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Important!
Attention!
Achtung!
¡Atención!
Attenzione!
Let op!
Atenção!
OBS!
Observera!
Huomio!
Advarsel!
!
Uwaga!
D leité
upozorn ní!
Figyelem!
Aten ie!
Uzman bu!
D mesio!
Tähtis!
Upozorenje!
Pomembno!
Upzornenie!
!
!
Önemli!

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and
operating the product.
Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant dassembler,
dentretenir et dutiliser le produit.
Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen
in dieser Anleitung lesen.
Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el
mantenimiento y de utilizar este producto
E importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto,
svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product
monteert, onderhoudt en gebruikt.
É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação
do aparelho.
Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder
og betjener produktet.
Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av
produkten.
On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk
av produktet
,
.
Koniecznie nale y przeczyta instrukcje zawarte w tym podr czniku przed monta em, obs ug oraz
konserwacj produktu.
Neinstalujte, neprovád jte údrbu ani nepouívejte tento výrobek d íve, ne si p e tete pokyny
uvedené v tomto návodu.
Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata el tt elolvassa a kézikönyvben
található utasításokat.
Este esen ial s citi i instruc iunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea între inerii i
operarea produsului.
Ir svar gi izlas t  s rokasgr matas instrukcijas pirms uzst d anas, apkopes un preces
darbin anas.
Prie surenkant, prii rint ir naudojant gamin , b tina perskaityti iame vadove pateiktus nurodymus.
Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud
juhised kindlasti läbi lugeda.
Vrlo je vano da ste prije sklapanja, odravanja i rada s ovim proizvodom pro itali upute u ovom
priru niku.
Pomembno je da pred montao vzdrevanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem
priro niku.
Je dôleité, aby ste si pred montáou, údrbou a obsluhou produktu pre ítali pokyny v tomto
návode.
,
,
.
,
,
.
Ürünü monte etmeden, kullanmadan ve bakmn yapmadan önce bu klavuzdaki talimatlar
okumanz önemlidir.
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Az vezeték nélküli f kasza/szegélyvágó kialakítása során
els dleges szempont volt a biztonság, a teljesítmény és a
megbízhatóság.
RENDELTETÉSSZER

HASZNÁLAT

A vezeték nélküli f kaszát/szegélyvágót kizárólag olyan
feln ttek használhatják, akik elolvasták és megértették
a jelen kézikönyv utasításait és gyelmeztetéseit, és
tetteikért felel sséget tudnak vállalni.
A termék csak kültéri, jól szell ztetett területen való
használatra készült. Biztonsági okokból a terméket
kétkezes m ködtetéssel megfelel ellen rzés alatt kell
tartani.
A f kaszafejjel (és a megfelel véd elemmel) felszerelve a
termékkel hosszú f , lágy szárú gyomnövények és hasonló
növényzet vágható a talaj szintjén vagy annak közelében.
Nyíráskor a vágási síknak nagyjából párhuzamosnak
kell lennie a talajjal, szegélykialakításkor pedig kb.
függ legesnek.
A termék nem használható sövények, bokrok vagy más
olyan növény vágására vagy nyesésére, ahol a vágás síkja
nem párhuzamos a talajfelszínnel.
Semmilyen más célra ne használja.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és
útmutatást. A gyelmeztetések és utasítások be nem
tartása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS
A termék használatakor a biztonsági szabályokat be
kell tartani. A saját és mások biztonsága érdekében
kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használata
el tt. Tartsa meg a kézikönyvet, hátha a kés bbiekben
szüksége lehet rá.
FIGYELMEZTETÉS
Ezt a terméket nem használhatják gyerekek és korlátozott
fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkez személyek. A gyerekekre oda kell figyelni,
nehogy játsszanak a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS
Egyes régiókban olyan el írások érvényesek, amelyek
korlátozzák a termék használatát. További információért
forduljon a helyi önkormányzathoz.
Gyakorlás
Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Legyen
tisztában a termék kezel szerveivel és a helyes
használatával.
Ne hagyja, hogy gyerekek vagy a termék használatát
nem ismer feln ttek használják a terméket. A helyi

