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Akkumulátoros bozótvágó  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az akkumulátoros bozótvágót. Használatba vétele 
előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használat 
céljából.
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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki 
korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.

 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 terméket a csomagolása védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból 
készült.

Használati útmutató
Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a készülék helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg 
későbbi szükség esetére. Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, 
csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári 
csomagolásba, így maximális védelmet biztosít számára (pl. költözés vagy szervizbe küldés esetén).

 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 

a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért 
vagy károkért.
 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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2. JELZÉSEK

A szerszám használata előtt fi gyelmesen olvassa 
el ezt az útmutatót.

Használjon légzésvédőt.

Használjon védőkesztyűt.

Használjon munkavédelmi lábbelit.

Védje a látását.

Használjon fülvédőt.

Használjon védőöltözetet.

Használjon fejvédőt.

Balesetveszély! Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra. 
Akadályozza meg illetéktelen személyek 
hozzáférését.
Vigyázzon a vágódamillal vagy a fémkés éleivel. 
Egy ideig még a motor kikapcsolása után is 
forognak.

15m (50ft)

Másokat tartson biztonságos távolságban!
FIGYELEM! Ha ezzel a szerszámmal dolgozik, 
ügyeljen rá, hogy a közelben ne legyen más 
személy (a biztonságos távolság: 15 m).
Ez különösen gyermekekre és állatokra érvényes.
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Használati utasítás

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS SZERSZÁMMAL VALÓ MUNKÁRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK

 FIGYELEM! Tanulmányozza át az elektromos szerszámhoz mellékelt összes 
biztonsági fi gyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és műszaki adatot. Ha nem tartja be 
a fi gyelmeztetéseket és utasításokat, áramütés, tűz vagy komoly sérülés következhet be.

Őrizze meg ezeket a fi gyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra. 
Az „elektromos szerszám” kifejezés minden fi gyelmeztetésben erre a hálózatról táplált (ha tápkábellel 
rendelkezik) vagy akkumulátorról táplált (tápkábel nélkül) szerszámra vonatkozik. 

A munkaterület biztonsága 
 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A túlzsúfolt és megvilágítatlan munkaterület balesetet okozhat. 
 Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, 

gázok vagy poros anyagok közelében. Az elektromos szerszámban szikra keletkezhet, amitől a gyúlékony 
por vagy gőz meggyulladhat. 

 A szerszámmal végzett munka közben tartson biztonságos távolságot gyermekektől és más személyektől. 
Ha elterelik a fi gyelmét, elveszítheti a kontrollt a gép felett. 

Elektromos biztonság 
 A tápkábel csatlakozójának megfelelőnek kell lennie a konnektorhoz. Semmilyen módon ne módosítsa 

a csatlakozódugót. A földeléssel védett szerszámnál ne használjon semmilyen csatlakozó átalakítót. A nem 
módosított csatlakozó és a megfelelő aljzat csökkenti az áramütés veszélyét. 

 Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint pl. csövek, radiátorok, elektromos fűtőtestek és hűtőgépek. Testének 
leföldelése esetén nő az áramütés veszélye. 

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

 A tápkábellel óvatosan bánjon. Soha se használja a tápkábelt a szerszám áthelyezésére, és ne annál fogva 
próbálja a szerszámot kihúzni az aljzatból. Akadályozza meg, hogy a kábel zsíros, forró és éles tárgyakkal vagy 
mozgó alkatrészekkel érintkezzen. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát. 

 Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, kültéri használatra való hosszabbító kábelt vegyen 
igénybe. A kültéri használatra való hosszabbító kábel csökkenti az áramütés veszélyét. 

 Az elektromos szerszám nedves környezetben való használata esetén a táp áramkörben áramvédőt kell 
használni (RCD). Az áramvédő (RCD) használata csökkenti az áramütés veszélyét. 

Személyi biztonság 
 Mindig fi gyeljen oda arra, amit csinál, és az elektromos szerszám használata közben ne kalandozzanak 

a gondolatai. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy drog, alkohol vagy gyógyszer hatása 
alatt van. Egy pillanatnyi fi gyelmetlenség az elektromos szerszámmal végzett munka közben komoly 
sérüléshez vezethet. 

 Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. A védőeszközök, például 
légzésvédő, csúszásmentes munkacipő, védősisak és fülvédő, amelyeket az ezeket igénylő munkafeltételek 
esetén használ, csökkentik a személyi sérülés veszélyét. 

 Kerülje el a szerszám véletlen beindulását. Mielőtt a tápkábelt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz, vagy 
mielőtt beteszi az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló kikapcsolt helyzetben van. 
Balesetveszélyes, ha az elektromos szerszám áthelyezésekor az ujja a főkapcsolón vagy az elektromos 
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szerszám hálózati csatlakozóján van, miközben az indítógomb bekapcsolt állásban van. 
 A szerszám bekapcsolása előtt mindig győződjön meg róla, hogy nincsenek a közelben kulcsok vagy 

a beállításhoz használt eszközök, és ha talál ilyet, vegye el. A szerszám forgó részein felejtett kulcsok vagy 
a beállításhoz használt eszközök sérülést okozhatnak. 

 Ne akadályozza magát. A munka közben mindig álljon stabilan és tartsa meg az egyensúlyát. Ez segít 
abban, hogy váratlan helyzetben jobban tudja kezelni az elektromos szerszámot. 

 Viseljen megfelelő öltözéket. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Ügyeljen rá, hogy haja és ruhája ne kerüljön 
a mozgó részek veszélyes közelségébe. A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
becsíphetik. 

 Ha a készülékek porelszívó és -gyűjtő eszközök csatlakoztatásához való adapterrel vannak felszerelve, 
ellenőrizze, hogy megfelelően vannak csatlakoztatva és megfelelően működnek. Ilyen berendezések 
használata csökkentheti a por által okozott veszélyt. 

 Ne hagyja, hogy a gyakori használatból eredő ismeretei elbizakodottá tegyék, és fi gyelmen kívül hagyja 
a biztonság alapelveit. Az óvatlanság a másodperc egy töredéke alatt súlyos sérülést okozhat. 

Az elektromos szerszám ápolása és karbantartása 
 Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkához megfelelő típusú elektromos szerszámot használjon. 

