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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!



A hibrid f nyíró tervezésekor a biztonság, 
a teljesítmény és a megbízhatóság voltak a 
legfontosabb szempontok.

RENDELTETÉSSZER  HASZNÁLAT

A termék kizárólag a szabadban használható.

A termék kizárólag otthoni f nyírásra alkalmas. 
A vágókésnek nagyjából párhuzamosan 
kell forognia a talajfelszínnel, amelyen tolja 
a f nyírót. F nyírás közben mind a négy 
keréknek érintkeznie kell a talajjal. A f nyíró 
mögött gyalogló tempóban kell haladni, a 
f nyírót tolva.

A termék nem m ködtethet , ha a kerekek 
nincsenek a talajon. Nem szabad húzni 
vagy rajta utazni. Az otthoni pázsiton kívül 
semmi más nyírására vagy vágására nem 
használható.

Semmilyen más célra ne használja.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK

  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

Csak a jelen gépkönyvben el írt 
akkumulátorcsomagokkal használja 
a terméket. Akkumulátoros gépek 
használatakor a t z, az akkumulátor 
szivárgása és a személyi sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében 
mindig be kell tartani az alapvet  biztonsági 
óvintézkedéseket.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG
 A készülék képes kezek és lábak 

amputálására, tárgyak elhajítására. Az 
összes biztonsági utasítás figyelmen 
kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált 
eredményezhet.

 Legyen tisztában a termék kezel szerveivel 
és helyes használatával.

 Ne hagyja, hogy gyerekek vagy 
csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi 
képességgel rendelkez  személyek, vagy 
az utasításokat nem ismer  személyek 
m ködtessék, tisztítsák vagy karbantartsák 
a terméket. A helyi el írások korlátozhatják 
a kezel  életkorát. A gyerekekre oda kell 
figyelni, nehogy játsszanak a termékkel.

 Az egység m ködtetésekor legyen mindig 
éber, figyeljen arra, amit csinál és használja 
a józan eszét. Ne használja a terméket, ha 
fáradt, beteg vagy alkohol, gyógyszerek, 
illetve más tudatmódosítók hatása alatt áll. 
Ha a gép használata közben nem figyel 
oda arra, amit csinál, az súlyos személyi 
sérüléshez vezethet.

 Nehéz, hosszú nadrágot viseljen, hosszú 
ujjú fels t és kemény, csúszásmentes 
lábbelit. Ne viseljen rövidnadrágot és 
szandált, illetve ne legyen mezítláb. 
Kerülje a b  ruhák viseletét, vagy amelyb l 
kábelek vagy madzagok lógnak ki.

 Mindig viseljen oldalellenz vel rendelkez  
véd sisakot. 

 Mindig biztosan támaszkodjon meg, f leg 
a lejt kön. Stabilan álljon és vegyen fel 
megfelel  egyensúlyt. Gyalogoljon, ne 
fusson.

 A leejt kön keresztbe használja a terméket, 
soha ne felfelé és lefelé haladva. A leejt n 
való irányváltás közben legyen különösen 
óvatos.

 Ne használja a terméket mélyedések, 
árkok, túlzottan meredek lejt k vagy 
töltések közelében. A nem stabil tartás 
csúszási vagy esési balesetet okozhat.

MUNKATERÜLET
 Ne használja a terméket, miközben 

emberek, különösen gyerekek vagy 
háziállatok vannak a termék 15 méteres 
környezetében, a késsel való érintkezés 
miatti kivet dés okozta veszélyek miatt.

 A f nyíró kése által eltalált tárgyak 
súlyos személyi sérüléseket okozhatnak. 
Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a 
gépet használni szeretné, és távolítson 
el minden követ, fadarabot, fémdarabot, 
drótot, csontot, játékot vagy más idegen 
tárgyat. Ne feledje, hogy a szálak vagy 
vezetékek beakadhatnak a vágókésbe.

 Nappal vagy jó mesterséges 
megvilágításnál használja a terméket.
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 A gépet ne m ködtesse robbanásveszélyes 
környezetben, például robbanásveszélyes 
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. 
A gépben szikrák keletkezhetnek, amik 
begyújthatják a port vagy a g zöket.

 Ne használja a gépet vizes f ben vagy 
es ben.

 Ne használja a terméket, ha villámlás 
veszélye áll fenn.

 Jegyezze meg, hogy a kezel  vagy a 
felhasználó felel s a más embereknek 
vagy tulajdonuknak okozott veszélyekért 
vagy balesetekért.

