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1. Biztonsági intézkedések 

 A gép használata első használata előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet a saját maga és 

mások biztonsága érdekében. Tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen és elérhetőn az esetleges új 

tulajdonosok részére biztosítva a kézikönyvben jelenlevő információk folyamatos hozzáférését. 

2. Biztonsági jelek 

Ez a rész tartalmazza a jelen gép használatához szükséges, biztonsági jeleket. 

2.1. A kézikönyvben használt jelek 

 

 Vészjelzés 

 Darabolás veszély  

     agy súlyos sérülés veszély 

 Forró felület 

 Használati jelzések 

 Gondosan olvassa el a használati  

     kézikönyvet 

 Használjon védőkesztyűt 

 Használjon védőszemüveget 

 Viseljen csúszásgátló 

     lábbelit 

 Ne használja a villanyollót 

      eső esetén vagy a nedves ágakon 

 Nem dobható el a háztartási hulladék 

közé 
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2.2. Az elemen látható jelzések 

 

  Lítium ion elem, nem dobható el a  

háztartási hulladék közé 

 Ne kerüljön lángba,  

Robbanásveszélyes 

 

 Az elem nem szedhető szét  

 Újra feltölthető és  

újra felhasználható elem. A kivett elemek 

környezetvédelemnek megfelelően 

gyűjthetők. 

2.3. Az elemtöltőn látható jelzések 

 Vészjelzések 

 Az elemtöltő kizárólag zárt 

 helyiségben használható 

 Biztonsági hőkorlátozó 

 II-es kategóriájú szigetelés 

 Elektromos berendezés, nem dobható 

háztartási hulladék közé 

3. Az elektromos eszközökre vonatkozó, általános, biztonsági információk 

 Figyelem! Alaposan olvassa el az összes biztonsági utasítást! 

A biztonsági utasítások mellőzése áramrázást és/vagy súlyos sérüléseket okoz. 

Az összes, vonatkozó biztonsági utasítás megőrizendő további használat esetére. 

A biztonsági utasításokban használt, „villanyeszköz” kifejezés az áramelosztóhoz csatlakoztatott kábellel 

ellátott és elemes eszközökre vonatkozik. 

 

3.1. Munkahelyi biztonság 

• A munkaterület tisztán és jól megvilágítottan tartandó. A rendetlen és sötét munkaterület 
balesetveszélyes.  

• Az elektromos eszköz nem használható gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben úgy mint 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos eszköz szikrát generálhat, ami 
begyújthatja a gyúlékony port vagy füstöt. 

• Gyerekek és mások ne közelítsék meg a gépet az elektromos eszköz használata közben, a figyelem 
elterelés az eszköz fölötti ellenőrzés elvesztésével jár. 
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3.2. Az elemtöltő elektromos biztonsága 

• Az elemtöltő csatlakozójának meg kell felelnie az áramcsatlakozónak. Az áramcsatlakozó nem 
módosítható. Semmiképp sem módosítható a csatlakozó. Adapterek nem használhatók földeléses 
eszköz csatlakozó esetén. A kompatibilis áramcsatlakozóval módosított csatlakozók  szabályos 
használata csökkenti az áramütés kockázatát. 

• Ne érjen hozzá a tömlők, radiátorok, hűtők földeléses felületeihez. Áramütés kockázatával jár, 
amennyiben hozzáér a földeléses tárgyakhoz. 

• Az eszköz ne kerüljön csapadék alá vagy nedves helyre. Amennyiben víz kerül az elemtöltőbe, 
áramütés veszélye áll fenn.  

• Ne sérüljön meg a kábel. Az elemtöltő nem mozgatható, húzható vagy kapcsolható le a kábelnél 
fogva.  

• Tartsa a kábelt hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és mozgó részektől távol. A sérült vagy felcsavarodott 
kábel áramütés kockázatával jár. 

• Külső elemtöltő használata esetén használjon külső használati, hosszabbító kábelt. A megfelelő kábel 
használat csökkenti az áramütés kockázatát. 

• Amennyiben nincs lehetőség az elemtöltőnek nedves környezetben való használatának elkerülésére, 
használjon RCD differenciál megszakítóval ellátott tápegységet. A differenciál megszakító használat 
csökkenti az áramütés kockázatát. 

3.3. Eszközhasználati tudnivalók 

• Az eszköz nem túlterhelhető, válasszon biztonságos és hatékony munkához alkalmas eszközt. 

• Az eszköz nem használható szabálytalanul működő megszakító esetén. Az eszköz javításra szorul 
szabálytalanul működő megszakító esetén. 

• A beszabályzások, javítások és az eszköz elrendezése előtt csatlakoztassa le az eszköz elemét. Ezzel 
csökkenthető az eszköz szándék nélküli működtetésének kockázata. 

• Tartsa az eszközt gyermekektől távol, az eszközt ne használják annak használatát nem ismerő 
személyek. 

• Végezze el az eszköz karbantartását. Ellenőrizze az eszközt és a mozgó részeket, a sérült részek 
balesetveszélyesek és sérüléseket okoznak. Az eszköz szabályos karbantartása csökkenti a 
balesetveszélyt.  

• Tartsa a vágóélt élesen és tisztán. Ezzel az eszköz ellenőrizhetőbbé válik és csökken az eszköz zárlat 
kockázatának lehetősége. 

