamint lejtőknéli fűvágásnál és a mene-
tirány változtatásnál. Ügyeljen egy biztos állásra, 
hordjon nem csúszós, tapadós talpú lábbelit és 
hosszú nadrágot.

A lejtőhöz mindig keresztbe vágni a fűvet. 15 fokú 
dőlésen felüli lejtőknél biztonsági okokból nem 
szabad a fűnyírógéppel vágni a fűvet.

Legyen különösen óvatos a hátrafelé való 
mozgásnál és a fűnyírógép húzásánál. Megbotlás 
veszélye!

Utasítások a helyes fűnyráshoz
A fűnyírásnál  egy átfedő munkamódszer ajánla-
tos.
Csak éles, kifogástalan késekkel vágni, azért 
hogy ne rojtosodjon ki a fűszár és ne sárguljon 
meg a pázsit.
Egy tiszta vágáskép elérése érdekébe a 
fűnyírógépet lehetőleg egyenes pályákon vezet-
ni. Ennél ezeknek a pályáknak mindig egy pár 
centiméterre fedniük kell egymást, azért hogy ne 
maradjonak csíkok állva.

Hogy milyen sűrűn kell nyírni a füvet, az alapjában 
véve a fű növési sebbeségétől függ. A fő növési 
időszakban (május-június) kétszer hetente, külön-
ben egyszer hetente. A vágási magasságnak 4 
– 6 cm között kell lennie és a növésnek 4 – 5 cm 
között a következő vágásig. Ha egyszer hosszab-
bra nőtt volna, akkor utánna ne tegye azt a hibát, 
hogy azonnal visszavágja a normális magasság-
ra. Ez káros a fűre. Ne vágja ilyenkor sohasem a 
fű magasságnak több mint a felét vissza.

Tartsa a fűnyírógépház alsó oldalát mindig tisz-
tán és távolítsa okvetlenül el a fűlerakodásokat. 
Lerakódások megnehezítik az indítási folyamatot, 
befolyásolják a vágási minőséget és a fűkidobást.
Lejtőknél a vágási pályát a lejtőhöz keresztbe kell 
fektetni. A fűnyírógép lecsúszását a felfelé levő 

ferdeállítással lehet megakadályozni. A meglevő 
fűhosszúság szerint választani ki a vágási ma-
gasságot. Végezzen több átmenetet el, úgyhogy 
egyszerre maximálisan 4 cm fűvet vágjon le.

Mielőtt bármilyen ellenőrzést végezne el a ké-
sen, leállítani a motort. Gondoljon arra, hogy 
a kés a motor kikapcsolása után még egy pár 
másodpercig utánforog. Ne próbálja meg soha-
sem megállítani a kést. Ellenőrizze rendszeresen 
le, hogy a kés helyesen van e felerősítve, hogy 
jó állapotban van és jól meg van köszörülve. 
Ellenkező esetben, megköszörülni vagy kicse-
rélni. Ha a mozgásban levő kés rácsapódik egy 
tárgyra, akkor kapcsolja ki a fűnyírógépet és várja 
meg amig a kés teljesen le nem állt. Ellenőrizze 
azután le a kés és a késtartó állapotát. Ha ezek 
meg lennének sérülve akkor ki kell őket cserélni.

A felfogó kosarat azonnal ki kell üríteni miután a 
fűnyírás közben fűmaradékok maradnak fekve. Fi-
gyelem! A felfogó kosár levétele előtt kikapcsolni 
a motort és megvárni a vágószerszám nyugalmi 
állapotát. Kihúzni a biztonsági csatlakozót.

A felfogó kosár levételéhez az egyik kézzel mege-
melni a kidobó csapóajtót, a másik kézzel a felfo-
gó kosarat a hordozó fogantyúnál fogva kivenni.  
A biztonsági előírásnak megfelelően a felfogó 
kosár kiakasztása után becsapódik a kidobó 
csapóajtó és bezárja a hátulsó kidobó nyíllást.  Ha 
ennél fűmaradékok maradnak lógva a nyíllásban, 
akkor a motor könnyebb indításához célszerű, a 
fűnyírógépet körülbelül 1 m-re hátrahúzni.

Ne távolítsa el kézzel vagy lábbal a 
fűnyírógépházban és a dolgozószerszámon 
levő vágási javmaradékokat, hanem használjon 
megfelelő segédeszközöket, mint például keféket 
vagy kézi seprűket.

A jó összegyűjtés garantálásához a használat 
után belülről meg kell tisztítani a felfogó kosarat.

A felfogó kosarat csak kikapcsolt motornál, kihú-
zott biztonsági kapcsolónál és nyugalmi állapot-
ban levő vágószerszámoknál akasztani be.

Az egyik kézzel megemelni a kidobó csapóajtót 
és a másik kézzel a fogantyúnál fogva tartani a 
felfogó kosarat és felülről beakasztani.
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7. Tisztítás, karbantartás és 
pótalkatrészmegrendelés

Veszély!
Minden tisztítási munkálatok előtt kihúzni a biz-
tonsági csatlakozót (9-es ábra).

