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1. Biztonsági információk:  

 A gép első használata előtt alaposan olvassa el ezt a használati kézikönyvet saját biztonsága 

és mások biztonsága garantálása céljából. A kézikönyv biztonságos és az esetleges, új tulajdonos által 

elérhető helyen tartandó, hogy a kézikönyvben levő adatok minden esetben kéznél legyenek.  

2. Biztonsági jelzések: 

Ez a rész a jelen gép használati, biztonsági utasításait tartalmazza: 

 

2.1. A kézikönyvben jelen levő jelzések: 

 

 Vészjelzés 

 Darabolás vagy súlyos sérülés veszély 

 Utasítás jelzések 

 Olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet 

 Viseljen védőkesztyűket 

 Viseljen védőszemüveget 

 Viseljen csúszásgátló balesetvédelmi lábbelit 

 Ne használja a villanyollót esős időben vagy nedves ágakon 

 Ne dobja ki a háztartási szemétbe 



4 
 

 

2.2. Az elemen jelenlevő jelzések: 

 

  Ion Lítium elem, ne dobja ki a háztartási szemétbe  

 Ne tegye az elemet tűzbe, robbanásveszélyes 

 Ne szedje szét az elemet   

 Az elem újra feltölthető és újrahasznosítható.  A lejárt elemek a környezetvédelem 

betartásával gyűjthetők. 

 

2.3. Az elemtöltőn jelenlevő jelzések: 

 

 Vészjelzés 

 Az elemtöltő kizárólag zárt helyiségben használható 

 II. szigetelési kategória 

 Villanyberendezés, ne dobja ki a háztartási szemétbe 

 

3. Villanyeszközökre vonatkozó, általános, biztonsági információk: 

 Figyelem! Figyelmesen 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 Munkaterületi biztonság： 

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

balesetveszélyes.    

• A villanyeszköz nem használható gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, vagyis folyadék, 

gáz vagy gyúlékony por jelenlétében. A villanyeszköz szikrát generálhat, ami begyújtja a gyúlékony 

port vagy füstöt. 
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• Gyerekektől és egyéb személyektől távol tartandó a használat közben, a szórakozottság az eszköz 

feletti kontroll elvesztését okozza. 

 

3.2 Elemtöltőre vonatkozó, elektromos biztonság： 

• Az elemtöltő villásdugónak meg kell felelnie az áramdugasznak.  Ne módosítsa a dugaszt. 

Semmiképp ne módosítsa a villásdugót. Ne használjon adaptert, ha a felszerelés villásdugója földeléses. 

A változatlan villásdugók használata kompatibilis dugaszokkal csökkenti az áramrázás veszélyét. 

• Ne érjen hozzá a földeléses felületekhez, úgy mint, vezetékek, radiátorok, hűtők.   Nagyon nagy 

áramrázás veszély, amennyiben hozzáér a földeléses tárgyakhoz. 

• Az eszköz nem tehető ki a csapadéknak vagy a párának.  Az esetleges vízszivárgás az elemtöltőbe 

áramrázás veszélyét jelenti.  

• A kábel nem használható tévesen. A kábel nem használható az elemtöltő mozgatására, húzására 

vagy lecsatlakoztatására.   

• A kábel hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és mozgó alkatrészektől távol tartandó.  A sérült vagy 

összegubancolódott kábel áramrázás veszélyét jelenti. 

• Az elemtöltő kinti használata esetén megfelelő, külső használati kábelhosszabbítót használjon. A 

megfelelő kábel használata csökkenti az áramrázás veszélyét. 

• Amennyiben nem kerülhető el az elemtöltő használata nedves helyen, RCD differenciál 

megszakítóval ellátott tápegységet használjon.   A differenciál megszakító használata csökkenti 

az áramrázás veszélyét. 

 

3.3 Az eszköz használatára vonatkozó tudnivalók： 

• Az eszköz nem túlterhelhető, válassza mindig a célnak megfelelő eszközt a biztonságos és hatékony 

munkavégzés céljából. 

• Az eszköz nem használható szabálytalanul működő megszakítóval.  Az eszköz megjavítandó 

szabálytalanul működő megszakító esetén.  

• Beszabályozások, javítások és a felszerelés elrendezése előtt kapcsolja le az eszközt az elemről.  Ez 

csökkenti az eszköz váratlan működtetésének kockázatát. 

• Az eszköz gyermekektől távol tartandó, az eszköz használatban képzettséggel nem rendelkező 

személyek ne használják azt. 

• 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.    

