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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás 
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás 
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 
újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 
biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a 
használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a fűszegélynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 
felmerült sérülésekért vagy károkért.
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HUA gépen található, utasításokat tartalmazó címkék magyarázatai 

2. A GÉPEN TALÁLHATÓ, UTASÍTÁSOKAT 
TARTALMAZÓ CÍMKÉK
MAGYARÁZATAI 

Általános figyelmeztetés a veszélyforrásokra!

Használatba vétel előtt olvassa el 
figyelmesen a használati útmutatót.

A többi személyt tartsa távol a munkavégzés 
területétől.

Soha ne használja esőben, se rossz időjárási 
körülmények esetén.

Munkavégzéshez használjon munkavédelmi 
eszközöket.

Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó 
személyek ne sérülhessenek meg a 
felpattanó tárgyaktól.
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3. A GÉP LEÍRÁSA, A CSOMAGOLÁS 
TARTALMA

A gép leírása (lásd 1 kép)

FIGYELEM: A védőburkolaton éles damilvágó kés!

A csomagolás részei

Óvatosan vegye ki a kerti szerszámot a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy hiánytalanul meg 
vannak-e az alábbi részek: 

Kapcsoló 
Markolat 

Munkavégzési magasságot beállító teleszkópos 
nyél 
A teleszkópos nyelet rögzítő csavar 
Vágófej 

Védőburkolat
1 - 
2 -  
3 -  Segédmarkolat 
4 -  

5 -  

6 - 
7 - 

8 - 
9 -

10 -  
11 - 
12 -  
13 -  
14 - 
15 - 
16 -

Damil 
Damilfej 
Damilvágó él 
Akkumulátor 
Vezetőkerék 
Fejdőlésszög beállító csukló 
Kapcsolókioldó gomb
Lehajtható növényvédő távtartó

A többi személyt (különösen a gyermekeket) 
és az állatokat tartsa legalább 6 méter 
távolságban a munkafelülettől.

A javítási és karbantartási munkák, vagy 
a készülék tisztítása előtt vegye ki az 
akkumulátort.

A még forgó gép veszélyforrást jelent.

A fej vízszintes / függőleges beállításának 
rögzítése
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HUA gép leírása, a csomagolás tartalma | Használati utasítás

Akkumulátoros fűszegélynyíró 
Távtartó 
Akkumulátor 
Rögzítőcsavaros vezetőkerék  
Töltő 
Töltőállomás 
Védőburkolat 
Használati útmutató

Amennyiben valamelyik rész hiányzik, vagy sérült, kérjük, forduljon a készülék értékesítőjéhez.

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kezelés

A készüléket nem használhatják mozgásukban korlátozott, csökkentett érzékelési 
vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, sem megfelelő tapasztalatokkal vagy 
ismeretekkel nem rendelkező személyek, hacsak a készülék használata közben nem felügyeli 
őket megfelelő szakismeretekkel rendelkező személy, vagy a biztonságukért felelős személy 
nem látja el őket a készülék használata során konkrét utasításokkal.
Soha ne használja a készüléket, ha a közvetlen közelben más személyek, gyermekek, vagy a 
mozgásukban nem korlátozott háziállatok találhatók.
Amennyiben a készüléket gyermekek közelében kívánja használni, fokozottan ügyeljen 
a biztonságos munkavégzésre. A készüléket tartsa minden esetben távol a gyermekektől. 
Közelben tartózkodó gyermekek esetén minden esetben biztosítani kell, hogy a készülékkel 
ne játszhassanak.
Soha ne engedje gyermekeknek, sem a jelen használati útmutató rendelkezéseivel meg 
nem ismerkedett személyeknek, hogy a készülékkel dolgozzanak. A lakóhelye szerinti helyi 
előírások meghatározhatják a felhasználó részére előírt minimális életkort. A felhasználó felel 
a fűszegélynyíróval harmadik személyeknek okozott károkért.
Soha ne használja a gépet, ha fáradt, alkohol vagy kábító hatású anyagok befolyása alatt 
van.

