




Általános tudnivalók
Olvassa el és rizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató a 7,2 V Lítium-ion akkumulátor f és sövényollóhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz
az üzembe helyezésrl és a kezelésrl. A könnyebb érthetség érdekében a 7,2 V Lítium-ion akkumulátor f és
sövényolló helyett a továbbiakban csak a „folló” szót használjuk.
A folló használata eltt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat.
A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a folló károsodásához vezethet.
A termék használatát illeten be kell tartani a vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályokat.
rizze meg a használati útmutatót, hogy azt késbb is használhassa referenciaként. Ha a follót továbbadja
valakinek, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.
Jelmagyarázat
Általánosságban a következ jelöléseket használtuk.
Olvassa el a használati útmutatót.

Viseljen védszemüveget, sisakot és fülvédt.

Kellen ellenálló lábbelit viseljen.

Viseljen megfelel védkesztyt.

A töltkészüléket csak bels helységben használja.

Kirepül ágak miatti veszély.

Tartsa távol az arra járó embereket.

Estl, nedvességtl óvni kell a gépet.

A vágószerszám veszélyes lehet a kezekre és a lábakra!

A vágókés leállítás után még jár egy darabig!

A töltkészülék védelmi osztálya.

A folló védelmi osztálya.





Biztonság
Rendeltetésszer használat
A follót kizárólag kis felület pázsitok és szegélyek, valamint cserjék és bokrok vágására tervezték.
A follót nem iparzési, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra tervezték, hanem csak magánszemélyeknek,
hobbi- és barkácscélokra.
A folló kizárólag rendeltetésének megfelelen használható.
Minden egyéb, azon túlmen felhasználási mód tilos!
A rendeltetésszer használat magában foglalja a biztonsági utasítások, a használati útmutató, valamint az
abban szerepl üzemeltetési utasítások betartását is.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból ered károkért nem vállal felelsséget.
Csak a follóhoz alkalmas tartozékok használata megengedett.
A follót kezel, azon karbantartási munkálatokat végz személyek ismerjék a készüléket és legyenek
tisztában a lehetséges veszélyforrásokkal. Mindemellett a lehet legpontosabban követni kell a hatályos
balesetmegelzési elírásokat.
Az egyéb, általános munkaegészségügyi és biztonságtechnikai elírásokat is be kell tartani. A follón végzett
módosítások esetén és az azok miatt keletkez károkért a gyártó nem vállal felelsséget.
Minden egyéb felhasználási mód kifejezetten tilos, rendeltetésellenes használatnak minsül.
Elektromos szerszámokra vonatkozó, általános biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági utasítást és elírást.
A biztonsági utasítások és elírások betartásának elmulasztása áramütéshez, égési és/vagy más súlyos
sérülésekhez vezethet.
Késbbi használatra rizze meg a biztonsági elírásokat és utasításokat.
Munkahelyi biztonság
a) A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkahely
könnyen balesetet okozhat.
b) Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghet folyadék, gáz vagy por
közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, amely meggyújthatja a port vagy a gázt.
c) Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti irányítást.
Elektromos biztonság
a) Az elektromos szerszám csatlakozó dugója illeszkedjen a dugaljhoz. A dugót semmilyen módon nem
szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védföldeléses elektromos szerszámhoz. Az eredeti
dugó és a megfelel dugalj használata csökkenti az áramütés veszélyét.
b) Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, ftéssel, tzhellyel, htszekrénnyel történ érintkezést.
Áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.
c) Estl, nedvességtl tartsa távol az elektromos szerszámokat. Növeli az áramütés kockázatát, ha víz kerül
az elektromos szerszámba.
d) Ne használja a kábelt elektromos készülék hordozására, felakasztására vagy a dugó aljzatból való
kihúzására. Htl, olajtól, éles peremektl vagy mozgó alkatrészektl tartsa távol a kábelt. A sérült vagy
összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát.
e) Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt használjon.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történ alkalmazása, használjon
hibaáram-védkapcsolót. A hibaáram-védkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.