A megfelelő típusú elektromos szerszámmal a munka jobban és biztonságosabban végezhető el. 
 Ha a szerszám főkapcsolóját nem lehet be- és kikapcsolni, ne használja a szerszámot. Minden elektromos 

szerszám, amelynek a főkapcsolója működésképtelen, veszélyes, és meg kell javítani. 
 A szerszám beállítása vagy egy tartozék cseréje előtt, illetve ha a szerszámot nem használja, húzza ki 

a tápkábel csatlakozóját az aljzatból, vagy vegye ki a szerszámból az akkumulátort, ha kivehető. Ezek 
a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát. 

 Ha a szerszámot 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 szerszám 
képzetlen személy kezében veszélyes. 

 Tartsa karban az elektromos szerszámot és tartozékait. Ellenőrizze, nem hajlanak-e el, vagy nem 
akadoznak-e a mozgó alkatrészek, nincs-e olyan sérülés az egyes alkatrészeken vagy környezetükben, ami 
befolyásolhatja a szerszám működését. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg. Sok balesetet 
az elhanyagolt karbantartás okoz.

 Tartsa élesen és tisztán a vágóberendezéseket. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám 
kevésbé akadozik és könnyebben kezelhető. 

 Az elektromos szerszámot, tartozékokat, munkaeszközöket stb. az utasításoknak megfelelően használja, és 
vegye fi gyelembe a munkakörnyezetet és a végzendő munkát. Az elektromos szerszám nem rendeletésszerű 
használata veszélyes lehet. 

 Tartsa a fogantyúkat és a fogásra szánt felületeket tisztán és szárazon, ügyeljen rá, hogy ne legyenek 
olajosak vagy zsírosak. A csúszós fogantyúk és fogásra szánt felületek lehetetlenné teszik a szerszám 
biztonságos kezelését és felügyeletét váratlan helyzetben.

Az akkumulátorral működő szerszám használata és karbantartása 
 Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott töltővel töltse. A töltő, amely egy fajta akkumulátorhoz 

alkalmas, más akkumulátorral használva tűzveszélyes. 
 Csak ehhez az elektromos szerszámhoz megszabott akkumulátort használjon. Bármilyen más akkumulátor 

használata sérülést vagy tüzet okozhat. 
 Ha az akkumulátort nem használja, fémtárgyaktól pl. gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, csavaroktól 

vagy más apró fémtárgyaktól távol tárolja, mert ezek rövidzárlatot okozhatnak benne. Az akkumulátor 
érintkezőinek rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat. 
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 Extrém körülmények között az akkumulátorból elektrolit szivároghat. Ne érjen hozzá. Ha ez a folyadék 
véletlenül ráfröccsenne a testére, öblítse le vízzel az érintett helyet. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal 
mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést 
okozhat. 

 Ne használja az akkumulátort vagy a szerszámot, ha sérült vagy megváltozott. A sérült vagy módosított 
akkumulátor előre nem látható módon viselkedhet, ami tűzvészhez, robbanáshoz vagy sérüléshez vezethet. 

 Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy szélsőséges hőnek. A tűz vagy 130 °C-nál 
magasabb hőmérséklet robbanást okozhat. 

 Tartsa be a töltésre vonatkozó valamennyi instrukciót, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot 
az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A helytelen vagy a meghatározott 
tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt. 

Szerviz 
 A szerszám javítását bízza szakemberre, aki eredeti pótalkatrészt használ. Így gondoskodhat a szerszám 

biztonságos működéséről. 
 A sérült akkumulátort soha ne javítsa. Javításokat csak a gyártó végezhet.

BOZÓTVÁGÓKKAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 Ne használja ezt a szerszámot fáradtan, betegen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt. 
 A munka közben mindig álljon stabilan és tartsa meg az egyensúlyát. Használja a mellékelt hevedert. 
 Ha a kés repedt, csorba vagy más módon sérült, cserélje ki. Győződjön meg róla, hogy a kés megfelelően 

fel van szerelve és biztonságosan van rögzítve. Ennek a fi gyelmeztetésnek a fi gyelmen kívül hagyása súlyos 
sérülést okozhat. 

 Tartsa magát távol a vágókéstől. A vágókés a motor leállítása után még néhány másodpercig forog. Mielőtt 
elteszi a szerszámot vagy mielőtt a lenyírt felületre lép, várja meg, míg a vágókés teljesen megáll. 

 Ha éppen nem nyír, kapcsolja ki a szerszámot. Soha ne hagyja a szerszámot felügyelet nélkül működni.

A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS 
Betanítás 

 Gondosan olvassa el az összes utasítást. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a szerszám helyes 
használatával. 

 Soha ne engedje meg, hogy gyermekek, csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, illetve olyan 
személyek, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, vagy olyan személyek, akik nem ismerik ezt 
az útmutatót, használják ezt a gépet. Helyi előírások korlátozhatják a kezelő személy életkorát. 

 Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó felel a más személyeknek vagy tulajdonuknak okozott 
balesetekért és kockázatokért. 

Előkészítés 
 A szerszám használata előtt mindig végezzen vizuális ellenőrzést, nem hibás vagy hiányos-e, vagy hogy 

nincsenek-e a borítások és pajzsok rosszul feltéve. 
 Soha ne használja ezt a szerszámot, ha más emberek, különösen gyermekek, vagy állatok vannak 

a közelben. 

Használat 
 Ha a szerszámmal dolgozik, mindig használjon védőszemüveget, hosszú nadrágot és stabil cipőt. 
 Ne használja ezt a gépet rossz időjárási viszonyok között, különösen, ha villám veszélye fenyeget. 
 A géppel csak nappali fény, vagy jó minőségű mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon. 
 Soha ne használja a szerszámot, ha a borításai és pajzsai sérültek vagy nincsenek feltéve. 
 A motort csak akkor kapcsolja be, ha a keze és lába nincs a vágószerkezet közelében. 
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 Az alábbi esetekben mindig húzza ki a szerszámot a tápforrásból (vegye ki belőle az akkumulátort): 
1) Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja. 
2) Elakadás elhárítása előtt. 
3) A szerszám ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása előtt. 
4) Ha idegen tárgynak ütközött. 
5) Ha a szerszám bármikor abnormálisan rázkódni kezd. 

 Ügyeljen rá, nehogy a vágószerkezet sérülést okozzon a kezén vagy a lábán. Mindig gondoskodjon róla, 
hogy a szellőzőnyílások átjárhatóak legyenek. 

