
1 
 

   GE-CT 18 Li Kit 
GE-CT 18 Li 

 
 

Kezelési útmutató 
Akkumulátoros fűszegélynyíró 
 

Cikksz.: 34.111.70 A.sz.: 11023 
Cikksz.: 34.111.72 A.sz.: 11023 
  



2 
 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 

 



7 
 

Tartalomjegyzék 

1. Biztonsági útmutatások 
2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem 
3. Rendeltetésszerű használat 
4. Műszaki adatok 
5. Üzembe helyezés előtt 
6. Használat 
7. Tisztítás, karbantartás és tartalék alkatrészek rendelése 
8. Hulladékkezelés, újrahasznosítás 
9. Hibaelhárítás 
10. A töltőkészülék kijelzője 

  



8 
 

 

Figyelem! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a kezelési útmutatót! 
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 Figyelem! 
A személyi sérülések és az anyagi kár 
elkerülése érdekében a készülék használata 
közben bizonyos óvintézkedéseket be kell 
tartani. Ezért kérjük, gondosan tanulmányozza át 
a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági 
előírásokat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, 
hogy a szükséges információkhoz bármikor 
hozzáférhessen. Ha a készüléket továbbadja, 
adja vele oda a mellékelt kezelési/biztonsági 
útmutatót is. A jelen útmutató, illetve a biztonsági 
útmutatásokban leírtak figyelmen kívül hagyása 
miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk 
felelősséget. 
 
 
1. Biztonsági útmutatások 
 
A biztonsági útmutatásokat a mellékelt füzetben 
találja. 

 Figyelem! 
Olvassa el a biztonsági útmutatásokat és 
utasításokat. A biztonsági útmutatások és a 
kezelési útmutatóban leírtak betartásának 
elmulasztása elektromos áramütéshez, tűzhöz 
és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Őrizze 
meg a mellékelt útmutatót. 
 
A készüléken található figyelmeztető ábrák, 
jelölések magyarázata (20. ábra) 
1. Figyelem! 
2. Viseljen védőszemüveget! 
3. Óvja a készüléket a nedvességtől! 
4. Üzembe helyezés előtt gondosan 

tanulmányozza át a kezelési útmutatót! 
5. Ne engedje, a veszélyességi zónán belül 

mások is tartózkodjanak! 
6. Leállítás után a készülék motorja tovább 

forog! 
 
 
2. A készülék áttekintése, szállítási 

terjedelem 
 
2.1 A készülék áttekintése (1/2. ábrák) 
1. Biztonsági kapcsoló 
2. BE/KI kapcsoló gomb 
3. Forgatható markolat rögzítőkarja 
4. Pótfogantyú 
5. Magasságállítás 
6. Szélvezető 
7. Késfej 
8. Védőburkolat 
9. Kés 
10.  Töltőkészülék 

11. Akkumulátor 
12. Tartalék kések tartója 
13. Hollandi anya a forgatható motorfej 

rögzítéséhez 
 
2.2 Szállítási terjedelem  
 Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki óvatosan 

a készüléket. 
 Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a 

csomagolási és szállítási rögzítéseket (ha 
vannak ilyenek). 

 Ellenőrizze, hogy mellékelték-e a szállítási 
terjedelemben felsorolt valamennyi alkatrészt 
és részegységet. 

 Ellenőrizze, hogy találhatóak-e sérülések a 
készüléken és az alkatrészeken. 

 Amennyiben lehetséges, őrizze meg a 
csomagolást a garancia lejártáig. 

 
Figyelem! 
A készülék és a csomagolás nem játék! 
TILOS a műanyag zacskókat, fóliákat és a 
kisebb alkatrészeket gyermekek kezébe adni! 
Ezeket a gyermekek lenyelhetik. 
Fulladásveszély! 
 