Személyi biztonság
a) Figyeljen oda, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzend
munkához. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, gyógyszer hatása
alatt áll. Az elektromos szerszám használata közbeni akár pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez
vezethet.
b) Viseljen személyi védfelszerelést és a védszemüveget. Csökkenti az áramütés kockázatát, ha az
elektromos szerszám fajtájának megfelel személyi védfelszerelést visel: porvéd maszkot, csúszásmentes
biztonsági cipt, védsisakot vagy fülvédt.
c) Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Gyzdjön meg arról, hogy kikapcsolt állapotban legyen az
elektromos szerszám, mieltt csatlakoztatja az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra, felemeli vagy
szállítja. Balesetveszély áll fenn, ha az elektromos szerszám hordozása közben ujját a kapcsolón tartja, vagy
a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátáshoz.
d) Az elektromos szerszám bekapcsolása eltt vegye le a beállító szerszámokat és a csavarkulcsot. A forgó
készülékrészben maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat.
e) Kerülje a természetellenes testtartásokat. Gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon és ne veszítse el
egyensúlyát. Így váratlan helyzetben is jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.
f) Viseljen megfelel ruházatot. Ne viseljen b ruházatot vagy ékszert. A mozgó elemektl tartsa távol haját,
ruházatát, kesztyjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú hajat.
g) Ha porelszívó vagy -felfogó berendezést szerel fel, bizonyosodjon meg róla, hogy azokat megfelelen
csatlakoztatta és használja. A porelszívó használata csökkentheti a por jelentette kockázatot.
Az elektromos szerszám használata és kezelése
a) Ne terhelje túl a készüléket. Munkájához megfelel elektromos szerszámot használjon. Megfelel
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott feladatterületen.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója. A be nem kapcsolható vagy ki nem
kapcsolható elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani.
c) A készülék beállítása, alkatrészcseréje és elrakása eltt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból
és/vagy távolítsa el az akkumulátort. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen
beindítását.
d) A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektl. Ne engedje meg olyan
személynek az eszköz használatát, aki nem ismeri vagy nem olvasta ezeket az utasításokat. Az elektromos
szerszámok veszélyesek, ha kezelésüket nem ismer személy használja ket. Ügyeljen az elektromos
szerszámok alapos gondozására. Ellenrizze, hogy hibátlanul mködnek-e a mozgó részek, nem szorulnake, nincs-e rajtuk törés vagy olyan sérülés, amely hátrányosan befolyásolja az elektromos szerszám
mködését. A készülék használata eltt javíttassa meg a sérült részeket. Számos baleset okozója a nem
megfelelen karbantartott elektromos szerszám.
e) Tartsa a vágószerszámokat élesen, tisztán. A gondosan ápolt vágószerszámok éles vágóéllel kevésbé
akadnak, könnyebben haladnak.
f) Az elektromos szerszámot, tartozékait, a használatban lév szerszámokat stb. a jelen utasításoknak
megfelelen használja. Használat közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzend feladatot.
Az elektromos szerszámok rendeltetésüktl eltér használata veszélyes helyzetet okozhat.
Az akkumulátoros szerszám használata és kezelése
a) Csak a gyártó által javasolt töltkészülékkel töltse fel az akkumulátort. A bizonyos típusú akkumulátorokhoz
alkalmas töltkészülék esetén tzveszély áll fenn, ha azt más akkumulátorokkal használják.
b) Az elektromos szerszámokban csakis az azokhoz tervezett akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok
használata sérüléshez és tzesethez vezethet.
c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort a gemkapcsoktól, érméktl, kulcsoktól, szögektl,
csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, melyek megszakíthatják az érintkezéseket. Az akkumulátorok
érintkezinek rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet eredményezhet.