 Soha ne használjon fém vágódamilt. 
 Lejtőn mindig álljon stabilan. 
 Sétáljon, soha ne fusson. 
 Soha ne értékelje túl az erejét, és mindig őrizze meg egyensúlyát. 
 Ne érjen hozzá a veszélyes mozgó alkatrészekhez, mielőtt kiveszi az akkumulátort a szerszámból, és várja 

meg, míg a veszélyes mozgó alkatrészek teljesen megállnak. 

Karbantartás és tárolás 
 Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a szerszámot a tápforrásból (vegye ki belőle az 

akkumulátort). 
 Csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
 Rendszeresen végezzen a gépen ellenőrzést és karbantartást. A gép javítását mindig szakszervizre bízza. 
 Ha a szerszámot nem használja, gyermekektől távol tárolja.

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja szét a cellákat vagy az elemeket. 
 Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátorokat figyelmetlenül egy dobozban vagy 

fiókban, ahol kölcsönösen rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezetőképes anyag rövidzárlatot 
okozhat. Ha az akkumulátort nem használja, fémtárgyaktól pl. gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, 
csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól távol tárolja, mert ezek rövidzárlatot okozhatnak benne. Az 
akkumulátor érintkezőinek rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat. 

 Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy tűznek. Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napfényen. 
 Akadályozza meg az akkumulátor mechanikus sérülését. 
 Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje, hogy ez a folyadék a bőrével érintkezzen vagy a szemébe menjen. 

Ha erre mégis sor kerül, bő vízzel mossa meg az érintett helyet, és kérjen orvosi segítséget. 
 Egy cella vagy az akkumulátor lenyelése esetén kérjen orvosi segítséget. 
 Tartsa az akkumulátort tisztán és szárazon. 
 Ha az akkumulátor érintkezői szennyeződnek, törölje le őket egy tiszta és száraz ronggyal. 
 Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. Mindig kövesse ezeket az utasításokat, és a megfelelő módon 

végezze a töltést. 
 Ne tartsa fenn akkumulátor töltését, ha nem használja. 
 Hosszabb ideig tartó tárolás esetén szükséges lehet az akkumulátort néhányszor feltölteni és lemeríteni 

a maximális teljesítmény érdekében. 
 Ez az akkumulátor akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha szobahőmérsékleten működtetik (20 °C ± 5 °C). 
 Az akkumulátorok megsemmisítésekor a különböző elektrokémiai rendszerű akkumulátorokat külön tárolja. 
 Az akkumulátort csak a POSITEC vállalat által meghatározott töltővel töltse. Ne használjon más töltőt, mint 

amit az ezzel a szerszámmal történő használatra előírtak. A töltő, amely egy fajta akkumulátorhoz alkalmas, 
más akkumulátorral használva tűzveszélyes. 
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 Ne használjon más akkumulátort, ami nem ebben a szerszámban való használatra szolgál. 
 Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva. 
 Őrizze meg a termék eredeti dokumentációját későbbi hivatkozásokhoz. 
 Ha a szerszámot nem használja, vegye ki az akkumulátort. 
 A terméket megfelelő módon semmisítse meg.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

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

Őrizze meg ezeket a fi gyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra. 
Ezt a terméket csak 8 évnél idősebb gyermekek használhatják, és olyan csökkent mentális vagy fi zikai 
képességekkel rendelkező személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a termék biztonságos 
használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a termékkel játszani. 
A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felnőtt felügyelete nélkül. 
Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, az ő szerelőjének vagy más szakképzett embernek kell kicserélnie, hogy ki 
lehessen zárni minden veszélyt. 

További biztonsági utasítások a töltőhöz 
 Töltés előtt olvassa el ezt az útmutatót. 
 Ne töltsön olyan akkumulátort, amelyből szivárog az elektrolit. 
 Ne használja a töltőt a rendeltetésétől eltérő célokra. 
 Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltő töltési feszültsége megfelel a hálózat tápfeszültségének. 
 Ezt a töltőt nem kültéri használatra tervezték. Ne tegye ki esőnek. 
 A töltőberendezést védeni kell a nedvességtől. 
 Ezt a töltőt ne használja a szabadban. 
 Ne zárja rövidre az akkumulátor vagy a töltő érintkezőit. 
 A töltés során ügyeljen az érintkezők „+/-” polaritására. 
 Ne szedje szét a töltőt, és tartsa gyermekektől távol. 
 Ne töltsön más gyártóktól származó, vagy nem alkalmas akkumulátorokat. 
 Ügyeljen rá, hogy a töltő és az akkumulátor közötti csatlakozás megfelelően legyen elhelyezve és ne 

akadályozzák idegen tárgyak. 
 Ügyeljen rá, hogy az akkumulátortöltő nyílásaiba ne kerüljenek idegen tárgyak, szennyeződés vagy 

nedvesség. A töltőt száraz helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed fagypont alá. 
 Az akkumulátor töltése közben ügyeljen rá, hogy a töltő jól szellőző helyen legyen, biztonságos távolságban 

gyúlékony anyagoktól. Az akkumulátor töltés közben felmelegedhet. Ne töltse túl az akkumulátorokat. 
Gondoskodjon róla, hogy töltés közben az akkumulátor és a töltő ne maradjon felügyelet nélkül. 

 Ne töltsön nem tölthető elemeket, mert túlmelegedhetnek és megsérülhetnek. 
 A leghosszabb élettartamot és a legjobb teljesítményt akkor érheti el, ha az akkumulátort 18 – 24 °C közötti 

hőmérsékleten tölti. Ne töltse az akkumulátort, ha a környező levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint 4,5 
°C vagy magasabb, mint 40,5 °C. Ez az utasítás nagyon fontos és megakadályozza az akkumulátor súlyos 
meghibásodását. 