• Olvassa el a kézikönyvet az eszköz használata előtt, válasszon megfelelő eszközt és tartozékokat 
balesetek elkerülése végett. 

3.4. Elemes eszközök használatára vonatkozó tudnivalók 

• Kizárólag a gyártó által előírt elemtöltők használhatók. Ettől eltérő elemtöltők használata károsítja az 
elemet és tűz-, illetve robbanásveszélyes. 

• Az eszköz kizárólag az eredeti elemmel való használatra készült. Ettől eltérő elem használata rongálja 
az eszközt és fokozottan sérülés veszélyes. 

• Az elem fém alkatrészektől (úgy mint pénzérmék, gémkapcsok, szögek, csavarok) távol tartandó. A 
rövid zárlat tűzveszélyes. 
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• Az elem szabálytalan használata az elem kifolyását okozza. Folyadékhoz érés esetén alaposan öblítse 

le csapvízzel és forduljon azonnal orvoshoz. Az elemből kifolyt folyadék sérüléseket és sebeket okoz. 

 

3.5. Személyes biztonság 

• Az eszköz használata alatt koncentráljon, szakértelemmel dolgozzon. Fáradtság vagy gyógyszerek, 
kábítószerek, alkohol vagy egyéb anyagok hatása alatt ne használja az eszközt. 
Akár a pillanatnyi figyelmetlenség is testi sérüléseket okoz. 

• Használja a jelen kézikönyvben jelzett, egyéni védőegységeket a testi sérülések kockázatát 
elkerülendő. 

• Az eszköz BE pozícióban levő megszakítóval és az ujjaknak a ravaszon tartásával való szállítása 
véletlenszerű működtetés kockázatával jár. 

• Vegye le az összes kulcsot és javítóeszközt  megszakító bekapcsolása előtt. Mozgó részhez 
csatlakoztatott kulcs testi sérüléseket okoz. 

• Maradjon egyensúlyi helyzetben. Minden esetben maradjon szabályos egyensúlyi helyzetben. Ez 
lehetővé teszi az eszköz megfelelő ellenőrzését váratlan helyzetekben.  

• Használjon megfelelő ruházatot. Ne használjon bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a 
ruházatát, kesztyűket és a hajat a mozgó részektől becsípődésüket elkerülendő. 

4. Speciális biztonsági utasítások 

4.1. Az elektromos metszőgépre vonatkozó, speciális, biztonsági utasítások 

• Tartsa legalább 1.5 m távolságban ai idegeneket és mésokat a vágóéltől és ne mozgassa az eszközt 
mozgó vágóél esetén. Tartózkodjon minimálisan 15 cm távolságban a vágóéltől. Az eszköz gondos 
használatával elkerülhetők a sérülések. 

• Az eszköz kizárólag rögzített vágóéllel mozgatható. A vágóél visszahelyezése során biztosítsa annak 
védelmét sérülés veszélyt elkerülendő. 

4.2. Egyéb biztonsági utasítások 

 Használjon megfelelő ruházatot, 

csúszásgátló lábbelit. 

 

 Használjon védőkesztyűt. 

 Használjon védőszemüveget 

 

• Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket, amelyek becsípődhetnek a mozgó részek közé. 

• Az eszköz használata alatt koncentráljon, szakértelemmel dolgozzon. Fáradtság vagy gyógyszerek, 
kábítószerek, alkohol vagy egyéb anyagok hatása alatt ne használja az eszközt. 

• Az elektromos olló nem használható esőben. 
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• Az eszköz gyárilag gallyak metszésére készült, nem használható kemény fán vagy egyéb tárgyakon. 

• Ne próbálja meg kioldani a vágóélt az eszköz rögzítése esetén az eszköznek a megszakító KI 
pozícióra helyezésével való kikapcsolása előtt. 

• A metszés előtt ellenőrizze ellenőrizze a gallyak között, hogy nincsenek ott idegen tárgyak vagy 
kábelek. 

• Használat közben szorosan tartsa az eszközt az egyik kezével és  tartsa a vágóélt legalább 15 cm 
távolságra a másik kezétől és a testétől. 

• Ne használja az eszközt folyékony anyagok vagy gyúlékony gázok közelében tűzveszélyt vagy 
robbanás veszélyt elkerülendő. 

• A vágóél kopását ellenőrizze rendszeres időközönként és rendszeresen élezze meg a vágóélt. Kopott 
vágóél túlterheli az eszközt. Rossz állapotban levő vágóéllel való használat miatti károk nem 
tartoznak a garancia alá. 

• Ne próbálkozzon egyedül az eszköz javításával, minden esetben vigye az eszközt az asszisztencia 
központba javítás szükségessége esetén. Az ebben a kézikönyvben nem jelzett, összes javítási és 
karbantartási művelet az asszisztencia központban végezhető. 

4.3. Az elemes eszközökre vonatkozó, speciális, biztonsági utasítások 

• Az elemtöltő gyárilag zárt helyiségekben használható. A töltési műveletek zárt helyiségben 
végezhetők. 

• Vegye ki az elemet az elemtöltő tisztítása előtt sérülések és áramütés kockázatát elkerülendő. 

• Az elem ne kerüljön erős napfényre vagy fényre. Ne érjen hozzá forró felületekhez. Az elem 
felrobbanhat. 

• Hagyja az elemet teljesen lehűlni a töltés előtt. 

• Testi sérülések elkerülése végett ne szedje szét és ne rongálja meg az elemet.  
 