• A pengét tartsa élezetten és tisztán. Ez az eszközt kontrollálhatón tartja és csökken az eszköz leállás 

veszélye. 

• Olvassa el a kézikönyvet az eszköz használata előtt, válassza ki szabályosan az eszközt és a 

tartozékokat balesetvédelem céljából.  

 

3.4 Elemes eszközök használatára vonatkozó tudnivalók： 

• Ellenőrizze, hogy a megszakító KI álláson van az elem csatlakoztatás előtt.   Az eszköz 

csatlakoztatása, amikor az elem BE álláson van, károsítja az elemet és fokozza a sérülések veszélyét. 

• Kizárólag a gyártó által előírt elemtöltő használható. Eltérő elemtöltők használata károsítja az elemet 

és tűzveszélyes, illetve robbanás veszélyes. 

• Az eszköz egyetlen egy eredeti elemmel használható gyárilag.  Eltérő elemek használata károsítja az 

eszközt és fokozottan sérülésveszélyes. 

• Az elem fém tárgyaktól (úgy mint pénzérmék, kapcsok, szögek, csavarok) távol tartandó. A rövidzárlat 

tűzveszélyes. 
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A szabálytalan használat az elemfolyadék kiömlését okozza. A folyadékhoz érés esetén az érintett 

testrészt alaposan mossa le vízzel és forduljon orvoshoz.  Az elemből kifolyó folyadék sérüléseket és 

égési sebeket okoz. 

 

3.5 Személyi biztonság: 

• Az eszköz használata alatt koncentráljon a munkára, ne legyen szórakozott és szakértelemmel 

használja az eszközt.  Túl fáradtan vagy gyógyszerek, drog, alkohol vagy egyéb szerek használata 

esetén ne használja az eszközt. 

A pillanatnyi szórakozottság is súlyos testi sérüléseket okoz. 

• Használja a jelen kézikönyvben előírt, egyéni védőeszközöket a testi sérülések elkerülése végett. 

• Alkalmazza a balesetvédelmet.  Ellenőrizze, hogy a megszakító KI álláson van, amikor az eszköz az 

elemhez csatlakoztatva van és, amikor az eszközt mozgatja, vagy szállítja. Az eszköz BE állásra 

kapcsolva szállítása és ha az ujjak a rácson vannak, váratlan bekapcsolás veszélyét jelentik. 

• Vegye le az összes kulcsot és javítási eszközt a megszakító bekapcsolása előtt. A mozgó részekhez 

csatlakoztatott kulcs testi sérüléseket okoz. 

• Ne dőljön meg.  Minden esetben egyensúlyozottan tartsa a testét. Ezzel jobban ellenőrizheti az 

eszközt váratlan helyzetekben.  

• Megfelelő ruházatot viseljen.  Bő ruházat vagy ékszerek használata tilos!  Tartsa távol a mozgó 

részektől a ruházatot, kesztyűket és hajat becsípődést elkerülendő. 

4. Speciális biztonsági utasítások 

4.1 A villany nyírógépekre vonatkozó, speciális, biztonsági utasítások 

• Tartsa az arra járó személyeket és másokat minimum 1.5 m távolságra a pengétől, ne mozgassa az 

eszközt a penge mozgása közben. 

Tartsa a testrészeit minimum 15 cm távolságra a pengétől. Az eszköz figyelmes használatával 

elkerülhetők a testi sérülések. 

• Az eszköz kizárólag leállt pengével mozgatható.  Lássa el védelemmel a pengét a beüzemelés alatt 

sérülések elkerülése végett. 

 

4.2 Egyéb, biztonsági utasítások 

 Megfelelő ruházatot viseljen, minden esetben balesetvédelmi lábbelit. 

 Viseljen védőkesztyűt. 

 Viseljen védőszemüveget. 

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

• Koncentráljon a munkára, kerülje a szórakozott munkavégzést és szakszerűen használja a gépet. 

Nagyon fáradtan vagy gyógyszeres kezelés alatt, drog, alkohol vagy egyéb anyagok hatása alatt ne 

használja a gépet. 

• Ne használja a villanyollót esős időben. 
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• Az eszköz gyárilag ágak nyírására készült, ne használja kemény fán vagy egyén tárgyakon. 

• Ne próbálja meg kioldani a pengét az eszköz leállása esetén ha nem kapcsolta ki az eszközt a 

megszakító KI álláson tartásával. 

• A nyírás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek tárgyak és kábelek az ágak között. 

• Használat közben tartsa szorosan az eszközt két kézzel és a testétől legalább 15 cm távolságra 

tartsa a pengét. 