 Tragikus balesetek fordulhatnak el , ha 
a kezel  nem veszi észre a gyerekek 
jelenlétét. A gyerekeknek figyelmét felkelti 
a gép és a f nyírás. Ne feltételezze azt, 
hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol 
utoljára látta ket.

 Tartsa távol a gyerekeket a f nyírási 
területt l, az értük felel s feln tt vagy 
másik személy látható felügyelete alatt. 
Figyeljen oda és állítsa le a terméket, ha 
egy gyerek lép be a területre.

 Vak sarkok, bokrok, fák vagy egyéb 
tárgyak, pl. a látást korlátozó belógó bokrok 
megközelítésekor rendkívül óvatos legyen.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

 A dugasznak illeszkednie kell az aljzathoz. 
Semmilyen módon ne módosítsa a 
dugaszt. A földelt elektromos gépekhez 
ne használjon adapter dugaszt. A nem 
módosított és illeszked  dugasz csökkenti 
az áramütés kockázatát.

 Kerülje el a véletlen bekapcsolást. A termék 
elektromos hálózatba való csatlakoztatása 
el tt mindig ellen rizze, hogy a kapcsoló 
kikapcsolt állásban van. Az elektromos 
hálózatba kapcsolt terméket ne szállítsa 
úgy, hogy az ujja a kapcsolón van.

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, 
mint például csövekkel, radiátorokkal 
és h t kkel. Megnöveli az áramütés 
kockázatát, ha a teste földeltté válik.

 Ne tegye ki a terméket es nek vagy nedves 
környezet hatásának. A készülékbe bejutó 
víz növeli az áramütés kockázatát.

 A készüléket egy 30 mA-nél nem nagyobb 
kioldóáramú áram-véd kapcsolóval (RCD) 
kell felszerelni.

 Használat el tt ellen rizze a táp- és 
hosszabbító kábelt sérülések vagy 
elöregedés tekintetében. Ha használat 
közben a tápkábel megsérült, azonnal 
húzza ki a kábelt az elektromos hálózati 
aljzatból. Az elektromos hálózatról való 
leválasztás el tt ne érjen a kábelhez. Ne 
használja a gépet, ha a tápkábel károsodott 
vagy elhasználódott.

 Ha hosszabbító kábelt kell használnia, 
ügyeljen arra, hogy az kültéri használatra 
alkalmas és a termék meghajtásához 
elégséges teljesítmény  legyen. A 
hosszabbító kábelnek �H05 RN F� vagy 
�H05 VV F� jelöléssel kell rendelkeznie. 
Minden használat el tt ellen rizze 
sérülések tekintetében, használat közben 
mindig tekerje szét, mert az összetekert 
kábel túlmelegedhet. A sérült hosszabbító 
kábeleket tilos megjavítani, azokat azonos 
típusúra kell kicserélni.

 Ügyeljen rá, hogy a tápkábel úgy legyen 
elvezetve, hogy azt ne vágják el a 
vágószerszámok, arra ne lépjenek rá, ne 
botoljanak el benne, és más módon se 
károsítsák vagy feszítsék meg.

 Ne fogja meg és ne szállítsa a terméket az 
elektromos kábelnél fogva.

 A hálózatról való leválasztásakor soha ne 
a tápkábelt húzza.

 H t l, olajtól és éles szélekt l tartsa távol 
a tápkábelt.

 Ellen rizze, hogy a hálózati feszültség 
megfelel  a termékhez. A termék 
m ködési feszültsége az adattáblán van 
feltüntetve. A terméket ne csatlakoztassa 
olyan váltóáramú feszültséghez, amely 
különbözik ett l a feszültségt l.

 Mindig figyeljen oda arra, hogy a fogantyú 
és a f nyíró közötti kábel ne akadjon be, ne 
csíp djön be és máshogy se károsodjon a 
kar összeszerelésekor vagy lehajtásakor. 
Tilos a f nyírót áram alá helyezni, ha ez a 
kábel megsérült. Javításra vigye vissza a 
terméket egy hivatalos szervizközpontba.
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AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP 
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

 Olvassa el, értse meg és mindig tartsa be 
az akkumulátorhoz és a tölt höz mellékelt 
biztonsági el írásokat. Ennek elmulasztása 
áramütést, tüzet vagy más veszélyes 
szituációkat eredményezhet. A jöv beni 
felhasználásra az összes útmutatót tartsa 
együtt, biztonságos helyen.