Szerviz
Garanciális szerviz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli beköt-út 10/C
Biztonsági utasítások f és sövényvágókhoz
1. Minden testrészét tartsa távol a vágókésektl. Forgó késnél ne próbálja a vágott anyagot eltávolítani, ill. a
vágandó anyagot megtartani. A beszorult anyagot kizárólag kikapcsolt készüléknél távolítsa el. A f- és
sövényvágó használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség ls súlyos baleseteket okozhat.
2. A f- és sövényvágót a fogantyúnál fogja mozgassa álló késsel. A f- és sövényvágó szállításakor és
tárolásakor mindig tegye fel az élvédt.
A készülékkel való óvatos bánásmód csökkenti a vágókéssel okozott balesetek kockázatát.
3. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogantyújával, mert a vágókés belekaphat saját elektromos
kábelébe vagy egy rejtett vezetékbe. Ha a vágókés feszültség alatt álló vezetékkel érintkezik, akkor az áramot
vezethet a fém részekbe, ami áramütéshez vezet.
4. Tartsa a kábeleket távol a vágókéstl. Elfordulhat, hogy munka közben a bokrok eltakarják a kábelt, amit
akaratlanul szétvághat.
5. Bokoról bokorra ellenrizze a vágás eltt, hogy nincsenek-e rejtett dolgok a munkaterületen, pl.
drótkerítés, és ha van, távolítsa el ket.
6. A kezeit és lábait tartsa mindig biztos távolságban a vágószerszámoktól.
7. Viseljen személyi védfelszerelést.
A töltkészülékkel kapcsolatos biztonsági utasítások
Áramütés veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, ill. a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.
Csak a töltkészülék adattáblájában szerepl értékek szerinti hálózati feszültség konnektorba
csatlakoztassa a terméket.
Csak jól hozzáférhet hálózati aljzathoz csatlakoztassa a töltkészüléket, hogy gond esetén gyorsan le tudja
választani az elektromos hálózatról.
Ne használja a töltkészüléket, ha rajta sérülés látható.
Estl, nedvességtl tartsa távol a töltkészüléket. Növeli az áramütés kockázatát, ha víz kerül az elektromos
szerszámba.
A töltkészüléket soha ne fogja meg nedves kézzel.
A töltkészülék hálózati vezetéke nem cserélhet. A sérült vezetékes töltkészüléket le kell selejtezni.
és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve
akik nem rendelkeznek a kell tapasztalattal és tudással, ha felügyelik ket, vagy ha a készülék biztonságos
használatát elmagyarázták nekik és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetnek.
Kiegészít biztonsági utasítások
Tz- és robbanásveszély!
A lítiumionos akkumulátor szakszertlen kezelése robbanásveszélyt okozhat. Az akkumulátorokat nem
szabad hevíteni, rövidre zárni vagy elégetéssel
eltávolítani.
Ne tegye ki a follót közvetlen napsugárzásnak, vagy hasonló hforrásoknak, nehogy az akku túlmelegedjen.





