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Important! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and 
operating the product.

Attention! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d’assembler, 
d’entretenir et d’utiliser le produit.

Achtung! Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen 
in dieser Anleitung lesen.

¡Atención! Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el 
mantenimiento y de utilizar este producto

Attenzione! 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.

Let op! Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product 
monteert, onderhoudt en gebruikt.

Atenção! É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação 
do aparelho.

OBS! Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder 
og betjener produktet.

Observera! Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av 
produkten.

Huomio! On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Advarsel! Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk 

av produktet

Uwaga!

uvedené v tomto návodu.
Figyelem!

operarea produsului.

Tähtis! Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud 
juhised kindlasti läbi lugeda.

Upozorenje!

Pomembno!

Upzornenie!
návode.

Önemli!
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Az akkumulátoros sövényvágó kifejlesztésekor a 
biztonságot, a teljesítményt és a megbízhatóságot tartottuk 
szem el tt.

RENDELTETÉSSZER  HASZNÁLAT

A vezeték nélküli sövénynyíró csak kültéren használható. 
Biztonsági okokból a terméket kétkezes m ködtetéssel 
megfelel  ellen rzés alatt kell tartani.

A termék otthoni vagy háztartási használatra készült. A 
termék sövény, cserje és más hasonló növényzet vágására 
és nyírására szolgál. Száraz, jól megvilágított környezetben 
kell használni. 

A terméket nem f , fák vagy ágak vágására tervezték.

Semmilyen más célra ne használja.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ 
ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPRE VONATKOZÓAN

  FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el, illetve tekintse meg a termékhez 
biztosított minden biztonsági figyelmeztetést, 
illusztrációt és m szaki leírást. A  gyelmeztetések és 
utasítások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet 
és/vagy súlyos sérülést eredményezhet. 

rizze meg ezeket a  gyelmeztetéseket és utasításokat 
a kés bbi tájékozódásra is.

A  gyelmeztetésekben a �szerszámgép� kifejezés 
az elektromos hálózatról (kábellel) m ködtetett vagy 
akkumulátorról (kábel nélkül) m ködtetett gépet jelenti.

A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

 Gondoskodjon a munkaterület rendszeres 
takarításáról és kell  megvilágításáról. A rendetlen 
vagy sötét munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

 Ne használjon elektromos szerszámokat 
robbanásveszélyes környezetben, például 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok közelében. 
Az elektromos szerszám motorjából származó szikra 
tüzet és robbanást okozhat.

 Tartsa távol a gyermekeket, a többi személyt 
és a háziállatokat az elektromos szerszámot 
igényl  munkálatok végzése alatt. A gyermekek 
és más személyek elvonhatják a figyelmét, és emiatt 
elveszítheti a szerszám felett az uralmát.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI EL ÍRÁSOK

 Az elektromos szerszám csatlakozóvillája meg 
kell hogy feleljen a dugaszoló aljzatnak. Soha ne 
alakítsa át / ne módosítsa a csatlakozó dugaszt. 
Soha ne használjon adaptert földelt elektromos 
szerszámokkal. Ezáltal elkerülheti az áramütés 
veszélyét.

 Kerülje a földel  (testel ) felületekkel való bármilyen 
érintkezést (például cs vezeték, radiátor, gáz-vagy 
villanyt zhely, h t szekrény stb.). Az áramütés 
veszélye n  azzal, ha testének valamely része földelt 
(testel ) felülethez ér.

 Elektromos szerszámot ne tegyen ki es nek vagy 
párának, nedvességnek. Az áramütés veszélye 
megn , ha a víz az elektromos szerszámba megy.

 Ügyeljen arra, hogy az elektromos hálózati 
tápvezeték mindig jó állapotban legyen. Soha ne 
tartsa a szerszámot a tápvezetékénél fogva, illetve 
soha ne a zsinórnál fogva húzza ki azt a hálózati 
aljzatból. Tartsa távol a hálózati tápvezetéket 
h forrásoktól, olajos dolgoktól, éles peremekt l 
/ tárgyaktól és mozgásban lév  részekt l. Az 
áramütés veszélye megn , ha a vezeték sérült ill. össze 
van gubancolva.