 Az akkumulátorral m köd  gépeket 
nem kell az elektromos hálózathoz 
csatlakoztatni, azok mindig készen állnak 
a használatra. Távolítsa el az áramtalanító 
kulcsot, amikor nem használja a terméket.

 Bármilyen beállítás, tisztítás vagy anyag 
gépb l történ  eltávolítás el tt vegye ki az 
akkumulátort a gépb l.

 Az akkumulátor behelyezése el tt 
ellen rizze, hogy a áramtalanító kulcs ki 
van véve.

 Az akkumulátort csak a gyártó által 
meghatározott tölt vel töltse fel. Tölt  
használata nem kompatibilis akkumulátorral 
akár t zveszélyt is okozhat. Az akkumulátort 
csak a hozzá adott tölt vel töltse.

 A géphez csak a hozzá való akkumulátort 
használja. Más akkumulátorok használata 
t zveszélyt, áramütést vagy személyi 
sérüléseket eredményezhet.

 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 szikrákat, 
tüzet, égéseket vagy robbanást okozhat.

 Az akkumulátoros termékeket vagy az 
akkumulátort ne tegye t z vagy h forrás 
közelébe. Ezzel csökkenti a robbanás és 
az esetleges sérülés kockázatát.

 Ne nyissa fel és ne módosítsa az 
akkumulátort. A kifolyt elektrolit korrodáló, 
és a szem vagy a b r sérülését okozhatja. 
Belélegzéskor mérgez  lehet. 

 Óvja az akkumulátort a nedvességt l és 
a vízt l. Az akkumulátort ne töltse nedves 
vagy vizes helyeken. Ha ezt a szabályt 
betartja, csökkentheti az áramütés 
kockázatát. 

 Az akkumulátor károsodásakor és helytelen 
használata esetén g z szabadulhat ki. 

Biztosítson friss leveg t, és panasz esetén 
forduljon orvoshoz. A g z irritálhatja a 
légz rendszert. 

 Nem ajánlott az akkumulátort meleg 
vagy hideg környezeti feltételek esetén 
járm ben hagyni.

 Ne égesse el az akkumulátort.
 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.

F NYÍRÓ BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK

 Használat el tt mindig vizsgálja át 
vizuálisan a szerszámot, és ellen rizze, 
hogy a kések, a kések csavarjai valamint a 
vágószerelvény nincsenek elhasználódva 
és nem sérültek meg.

 Az egyensúly megtartása érdekében az 
elhasználódott vagy sérült késeket és 
csavarokat teljes készletben cserélje ki.

 A termékre szerelt kés éles. Óvatosan 
járjon el, és viseljen nehéz igénybevételre 
tervezett keszty t a felszerelésükkor, 
cseréjükkor, tisztításukkor vagy a csavarok 
ellen rzésekor.

 A sérült vagy olvashatatlan címkék 
cseréjéhez vigye vissza a terméket egy 
hivatalos szervizközpontba.

 Gyakori id közönként ellen rizze a 
csavaranyák, csavarok és fejescsavarok 
megfelel  meghúzását, hogy a gép 
biztonságos üzemi állapotban legyen.

 Rendszeresen ellen rizze a f gy jt  
kopását, kilyukadását vagy károsodását.

 A termék használata el tt cserélje ki az 
elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.

 A terméket csak úgy szabad beindítani, 
hogy a kezel  a fogantyú mögött, a 
biztonságos zónában tartózkodik. Ne 
indítsa be a terméket, ha:

 nincs mind a négy kereke a talajon
 a f kidobó csúszda kint van, és nem 

védi a f doboz és a f kidobó csúszda 
fedele

 a gép körül álló személyek keze és lába 
nincs távol a vágókések burkolatától
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 Ne m ködtesse a terméket, ha a 
markolaton található be/ki kapcsoló nem 
megfelel en indítja és állítja le a terméket.

 Ne próbálja meg rögzíteni a be/ki 
kapcsolókat BE állásba; ez különösen 
veszélyes.

 Ne er ltesse a terméket. A gép jobban 
teljesít és biztonságosabban dolgozik 
olyan sebesség használatakor, amilyenre 
azt tervezték. 

 Kavicsos felületeken való áthaladáskor 
állítsa le a f nyírót. 

 Ne húzza vissza a terméket, hacsak nem 
elkerülhetetlen. Ha vissza kell húznia a 
gépet egy faltól vagy akadálytól, el ször 
nézzen le és maga mögé, nehogy elessen 
vagy a lábaira húzza a gépet. 