4.4. Az elemtöltő szabályos használata 

• Az elemtöltő kizárólag újra feltölthető elemekkel használható. Ellenkező esetben tűveszélyes és 
robbanás veszélyes. Kizárólag eredeti elemeket használjon. 

• Minden esetben ellenőrizze az elemtöltőt, a kábelt és a csatlakozót használat előtt. Sérült 
alkatrészek esetén forduljon az asszisztencia központhoz javítást vagy kicserélést kérve. Ne 
használjon sérült elemtöltőket. Ne próbálja meg egyedül megjavítani a sérült elemeket az eszköz 
biztonságát biztosítandó. 

 

• Ellenőrizze, hogy az elemtöltő áramfeszültsége megfelel az elemével, ellenkező esetben testi 
sérülések kockázata áll fenn. 

• Tartsa tisztán, nedvességtől és csapadéktól távol az elemtöltőt. Ne használja az elemtöltőt kinti 
környezetben, a szennyeződések és a víz megrongálják az elemtöltőt és testi sérülések kockázatával 
járnak. 

• Az elemtöltő gyárilag eredeti elemekkel használható, ellenkező esetben tűzveszélyes és robbanás 
veszélyes. 

• Amennyiben nem használ sérült elemtöltőt, csökken a sérülés veszély. 

• Ne használja az elemtöltőt gyúlékony felületeken (pl. papíron)  

• Az elem nincs teljesen feltöltve az első használat esetén, újra felöltendő, 3/ 4 óráig az első használat 
előtt.  
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• A rendes töltés idő 3/4 óra (2 teljesen lemerült elem feltöltési ideje), ne töltse az elemet hosszú 
ideig sérülését elkerülendő. 

• Az elemtöltő három kimenettel rendelkezik, legtöbb 3 elem tölthető fel egyidőben. A feltöltési idő 
arányban áll a csatlakoztatott elemek számával és azok feltöltési állapotával. Ellenőrizze a feltöltési 
időt a LED-es kijelző segítségével (vörös fényjelzés-töltés alatt, zöld fényjelzés- töltés befejezve). 

4.5. Figyelem (fennmaradó kockázatok) 

Gondosan használja az eszközt a következő kockázatokat elkerülendő:  

• Éles szélek miatti vágás és sérülés 

• Huzamos ideig tartó vagy szabálytalan pozícióban való használat testi sérülést okoz. 
 

Figyelem! 

A berendezés elektromágneses hullámokat bocsát ki és zavarhatja az elektromos orvosi berendezéseket. 

Javasolt orvossal konzultálni a jelen eszköz használata előtt elektromos orvosi eszközökkel való együttes 

használat esetén. 

 Figyelem! 

Ne érjen hozzá a vágóélhez, amikor az elem fel van szerelve az eszközre.  

Tartson legalább 15 cm távolságot a vágóél és a saját teste között. 

Áthaladók és idegenek legalább 1.5 m távolságra maradjanak az eszköztől. 

 Figyelem! 

Nagyon gyakori használat esetén a vágóél és a markolat felforrósodnak. Javasolt az ollók óvatos 

megfogása védőkesztyűk használatával. 

 

Zaj és rezgés mérések: 

Hang nyomás szint: < 70 dB(A) 

Maximális rezgés használat alatt: < 2.5 m/s2 

5. Rendeltetésszerű használat 

Az eszköz gyárilag kizárólag gallyak metszésére készült. 

A jelzett használattól eltérő használata rongálja az eszközt és veszélyes. 

Az eszköz gyárilag felnőttek által használható, nem használható csapadék esetén vagy nem használható 

nedves növényeken és cserjéken. 

A gyártó nem felel a jelen kézikönyv tartalmának mellőzése miatt keletkezett károkért. 
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Ellenőrizze a vágóél szabályos élezését az eszköz használata előtt. 

    Életlen vágóél használata miatti károk nincsenek garanciában. 

6. Működés leírás 

A vágóél SK5, nagyon kemény acélból készült. Kemény és design vágóélek egykézzel való eszköz 

használatot tesznek lehetővé. A vágóél nagyon közel vihetó a metszésre szánt gallyhoz, fokozatos vágás 

biztosított és a növény nem sérül meg. 

Veszély vagy rendellenesség esetén engedje el a ravaszt, a vágóél teljesen kinyílik károk vagy balesetek 

elkerülése végett. 

7. Az eszköz áttekintése 

1) Mozgó vágóél 

2) Rögzített vágóél  

3) Vágóél rögzítő mechanika 

4) Ravasz 

5) Markolat 

6) Megszakító 

7) Kijelző 

8) Elem 

9) 3 irányú elemtöltő 
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8. Alkatrész lista 

Óvatosan nyissa ki a csomagolást és ellenőrizze az alábbiakban felsorolt alkatrészek jelenlétét: 

 
- Elektronikus olló 
- 3 elem 
- Elemtöltő 

- Eszköz doboz 
- Használati kézikönyv 
- Garancia bizonylat 

8.1. Megjelenítő kijelző 

 
 

Kijelző leírása 

Sz. Leírás Típus Funkciók Kijelző 

típusa 

1 Elem 

 

Elem feltöltési százalék 1-100 

2 Hiba kijelzés 
 

1、Az ellenőrző rendszer 
normális, amikor látható a 
C betűjel. 

2、Az ellenőrző rendszer 
meghibásodott, amikor 
látható az E betűjel. 

