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Servisné stredisko a poradenstvo pri 
používaní
www.bosch-garden.com
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok 
uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.

Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na 
recykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte záhradnícke náradie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických 
výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom 
práve Vášho štátu sa musia už nepoužiteľné 
elektrické a elektronické prístroje zbierať 
separovane a dávať na recykláciu 
zodpovedajúcu ochrane životného 
prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a 
következő utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel 
és a kerti kisgép előírásszerű 
használatával. A használati utasítást 

biztos helyen őrizze meg a későbbi 
használathoz.
A szimbólumok magyarázata

Általános tájékoztató a 
veszélyekről.

Gondosan olvassa el az 
Üzemeltetési útmutatót.

Ügyeljen arra, hogy a 
berendezésből kirepülő idegen 
anyagok ne sebesíthessék meg 
a közelben álló személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben 
tartson biztonságos távolságot 
a kerti kisgéptől.
Kapcsolja ki a fűszegély-nyírót 
és húzza ki a hálózati csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatból, 
mielőtt a berendezésen 
beállítási vagy tisztítási 

munkákat végez, ha a kábel beakadt 
valahova, ha belevágtak a kábelbe, 
vagy a kábel bármely módon 
megrongálódott, vagy ha a fűszegély 
nyírót akár csak rövid időre is felügyelet 
nélkül hagyja. Tartsa távol a hálózati 
kábelt a vágóelemektől.

Viseljen zajtompító fülvédőt és 
védőszemüveget.

Ne nyírja le esőben a fűszegélyt 
és ne hagyja a fűszegély-nyírót 
esőben a szabad ég alatt.

Rezacia struna sa ďalej láme Struna je v cievke zamotaná Skontrolujte cievku na strunu a v prípade 
potreby cievku vymeňte

Nesprávna manipulácia so strunovou 
kosačkou

Koste len hrotom rezacej struny, 
vyhýbajte sa kontaktu s kameňmi, 
stenami a s inými pevnými predmetmi; 
rezaciu strunu pravidelne privádzajte, 
aby ste využívali celý sekací priemer.

Symptómy Možná príčina Odstránenie príčiny
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Ügyeljen arra, hogy a berendezésből 
kirepülő idegen anyagok ne 
sebesíthessék meg a közelben álló 
személyeket.
Figyelmeztetés: Munka közben tartson 
biztonságos távolságot a kerti kisgéptől.
Kezelés
Ez a kerti kisgép nincs arra 

előirányozva, hogy azt olyan 
személyek (beleértve a gyerekeket) 
használják, akiknek a fizikai, 
érzékelési, vagy értelmi képességeik 
korlátozottak, vagy nincsenek meg a 
megfelelő tapasztalataik, illetve 
tudásuk, kivéve ha az ilyen 
személyekre a biztonságukért felelős 
más személy felügyel, vagy 
utasításokat ad arra, hogyan kell 
használni a kerti kisgépet.
Gyerekeket nem szabad a kerti 
kisgéppel felügyelet nélkül hagyni, 
nehogy játsszanak a készülékkel.

Sohase engedje meg gyerekeknek, 
vagy ezen előírásokat nem ismerő 
személyeknek, hogy az 
akkumulátoros fűszegély-nyírót 
használják. Az Ön országában 
érvényes előírások lehet, hogy 
korlatozzák a kezelő korát. Ha a 
fűszegély-nyírót nem használja, azt 
gyermekek számára nem elérhető 
helyen tárolja.

Sohase üzemeltesse a fűszegély-
nyírót hiányzó vagy megrongálódott 
fedelekkel vagy biztonsági 

berendezésekkel, vagy ha ezek nem 
helyesen vannak felszerelve.

Használat előtt ellenőrizze a hálózati, 
illetve hosszabbító kábelt, nem 
láthatók-e rajta megrongálódás vagy 
öregedés jelei. Ha a kábel használat 
közben megrongálódik, húzza ki 
azonnal a hálózati csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból. NE ÉRINTSE MEG 
A KÁBELT, MIELŐTT KIHÚZTA A 
CSATLAKOZÓ DUGÓT A 
DUGASZOLÓ ALJZATBÓL. Ne 
üzemeltesse a fűszegély-nyírót, ha a 
kábel megrongálódott vagy elkopott.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell 
cserélni, ezzel a munkával a biztonság 
veszélyeztetésének elkerülésére a 
gyártót, a gyártó erre feljogosított 
vevőszolgálatát vagy egy megfelelő 
szakképzettségű személyt kell 
megbízni.

Tartsa távol a hosszabbítót a 
vágóelemektől. 

Használat előtt és minden ütés után 
ellenőrizze a kerti kisgépet, nincs-e 
elhasználódva, vagy nem 
rongálódott-e meg, szükség esetén 
javíttassa meg.