Kizárólag a csomaghoz tartozó töltkészülékkel töltse az akkumulátort.
+10 °C alatti hmérsékleten soha ne töltse az akkukat! Ez a cellák kémiai sérüléséhez vezethet, ami pedig
tüzet okozhat.
Ne használja tovább az akkumulátort, ha az a töltés közben
kidomborodott vagy eldeformálódott, vagy szokatlan tüneteket mutat (elpárolgó gáz, sziszeg, recseg stb.).
Ne cserélje az akkumulátorokat, és ne szerelje ki ket.
Sérülésveszély!
Az akkumulátor folyadékot ereszthet ki magából, ha nem jól kezelik.
Kerülje el vele az érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le.
Ha a folyadék szembe kerülne, azonnal forduljon orvoshoz segítségért. Az akkumulátorból kifolyó folyadék
brizgató hatású, égési sérülést okozhat.
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képesség személyekre (például
az idsebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy
azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelel tapasztalattal és tudással (például a nagyobb
gyerekekre)!
A folló nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkez
személyek (a gyermekeket is beleértve), valamint megfelel tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkez
személyek használhassák, kivéve, ha a biztonságukért felels személy felügyeli ket vagy ha a készülék
használatát elmagyarázták nekik.
A follóval nem játszhatnak gyerekek. A tisztítást és felhasználói
karbantartást gyermekek nem végezhetik.
Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és
megfulladhatnak.
Veszélyek a folló használata közben!
Szakszertlen vagy gondatlan használat esetén a folló súlyos sérüléseket okozhat!
Csak a használati útmutatónak megfelelen használja a follót.
A használó személy felels minden olyan veszélyért és balesetért, amely másokban vagy mások
tulajdonában kárt okoz.
Hallásvédt viselve nem hallja kellen a zajokat. Ezért figyeljen jobban a látható ingerekre.
Ellenrizze, hogy a vágókés nem használódott-e el vagy nincs-e rajta sérülés. Az életlen vagy sérült
vágókést szakszervizben éleztesse vagy cseréltesse ki.
Az elkopott vagy sérült figyelmeztet táblát ki kell cserélni.
Rendszeresen takarítsa el a levágott anyagot a munkaterületrl.
Éjszaka, kedveztlen idjárás, köd, es, hó, jég vagy szél esetén ne dolgozzon. Fokozott balesetveszély!
Vágás közben mindig két kézzel tartsa a follót.
A markolatok mindig legyenek szárazak, tiszták, olaj- és zsírmentesek. A zsíros, olajos markolatok
csúsznak, az irányítás elveszítését okozzák.
Drótháló kerítés, drótkerítés vagy laza, régi drót közelében ne vágjon.
Ne dolgozzon a follóval fán tartózkodva. A fán tartózkodás közben végzett munka fokozottan
sérülésveszélyes.
Ha a folló drótnak, szegnek vagy egyéb kemény tárgynak ütközik, vagy ettl leáll, azonnal húzza ki a
biztonsági dugót az aljzatból és ellenrizze a vágólap és a vágókés épségét.
Ne engedje leesni a follót, ne üsse akadálynak és soha ne használja a vágókést emelként.
Ha érezheten másként kezd viselkedni a folló, azonnal kapcsolja ki és keresse meg az okát.





