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Fontos! 
A sérülések és károsodások elkerülése 

érdekében a készülék használatakor bizonyos 

biztonsági előírásokat be kell tartani. Kérjük, 

figyelmesen olvassa el a használati utasítást és 

a biztonsági utasításokat. Kérjük, őrizze meg ezt 

a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy 

bármikor elolvashassa az információkat. Ha a 

készüléket másnak adja át, adja át a kezelési 

útmutatót és a biztonsági utasításokat. Nem 

vállalunk felelősséget olyan károkért vagy 

balesetekért, amelyek ezen utasítások és a 

biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából 

erednek. 

1. 1. Biztonsági utasítások 
A biztonsági utasításokat a mellékelt 
prospektusban találja. 
 
 

Vigyázat! 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági 
utasításokat és a kezelési útmutatót. 
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 
áramütést, rövidzárlatot és/vagy súlyos 
sérüléseket okozhat. 
Tartsa biztos helyen a biztonsági utasításokat és 

a kezelési útmutatót a későbbi használatra. 

A készüléken lévő figyelmeztető 
szimbólumok magyarázata (13. ábra): 

1. Fontos! Olvassa el a használati 
utasítást, és vegye figyelembe a 
veszélyekre és biztonságra vonatkozó 
tudnivalókat. 

2. Tartson távol más személyeket a 
veszélyes zónától. 

3. Vigyázat! A vágópengék a motor 
kikapcsolása után is még mozgásban 
vannak. Várja meg, amíg a vágópengék 
mozgása leáll. Sérülésveszély! 

4. Az elemeket szakszerűen kell 
ártalmatlanítani! 

5. Óvja a készüléket a nedvességtől, és 
soha ne tegye ki esőnek. 

6. A teleszkópos fogantyút csak a fűnyíró 
használatakor használja! A 
teleszkópos nyél nem használható a 
sövénynyíróval! 

7. Garantált hangteljesítményszint: 89 dB 

2. Áttekintés és szállítási terjedelem 
2.1 Áttekintés (1a/1b Ábra) 
1 Fűvágó kés 

2 Kerekek 

3 Biztonsági kapcsoló 

4 BE-/KI kapcsoló gomb 
5 Teleszkóp fogantyú 
6 Szorító csatlakozó a teleszkópos 
 fogantyúhoz 
7 Fogantyúfedél 
8 Tartó 
9 Késvédő 
10 Töltőkábel 
11 Sövényvágó kés 
12 Kés kioldó szerkezet 

2.2 Szállítási terjedelem ellenőrzése 
• Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki 

a készüléket. 

• Távolítsa el a csomagolóanyagot és minden 

csomagoló- vagy szállítási segédanyagot (ha 

van). 

• Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelemben 

megnevezett összes alkatrész meg van-e. 

• Győződjön meg arról, hogy a készülék és a 

tartozékok nem sérültek meg szállítás közben. 

• Lehetőleg őrizze meg a csomagolást a 

jótállási idő végéig. 

Fontos! 
A készülék és a csomagolóanyag nem játék. Ne 

engedje, hogy gyerekek játsszanak műanyag 

zacskókkal, fóliákkal vagy apró alkatrészekkel – 

lenyelés vagy fulladás veszélye áll fenn! 

• Eredeti használati utasítás  
• Biztonsági utasítások  

3. Szakszerű használat 
A készüléket fű- vagy sövénynyíróként való 

használatra tervezték magán- és 

hobbikertekben. A magánterületen történő 

használatra szánt eszközök nem alkalmasak 

nyilvános zöldterületekre, parkokra és 

sportközpontokra, utak mentén történő 

karbantartásra, illetve mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási használatra. A készülék 

megfelelő használatához feltétlenül be kell 

tartani a gyártó használati utasítását. 

Fontos! A készüléket tilos komposztanyag 

aprítására használni az embereket érintő 

lehetséges veszélyek és a potenciális anyagi 

károk miatt. 

A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. Minden más használat nem 

rendeltetésszerű használatnak minősül. A nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károkért 

vagy sérülésekért kizárólag a felhasználó, nem 

a gyártó a felelős. 

A készüléket nem professzionális vagy 

kereskedelmi használatra fejlesztették ki. A 

garancia nem érvényes, ha a készüléket 

professzionális vagy kereskedelmi 



 

környezetben, vagy hasonló körülmények között 

használták. 

4. Műszaki adatok 
Sebesség:  1000 rpm 

Vágási szélesség fűnyíró késsel:   70 mm  

Vágási szélesség sövénynyíróval:  115 mm  

Vágási vastagság sövénynyíró késssel:  8 mm  

Max. üzemidő: 40 perc 

Akkumulátor: Li-Ion / 3.6 V d. c. / 1.3 Ah 

Töltési idő: 1-2 h 

Védelmi osztály: III 

Hangnyomásszint LpA: 66 dB 

Hannyomásszint LWA: 86 dB 

Bizonytalanság K: 3 dB 

Vibráció ahv: 3,4 m/s2 

Bizonytalanság K: 1,5 m/s2 

Súly: 1,28 kg 

Akkumulátortöltő készülék  
Hálózati feszültéség: 100-240 VAC - 50-60 Hz 
Output  

Névleges feszültség: 5V DC 

Névleges áram: 1000 mA 

• A rezgésszint mérése szabvány kritériumok 

alapján történt, amelyek lehetővé teszik a 

különböző eszközök összehasonlítását. 