 Fűszegélynyíró 
 Védőburkolat 
 Akkumulátor (34.111.72-es cikkszámú 

készülék esetén nincs benne a gyári 
csomagolásban) 

 Töltőkészülék (34.111.72-es cikkszámú 
készülék esetén nincs benne a gyári 
csomagolásban) 

 Pótfogantyú tartalék késekkel 
 Kezelési útmutató 
 Biztonsági útmutatások 
 
 
3. Rendeltetésszerű használat 
 
A készüléket gyep, illetve kisebb házi- és 
hobbikertek füves területeinek vágására 
tervezték. 
A készülék elsősorban udvarok és hobbikertek 
gyepének ápolására alkalmas. A fűszegélynyíró 
nem használható közterületen, parkokban, 
sportlétesítményekben, utak széleinek vágására, 
illetve mezőgazdasági és erdészeti 
alkalmazásokra. A gyártó által mellékelt kezelési 
útmutatót a fűszegélynyíró rendeltetésszerű 
használata érdekében mindenképpen be kell 
tartani. 
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Figyelem! A személyi sérülések és anyagi kár 
elkerülése érdekében a készülék nem 
használható aprítóként komposzt 
készítésére. 
 
A készüléket kizárólag a rendeltetésének 
megfelelő célra használja! Bármilyen más, ettől 
eltérő használat nem rendeltetésszerű 
alkalmazásnak minősül. Az így keletkező 
károkért, illetve sérülésekért kizárólag a 
felhasználó/üzemeltető vonható felelősségre; a 
gyártót nem terheli semmilyen felelősség. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy eszközeink 
rendeltetésszerű használatához nem tartoznak 
hozzá a kereskedelmi, ipari célú és 
reklámtevékenységhez kapcsolódó 
alkalmazások. Nem vállalunk garanciát abban az 
esetben, ha az eszközt reklámozási, 
kereskedelmi, ipari, vagy hasonló jelleggel 
üzemelteti. 
 
 
4. Műszaki adatok 
 
Fordulatszám n0 ................................ 8.500 min-1 

Vágási szélesség .................................... Ø 24 cm 
Üzemidő max. Hossza ........................ kb. 40 perc 
Érintésvédelmi osztály ....................................... III 
Zajszint LWA ................................................ 88 dB 

Hangnyomásszint, LpA ............................... 78 dB 

Ingadozás K ...................................................6 dB 
Tartalék akkumulátor ......... 18 V d. c. / 1500 mAh 
  .................... (opcionálisan 18 V d.c. / 3000 mAh) 

Rezgés .................................................... 5,8 m/s2 

Ingadozás K ............................................ 2,3 m/s2 
Súly ............................................................. 2,2 kg 
Hangnyomásszint a 
felhasználó fülénél ................................. 78 dB (A) 
Ingadozás K ...................................................3 dB 
 
Töltőkészülék 
Elektromos hálózat ........................ 230 V ~ 50 Hz 
 
Kimenet 
Névleges feszültség .............................. 21 V d. c. 
Névleges áramerősség ......................... 3.000 mA 
 
A készülék által kibocsátott zaj túllépheti a 85 
dB-t (A). Ebben az esetben - a rendelkezések 
értelmében - a készülék üzemeltetője köteles 
hallásvédő eszközt viselni. A zajértékek a prEN 

ISO 10518 alapján kerültek megállapításra. A 
fogantyún érzékelhető rezgés értéke a prEN ISO 
10518 alapján került megállapításra. 
 

 Figyelem! 
A rezgésszám a készülék felhasználási módjától 
függően változhat, bizonyos esetekben pedig 
meghaladhatja a megadott értéket. 
 
Törekedjen arra, hogy a kibocsátott zaj és a 
rezgés mértéke a lehető legalacsonyabb 
legyen! 
 Kizárólag kifogástalan állapotban lévő 

készülékkel dolgozzon! 
 Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa meg 

a készüléket. 
 A készülék jellemzőihez igazodva válassza 

meg a munkavégzés módját. 
 Ne terhelje túl a készüléket! 
 Szükség esetén ellenőriztesse a gépet. 
 Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja 

azt. 
 Viseljen munkavédelmi kesztyűt. 
 
 
5. Üzembe helyezés előtt 
 
5.1 A védőburkolat felhelyezése (3-4. ábrák) 
A védőburkolat (1. ábra/8.) felhelyezésekor úgy 
állítsa be a szélvezetőt (1. ábra/6.), hogy a késfej 
(1. ábra/7.) ne akadályozza az összeszerelést. A 
3. ábrán szemléltetett módon, a nyíl irányába 
tolva helyezze rá a védőburkolatot (1. ábra/8.) a 
motor burkolatára. Ügyeljen arra, hogy a 
védőburkolat megfelelően rögzüljön! A 
védőburkolatnak a 4. ábrán látható módon kell 
állnia. 
 