Alkalmazási terület

Ez a fűszegélynyíró kizárólag fűnyírásra alkalmas. A szerszámot minden esetben a 
rendeltetésének megfelelő célra használja. A szerszám magánházak kertjeiben használható. A 
töltő kizárólag a szerszám csomagolásában található akkumulátor töltésére alkalmas. A töltő 
nem alkalmas más típusú akkumulátorok töltésére.
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Používejte správný typ nářadí

Jelen használati útmutató a szerszám rendeltetésszerű használatát ismerteti. Soha ne 
terhelje túl a kis teljesítményű szerszámokat azzal, hogy nagy teljesítményű szerszámoknak 
szánt munkákat végez velük. A szerszám akkor működik megfelelően, ha a rendeltetésének 
megfelelő célokra használja. Bármilyen a jelen használati útmutatóval összhangban nem 
lévő munkavégzés, illetve tartozékok vagy kiegészítők használata esetén személyi sérülések 
veszélye áll fenn. Soha ne terhelje túl a szerszámot.
Biztosítsa, hogy a készülék soha ne kapcsolhasson be véletlenszerűen. Soha ne hordja a 
készüléket úgy, hogy az ujját a főkapcsolón tartja.
Soha ne a kábelnél fogva próbálja kihúzni a készüléket az elektromos hálózatból. Soha 
ne vezesse át a tápkábelt zsíros vagy forró felületeken, és ügyeljen arra is, hogy a vezeték ne 
fekhessen éles éleken.

5. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELEM: A gép használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági 
utasításokat és a használati útmutatót. Jelen használati útmutató őrizze meg egy esetleges 
későbbi újraolvasás céljával.

A fűszegélynyíró használatára vonatkozó biztonsági utasítások

A gép használata során használjon védőszemüveget. 
A gép használata során használjon munkakesztyűt. 
Soha ne tegye ki a gépet eső, nedvesség hatásának. 
Ismerkedjen meg a fűszegélynyíró helyes használatával. 
Soha ne engedje, hogy a készüléket gyermekek használják. A készülékkel dolgozó összes 
személynek meg kell ismerkednie a használati útmutatóval.
A többi személyt (különösen a gyermekeket) és az állatokat tartsa távol a fűnyíró 
hatósugarától; a levágott fű köveket, építési törmeléket tartalmazhat. Állítsa le a 
fűszegélynyírót, ha a közelben gyermekek, felnőttek vagy állatok találhatók.
A többi személyt (különösen a gyermekeket) és az állatokat tartsa legalább 6 méter 
távolságban a munkafelülettől.
Kizárólag megfelelő fényviszonyok mellett dolgozzon. 
Minden munkakezdés előtt, esetleg kőfelpattanás után ellenőrizze le a sérüléseket, és 
azokat szükség szerint javítsa meg. Soha ne használja a fűszegélynyírót, ha nem 
biztonságos a használata, vagy sérült.
Rendszeresen, minden használat előtt ellenőrizze le a készülék állapotát (különösen 
a csavarokat és anyákat, a biztonsági burkolatot). Ha a készülék nincs teljesen rendben, a 
használata nem biztonságos.
A fűnyírás során ügyeljen arra, hogy a védőburkolat mindig a helyén legyen. 
Ne használja a készüléket, ha sérült a burkolata. 
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A készülék beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a damil nem ér a földhöz, kövekhez, más 
tárgyakhoz.
Tartsa biztonságos távolságban a kezét és a lábát a forgó damiltól, különösen a motor 
bekapcsolásakor.
Óvakodjon a gép kikapcsolását követően még forgó damil okozta sérülésektől. A damil 
meghosszabbítását követően a fűnyírót állítsa vissza az eredeti munkapozícióba.
A fűvágáshoz ne használjon fém vágóeszközöket. 
Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. 
A készülék minden tisztítása és karbantartása előtt feltétlenül vegye ki az akkumulátort a 
sövénynyíróból.
Mindig biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások tiszták legyenek. 
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kapcsolhasson be véletlenszerűen. Soha ne hordja a 
sövénynyírót ujjával a kapcsológombot.
Mindig ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. 
A fűnyíró beindítása előtt tartson terepszemlét, és távolítsa el a drótokat, köveket, 
szennyeződéseket stb..
Ne használja a fűszegélynyírót, ha szilárd tárgyak találhatók a fűben. Ellenkező esetben 
személyi sérülésre vagy a készülék megsérülésére kerülhet sor. 