• A megadott szintérték arra is használható, 

hogy felmérjük, milyen rezgéseknek vannak 

kitéve a készülék használói. 

• Használat közben a rezgésszint a kezelés 

módjától függően eltérhet a megadott értéktől. 

• Próbálja meg minimalizálni a rezgések 

hatását, például kesztyű viselésével a 

használat során, vagy korlátozza a működési 

időt. Ez magában foglalja a teljes működési 

ciklust (azaz azt az időt is, amely alatt a 

készülék ki van kapcsolva, és azt az időt is, 

ameddig a készülék be van kapcsolva, de nem 

működik). 

5. A készülék üzembevétele előtt  
5.1 Akkumulátor töltése (2. Ábra)  
• Csatlakoztassa a töltőt a töltőállomáshoz (2. 
ábra). 
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati 
feszültség megegyezik a töltő adattábláján 
feltüntetett feszültséggel. Dugja be a töltő 
csatlakozóját egy aljzatba. A piros LED lámpa 
(2. ábra / 1. sz.) kigyullad, és azt jelzi, hogy 
rendelkezésre áll a töltési feszültség. 
• Az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor 

lemerült, a töltési folyamat legfeljebb 2 órát 

vesz igénybe. Az akkumulátor felmelegedhet a 

töltési folyamat során. Ez normális. 

• A töltési ciklus végén a piros LED (2. ábra / 1. 

sz.) kialszik. Ha az akkumulátor nem töltődik, 

ellenőrizze, hogy van-e töltőfeszültség. 

Ha az akkumulátor nem töltődik, ellenőrizze, 

hogy van-e töltőfeszültség. Soha ne hagyja, 

hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Ez 

befolyásolhatja a teljesítményt. 

5.2 Teleszkópos fogantyú felszerelése 
A hosszú teleszkópos nyéllel (1. ábra / 5. sz.) a 

kerekes akkumulátoros készüléket fűnyíróként 

használhatja. A teleszkópos nyél kizárólag a 

fűnyírókéssel használható, sövényvágókéssel 

nem használható! A teleszkópos fogantyú 

rögzítéséhez helyezze a mandzsettát (3. ábra / 

8. sz.) a készülék fölé a nyíl irányába, amíg a 

helyére nem kattan. 

Most helyezze fel a kerekeket (4. ábra / 2. sz.) a 

tengelyre, és nyomja befelé. Csavarja ki a 

teleszkópos fogantyún lévő szorítót (1. ábra / 6. 

sz.), állítsa be a teleszkópos fogantyút a kívánt 

hosszúságra, és csavarja vissza a szorítót. 

Tartsa lenyomva a reteszt, és vezesse a 

készüléket a teleszkópos fogantyú felé a nyíl 

irányába (5. ábra). Engedje el a reteszt, és 

ellenőrizze, hogy a teleszkópos fogantyú 

megfelelően rögzítve van-e (1. ábra / 8. sz.). 

Ezután csatlakoztassa a töltőkábelt (6. ábra) a 

készülékhez az ábra szerint (7. ábra / A). Tartsa 

lenyomva a reteszt (8. ábra / A), így a készüléket 

balra vagy jobbra fordíthatja és fűnyíróként 

használhatja. Győződjön meg róla, hogy 

megfelelően van-e rögzítve! A szétszereléshez 

fordított sorrendben járjon el. A mandzsetta 

eltávolításához (9. ábra / 8. sz.) nyomja meg a 

nyíl irányába (9. ábra / A). 

Fontos! 

A gyártó által a készülékre rögzített 
kapcsolóelemek eltávolítása, megkerülése (pl. 
gomb rögzítésével a fogantyún) tilos, mivel a 
készülék ekkor már nem kapcsol be vagy ki 
automatikusan. Figyelem: sérülésveszély! 
A teleszkópos fogantyút semmi esetre sem 
szabad a sövénynyíróval együtt használni! 
 
6. Használat 
A területet, ahol dolgozni szeretne, először meg 

kell tisztítani a kövektől vagy más szilárd 

tárgyaktól. A biztonsági kapcsoló (1. ábra / 3. 

sz.) megakadályozza a készülék akaratlan 

beindítását. Nyomja előre a biztonsági kapcsolót 

(1. ábra / 3. sz.), és ezzel egyidejűleg nyomja 

meg a BE / KI kapcsolót (1. ábra / 4. sz.). A 

készülék kikapcsolásához engedje el a BE/KI 

kapcsolót (1. ábra / 4. sz.). 

6.1 Fűnyírás 
A fűnyírónak egyszerűen át kell csúsznia a 

gyepen. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha 

a pázsit száraz. 

