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Bevezetés

 -
mot. Ez a zavarmentes munkavégzés és a hibamentes 
kezelés feltétele.

 Ügyeljen a jelen dokumentációban és a gépen talál-
-

jegyzésekre.

 
tartozéka, és a termék eladása esetén át kell adni a 
vásárlónak.

Figyelem!

a személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat.

megértést és a kezelést.

A gépen található szimbólumok

 
a használati útmutatót.

Ne engedjen senkit a veszélyzónába.

A vágóberendezésen végzett 

csatlakozót.

Figyelem! Veszély! A tápkábelt mindig 

Figyelem! Veszély! A kezeit és lábait 

megsérül a tápkábel, azonnal húzza ki 
a hálózati csatlakozót.

 
szolgál, és magáncélú használatra készült. Használata 
csak száraz, rövidre vágott gyep esetén engedélyezett.

-

Figyelem!

 -
bad használni

 

 A biztonsági és védelmi berendezéseket nem szabad 
kiiktatni

 

 

 A kezeit és lábait tartsa távol a 

 Ne engedjen senkit a veszélyzónába

 

 A gép elhagyásakor: 

 

 

 Válassza le a hálózatról

 A gépet ne hagyja felügyelet nélkül

 Gyermekek és egyéb, a használati útmutatót nem is-

 -
szerek hatása alatt kezelni

 

Biztonsági és védelmi berendezések

szabad kiiktatni.

szerint járjon el:

1. Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.

2. Szüntesse meg a túlterhelés okát.

3. -
sa a gépet újra az elektromos hálózathoz, és helyezze 
üzembe a gépet.
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Biztonsági kapcsolókengyel
A gép egy biztonsági kapcsolókengyellel van felszerelve, 

Veszély!
A biztonsági kapcsolókengyelt nem szabad kiiktatni.

Hátsó csapófedél
A gép egy hátsó csapófedéllel rendelkezik. 

(C, H ábra)

-
potát jelzi. Ha a zöld jelölés látható (5 mm), a munkatengely 

Összeszerelés

A gépet az ábrázolt módon (A, B ábra) szerelje össze.

Figyelem!
A gépet csak a teljes összeszerelése után szabad 
üzemeltetni.

Üzembe helyezés

Figyelem!

szemrevételezéssel. Meglazult, sérült vagy kopott 

tilos használni.

 

 Mindig olvassa át a motorgyártó mellékelt használati 
útmutatóját

Csatlakozókábel biztonsága

 -

 A csatlakozókábelen fel kell hogy legyen tüntetve 

dugaljnak gumiból kell készülnie, vagy gumibevonatos-
nak kell lennie, és meg kell felelniük a DIN/VDE 0620 

 -
náljon.

 A csatlakozókábelnek, a dugasznak, valamint a 
-

keznie.

 Cserélje ki a sérült tartályt vagy tartályfedelet

 A csatlakozókábelt, a dugaszt, illetve a dugaljat ki-

csatlakozókábelt (például amelynek szigetelése repe-
dezett, szakadt, összenyomódott vagy megtört) tilos 
használni.

 

Veszély!
Ne sértse meg vagy vágja át a csatlakozókábelt.

A kábel sérülése esetén azonnal válassza le a kábelt az 
elektromos hálózatról.

Energiaszükséglet
 230 V/50 Hz váltóáram 

 Minimális keresztmetszet 

 

 

 Életvédelmi relé (FI-relé) 

 

Csatlakoztatás a hálózathoz

1. A hálózati kábel csatlakozó részét dugja a biztonsági 
nyomókapcsoló dugaljába.

2. Hajtson egy hurkot a hálózati kábelre, és akassza be 
a kábeltartóba. A hurok legyen olyan hosszú, hogy a 
kábeltartó szabadon átcsúszhasson a fogantyú egyik 
oldaláról a másikra.

Veszély!
A gépet soha ne csatlakoztassa életvédelmi relével nem 

(D ábra)

Figyelem!

motor nem jár, és a kés tengelye sem forog.

A késtengely munkamélységét a kiválasztó tárcsával lehet 

1. 

2. 

Kiválasztó tárcsa állásai:
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Új kés használata esetén a kiválasztó tárcsát 

meg:

 a gyep állapota,

 a kés kopottsága.

 

 a motor nem forog.

-
zatba.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a biztonsági nyomókap-
csoló nyomógombját.

2. Húzza a biztonsági kapcsolókengyelt a fogantyúhoz. A 
motor elindul.

Folyamatosan húzva kell tartani.

3. Engedje el a biztonsági nyomókapcsoló nyomógomb-
ját.

1. Engedje el a biztonsági kapcsolókengyelt. A kapcsoló-
kengyel automatikusan alaphelyzetbe áll. A motor leáll.

Vágásveszély!

1. 

2. 

Általános tudnivalók az üzemeltetéssel kapcsolat-
ban

 -
badon kell tudnia forogni

 

 

 

 -

gépet

 

 

 

 

 
motorral

 

 ha valamilyen akadályon tolta át,

 ha azonnal leáll a motor,

 ha elhajlott a kés,

 ha elhajlott a késtengely,

 

Karbantartás és ápolás

Veszély!
A késtengelynél végzett munka során megsérülhet.

 

forgása.

 A házat nem szabad kinyitni.

 Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

 -
ból mindig a teljes készletet cserélje ki, hogy a rend-
szer ne váljon kiegyensúlyozatlanná.

  

nyomókapcsolót.

 -
val, ronggyal stb.).

Késtengely kiszerelése (H ábra)

1. Csavarja ki a csapágyházat tartó csavart (1).

2. 

3. 
és húzza ki a hajtott oldalból (3).
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Kések kiszerelése (I ábra) 

milyen állásban vannak beszerelve.

1. 

2. 
(8).

3. 
és a rövid távtartóperselyt (5)

4. Egymás után húzza le a kést (6) és a hosszú 
távtartóperselyeket.

tüskék cseréje a késtengelyhez használt eljárással azonos 

Zavar Megoldás

A motor nem jár  
valamint a kábel 

 Húzza a motor 
kapcsolókengyelét a fogantyú 

 Válasszon kisebb 
munkamélységet.

A tengely nem 
forog

 Válasszon kisebb 
munkamélységet.

 

 Keresse fel az ügyfélszolgálatot

A motor 

csökken

 Válasszon kisebb 
munkamélységet.

 Cserélje ki az elkopott késeket.

 

 

 Válasszon kisebb 
munkamélységet.

 Cserélje ki az elkopott késeket.

Egyenetlen 
járás
A gép berezeg

 A kések sérültek.

 Keresse fel az ügyfélszolgálatot.

Forduljon szakszervizhez, ha olyan zavart tapasztal, amely 

Hulladékkezelés

A kiszolgált gépeket, elemeket és 
akkumulátorokat nem szabad a háztartási 
hulladékba helyezni.

elvégezni a hulladékkezelésüket.


