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Soft Touch kézi fĦnyíró

A kézikönyvręl

Termékáttekintés

 Üzembe helyezés elĘtt olvassa el ezt a használati
utasítást. Ez feltétlenül szükséges a biztonságos
munkavégzéshez és a hibamentes kezeléshez.
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 Tartsa be a jelen dokumentációban és a készüléken
olvasható biztonsági és ÞgyelmeztetĘ utasításokat.

 A használati utasítást Ęrizze meg és adja tovább a
késĘbbi használónak.
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Jelmagyarázat
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Figyelem!
A jelen ÞgyelmeztetĘ utasítások pontos betartásával kerülheti el a személyi sérülést és / vagy
vagyoni kárt.
Különleges információk a jobb érthetĘség és
kezelés érdekében.

Termékleírás
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Tolókar felsĘ része
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Tolókar középeleme, összehajtható*
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Vágóorsó
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Dokumentáció

* a kiviteltĘl függĘen

Ez a dokumentáció a kézi fĦnyíró leírását tartalmazza.

Rendeltetésszerħ használat
Ez a készülék füves területek otthoni környezetben
történĘ nyírására szolgál, és csak száraz füvön használható.
Más vagy ettĘl eltérĘ használat nem rendeltetésszerĦ
használatnak minĘsül. Az ebbĘl származó károkért a
gyártó nem vállal felelĘsséget.

Szimbólumok a készüléken
Figyelem!
Különös óvatossággal járjon el a kezelés során.
Üzembe helyezés elĘtt olvassa el a használati
utasítást!
Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
Tartson távolságot a veszélyzónától.

Lehetséges téves használat

 Ne használja a készüléket esĘben és/vagy nedves
füvön
 A készülék nem üzemeltethetĘ ipari környezetben

Figyelem! A vágóorsó éles!
Ne nyúljon a vágómĦbe.

Biztonsági tudnivalók
Figyelem!
A készüléket csak teljesen összeszerelt
állapotban üzemeltesse!
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Figyelem!
A készüléket csak kifogástalan mĦszaki
állapotban szabad használni!

Az eredeti használati utasítás fordítása

H

2.8 HM Classic, 38 HM Comfort, 380 HM Premium

Figyelem - Sérülésveszély!
A biztonsági és védĘberendezéseket tilos üzemen
kívül helyezni!

 A készülék használata tilos gyermekek vagy olyan
személyek számára, akik nem ismerik a kezelési
utasítást. Vegye Þgyelembe a kezelĘi minimális
korhatárra vonatkozó helyi elĘírásokat

 A készüléket alkohol, kábítószer vagy gyógyszer
hatása alatt használni tilos

 EllenĘrizze a készüléket minden használat elĘtt,
hogy nincsenek-e rajta sérülések, cseréltesse ki a
meghibásodott alkatrészeket

 A nyírandó területet teljes egészében és alaposan
vizsgálja át, távolítson el mindenféle idegen tárgyat

 Viseljen a célnak megfelelĘ munkaruházatot
 hosszú nadrágot
 vastag és csúszásgátló talpú cipĘt

Tippek a fħnyíráshoz

 Használjon állandó 3–5 cm-es vágásmagasságot, a
fĦ magasságának felénél ne nyírjon le többet

 A frissen lenyírt fĦ kiszáradásának elkerülése érdekében a fĦnyírást mindig a reggeli órákban vagy
késĘ délután végezze

 ErĘs növekedési fázisban hetente kétszer nyírjon
füvet, szárazabb idĘszakokban ennek megfelelĘen
ritkábban

A készülék tárolása

 A helytakarékos tároláshoz hajtsa le a tolókar felsĘ
részét

 A készüléket száraz, gyermekek és illetéktelen személyek számára nem hozzáférhetĘ helyen tárolja

 A munkavégzés közben ügyeljen a biztos állásra

 Tartsa távol a vágómĦtĘl a testét, a végtagjait és a
ruházatát
 Idegeneket tartson távol a veszélyzónától

 A készüléket soha ne a vágóorsónál fogja meg

 A készüléket csak a tolókarnál fogva vigye

Karbantartás és ápolás
Figyelem - Sérülésveszély!
A vágóorsón végzett karbantartási és ápolási
munkák közben mindig viseljen munkavédelmi
kesztyĦt!

 Ne hagyja a készüléket Ęrizetlenül

 Minden használat után tisztítsa meg a készüléket

Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók

 EllenĘrizze a vágóélek tartósságát, szükség esetén
végezzen utánállítást (lásd az 1–5 képrészletet)

 Rendszeresen ellenĘrizze a vágóorsó sérüléseit

Vegye Þgyelembe a fĦnyírók üzemeltetésére
vonatkozó helyi rendelkezéseket.
 A nyírandó területet teljes egészében és alaposan
vizsgálja át, távolítson el mindenféle idegen tárgyat

 Csak akkor nyírjon füvet, ha senki más nem tartózkodik a munkaterületen

 Csak jó látási viszonyok mellett nyírjon füvet

 Ne hajtson rá akadályokra
(pl. ágakra, fák gyökereire)

 LejtĘs területen mindig a lejtĘre merĘlegesen dolgozzon.
Ne használja a kézi fĦnyírót lejtĘnek lefelé vagy felfelé és 20°-nál meredekebb dĘlésszögĦ lejtĘn

470 638_a

Javítás
A javítási munkákat csak AL-KO szervizpontok és
hivatalos szakcégek végezhetik.

Ártalmatlanítás
Az elhasználódott készülékeket, elemeket
vagy akkumulátorokat ne dobja a
háztartsái hulladék közé!
A csomagolás, a készülék és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, és ennek megfelelĘen
kell selejtezni azokat.
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