 

3 Részleges 

vágások 

száma 

 

Vágás szám számlálás minden 

bekapcsolás után. 

 

4 Vágások 

száma 

összesen 

 

Ne feledje elvégezni a 

karbantartást körülbelül 500.000 

vágás után 

 

Amikor a meghibásodás jelzőn az E betűjel látható a részleges vágások száma látható a meghibásodás 

kód után. 
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Megjelenített 
kód 

Leírás 

1 Sérült szoftver 

2  

3 Meghibásodott elektronikus 
kártya 

4 Blokkolódott reduktor 

5 Alacsony feszültség 

6 Magas feszültség 

7 Alacsony áramfeszültség 

8  

9 Lemerült elem 

10 Meghibásodott motor 

11 Penge szenzor hiba 

9. Műszaki jellemzők 

 

Elektromos metszőgép 

1 Maximális vágás méret 35mm (zöld gallyak) 

22mm (száraz gallyak) 

2 Névleges feszültség DC 14.4V  

3 Névleges áramerősség 150 W 

4 Névleges áram 8.0 A 

5 Maximális áram ≥45A 

6 Szigetelési kategória Ⅱ 

7 Súly 0.9Kg 

Elem (lítium ion) 

1 Teljesítmény 2.5 Ah 

2 Feszültség 14.4V 

3 Működési időtartam 4 óra * 

4 Elem súlya 0.25kg 

Elemtöltő 

1 Tápfeszültség 100-240V AC ,50-60Hz 

2 Kimeneti feszültség DC16.8V  

3 Töltő áram 1.4A 

4 Szigetelési kategória Ⅱ 

5 Töltési idő 3-4 óra 

* 3000 vágás minden elemtöltés – 15 és 20 mm közötti vágás méret 
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10. Elemtöltés 

 Ne tegye ki az elemet rendkívüli környezeti hatásoknak úgy mint, nagy hőnek vagy ütéseknek. 

Sérüléseket okoz az elem anyagvesztesége.    

  Csatlakoztassa le az elemet az eszközről a töltés előtt. 

 

 Ellenőrizze, hogy az elem száraz és tiszta a töltés előtt. 

• Ellenőrizze, hogy az elem teljesen fel van töltve az első használat előtt. 

• A megvásárláskor az elem nincs teljesen feltöltve, töltse fel legalább 3-4 órán keresztül első 
használat előtt.  

• Az elem töltés előtt ellenőrizze a kijelzőn a fennmaradó töltés szintet. 

• Az elem kicserélendő, amennyiben nem elég az időtartama. Kizárólag eredeti elemek 
használhatók, amelyeket a gyártó szállít. 

• Tartsa be a biztonsági utasításokat és a környezetvédelmi szabályokat minden fázisban. 
 

10.1. Elemtöltési eljárás 

• Zárt környezetben végezze a töltést, +10°C és 22°C közötti hőmérsékleten.  

• A háromirányú elemtöltővel egyidőben feltölthető három elem. 

• Ellenőrizze, hogy az elemtöltő és az elem jellemzői megfelelnek egymásnak a töltés előtt. 

• A vörös fényjelző jelzi az elemtöltőn, hogy az elem feltöltés alatt áll, a zöld fényjelző azt, hogy az 
elem teljesen fel van töltve. A töltés idő 3 - 4 óra (egyidőben lemerült 2 elem töltési ideje), ne tartsa 
ennél tovább töltés alatt az elemeket, mert ezek megsérülhetnek. 

• Az elemtöltő három kimenettel rendelkezik, legtöbb 3 elem tölthető fel egyidőben. A feltöltési idő 
arányban áll a csatlakoztatott elemek számával és azok feltöltési állapotával. Ellenőrizze a feltöltési 
időt a LED-es kijelző segítségével (vörös fényjelzés-töltés alatt, zöld fényjelzés- töltés befejezve). 

• Csatlakoztassa le az elemtöltő csatlakozóit a felöltés végén. 

• Ellenőrizze, hogy az elem legalább három havonta fel van töltve huzamos használaton kívül helyezés 
esetén. A gép nem tárolható csatlakoztatott elemmel.  

11. Munkakörnyezet 

• Tartsa az eszközt 10°C és 22°C között feltöltés alatt és  0°C és 45°C között használat alatt. 
• Tartsa az eszközt 0°C és 60°C között használat alatt.  

• Ne használja robbanásveszélyes helyen vagy gyúlékony anyagok vagy folyadékok közelében. 

• Nem használható esőben vagy nedves gallyakon. 
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12. Kezdeti felszerelés 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a metsző ollók és az elemek tiszták és szárazak, majd tegye a helyére az ollóba 

az elemet. 

 

 

13. Kezdeti munkaműveletek 

 Vegye fel a megfelelő ruházatot és kesztyűt ennek az eszköznek használata előtt. Ellenőrizze 

az eszközt a munka kezdete előtt és ellenőrizze az általános megszakító szabályos 

működését. Az ollónak rögzülnie kell a ravasz elengedése esetén. A megszakító 

rendellenessége esetén ne használja az ollót. Ellenőrizze, hogy az elem áramfeszültsége 

megfelel az eszköz áramfeszültségének. 

 A vágóél kikapcsolása több ideig eltarthat leállása előtt. Ne érjen hozzá a vágóélhez annak 

mozgása közben sérülések vagy balesetek elkerülése végett.   