Ne használja a kerti kisgépet, ha 
fáradt, beteg, vagy alkohol, 
kábítószerek vagy orvosságok hatása 
alatt áll.

Viseljen hosszú, vastag nadrágot, 
erős anyagból készült cipőt és 
kesztyűt. Ne viseljen bő ruhát, 
ékszereket, rövidnadrágot, szandált 
és ne dolgozzon mezítláb. Ha hosszú 
hajjal jár, kösse fel azt vállmagasság 
felett, nehogy beakadjon a 
berendezés mozgó részeibe.
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A kerti kisgép kezeléséhez viseljen 
védőszemüveget és zajtompító 
fülvédőt.

Mindig szilárd alapon álljon és őrizze 
meg az egyensúlyát. Ne erőltesse túl 
magát.

Sohase üzemeltesse a fűszegély-
nyírót, ha személyek, mindenek előtt 
gyerekek vagy háziállatok, 
tartózkodnak a közvetlen közelében.

A más személyek által elszenvedett 
balesetekért, illetve a más 
tulajdonában keletkezett károkért a 
kezelő vagy felhasználó felel.

Várjon, amíg a forgó vágóelemek 
teljesen leállnak, mielőtt hozzájuk 
érne. A vágóelemek a fűszegély-nyíró 
kikapcsolása után még tovább 
forognak és sérüléseket okozhatnak.

Csak nappali fénynél vagy jó 
mesterséges megvilágitás mellett 
dolgozzon.

Rossz időjárási viszonyok esetén, és 
főleg ha vihar készül, ne dolgozzon a 
fűszegély-nyíróval.

Ha a fűszegély-nyírót nedves fűben 
használja, ez csökkenti a 
munkateljesítményt.

Kapcsolja ki a fűszegély-nyírót, 
amikor azt a megmunkálandó 
felülethez szállítja, vagy onnan 
elszállítja.

Csak akkor kapcsolja be a fűszegély-
nyírót, ha a kezei és lábai elég messze 
vannak a forgó vágóelemektől.

Sohase jöjjön a kezével vagy a lábával 
a forgó vágóelemek közelébe.

Ehhez a fűszegély-nyíróhoz sohase 
használjon fémből készült 
vágóelemeket.

Rendszeresen ellenőrizze és tartsa 
karban a fűszegély-nyírót.

A fűszegély-nyírót csak erre 
feljogosított javítóműhelyekben 
szabad javíttatni.

Mindig gondoskodjon arról, hogy a 
szellőzőnyilások szabadon 
maradjanak a fűmaradványoktól.

Óvakodjon a huzal méretre vágására 
szolgáló beépített kés által okozott 
sérülésektől. A huzal 
feltöltése/utántöltése után mindig 
forgassa el a fűszegély-nyírót a 
vízszintes munkavégzési helyzetbe, 
mielőtt bekapcsolja.

Kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza 
ki a hálózati csatlakozó dugót a 
dugaszoló aljzatból:
– minden esetben, ha a kerti kisgépet 

felügyelet nélkül hagyja
– a tekercs kicserélése előtt
– a tisztítás előtt, vagy ha a fűszegély-

nyírón valamilyen munkát hajt 
végre

Húzza ki a munka befejezése után a 
hálózati csatlakozó dugót és 
ellenőrizze, nem rongálódott-e meg a 
kerti kisgép.

A kerti kisgépet egy biztonságos, 
száraz helységben, a gyerekek által el 
nem érhető helyen tárolja. Ne tegyen 
más tárgyakat a kerti kisgépre.

Az elkopott, vagy megrongálódott 
alkatrészeket biztonsági 
meggondolásokból cserélje ki.
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Gondoskodjon arról, hogy a 
cserealkatrészként csak Bosch 
gyártmányú alkatrészeket 
használjanak.

Sohase helyezze üzembe a kerti 
kisgépet, ha arra nincsenek 
felszerelve a hozzátartozó 
alkatrészek. 

Elektromos biztonsági előírások
Figyelem! A karbantartási vagy 

tisztítási munkák megkezdése előtt 
kapcsolja ki a kerti kisgépet és 
húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. 
Ugyanez érvényes azokra az 
esetekre is, amikor a hálózati 
csatlakozó kábel megrongálódott, 
belevágtak, vagy beakadt valamibe.

A fűszegély-nyíró kikapcsolása 
után a vágóhuzal még néhány 
másodpercig tovább forog.

Vigyázat – ne érjen hozzá a forgó 
vágóhuzalhoz.