FIGYELEM: A forgó részek a még a készülék kikapcsolását követően is mozognak.

Soha ne próbálja meg a damilt (nylont) kézzel megállítani! Hagyja, hogy a damil 
forgómozgása magától megálljon.
Soha ne használja a készüléket olyan fű nyírására, amely nem a talajból, hanem pl. kövek 
közül, vagy falon stb. nő.
Soha ne helyezze a készüléket kavicsos felületre, ösvényre, ha a damil még forog.

Az akkumulátorok és az akkutöltő használatára vonatkozó biztonsági 
utasítások

Akkumulátorok

Soha ne nyissa fel az akkumulátort. 
Soha ne tegye ki víz hatásának az akkumulátort. 
Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, ez robbanásveszélyes! 
Ne tárolja olyan helyiségben, amelynek a hőmérséklete meghaladhatja a 40°C-t. 
Soha ne hagyja a töltőben az akkumulátort, ha a töltés befejeződött. Ellenkező esetben az 
akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. 
Kizárólag szobahőmérsékleten töltsön. 
Kizárólag a csomagolás tartalmazta, eredeti töltőt használja.  
A töltés előtt ellenőrizze le, hogy az akkumulátor tiszta és száraz.  
Kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátortípust használja.  
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Soha ne dobja az akkumulátort standard kommunális szemétbe, hanem mindig adja le 
szakosodott hulladékgyűjtő telepen. 
Extrém esetben fennáll a veszélye, hogy az akkumulátorból kifolyik az elektrolit. Ha kifolyik az 
elektrolit, az alábbiak szerint járjon el:  
   -  Az elektrolitot törölje le száraz ronggyal. Előzze meg a bőrrel való érintkezését. 
   -  Ha az elektrolit bőrrel érintkezne, vagy a szembe jutna, az alábbi utasításoknak 
      megfelelően járjon el.
Az akkumulátor 25-30% kálium-hidroxid oldatot tartalmaz, amely az egészségre káros 
lehet. Ha az elektrolit a bőrre jut, haladéktalanul mossa le nagy mennyiségű vízzel. Enyhe 
savval (pl. citromsavval, ecettel) semlegesítse. Szembe kerülés esetén alaposan (legalább 
10 percig) öblögesse vízzel, majd forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: A felhasznált akkumulátorok típusa Li-Ion. Soha ne dobja az 
akkumulátorokat kommunális hulladékba, tűzbe se vízbe. Az akkumulátorokat 
környezetbarát módon szükséges megsemmisíteni.

Töltő

Soha ne cserélje ki a tápvezetéket, ellenkező esetben baleset veszélyének teszi ki magát!
A töltőt minden esetben kizárólag a gyártó által a termékhez mellékelt eredeti akkumulátor 
töltésére használja. Más akkumulátortípus töltése esetén hirtelen begyulladás, súlyos 
személyi sérülés és vagyoni kár létrejöttének veszélye áll fenn.
Egymást követően legfeljebb 2 akkumulátort töltsön, ellenkező esetben a töltő 
túlmelegedésének veszélye áll fenn. A következő töltés előtt hagyja kihűlni a töltőt.
A töltés befejezését követően húzza ki a töltőt az elektromos hálózatból, és vegye ki az 
akkumulátort a töltőből. 
Soha ne hagyja az akkumulátort a töltőben. 
Soha ne hordozza a töltőt a vezetéknél vagy villásdugónál fogva. Ne húzza ki az elektromos 
hálózatból a kábelt rángatva, kihúzáskor mindig magát a villásdugót fogja. Óvja a töltőt a 
melegtől, zsíroktól és éles tárgyaktól.
Soha ne próbáljon töltésre nem alkalmas akkumulátorokat tölteni. 
Ha a töltő kábele sérült, ne használja. 
Soha ne tegye ki a töltőt víz se eső hatásának, és ne használja nedves környezetben. 
Soha ne nyissa fel a töltőt. 
Soha ne szerelje szét a töltőt. 
Soha ne használja a töltőt kültérben, kizárólag beltéri használatra alkalmas.
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6. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE
A védőburkolat felszerelése (lásd a 2., 3. képet)

Csavarozza ki a két csavart a fűnyírófejből. 
Illessze a burkolatot a fűnyírófejre. (2. kép) 
Húzza át mindkét csavart a védőburkolaton a fűnyírófejbe, ahogyan az a 3. képen látható, 
majd húzza meg őket.