· Nyomja le a bekapcsoló gombot. A hangjelzés után nyomja le a ravaszt gyorsan kétszer egymás 
után, hogy kinyissa a vágóélt. 

· Ne lépje túl a vágási méreteket védve az ollót és az elemet a lehetséges sérülések ellen. Ne vágjon a 
műszaki előírások által meghatározott méretnél nagyobb méretű gallyakat. 

· Engedje el a ravaszt rögzült vágóél esetén, a vágóél automatikusan visszahelyezkedik a maximális 
nyitási pozícióba. 
 

Figyelem: Ne próbálja meg a vágóélt oldal irányba mozgatni elkerülve a szál megrongálódását.  

Ellenőrizze az olló működési feszültségét az olló szabályos működési feltételei biztosítására. 
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14. Vágási utasítások  

 Viseljen megfelelő munkaruházatot, csúszásgátló lábbelit. 

 Használjon védőkesztyűt 

 Használjon védőszemüveget 

 Darabolás vagy súyos sérülés veszély  

 Figyelem! 

Nagyon gyakori használat esetén a vágóél és a markolat felforrósodnak. Javasolt az ollók óvatos 

megfogása védőkesztyűk használatával. 

• A vágáshoz helyezze a vágóélt a metszésre szánt gallyra és nyomja le a ravaszt.  

• Az eszköz használata alatt tartsa a másik kezét és a testét a vágóéltől minimálisan 15 cm távolságra. 

• Áthaladók és idegenek legalább 1.5 m távolságra maradjanak az eszköztől. 

• A vágóél megsérül vagy rögzül, amennyiben túl nagy méretű gallyakat próbál vágni. 

• Ne mozgassa az eszközt a vágás alatt, veszélyes lehet. 

• Ne használja az eszközt csapadék vagy nedves környezet esetén. 

• Amennyiben a metszőgép leáll és 4 gyors bipjelzés hallható, ez jelzi azt az alacsony feszültség 
védelmet, ami jelzi, hogy az elem lemerült. Kérjük, a lehető legrövidebb időn belül töltse fel. 

• Használat után kapcsolja ki a megszakítót, vegye ki az elemet az ollóból. 

• Amennyiben 10 percig nem használja az ollót, az automatikusan kikapcsol. 
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 Figyelem: vágási nehézségek esetén ellenőrizze az elemtöltőt és a vágóél szabályos 

élezettségét. 

14.1. Vágás ellenőrzési mód 

 
A KV360 metszőgép kétféle vágás ellenőrzéssel van ellátva: 
Nem folyamatos vágás 
Folyamatos vágás 
Nem folyamatos vágás 
A metszőgép bekapcsolásakor a vágás nem folyamatos, vagyis, ez azt jelenti, hogy, amikor a ravasz 
működik, a vágóél elvégzi a vágást és a ravasz elengedésekor a vágóél kinyílik, 
Folyamatos vágás 
A vágás ellenőrzési mód megváltoztatásához szükséges lenyomva tartani 2 másodpercig a ravaszt a 
vágás ellenőrzési módnak a rendesről a folyamatosra való váltását jelző hangjelzésig. 
Folyamatos vágás ellenőrzési mód esetén a vágóél a ravasz működés erőssége alapján mozog, illetve, ha 
a ravaszt félig nyomja le, a vágóál folyamatosan félig elmozdul a nyílása felé.  
 

14.2.  Nyitás módosítás (kizárólag folyamatos üzemmódban) 

A KV360 metszőgép memóriakártya-nyílást cserélő rendszerrel van felszerelve. 

Ez azt jelenti, hogy a penge nyílása a kívánt vágási átmérőhöz igazítható. 

A pengék nyitása három helyzetben állítható: 

- 100% -ban pengék nyílnak 

- A pengék kb. 75% -a nyílik 

- Kb. 50% -os kinyitás 

 

Eljárás a penge nyílásának beállításához: 

• Nyomja meg a bekapcsológombot. A hangjelzés után nyomja meg kétszer gyors ütemben a ravaszt a 

pengék kinyitásához - a pengék 100% -ban kinyílnak. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt, amíg meg nem hallja a hangjelzést - a pengék becsukódnak. 

• Nyomja meg a bekapcsológombot. Két hangjelzés után nyomja meg kétszer gyors ütemben a ravaszt a 

pengék kinyitásához - a pengék kb. 75% -a kinyílik. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt, amíg a hangjelzést nem hallja - a pengék becsukódnak. 

• Nyomja meg a bekapcsológombot. Három hangjelzés után nyomja meg kétszer gyors ütemben a 

ravaszt, hogy a pengék kb. 50% -ban kinyíljanak. 

• Nyomja meg és tartsa nyomva a ravaszt, amíg meg nem hallja a hangjelzést - a pengék becsukódnak. 

• Nyomja meg a bekapcsológombot. Hangjelzés után nyomja meg kétszer gyors ütemben a ravaszt a 

pengék kinyitásához - a pengék 100% -ban kinyílnak. 
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15. Karbantartás és tisztítás 

 A megjavítandó eszközök a kliens asszisztencia központba szállítandók. Kizárólag az eredeti 

alkatrészek használatával biztosítható az eszköz szabályos és biztonságos működése. 

 Csatlakoztassa le az elemet az eszközről annak ellenőrzése, karbantartása, javítása vagy tisztítása előtt 

elkerülve az előre nem látható eszköz működtetést. 