 Állítsa le a motort, és hagyja megállni kést, 
ha a f nyírót a szállításhoz meg kell dönteni 
a nem füves területeken való áthaladáskor, 
valamint amikor a nyírni kívánt területre 
szállítja vagy onnan elviszi a gépet.

 Soha ne m ködtesse a gépet hibás 
véd burkolatokkal vagy véd lemezekkel, 
illetve biztonsági berendezések, például 
felhelyezett terel lemez és/vagy f gy jt  
nélkül.

 Ne döntse meg a terméket, amikor 
bekapcsolja a motort, vagy amikor a motor 
jár. Szükség esetén a könnyebb indításhoz 
a f nyíró eleje legfeljebb 5 cm magasra 
felemelhet . Ehhez nyomja le a tolókart. A 
vágás el tt minden esetben állítsa vissza 
a f nyírót a normál helyzetébe, hogy 
mind a négy kereke a talajon legyen. A 
f nyíró megbillentése szabaddá teszi a 
vágópengéket és növeli annak a veszélyét, 
hogy tárgyak repüljenek ki, illetve véletlenül 
hozzáérjen a vágópengékhez.

 A motort óvatosan és az el írások szerint 
kapcsolja be, és tartsa távol a kezét és a 
lábát a vágópengékt l. Ne helyezze kezét 
vagy lábát a forgó részek alá vagy közelébe.

 Ne emelje fel és ne szállítsa a terméket 
m köd  motorral. 

 Állítsa le a terméket, távolítsa el az 
áramtalanító kulcsot és az akkumulátort 
vagy válassza le az áramforrásról. 
Ellen rizze, hogy minden mozgó rész 
teljesen megállt:

 amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet 
(beleértve a levágott f  kidobását is).

 egy eltöm dés vagy az eldugult 
ürít csúszda tisztítása el tt

 ellen rzés, karbantartás vagy a gépen 
végzett bármilyen m velet megkezdése 
el tt;

 a f tartály eltávolítása el tt vagy a 
f kidobó csúszda fedelének kinyitása 
el tt

 idegen tárgyak eltalálása után; a gép 
újraindítása és m ködtetése el tt 
vizsgálja meg a gépet sérülések 
tekintetében, és szükség esetén 
végezze el a javításokat;

 ha a gép szokatlanul kezd rezegni 
(ellen rizze azonnal).
 � a sérülések, különösen a kések 

vizsgálatakor
 � cserélje ki vagy javítsa meg a sérült 

alkatrészeket
 � ellen rizze és húzza meg a meglazult 

alkatrészeket
 Kerülje a lyukakat, keréknyomokat, köveket 

és más rejtett tárgyakat. Az egyenetlen talaj 
csúszási vagy esési balesetet okozhat.

 Mindig figyeljen oda arra, hogy a motor 
vezérl kábele ne akadjon be, ne csíp djön 
be és máshogy se károsodjon a kar 
összeszerelésekor vagy lehajtásakor.

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.

A TERMÉK JELLEMZ I

TÚLTERHELÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS 
ELLENI VÉDELEM
A termék túlterhelésvédelemmel rendelkezik. 
Túlterhelés észlelésekor a termék 
automatikusan kikapcsol.
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A hálózati és az akkumulátoros üzemmód 
esetében is hajtsa végre a következ  
lépéseket, ha a termék nem m ködik:
1. Néhány másodpercre engedje fel a 

f kapcsoló karokat, és hagyja néhány 
percig leh lni a terméket.

2. A f nyíró ismételt bekapcsolásához 
kövesse a normál beindítási eljárást.

3. Ha a termék még mindig nem kapcsol 
be, helyezze vissza az akkucsomagot 
(csak akkumulátoros üzemmódban).

Ez a vezetékes és az akkumulátoros 
m ködtetésnél is igaz.

Ha a véd berendezés gyakran m ködésbe 
lép, növelje a vágási magasságot, és 
ellen rizze, hogy a kés nem sérült. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, vigye a terméket 
átvizsgálásra egy hivatalos szervizközpontba.

Az akkumulátorban túlmelegedés elleni 
védelem van. Az akkumulátor túl magas 
h mérséklete a szerszám leállását okozza. 
Érintse meg az akkumulátort; amennyiben 
túl meleg, a munka folytatása el tt hagyja 
leh lni. Ha a készülék továbbra sem m ködik, 
töltse fel az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor töltésjelz  
LED-je nem fog világítani, ha az akkumulátor-
védelmi funkció az akkumulátoros tápellátás 
leállását okozta a szerszámban. Kapcsolja 
ki a terméket vagy vegye ki az akkumulátort 
a termékb l, és az akkumulátor-visszajelz  
LED ismét normálisan fog m ködni.