A vezetőkerekek felszerelése (lásd az 4. képet)

7. ÜZEMBE HELYEZÉS
Fogja meg a gép markolatát, majd a hüvelykujjával nyomja meg a kapcsolót (A) rögzítő 
gombot, eközben tartsa benyomva az indítógombot (B) (lásd a 5. képet). A fűnyírót az 
indítógomb kioldásával kapcsolja ki.

A gép bekapcsolása

Az első használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy a damil a helyén van-e, és hogy 
megfelelő-e a hossza: 
   -  Nyomja meg a tekercsgombot. (lásd a 6. képet) 
   -  Húzza ki a kívánt hosszúságúra a damilt (lásd a 6. képet)
Amint bekapcsolja a készüléket, a vágókés automatikusan a megfelelő hosszúságúra vágja 
a damilt.
Üzem közben a damil elhasználódik és rövidül. Ha szeretné meghosszabbítani vagy kihúzni, 
koppantson a damiltartó fejből kiálló résszel enyhén a talajra (üzem közben). 
(lásd a 7. képet)     

Ezt a műveletet a munkakezdése előtt többször meg kellene ismételnie, hogy meggyőződjön 
róla, hogy a fűnyíró működőképes, valamint hogy ön megfelelően megismerkedett a készülék 

  Illessze a kerekeket az alumínium botra.
   Lefelé csúsztatva rögzítse megfelelő helyzetben.
  A levételhez először nyomja meg a PRESS rögzítését, majd felfelé mozgatva vegye  

le a kerekeket.

használatával. Lassan kezdje a munkát, és ahogy tapasztalatokat szerez, lassan a fűszegélynyíró 
nyújtotta teljes kapacitást ki fogja tudni használni.

A fűnyíró munkavégzési magassága folyamatosan állítható úgy, hogy mindig megfeleljen a 
munkát végző személyzet magasságának (lásd a 8. képet).  
   -  Fogja meg a hordónyelet, és oldja meg a rögzítőcsavart. 
   -  Állítsa be a kívánt hosszúságúra a teleszkópos nyelet, majd húzza meg a rögzítőcsavart.
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Damilcsere

Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg az összes forgó rész meg nem áll. 
Vegye ki az akkumulátort. 
Vegye ki a damiltartó fejet a fűnyíróból: az egyik kezével fogja a külső, rovátkolt részt, a másik 
kezével  nyomja le kioldásig a damiltartó fejet (lásd a 10. képet). A tartó és a fej ekkor 
könnyen kiszerelhető.

Megjegyzés: A fejben egy rugó található, amely könnyen elveszhet. Győződjön meg róla, 
hogy biztonságos helyre helyezte.

A damiltartó fej cseréjéhez válassza az 1. vagy 2. LEHETŐSÉGET.
   -  1. LEHETŐSÉG: FEJCSERE  
      Cserélje ki újra a fejet
Húzza át a fejet a fejtartón található fülön, és helyezz be a fejet (lásd a 11. képet) 
Ellenőrizze le, hogy behelyezte a rugót, szerelje vissz a fejet és a tartót: nyomja be a fejet, és 
fordítsa el az óramutatók járásával azonos irányba, amíg a helyére nem ugrik 
(lásd a 12. képet).
Ellenőrizze le, hogy a damil helyesen van behelyezve. Ehhez nyomja meg a hüvelykujjával 
a damiltartó fejen található gombot, és közben húzza át a damilt. A damil ekkor könnyen ki 
kell hogy jöjjön.
   -  2. LEHETŐSÉG: A DAMIL ÚJBÓLI FELTEKERÉSE A FEJRE
A damil felhelyezéséhez az alábbi utasítások szerint járjon el:
   -  Húzza át a damil végét a fejen található nyíláson úgy, hogy az 3 mm-re álljon ki, ahogyan 
      az a 13. sz. képen látható. 
   -  Óvatosan, folyamatosan tekerje fel a damilt a fejen található nyíllal megegyező irányban 
      J (lásd a 13. képet), amíg a damil el nem éri a fej szélét. Ne tekerje túl. A fej 6,5 m damil 
      feltekerését teszi lehetővé.