 Figyelem! 

Nagyon gyakori használat esetén a vágóél és a markolat felforrósodnak. Javasolt az ollók óvatos 

megfogása védőkesztyűk használatával. 

 

 Viseljen védőkesztyűt a vágóéllel való műveletvégzés előtt.  

 

Az eszköz gyakori ellenőrzése biztonságossá és megbízhatóvá teszi azt. 

 

• Ne érje víz az eszközt és ne kerüljön vízbe, rövidzárlat keletkezhet az eszköz belsejében. 

• Tartsa tisztán a markolatot, az esetleges motor szellőző egységeket, törlőronggyal tisztítsa az 
eszközt. Ne használjon tisztítószereket az eszköz tisztításához a felületek sérülését elkerülendő. 

• Minden használat után tisztítsa meg a vágóélt, védje olajjal vagy védő spray-al. 

• Több mint 8 órás használat után nyissa ki az eszköz ravaszának borítóját és tisztítsa meg a 
fadaraboktól és az egyéb szennyeződésektől. 

15.1. Élezés 

• Az élezés nagyon fontos a vágóél megfelelő működési állapotának megőrzéséhez és tartósságának 
biztosításához. 

• Az eszköz gyárilag el van látva élező tartozékokkal.  

• Mindig ellenőrizze a vágóél állapotát a munka kezdete előtt. Az élezés gyakoriságának meg kell 
felelnie a metszésre szánt fa jellegének (átmérő és keménység) és a munkavégzés gyakoriságának. 
Gyakran ellenőrizze a vágóél szálát az első munka időszak alatt megállapítva a legmegfelelőbb élezési 
gyakoriságot (ellenőrizze minden 15 munkapercben a gyakoriság kiszámításához). 

• Szabályozza be mozgatható vágóél játékát garantálva a tiszta és pontos vágást. A vágóélek közötti 
távolság ellenőrizendő rendszeresen valamint a vágóélek érintkezési pontjain levő kopás is.  A 
csavaranya gyárilag úgy készült, hogy rögzíthető legyen a helyén a középső csavarral, ami 
ugyanakkor engedélyezi a vágóél beszabályozását szükség szerint. 
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• Ahhoz, hogy a vágóél beszabályozható legyen körülbelül 0.03 mm, megfelelő távolságra, lazítsa meg 
a középső csavart az anyacsavaron és forgassa el az óramutató irányába, ugyanebben az irányba 
forgassa el az üresjárat csökkentésére és az óramutatóval ellentétesen az üresjárat növelésére. A 
beszabályozás befejezésekor tartsa rögzítve az anyacsavart a helyén és szorítsa meg a középső 
csavart az óramutatóval ellentés irányba elforgatva azt. 

 

15.2. Vágóél kenés 

A vágóélek kenési művelete minden 2-3 munkaórában elvégzendő az eszköz szabályos működését 
biztosítandó és a vágóélek beszorulását elkerülendő. 

• Nyissa ki a metszőgép vágóéleit. 

• Kapcsolja ki az eszközt és vegye ki az elemet. 

• Tegyen zsiradékot a mozgó vágóél és a rögzített vágóél közé (lásd az alábbi képen). 

• Szerelje vissza az elemet az eszközbe. 

• Kapcsolja be a metszőgépet és néhányszor működtesse a ravaszt, hogy a zsiradék a vágóélek 
közé kerüljön. 

• Tisztítsa meg a vágóéleket a maradék zsiradéktól. 
 

 

 
 

15.3. Leszerelési és kenési műveletek 

A vágóélek általános karbantartása, tisztítása, kenése és kicserélése a metszőgép leszerelési és 
visszaszerelési műveleteit igénylik. 
A fedelet 2 csavar rögzíti a metszőgéphez. A beszabályozó anyacsavart egy középső csavar rögzíti. 
A fedél, a középső csavar, a beszabályozó anyacsavar,  csap és a hatszögű, menetes csap eltávolításával 
szükség szerint hozzáférhetők, karbantarthatók, tisztíthatók, kenhetők és kicserélhetők a vágóélek.   
Javasolt az illeszkedés kenését 3-4 munkanaponként elvégezni az eszköz megfelelő tartósságát 
garantálandó. 
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A. Távolítsa el az M5 hatlapú foglalatú fejfej 
csavarját az óramutató járásával megegyező 
irányba az ábra szerint. 

B. Távolítsa el az anyát az óramutató járásával 
ellentétes irányba, az ábra szerint, és távolítsa el 
az alátétet és a lapos tűgörgős csapágyat. 

  

C. Forgassa az óramutató járásával ellentétes 
irányba a képen látható módon, távolítsa el az 
M5 csavart. 

D. Távolítsa el a gyűrűanyát. 

  
E. Távolítsa el a gumiburkolatot F. Forgassa az óramutató járásával ellentétes 

irányba a hatlapfejű csavar eltávolításához 

A B 

 

 

 
 

 

C D 

E F 
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G. Forgassa el az óramutatóval ellentétesen az 
óramutatóval ellenétes irányban, vegye ki az M3 
csavart a fedelről. 

H. Távolítsa el a fedelet az ábrán látható irányban 
és vegye ki a vágóélt. 

 

 

 

I. Tisztítsa meg a vágóélt az ábrán látható módon 
és olajozza meg. 

L. Az ábrán látható módon kenje meg a 
mozgatható vágóél illeszkedését, helyezze be a 
mozgatható vágóélt és zárja le a fedelet. 