Veszélyek a folló használata közben! (folytatás)
A follót kikapcsolt állapotban a fogantyúnál fogva vigye, vágókését pedig a testtl ellentétes irányban tartsa.
A folló szállításakor és tárolásakor mindig tegye rá az élvédt
Ha nem használja a follót, azt éppen tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki és várja meg,
amíg a vágókés teljesen leáll. Majd húzza ki a biztonsági dugót, hogy elkerüljön egy esetleges véletlen
bekapcsolást.
Munkaközi szünetben se hagyja felügyelet nélkül a follót és helyezze az élvédt a vágólapra.
Ne merítse a follót vízbe vagy más folyadékba. Ne tisztítsa a follót mosással, magas nyomású tisztítóval
vagy gzborotvával.
Ne nyissa ki a készülék házát, hanem szakemberrel végeztesse el a javítást. Forduljon szakmhelyhez. Nem
érvényesíthet garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszertlen csatlakoztatás vagy
hibás kezelés esetén.
Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A
follóban olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, amelyek nélkülözhetetlenek a
veszélyforrások elleni védelemhez.
Csak olyan használónak adja át a follót, aki gyakorlottan bánik vele. A használati útmutatót is adja hozzá.
Meghibásodás veszélye!
Durva helytelen használat és a helytelen tisztítás a legfbb oka a nagy teljesítmény akkumulátorokban
keletkezett károknak.
Az akkumulátor szállítási állapotában nincs feltöltve. Az els üzembe
helyezés eltt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Az optimális akkumulátorteljesítmény érdekében kerülje a 20 % alatti töltöttségi szintet.
Rendszeresen töltse fel az akkumulátort.
Ne töltse túl az akkumulátort. A részlegesen vagy teljesen feltöltött akkumulátor többszöri töltése túltöltéshez,
cellasérüléshez vezet. Ne hagyja az akkumulátort napokig a töltkészüléken.
Az akkumulátort tárolja hvös helyen, 15 °C-on a legelnyösebb és legalább 40 %-osan feltöltve.
Ne hagyja, hogy az akkumulátor megfagyjon. Azokat az akkumulátorokat, amelyeket több mint 60 percig
0 °C alatt tárolnak, le kell selejtezni.
Az alacsony töltöttségi szint roncsolja az akkumulátorcellákat.
Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének gyakori oka a hosszú tárolás illetve hogy nem használják a
részben lemerült akkumulátorokat. Fejezze be a munkafolyamatot, ha a teljesítmény érezheten csökken
vagy a védelektronika bekapcsol. Csak teljesen felöltve tárolja az akkumulátort.
Soha ne használjon vagy töltsön fel olyan akkumulátorokat, amelyekrl azt gyanítja, hogy az utolsó töltése 12
hónapnál régebben történt. Nagy a valószínsége, hogy az akkumulátor idközben veszélyesen megsérült
(mélykisülés).
Óvja az akkumulátort, illetve a follót a túlterheléstl. Túlterhelés gyorsan túlmelegedést okozhat és az
akkumulátor belsejében a cellák károsodhatnak, anélkül, hogy a túlmelegedésre fény derülne.
Túlterhelés és túlmelegedés esetén a beépített védelmi áramkör biztonsági okokból lekapcsolja a follót. Ne
nyomja meg a fkapcsoló gombot többször, ha a védelmi áramkör lekapcsolta a follót.
Ez károsíthatja az akkumulátort.
Óvja a károktól és ütésektl. Azonnal cserélje ki az akkumulátort, ha az több mint 1 méter magasból leesett
vagy ers ütés érte, még akkor is, ha a folló házán nem látható sérülés. A bels akkumulátorcellák súlyosan
roncsolódhattak. Vegye figyelembe a leselejtezéssel kapcsolatos utasításokat.
A lítium-ionos akkumulátorok természetes öregedésnek vannak kitéve. Legkésbb akkor, amikor az
akkumulátor már csak 80 %-os teljesítményre képes új korához képest, ki kell cserélni!
Egy öreged akkumulátor meggyengült cellái már nem bírják a megkövetelt teljesítményt leadni, így
biztonsági kockázat alakul ki.





Használat
Az els használat eltt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, és azt a mellékelt f- és sövényollóra fel kell
szerelni.
A folló és a csomag tartalmának ellenrzése
1. Ellenrizze, hogy van-e sérülés a follón vagy az alkatrészeken. Amennyiben igen, ne vegye használatba a
follót. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
2. Ellenrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.
Az akkumulátor töltése és ellenrzése
Minden akkumulátor összeszerelésére nagy gondot fordítunk, hogy az akkumulátorokat maximális
energiasrséggel, hosszú élettartammal és biztonságosan adhassuk tovább. Az akkumulátorcellák
többlépcss biztonsági berendezéssel rendelkeznek. Minden biztonsági óvintézkedés ellenére is
óvatosságra van szükség, amikor az akkumulátorral dolgozik.
Az akkumulátor töltöttségének ellenrzése
Járó motornál az töltöttségkijelz (12) mutatja az aktuális töltöttségi szintet:
A zöld LED világít: Az akkumulátor töltöttsége magas.
A sárga LED világít: Csökkent akkumulátor töltöttségi szint. Minél hamarabb fejezze be a munkát.
A piros LED világít: Az akkumulátor lemerült. Szakítsa félbe a munkát és töltse fel az akkumulátort. Egyébként
az akkumulátor élettartama jelentsen lerövidül.
Akkumulátor töltése
Tzveszély!
+10 °C alatti hmérsékleten való töltés az akkumulátorcellák kémiai sérüléséhez vezethet, ami pedig tüzet
okozhat.
Szobahmérsékleten töltse fel az akkumulátort.
Sérülésveszély!
Ha töltés közben az akkumulátor szokatlan tüneteket mutat (elpárolgó gáz, sziszeg, recseg stb.), azonnal
húzza ki a konnektorból. Ne használja többet az akkumulátort.
Meghibásodás veszélye!
Ers igénybevétel esetén az akkumulátor túlmelegedhet.
A töltési folyamat megkezdése eltt hagyja szobahmérsékletre hlni az akkumulátort.
A töltés ideje alatt nem szabad a motort bekacsolni.
1. Húzza ki a biztonsági dugót (4) a csatlakozóaljból, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.
2. Csatlakoztassa a töltkészülék kisebb dugóját a nyél hátulján található6 töltaljzathoz.
3. Csatlakoztassa a töltkészüléket egy elektromos hálózathoz. (230V)
A teljesen lemerült akkumulátornál a töltöttség kijelzje magán a géptesten pirosan világít. A töltkészülék a
használat közben melegedhet, esetleg finoman zizeghet, ez normális, nem meghibásodás okozza. A töltés
5 órát is igénybe vehet.
4. A töltési folyamatnál, elször a piros, késbb a sárga led ég és akkor ér véget, ha a gépen a töltés kijelz
zölden világít.
5. Húzza ki a töltkészüléket a hálózati aljzatból.
6. Húzza ki a töltkábel csatlakozóját a gép nyelébl.
Ha els alkalommal vagy hosszabb tárolás után tölti az akkumulátort, csak a névleges teljesítmény 80 %-át
fogja elérni. Az akkumulátor csak többszöri feltöltési és kisülési ciklus után éri el maximális teljesít
képességét.