F KAPCSOLÓ KAR

B
A

Nyomja meg a Start gombot, majd szorítsa 
meg a f kapcsoló kart (A/B) a termék 
elindításához. Engedje el a Start gombot 
és szorítsa tovább a f kapcsoló kart a kés 
m ködtetéséhez. A kés leállításához engedje 
el a f kapcsoló kart.

ÁLTALÁNOS F NYÍRÁSI TIPPEK

 Magas f  vágásakor csökkentse a haladási 
sebességet, hogy sokkal hatékonyabban 
tudjon vágni és a levágott f  kiürítse 
megfelel  legyen.

 Ne vágjon nedves füvet; rátapad a burkolat 
aljára, és akadályozza a levágott f  
megfelel  begy jtését vagy kiürítését.

 Friss vagy magas f  esetében nagyobb 
vágásmagasság beállítására lehet 
szükség.

 Ha a levágott füvet összegy jti, vegye ki 
a mulcsdugót és helyezze be a f gy jt t, 
majd gy z djön meg arról, hogy a f kidobó 
csúszda fedele megfelel en záródik. 
Rendszeresen ürítse ki a f gy jt t, mert 
ellenkez  esetben a levágott f  eltömíti az 
ürít nyílást.

 Ha kis fogással nyír és azt szeretné, hogy 
a levágott f  a gyepen maradjon, helyezze 
be a mulcsdugót és csukja be a f kidobó 
csúszda fedelét, hogy befedje a kidobó 
nyílását. Ebben az esetben nem kell 
behelyezni a f gy jt t.

 A készülék a leghatékonyabban akkor 
m ködik és vág, amikor el re mozog.

AKKUMULÁTOROS ÜZEMMÓDHOZ
 Az akkumulátor m ködési ideje a f  

állapotától, hosszától és a s r ségét l 
függ.

 Állítsa be a f nyíró vágásmagasságát, 
hogy megfeleljen a vágandó f  állapotának.

 nagyobb vágásmagasság meghosszabbítja 
az akkumulátor m ködési idejét.

 A legjobb teljesítmény érdekében mindig 
a f  teljes magasságának csak az 
egyharmadát vagy kevesebbet vágjon.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

 Állítsa le a terméket, távolítsa el az 
áramtalanító kulcsot és az akkumulátort 
vagy válassza le az áramforrásról. 
Ellen rizze, hogy minden mozgó rész 
teljesen megállt. Várja meg, amíg leh l a 
termék, miel tt a tárolóban elhelyezné, 
vagy egy járm ben szállítaná.

 Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a 
terméket. H vös, száraz és jól szell ztetett, 
gyerekekt l elzárt helyiségben tárolja. A 
terméket tartsa távol a korrodáló szerekt l, 
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például kerti vegyszerekt l vagy a 
jégmentesít  sótól. Ne tárolja a terméket 
kültéren.

 A terméket járm veken szállítva a 
károsodás és a személyi sérülések 
elkerüléséhez vegye ki a kapcsoló kulcsot 
és rögzítse a terméket mozgás, illetve 
leesés ellen.

  FIGYELMEZTETÉS

Különösen  gyeljen oda, amikor 
karbantartáshoz, tisztításhoz, tároláshoz 
vagy szállításhoz felemeli vagy megdönti 
a gépet. A kés éles. Tartsa távol minden 
testrészét a kést l, amíg ki van téve a 
közelségének.

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.

 Állítsa le a terméket, távolítsa el az 
áramtalanító kulcsot és az akkumulátort 

vagy válassza le az áramforrásról. A tisztítási 
és karbantartási m veletek megkezdése 
el tt gy z djön meg arról, hogy minden 
mozgó alkatrész teljesen megállt.

 A használati útmutatóban leírt beállításokat 
és javításokat Ön is elvégezheti. További 
javításokért vagy tanácsért kérjen segítséget 
egy hivatalos szervizközpontban.

 A biztonságos üzem érdekében cserélje ki 
az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.

 Rendszeresen ellen rizze a f gy jt  
kopását vagy károsodását.

 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 gép beállítása során legyen óvatos, 
nehogy ujjai beszoruljanak a forgó kések 
és a gép rögzített részei közé.