  

M. Csavarja be a hatszögű fejű, M3 csavart az 
ábrán látható módon. 

N. Fordítsa el a penge hatlapú csavarját az 
óramutató járásával megegyező irányba, a képen 
látható módon. 

H 

I L 

M N 

 

 

 
 

 

G 
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P. Nyomja meg a műanyag kupakot. Q. Helyezze be a gyűrűanyát. 

  
R. Csavarja be az M5 foglalat csavarját az ábra 
szerint. 

S. Helyezze a lapos tűgörgős csapágyat és az 
alátétet az ábra szerint, és csavarja rá az 
ellenanyát. 

  
T. Csavarja be a hatszögű fejű, M5 csavart az 
óramutatóval ellentétesen az ábrán látható 
módon. 

U. Csökkentse a vágóél két felülete közötti kopást 
zsiradék hozzáadásával a műanyag sapka résén 
keresztül az ábrán látható módon. 

 

 

 

 

 

P Q 

 

T U 

 

S R 
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15.4. Kalibrálás 

A motor vagy a transzmisszió kicseréléséhez szükség van a metszőgép újra kalibrálására. 

 

A kalibráláshoz kövesse az alábbi lépéseket: 

1) Vegye le a felső és az elsó vágóéleket 

2) Helyezze be az elemet 

3) Nyomja le a ravaszt és tartsa lenyomva. Nyomja le a beakapcsoló megszakítót. 

4) Tartsa lenyomva a ravaszt több mint 10 másodpercig. 

5) Engedje el a ravaszt, amikor a motor forogni kezd. 

6) A villany motor forog a kalibrálás alatt. A villany motor forgás megszűnésekor befejeződött a 

kalibrálás. 

7) Helyezze vissza a vágóéleket a 15.3 fejezetben leírt módon. 

16. Tárolás 

A metszőgép tárolása előtt a legfontosabb dolog a lítium ion elemeire vonatkozik. Biztosítania kell azt, 

hogy az elemek teljesen fel vannak töltve. 

Kevésbé feltöltött elemek huzamos tárolása rongálja az elemet és semmissé teszi a garanciát. 

 

1) Ellenőrizze, hogy az elem teljesen fel van töltve. 

2) Kerülje el a berendezés tárolását nagyon forró vagy hűvös helyen. 

3) Amennyiben a berendezést nem használja hosszabb ideig, tárolása előtt vegye ki az elemet. 

4) Az elemek és az elemtöltő biztonságos hőtől, portól és nedvességtől helyen tartandók. 

5) Az elemek száraz helyen tartandók. 

 

Javasolt tárolási hőmérséklet: 

 

1 hónapnál rövidebb ideig -20°C ~ +60°C 

6 hónapnál rövidebb ideig  -10°C ~ +35°C 

6 hónapnál hosszabb ideig 0°C ~ +30°C 

 

• Az elem legalább 1.5 m távolságra tárolandó gyúlékony anyagoktól.  

• Az elem megfelelő karbantartását biztosítandó teljesen újra feltöltendő a tárolás előtt. Huzamos 
használaton kívül helyezés esetén legalább 4 havonta töltse fel az elemet. 

 
 
 
 



 

22 
 

17. Vészjelzések  

 

Jelzés Intervallum Jelzés leírás 

1 hosszú 0.3 másodperc BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS 

1 hosszú 
 

0.3 másodperc  Lenyomva a ravaszt 4 másodpercig 

várakozási üzemmódba kapcsol 

1 hosszú 0.3 másodperc Folyamatos üzemmódú, rendes üzemmódú 

haladás és fordítva 

1 hosszú 0.3 másodperc Vágóél nyitás megerősítés folyamatos 

üzemmódban 

1 hosszú 

3 rövid 

0.3 másodperc 

0.1 másodperc 
Vágóél teljes nyitás visszaállítása 

 

Megjegyzés: több mint 100.000 -szer vágást végző ollók felülvizsgálandók és teljesen 

karbantartandók. Kérjük, forduljon a helyi viszonteladóhoz. 

 

18. Hulladékkezelés 

• Vegye ki az eszköz elemét; az elem, az eszköz, a tartozékok és a csomagolás az anyagok típusa szerint 

külön gyűjtendők.  

•  Az eszköz nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. 

• Szállítsa az eszközt a megfelelő hulladékgyűjtő központba. A fém-, és a műanyagrészek újra 

felhasználhatók. További információk az asszisztencia központtól kérhetők. 

•  Az elemek nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé, nem égethetők el, nem tehetők vízbe. 

Gáz-, vagy folyadék szivárgás esetén az elem környezetszennyező és az egészségre káros.   

• Az elem hulladékkezelése előtt merítse le teljesen. Javasolt a pólusok ragasztószalaggal való lefedése 

rövidzárlat elkerülése végett. Ne szerelje szét az elemet.  

• Az elemek a helyi hulladékkezelési szabályok szerint hulladékkezelhetők. Az elem a hulladékgyűjtőbe 

szállítandó és környezetvédelmi szabályok betartása mellett hulladékkezelhető. További információk 

a helyi hulladékkezelő hivataltól vagy az asszisztencia központunktól kérhetők. 

