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Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)
HRSLSKCSPLEN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET

Típus 2200213

Feszültség 60V 

Üresjárati fordulatszám 3400 (±10%) 1/perc

Kés sebessége 3400 (±10%) 1/perc

Vágókés hossza 61 cm

Vágásteljesítmény 27 mm

Mért hangnyomás szint 88 dB (A), k=3.0

Garantált zajteljesítmény 
szint

102 dB (A)

Vibrációszint <3.5 m/s², k=1.5 m/s²

Tömeg, akkumulátor nélkül 3.8 kg

Lásd 1. ábra.

1. 
2. Kés 
3. 
4. 
5. Mikrokapcsoló  
6. Kioldókapcsoló 
7. Forgatás kioldó 
8. 
9. Akkumulátor 
10. Akkumulátor kioldógomb

 A termék nem igényel összeszerelést.

 

összes tétel megvan.

 Figyelmesen vizsgálja át a terméket, és bizonyosodjon 
meg róla, hogy a szállítás során nem tört el és nem 
sérült meg semmi.

 
a terméket, addig ne dobja ki a csomagolását.

 Sövényvágó

 

érdekében a szerszám szállítása közben mindig vegye 

gombtól.

 Helyezze be az akkumulátort a sövényvágóba. Az 

Lásd 2. ábra.

 

akkumulátor rögzítve legyen a sövényvágóban.

 
és nyomja be, hogy kioldja az akkumulátort a 
sövényvágóból. Lásd 2. ábra.

 Vegye le az akkumulátort a szegélyvágóról.

  

Az akkumulátornak a sövényvágóba helyezésekor 

okozhatja.

Lásd 3. ábra.

 

 Helyezze be az akkumulátort.

 A nagyobb biztonság érdekében egy mikrokapcsoló 

tartsa két kézzel a sövényvágót, egyik kezével nyomja 
be a mikrokapcsolót, és a másik kezével nyomja be a 
kioldókapcsolót (6).

See figure 3.

 Engedje fel a mikrokapcsolót (5) és a kioldókapcsolót 
(6) a sövényvágó leállításához.

 Vegye ki az akkumulátort a sövényvágóból.

61



Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)
HRSLSKCSPLEN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET

Lásd 4. ábra.

 A sövényvágót tegye egy lapos és sík felületre. 

 

 

addig, amíg a helyére nem kattan és a kar be nem 
rögzül.

 

 
A vágókés elgörbülhet és lelassulhat. Amennyiben a 
vágókés lassabban vág, nyírjon lassabban.

 
ágakat vágni, sem pedig olyan dolgokat, amelyek 

 Amennyiben szép egyenesre szeretné nyírni a sövényt, 

meg azt a szintet, amelyre a sövényt szeretné nyírni. 

mellett. Nyírja a sövényt a kifeszített madzag fölött az 

hogy a teteje keskenyebb legyen (lásd 6. ábra). Ily 
módon egyenletesebb lesz a nyírt sövény felülete. Ha 
a fogak beszorultak, állítsa le a motort, várja meg, hogy 

a fogakba szorult dolog eltávolításához fogna.

 

hogy a sövényvágó fogai be tudják kapni a szárakat. 
Ha pedig öregebb cserjét vág, pont fordítva, inkább 

mivel a szárak keményebbek.

 

Ha a fogak elektromos vezetékkel lépnek 
érintkezésbe, NE ÉRINTSE MEG A VÁGÓKÉST! A 
KÉS ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG ALATT LEHET. 
EZ RENDKÍVÜL VESZÉLYES. Fogja a sövényvágót 
a szigetelt markolatnál fogva, és tegye le óvatosan 

 

járó balesetet okozhatnak.

 

a kereskedelmi forgalomban kapható oldószerek 

tisztítására használjon egy tiszta ruhadarabot. Kizárólag 
eredeti Powerworks pótalkatrészeket használjon 
a cseréhez. Bármilyen más alkatrész használata 
veszéllyel jár és a készülék megrongálódását okozhatja.