5.2 Magasságállítás (5. ábra) 
Lazítsa meg a hollandi anyát (5. ábra/5.) annyira, 
hogy a fűszegélynyíró nyelét ki tudja húzni. 
Állítsa be a kívánt magasságot (6. ábra), majd 
rögzítse a nyelet az anya újbóli meghúzásával. 
 
5.3. A pótfogantyú felszerelése (7. ábra) 
Szerelje fel a pótfogantyút a tartóra. Ügyeljen 
arra, hogy a fogak megfelelően illeszkedjenek (7. 
ábra/I. & II). Rögzítse a pótfogantyút a mellékelt 
csavar és a rögzítőkar segítségével. Figyeljen 
arra, hogy a tartalék kések tartója a készülék 
felső része felé álljon. 
 
5.4 A pótfogantyú beállítása (8. ábra) 
Lazítsa meg a pótfogantyú rögzítését (8. ábra/3.) 
úgy, hogy már kis erőkifejtéssel is tudja előre, 
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illetve hátra mozgatni. Állítsa be a kívánt 
pozíciót, és húzza meg a rögzítést. 
 
5.5 A nyél dőlésszögének beállítása (9. ábra) 
Nyomja meg a gombot (9. ábra/K.) a dőlésszög 
megváltoztatásához, majd állítsa be a nyél 
dőlésszögét. Engedje fel a gombot: így a nyél és 
a dőlésszög is rögzül. A nyél három különböző 
állásban rögzíthető. 
 
5.6. Az akkumulátor behelyezése  
(10/11. ábrák) 
Nyomja be az akkumulátor rögzítőgombját, majd 
tolja az akkumulátort a 10. ábrán látható módon 
a tartóba. Amint az akkumulátor úgy áll, ahogyan 
azt a 11. ábrán látja, ellenőrizze, hogy a 
rögzítőgomb megfelelően rögzült-e. Az 
akkumulátor kivétele fordított sorrendben 
történik. 
 
Az akkumulátor töltése (12. ábra) 
1. Vegye le az akkumulátor csomagot a 

készülékről. Az akkumulátor csomag 
levételéhez nyomja meg az oldalán lévő 
rögzítőgombot. 

2. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott 
feszültség egyezik-e a rendelkezésre álló 
hálózati feszültséggel. Csatlakoztassa a 
töltőkészülék hálózati dugóját (10) a dugaljba. 
A zöld LED villogni kezd. 

3. Tolja az akkumulátort (11) a töltőkészülékre 
(10). 

4. A „Töltőkészülék kijelzője” táblázat a 
töltőkészülék LED-kijelzőjének 
értelmezésében nyújt segítséget. 

 
Töltés közben az akkumulátor csomag 
felmelegedhet; ez teljesen normális. 
Ha nem tudja feltölteni az akkumulátor 
csomagot, kérjük, ellenőrizze a következőket: 

 van-e áram a dugaljban. 
 a töltőkészülék érintkezői kifogástalan 

állapotban vannak-e. 
 
Ha továbbra sem tölthető az akkumulátor 
csomag, kérjük, küldje el 

 a töltőkészüléket és 
 az akkumulátor csomagot 

a vevőszolgálatunk címére. 
 
Az akkumulátor csomag hosszú élettartamának 
biztosítása érdekében időben töltse fel az 
akkumulátor csomagot. Töltse fel az 
akkumulátort, ha úgy érzi, hogy csökken a 
készülék teljesítménye. Ne hagyja, hogy az 
akkumulátor csomag teljesen lemerüljön. Ez az 

akkumulátor csomag meghibásodásához 
vezethet. 
 
 
6. Használat 
 
A fűszegélynyíró akkor éri el a legjobb 
teljesítményt, ha követi az alábbiakban leírtakat: 
 Ne használja a fűszegélynyírót 

védőberendezés nélkül. 
 Ne nyírjon füvet, ha a fű nedves. A legjobb 

eredményt akkor érheti el, ha a fű száraz. 
 A fűszegélynyíró bekapcsolásához nyomja 

meg a biztonsági kapcsolót (2. ábra/1.) és a 
BE/KI kapcsoló gombot (2. ábra/2.). 