Megjegyzés: Sem a pótdamil, sem a pótfej nem képezi a csomagolás részét

Töltési folyamat (lásd a 14. ábrát)

Az első használat előtt, vagy ha a fűszegélynyírót hosszabb ideig nem használta, az 
akkumulátort maximálisan fel kell tölteni, ellenkező esetben csökken az élettartama. Az 
akkumulátor töltés közben enyhén melegszik. Ez standard tünet, nem jelenti a készülék 
meghibásodását

  A fűnyírón lehetőség van a vágófejet függőlegesen is beállítani 
- nyomja meg a beállítás rögzítőgombját (9. ábra) 
- állítsa be a vágófej pozícióját.
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Megjegyzés: Az akkumulátor többszöri feltöltés/lemerülés ciklus után éri el a teljes 
kapacitását.  

Megjegyzés: NE TÖLTSE AZ AKKUMULÁTORT, HA A KÖRNYZETI HŐMÉRSÉKLET NEM ÉRI 
EL A 4°C-T, VAGY MEGHALADJA A 40ºC-T. AJÁNLOTT TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET: 
MEGKÖZELÍTŐLEG 24ºC

Csatlakoztassa a transzformátort (2) a töltőállomáshoz (3). 
Csatlakoztassa a transzformátort a fali csatlakozóaljzatba. A LED jelzőlámpa (4) zölden 
világít, a töltő használatra kész.
Helyezze az akkumulátort (1) a töltőbe (3) a 13. képen látható módon. Ellenőrizze le, hogy az 
akkumulátor jól van behelyezve a töltőbe. A LED jelzőlámpa (4) pirosan világít, jelezve, hogy 
az akku töltése folyamatban van.
Az akkumulátor megközelítőleg 4 óra múlva van teljesen feltöltve. A LED jelzőlámpa (4) 
zölden világít, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Fontos töltési információk

Megjegyzés: Hosszú élettartamot és kiváló akkumulátor teljesítmény akkor ér el, ha 
az akkumulátort 18 - 24°C közötti hőmérséklettartományban tölti. Ne töltse az akkumulátort 
szélsőséges hőmérséklet körülmények között, ezzel megelőzi a készülés súlyos 
károsodását.

Ha a fűszegélynyírót folyamatosan használja, az akkumulátor felforrósodhat. Töltés előtt 
hagyja legalább 30 percig hűlni.
A töltő és az akkumulátor töltés közben enyhén melegszik. Ez standard tünet, nem jelenti a 
készülék meghibásodását.
Ajánlott az akkumulátort szobahőmérsékleten tölteni. Túlmelegedés megelőzése érdekében 
soha ne takarja el az akkumulátort, és ne töltse a napon, vagy hőforrás közelében.
Ha az akkumulátor nem töltődik:
   -  ellenőrizze le, hogy a villásdugó megfelelően van a csatlakozóaljba illesztve 
   -  a töltőt 18 - 24°C hőmérséklettartományú helyiségben használja  
   -  ha a problémák nem szűnnek meg, forduljon szakszervizhez.
Az akkumulátort mindig töltse fel, ha csökken a készülék teljesítménye. Ilyen körülmények 
között NE FOLYTASSA a munkát. Az akkumulátor töltésére vonatkozó utasítások szerint 
járjon el. Csak részben lemerült akkumulátort is tölthet, amennyiben annak nem lesz negatív 
kihatása az akkumulátorra.
Bizonyos körülmények között a töltő elektromos hálózathoz csatlakoztatásakor rövidzárra 
kerülhet sor. Az idegen vezető tárgyakat, pl. drótkeféket, alufóliákat vagy más fémtartalmú 
tárgyakat helyezze távol a töltőtől. Ha nem tölti éppen az akkumulátort, mindig húzza ki 
a hálózatból a töltőt. Amennyiben szeretné megtisztítani az akkumulátort, húzza ki az 
elektromos hálózatból.
Soha ne merítse a töltőt vízbe se más folyadékba.
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FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a töltőbe soha ne juthasson semmilyen folyadék. Ellenkező 
esetben áramütés veszélye áll fenn. Az akkumulátor használat utáni könnyebb hűtése 
érdekében ne tegye az akkumulátort meleg helyre, pl. fémcsarnokba vagy szigetelés nélküli 
pótkocsiba.