7.1 Tisztítás
• Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető 

réseket és a gépházat annyira por- és piszok-
mentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje 
le a készüléket egy tiszta posztóval vagy 
pedig fújja ki alacsony nyomás alatt sűrített 
levegővel.

• A fűnyírógépet nem szabad folyó vízzel, 
különössen nem magas nyomás alatt levővel 
tisztítani.

• Azt ajánljuk, hogy minden használat után 
azonnal tisztítsa ki a készüléket.

• A készüléket rendszeresen egy nedves 
posztóval és egy kevés kenőszappannal 
megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldó 
szereket; ezek megtámadhatják a készülék 
műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerül-
hessen víz a készülék belsejébe.

• Ha lehetséges, akkor a fűnyírógépet egy kefé-
vel vagy egy ronggyal tisztítani meg.

7.2 Karbantartás
• Az elkopott vagy sérült késeket, késhordókat 

és csapszegeket készletenként kell egy fel-
jogosított szakember által kicseréltetni, azért 
hogy megtartsa a kiegyensúlyozottságot.

• Gondoskodjon arról, hogy minden 
rögzítőegység (csavarok, anyák stb.) mindig 
feszesen meg legyenek húzva, úgy hogy biz-
tosan tudjon dolgozni a fűnyírógéppel.

• Ellenőrizze sűrűn le a fűfelfogó berendezést 
elkopás jeleire.

• Elkopott vagy károsult részeket kicserélni.
• Egy hosszú élettartam érdekébe minden cs-

avarrészt valamint kereket és  tengelyt meg 
kellene tisztítani és utánna pedig megolajozni.

• A fűnyírógép rendszeres ápolása nem csak 
egy hosszú tartósságot és teljesítményképes-
séget biztosít, hanem a pázsitjának a gondos 
és egyszerű fűnyírásához is hozzájárul.

• A kopásnak legjobban kitett alkatrész a kés. 
Ellenőrizze rendszeresen le a kés állapotát 
valamint a felerősítését. Ha elkopott a kés, 
akkor azonnal ki kell cserélni vagy meg kell 
köszörülni. Ha a fűnyírógép túlságos vibrálá-
sa lép fel, akkor ez annyit jelent, hogy a kés 
nincs helyesen kiegyensúlyozva vagy hogy 

ütések által deformálódott. Ebben az esetben 
meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

• A készülék belsejében nem található további 
karbantartandó rész.

7.3 A kés kicserélése
Biztonsági okokból azt ajáljuk, hogy a kés kicseré-
lését egy autorizált szakember által végeztesse el. 
Vigyázat! Kihúzni a biztonsági csatlakozót! Hord-
jon munka - kesztyűket! Csak originális késeket 
használni, mert különben bizonyos körülmények 
között nincsennek garantálva a funkciók és a 
biztonság.

A kés kicseréléséhez a következő képpen 
járjon el:
1. Eressze meg a rögzítőcsavart (lásd a 11-es 

ábrát).
2. Vegye le a kést és cserélje ki egy újért.
3. Az új kés beszerelésénél kérjük ügyeljen  a 

kés beszerelési irányára. A kések szélszár-
nyainak a motorházba befelé kell nyúlniuk 
(lásd a 11-es ábrát). A meglevő befogadó 
kupoláknak meg kell egyezniük a késben levő 
stancolatoknak (lásd a 12-es ábrát).

4. Ezután húzza az univerzális kulccsal ismét 
feszesre a rögzítőcsavart. A szorítási nyoma-
téknak cca. 25 Nm-nek kellene lennie.

A szezon végén végezzen el a fűnyírógépen egy 
általános kontrollt és távolítsa el az összegyült 
maradékokat. Minden szezonstart előtt okvetlenül 
leellenőrizni a kés állapotát. Javítások esetén 
forduljon a vevőszolgáltatási helyünkhöz. Csak 
originális pótalkatrészeket használni

7.4 A pótalkatrész megrendelése:
Pótalkatrész megrendésénél a következő adato-
kat kellene megadni:
•  A készülék típusát
•  A készülék cikk-számát
•  A készülék ident- számát
•  A szükséges pótalkatrész pótalkatrész 

számát
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info 
alatt találhatóak.

Pótkés cikk- szám: 34.045.53
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8. Tárolás és szállítás

Tárolás
A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, 
száraz és fagymentes valamint gyerekek számára 
nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális 
tárolási hőmérséklet 5 °C és 30 °C között van. Az 
elektromos készüléket az eredeti csomagolásban 
őrizni meg.

Szállítás
• Mielőtt szállítaná kapcsolja ki a készüléket és 

húzza ki a biztonsági csatlakozót.
• Ha léteznek, akkor szerelje fel a szállítási 

védőberendezéseket.
• Védje a készüléket károk és erős rezgések 

elöl, amelyek különösen a gépjárművekben 
történő szállításnál lépnek fel.

• Biztosítsa a készüléket elcsúszás és eldőlés 
ellen.

