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munkavégzéshez és a hibamentes kezeléshez.

 Tartsa be a jelen dokumentációban és a készüléken 

 

Figyelem!

-
val kerülheti el a személyi sérülést és / vagy 
vagyoni kárt.

kezelés érdekében.
 

 
leszerelése vagy áthidalása, pl.  a biztonsági 
kengyel tolókarhoz való kötözésével

 
füvön

 

Figyelem! Sérülésveszély!

A készülék a kivitel függvényében biztonsági kengyellel 
vagy biztonsági karral rendelkezik. Veszély esetén 

megáll.
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Szimbólumok a készüléken

Figyelem! Különös óvatossággal járjon el a 
kezelés során. 

Karbantartási munkák során vagy a kábel 
sérülése esetén mindig válassza le a készüléket 
a hálózatról.

Áramütés.

Figyelem! Veszély! Kezét és lábát tartsa távol a 
Tartson távolságot a veszélyzónától.

A csatlakozókábelt tartsa távol a
Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!
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A készülék kezelése közben harmadik személyt vagy 

Figyelem!

A készüléket és a csak 

használni!

Figyelem! Sérülésveszély!

Figyelem! Áramütés veszélye!

Veszély a feszültség alatt álló alkatrészek miatt!  
Ha a  megsérült vagy elvágta, 
azonnal válassza le a csatlakozódugót a 
hálózatról! 

 

megadott hálózati feszültségi adatokkal, más 
feszültségellátás nem használható

 Csak kültéri használatra alkalmas 

keresztmetszet 1,5 mm2

 
tilos

 

 

 Tartsa távol a kábelt a vágástartománytól, és 

 

 

 A készülék használata tilos gyerekek és olyan 
személyek számára, akik nem ismerik a használati 
útmutatót

 

 
hatása alatt használni tilos

 
hogy nincsenek-e rajta sérülések, cseréltesse ki a 
meghibásodott alkatrészeket

 

 

 hosszú nadrágot

 

 A munkavégzés közben ügyeljen a biztos állásra

 Idegeneket tartson távol a veszélyzónától

 
ruházatát

 

 Minden esetben húzza ki a csatlakozódugót, és 

 üzemzavarok fellépése és a készülék szokatlan 
rezgése után

 

 

 

Az idegen 
találhatók-e sérülések a 

.

 
megfordul vagy maga felé húzza azt

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

 

 

 Soha ne emelje meg a készüléket járó motor mellett
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Szerelés

Figyelem!

A készülék csak teljesen összeszerelt állapotban

Figyelem! Sérülésveszély!

vágókés mellett vegye le vagy helyezze fel.

1. 

1. 

2. 
le.

3. 

4. 

1. Csatlakoztassa a készülék csatlakozókábelének 
aljzatát a csatlakozódugóval kombinált kapcsolóhoz    

2. 
     .  

másikra csúszhasson.

1. Tartsa lenyomva a csatlakozódugóval kombinált 
        .

2. Húzza hátra a tolókar irányába a biztonsági 
kengyelt/kart és tartsa abban a helyzetben       .

3. 

4. 

1. Engedje el a biztonsági kengyelt/kart.

2. 

Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók

vonatkozó helyi rendelkezéseket.

 

 
a munkaterületen

 
 A készüléket csak lépésben tolja
 
 Ne hajtson rá akadályokra 

(pl. ágakra, fák gyökereire)
 

dolgozzon.  

 
munkavégzés irányát

 
kezdje

 
területen vezesse el

 Használjon állandó 3–5 cm-es vágásmagasságot, a 

 Amennyiben a 

füvet

 

 

ritkábban

3. 
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Figyelem! Sérülésveszély!

Minden karbantartási és ápolási munkánál húzza 
ki a hálózati csatlakozódugót!
A vágókésen végzett karbantartási és ápolási 
munkák közben mindig viseljen munkavédelmi 

 

 

 

kombinált kapcsolót és a villanymotort

 
Az életlen vagy sérült vágókést csak AL-KO 
szervizpontban vagy egy felhatalmazott szakcégnél 
éleztesse meg vagy cseréltesse ki. Az utánköszörült 
vágókést ki kell egyensúlyozni 
A késcsavar meghúzási nyomatéka 15 Nm +5

 A készüléket mindig kihúzott hálózati 
csatlakozódugóval tárolja

 
részét

 A készüléket száraz, gyermekek és illetéktelen 

tárolja

 
felhatalmazott szakcégek végezhetik

 A kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében a 

Figyelem!

A kést és a motortengelyt tilos kiegyengetni!

A szigetelt alkatrészeken végzett karbantartási  
munkák (pl. a vágókés cseréje) után a VDE 701 

végezni.

 

 

 a motor azonnali megállása esetén

 a vágókés elhajlása esetén

 a motortengely elhajlása esetén
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Hiba Lehetséges ok

A motor nem forog Nincs áramellátás  

A készülék 
csatlakozókábele 
meghibásodott

Keressen fel egy AL-KO szervizpontot / hivatalos szakcéget.

A vágókés elakadt  / házat, a vágókésnek 
szabadon forgathatónak kell lennie.

gyengül kidobócsatornába vagy 
a házba

 / házat.
Korrigálja a vágásmagasságot.

A vágókés életlen Keressen fel egy AL-KO szervizpontot vagy egy hivatalos 
szakcéget, és éleztesse meg vagy cseréltesse ki a 
vágókést.

telik meg eléggé
Hagyja megszáradni a füvet.

eldugult

kidobócsatornába vagy 
a házba

 házat.
Korrigálja a vágásmagasságot.

A vágókés életlen Keressen fel egy AL-KO szervizpontot vagy egy hivatalos 
szakcéget, és éleztesse meg vagy cseréltesse ki a 
vágókést.

forduljon illetékes ügyfélszolgálatunkhoz.
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uporabo. To je predpogoj za varno delo in nemote-
no delovanje.

 Upoštevajte varnostne napotke in opozorila v tej 
dokumentaciji in na napravi.

 -
nemu naslednjemu uporabniku.

Pojasnilo oznak

Pozor!

Ravnanje strogo v skladu s temi opozorili lahko 

Posebna navodila za boljše razumevanje in 
rokovanje.

Opis izdelka

-
šaro za travo. Nekateri modeli so primerni tudi za mul-

Ta naprava je namenjena košenju posušenih travnatih 
površin za zasebno rabo.

Kakršnakoli druga uporaba velja za neskladno s pred-
pisi.

 Ta kosilnica ni primerna za uporabo na javnih povr-

gozdarstvu.

 -
ti ali premostiti, npr. s privezovanjem varnostnega 

 
mokra.

 Naprave ne smete uporabljati za obrtne namene.

Varnostne in varovalne naprave

Varnostnih in varovalnih naprav ne smete 
odstraniti!

Naprava je opremljena z varnostnim lokom 
 

V primeru nevarnosti ga enostavno spustite. Motor in re-