Amint a vágási teljesítmény csökken, töltse fel 
az akkumulátort és kerülje az akkumulátor 
teljes lemerülését. 

6.2 Sövénynyírás 
A készülék kisebb sövények és cserjék 

vágására is alkalmas. Tartsa a készüléket 

enyhén ferdén a vágni kívánt sövény előtt. 

Először alulról vágja le az oldalakat, majd a 



 

sövény tetejét. Ügyeljen a sövényben vagy a 

sövényen lévő tárgyakra, amelyek károsíthatják 

a vágókéseket. 

Mikor a legalkalmasabb sövénynyírás? 

• A lombhullató sövényeket alapvetően 

júniusban és októberben kell nyírni. 

• Az örökzöld sövényeket áprilisban és 

augusztusban vágják. 

6.3 Késcsere - Vigyázat! 
A vágókés cseréjéhez nyomja meg a 

kioldószerkezetet (1. ábra / 12. sz.) és távolítsa 

el a késeket az ábrán látható módon (10. ábra / 

11. sz.). A kések eltávolítása után láthatóak a 

hajtómű fogaskerekei (11. ábra). A kések 

cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön 

szennyeződés a fogaskerekek közé. Az 

összeszereléshez fordított sorrendben járjon el. 

 

A fogantyú szögének beállítása 

Nyomja meg a forgókapcsolót és mozgassa a 

fogantyút a kívánt helyzetbe (12. ábra). Három 

lehetséges pozíció van a fogantyú és a ház 

között. Miután beállította a kívánt pozíciót, 

engedje el a forgókapcsolót. 

 

7.1 Tisztítás és karbantartás, alkatrész 
rendelés 
7.2 Tisztítás 
• Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági 

berendezés, levegőbemenet és a motorház 

amennyire lehetséges mentesek legyenek a 

szennyeződéstől és a portól. Tisztítsa meg a 

készüléket tiszta ruhával vagy alacsony szinten 

sűrített levegővel. 

• A készüléket minden használat után meg kell 

tisztítani. 

• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket 

nedves ruhával és kevés enyhe szappannal. Ne 

használjon erős tisztítószereket vagy 

oldószereket, mert ezek megtámadhatják a 

készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy 

ne kerüljön víz a készülék belsejébe. 

• Néhány csepp olaj (pl. varrógépolaj) javítja a 

vágási teljesítményt. A vágópengéket nem 

szabad zsírozni. 

• A precíz vágás érdekében ügyeljen arra, hogy 

eltávolítsa a szennyeződést és a vágási 

fűmaradványokat a felső és az alsó vágópenge 

közül. 

Fontos! 
Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt és 
különösen soha ne magas nyomáson - 
sérülések és anyagi károk veszélye! Az 
akkumulátoros fű- és sövénynyírót száraz és 
fagytól védett helyen, gyermekektől elzárva 
tárolja. 
7.2 Karbantartás 
• A késeknek mindig élesnek kell lenniük a jó 

vágási teljesítmény érdekében. A késeken és a 

fogakon a kövek vagy hasonlók által okozott 

egyenetlenségeket azonnal ki kell javítani. A 

készüléket használat előtt és után alaposan 

meg kell tisztítani. 

• Nincsenek más alkatrészek, amelyek 

rendszeres karbantartást igényelnének. 

 

7.3 Pótalkatrészek rendelése 
Pótalkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg 
az alábbi adatokat: 
• Eszköztípus 
• A készülék cikkszáma 
• A készülék azonosító száma 
 

8. Ártalmatlanítás és újrahasznosítás 
A készüléket a szállítási sérülések elkerülése 
érdekében csomagolásban szállítjuk. A 
csomagolás újra felhasználható vagy 
újrahasznosítható alapanyagokból áll. A 
készülék és tartozékai különféle anyagokból, 
például fémekből és műanyagokból készülnek. 
A hibás alkatrészeket veszélyes hulladékként 
kell ártalmatlanítani. További információért 
forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi 
hatóságokhoz. 
 

Csak EU-országok számára 

Az elektronikus eszközöket nem szabad a 

háztartási hulladékkal együtt kidobni. 

Az elektromos és elektronikus berendezésekről 
szóló 2002/96/EK irányelv és annak nemzeti 
jogba történő átültetése értelmében a 
kiselejtezett elektronikus berendezéseket külön 
kell gyűjteni, és egy környezetbarát 
hulladékkezelő létesítménybe, például 
újrahasznosító üzembe kell leadni. 
 
Újrahasznosítás vagy visszaküldés a 
gyártóhoz: 
Ha az elektromos készüléket nem juttatják 

vissza a gyártóhoz, a készülék tulajdonosának 

kell gondoskodnia a készülék megfelelő 

ártalmatlanításról, amikor már nincs rá szükség. 

A régi készüléket el lehet vinni egy megfelelő 

gyűjtőhelyre, ahol az újrahasznosításra és 

hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti 

irányelvek szerint ártalmatlanítják. Ez nem 

vonatkozik a készülékhez tartozékaira és 

elektronikus részeket nem tartalmazó 

tartozékokra. 

 