 Kizárólag az Argos vállalat által szállított modellekkel azonos akkumulátorokat és az Argos vállalat által 
ajánlott modelleket töltsön.
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4. A SZERSZÁM LEÍRÁSA
(ld. az ábrát a 3. oldalon)

1. Jobboldali fogantyú
2. Biztosító gomb
3. Indítókapcsoló
4. Jobboldali rúd
5. Védőfedél
6. Damilfej
7. Hőr
8. Damilvágó kés
9. Akkumulátor (nem a csomag resze)
10.  Az akkumulátor érintkezői
11. Felső rúd
12. A vállheveder gyűrűje
13. Vállpánt

14. Baloldali rúd
15. Feszítőcsavar
16. Összekötő
17. Baloldali fogantyú
18. Alsó rúd
19. Háromágú kés
20. A késcsavar borítása
21. Biztosító anya
22. Kulcs hatszögletű csavarhoz
23. Biztosító tipli
24. Csavar
25. Töltő (nem a csomag része)
26. Hatszögletű kulcs

5. ÖSSZEÁLLÍTÁS
 FIGYELEM:  Soha ne használja a szerszámot megfelelően rögzített védőfedél nélkül. A védőfedélnek mindig 

rajta kell lennie a szerszámon, hogy védje a felhasználót. 
 FIGYELEM:  Ha a szerszám damilfejjel rendelkezik, a védőfedélen rajta kell lennie a damilvágó késnek. 

Ennek az utasításnak a be nem tartása esetén túl hosszú lesz a vágódamil és a motor túlterhelődik. Soha se 
használja a damilfejet védőfedél nélkül.

 FIGYELEM:  Ha a szerszám valamely része megsérült vagy elveszett, ne használja a szerszámot, amíg 
az illető alkatrészt ki nem cseréli vagy pótolja. A bozótvágó sérült vagy hiányzó alkatrészekkel történő 
használata súlyos sérülést okozhat. 

 FIGYELEM:  Ne próbálja módosítani ezt a bozótvágót vagy olyan tartozékot létrehozni, amelynek 
használata ezzel a termékkel nem ajánlott. Minden ilyen változtatás vagy módosítás helytelen használatnak 
minősül, és veszélyes helyzetet okozhat, melynek következménye súlyos sérülés lehet. 

 FIGYELEM:  Mindig használjon erős munkavédelmi kesztyűt, ha a védőfedelet fel- vagy leszereli, vagy ha 
bármilyen karbantartást végez a háromágú késes vágószerkezeten vagy a vágódamilon. 

 Ügyeljen rá, hogy a damilos fűnyíró vágódamiljának és a bozótvágó háromágú késének védőfedele védje 
a kezét a sérüléstől. 

 FIGYELEM:  Alkatrészek felszerelése vagy a szerszám szállítása közben mindig vegye ki az akkumulátort, 
nehogy a szerszám véletlenül beinduljon és súlyos sérülést okozzon. 

 FIGYELEM:  Soha ne használja a szerszámot megfelelően rögzített védőfedél és fogantyúk nélkül. Ennek 
a fi gyelmeztetésnek a fi gyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat.

1. A BALOLDALI ÉS A JOBBOLDALI RÚD FELSZERELÉSE
Először oldja ki a négy szárnyascsavart az imbuszkulcs (26) segítségével, tegye be a jobboldali rudat a gombbal 
és a baloldali tengelyt a megfelelő összekötő elembe. (Ld. A1. ábra)
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 Megjegyzés: A kapcsolófogantyú felső rúdon levő címkéje alapján szerelje fel a jobboldali rudat. Itt 
a fogantyúban két hosszú csavar van. Ezeket illessze össze a fogantyúban levő csavarnyílással. (Ld. A2. 
ábra) Csavarja be a négy szárnyascsavart. Próbálja meghúzni a fogantyút és győződjön meg róla, hogy 
a rúd megfelelően rögzítve van. (Ld. A3. ábra)

 Megjegyzés: A szerszámot csak akkor szabad használni, ha a fogantyúk a tengelyre merőlegesen állnak.

2. A VÁLLPÁNT RÖGZÍTÉSE
Helyezze fel a vállpántot. (Ld. B ábra)

3. A BIZTONSÁGI FEDÉL FELSZERELÉSE 
A fém rész már össze van szerelve. 
Csúsztassa be a fém részt a védőfedél vájatába. (Ld. C1. ábra) 
Illessze össze a három nagyobb szerelőnyílást a védőfedélen és az alapzaton. Csavarral rögzítse és erősítse 
a védőfedelet az alapzathoz. Ezután illessze össze a védőfedél oldalsó nyílásait, és húzza meg a csavarokat 
erősen az imbuszkulccsal (21). (Ld. C2. ábra) 

 MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám damilfejjel rendelkezik, ügyeljen rá, hogy a védőfedélen rajta legyen 
a damilvágó kés.

4. A FELSŐ ÉS AZ ALSÓ RÚD RÖGZÍTÉSE 
- A szorítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja ki az összekötő elemet. 

(Ld. D1. ábra) 
- Illessze össze a rudakat, és az alsó rudat csúsztassa be a felső rúdba. 
- Helyezze a rúd biztosító/kioldógombját (a) az összekötőn levő vezetőnyílásba (b). (Ld. D2. ábra) 
- Ellenőrizze, hogy a biztosítógomb az összekötőn levő pozicionáló nyílásban van-e. 
- Alaposan húzza meg a szorítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba. (Ld. D2. ábra)

5. A VÁGÓDAMIL HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Ez a damilos fűnyíró lehetővé teszi, hogy a felhasználó a vágódamil nagyobbik részét a motor leállítása nélkül 
kiengedhesse. Ha a damil töredezetté válik vagy elhasználódik, fi noman ütögesse a szerszámot a földhöz, így 
a damil nagyobb része (ld. E1. ábra) működés közben is kiengedhető (ld. E2. ábra). 

 Megjegyzés: A damil kiengedése nehezebb, ha a damilvágó kés túl tompa. 

 Megjegyzés: A vágódamil eredeti hossza 330 mm. Kétféle vágási szélesség áll rendelkezésre. Ha 
a damilvágó kést az E3 ábrán látható helyzetben szereli fel, a fűnyíró vágási szélessége 330 mm lesz. Ha 
a damilvágó kést az E4 ábrán látható helyzetben szereli fel, a fűnyíró vágási szélessége 380 mm lesz.

 FIGYELEM: Ne távolítsa el és ne módosítsa a damilvágó kés egységet. A túl hosszú damilt a megfelelő 
hosszúságúra fogja vágni.

