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MAGYAR (Eredeti útmutató)
Az általános nézeti rajz jelmagyarázata

ISMERJE MEG A F NYÍRÓJÁT
Figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. A 
javasolt biztonsági utasításokat tartsa be a f nyíró 
használata el tt, közben és után. Ezeknek az egyszer  
utasításoknak a betartásával a f nyírót megfelel en 
üzemkész állapotban tarthatja. Miel tt a gépet 
m ködésbe hozná, ismerkedjen meg a f nyíró 
kezel szerveivel, és legyen tisztában a f nyíró 
vészleállításával. rizze meg ezt a használati utasítást és 
a f nyíróhoz tartozó minden egyéb dokumentumot.

1. A TERMÉKEN TALÁLHATÓ 
JELZÉSEK

KETT S SZIGETELÉS 

 A f nyíró kett s szigeteléssel van ellátva. 

Ez azt jelenti, hogy minden küls  alkatrésze elektromosan 
szigetelve van a tápfeszültségt l. A kett s szigetelés úgy 
van kialakítva, hogy további szigetelés található az 
elektromos és a mechanikai alkatrészek között. 

2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK

A biztonsági szabályok célja a felhasználó figyelmének 
felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági 
jelzéseknek és magyarázataiknak megértése figyelmet 
igényel. A biztonsági figyelmeztetések önmagukban nem 
hárítják el a veszélyt. Az utasítások vagy a bennük foglalt 
figyelmeztetések nem helyettesítik a balesetmegel z  
lépéseket.

FIGYELEM: A biztonsági figyelmeztetések be 
nem tartása súlyos sérülést okozhat a kezel  vagy mások 
számára. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket 
a t z, az áramütés és személyi sérülés kockázatának 
csökkentése érdekében. rizze meg a használati 
utasítást, és rendszeresen tekintse át a biztonságos 
üzemeltetés fenntartása, illetve azon személyek 
tájékoztatása érdekében, akik a gépet használhatják.

FIGYELEM: A gép elektromágneses mez t kelt 
m ködés közben. Ez az elektromágneses mez  bizonyos 
körülmények között zavarhatja az emberi szervezetbe 
beültetett aktív vagy passzív implantátumokat. Az 
esetleges súlyos vagy halálos következmény elkerülése 
érdekében javasoljuk, hogy a beültetett implantátummal 
él  személy a gép használata el tt beszéljen orvosával és 
az implantátum gyártójával.

FIGYELEM: A gép üzemeltetésekor idegen 
tárgyak repülhetnek ki bel le, amelyek a szembe jutva 
súlyos károsodást okozhatnak. Az elektromos gép 
használata el tt vegyen fel szemvéd t, oldalsó 
védelemmel rendelkez  munkavédelmi szemüveget, 
illetve szükség esetén teljes arcvéd  maszkot. A Wide 
Vision munkavédelmi maszk szemüveg feletti használatát 

1. Fels  fogantyú
2. Biztonsági nyomógomb
3. Kapcsolódoboz
4. Rögzít gomb
5. Csatlakozódugó
6. F gy jt

7. Kerék
8. Késtartó ház
9. Motorburkolat
10. Magasságbeállító kar
11. Kábelrögzít  bilincs
12. Alsó fogantyú

13. Kapcsolókar
14. Csavar
15. Alátét
16. Hátsó fedél
17. Szintjelz

A f nyíró használata el tt figyelmesen olvassa 
el ezt a használati utasítást, és mindig tartsa 
biztonságos helyen.

A gép használatakor ne engedjen senkit 
annak közelébe.

Vigyázzon, a kések élesek! A kések a motor 
kikapcsolása után egy ideig még forognak.

Karbantartás el tt vagy ha a vezeték 
megsérült, húzza ki a csatlakozódugót a 
f nyíróból.

Tartsa távol a rugalmas tápvezetéket a 
késekt l.

CE-jelölés
A termék megfelel az Európai Közösség által 
meghatározott követelményeknek és 
el írásoknak.

WEEE-jelölés 
VIGYÁZAT! A már nem használható 
elektromos szerszámok nem tartoznak a 
háztartási hulladékok körébe. Ezeket valamely 
kommunális gy jt helyre kell elszállítani, ahol 
a helyi el írásoknak megfelel en 
gondoskodnak a környezetbarát 
ártalmatlanításról.