Az Ön kerti kisgépe biztonsági 
meggondolásokból védőszigeteléssel 
van ellátva és földelésre nincs 
szüksége. Az üzemi feszültség 
230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli 
országokban a kiviteltől függően 220 V, 
240 V). Csak engedélyezett 
hosszabbító kábelt használjon. További 
információkat az erre feljogosított 
vevőszolgálattól kaphat.
A biztonság megnövelése érdekében 
célszerű egy legfeljebb 30 mA 
hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a 
hibaáram kapcsolót minden 
használat előtt külön ellenőrizni kell.
Tájékoztató azon termékekről, amelyek 
nem Nagy-Britanniában kerülnek 
eladásra:

FIGYELEM: A kerti kisgépre szerelt 
csatlakozó dugót az Ön biztonsága 
érdekében össze kell kapcsolni a 
hosszabbító kábellel. A hosszabbító 
csatlakozójának fröccsenő víz ellen 
védett kivitelűnek kell lennie, gumiból 
kell készülnie, vagy gumival kell 
bevonva lennie. A hosszabbítókábelt 
csak egy húzásmentesítővel felszerelve 
szabad használni.
A csatlakozó vezeték 
megrongálódásának esetleges jeleit 
rendszeresen ellenőrizni kell, a 
vezetéket csak kifogástalan állapotban 
szabad használni.
Ha a csatlakozó vezeték 
megrongálódott, azt csak egy Bosch 
márkaszervizzel szabad megjavíttatni.
Csak a H05VV-F vagy H05RN-F 
kivitelnek megfelelő hosszabbító kábelt 
szabad használni.
Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató 
elolvasásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. 
Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A 
szimbólumok helyes értelmezése segítségére lehet a kerti 
kisgép jobb és biztonságosabb használatában.

Jel Magyarázat

Viseljen védőkesztyűt

Mozgásirány

A reakció iránya

Tömeg

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Megendedett tevékenység
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Rendeltetésszerű használat
A készülék a bokrok alatt, lejtőkön és széleken történő fű- és 
gyomnyírásra szolgál (25 cm magasságtól kezdve), ahol 
ezekhez egy fűnyírógéppel nem lehet hozzáférni.
A rendeltetésszerű használat egy 0 °C és 40 °C közötti 
környezeti hőmérsékletre vonatkozik.

Műszaki adatok

Zaj és vibráció értékek

Tilos tevékenység

Hallható zaj

Tartozékok/pótalkatrészek

Jel Magyarázat

CLICK!

Fűszegély-nyíró ART 24 ART 24+ ART 27 ART 27+ ART 30 ART 30+

Cikkszám
3 600 ... HA5 8.. HA5 9.. HA5 2.. HA5 3.. HA5 4.. HA5 5..

Névleges 
teljesítményfelvétel W 400 400 450 450 550 550

Üresjárati fordulatszám perc-1 12000 12000 10500 10500 9500 9500

Vágó rendszer automatikus automatikus automatikus automatikus automatikus automatikus

Beállítható fogantyú      

Kerekek –  –  – 

Vágóhuzal átmérő mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Vágási átmérő cm 24 24 27 27 30 30

A huzaltekercs kapacitása m 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3

Súly az „EPTA-Procedure 
01:2014” (01:2014 
EPTA-eljárás) szerint kg 2,6 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0

Érintésvédelmi osztály /II /II /II /II /II /II

Gyári szám lásd a kerti kisgépen elhelyezett típustáblát
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges 
kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

A zajmérési eredmények az EN 50636-2-91 szabványnak 
megfelelően kerültek meghatározásra.

3 600 HA5 8..
3 600 HA5 9..

3 600 HA5 2..
3 600 HA5 3..

3 600 HA5 4..
3 600 HA5 5..

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
Hangnyomásszint
Hangteljesítményszínt
Bizonytalanság, K
Viseljen fülvédőt!

dB(A)
dB(A)

dB

73
93

=1,0

73
93

=1,0

74
94

=2,0

Az ahrezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K 
szórás az EN 50636-2-91 értelmében kerültek meghatározásra:
Rezgés kibocsátási érték, ah
Szórás, K

m/s2

m/s2
= 4,5
=1,5

= 5,0
=1,5

= 6,5
=2,0
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Megfelelőségi nyilatkozat

Termék kategória: 33
Megnevezett vizsgálóhely:
TÜV Rheinland Intercert Kft., Budapest, Hungary, Nr. 1008
A műszaki dokumentációja (2006/42/EK, 2000/14/EK) a 
következő helyen található:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
01.02.2016

Felszerelés és üzemeltetés
 Ha a védőbúra egyszer felszerelésre került, azt már 

nem szabad leszerelni. 
 Ne csatlakoztassa a kerti kisgépet a 

dugaszolóaljzathoz, amíg az nincs teljesen 
összeszerelve.