6. A DAMILFEJ HELYETTESÍTÉSE A HÁROMÁGÚ KÉSSEL (AZ EREDETI CSOMAGBAN 
A DAMILFEJ RÖGZÍTVE VAN A SZERSZÁMON) 
Csúsztassa be a biztosítórudat a damilfejben levő nyílásba, hagyja ebben a helyzetben, és az óramutató 
járásának irányába elforgatva oldja ki a damilfejet. Vegye le a damilfejet. (Ld. F1. ábra) 
1) Tartsa az ütközőrudat (22) a damilfej oldalán levő nyílásban. 
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2) Az óramutató járásának irányába elforgatva oldja ki a damilfejet. 
3) Vegye le a damilfejet. 
Először rögzítse az alsó karimát (c) a szerszámon, és vegye le a felső karimát (d). (Ld. F2. ábra) 
Ezután a megfelelő sorrendben helyezze fel a szerszámra a háromágú kést, a felső karimát, a késcsavar 
borítását és a biztosító anyát. Húzza meg a biztosító anyát. (Ld. F3. ábra)
 
1) Szerelje fel az ellenőrző gyűrűt az ábra alapján. (Ld. F4. ábra) 

 Megjegyzés: Ha nem illeszti össze a fogazott profi lt, a fogaskerék megsérülhet és személyi sérülést 
okozhat. 

2) Ügyeljen rá, hogy a lépcsős felület a vágókéssel ellenkező irányba nézzen. (Ld. F4. és F5. ábra) 
 Megjegyzés: Ha a nagyobbik oldalt nem teszi rá a kés felületére, a kést nem lehet teljesen rányomni, így 
sérülést okozhat. 

3) Helyezze vissza a csavar fedelét. (Ld. F5. ábra) 
 Megjegyzés: Az elülső nyílást tartsa a föld irányába. A fedél szerepe a csavar védelme a sérüléstől. 
 FIGYELEM: A csavar fedele megvédheti ezt a csavart a sérüléstől. Ha a csavar megsérül, nem lehet 

kicserélni a vágókést. 

4) A biztosító ütközőrudat helyezze be a fej oldalán levő nyílásba. 
A fej rögzítése után húzza meg a csavart az imbuszkulccsal. (Ld. F6. ábra) 

 Megjegyzés: Mielőtt a háromágú késen bármilyen műveletet végezne, vegyen fel védőkesztyűt, hogy 
megóvja magát a sérüléstől. Ez a kés kétoldalúan használható, ezért a bozótvágót használó személy a kést 
megfordíthatja és újra használhatja. 

 Megjegyzés: A felső karimát az F3. ábrán látható irányban helyezze fel. A biztosító anyát rögzítse az 
imbuszkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban.
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6. HASZNÁLAT
 FIGYELEM: Ne hagyja, hogy a szerszám ismerete óvatlansághoz vezessen. Ne feledje, hogy munka közben 

egy pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 
 FIGYELEM: Mindig használjon védőszemüveget és fülvédőt. Ha ezt nem tartja be, egy kicsapódó tárgy 

a szemét érheti, vagy más súlyos sérülés történhet. 
 FIGYELEM: Ne használjon olyan kiegészítőket vagy tartozékokat, amelyeket nem ennek a szerszámnak 

a gyártója ajánlott. Nem ajánlott kiegészítők vagy tartozékok használata súlyos sérülést okozhat.

Alkalmazások 
Ez a bozótvágó az alábbi célokra használható: 
Háromágú kés: Fűnyírás, gyom, vadon növő bokrok és más növények vágása, fi atal, max. 2 cm szárátmérőjű 
növényzet vágása. 
Damilfej: Fű és gyomok nyírása teraszok, kerítések, falak mentén. 

1. BEKAPCSOLÁS ELŐTT 
 MEGJEGYZÉS: 

a) Ne használjon más töltőt, mint amit az ezzel a szerszámmal történő használatra előírtak. 
b) Ha az akkumulátor nagyon forró, vegye ki a töltőből, és hagyja kihűlni, mielőtt a töltést folytatja. 
c) Az új szerszámban levő akkumulátor a gyár elhagyásakor nincs feltöltve. Ezért az első használat előtt teljesen 
fel kell tölteni. 
d) Eltárolás előtt az akkumulátort teljesen, vagy legalább a felénél jobban töltse fel. Ha a szerszámot hosszabb 
ideig nem használja, 3-6 havonta töltse fel akkumulátort. 

A szerszám összeállítása (ld. G1. ábra) 
Tegyen be a szerszámba két akkumulátort. Elvégezheti a következő „3 BEINDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS” lépést, amely 
a következő oldalon van leírva. 
A töltés folyamata (ld. G2. ábra) 
1) Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba. Kigyullad a zöld kontroll-lámpa. 
2) Dugja be az akkumulátort a töltőbe, a kontroll-lámpa pirosan kezd világítani, így jelzi a töltés megkezdését. 
3) Amint a töltés befejeződik, a kontroll-lámpa újra zölden világít. Most az akkumulátor teljesen fel van töltve. 
Húzza ki a töltőt a hálózatból, és vegye ki belőle az akkumulátort. 

 FIGYELEM: Ha akkumulátor tartós használat vagy közvetlen napsugárzás vagy hő miatt teljesen lemerül, 
töltés előtt várja meg, amíg lehűl, hogy teljesen fel lehessen tölteni.

 Megjegyzés: Ezt a szerszámot csak a meghatározott célokra szabad használni. Bármilyen egyéb 
használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

TÖLTÉSKIJELZŐ 

Kijelző Állapot 

Pirosan világít Feltöltés 

Zölden világít Teljesen feltöltve

Ez a töltő 1 akkumulátort 1 óra alatt, 2 akkumulátort 2 óra alatt tud teljesen feltölteni.

2. A SZERSZÁM TARTÁSA 
A szerszámot mindkét kezével tartsa a teste jobb oldalán. A damilfejnek vagy a vágókésnek párhuzamosnak kell 
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lennie a talajjal, olyan távolságra, hogy a szerszám felhasználójának ne kelljen hajolnia. (Ld. H. ábra) 
A szerszámot kétféleképpen lehet levenni. 
Oldja ki a szíj kapcsát, vagy nyomja meg a szíj kampóját, és válassza le a rúdon lévő csőcsatlakozásról. 

 FIGYELEM:  Veszély esetén a bozótvágót azonnal vegye le a válláról, függetlenül attól, hogyan van 
a vállpánt feltéve. Úgy kell gyorsan levenni, hogy a vállpántot kioldja, és leveszi a válláról. 

3. BEINDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS 
Beindítás 
Nyomja le a biztosítógombot és tartsa ebben a helyzetben. 
Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, hogy a szerszám beinduljon. (Ld. I. ábra) 

Leállítás 
Engedje el az indítókapcsolót. 

 Megjegyzés: A szerszám motorja csak akkor működik, ha egyszerre nyomja az indítókapcsolót és 
a biztosítógombot. 

 FIGYELEM:  Ha szünetet tart vagy abbahagyja a munkát, mindig vegye ki a szerszámból az akkumulátort. 

4. A SZERSZÁM HASZNÁLATA 
 FIGYELEM:  Ha a bozótvágóval dolgozik, öltözzön megfelelően, hogy csökkentse a sérülésveszélyt. Ne 

viseljen laza ruhát vagy ékszert. Használjon védőszemüveget és fülvédőt. Viseljen strapabíró hosszú 
nadrágot, cipőt és kesztyűt. Ne viseljen rövidnadrágot, szandált és ne legyen mezítláb. 

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy megállapítsa, biztonságos-e, és nincsenek-e jelen 
más személyek, állatok vagy tárgyak. Győződjön meg róla, hogy mindezek legalább 15 m távolságra vannak. 
Ezután ellenőrizze, felvette-e a védőszemüveget, megfelelően öltözött-e fel és stabilan áll-e. 
 

A szerszám minden használata előtt ellenőrizze, nem hibásak vagy kopottak-e az alkatrészei. Ellenőrizze 
a damilfejet, a háromágú kést, a tartozékokat, a védőfedelet, a fogantyúkat és a vállpántot, és cseréljen ki minden 
repedt, deformálódott, meghajlott vagy egyéb módon sérült alkatrészt. Idővel eltompulhat a védőfedélen lévő 
damilvágó kés. Javasoljuk, hogy egy reszelővel rendszeresen élezze, vagy használjon új damilvágó kést. 
A bozótvágót minden használat után tisztítsa meg.

4.1 A damilos fűnyíró használata 
1) Tartsa a terméket megfelelő távolságban a testétől. 
2) Figyeljen a munka közbeni testhelyzetére. Álljon egyenesen és ne hajoljon előre.
3) A damilfejet közvetlenül a talaj felszíne felett tartsa kb. 30°-os szögben. (Ld. J1. ábra) 
4) A szerszámot lassan és egyenletesen, vízszintesen mozgassa jobbról balra, majd vissza kiinduló helyzetbe, 
mielőtt egy újabb sávot nyír le. (Ld. J2. ábra) 
5) Ha a fű túl magas, fokozatosan nyírja le. Ne vágja le a magas füvet egyszerre. (Ld. J3. ábra) 
Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében ne vágjon nedves füvet, mivel a nedves vágott fű hajlamos 
rátapadni a vágófejre és a fedélre, ami megakadályozza a levágott fű megfelelő kidobását, és elcsúszáshoz vagy 
eleséshez vezethet. 
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4.2 A háromágú fémkés használata
 FIGYELEM: Ha vadon növő növényeket vagy bozótot nyír, úgy engedje föléjük a forgó háromágú kést, 

hogy elérje a vágási hatást. Használja a bozótvágót kaszaként (mozgassa jobbra-balra, mintha seperne) 
a talajszinten. Ne használja a vágószerkezetet derékmagasság felett. 

 FIGYELEM: Minél magasabban van a vágószerkezet a talaj felett, annál nagyobb a veszélye, hogy 
a kidobódott darabok sérülést okoznak. 

 FIGYELEM: Ne próbáljon nagyobb átmérőjű faanyagot vágni, mert a kés beakadhat vagy a bozótvágó 
előrelökődhet. Ettől sérülhetnek a kések vagy a bozóvágó, vagy elveszti a felügyeletet a bozótvágó felett, ami 
Önnek okozhat sérülést. 

 FIGYELEM: A kések a nem megfelelő használat következtében elrepedhetnek vagy eltörhetnek. 
A kidobódás súlyos sérülést okozhat a kezelőnek és a körülötte állóknak. Ha csökkenteni akarja a személyi 
sérülés kockázatát, fontos, hogy betartsa az alábbi intézkedéseket. 

• Előzze meg, hogy a szerszám kemény vagy szilárd tárgyakkal pl. kővel, sziklával vagy fémdarabokkal 
érintkezzen. 

• Soha ne vágjon 2 cm-nél nagyobb átmérőjű fát vagy bozótot. 
• Rendszeresen, rövid időközönként ellenőrizze, nem sérült-e valamilyen módon a kés. Ha a kés sérült, ne 

folytassa a munkát. 
• Rendszeresen élezze a kést (ha jelentősen eltompul), és ha szükséges, gondoskodjon a kiegyensúlyozásáról 

(ezt szakképzett szerelőre bízza).
 
4.3 A bozótvágó használata 
1) Soha ne tartsa a szerszám fejét magasabban a derekánál. 
Óvatosan dolgozzon. Minél magasabban tartja a szerszámot, annál nagyobb a tárgyak vagy a levágott 
növényrészek kidobódásának veszélye. (Ld. K. ábra) 
2) Ha sűrűn növő aljnövényzetet nyír, felülről engedje bele a vágókést. 
3) A késsel közvetlenül a talaj felett mozogjon és vágja a fi atal fákat vagy füvet.

5. DAMILCSERE

5.1 A teljes damilorsó cseréje 
Kényelme érdekében javasoljuk, hogy a damilt orsóval együtt vásárolja. 
Vegye ki a régi orsót. (Ld. F1. ábra) 
Tegye fel az új orsót a vágófejre. Bontsa ki az egyik damilt a rögzítésből, és húzza át a kampón. 
Ismételje meg ugyanezt a másik damillal. 
Helyezze vissza a fedelet. 

5.2 A damil cseréje orsó nélkül
 

 FIGYELEM: Damilos fűnyíróját úgy tervezték, hogy legfeljebb 2,0 mm átmérőjű damilt képes használni. 
 FONTOS – Az új vágódamilt mindig először az orsó felső részére tekerje fel. 