el írások korlátozhatják a kezel életkorát.
A nézel d ket, gyerekeket és a háziállatokat tartsa 15
m távolságban a munkaterülett l. Állítsa le a terméket,
ha bárki belép a területre.
Soha ne használja a terméket, ha fáradt, beteg, alkohol,
tudatmódosítók, illetve gyógyszerek hatása alatt áll.
Jegyezze meg, hogy a kezel vagy a felhasználó
felel s a más embereknek vagy tulajdonuknak okozott
veszélyekért vagy balesetekért.
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EL KÉSZÜLET
Viseljen teljes szem- és fülvéd t a termék használata
közben. Kötelez a fejvéd viselete, ha olyan területen
dolgozik, ahol tárgyak hullhatnak le.
A hallásvéd meggátolhatja a kezel t abban, hogy
meghallja a figyelmeztet
hangokat. Figyeljen
különösen oda a potenciális veszélyekre a munkaterület
körül és a munkaterületen.
Viseljen vastag anyagból készült hosszú nadrágot,
csizmát és keszty t. Ne vegyen fel laza ruhát, rövid
nadrágot, semmilyen ékszert, illetve ne legyen
mezítláb.
Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy
beakadjon valamilyen mozgó alkatrészbe.
Használat el tt és amennyiben a gépet bármilyen
behatás éri, ellen rizze, hogy az alkatrészek nem
sérültek. A hibás kapcsolókat vagy bármilyen más
sérült vagy elhasználódott alkatrészt egy hivatalos
szervizközpontban megfelel en meg kell javíttatni vagy
ki kell cseréltetni.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a vágószerelék helyesen
lett felszerelve és biztonságosan rögzítve van.
Soha ne m ködtesse a terméket, amíg nincs minden
véd burkolat, terel lemez és fogantyú megfelel en
felszerelve és rögzítve.
Vizsgálja át a környezetet, ahol dolgozik. A
munkaterületet tisztítsa meg a drótdaraboktól,
fadaraboktól, kövekt l és más hulladéktól, melyek a
vágófejbe ütközve kivet dhetnek.
AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS
KARBANTARTÁSA
Csak a gyártó által megadott tölt vel töltse az
akkumulátorokat. Egy adott akkumulátortípushoz való
tölt egy másik típusú akkumulátorral való használata
t zveszélyes lehet.
A szerszámokat csak a hozzájuk való akkumulátorokkal
üzemeltesse.
Más
akkumulátorok
használata
t zveszélyes lehet, és sérüléseket okozhat.
Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más
fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoktól, érmékt l,
kulcsoktól, szögekt l, csavaroktól vagy más kisméret
fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják a két
érintkez t. Az akkumulátor érintkez inek rövidre zárása
tüzet vagy égéseket okozhat.
Nem megfelel körülmények esetén folyadék távozhat
az akkumulátorból, kerülje az azzal való érintkezést. Ha
mégis érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék
szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból
kifolyt folyadék irritációt vagy égéseket okozhat.
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A
F KASZÁHOZ/SZEGÉLYVÁGÓHOZ
Ne hagyja, hogy gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési
vagy értelmi képességgel rendelkez
személyek,
vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk
ehhez, vagy az utasításokat nem ismer személyek
m ködtessék, tisztítsák vagy karbantartsák a terméket.
Nappal vagy jó mesterséges megvilágításnál használja
a terméket.
Kerülje a nedves füvön való használatot.
Mindig tartson megfelel testtartást és egyensúlyt,
különösen a lejt kön.
Ne lépjen hátrafelé a termék használata közben.
Gyalogoljon, ne fusson.
A vágószereléket tartsa derékszint alatt.
Ne m ködtesse a terméket sérült véd burkolattal vagy
ha a véd burkolatok nincsenek a helyükön.
Ne szereljen fel fém csereszálat.
A kezét és lábát minden esetben, de különösen a motor
bekapcsolásakor, tar tsa távol a vágóeszközökt l.
Vigyázzon, a vágószemek a motor leállítása után
tovább forognak.
Ügyeljen a vágóeszköz által kivetett tárgyakra. A
használat megkezdése el tt tisztítsa le a hulladékot,
például a kisebb köveket, kavicsot és más idegen
tárgyakat a munkaterületr l. A drótok és a vágószál
beakadhatnak a vágóeszközbe.
Kapcsolja ki a gépet és vegye ki az akkumulátort,
miel tt:
szervizelés
a termék felügyelet nélkül hagyása
a termék tisztítása
tartozékok cseréje
egy tárgy eltalálása után vizsgálja meg, hogy
nincsenek-e rajta sérülések
Ellen rizze, hogy a termék nem sérült-e meg, ha a
vágó túlzottan vibrálni kezd
karbantartás végrehajtása
Viseljen teljes szem- és fülvéd t a termék használata
közben. Kötelez a fejvéd viselete, ha olyan területen
dolgozik, ahol tárgyak hullhatnak le.
A hallásvéd meggátolhatja a kezel t abban, hogy
meghallja a figyelmeztet
hangokat. Figyeljen
különösen oda a potenciális veszélyekre a munkaterület
körül és a munkaterületen.
Viseljen vastag anyagból készült hosszú nadrágot,
csizmát és keszty t. Ne vegyen fel laza ruhát, rövid
nadrágot, semmilyen ékszert, illetve ne legyen
mezítláb.
Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy
beakadjon valamilyen mozgó alkatrészbe.
A f véd burkolatra felszerelt kisméret penge a
kitolt szálnak a biztonságos és optimális m ködéshez
szükséges méret re vágására szolgál. Ez a penge
nagyon éles; ne érjen hozzá, különösen a termék
tisztítása közben.
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Mindig ügyeljen rá, hogy semmi ne maradjon a
szell z nyílásokban.
Használat el tt és amennyiben a gépet bármilyen
behatás éri, ellen rizze, hogy az alkatrészek nem
sérültek. A hibás kapcsolókat vagy bármilyen más
sérült alkatrészt egy hivatalos szervizközpontban
megfelel en meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a vágószerelék helyesen
lett felszerelve és biztonságosan rögzítve van.
Ügyeljen rá, hogy minden a véd burkolat, terel lemez
és fogantyú megfelel en fel legyen szerelve és
rögzítve.
Semmilyen módon ne változtassa meg a terméket, mert
azzal növelheti a saját maga vagy mások sérülésének
veszélyét.
Csere esetén csak a gyártó által el írt csereszálat
használja. Ne használjon semmilyen más vágó
szerelvényt.
Baleset vagy m szaki probléma esetén azonnal
kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az akkumulátort.
Ne használja a készüléket, amíg teljesen ét nem
vizsgálták egy hivatalos szervizközpont
FIGYELMEZTETÉS
Használat el tt mindig gondoskodjon arról, hogy
a véd elemben lev penge megfelel helyzetben,
megfelel en rögzítve legyen.
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
Szállítás vagy tárolás el tt állítsa le a terméket, vegye ki
az akkumulátort, és hagyja leh lni a gépet.
Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a terméket.
A terméket ne tárolja vagy szállítsa beszerelt
akkumulátorokkal; vegye ki ket és gondoskodjon
róluk külön. H vös, száraz és jól szell ztetett,
gyerekekt l elzárt helyiségben tárolja. Ne tárolja olyan
oxidálószerek közelében, mint pl. kerti munkáknál
használatos vegyszerek vagy jégmentesít sók. Ne
tárolja a szabadban.
Szállításkor rögzítse a terméket elmozdulás és
leesés ellen, hogy elkerülje a sérüléseket és a termék
sérülését.
LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA
Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti el írásokkal és
szabályokkal összhangban szállítsa. Az akkumulátorok
küls fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a
címkézésre vonatkozó speciális el írásokat.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessenek
más akkumulátorokhoz vagy vezet anyagokhoz szállítás
közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje
szigetel fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy
szivárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel
a kapcsolatot a továbbítást végz céggel.