Sérülésveszély!
A kés cseréje eltt mindenképpen húzza ki a biztonsági dugót a csatlakozóaljból, hogy megakadályozza a
véletlen bekapcsolást. Gondosansan helyezze fel a megfelel élvédt a vágókésre, mieltt azt összeszereli
vagy eltávolítja. A follóhoz két vágókés tartozik:
• A fnyíró kés (6) f és vékonyabb ágak nyírásához.
• A sövénynyíró kés (6-1) Max. 8 mm átmérj gallyak nyírásához.
1. Levételhez nyomja meg a zárat (11) és tolja elre a vágókés fedelét (10)
2. Óvatosan távolítsa el a vágókés fedelét felfelé.
3. Ha a másik kés be van helyezve, óvatosan távolítsa el azt, felfelé.
4. Úgy helyezze fel a fnyíró kést (6) vagy a sövénynyíró kést (6-1), hogy a kés ovális manyag fészke
rácsússzon a motoregység excenterére (9)
5. A kést úgy igazítsa, hogy az jól illeszkedjen a motoregység vezetsínjébe (9a).
6. A vágókés fedelet úgy helyezze fel, hogy az a kés akadálymentesen elférjen.
7. Tolja befelé a fedelet addig, amíg a retesz hallható, kattanó hang kíséretében beugrik a helyére.
A folló be és kikapcsolása
Sérülésveszély!
A vágókés kikapcsolás után, rövid ideig még tovább forog!
Tartsa szorosan a follót amíg a vágókés le nem áll.
Bekapcsolás
1. A markolatnál fogva vegye kézbe a follót.
2. Csatlakoztassa a biztonsági dugót (4) teljesen a csatlakozóaljba.
3. Húzza le elrefelé az élvédt a vágókésrl.
4. A közelben tegye le az élvédt.
5. Ügyeljen arra, hogy a vágókés ne érjen semmihez, hogy a motor veszély nélkül beindulhasson.
6. Tartsa szorosan a vezetmarkolatot és az ujjával nyomja közben az indításgátlót (3)
7. Nyomja meg a mutatóujjával a motorkapcsolót (2). A folló elindul.
8. Amint elengedi a motorkapcsolót, a folló leáll.
9. Minden munkamegszakításkor helyezze fel az élvédt a vágókésre és húzza ki a biztonsági dugót, hogy
elkerülje a sérüléseket.
Vágás
Minden üzembevétel eltt alaposan vizsgálja meg a vágókést, nincs-e rajta sérülés.
Csak kifogástalan állapotú vágókést használjon.
Mindig legyen a vágókés éles és olajozott.
A vágókést soha ne tartsa maga felé, mindig csak az ellenkez irányba.
Vágás eltt mindig ellenrizze a megmunkálni kívánt pázsitfelületet, hogy nincsenek-e rajta idegen tárgyak, pl.
kövek, mert ezeket el kell távolítani.
Bokoról bokorra ellenrizze a vágás eltt, hogy nincsenek-e rejtett dolgok a munkaterületen, pl. drótkerítés és
ha van, távolítsa el.
A vastagabb ágakat kézi ágvágóval távolítsa el.
A legjobb vágóteljesítmény akkor érhet el, ha a sövénynyíró kést úgy vezeti, hogy a késfogak kb. 15°-os
szögben álljanak a sövényre.
A sövénynyíró kés mindkét oldalán található vágó, ellenmozgású késeivel mindkét irányban vághat.