Készítsen elő kb. 2,5 m damilt. 
Tegyen be kb. 1,25 m hosszúságú damilt az orsó felső részén lévő egyik nyílásba, és a damilt a nyíl irányában 
tekerje fel az orsó felső részére. Hagyjon kb. 1,25 m damilt feltekeretlenül, és azt helyezze a rögzítésbe. Ismételje 
meg ugyanezt az orsó alsó részén. (Ld. L1, L2, L3, L4. ábra) 
Figyelnie kell rá, hogy a damil az orsón megfelelően feszüljön. Az utasítások fi gyelmen kívül hagyása esetén 
a vágás hatékonysága csökken. 
Ezután az „5.1 A teljes damilorsó cseréje” részben leírtak szerint tegye be az orsót a szerszámba.
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7. VÁGÁS
 FIGYELMEZTETÉS! 

A damilos fűnyírók vagy bozótvágók bármelyik típusának használata közben kivágódhatnak kövek, fém- vagy 
egyéb kisméretű tárgyak és a vágott anyag. Figyelmesen olvassa el valamennyi biztonsági előírást.
Kérjük tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.

 FIGYELMEZTETÉS! 
Használjon védőeszközöket a feje, szeme, arca és hallása védelmében. Megfelelő lábbelit viseljen, amely 
megvédi a lábát és csúszós felületen is stabil állást biztosít. Ne viseljen nyakkendőt, ékszert vagy laza 
ruhadarabot, amelyeket elkaphatnak a szerszám mozgó alkatrészei. Ne viseljen nyitott orrú lábbelit. Ne 
dolgozzon mezítláb vagy csupasz lábszárral. Bizonyos helyzetekben teljes arc- és fejvédelmet kell használni.
Vigyázzon, hogy elkerülje a visszaütést és a kés beakadását.

 FIGYELMEZTETÉS 
Mindig használja a vállpántot.
A vállpántot úgy állítsa be, hogy a fűnyíró néhány centiméterrel a talaj felett legyen. A fűnyíró feje és a fémburkolat 
minden irányban teljesen egy szintben legyen. A bozótvágót a teste jobb oldalára akassza.

 VESZÉLYES ÖVEZET
A 15 M ÁTMÉRŐJŰ VESZÉLYES ÖVEZETBE A GÉP KEZELŐJÉN KÍVÜL SENKI NEM LÉPHET BE. A GÉPKEZELŐNEK 
MEGFELELŐ SZEM-, FÜL-, ARC-, TALP-, LÁB- ÉS TESTVÉDŐ ESZKÖZÖKET KELL HASZNÁLNIA. A VESZÉLYES 
ÖVEZETBEN, VAGY A VESZÉLYES ÖVEZET MÖGÖTTI KOCKÁZATOS ÖVEZETBEN LEVŐ SZEMÉLYEKNEK VÉDENIÜK 
KELL A SZEMÜKET A KIVÁGÓDÓ TÁRGYAKTÓL. A KOCKÁZAT A VESZÉLYES ÖVEZETTŐL VALÓ TÁVOLSÁG 
NÖVEKEDÉSÉVEL CSÖKKEN.
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VÁGÁS NEJLONHÚROS FEJ SEGÍTSÉGÉVEL

 A damilfej AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN forog. 
 A damil kiengedése félautomatikusan történik. A vágás közben csak kissé ütögesse a fejet a földhöz, ezzel 

benyomódik a fej alsó részén levő gomb és kijön a damil. A damilt ezután a műanyag burkolatba beépített 
kés a megfelelő méretre vágja.

A fű levágása
 Ennél a munkánál óvatosan csúsztassa a gépet a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, 

hogy a gép a vágott anyagot Öntől távolódó irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok 
közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó 
irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbról balra, amíg le nem vágta a füvet egészen az 
akadályig, de ügyeljen rá, nehogy a damil az akadállyal érintkezzen.

 Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, úgy, hogy ne érjen a drótokhoz. Ha túl közel kerül a kerítéshez, 
a damil a grótba ütközve rövidebb lesz.

 Gyomok vágásakor egyesével is kivághatja a szárakat. Helyezze a damilfejet a gyom alsó részéhez - ne 
a felsőhöz, mert különben a széthasadhat és a damil elakad. A gyomok közvetlen átvágása helyett inkább 
csak a damil végét használja és lassan vágja át a szárat.

Csonkolás és peremek vágása
 Mindkét tevékenységet nagy szögben megdöntött damilfejjel kell végezni. A csonkolás a felső növényzet 

eltávolítása, ami után csak a csupasz föld marad.
 A peremek vágása az ágyások peremén levő, a járdára és az útra ránövő fű levágása.
 Csonkoláskor és a peremek vágásakor a szerszámot meredek szögben tartsa, olyan helyzetben, hogy 

a kemény felülethez történő ütközéskor esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne 
hátra, Ön felé repüljenek. Ha a képek mutatják is, hogyan végezze a csonkolást és a peremek vágását, 
minden felhasználónak magának kell megtalálnia a testméreteinek és a munkakörülményeknek megfelelő 
helyzetet.

 FIGYELMEZTETÉS 
Nejlonhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan ki 
van húzva, csapkodhat. Ha nejlonhúros fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag 
védőburkolatot.

 FIGYELMEZTETÉS 
Csupasz vagy kavicsos felület felett nagyon óvatosan járjonel, mert a nejlonhúr nagy sebességgel vághatja ki az 
apró kavicsokat.
A szerszán védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat megállítani.

 FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen vágást olyan helyen, ahol drótok vagy drótkerítés van. Használjon biztonsági védőeszközöket. Ne 
végezzen vágást olyan helyeken, ahol nem láthatja, mit vág.
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VÁGÁS KÉS SEGÍTSÉGÉVEL

A gaz lekaszálása 
 Íves, lengető mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Ezzel a módszerrel gyorsan kitisztíthatja a fűvel, 

gazzal benőtt területeket. Ne használja a kaszáló módszert nagy és ellenálló gyomok vagy fás növényzet 
vágására.

 A kaszálást végezheti mindkét irányába, vagy csak egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag Öntől 
távolodó irányba repül. Az ilyen vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely Öntől távolodó irányban forog. 
Döntse meg kissé a kést ugyanarra az oldalra. Ha mindkét irányba végzi a kaszálást, szennyeződés fogja 
érni.

 Megjegyzés: Ne használja a bozótvágó kést 12 mm-nél nagyobb átmérőjű fácskák vágására.

