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Elektromos sövényvágó
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos sövényvágót. Mielőtt használni kezdi, 
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

   A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden 
alkatrészt meg nem talál. 

 A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
   Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések és utasítások fi gyelmen kívül 

hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

Csomagolás

A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a csomagolás 
újrahasznosítható anyagból készült.

Használati útmutató

Megjegyzés: Üzembehelyezés előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a munkaeszköz helyes használatával. Az útmutatót gondosan 
őrizze meg későbbi szükség esetére. 

Megjegyzés: Ha a gépet újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati 
útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató 
szintúgy tartalmaz utasításokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért 

vagy károkért.

Általános biztonsági előírások
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2.  A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT 
TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Általános veszélyre fi gyelmeztetés

Üzembehelyezés előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Ha sérül vagy át van vágva a tápkábel, azonnal húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.

Ne dolgozzon esőben vagy rossz időben.

A munkánál használjon védőeszközöket.

3.  A GÉP LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS 
TARTALMA

A gép leírása (lsd. 1. kép)

1 Késlemezek
2 Késlemezek védőtok
3 Biztonsági kapcsoló
4 Főkapcsoló

5 Tápkábel
6 Kábel húzás-könnyítő
7 Védőborítás

A csomagolás tartalma

A gépet óvatosan vegye ki a csomagolásból és ellenőrizze, hogy teljesek a következő alkatrészek:

VIGYÁZAT: Éles lemezek!

 Elektromos sövényvágó 
 Sövényvágó védőlemez
  Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a munkaeszközt vette.

A gépen levő utasításokat tartalmazó címkék magyarázata | A gép leírása és a csomagolás tartalma
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Üzembehelyezés | Utasítások a helyes használathoz

4. ÜZEMBEHELYEZÉS
A gép bekapcsolása

A dugónak a gépen (lsd. 1.kép, sz. 5) csatlakoztatva kell lennie a hosszabbító kábellel (nem tartozék), 
biztosítva a húzás-könnyítőn át (sz. 6)

Áramforráshoz csatlakoztatás

FIGYELEM: A tápellátás csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van 
kapcsolva. A dugót áramvédővel védett áramforrásba csatlakoztassa.

Fogja meg a gép fogantyúját és hüvelykujjal nyomja meg a biztonsági kapcsolót (1.,3.kép,) és azután 
nyomja meg a főkapcsolót (5). A gépet a főkapcsoló felengedésével kapcsolja ki.

FIGYELEM: Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja. Kikapcsolás után 
a gép még néhány másodpercig fut. Várja meg, amíg a motor és a kések vezérszíja is nyugalomban 
van, mielőtt a gépet újra bekapcsolja. A gépet ne kapcsolja be és ki hirtelen egymás után.

5. UTASÍTÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ
  A vágókésekkel ne dolgozzon sövényeken, ha meztéláb van vagy nyitott szandált visel. Mindig szilárd, 

zárt cipőt viseljen és hosszú nadrágot. Javasolt védőkesztyűt, csúszásmentes cipőt és védőszemüveget 
használni.

  Jól ellenőrizze a területet, ahol a sövényvágót használja és távolítson el minden drótot és más idegen 
tárgyat.

  A munka megkezdése előtt ellenőrizze a kések összeállítását, hogy nem sérültek-e meg. Sérült 
munkaeszközt ne használjon.

  Soha se távolítsa el a letört és levágott ágakat kézzel,ha a sövényvágó működésben van.
  Tanulja meg, szükség esetén hogyan állítsa le gyorsan a sövényvágó késeket.
  Soha se használja a sövényvágót sérült borítással vagy rendesen felszerelt borítás nélkül.
  Munka közben a sövényvágót tartsa mindkét kezével.
  Ügyeljen arra, hogy minden anyacsavar és csavar jól be legyen húzva, hogy a kések mindig 

biztonságos üzemállapotban legyenek.
  Ügyeljen arra, hogy a munkaeszköz ne melegedjen túl, mivel munka közben károsodnának 

a sövényvágó alkatrészei.
  A munkaeszköz felső részére ne tegyen semmilyen tárgyat.
  A munkaeszköz javítását ne végezze maga, hanem a javítást bízza szakszervizre vagy az eladóra.
  A tápkábelt tartsa biztonságos távolban a munkaterülettől.
  A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e és ha szükséges, biztosítsa cseréjét.
  Kapcsolja ki a munkaeszközt és húzza ki a tápkábelt minden összeállítás, tisztítás előtt vagy olyan 

helyzetben ha el van vágva, sérül vagy összegabalyodik a tápkábel.
  A kések még néhány másodpercig tovább forognak a sövényvágó kikapcsolása után. Vigyázat! 