 A készülék kikapcsolásához engedje fel a 
BE/KI kapcsoló gombot (2. ábra/2.).  

 Ne a fűben kapcsolja be a fűszegélynyírót. 
Indítsa be a készüléket, és csak ezt követően 
menjen vele a nyírandó területre. 

 Előre döntve haladjon a fűszegélynyíróval: 
így használhatja a rendeltetésének 
megfelelően a készüléket. Döntse meg a 
készüléket kb. 30°-os szögben. Így 
hatékonyan dolgozhat a fűszegélynyíróval 
(lásd 17-18. ábrák). 

 A hosszú füvet mindig fokozatosan vágja 
rövidebbre (lásd 19. ábra). 

 A damil túlzott mértékű kopásának elkerülése 
érdekében használja a védőburkolatot.  

 Ügyeljen arra, hogy a fűszegélynyíró ne 
érhessen hozzá kemény tárgyakhoz, a damil 
így ugyanis sokkal jobban kopik. 

 
A fűszegélynyíró használata szélvágóként 
A készülékkel levághatja a pázsit és a 
virágágyások széleit is. Ehhez a következő 
módon állítsa át a készüléket: 
 Vegye ki az akkumulátort 
 Húzza a forgatható motorfej rögzítését a nyíl 

irányába, a 13. ábrán látható módon. 
 Forgassa el a motorfejet 90°-kal a kívánt 

irányba úgy, hogy az rögzüljön. 
 Így a készüléket szélvágóvá alakította, 

melynek segítségével a gyepet függőlegesen 
is vághatja. 

 
 
7. Tisztítás, karbantartás és tartalék 

alkatrészek rendelése 
 
Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki az 
akkumulátort a készülékből. 
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7.1 Tisztítás 
 Tartsa a biztonsági berendezéseket, a 

szellőzőnyílásokat, valamint a motor 
burkolatát annyira por- és piszokmentesen, 
amennyire csak lehet. Törölje át a készüléket 
egy tiszta textildarabbal, vagy fúvassa át 
alacsony nyomású sűrített levegővel. 

 Minden egyes használat után tisztítsa meg a 
készüléket. 

 Használjon enyhe szappanos vizet a 
tisztításhoz. Rendszeresen tisztítsa meg a 
készüléket. Ne használjon tisztító- és 
oldószereket, ezek ugyanis árthatnak a 
készülék műanyag burkolatának. Ügyeljen 
arra, hogy ne szivárogjon víz a készülék 
belsejébe. A beszivárgó víz megnöveli az 
elektromos áramütés veszélyét. 

 Kefe segítségével távolítsa el a 
védőburkolaton található lerakódásokat. 

 
7.2 A kés cseréje (15-16. ábrák) 
FIGYELEM! A kés cseréje előtt feltétlenül 
vegye ki az akkumulátort! 
 A kést a 15. ábrán látható módon tudja 

kivenni: tolja be, és húzza ki a nagyobb 
nyíláson keresztül. 

 A kés visszahelyezése fordított sorrendben 
történik. Ügyeljen arra, hogy a kés a 16. 
ábrán szemléltetett módon rögzüljön. 

 
7.3 Karbantartás 
Az eszköz belsejében nincsenek karbantartást 
igénylő részek. 
 
7.4 Tartalék alkatrészek rendelése 
Tartalék alkatrészek rendelésekor a következő 
adatokat tüntesse fel: 
 A készülék típusa 
 Az eszköz cikkszáma (Cikksz.) 
 Az eszköz azonosító száma (A.sz.) 
 A szükséges tartalék alkatrész száma 
Aktuális árak, információk: www.isc-gmbh.info 
 
 
8. Hulladékkezelés, újrahasznosítás 
 
A készülék csomagolása a szállítási sérülések 
kiküszöbölésére szolgál. A csomagolás anyaga 
nyersanyag, így az újrafelhasználható, vagy 
visszatáplálható a nyersanyagláncba. Az eszköz 
és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből 
és műanyagból készültek. Soha ne dobja a 
készüléket a háztartási hulladékba! 