 FIGYELMEZTETÉS
NE ÉRJEN A KÉSSEL A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ TÁRGYAKHOZ:
FÉMOSZLOPOK, VILLANYVEZETÉKEK, GUMI, FAL, KÖVEK, KERÍTÉSEK 

 FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen vágást, ha az acélkés tompa, repedt vagy sérült.
A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek-e akadályok, mint pl. kövek, 
fémoszlopok vagy összetekert drótok. Ha az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje meg őket úgy, hogy 
ne kerüljenek érintkezésbe a késsel. A kövek vagy fémtárgyak kicsorbíthatják vagy megrongálhatják a kést. 
A drótok feltekeredhetnek a késfejre vagy kivágódhatnak és ezáltal sérülést okozhatnak.
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8. KARBANTARTÁS
 FIGYELEM: Az egység ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása előtt mindig várja meg, míg minden 

mozgó alkatrész teljesen megáll, és vegye ki az akkumulátort. A fi gyelmeztetések be nem tartása személyi 
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 

 FIGYELEM: Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata 
kockázatos helyzetet okozhat vagy a termék meghibásodásához vezethet. A biztonság és megbízhatóság 
érdekében minden javítást szakképzett szerelőre kell bízni. 

ALAPVEZŐ KARBANTARTÁS
A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldószert. A műanyagok többségének ártanak 
a kereskedelemben kapható különböző típusú oldószerek, és a használatuk során megsérülhetnek. 
A szennyeződések, por, olaj, kenőanyag stb. eltávolításához használjon tiszta rongyot. 

A SZERSZÁM TISZTÍTÁSA
A háromágú kés vagy a damilfej minden használata után egy puha kefével távolítson el minden szennyeződést, 
földet vagy fűmaradékot, ami a késre és a fedélre tapadt. 

 Megjegyzés: Ha a vágókés eltompult, az élezését bízza szakemberre, vagy cserélje ki, és használjon új 
kést. 

A bozótvágó minden használata után egy nedves ronggyal és tisztítószeres oldattal tisztítsa meg 
a vágószerkezetet. 
A műanyag borításokhoz vagy fogantyúkhoz ne használjon erős oldószert. Ezekben az alkatrészekben bizonyos 
aromaolajok, pl. boróka és citrom, valamint oldószerek, pl. petróleum, sérülést okoznak. A nedvesség áramütést 
is okozhat. Óvatosan távolítson el minden nedvességet egy puha, száraz ronggyal. 

A SZERSZÁM TÁROLÁSA
Vegye ki a szerszámból az akkumulátort. 
A szerszám teljes tisztításához használjon strapabíró kesztyűt. 
Tegye rá a fém háromágú késre a védőtokot a biztonságos tárolás érdekében. 
A szerszámot száraz és jól szellőző helyiségben tárolja, ahol bezárható, és elég magasan van, hogy gyermekek 
ne férjenek hozzá. Ne tárolja a szerszámot trágyán, benzinen vagy más vegyszeren, vagy ezek közelében.
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9. MŰSZAKI ADATOK
2 x 20 V akkumulátorról működő bozótvágó

Modell FZS 70705-0

Tápellátás 2 x 20 V Li-Ion

Maximális vágásszélesség 38 cm

Damilfej 33 cm (a damil átmérője 2,0 mm)

Fém háromágú kés 23 cm

Állítható egyvállas pánt Igen

A fogantyú típusa Kormány alakú fogantyú puha fogófelülettel

Tartozékok

A tétel száma Tartozék

FDUZ 79020 Akkumulátor 2 Ah

FDUZ 79040 Akkumulátor 4 Ah

FDUZ 79100 Gyorstöltő

FDUZ 79110 Dupla gyorstöltő
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10. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos 
és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket 
azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő 
módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, 
és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi 
önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. 
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan 
kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés nem 
EU országokban Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja 
semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi 
önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

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

Az eredeti használati útmutató fodítása.

A szerszámot, újratölthető akkumulátorokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat 
a környezetkímélő újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

Az elektromos szerszámokat, akkumulátorokat és újratölthető akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék 
közé!

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a már nem használt elektromos szerszámokat, és 
a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a hibás vagy használt akkumulátorokat külön kell 
összegyűjteni és környezetbarát módon megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓK.
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos 
és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazótól 
a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, 
és e változtatások jogát fenntartjuk.



HU

AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

87 Megfelelőségi nyilatkozat

11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

 
 

 
 

                                              
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka: Akkumulátoros damilos fűkasza/FIELDMANN

Típus/modell: FZN 70375-0 mint D03004602 gyártási modell
 DC 2x 20V, 3700/min-1 , IPX, Class III
 Vágásszélesség: 370 mm
 Mért hangnyomásszint: LPA= 80,9 dB(A)
 Garantált akusztikai teljesítményszint: LWA= 93 dB(A)

Gyártó: FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 VAT no: CZ26726548

A termék megfelel a következő irányelveknek és előírásoknak:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

és szabványoknak:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A2+A14
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Azonosítószám: 26 72 65 48, Adóazonosító: CZ-26 72 65 48

Bank:  Komerční banka Praha 1, számlaszám: 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, 
számlaszám: 2375682/0800, ČSOB Praha 1, számlaszám 8010-0116233383/300

EÚ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka: Akkumulátoros sövénynyíró / FIELDMANN

Típus / modell: FZN 70705-0 mint CBC36GW gyártási modell
 DC 2x 20V, III. osztály, IPX0
 Húr adapter sebessége 5300/m-1, vágási szélesség 330 mm
 mért akusztikai teljesítményszint: LPA= 71,9dB(A)
 garantált akusztikai teljesítményszint: LWA= 95dB(A)
 Fém kés sebessége 5800/m-1, vágási szélesség 230 mm
 mért akusztikai teljesítményszint: LPA= 79,9dB(A)
 garantált akusztikai teljesítményszint: LWA= 100dB(A)
 

Gyártó: FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 VAT no: CZ26726548

A termék megfelel a következő irányelveknek és előírásoknak:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

és szabványoknak:

EN 60335-1:2012+A13
EN ISO 11806-1:2011
EN 50636-2-91:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Kiadva:  Prágában Név: Ing. Zdeněk Pech
    Chairman of the Board

A kiadás dátuma: 2020. 7. 22.  Aláírás:
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