Ne érintse a forgó késeket.
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  A tápkábelt csatlakoztassa a hosszabbító kábelhez, tekerje le a hosszabbító kábelt és csatlakoztassa 
230 ~ 240 V/50 Hz feszültségű hálózati aljzathoz. 

  Nyírásnál a munkaeszközzel a nyírás vonalának irányában mozogjon, hogy az ágak közvetlenül 
a kések közé kerüljenek.

  A késlemezek két éle lehetővé teszi a két irányban nyírást vagy oldalból oldalra. 
  Előbb a sövény oldalsó részét nyírja, és azután a felső részt.
  Ha egyenes sövényoldalt akar elérni, javasolt a nyírást felfelé végezni, az ágak növésének irányában. 

Ha a nyírást fentről lefelé végzi, a fi atal ágak általában kifelé mozognak, ami egyenetlen felületekhez 
vagy nyílásokhoz vezet a sövényben.

  Ha egyenes felületet akar elérni, a sövényt egész hosszában kösse át zsinórral a kívánt 
magasságban és ezt használja vezetőként. A sövényt közvetlenül efölött a zsinór fölött nyírja.

  Ügyeljen arra, hogy ne vágjon idegen tárgyakba, mint pl. drótok, amik károsíthatnák a késeket 
és a lemezek meghajtását.

 A rendszeres karbantartáshoz javasolt a késlemezekre tartósító olajat használni.

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Kezelés

   Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fi zikai vagy szellemi képességű személyeknek tervezték 
vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt vagy nem látta el őket a termék használatára vonatkozó utasításokkal.

  Ha a termék gyermekek közelében van használva, fokozott óvatossággal járjon el. A terméket 
mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak 
a munkaeszközzel játszani.

  Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a munkaeszközt 
használni. A helyi előírások megszabhatják a felhasználó minimum életkorát. A felhasználó felelős 
a harmadik személynek a munkaeszköz munkaterületén a használatából adódó károkért.

  Ha szükséges, használjon személyi védőfelszerelést (kesztyű, munkaruha, látásvédelem, 
légzőkészülék stb.). A személyi védőfelszerelés csökkenti a személyi sérülés kockázatát. 

  Használjon hallásvédelmet. A túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
  Megfelelően öltözzön. Ne hordjon laza ruhát vagy ékszert és ügyeljen arra, hogy a haja, ruhája 

vagy a kesztyű ne kerüljön veszélyes közelségbe a mozgó részekhez. A laza ruhát, ékszert vagy 
hosszú hajat a mozgó részek bekaphatják.

  Mindig fi gyeljen oda arra amit végez és az elektromos munkaeszköz használatánál ne kalandozzanak 
a gondolatai. Ne használja az elektromos munkaeszközt, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy 
gyógyszer hatása alatt van. Egy pillanatnyi fi gyelmetlenség a munkaeszközzel dolgozás közben 
komoly sérüléshez vezethet.

  Kerülje el a munkaeszköz véletlen elindítását. A tápkábel hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt 
győződjön meg, hogy a főkapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Az elektromos munkaeszköz 
áthelyezése, ha ujja a főkapcsolón van vagy a tápkábel be van szúrva, sérülést okozhat.

  Ne akadályoztassa magát. A munka közben mindig szilárd helyzetet és egyensúlyt tartson. Ez az 
elektromos munkaeszköz jobb kezelhetőségét eredményezi váratlan helyzetekben.

  Amunkaeszközzel való munka közben tartson biztonságos távolságot a gyerekektől és más 
személyektől. A fi gyelemmegosztás a munkaeszköz feletti ellenőrzés elvesztését okozhatja.
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Használati utasítások

A használat célja

  Ez a sövényvágó sövények és bokrok nyírására szolgál családi házak körül.
  Ezt a munkaeszközt nem professzionális használatra tervezték.
  A terméket ne használja más célra, mint amire szolgál.
  Biztonsági okokból a munkaeszköz nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más 

munkagéphez és szerszámokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.

Használati utasítások

  A munkaeszközt a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be 
az utasításokat.

  Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a tápkábelt húzza ki az áramhálózatból.
  A munkaeszközt jó üzemállapotban használja azokra a feladatokra, amikre tervezték.
  Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
  Győződjön meg, hogy a munkánál szilárd és stabil helyzetben van. Ne felejtse, hogy a leesés az 

egyik leggyakoribb oka a baleseteknek.
  A terméket ne használja és tartsa távol gyúlékony és illékony anyagoktól.
  A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túl nagy nedvességnek 

és ne tegye túl poros környezetbe.
  A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
  A terméket ne szöktellje le vízzel vagy más folyadékkal. A termékbe ne öntsön vizet vagy más 

folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
  A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
  Ne érintse a munkaeszköz részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban. 
  A munkaeszköz zárt helyre elrakása előtt várja meg, amíg a motor kihűl.
  Semmilyen esetben se javítsa a munkaeszközt maga és ne végezzen rajta semmilyen módosítást! 

Minden javítást és szerelést bízza szakszervizre vagy az eladóra. A jótállási idő alatti termékbe 
beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

  A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, 
megégés, legőzölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).
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Áramhálózathoz csatlakoztatás

  A termék áramhálózathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a típuscímkén jelzett 
feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A gépet csak 30 mA áramú áramvédővel biztosított 
hálózati aljzatba javasolt csatlakoztatni. A hálózati aljzatot soha se fogja meg nedves kézzel.

  A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos szilárdságú 
termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.

  A használt csatlakoztató vezetéknek minimum a H07RN-F gumi tömlősvezeték paramétereit kell 
teljesítenie a DIN 57 282/VDE 0282 szerint és átmérőjének minimum 1,5 mm2-nek kell lennie. 

  A dugós csatlakozásnak védőérintkezőkkel kell rendelkeznie és szöktellő víztől védettnek kell lennie. 
  A csatlakoztató vezetéket a vezetőfogantyún levő húzás-könnyítőn át vezesse és szúrja az aljzat 

– dugó kombóba.
  Használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült és nem mutatja anyagelöregedés jeleit. 

A gépet soha se használja, ha az áramvezeték nincs hibátlan állapotban (szintúgy érvényes 
a vezetékre a motorhoz). Ha megsérül a kábel a nyírás közben, azonnal húzza ki a villásdugót 
a hálózati aljzatból és csak azután ellenőrizze a sérülést.

  A hosszabbító kábel átmérőjének meg kell felelnie a használati útmutatóban leírtaknak és szöktellő 
víztől védve kell lennie. A dugós csatlakoztatás nem fekhet vízben.

  Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakszervizre vagy hasonló szakképesített személyre, 
hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását. A terméket sérült tápkábellel vagy tápkábel dugóval 
tilos használni.

  A kábeldugót ne a vezetéket húzva húzza ki az aljzatból.
  Kerülje a gép túl gyakori be és kikapcsolását rövid idő alatt, ne játsszon a kapcsolóval.
  A gép összeállítása, tisztítása, ellenőrzése, karbantartása vagy javítása előtt a gépet kapcsolja 

ki és húzza ki az áramhálózatból a tápkábel kihúzásával az aljzatból.
  Az elektromos részek javítását csak szakszerviz vagy az eladó végezheti.
  Idegen testtel ütközésnél, húzza ki a tápkábelt, keresse meg a sérülést és végezze el a szükséges 

javításokat. Csak azután kapcsolja be újra a gépet és folytassa a munkát.
  Amint a berendezés szokatlan módon vibrálni kezd, azonnal húzza ki a tápkábelt és ellenőrizze 

a gépet.
  Ne dolgozzon úgy, hogy korlátozva van a hosszabbító kábel mozgása.
  A tápkábelt ne tegye forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen nehéz 

tárgyakat, és úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ügyeljen arra, 
hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.

  A tápkábelt és a hosszabbító kábelt tartsa megfelelő távolságban a vágó mechanizmustól. 
Áramütés veszélye, mindig legyen tudatában annak, hogy hol van a tápkábel.

  A gép beindításával okozott feszültség ingadozás kedvezőtlen hálózati feltételek esetén zavarhat 
más, azonos hálózatra kötött készülékeket. Ilyen esetben végezzen megfelelő óvintézkedést 
(pl. a gépet csatlakoztassa más áramkörre vagy kisebb impedanciájú áramkörön üzemeltesse).

  Figyeljen a szükséges hosszabbító vezetékekre.
  Ha a terméket nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 

Tisztítás előtt azonos módon járjon el.
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Használati utasítások

Árambiztonság

FIGYELEM: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja 
be a fi gyelmeztetéseket és utasításokat, áramütés, tűz vagy komoly sérülés következhet be.