• A lemetszett gallyak a kijelölt gyűjtőkbe helyezhetők. Nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. 
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19. Cserealkatrészek 

A gyártó minőségi cserealkatrészeket állít rendelkezésre: 

• Elemek 

• Elemtöltő 

• Vágóélek 
Szükség szerint lépjen kapcsolatba az asszisztencia központunkkal. 

20. Garancia 

A garancia 24 hónapig tart egyéni vásárlók és 12 hónapig, professzionális kliensek esetén. Garanciában 

vannak a mechanikus részek, beleértve az elemet, az elemtöltőt, a motort és a transzmisszió 

mechanikát. A garancia érvénytelenné válik az alábbi esetekben: 

• Az eszköz rendellenes használata 

• Nem a jelen használati kézikönyvben jelzett módon végzett karbantartás. 

• Eszköz módosítások 

• Tévedés miatt keletkezett eszköz károk 

• Nem szakemberek által végzett javítások miatti károk 

• Természeti események 

• Kért gyakorisággal végzett elemtöltés hiánya 

• Nincsenek garanciában a rendes használat során kopásnak kitett alkatrészek (pl. vágóélek). 
 

A garancia kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyek regisztrálva vannak a honlapon a vásárlás 

dátumától számított 30 napon belül. 

További információk kérhetők írásban az alábbi címen: 
 

info@volpioriginale.it 
 

Aktiválja az Ön új villanyberendezésére vonatkozó garanciát honlapunkon : 

 

http://www.volpioriginale.it/garanzia/ 

 

 
 

Ugyanakkor a vásárlónak meg kell őriznie a vételezési dokumentumot (adószámla, számla) és a garancia 

regisztrációt: ezeknek a dokumentumoknak a másolatait küldje el a viszonteladóhoz vagy a hivatalos 

javítóközpontba a javításra szoruló géppel együtt. A fentiekben jelzett dokumentumok hiánya esetén a 

gép minden esetben garancián kívül esik. 
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21. Problémamegoldás 

A berendezés kizárólag az asszisztencia központunk szakemberei álta javítható kizárólag az eredeti 

cserealkatrészek használatával. 

Mindez biztosítja az eszköz tartósságát és biztonságát. 

 

Probléma Lehetséges okok Szabályos művelet 

 

 

A metszőgép nem 
működik 

Lemerült elem Töltse fel az elemet. 

Nem csatlakoztatott elem Csatlakoztassa az elemet 

Megszakító meghibásodás. Küldje el az asszisztencia 
központba. 

Szakadozó működés Lassú belső kapcsolatok   

Küldje el az asszisztencia 
központba. 

Megszakító meghibásodás. 

 

Forró vágóélek 

Kopott vágóél Élezze meg vagy cserélje ki a 
vágóélet 

Sérült vágóél Élezze meg vagy cserélje ki a 
vágóélet 

Kevés kenőanyag túlságos kopással Kenje meg a vágóélet 

 

 

 

Nem megfelelő 
vágófelület 

Nincs kenőanyag túlságos kopással Kenje meg a vágóélet 

Piszkos vágóél Tisztítsa meg a vágóélet 

Kopott vágóél Élezze meg vagy cserélje ki a 
vágóélet 

Csökkenő minőségű vágás. Gondosan olvassa el az 
utasításokat 

Az elem nincs teljesen feltöltve. Töltse fel az elemet. 

  

  

 

Az elem nem tölthető fel. 
Villog az elemtöltő vörös 

fényjelzője 

Az elemtöltő csatlakozója nincs 
szabályosan behelyezve az elembe 

Helyezze el csatlakozót 
szabályosan. 

Az elemtöltő nincs szabályosan 
csatlakoztatva az áram 
csatlakozóba. 

Csatlakoztassa szabályosan 

Piszkos elem pólusok Tisztítsa meg a pólusokat 

Sérült elem Cserélje ki az elemet 

Sérült elemtöltő Cserélje ki az elemtöltőt 
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22. Megfelelési nyilatkozat 

 

CE MEGFELELÉSI NYILATKOZAT A fordítás az eredeti szövegről készült 

 

 
 

 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) Italy 

www.volpioriginale.it  -  info@volpioriginale.it 

 

 

YLBKV360HU_1-Manuale d’uso Ungherese 

A vállalat 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) ITALIA 

 

KIJELENTI, HOGY A GÉP 
 

Elnevezés: Elemes, elektromos metszőgép 

Típus: Kamikaze-Volpi gépsor 

Modell: KV360 
 

MEGFELEL AZ UNIÓS VONATKOZÓ JOGHARMONIZÁLT SZABÁLYOKNAK: 

2006/42/CE IRÁNYELV  Gépek irányelv 
2014/30/UE IRÁNYELV  Elektromágneses kompatibilitás 

2014/35/UE IRÁNYELV  Alacsony feszültség irányelv 
 

Alkalmazott, vonatkozó jog harmonizált szabály referencia vagy egyéb, a megfelelési bizonylattal 
meghatározott, műszaki előírásokra vonatkozó referencia : 

 

UNI EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009 

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012 

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004 

EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 

EN 61000-3-3:2013 EN 62133:2013 
 

A műszaki dokumentáció létrehozásával megbízott személy: 

Név: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Székhely: Via San Rocco 10 – 46040 Casalromano (MN) Italia 
 

A jelen megfelelési bizonylat a gyártó kizárólagos felelősségére került kibocsátásra. 
 

 
Casalromano, 2020 szeptember 10.     Jogi képviselő 

             Eligio Volpi 

HU 