 Ha a szabadban dolgozik, kizárólag kültéri 
használatra gyártott és jóváhagyott hosszabbítót 
vegyen igénybe. Ezáltal elkerülheti az áramütés 
veszélyét.

 Amennyiben mégis elkerülhetetlen, hogy 
nedves / párás környezetben dolgozzon, akkor 
csatlakoztassa a szerszámot olyan hálózatra, 
amelyben maradékáram-m ködtetés  áramvéd -
kapcsoló (ÁVK-RCD) van. Az ÁVK használata 
nagyban csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

 Mindig óvatosan és körültekint en cselekedjen, 
gy z djön meg a jó ítél képességér l, ha 
elektromos szerszámot használ. Ne használja az 
elektromos szerszámot, ha fáradt, szeszes italt vagy 
kábítószert fogyasztott, illetve ha orvosságot szed. 
Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is 
elegend  ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.

 Használjon véd felszerelést. Használjon mindig 
valamilyen biztonsági eszközt a szem védelmére. 
Amennyiben a körülmények megkívánják, hordjon 
porvéd  maszkot, csúszásgátló talppal ellátott cip t, 
sisakot és hallásvéd  eszközt (fülvéd t, füldugót) is 
a súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése 
érdekében.

 Kerülje a szerszám véletlenszer  beindítását. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló �ki� 
állásban van, miel tt a szerszámot a dugaszoló 
aljzathoz csatlakoztatja vagy akkumulátort helyez 
bele, és hasonlóképp, ha kezébe veszi vagy 
áthelyezi / szállítja a szerszámot. A balesetveszély 
elkerülése érdekében soha ne helyezze át / szállítsa a 
szerszámot úgy, hogy ujja a ravaszon van, valamint ne 
csatlakoztassa azt / ne helyezzen bele akkumulátort, 
ha a kapcsoló �be� állásban van.

 Távolítsa el a beállítókulcsokat a szerszámról, 
miel tt bekapcsolja. A szerszám valamely mozgó 
részére rögzül  csavarkulcs súlyos testi sérüléssel járó 
balesetet okozhat.

 Ügyeljen arra, hogy munka közben mindig stabilan, 
egyensúlyban álljon. Álljon fél-terpesz állásban, és 
ne nyújtsa túl messze a karját. A stabil munkapozíció 
hozzásegíti ahhoz, hogy jobban uralma alatt tartsa a 
szerszámot, és nagyobb biztonsággal védje ki a nem 
várt eseményeket.

 A munkának megfelel  ruházatot viseljen. Munka 
közben ne hordjon b  ruhát és ékszert. Haját és 
ruháját tartsa távol a mozgó alkatrészekt l. A b  
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ruhát, az ékszert és a hosszú hajat a szerszám mozgó 
részei bekaphatják.

 Ha a szerszámhoz porelszívó eszköz van 
mellékelve, ügyeljen arra, hogy azt megfelel képp 
szerelje fel és használja. Ezáltal jelent sen csökken 
a baleset veszélye.

 A gyakori szerszámhasználat során megszerzett 
ismereteit l ne legyen öntelt, és ne hagyja 
figyelmen kívül a biztonsági irányelveket. Egy 
gondatlan cselekedet súlyos sérülést okozhat a 
másodperc törtrésze alatt.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS 
KARBANTARTÁSA

 Ne er ltesse a szerszámot. Mindig az elvégzend  
munkának megfelel  eszközt használja. Az 
elektromos szerszám hatékonysága, valamint 
az igénybevétel biztonsága akkor maximális, ha 
rendeltetésének és teljesítményének megfelel en 
használja.

 Ne használja az elektromos szerszámot, ha a be 
-ki kapcsológomb nem teszi lehet vé a szerszám 
bekapcsolását illetve leállítását. Egy olyan szerszám, 
amelyet nem lehet megfelel képp be-és kikapcsolni, az 
veszélyes, és feltétlenül meg kell javíttatni.