  A gép minden hálózati aljzatba csatlakoztatható (230 V váltakozó feszültséggel). Azonban csak 10 
A-s áramvédővel és hibás áram ellen max. 30 mA-s védőkapcsolóval felszerelt dugó. elfogadható.

  Csak sérülésmentes vezetéket használjon. A kábelek nem lehetnek bármilyen hosszúak 
(max. 50 m), különben csökkenne az elektromotor teljesítménye. A tápkábelnek 3 × 1,5 mm2 

átmérőjűnek kell lennie. A sövényvágók tápkábelein gyakorta megsérül a szigetelés.
  Ennek okai:

 – a kábelen áthaladás miatt keletkezett sérülés
 – a kábel összenyomódása ajtó, ablak stb. alatt vezetés miatt.
 – a szigetelés elöregedése miatt keletkező repedezések
 – megtört részek a kábelek hozzá nem értő rögzítése vagy vezetése miatt.

  Ilyen sérülésekkel használni a kábelt életveszélyes. A kábeleknek, dugóknak és a csatlakozásoknak 
teljesíteniük kell a jelzett feltételeket.

  A dugóknak és a csatlakozásoknak az áramvezetékeken gumibevonatúnak és szöktellő víztől 
védettnek kell lennie. A tápkábel nem lehet bármilyen hosszú. A táp- és összekötő vezetékeket 
rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e. Ellenőrzésnél a vezetéket ki kell húzni a hálózatból. 
A tápkábelt teljesen göngyölítse ki. Szintúgy ellenőrizze a megtört helyeken a kábelt a dugaszoknál 
és csatlakozásoknál.

  A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos szilárdságú 
termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.

  Az aljzatban levő áram 230 V ~ 50 Hz kell legyen.
  A munkaeszköz tápkábel dugójának meg kell felelnie az aljzatnak. A dugót soha semmilyen módon 

ne módosítsa. A földeléssel védett munkaeszköznél ne használjon semmilyen dugó-átalakítót. 
A módosítatlan dugó és megfelelő aljzat csökkenti az áramütés veszélyét.

  A munkaeszközzel munka közben ne érintsen földelt felületeket, mint pl. csövek, radiátorok, 
elektromos fűtőtestek és hűtőgépek. A testének leföldelése esetén nő az áramütés veszélye.

  Az elektromos munkaeszközt ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha víz kerül az 
elektromos munkaeszközbe, nő az áramütés veszélye.

  A tápkábellel óvatosan bánjon. Soha se használja a tápkábelt a munkaeszköz áthelyezésére és ne 
húzza, ha ki akarja húzni az aljzatból. Kerülje a kábel érintkezését zsíros, forró és éles tárgyakkal 
vagy mozgó részekkel. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés veszélyét.

  Az elektromos munkaeszköz nedves környezetben működtetése esetén a táp áramkörben áramvédőt 
kell használni (RCD). Az áramvédő (RCD) használata csökkenti az áramütés veszélyét.
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7. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
  Az elektromos munkaeszközt, tartozékokat, alkatrészeket stb. ezen utasítások szerint használja, 

az adott elektromos munkaeszköznek megfelelő módon és vegye fi gyelembe a munkakörnyezeti 
feltételeket és a végzendő munkát. Az elektromos munkaeszköz más célokra használata, mint 
amire szolgál, veszélyes lehet.

Karbantartás

  Ellenőrizze, hogy a berendezés nem mutatja-e elhasználódás jeleit. 
  A gép rendszeres karbantartása annak hosszú élettartamát és teljesítményét biztosítja
  Használat előtt mindig szemmel ellenőrizze, a gép valamelyik része nem elhasználódott vagy sérült-e. 
  A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki. Ahhoz, hogy a munkaeszköz műszakilag 

kiegyensúlyozott legyen, az elhasználódott vagy sérült eszközök egész készletét cserélje ki.
  Az elhasználódott vagy sérült részeket csak szakszerviz vagy az eladó cserélheti ki.
  Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a terméket az áramhálózatról.
  A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott fi nom rongyot. Ne használjon 

durva tisztítószereket, hígítót, oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
  A gépet ne tisztítsa folyó víz alatt és ne is merítse vízbe.
  Ne terhelje túl az elektromos munkaeszközt. A munkához megfelelő elektromos munkaeszközt 

használjon. A helyes elektromos munkaeszközzel a munka jobban és biztonságosabban lesz 
elvégezve.