• A berendezés nem használható folyékony anyagok vagy gyúlékony gázok közelében tűzveszély 

vagy robbanás veszély kialakulását elkerülendő 

• A penge kopása rendszeresen ellenőrizendő és a penge rendszeresen megélezendő.  A kopott 

pengék túlterhelik a gépet.  A szabálytalan állapotú pengék használatából eredő károk nincsenek 

garanciában. 

• Ne próbálkozzon egyedül a berendezés javításával, a berendezés minden esetben az asszisztencia 

központba szállítandó javítás szükségessége esetén.   Az összes, az ebben a kézikönyvben le nem 

írt javítási és karbantartási műveletek kizárólag az asszisztencia központ által végezhető. 

 

4.3 Elemes eszközök használatára vonatkozó speciális utasítások 

• Ellenőrizze, hogy az elemmegszakító KI álláson van az elemnek a géphez való csatlakoztatása előtt.   

A berendezés meghibásodhat BE álláson levő megszakítóval való csatlakoztatás esetén. 

• Az elemtöltő gyárilag zárt helyiségben használható.  A töltési műveletek benti környezetben 

végezhetők. 

• Kapcsolja le az elemet az elemtöltők tisztítása előtt elkerülve a károk kialakulását és áramrázást. 

• Az elem nem tartható napsugarak hatása alatt vagy nagyon erős fényben.  Nem helyezhető forró 

felületekre.   Az elem robbanását idézi elő. 

•  Az elem teljesen lehűtendő a töltés előtt. 

• Ne szedje szét vagy ne rongálja meg az elemet testi sérüléseket elkerülendő.  

 

4.4 Az elemtöltő szabályos használata    

• Az elemtöltő kizárólag újra felhasználható elemekkel használható.  Ellenkező esetben tűzveszélyes 

és robbanásveszélyes.   Kizárólag az eredeti elemek használhatók. 

• Minden esetben ellenőrizze az elemtöltőt, a kábelt és a csatlakozót használat előtt. Amennyiben 

meghibásodást észlel, forduljon a javítás vagy kicserélés céljából az asszisztencia központhoz.  A 

meghibásodott elemtöltők nem használhatók.   Ne próbálkozzon az elemtöltő javításával a 

berendezés biztonságossága megőrzése végett. 

• Ellenőrizze az elemtöltő áramfeszültség megfelelését az elemével, ellenkező esetben testi sérülések 

veszélye áll fenn. 

• Csatlakoztassa le az elemtöltőt az elem megszakító működtetése előtt. 

• Tartsa tisztán az elemtöltőt, nedves és csapadékos környezettől távol.  Az elemtöltő nem 

használható kint, sem piszkos vagy vizes környezetben, ezek az elemtöltő meghibásodásának és 

testi sérülések veszélyét képezik. 

• Az elemtöltő gyárilag, az eredeti elemekkel való használatra készült, ellenkező esetben tűzveszélyes 

vagy robbanásveszélyes. 

• Meghibásodott elemtöltő nem használható testi sérülések elkerülése végett. 

• Az elemtöltő nem használható gyúlékony felületeken (pl. papíron).   

• Az elem nincs teljesen feltöltve az első használat előtt, legalább 4-5 óráig töltendő használat előtt.    

• A rendes töltési idő 4-5 óra, ne tartson túl sokáig a töltés az elem meghibásodását elkerülendő. Az 

elem kizárólag a FÉNYJELZŐ bekapcsolása esetén töltendő, ez az elem tartósságának 

meghoszabbítását biztosítja. 
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4.5 Figyelem! (Fennmaradó kockázatok) 

Szabályos eszköz használat esetén is fennmaradnak kockázatok:   

• Éles szélek által okozott vágások és sérülések 

• Huzamos és ésszerűtlen használat a gépkezelő testi épségét veszélyezteti. 
 

 Figyelem! 

A berendezés elektromágneses hullámokat generál és interferenciában lehet orvosi villanyeszközökkel.   

A jelen eszköz használata előtt javasolt orvosi véleményezést kérni az eszköz és orvosi villanyeszközök 

egyidejű használata esetén. 

 

 Figyelem! 
Ne érjen hozzá a pengéhez, amikor az elem csatlakoztatva van az eszközhöz.   

Minimum 15 cm távolság legyen a penge és a teste között. 

Tartsa az arra járó személyeket és másokat minimum 1.5 m távolságban az eszköztől. 

