Bevezetés

Biztonsági tudnivalók

n Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot.
Ez előfeltétele a biztonságos munkának és a zavartalan
kezelésnek.
n Vegye Þgyelembe a dokumentációban és a készüléken
lévő biztonsági előírásokat és Þgyelmeztetéseket.
n Ez a dokumentáció a leírt termékhez tartozik, és
eladás esetén a vevőnek át kell adni azt.

Figyelem!
n A szerelési és karbantartási munkák előtt
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
n A készüléket csak teljesen összeszerelt
állapotban üzemeltesse.
n A készüléket csak kifogástalan műszaki
állapotban üzemeltesse.

Jelmagyarázat
Figyelem!
A Þgyelmeztetőjelzések pontos betartásával
elkerülhetők a személyi sérülések és az anyagi
károk.
Speciális tudnivalók a jobb megértéshez és
kezeléshez.
7 A szövegtől balra található számok az ábrákra
utalnak.

n A biztonsági és védőberendezéseket ne
helyezze üzemen kívül.
n A készüléket alkohol, kábítószer vagy gyógyszer
hatása alatt használni tilos.
n A készülék használata tilos gyerekek vagy
olyan személyek számára, akik nem ismerik a
használati útmutatót.
n Tartsa be a kezelő minimális életkorára
vonatkozó helyi rendelkezéseket.
n Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
n Ne hagyja a készüléket őrizetlenül.

Szimbólumok a készüléken
Olvassa el a használati útmutatót!
Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
Vigyázat - Éles vágókések!
A karbantartási munkák előtt, ill. sérült
vezeték esetén, húzza ki hálózati
csatlakozót a dugaszolóaljzatból!
A csatlakozóvezetéket tartsa távol a
vágókésektől!

Karbantartás és tárolás
n Gondoskodjon a készülék biztonságos, üzemkész
állapotáról, valamint arról, hogy minden anya, csap és
csavar erősen legyen meghúzva.
n Hagyja leűlni a motort, mielőtt a készüléket zárt
helyiségben helyezné el tárolás céljából.
n Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő berendezés
működőképességét, ill. hogy nem kopott-e el.

Ártalmatlanítás
A feleslegesség vált készüléket ne
dobja háztartási szemétbe!
A csomagolás, a készülék és a tartozékok
újrahasznosítható anyagokból készültek, ezért ennek
megfelelően ártalmatlanítsa őket.
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n Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült
alkatrészeket.

Pótalkatrészek és tartozékok
n Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat
használjon.

Az eredeti használati utasítás fordítása
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Szerelés
Szállítási terjedelem
1x
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kezelési útmutató
szerelési útmutató
felsőléc
alsóléc
fűgyűjtő doboz felsőrész
fűgyűjtő doboz alsórész
csavartasak
kábeltartó
húzásmentesítő

A fűgyűjtő doboz felszerelése
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A fűgyűjtő doboz elemeinek felszerelése
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1. Helyezze fel a fűgyűjtő doboz felsőrészt az
alsórész csapjaira.
Biztosítsa a fűgyűjtő doboz elemeit
1. Hajtsa össze a fűgyűjtő doboz minkét részét,
majd biztosítsa őket két Ø 3,5x14 csavarral.
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A szerelés sorrendje

Az aprítókészülék eltávolítása (Comfort 40E)
1. Emelje meg az ütközőlemezt és húzza ki az
aprítókészüléket.

lásd a szerelési útmutató ábráit

2. Rakja el az aprítókészüléket későbbi
használatra.
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A fűgyűjtő doboz beakasztása
1. Emelje meg az ütközőlemezt.
2. Tolja be a fűgyűjtő doboz vezetőjét az
aprítókészülék tartójába.
3. Emelje meg a főgyűjtő dobozt és akassza be.
4. Nyomja be az ütközőlemezt.

A lécek felszerelése
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Szerelje fel az alsólécet a házra.
1. Tolja be az alsólécet ütközésig a nyílásokba,
majd biztosítsa mindegyik oldalon Ø 4,8x13
csavarral.
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Szerelje fel a felsőlécet az alsólécre.
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1. Rögzítse a felsőlécet az alsólécen csavar és
szárnyasanya segítségével.
Szerelje fel a tartóelemeket a felsőrészre.
1. Helyezze fel mindkét oldalon a tartórúd
rögzítését.
2. Tolja fel a húzásmentesítőt és helyezze be a
tartórudat.
3. Helyezze fel a kábeltartó bilincset.
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Kezelés
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A vágómagasság beállítása
1. Állítsa be a vágómagasságot a központi
állítóegység segítségével.
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Beállítási utasítások