  Ha nem kapcsolható be vagy ki a munkaeszköz a főkapcsolóval, a géppel ne dolgozzon. Minden 
elektromos gép nem működő főkapcsolóval veszélyes és meg kell javítani.

  Ha a gépet nem használja, tartsa gyerekektől távol és a gép használatát nem ismerő vagy ezt 
az útmutatót nem olvasó személyeknek ne engedje, hogy a gépet használják. Az elektromos 
munkaeszköz szakavatatlan személy kezében veszélyes.

  A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán. A rendesen karban tartott élekkel rendelkező vágó 
munkaeszközök kevésbé hajlamosan beakadni a munkadarabban és jobb velük dolgozni.

  Ne hagyja bekapcsolva az elektromos munkaeszközt felügyelet nélkül. A munkaeszközt elrakás 
előtt mindig kapcsolja ki és várja meg, amíg teljesen leáll.

A késekkel manipulálásnál vagy tisztításuknál használjon védőkesztyűt. Befejezés után ellenőrizze 
a kések sérülését vagy a késlemez  csavarjainak behúzását. Ha a sérülés komoly, a munkaeszköz 
javítását bízza szakszervizre vagy az eladóra.

  A javítások érdekében lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy eladóval, akik eredeti pótalkatrészeket 
használnak. Így biztosítja az elektromos munkaeszköz helyes működését.

FIGYELEM: Bármilyen, ebben a használati útmutatóban nem ajánlott tartozék vagy eszköz 
használata növelheti a sérülés kockázatát. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

  A munkaeszközt tisztítsa meg minden munka befejezése után.
  Különösen szenteljen fi gyelmet arra, hogy ne károsodjon a motor olaj vagy víz miatt.



HU 47

FZN 2001-E

Karbantartás és tárolás | Műszaki adatok

  Rendszeresen ellenőrizze, hogy a munkaeszköz nem sérült-e a használat miatt. Győződjön meg, hogy 
minden rész helyesen vannak csatlakoztatva és ne használja ezt a terméket, ha sérült vagy hiányzik 
valamelyik része.

  Ha sérülés vagy meghibásodás történik, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy az eladóval.

Tárolás

  A munkaeszközt száraz helyen tárolja elegendő távolságban hőforrásoktól vagy veszélyes gőzöktől. 
  A gépre ne tegyen semmilyen más tárgyat.
  A sövényvágót száraz, magasabb és biztosított helyen kell tárolni, gyerekektől távol.
  A sövényvágót biztonságos és száraz helyen tárolja és a munkaeszköz felső részére ne tegyen 

semmilyen tárgyat.

8. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség/frekvencia 230 ~ 240 V/50 Hz

Fordulatszám üresben 1 500 ford./perc

Fogyasztás 500 W

Munkahossz 460 mm

Max. ág átmérő 16 mm

Súly 2,75 kg

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek és a változtatások joga fenntartva.
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9. MIT TEGYEK, HA...
A következő táblázatban vannak leírva az ellenőrzések és eljárások, amiket elvégezhet, ha a munkaeszköz 
nem működik megfelelően. Ha ezek az utasítások nem segítenek a hiba megtalálásában vagy 
elhárításában, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

FIGYELEM: A hiba keresése előtt kapcsolja ki a munkaeszközt és húzza ki a tápkábelt.

Ha... Lehetséges ok Elhárítás

A sövényvágó nem 
működik

– Nincs tápellátás
– Hibás aljzat
– Sérült hosszabbító kábel

– Ellenőrizze a tápellátást
– Próbáljon ki más aljzatot, végezze el a cseréjét
–  Ellenőrizze a tápkábelt és ha szükséges, 

végezze el a cseréjét (Lépjen kapcsolatba 
a szakszervizzel)

A sövényvágó 
szakadozva működik

–  Sérült hosszabbító kábel

–  Hiba az áramhálózatban
–  Sérült bekapcsolás/kikapcsolás kapcsoló

–  Ellenőrizze a tápkábelt és ha szükséges, 
végezze el a cseréjét

–  Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel
–  Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel

A motor fut, 
de a kések nem 
mozognak

–  Belső hiba –  Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel

A sövényvágó kései 
forróak

–  Tompa kések
–  A kések deformálódtak
–  Túl nagy súrlódás kevés kenőanyag miatt

–  Éleztesse meg a késeket
–  Javítassa meg a késeket
–  Használjon spré kenőanyagot



HU 49

FZN 2001-E

Megsemmisítés

10. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. 
Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak 
az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével 
segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges 
veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. 
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje 
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, 
kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy 
az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.