 

Zajszint és rezgés szint mérés: 

Hang nyomás szint:  < 70 dB(A) 

Maximális rezgésszint használat alatt:  < 2.5 m/s2 

5. Rendeltetésszerű használat 

Az eszköz gyárilag kizárólag ágak nyírására készült. 

Ettől eltérő használata a berendezés meghibásodásához és a gépkezelő testi sérüléséhez vezet. 

A berendezés kizárólag felnőttek vagy felnőtt felügyelete alatt, 16 év fölötti kiskorúak által használható.  

A gyártó nem felel a berendezés nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett károkért. 

 

 
Ellenőrizze a penge szabályos élézését az eszköz használata előtt.  Életlen penge használata miatti 

károk nincsenek garanciában. 

6. Funkcióleírás  

Az eszköz nagy ellenállású acélból készült. Könnyen használhatóságát az ellenálló pengék és tervezés 

biztosítják. A pengék nagyon közelíthetők az ághoz, a vágás folyamatos és a növény nem sérül meg. 

Veszély vagy rendellenesség esetén engedje el a nyelvet, a penge kinyílik teljesen elkerülve a károkat 

vagy baleseteket. 
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7. Eszköz panoráma 

 

1 Mozgatható penge 9 Eszköz csatlakozó 

2 Rögzített penge 10 Fő megszakító 

3 Penge rögzítő mechanizmus 11 Töltés szint jelző 

4 Nyelv borító 12 Feltöltési csatlakozó 

5 Nyelv  13 Ellenőrző kioldó gombok 

6 Markolat  14 Elemtöltő  

7 Konnektor  15 Kábel  

8 Elem   
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8. Alkatrész lista 

Nyissa ki óvatosan a csomagolást és ellenőrizze az alábbiakban felsorolt alkatrészek jelenlétét: 

- Villanyolló  

- Elem  

- Elemtöltő 

- Csatlakozó kábel 

- Elemtartó hátizsák 

- Eszköz doboz 

- Kábel rögzítő csíptetők 

- Használati kézikönyv 

- Garancia bizonylat 

9. Műszaki előírások 

 

                                  

Műszaki előírások 

    

Villany nyírógép KV500 KV501 KV600 KV700 

1 Vágási átmérő 30 mm zöld ágon 30 mm zöld ágon 35mm zöld ágon 40mm zöld ágon 

2 Névleges feszültség DC 44V  DC 44V  DC 44V DC 44V 

3 Névleges 

teljesítmény 

300 W 300 W 350 W 350 W 

4 Névleges áram 10.0 A 10.0 A 8 A 8 A 

5 Áramvédelem ≥35A ≥35A ≥40A ≥40A 

6 Szigetelési kategória III III III III 

7 Súly 0.7 kg 0.7 kg 0.8 kg 0.95 kg 

Ion-Lítium elem 

1 Kapacitás  2.9 Ah 4.4Ah 4.4Ah 4.4Ah 

2 Feszültség  43.2 V 43.2 V 43.2 V 43.2 V 

3 Tartam  5-6 h 8-10 h 8-10 h 8-10 h 

4 Súly 1.5kg 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg 

Elemtöltő  

1 Bemeneti feszültség 100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

100-240V AC, 

50-60Hz 

2 Kimeneti feszültség DC 50.4 V  DC 50.4 V DC 50.4 V DC 50.4 V 

3 Töltési áram 1.0A 1.0A 1.0A 1.0A 

4 Szigetelési kategória II II II II 

5 Töltés idő  3 h 4.5 h 4.5 h 4.5 h 
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10. Elemtöltés  

 Az elem ne kerüljön túl magas hőmérsékletre vagy ne érje ütés.  Az elem elektrolit 

anyagának kifolyása sérülést okoz.       

  Kapcsolja le az elemet az eszközről a feltöltés előtt. 

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

• Ellenőrizze, hogy az elem teljesen el van töltve a beüzemelés előtt. 

• Az elem nincs teljesen feltöltve a megvásárláskor, első használat előtt töltse 3-5 órán keresztül.    

• Az elem kizárólag akkor töltendő fel, amikor a FÉNYJELZŐ bekapcsolt. 

• Az elem kizárólag akkor cserélendő ki, ha elégtelen a tartóssága.  Kizárólag a gyártó által 

rendelkezésre állított, eredeti elemek használhatók. 

• Tartsa be a biztonsági előírásokat és a környezetvédelmi előírásokat minden fázisban. 

 

10.1 Elem újra feltöltési eljárások 

• A feltöltés zárt helyiségben, +10°C és 22°C közötti hőmérsékleten végezhető.    