KARBANTARTÁS

EN

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS
FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékait és
szerelékeit használja. Ennek gyelmen kívül hagyása
gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a
jótállás elvesztését okozhatja.
FIGYELMEZTETÉS
szervizelés különös gyelmet és hozzáértést igényel, és
csak szakképzett szerel végezheti el. Javasoljuk, hogy a
szervizeléskor a terméket vigye a legközelebbi hivatalos
szervizközpontba javítás céljából. Szervizeléskor csak
azonos cserealkatrészeket használjon.

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási munka
végrehajtása el tt kapcsolja ki a készüléket és vegye
ki az akkucsomagot.
A használati útmutatóban leírt beállításokat és
javításokat Ön is elvégezheti. Az egyéb javításokhoz
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
Csere vágószálként csak a jelen kézikönyvben
a m szaki adatoknál megadott átmér j
nejlon
vágószálat használjon.
Új vágószál kihúzását követ en a beindítás el tt mindig
állítsa vissza a terméket a normális m ködési állásba.
Minden egyes használat után egy puha, száraz ruhával
tisztítsa meg a terméket. A sérült alkatrészeket egy
hivatalos szervizközpontban kell megjavíttatni vagy
kicseréltetni.
Gyakori id közönként ellen rizze a csavaranyák,
csavarok és fejescsavarok megfelel meghúzását,
hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen.
A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban
kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.
A sérült vagy olvashatatlan címkék cseréjéhez vigye
vissza a terméket egy hivatalos szervizközpontba.
FENNMARADÓ KOCKÁZAT
Még a termék rendeltetésszer használata esetén sem
lehet teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényez t. A
gép használata során a következ veszélyek merülhetnek
fel, és a kezel nek különösen oda kell gyelnie az alábbiak
elkerülésére:
A vibráció sérüléseket okozhat.
 A terméket az arra szolgáló fogantyúknál tartsa,
és korlátozza a munkaid t és a vibrációnak való
kitettséget.
A zajnak való kitettség halláskárosodást okoz.
 Viseljen hallásvéd t és korlátozza a zajnak való
kitettséget.
Repül törmelék okozta sérülés.
 Mindig viseljen szemvéd t.