 

termékek olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek 
megrongálhatják, meglágyíthatják vagy lebonthatják a 

 

Ne feledkezzen meg arról, hogy az akkumulátoros 
szerszám mindig üzemképes állapotban van, 
hiszen nincs szükség arra, hogy hálózati aljzathoz 

balesetek elkerülése érdekében karbantartás és a 

és rendkívül óvatosan járjon el.

 

érdekében vegye ki az akkumulátort javítás és tisztítás 

 A vágókést minden használat után olajozza meg.

 

 Csere esetén kizárólag eredeti vágókéssel 
helyettesítse a régit.
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Lásd 7. ábra.

 Vegye ki az akkumulátort a sövényvágóból.

 A szerszám könnyebb használata ill. élettartamának 
megnövelése érdekében olajozza meg a vágókést 

olajozásához kezdene, vegye ki az akkumulátort 
és helyezze a sövényvágót egy sík felületre. Ehhez 

 Szükségessé válhat az, hogy a vágókést két munka 
között is megolajozza. Ebben az esetben állítsa le a 
sövényvágót, vegye ki az akkumulátort és olajozza 

ne olajozza a vágókést, amikor a sövényvágó be van 
kapcsolva.

 A szerszám összes csapágyát gyártáskor magas 

 

Ne próbálja a szerszámot átalakítani / módosítani, és 

rá. Az ilyen átalakítások és módosítások végrehajtása 

sérülésekkel járó balesetet vonhat maga után.

 

bizonyosodjon meg arról, hogy egyetlen elem sem 

testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében 

meg legyen szorítva a szerszámon.

 

érdekében vegye ki az akkumulátort javítás és tisztítás 

 Vegye ki az akkumulátort.

 
mártott ruhadarab segítségével tisztítsa meg.

 

 Figyelem, a nedvesség áramütést okozhat. Töröljön 
le minden nedves foltot egy száraz, finom ruhadarab 
segítségével.

 A motorház és az akkumulátor doboz 

 Rendszeresen bizonyosodjon meg arról, hogy a 

Lásd 8. ábra.

 

gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell 
tárolni. Ne tárolja olyan oxidálószerek közelében, 
mint pl. kerti munkáknál használatos vegyszerek vagy 

 

 

élettartamát.

 Az akkumulátort olyan helyen tárolja, ahol a 

nedvesség. 

 Soha ne rakja el az akkumulátort lemerült állapotban. 

töltse fel.

 Minden akkumulátor veszít töltési kapacitásából az 

az akkumulátor annál gyorsabban veszít töltési 
kapacitásából. Ha hosszabb ideig nem használja 
a sövényvágót, töltse fel az akkumulátort havonta / 
kéthavonta. Ez meghosszabbítja az élettartamát.
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A motor nem indul 
be a kioldókapcsoló 
és a mikrokapcsoló 
megnyomásakor.

Az akkumulátor 
nincs rögzítve.

Az akkumulátor 
rögzítésekor 
ügyeljen 
arra, hogy az 
akkumulátor 
tetején található 

a helyükre 
kerüljenek.

Az akkumulátor 
nincs feltöltve.

Töltse fel az 
akkumulátort 
a termékhez 
mellékelt 
utasítások

alapján.

A motor forog, de 
a vágókések nem 
mozognak.

A sövényvágó 
megsérült. Ne 
használja a 
sövényvágót.

Hívja a 
márkaszervizt.

A sövényvágó 

füstöl.

A sövényvágó 
megsérült. Ne 
használja a 
sövényvágót.

Hívja a 
márkaszervizt.

de a kések nem 
mozognak.

Hulladék vagy 
valami más 
megakasztotta 
a késeket.

Vegye ki az 
akkumulátort, 
távolítsa el 
a késeket 
megakasztó 
hulladékokat.
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