• Ellenőrizze, hogy az elem megszakító KI álláson van a feltöltés kezdése előtt. 

• Szabályosan csatlakoztassa az elemtöltőt az elemhez. 

• Ellenőrizze az elemtöltő jellemzői megfelelését az elemek jellemzőivel a feltöltés előtt. 

• Az elemtöltőn a vörös FÉNYJELZŐ jelzi, hogy folyamatban van a feltöltés, a zöld FÉNYJELZŐ jelzi, 

hogy az elem teljesen fel van töltve. A feltöltési idő átlagosan 4-5 óra.   

• Ellenőrizze, hogy a sor kerül az elem feltöltésére legalább 6 havonta a használaton kívül tartás 

esetén.     

11. Munkakörnyezet 

• Tartsa a környezeti hőmérsékletet 10°C és 22°C között és 0°C és 45°C között használat alatt.  

• Tartsa a berendezést 0°C és 60°C közötti hőmérsékleten használat alatt.   

 

12. Kezdeti felszerelés 

Ellenőrizze az ollót, a kábelt és az elemet, hogy azok tiszták és szárazok legyenek e műveletvégzés előtt.  

Végezze el a felszerelést a következő pontok betartásával: 

• Vegye ki a hátizsákot a dobozból. 

• Tegye be az elemet a hátizsákba. 

• Ellenőrizze, hogy nincsenek jelen mások a közelben és csatlakoztassa a kábelt az elemhez: 
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• Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz: 

 
 

• Vegye fel a hátára a hátizsákot. 

• Ellenőrizze a pengék zárt pozícióját 

• Fogja meg szorosan az olló markolatát. 

• Csatlakoztass a kábelt az elemhez jobb oldalt, fordítsa meg az elem irányát a hátizsákban, 

amennyiben balkezes. 

13. Kezdeti munkaműveletek 

 A jelen eszköz használata alatt használjon megfelelő kesztyűket és ruházatot.  Minden 

használat előtt ellenőrizze minden esetben, hogy a táp megszakító szabályosan működik.  

A nyelv elengedésekor az ollónak le kell állnia annak.   Az olló nem használható 

meghibásodott megszakítóval.  Ellenőrizze az elem áramfeszültség megfelelését a eszköz 

áramfeszültségével.  

 Kikapcsoláskor a pengének időre van szüksége a leálláshoz. Ne érjen hozzá a pengéhez, 

amíg mozog elkerülve a vágások vagy sérülések veszélyét.     

 

· Állítsa a megszakítót BE állásra. A hangjelzés után nyomja le a nyelvet kétszer egymás után gyorsan 

a pengék kinyitásához. Az olló a további hangjelzés után lesz aktív.   

· Ne lépje túl a vágási méreteket az olló és az elem védelmét biztosítandó  lehetséges sérülések 

ellen.  Ne vágjon a műszaki előírásokban jelzett méreteknél nagyobb ágakat. 

· Engedje el a nyelvet leállt penge esetén, a penge automatikusan visszatér a maximális nyitási 

pozícióba. 

 

Figyelem! Ne erőltesse a pengét oldal irányba a szál sérülését elkerülendő.  

Ellenőrizze az olló használati feszültséget annak szabályos használati feltételei ellenőrzése során. 

 

13.1 Penge nyitási variációk:   

Két lehetséges penge nyitás beszabályozás áll a rendelkezésére:  

Azonosítsa be a hangjelzés tartamát a nyelv lenyomása alatt, a hosszú jelzés a maximális nyitást jelzi, a 
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rövid jelzés a minimális nyitást jelzi. 

A nyitás beszabályozását a nyitott pengével a nyelv lenyomásával és 3 másodpercig lenyomva tartásával 

végezze. A penge bezáródik és zárva marad. Ekkor ismét nyomja le a nyelvet kétszer egymás után 

gyorsan, a penge nyitás átvált a maximálisból minimálisra és fordítva. 

 

A munka végén nyomja le a nyelvet legalább 3 másodpercig a penge bezárásához és tartsa ebben az 

állapotban. Ekkor helyezze a táp megszakítót KI állásra és kapcsolja le az eszközt az elemről. 

14. Vágás   

 Megfelelő munkavédelmi ruházatot, csúszásgátló csizmát viseljen. 

 Viseljen védőkesztyűket 

 Viseljen védőszemüveget 

 Súlyos darabolás és vágás veszély 

 

• A vágás során helyezze a pengét az ágra, amit vágni szeretne és nyomja le a nyelvet.   