Arról számoltak be, hogy a kéziszerszámok használata
során
fellép
vibráció
bizonyos
személyeknél
hozzájárulhat
az
úgynevezett
Raynaud-szindróma
(Raynauds Syndrome) nev
állapot kialakulásához.
A tünetei lehetnek: az ujjak zsibbadása, elfehéredése,
szúrások érzése, amelyek hidegnek kitéve gyakran
feler södnek. Az örökl d tényez k, a hidegnek kitettség
és verejtékezés, a diéta, a dohányzás és munka közben
alkalmazott fogások valószín leg mind hozzájárulhatnak
ezen tünetek megjelenéséhez. A vibráció hatásainak
csökkentése érdekében a kezel nek be kell tartani az
alábbi óvintézkedéseket:
Hideg id ben tartsa melegen a testét. A termék
használatakor viseljen keszty t a kéz és a csukló
melegen tartásához. Arról számoltak be, hogy a hideg
id járásnak fontos szerepe van a Raynaud-szindróma
kialakulásában.
Bizonyos id tartamú használat után mindig végezzen
gyakorlatokat a vérkeringés javításához.
Gyakran tartson munkaszünetet. Korlátozza a napi
munkaid t.
Ha ezen állapot bármelyik tünetét tapasztalja, azonnal
hagyja abba a munkát, és tájékoztassa az orvosát a
tünetekr l.
FIGYELMEZTETÉS
Hosszabb használat sérülést okozhat. Ha a gépet
hosszú id n át kell használnia, tartson gyakran szünetet.

ISMERJE MEG A TERMÉKET
Lásd 105. oldal.
Részegységek
1. Indító retesz
2. Hátsó fogantyú
3. Be-/kikapcsoló kioldó
4. Szegélyez gomb
5. Fels tengely
6. Akkumulátortölt
7. Akkumulátor reteszel gomb
8. Akkumulátor
9. Orsófedél
10. Orsó
11. Kis nyílás
12. Csúszka
13. Biztonsági véd burkolat
14. Vágószál
15. Vágókés
16. Alsó tengely
17. Elüls fogantyú
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SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN
A termék használata el tt olvassa el
és értse meg a kezelési útmutatóban
leírtakat, és tartsa be az összes
gyelmeztet és biztonsági utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

Figyeljen a kivetett vagy repül
tárgyakra. Az összes nézel d ,
különösen a gyerekek és a háziállatok,
legyenek legalább 15 m-es távolságra a
használati területt l.

FIGYELEMFELHÍVÁS

FIGYELEMFELHÍVÁS

Viseljen véd szemüveget

Egy potenciálisan bekövetkez
veszélyes helyzetet jelez,
amit, ha nem el znek meg,
halált vagy komoly sérülést
eredményezhet.
Egy potenciálisan veszélyes
helyzetet jelez, ami, ha
nem el zik meg, kisebb
vagy mérsékelt sérülést
eredményezhet.
(Biztonsági gyelmeztet
szimbólum nélkül) Egy olyan
helyzetet jelez, ami anyagi kárt
eredményezhet.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Viseljen fülvéd t
Ne használjon fém kés(eke)t a
terméken.
Ne tegye ki es nek, és ne használja
nedves környezetben.

Külön értékesített alkatrészek és
kiegészít k

Megjegyzés

Figyelem
Tartsa a kezeit távol a késekt l.

A kiselejtezett elektromos termékeket
nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Ezeket újra kell
hasznosítani, ha van rá lehet ség.
Az újrahasznosítással kapcsolatban
érdekl djön a helyi önkormányzatnál
vagy a termék forgalmazójánál.
Garantált hangteljesítményszint
Ez a szerszám minden, a vásárlás
európai uniós országában hatályos
szabványnak megfelel.
Eurázsiai megfelel ségi jelzés.

Ukrajnai megfelel ségi nyilatkozat

A következ jelöl szavak és jelentések arra szolgálnak,
hogy megmagyarázzák a termékkel kapcsolatos
veszélyességi szinteket.

VESZÉLY
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Egy bekövetkez veszélyes
helyzetet jelez, ami, ha nem
el zik meg, halált vagy komoly
sérülést eredményez.