 Bármilyen módosítás, a tartozékok cseréje vagy 
tárolás el tt húzza ki a dugót az áramforrásból és/
vagy vegye le az akkucsomagot (ha leválasztható) 
a szerszámgépr l. Ezáltal jelent sen csökkenti a 
szerszám véletlenszer  beindításának veszélyét.

 Az elektromos szerszámot gyermekek számára nem 
hozzáférhet  helyen kell tárolni. Ne hagyja, hogy 
olyan személyek használják a szerszámot, akik nem 
ismerik a m ködését, vagy nincsenek tudomással a 
biztonsági el írásokról. Tapasztalatlan kezek között 
az elektromos szerszámok veszélyesek lehetnek.

 A szerszámgépeket és a tartozékait tartsa karban. 
Ellen rizze a mozgó alkatrészek beállítását. 
Ellen rizze, hogy egyetlen alkatelem sem tört 
el. Ellen rizze az összes alkatrész felszerelését 
/ illeszkedését és minden egyéb körülményt, 
ami befolyásolhatja a szerszám m ködését. Ha 
meghibásodást észlel, javíttassa meg a szerszámot, 
miel tt újra használatba veszi. Számos baleset a 
szerszámok nem megfelel  karbantartására vezethet  
vissza.

 Ügyeljen arra, a vágószerszámok mindig tiszták és 
élesek legyenek. Ha a vágószerszám éle jól meg van 
élesítve és tiszta, akkor kevésbé hajlamos arra, hogy 
beszoruljon / megakadjon, így jobban megtarthatja 
uralmát a szerszám felett.

 Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a 
szerszámfejeket stb. a jelen használati utasításoknak 
megfelel en, a használati feltételeknek ill. a kívánt 
alkalmazásnak a figyelembevételével használja. 
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az 
elektromos szerszámokat kizárólag olyan munkálatokra 
használja, amelyre azokat tervezték / fejlesztették.

 A fogantyúkat és fogófelületeket tartsa szárazon, 
tisztán, olajtól és zsírtól mentesen. A csúszós 
fogantyúk és fogófelületek miatt nem lehet 
biztonságosan kezelni és vezérelni a szerszámot 
váratlan helyzetekben.

A VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ 
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI EL ÍRÁSOK

 Kizárólag a gyártó által el írt tölt vel töltse a 
szerszám akkumulátorát. Az el írástól eltér  típusú, 
nem az akkumulátorhoz való tölt  használata tüzet 
okozhat.

 Egy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámhoz 
csak az adott, neki megfelel , speciális akkumulátor 
használható. Bármilyen más típusú akkumulátor 
használata tüzet okozhat.

 A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol 
az olyan fémtárgyaktól, mint pl. gémkapocs, 
pénzérme, kulcs, csavar, szög és bármilyen olyan 
tárgy, mely rövidre zárhatja az akkumulátor sarkait. 
Az akkumulátor saruinak (csatlakozó sarkainak) rövidre 
zárása égési sérüléseket és tüzet idézhet el .

 Kerüljön bármiféle kontaktust, érintkezést az 
akkumulátorfolyadékkal, abban az esetben, ha a 
túlzott használat következtében szivárogni kezdene. 
Amennyiben ez mégis megtörténne, öblítse le az 
érintett felületet tiszta, b  vízzel. Ha a folyadék 
szembe került, forduljon ezek után orvoshoz is. Az 
akkumulátorból kikerül  folyadék irritációt válthat ki, és 
égési sérüléseket okozhat.

 Ne használjon sérült vagy módosított akkucsomagot 
vagy szerszámot. A sérült vagy módosított 
akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami 
tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

 Az akkucsomagot vagy a szerszámot ne tegye 
ki t z vagy túl magas h mérséklet hatásának. Ha 
mégis így tesz (t z, 130°C feletti h mérséklet), az 
robbanást okozhat.

 Kövessen minden töltési utasítást, és ne töltse az 
akkucsomagot vagy szerszámot az útmutatóban 
megadott h mérséklettartományon kívül. A helytelen 
vagy a megadott tartományon kívüli h mérsékleteken 
végzett töltés sérülést okozhat az akkumulátornak, és 
növelheti a t z kockázatát.