• Az eszköz használata alatt a másik kezét és a testét tartsa minimum 15 cm távolságra a pengétől.  

• Az arra járók és mások minimum 1.5 m távolságra legyenek az eszköztől. 

• A penge megsérülhet vagy leállhat, ha túl nagy ágakon próbál vágást végezni. 

• Az eszköz nem mozgatható a vágási fázis alatt, veszélyes. 

• Használja a készlethez tartozó rögzítőpántokat a szál rögzítésére a karhoz, elkerülendő a szál 

vágással kapcsolatos veszélyeket. 

• Az eszköz nem használható esős időben vagy nedves helyeken 

• Használat után kapcsolja ki a táp megszakítót és csatlakoztassa le az elemet az ollóról. 

 Figyelem: vágási nehézségek esetén ellenőrizze az elemtöltő szabályos működését és a penge 

tökéletes élét. 

15. Karbantartás és tisztítás 

 A javításra szoruló eszközök a kliens asszisztencia központba szállítandók.  A kizárólagosan 

eredeti alkatrészek használata biztosítja az eszköz szabályos és biztonságos működését. 
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 Kapcsolja ki az elemet és kapcsolja le az eszközt az eszköz ellenőrzés, a karbantartás, a javítás 

vagy a tisztítás előtt elkerülve annak váratlan bekapcsolásának veszélyét. 

 Vegye fel a védőkesztyűket a pengén végzendő műveletek végrehajtása előtt.   

  

Az eszköz gyakori ellenőrzése annak biztonságát és megbizhatóságát garantálja. 

 

• Az eszközre ne szórjon vizet és ne tegye vízbe az eszközt, ellenkező esetben az eszköz károsodhat. 

• Tartsa tisztán a markolatot, és estlegesen a motor ventiláció egységeket, tisztításhoz törlőruhát 

használjon.  Ne használjon tisztítószert, az eszköz felületeinek károsodását elkerülendő. 

• Minden használat után tisztítsa meg a pengét, védje védőolajjal vagy spray-al 

• 8 órás, huzamos használat után nyissa ki az eszköz nyelv borítót és tisztítsa ki azt a fa-, és egyéb 

szennyeződéstől. 

 

15.1 Élezés 

• Az élezés nagyon fontos a penge jó munkafeltételei megőrzéséhez és annak tartósságának 

biztosításához. 

• Az eszköz gyárilag el van látva élező tartozékokkal. 

• Minden esetben ellenőrizze a penge állapotát a munka kezdés előtt.  Az élezés gyakoriságának 

meg kell felelnie a vágásra szánt fa típusának (átmérő és keménység) és a munka gyakoriságnak. 

A penge szál rendszeresen ellenőrizendő az első munkaszakasz alatt az egyenletes élezési 

gyakoriság meghatározása végett (minden 15 percben ellenőrizze a gyakoriság megállapítására). 

 

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. 
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15.3 Működtetési csavarok kenése 

 

• A működtetési csavarok kenését az asszisztencia központ személyzete végezze. 

• Javasolt az eszköz szállítása az asszisztencia központba minden nyírás szakasz után biztosítva az 

eszköz szabályos karbantartását. 

• Az elemhez csatlakoztatott eszközön nyissa ki a pengéket lenyomva a nyelvet (1), majd kapcsolja ki 

az elemet és vegye le a kábelt (2): 

  
• Vegye le a nyelv borítóját a rögzítő csavarok (3) lecsavarásával, kapcsolja le a borítót előbb a hátsó 

részen (4), majd az elülsőn (5) : 

  

• Ellenőrizze és távolítsa el a vágási maradékokat a nyelv védő alatti területről. Csavarja ki a kenő 

csavarokat (6) és kenjen zsiradékot a résbe (7): 

  
• Ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben az eszköz visszaszerelése céljából. 

 

15.4 Mozgatható penge kicserélése 

• Kizárólag eredeti pengék használhatók, forduljon az asszisztencia szolgáltatáshoz a penge  vagy 

egyéb eredeti cserealkatrészek megvásárlása céljából. 

• Az elemhez csatlakoztatott eszközön nyissa ki a pengéket lenyomva a nyelvet (1), majd kapcsolja ki 

az elemet és vegye le a kábelt (2): 
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• Vegye le a nyelv borítóját a rögzítő csavarok (3) lecsavarásával, kapcsolja le a borítót előbb a hátsó 

részen (4), majd az elülsőn (5) : 

 
• Vegye le a rugalmas gyűrűt (6) és a csapot (7) a penge működtető nyélről: 

 

• Vegye le a penge rögzítő csavarokat (8) és a rögzítőegységet (9), csavarja ki a csavarokat(10)és 

vegye le a penge csapot (11): 

  

• Ekkor a mozgatható penge kicserélhető (12). Kenjen zsiradékot a rögzített pengére a jelzett 

pozícióba (13): 

  

• Ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben az eszköz visszaszerelése céljából. A 

visszaszerelési műveletek alatt kenjen zsiradékot a penge csapokra. 