 A vágóhuzal a fűszegély-nyíró kikapcsolása után még 
néhány másodpercig tovább fut. A fűszegély-nyíró 
ismételt bekapcsolása előtt várja meg, amíg mind a 
motor, mind a vágóhuzal teljesen leáll.

 Sohase kapcsolja ki és ismét be gyorsan egymás után a 
berendezést.

 Távolítsa el a rátapadó füvet a tekercs fedeléről, ha a 
huzalt vagy a tekercset kicseréli.

 Azt javasoljuk, hogy csak a Bosch által engedélyezett 
vágóelemeket használja. Más vágóelemek esetén a 
vágási eredmény eltérő lehet.

 Használat előtt ellenőrizze a védőburkolat 
rögzítőcsavarjának szoros illeszkedését.

 A vágóhuzal utánavezetése az orsó leállásakor 
(amikor a ki-/bekapcsolót elengedik) automatikusan 
végrehajtásra kerül; egy túl hosszú huzal mindig 
levágásra kerül, amikor a kerti kisgépet ismét 
elindítják.

3 600 HA5 8..
3 600 HA5 9..

3 600 HA5 2..
3 600 HA5 3..

3 600 HA5 4..
3 600 HA5 5..

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt 
termék megfelel a 2011/65/EU, 2016  április 19-ig: 
2004/108/EK, 2016 április 20-tól: 2014/30/EU, 
2006/42/EK, 2000/14/EK irányelvekben és azok 
módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a 
következő szabványoknak: EN 60335-1, EN 50636-2-91, 
EN 50581.
2000/14/EK: Garantált hangteljesítmény-szint:
A konformítás megállapítási eljárás leírása a VI függelékben 
található.

dB(A) 94 94 96

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

A tevékenység célja Ábra Oldal

Szállítmány tartalma 1 189

A fogantyú beállítása 2 189

A védőbúra felszerelése 3 190

Kerekek felszerelése 4 191

A hosszabbító kábel felszerelése 5 191

Be-/kikapcsolás 6 192

Munkavégzési tanácsok
A munkavégzési magasság 
beállítása 7 192

Gyepnyírás/gyepszegély-nyírás 
átkapcsolás 8 192

A vágóhuzaltekercs leszerelése 9 193

A huzal feltekerése a 
huzaltekercsre 10 193

Huzaltekercs kicserélése 11 194

A huzaltekercs behelyezése a 
tekercs fedelébe 12 – 13 194

Karbantartás, tisztítás és tárolás 14 195

Tartozék kiválasztása 15 195
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Hibakeresés

Vevőszolgálat és használati 
tanácsadás
www.bosch-garden.com
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg a kerti kisgép típustábláján található 10-
jegyű megrendelési számot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti 
készülékének javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a 
csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki a kerti kisgépeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált villamos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU 
európai irányelvnek és a megfelelő 
országos törvényekbe való átültetésének 
megfelelően a már nem használható 
elektromos és elektronikus berendezéseket 
külön össze kell gyűjteni és a 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

Probléma Lehetséges ok Elhárítás módja

A fűszegély-nyíró nem működik Hálózati feszültség hiányzik Ellenőrizze és kapcsolja be

A dugaszoló aljzat hibás Használjon egy másik dugaszolóaljzatot

A hosszabbító kábel megrongálódott A kábelt vizsgálja meg, és ha 
megrongálódott, cserélje ki

A fűszegély-nyíró csak megszakításokkal 
működik

A hosszabbító kábel megrongálódott A kábelt vizsgálja meg, és ha 
megrongálódott, cserélje ki
Keressen fel egy vevőszolgálatot

A kerti kisgép belső vezetékei 
meghibásodtak

Keressen fel egy vevőszolgálatot

A kerti kisgép túl van terhelve A fű túl magas Több fokozatban vágjon

A kerti kisgép nem vág A vágóelemek túl rövidek/eltörtek Ellenőrizze a tekercset és szükség 
esetén cserélje ki.

A vágóhuzal nem kerül utánvezetésre A huzaltekercs üres Cserélje ki a huzaltekercset

A vágóhuzal belegabalyodott a 
tekercsbe

Ellenőrizze a huzaltekercset és szükség 
esetén cserélje ki a tekercset

A vágóhuzal elszakad A vágóhuzal belegabalyodott a 
tekercsbe

Ellenőrizze a huzaltekercset és szükség 
esetén cserélje ki a tekercset

A fűszegély-nyírót helytelenül kezelik Csak a vágóhuzal csúcsával vágja a 
füvet, kerülje el a kövek, falak és más 
szilárd tárgyak megérintését. 
Rendszeresen vezesse után a 
vágóhuzalt, hogy a teljes vágási átmérőt 
kihasználja.
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ART 30+
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6 m
= 1,6 mm

3 m
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F 016 800 178

F 016 800 351

F 016 800 462

F 016 800 386
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