9. Megsemmisítés és 
újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készü-
lék egy csomagolásban található. Ez a csoma-
golás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható 
vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi 
körforgáshoz. A készülék és annak a tartozé-
kai különböző anyagokból állnak, mint például 
fémből és műanyagokból. Defektes készülékek 
nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű 
megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket 
egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer 
gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön ütánna a közsé-
gi önkormányzatnál.
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10. A töltőkészülék kijelzése

Kijelzési státusz
Jelentés és teendők

Piros LED Zöld LED
Ki Pislog  Üzemkészenlét

Rá van csatlakoztatva a töltőkészülék a hálózatra és üzemkész, 
az akku nincs a töltőkészülékben

Be Ki  Töltés
A töltőkészülék a gyorstöltési üzemben tölti az akkut

Ki Be  Az akku 80%-ra fel van töltve és használatra kész.
A megfelelő töltési idő direkt a töltőkészüléken található.
Azután a teljes feltöltésig kímélő töltésre kapcsol át.
Hagyja ehhez az akkut körülbelül 30 percel tovább bedugva.
Teendő:
Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből. Válassza le a töltőkészüléket 
a hálózatról.

Pislog Ki  Alkalmazkodó töltés
A töltőkészülék a kíméletes töltési módban van.
Ennél az akku biztonsági okokból lassabban lesz töltve és több mint 1 
órára van szükség. Ennek a következőek lehetnek az okai:
- Az akku hosszú ideje már nem lett töltve vagy a lemerült akku leme-
rülése tovább folytatódott (mélylemerülés)
- Az akku hőmérséklete nincs a 10° C és a 45° C  ideális téren belül.
Teendő:
Várja meg amig le nem zárult a töltési folyamat, az akkut ennek ellené-
re tovább lehet tölteni.

Pislog Pislog Hiba
Nem lehetséges tovább a töltési folyamat. Defektes az akku.
Teendő:
Egy defektes akkut nem szabad többet tölteni.
Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből.

Be Be Hőmérsékletzavar
Túl forró az akku (például direkti napsugárzás) vagy túl hideg 
(0° C alatt)
Teendő:
Vegye ki az akkut és tárolja 1 napig szobahőmérsékletnél (cca. 20° C).
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11. Hibakeresési terv

Hiba Lehetséges okok elhárításuk
Nem indul a motor a) kioldva a motoron levő csatlako-

zások
b) magas fűben áll a készülék

c) el van dugulva a fűnyírógépház

d) nincs bedugva a biztonsági csat-
lakozó

e) nincs helyesen bedugva az akku

a) Leellenőriztetni a vevőszolgáltatási 
műhely által

b) alacsony fűben vagy a már lenyírt 
felüleleten indítani; esetleg megvál-
toztatni a vágási magsságot

c) megtisztítani a gépházat, azért 
hogy a kés szabadon fusson

d) bedugni a biztonsági csatlakozót 
(lásd a 6.-ot)

e) eltávolítani az akkut és újból bedu-
gni (lásd az 5.-öt).

Alábbhagy a motor-
teljesítmény

 a) túl magas vagy túl nyirkos a fű
b) Eldugulva a fűnyírógépház
c) Túl erőssen el vannak kopva a 

kések
d) alábbhagy az akkukapacitás

 a) korrigálni a vágásmagasságot
b) Megtisztítani a gépházat
c) kicserélni a kést

d) leellenőrizni az akkukapacitást és 
adott esetben feltölteni az akkut 
(lásd az 5.-öt)

Nem tiszta a vágás  a) elkopva a kés

b) rossz a vágásmagasság

 a) kicserélni a kést vagy utánkös-
zörülni

b) korrigálni a vágásmagasságot

Utasítás! A motor védelmének érdekében, az egy hőkapcsolóval van felszerelve, mely egy túl-
terhelés esetén lekapcsol és egy rövid lehülési idő után autómatikusan bekapcsol!
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 Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2012/19/EG európai irányvonala és anemzeti jogba való 
átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyüjteni és vissza kell 
vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alter-
nativ a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Az öreg készüléket ehhez egy visszavevő 
helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktörvények értelmében 
levő megsemmisítést. Ez nem érrinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tarto-
zékait és segítőeszközeit 

A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, 
kivonatosan is csak az iSC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva
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  Szervíz-információk 

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, 
akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint 
javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapc-
solatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy termés-
zetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Kategória Példa
Gyorsan kopó részek* Szénkefék, Akku
Fogyóeszköz/ fogyórészek* Kés
Hiányzó részek

 * nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a www.isc-gmbh.info alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen 
egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

• Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
• Feltünt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
• Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?  

Írja le ezt a hibás működést.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Akku-Rasenmäher GE-CM 18/30 Li + Ladegerät Power-X-Charger 1,5A (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

X  2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V

X  Annex VI
  Noise: measured LWA = 89,3 dB (A); guaranteed LWA = 92 dB (A)
P = KW; L/Ø = 30 cm
Notifi ed Body:  TÜV Süd Industrie Service GmbH (NB0036)
  Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 60335-2-77; EN 62233; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 26.09.2017
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