Ártalmatlanítsa a készüléket környezetbarát 
módon: adja le egy gyűjtőhelyen. A legközelebbi 
gyűjtőhellyel kapcsolatos információért, kérjük, 
forduljon a helyi önkormányzathoz. 
 
 
9. Hibaelhárítás 
 
A készülék nem működik: 
Ellenőrizze, hogy feltöltötte-e az akkumulátort, 
és hogy a töltőkészülék működik-e. Ha a 
fűszegélynyíró annak ellenére sem működik, 
hogy behelyezte a feltöltött akkumulátort, kérjük, 
küldje el a készüléket vevőszolgálatunkhoz. 
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10. A töltőkészülék kijelzője 
 
 

Kijelző állapota 
A LED-ek értelmezése, teendők 

Piros LED Zöld LED 

Nem világít Villog 
A készülék üzemkész 
A töltőkészüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, amely ezzel 
üzemkész. Az akkumulátor még nincs a töltőkészülékben. 

Folyamatosan 
világít 

Nem világít 
Töltés 
A töltőkészülék gyorstöltés üzemmódban tölti az akkumulátort. 

Nem világít 
Folyamatosan 
világít 

Az akkumulátor töltöttségi szintje 85% és ezzel üzemkész. 
(1,5 Ah-s akkumulátor töltési ideje: 30 perc) 
(3,0 Ah-s akkumulátor töltési ideje: 60 perc) 
A készülék ezt követően kíméletes töltésre vált és teljesen feltölti az 
akkumulátort. 
(1,5 Ah-s akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 40 perc) 
(3,0 Ah-s akkumulátor töltési ideje összesen: kb. 75 perc) 
Teendő 
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből. Húzza ki a töltőkészüléket. 

Villog Nem világít 

Alkalmazkodó töltés 
A töltőkészülék kímélő töltési üzemmódban üzemel. Kímélő 
üzemmódban (biztonsági okokból) az akkumulátor lassabban töltődik: 
ilyenkor több mint egy órát igényel a feltöltés. Ennek okai a következők 
lehetnek: 
 Régóta nem töltötte fel az akkumulátort, vagy egy teljesen lemerült 

(mélykisült) akkumulátort kíván feltölteni. 
 Az akkumulátor csomag hőmérséklete kívül esik a 10 °C – 45 °C-os 

tartományon. 
Teendő 
Várjon, amíg a töltési folyamat befejeződik. Az akkumulátort tovább is 
töltheti. 

Villog Villog 

Hiba 
Nem lehet tölteni az akkumulátort. Az akkumulátor meghibásodott. 
Teendő 
Tilos feltölteni a meghibásodott akkumulátorokat. 
Vegye ki az akkumulátort a töltőkészülékből. 

Folyamatosan 
világít 

Folyamatosan 
világít 

Nem megfelelő a hőmérséklet 
Az akkumulátor túl forró (pl. közvetlen napsütésnek tette ki), vagy túl 
hideg (0 °C alatti hőmérsékletű). 
Teendő 
Vegye ki az akkumulátort és tárolja egy napig szobahőmérsékleten (kb. 
20 °C-on). 
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Kizárólag EU tagállamok részére. 
 
Soha ne dobja az elektromos készülékeket a háztartási hulladékba! 
 
A 2002/96/EK használt elektromos és elektronikus készülékek európai irányelvének, és annak nemzeti 
jogalkotásba ültetése értelmében a használt elektromos készülékeket külön kell összegyűjteni, és 
környezetbarát módon kell újrahasznosítani. 
 
A visszaküldött termékekkel kapcsolatos újrafelhasználási lehetőségek: 
Amennyiben az eszköz tulajdonosa lemond a termékről, gondoskodnia kell annak megfelelő 
újrahasznosításáról. Ezt megteheti a használt készülék újrahasznosítási központba történő leadásával. A 
központ a helyi és ipari hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokkal összhangban újrahasznosítja a 
terméket. Ez nem vonatkozik a régi készülékekhez tartozó tartalék alkatrészekre, valamint elektromos 
alkatrész nélküli eszközökre. 
 
 
A dokumentáció vagy a termékkel kapcsolatos anyagok utánnyomása vagy sokszorosítása 
kizárólag az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével lehetséges. 
 
 
Műszaki változtatások joga fenntartva! 
  



15 
 

 