• A 8. és a 7. műveletek között mozgassa a pengét ellenőrizve a pengék közötti szabályos mozgást. 

Amennyiben nehézkes mozgást észlelt, egy fogazatnyit engedjen ki a penge anyacsavarján.  A 

penge oldalsó üresjárat esetén még egy fog anyacsavarát szorítsa meg.   
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15.5 Rögzíthető penge kicserélése 

• Kövesse a 15.3 bekezdés utasításait a mozgatható penge eltávolítására vonatkozólag a (12) pontig. 

• Vegye le a rögzítő csavarokat (1) és húzza ki a rögzített pengét (2): 

  

• Ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben az eszköz visszaszerelése céljából. 

16. Tárolás 

• Az elem nem tárolható túl meleg vagy hideg környezetben. 

• Vegye ki az elemet az eszközből az eszköz huzamos tárolása előtt. 

• Tárolja az elemet és a töltőt egy dobozban távol hőtől, portól és párától. 

• Az elem száraz helyen tartandó a következő hőmérsékleteken belül: 

 

Kevesebb mint 1 hónapig -20°C ~ +60°C 

Kevesebb mint 6 hónapig  -10°C ~ +35°C 

Több mint 6 hónapig 0°C ~ +30°C 

 

• Az elem legalább 1.5 m távolságra tartandó a lehetséges gyúlékony helyektől.    

• Az elem szakszerű karbantartásához teljesen töltse fel használata előtt.  Huzamos leállva tartás 

esetén legalább egyszer 6 havonta töltse fel. 

• A megszakítónak KI álláson kell lennie a beüzemelés alatt. 

17. Eszköz jelzések és vészjelzések 

17.1 Töltés jelzések 

 

Li - ion elem 

FÉNYJELZŐ   Töltési állapot Feszültség  

3 zöld FÉNYJELZŐ 80%-100% 

34 V <Vcc ≤ 42 V 2 zöld FÉNYJELZŐ 50%-80% 

1 zöld FÉNYJELZŐ 30%-50% 

1 vörös FÉNYJELZŐ 30% alatt Vcc ≤ 34 V 

 

 

Elemtöltő 

Jelzés  Állapot  

Vörös Töltés 

Zöld  Befejeződött töltés 
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17.2 Elem vészjelzések 

 

Jelzés Tartam 
Ismétlések 

sz. 
Probléma jelzés 

1 jelzés 
0.3 

másodperc 
Nincs Penge bekapcsolás, kikapcsolás vagy kicserélés. 

2 jelzés 
0.3 

másodperc 

10 

alkalommal 

Jelzi a töltési fázist vagy azt, hogy az eszköz nincs 

szabályosan csatlakoztatva. Ellenőrizze a 

konnektorok kapcsai szabályos szorosságát 

3 jelzés 
0.3 

másodperc 

10 

alkalommal 

Szenzor hiba nyitás Hall hatására. 

Vigye az eszközt az asszisztencia központba. 

4 jelzés 
0.3 

másodperc 

10 

alkalommal 

Szenzor hiba zárás Hall hatására. 

Vigye az eszközt az asszisztencia központba. 

4 rövid 

jelzés 

0.1 

másodperc 
Nincs Lemerült elem.  Töltse fel az elemet. 

10 jelzés 
0.3 

másodperc 

10 

alkalommal 

Az olló 100000 vágást végzett. .  Vegye le az elülső 

borítót és kenje meg a transzmissziós csavarokat a 

megfelelő résekben  

1 hosszú 

jelzés 

5 

másodperc 

10 

alkalommal 

Az olló 500000 vágást végzett, szükség van a 

felülvizsgálatra és az alapos karbantartásra.  

Forduljon az asszisztencia központhoz. 

18. Hulladékkezelés  

Vegye ki az elemet az eszközből, külön dobja a hulladék közé az elemet, az eszközt, a tartozékokat és a 

csomagolást az anyagok típusa szerint.    

 Az eszköz nem dobható a háztartási szemét közé. 