 A kések szervizelésénél ügyeljen arra, 
hogy ha az áramforrás ki van kapcsolva, a 
kések továbbra is mozgathatók.

 A termékre szerelt kés éles. Óvatosan járjon 
el, és viseljen nehéz igénybevételre tervezett 
keszty t a felszerelésükkor, cseréjükkor, 
tisztításukkor vagy a csavarok ellen rzésekor.

 Az egyensúly megtartása érdekében az 
elhasználódott vagy sérült késeket és 
csavarokat teljes készletben cserélje ki.

 Egyformán húzza meg a penge csavarjait. 
A penge csavarjainak a gyártó által 
javasolt meghúzási nyomatékát lásd a 
jelen kézikönyvben található termékadatok 
táblázatban.

ELTÖM DÉS MEGSZÜNTETÉSE

 Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló 
kulcsot és az akkumulátort. Ellen rizze, 
hogy minden mozgó rész teljesen megállt.

 Egy eltöm dés ellen rzésekor és 
megszüntetésekor mindig viseljen nehéz 
igénybevételre tervezett véd keszty t. A 
kések élesek maga az akadály is éles lehet.

 Szerelje ki a f fogót, ellen rizze és 
óvatosan szedje ki az akadályokat.

 Ellen rizze a f ürít  csúszda dugulását és 
óvatosan tisztítsa ki.
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 A f nyírót fordítsa az oldalára. Ellen rizze 
az alját, valamint a vágópengék körüli 
területet. Ha elakadást észlel, óvatosan 
távolítsa el. Ne felejtse el, hogy a 
vágópenge a tisztítás során mozog.

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 munkához mindig a megfelel  

szerszámot használja. Koristite 
ozna enu kop u i ograni ite radno 
vrijeme i izlo�enost. 

 Zaj okozta sérülések 
 � A zajnak való kitettség halláskárosodást 

okozhat. Viseljen hallásvéd t és 
korlátozza a zajnak való kitettséget.

 kések érintése okozta sérülés

 A kirepül  tárgyak sérüléseket okozhatnak

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 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 217. oldal.
4. Indítógomb
5. Be-/kikapcsoló kar
6. Fogantyú
7. Fogantyú gombja
8. F gy jt
9. Gyorskioldó rögzít
10. Vágási magasság beállítókarja
11. Hátsó kerék
12. Elüls  kerék
13. Tölt
14. Akkumulátor
15. Tápkábel
16. Mulcsozó csatlakozó
17. Áramtalanító kulcs
18. Akkumulátorfedél
19. Motor vezérl kábelének tartója
20. Motor vezérl kábele

SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN

A termék használata el tt 
olvasson el és értsen meg 
minden utasítást. Tartsa be 
az összes  gyelmeztetést és 
biztonsági utasítást.

Viseljen fülvéd t

Viseljen véd szemüveget

Ne használja 15-nál 
meredekebb lejt n. A leejt kön 
keresztbe nyírjon, soha ne 
felfelé és lefelé haladva.

Ne tegye ki es nek, és 
ne használja nedves 
környezetben.
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Óvakodjon az éles késekt l. 
A pengék a motor leállítása 
után még forognak. 
Karbantartás el tt vegye ki a 
leválasztókulcsot.
Óvakodjon az éles késekt l. A 
pengék a motor leállítása után 
még forognak. Karbantartás 
el tt vagy ha a kábel megsérült, 
húzza ki a dugaszt a hálózatból.

 

A rugalmas tápkábelt tartsa 
távol a vágókésekt l.

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.

Óvakodjon az éles késekt l. A 
pengék a motor leállítása után 
még forognak.

Karbantartás el tt vegye ki a 
leválasztókulcsot.

Karbantartás el tt vagy ha a 
kábel megsérült, húzza ki a 
dugaszt a hálózatból.

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.

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

Eurázsiai megfelel ségi jelzés

Ukrajnai megfelel ségi 
nyilatkozat

II. osztályú berendezés, kett s 
szigetelés

Garantált hangteljesítményszint

Indulás

Leállítás

Áramellátás:
Akkumulátor (DC 18 V 
(egyenáramú) )

Áramellátás:
Elektromos (AC 230 V 
(váltakozó áramú) )

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT 
SZIMBÓLUMOK

Külön értékesített alkatrészek 
és kiegészít k

Megjegyzés

Figyelem

A következ  jelöl szavak és jelölések 
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  gyelmeztet  szimbólum nélkül) 
Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi kárt 
eredményezhet.
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