KARBANTARTÁS

 A javítási munkálatokat egy olyan, erre képzett 
szakemberre kell bízni, aki kizárólag eredeti 
cserealkatrészeket használ. Az elektromos 
szerszámot így teljes biztonságban tudja majd 
használni.

 A sérült akkucsomagokat soha ne próbálja 
megjavítani. Ilyet csak a gyártó vagy hivatalos 
szolgáltatók végezhetnek.

A VEZETÉK NÉLKÜLI SÖVÉNYNYÍRÓ 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

 Minden testrészét tartsa távol a vágókést l. Ne 
távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a levágni 
kívánt anyagot mozgó kések mellett. Az elakadt 
anyagtól való megtisztításkor ügyeljen arra, hogy 
a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen. A termékek 
használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is 
súlyos személyi sérüléshez vezethet.

 A sövényvágót a fogantyúnál fogva, leállított 
vágókéssel szállítsa. A sövényvágó szállításakor 
vagy tárolásakor mindig rakja fel a vágóeszköz 
burkolatát. A sövényvágó helyes kezelése 
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lecsökkenti a vágókések okozta személyi sérülések 
bekövetkeztének lehet ségét.

 A szerszámgépeket mindig a szigetel  
fogófelületeiknél fogja, mert a vágóeszköz rejtett 
vezetékbe vagy a saját kábelébe vághat. Az �él � 
vezetékkel érintkez  vágóeszköz következtében 
a szerszám fém alkatrészei áram alá kerülhetnek, 
minek következtében a kezel t áramütés érheti.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 Egyes régiókban olyan el írások érvényesek, 
amelyek korlátozzák a termék használatát. További 
információért forduljon a helyi önkormányzathoz. 
Olvassa el az összes utasítást

 A használat el tt tisztítsa meg a munkaterületet. 
Távolítsa el az összes tárgyat, például a kábeleket, 
lámpákat, drótokat vagy zsinórokat, amelyek 
kirepülhetnek vagy beakadhatnak a vágókésbe.

 Ellen rizze a sövényt idegen tárgyak, pl. drótkerítés 
tekintetében.

 Különösen óvatos legyen, amikor a terméket kerítés, 
oszlopok, épületek vagy egyéb mozdíthatatlan tárgyak 
mellett használja.

 Figyeljen a kivetett tárgyakra. A nézel d ket, 
gyerekeket és a háziállatokat tartsa 15 m távolságban 
a munkaterülett l. Állítsa le a terméket, ha bárki belép 
a területre.

 Ne engedje, hogy gyerekek vagy megfelel  gyakorlattal 
nem rendelkez  személyek használják a terméket.

 Ne használja a terméket rossz fényviszonyok között. 
A kezel nek tiszta rálátással kell rendelkeznie a 
munkaterületre, hogy azonosíthassa a potenciális 
veszélyeket.

 A gép használatakor mindig ügyeljen rá, hogy minden 
fogantyú és véd burkolat fel legyen szerelve. Soha ne 
használjon hiányosan, vagy olyan terméket, melyen 
jogosulatlan módosítást hajtottak végre.

 Minden használat el tt ellen rizze, hogy az összes 
kezel szerv és biztonsági eszköz megfelel en 
m ködik. Ne használja a gépet, ha a f kapcsoló nem 
állítja le a motort.

 Minden használat el tt vizsgálja át a gépet. Keressen 
meglazult köt elemeket, ügyeljen rá, hogy minden 
a véd burkolat és fogantyú megfelel en fel legyen 
szerelve és rögzítve. Használat el tt cserélje ki az 
összes sérült alkatrészt. Ellen rizze az akkumulátor 
szivárgását.

 Ne alakítsa át a terméket semmilyen módon.

 Viseljen teljes szem- és fülvéd t a termék használata 
közben. Kötelez  a fejvéd  viselete, ha olyan területen 
dolgozik, ahol tárgyak hullhatnak le.

 Viseljen vastag anyagból készült hosszú nadrágot, 
csizmát és keszty t. Ne vegyen fel laza ruhát, 
rövidnadrágot, illetve semmilyen ékszert. Ne használja 
a terméket mezítláb.

 Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy 
beakadjon valamilyen mozgó alkatrészbe.

 Fülvéd  viseletekor csak korlátozottan hallja a 
figyelmeztetéseket (riasztást vagy kiáltást). A 

kezel nek jobban oda kell figyelnie arra, hogy mi folyik 
a munkaterületen.

 Hasonló gépek egymás közelében történ  használata 
növeli a halláskárosodás veszélyét, valamint annak 
veszélyét, hogy más személyek lépnek be az Ön 
munkaterületére.

 Ne használja a sövényvágót, ha fáradt, beteg, illetve 
alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt van.

 Stabilan álljon és vegyen fel megfelel  egyensúlyt. 
Ne hajoljon ki túlságosan. A túlzott kinyúlás 
egyensúlyvesztést és súlyos sérülést eredményezhet.

 A testrészeit tartsa távol a mozgó alkatrészekt l.

 A gép bekapcsolása el tt gy z djön meg róla, hogy a 
vágókések semmivel nem fognak érintkezni.

 M ködtetése közben mindig stabilan, mindkét kezével 
fogja a terméket a két fogantyúnál. Ügyeljen rá, hogy 
a használati helyzet biztonságos és stabil legyen. A 
gyártó nem javasolja fellép k vagy létrák használatát. 
Ha a magasban kell vágni, használjon nagyobb 
hatótávolságú gépet.

 A kések élesek. A késszerelvény kezelésekor viseljen 
csúszásmentes, nehéz igénybevételre tervezett 
véd keszty t. Az ujjait vagy a kezét ne tegye a 
kések közé vagy bármilyen más pozícióba, ahol 
becsíp dhetnek vagy levághatja azokat. Ne érjen 
a késhez és ne szervizelje a gépet addig, amíg az 
akkumulátort el nem távolította.

Kapcsolja ki a terméket, vegye ki az 
akkumulátorcsomagot, és hagyja mindkett t leh lni. 
Ellen rizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt:

 miel tt a vágóeszköz munkahelyzetét beállítja
 szervizelés el tt
 az eltöm dés eltávolítása el tt
 ellen rzés, karbantartás vagy a gépen végzett 

bármilyen m velet megkezdése el tt
 kiegészít k cseréje el tt
 miel tt magára hagyná a terméket
 miel tt a sérülést ellen rizné, miután hozzáüt dött 

az eszköz egy tárgyhoz
 karbantartás el tt
 ha a gép szokatlanul kezd rezegni

 Ne er ltesse a terméket nagyon s r  bozóton. Ez a 
kések beakadását és a lelassulását okozhatja. Ha a 
kés lelassult, csökkentse a haladási sebességét.

 Ne próbáljon olyan ágakat vagy tüskéket elvágni, 
amelyek vastagabbak 22 mm-nél, és olyanokat 
sem, amiket nem lehet �megetetni� a vágókéssel. A 
vastagabb ágakat egy kézif rész vagy ágazóf rész 
segítségével vágja le.

 Ne használja a készüléket sérült vagy er sen kopott 
késekkel.

  FIGYELMEZTETÉS

Ha a gép leesett, er s ütést kapott vagy rendellenesen 
kezd vibrálni, azonnal állítsa le a gépet, és vizsgálja 
át sérülések tekintetében vagy azonosítsa a vibráció 
okát. Minden sérülést hivatalos szervizközpontban kell 
megjavíttatni vagy kicseréltetni.
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AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍT  BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEI

  FIGYELMEZTETÉS

A rövidzárlat általi t z, sérülések vagy 
termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a 
szerszámot, a cserélhet  akkut vagy a tölt készüléket 
folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak 
folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozív 
hatású vagy vezet képes folyadékok, mint pl. a sós víz, 
bizonyos vegyi anyagok, fehérít k vagy fehérít  tartalmú 
termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

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. 
H vös, száraz és jól szell ztetett, gyerekekt l elzárt 
helyiségben tárolja. Az extra biztonság érdekében 
az akkumulátort a termékt l külön tárolja. A terméket 
tartsa távol a korrodáló szerekt l, például kerti 
vegyszerekt l vagy a jégmentesít  sótól. Ne tárolja a 
terméket kültéren.