Az eszköz a hulladékkezelő központba szállítandó.    A fém-, és a műanyag részek 

újrahasznosíthatók.  További információk az asszisztenciától kérhetők. 

 Az eszköz nem dobható a háztartási szemét közé, nem égethető el és nem tehető vízbe.     

Gáz-, vagy folyadék kifolyás esetén az elem környezetszennyező és egészségkárosító.    

 

Az elemet teljesen merítse le kidobása előtt. Javasolt a pólusok borítása ragasztószalaggal 

rövidzárlat elkerülése végett.  Ne szedje szét az elemet.    

 

Hulladékolja az elemet a helyi szabályok értelmében.  Az elem a hulladékkezelő központba 

szállítandó és a környezetvédelmi szabályok értelmében hulladékolható További információk a helyi 

hulladékkezelő központokból és asszisztencia központunktól kérhetők. 

 

A levágott ágak a megfelelő gyűjtődobozokba tehetők.  Ne dobja a háztartási szemét közé. 
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19. Cserealkatrészek  

A gyártó eredeti, kíváló minőségű cserealkatrészeket állít a rendelkezésére: 

• Elemek  

• Elemtöltő 

• Pengék  

• Csatlakozási villanykábelek 

 

Szükség esetén lépjen kapcsolatba asszisztencia központunkkal 

20. Garancia 

                                             

A garancia 24 hónapig érvényes magányszemélyek, és 12 hónapig szakemberek részére.   Garancia 
alatt vannak a mechanikus részek, beleértve az elemet, a motort és a transzmissziós mechanizmust.   
A garancia semmisnek számít a következő esetekben: 

 

• Eszköz rendellenes használata   

• Karbantartás el nem végzése a jelen használati kézikönyvben előírt módon 

• Eszköz módosítások 

• Téves használat miatti eszköz meghibásodások 

• Szakképzetlen személyek által végzett javítások miatti károk 

• Természeti jelenségek 

• Elem feltöltés hiánya a kért gyarkorisággal 

• Nincsenek garanciában a rendes használat alatt kopásnak kitett alkatrészek (pl. pengék) 
 

Ez a garancia kizárólag akkor érvényes, ha a vevő kitöltötte MINDEN RÉSZÉBEN a GARANCIA lapot, 

aminek tartalmaznia kell a gép törzskönyvi számát, a megvásárlási dátumot (az eladási dokumentumnak 

megfelelően) és a viszonteladó pecsétjét és a vételezés tényét. 

Ugyanakkor a vásárlónak meg kell őriznie az eladási dokumentumot (áfás számla, számla) és az küldött 

garancia lapot: egy másolatát ezeknek a dokumentumoknak át kell adnia a viszonteladónak vagy a 

hivatalos szerelőnek a javítandó géppel együtt. A fentiekben jelzett dokumentumok hiánya esetén a gép 

minden esetben garancián kívül van.  
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21. Problémamegoldás 

A javítások kizárólag az asszisztencia központjain szakemberei által végezhetők, kizárólag eredeti 

cserealkatrészek használatával.  

 

Ez az eszköz tartósságát és biztonságát garantálja. 

 

Probléma  Lehetséges ok Megoldás  

Az olló nem működik Szabálytalan csatlakozás   Ellenőrizze az eszköz és az elem 

szabályos kapcsolatát 

Ellenőrizze, hogy a megszakító BE 

álláson van. 

 Megszakító rendellenesség Vegye le az ollót és vigye az 

asszisztencia központba 

A penge túlmelegedett Kopott penge Élezze meg vagy cserélje ki a 

pengét 

Sérült penge Élezze meg vagy cserélje ki a 

pengét 

Elégtelen kenés Kenje meg a pengét   

Életlen vágófelület Penge túl kopás Kenje meg a pengét 

Piszkos penge Tisztítsa meg a pengét 

Kopott penge Élezze meg vagy cserélje ki a 

pengét 

Eszköz szabálytalan 

használata 

Olvassa el alaposan az 

utasításokat 

Lemerült elem Töltse fel az elemet 

Az elem nem töltődik fel, villogó, 

vörös fényjelző 

Az elem nincs szabályos 

csatlakoztatva az 

elemtöltőhöz 

Csatlakoztassa az elemet a 

töltőhöz 

Az elemtöltő nincs 

szabályosan csatlakoztatva 

az áramdugaszhoz 

Csatlakoztassa az elemtöltőt 

Piszkos elem pólusok Tisztítsa meg a pólusokat 

Sérült elem Cserélje ki az elemet 

Sérült elemtöltő Cserélje ki az elemtöltőt 

 

 

  

 


