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Indítókábelek 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Indítókábelek. Mielőtt használni kezdi, 
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM! Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

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 sövénynyíró 
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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Megsemmisítés

2.MŰSZAKI ADATOK

Nehézségek megoldása

1. Az indító be van nyomva, de a fúrógép nem működik. A akkumulátoros berendezés
működéséhez szükséges az akkumulátor megfelelő feltöltése. Ha a berendezés hosszabb
ideig nem használjuk, az akkumulátor lemerül. Töltsük újra az akkumulátort. Bizonyosodjunk
meg arról, hogy az akkumulátor helyesen van behelyezve a töltőbe. A töltés során az
adapter felmelegedik – ez teljesen normális.

2. Az akkumulátorból folyadék folyik ki. Extrém hőmérsékleteknél, vagy terhelésnél
előfordulhat kis szivárgás. Ha érintkeztünk a szivárgott anyaggal, ezt azonnal távolítsuk el a
bőrünkről vagy a ruházatunkról, mossuk le szappanos vízzel.

3. Az akkumulátor nem töltődik, a töltő kijelzője nem világít. Ha az akkumulátor nem
öltődik, ellenőrizzük hogy rendesen van-e behelyezve a töltőbe és világít-e a kijelző. Ha nem,
ellenőrizzük hogy a töltő hálózati csatlakozója helyesen van-e csatlakoztatva a töltőhöz. Ha igen,
ellenőrizzük hogy a töltő csatlakozója helyesen van-e a hálózati csatlakozóban. Ha igen,
ellenőrizzük a biztosítékot.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

Használati útmutató - nyelvi változat.

A szöveg, kivitel és műszaki specifi kációk előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak és a 
változtatások joga fenntartva.

Indítókábelek
12 V/ 600 A
Hosszúság: 3.0 m
Réz
Benzinmotorok 3000 ccm-ig 
Dízelmotorok 2500 ccm-ig
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3.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 
vagyelektronikus 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 ilyenfajta 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.

5. Használatkor az akkumulátor felmelegszik: Az akkumulátorból merített energia hőt
képez. Az akkumulátor nem sérül, és a merített energia által képzett hő normális. Ha le kívánjuk
hűteni, hagyjuk egyszerűen a fúrógépet a munka folytatása előtt lehűlni.

6. Feltöltéskor az akkumulátor felmelegszik: Ez szintén normális jelenség, ezt az
akkumulátorban folyó vegyi reakció okozzák a töltés során.

7. A töltés során az adapter felmelegszik: Ez normális jelenség, ezt a feszültség változásával
kapcsolatos 23V-ról 18V-ra.

4. A berendezés teste hosszabb használat után felmelegszik. Rendes terhelésnél a test, a
kapcsoló és az akkumulátor is felmelegedhet, mivel az elhasznált energia hőt képez a 
berendezés használatának. Ez normális. várjunk néhány percet, hogy a fúrógép lehűljön.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve 
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/
EK irányelv módosításáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának  korlátozásáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/88/ES irányelve. 

Kelt Prágában, 2017. 05 30-án
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