FIGYELEM: Soha ne próbálja meg felnyitni az akkumulátort. Ha az akkumulátor műanyag 
burkolata megsérül, ne használja tovább, hanem adja le megfelelő hulladékgyűjtő telepen.

8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Karbantartás

A munka befejezését követően vegye ki az akkumulátort a készülékből. 
Kizárólag a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
A készülék tökéletes műszaki állapotának biztosítása érdekében egyes részeit - a tekercseket 
- tárolja műanyag, zárható táskában.
A készülék tisztítása előtt vegye ki az akkumulátort. Kizárólag nedves ruhadarabbal tisztítsa 
(esetleg használhat szappanos oldatot). Soha ne merítse vízbe. Soha nem mossa 
vízsugárral (pl. kerti locsolócsővel). A készülék belsejébe nem juthat víz. Ne tisztítsa 
nagynyomású tisztítókészülékkel.
A burkolat szélén található vágóeszköz idővel elveszítheti az élét. Ajánlott rendszeresen 
ellenőrizni a vágóeszköz élét.

Tárolás

A fűszegélynyírót száraz helyiségben tárolja.
Soha ne állítson a készülékre más tárgyakat.
Az idény végén végezze el a fűszegélynyíró komplex ellenőrzését, és távolítsa el a 
fűmaradékot.
Amennyiben a készülék javítására van szükség, forduljon szakszervizhez vagy az eladóhoz.

9. MŰSZAKI ADATOK
Típus .............................................................................................................. Akkumulátoros kerti fűszegélynyíró  
Névleges feszültség ........................................................................................................................................ 18VDC 
Akku típusa ……………………....………………………………………….........................................................……….. Lithium-Ion 
Akku kapacitás ………………………………………………...…….........................................................……………………   1.3 Ah 
Töltési idő …………………………………………………………….................................................………. megközelítőleg 4 óra 
Fordulatszám .................................................................................................................................... 8000 ford./min 
Vágási szélesség .......................................................................................................................................... 230 mm
Bemeneti feszültség ............................................................................................................................ 230V / 50Hz
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A CSOMAGOKÁS MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
INFORMÁCIÓK 
A készülék csomagolóanyagát az önkormányzat által kijelölt hulladéktelepen adja le.

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a termékeket vagy kísérődokumentumokban feltüntetett jelzés azt jelenti, 
hogy az elektromos és elektronikus készülékek élettartamuk lejártát követően 
nem semmisíthetők meg egyszerű kommunális hulladékként. A helyes 
megsemmisítés és újrahasznosítás érdekében e készülékeket az arra kijelölt 
gyűjtőhelyeken adja le. Az Európai Unió egyes országaiban, és néhány más 
európai országban a terméket azonos termék megvásárlása esetén leadhatja 
a készülék eladójának is. Az ilyen készülékek helyes megsemmisítésével Ön is 
hozzájárul az értékes természeti források megőrzéséhez, és segít kiküszöbölni 
a készülékek potenciálisan negatív kihatásait a környezetre és az emberi 
egészségre. Ezzel kapcsolatosan további részleteket a helyi önkormányzattól, 
vagy az Önhöz legközelebbi gyűjtőteleptől kérhet. Az ilyen jellegű hulladék 
helytelen megsemmisítése esetén a nemzeti törvényi szabályozással 
összhangban büntetés szabható ki.

Az Európai Unió vállalatai számára
Amennyiben elektromos vagy elektronikus készülékeket kívánnak 
megsemmisíteni, ezzel kapcsolatosan kérjenek információkat a készülék 
forgalmazójától, vagy eladójától. Megsemmisítés nem európai uniós 
tagállamok esetén. Ez a jelzet az Európai Unió területén érvényes. Amennyiben 
a terméket meg kívánja semmisíteni, ezzel kapcsolatosan kérjen információkat 
az illetékes helyi szervektől, vagy a készülék forgalmazójától.

A készülék megfelel az EU irányelvek valamennyi reá vonatkozó alapvető 
követelményének.

A szöveg, formaterv és a műszaki paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül is 
változhatnak, a változtatások jogát fenntartjuk.

10. MEGESEMMISÍTÉS
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