Tisztítás, karbantartás és tárolás
Tisztítás és karbantartás eltt feltétlenül távolítsa el a biztonsági dugót, hogy megakadályozza a motor
véletlen beindulását.
A vágólap tisztítása vagy ellenrzése közben használjon védkesztyt, nehogy elvágja a kezét a vágókéssel.
Meghibásodás veszélye!
A folló szakszertlen kezelésével kárt okozhat.
Ne mossa vízsugárral vagy magas nyomású tisztítóval a follót. Súlyos kárt okozhat, ha víz kerül a motorba.
Ne használjon oldószert és más agresszív vagy hegyes él tisztítóeszközt, mert megsérülhet a felület.
A vágókés olajozásához ne használjon kenzsírt!
Minden használat után azonnal alaposan tisztítsa és szárítsa meg a follót. Ha nem teszi,
megkeményedhetnek vagy penészedésnek indulhatnak a nedves növénymaradványok és késbb már
nehezebben távolíthatók el.
Amennyire csak lehet, tartsa por- és szennyezdés mentesen a védszerkezeteket, a légnyílásokat és a
motorházat.
Kézi seprvel vagy kefével távolítsa el a növénymaradványokat.
Nedves törlkendvel tisztítson meg minden sima felületet.
A folyamat végén vigyen fel valamilyen könnyen kezelhet olajat (pl. varrógépolajat vagy grafitolajat) a
vágókésre és rövid ideig járassa a follót, hogy az olajat eloszlassa a felületen.
Karbantartás
Rendszeresen ellenrizze a csavarkötések szorosságát a folló biztonságos mködésének garantálására.
Ne használjon sérült és elkopott vágókéseket, hanem cserélje ki eredeti gyártói alkatrészekre.
Szükség esetén tisztítsa és olajozza meg a vágókés fedele 16 alatti fogaskerekeket.
Végeztessen el minden, biztonsági szempontból lényeges karbantartási munkálatot, pl. cserélje ki a
meghibásodott alkatrészeket vagy élezze meg, ill. szakemberrel vagy szervizünkben cseréltesse ki a
vágókéseket a folló mködési biztonságának fenntartása érdekében.
Hibakeresés
Probléma

1

2

A motor nem jár

Gyenge teljesítmény,
egyenetlen járás

Lehetséges ok
Az akkumulátor lemerült.
Akkumulátor hiba,
motorkapcsoló hiba
Bekapcsolt a motortúlterhelésvédelme, mert a
motor túlterhelt vagy
túlmelegedett.
A vágókést blokkolja
valamilyen növénymaradvány
vagy idegen test (pl. egy
darab drót).
Elégtelen kenés.
A vágókés életlen vagy
meghibásodott.

Hibaelhárítás
Töltse fel az akkumulátort.
Forduljon szervizhez.
15 – 20 percig hagyja hlni
a készüléket.
Ellenrizze a vágókést és
távolítsa el az esetleges
idegen testet.
Olajozza meg a vágókést.
Élezze meg vagy cserélje ki
a vágókést.

Kikapcsolás után a vágókés, még rövid ideig továbbra is mozog!
Hibaelhárítás (késcsere) eltt feltétlenül távolítsa el a biztonsági dugót, hogy megakadályozza a motor véletlen
beindítását.