 A gép tárolásakor vagy szállításkor helyezze fel a 
késvéd  burkolatot a késre.

 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

  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. A terméket 
csak engedéllyel rendelkez  szervizben javíttassa. 
Szervizeléskor csak eredeti, gyártó által el állított 
cserealkatrészeket használjon.

 Beállítás, karbantartás és tisztítás el tt vegye ki az 
akkumulátort.

 Ön csak a használati útmutatóban leírt beállításokat 
és javításokat végezheti el. További javításokért 
vagy tanácsért kérjen segítséget egy hivatalos 
szervizközpontban.

 Minden egyes használat után egy puha, száraz ruhával 
tisztítsa meg a terméket.

 Egy kemény kefével minden használat után tisztítsa 
meg a kést a hulladékoktól, majd a késvéd  
felszerelése el tt kenjen rá rozsdásodásgátlót. A gyártó 
azt javasolja, hogy permetezhet  rozsdásodásgátlót 
és ken anyagot vigyen fel egyenletes rétegben, mert 
azzal meggátolhatja a késsel való érintkezés miatti 
személyi sérüléseket. A megfelel  permetezhet  
termékr l kérdezze a helyi hivatalos szervizközpontot.

 Szükség esetén a fenti módszer használata el tt 
enyhén olajozza be a pengéket.

 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.

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:

 Vágóeszközökkel való érintkezés okozta sérülés
 � A kések vágás közben nem fedhet k le 

véd burkolattal. A késekkel való érintkezés súlyos 
sérülést okozhat. A kést önmagától és másoktól 
tartsa távol. Ha nem vág a termékkel, takarja le a 
késvéd  burkolattal.

 A vibráció sérüléseket okozhat
 � Mindig a munkához megfelel  célszerszámot 

használja, használja a gépre szerelt fogantyúkat, 
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

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

Arról számoltak be, hogy a kéziszerszámok használata 
során fellép  vibráció bizonyos személyeknél 
hozzájárulhat az úgynevezett Raynaud-szindróma 
(Raynaud�s 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 
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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 136. oldal.

RÉSZEGYSÉGEK

1. Kés
2. HEDGESWEEPTM hulladéksepr
3. Véd lemez
4. Kezel  jelenléte kapcsoló
5. Elüls  fogantyú
6. Fogantyú forgását lezáró gomb
7. Kioldó
8. Hátsó fogantyú
9. Tölt
10. Akkumulátor reteszel  gomb
11. Akkumulátor
12. Késvéd

SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN

Biztonsági  gyelmeztetés

A gép bekapcsolása el tt  gyelmesen 
olvassa el az útmutatót.

Viseljen fülvéd t

Viseljen véd szemüveget

Használat közben mindig két kézzel 
fogja a sövényvágót.

Viseljen nem csúszós, nehéz 
igénybevételre tervezett keszty t.

A súlyos sérülések elkerülése végett ne 
érintse meg a vágókéseket.

Ne tegye ki es nek, és ne használja 
nedves környezetben.

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

Ez a szerszám minden, a vásárlás 
európai uniós országában hatályos 
szabványnak megfelel.

Eurázsiai megfelel ségi jelzés

Ukrajnai megfelel ségi nyilatkozat

94
A címkén látható garantált 
hangteljesítményszint 94 dB.

 

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.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Külön értékesített alkatrészek és 
kiegészít k

Megjegyzés

Figyelem

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

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

 FIGYELMEZTETÉS
Egy potenciálisan bekövetkez  veszélyes helyzetet 
jelez, amit, ha nem el znek meg, halált vagy komoly 
sérülést eredményezhet.

 FIGYELEMFELHÍVÁS
Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ami, 
ha nem el zik meg, kisebb vagy mérsékelt sérülést 
eredményezhet.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Biztonsági figyelmeztet  szimbólum nélkül

Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi kárt 
eredményezhet.