Zajszint jelzése 
A szerszám zajszintje nem haladja meg a 
96 dB-t.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
JELZÉSE: Óvatosságra int, illetve egyéb 
szimbólumokkal vagy képekkel együtt 
alkalmazva figyelmeztetést jelent.
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vagy oldalsó védelemmel rendelkez  munkavédelmi 
szemüvegek alkalmazását javasoljuk.

FONTOS

HASZNÁLAT EL TT OLVASSA EL 
AZ ALÁBBIAKAT.

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT, 
KÉS BB IS SZÜKSÉGE LEHET 
RÁ.
1. Figyelmesen olvassa el az útmutatót. Sajátítsa el a 

gép helyes használatát és a kezel szervek 
m ködtetését.

2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen 
útmutatót nem ismer  személyek használják a 
f nyírót. El fordulhat, hogy a helyi törvények 
rendelkeznek a kezel  életkorát illet en.

3. Ne végezzen f nyírást, ha emberek – különösen 
gyermekek – vagy háziállatok tartózkodnak a 
közelben.

4. Ne feledje, hogy a kezel , illetve felhasználó felel s a 
balesetekért vagy a más személyekkel vagy 
tulajdonnal szembeni veszélyhelyzetekért.

5. F nyírás közben mindig megfelel  lábbelit és hosszú 
nadrágot viseljen. Ne használja a gépet mezítláb, 
nyitott szandálban, illetve laza vagy kiálló zsinórokat, 
kapcsolat tartalmazó ruházatban.

6. Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a f nyírót 
használni szeretné, és távolítson el minden olyan 
tárgyat, melyet a gép felkaphat és kidobhat.

7. Használat el tt mindig ellen rizze 
szemrevételezéssel, hogy a kések, a kés csavarjai és 
a vágóegység nem kopott vagy sérült-e. A kopott vagy 
sérült késeket és csavarokat a kiegyensúlyozottság 
megtartása érdekében egyszerre, készletben cserélje. 
A károsodott vagy olvashatatlan címkéket cserélje ki.

8. Használat el tt ellen rizze, hogy a tápkábel és a 
hosszabbító kábel nem sérült vagy kopott-e. 
Amennyiben a kábel használat közben megsérül, 
haladéktalanul húzza ki a hálózatból. NE NYÚLJON A 
KÁBELHEZ, AMÍG NEM HÚZTA KI AZ ALJZATBÓL. 
Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült vagy 
kopott. 

9. F nyírást csak nappali fényben vagy megfelel  
mesterséges megvilágítás mellett végezzen.

10. Kerülje a gép nedves f ben való használatát, 
amennyiben ez lehetséges.

11. Lejt n mindig bizonyosodjon meg lába kell  
megtámasztásáról.

12. Sétálva haladjon, soha ne fusson.
13. A kerékkel ellátott, forgó mozgást végz  gépekkel a 

lejt n keresztbe haladjon, ne a lejtés irányában.
14. Legyen különösen óvatos a lejt n való irányváltáskor.
15. Ne végezzen f nyírást túl meredek lejt kön.
16. Különösen óvatosan járjon el hátramenetben, illetve 

amikor a f nyírót maga felé húzza.
17. Ha a f nyírót nem füves területen való áthaladáskor 

vagy az érintett területre/területr l való szállításkor 
meg kell dönteni, várja meg, amíg a kések leállnak.

18. Ne használja a f nyírót hibás véd elemekkel, illetve 
biztonsági eszközök nélkül, például eltávolított 
terel elemekkel és/vagy f gy jt vel.

19. Óvatosan indítsa be a motort az utasításoknak 
megfelel en, és lábait tartsa kell  távolságban a 
késekt l.

20. Ne döntse meg a f nyírót a motor bekapcsolásakor, 
kivéve, ha a f nyírót a beindításhoz meg kell dönteni. 
Ebben az esetben se döntse meg jobban a 
szükségesnél, és mindig a kezel vel ellentétes oldalát 
megemelve döntse meg.

21. Ne indítsa el a motort, ha a kidobónyílás el tt áll.
22. Ne közelítse kezét és lábát forgó alkatrészekhez. A 

kidobónyílást mindig tartsa szabadon.
23. Ne emelje fel és ne szállítsa a f nyírót, ha a motor jár.
24. Az alábbi esetekben mindig állítsa le a motort, és 

húzza ki a dugót az aljzatból, valamint gy z djön meg 
arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:
- amikor magára hagyja;
- miel tt eltöm dést szüntet meg vagy megtisztítja a 

kidobónyílást;
- ellen rzés, tisztítás vagy a f nyírón való 

munkavégzés el tt;
- idegen tárgyba ütközés után. Ilyenkor vizsgálja meg, 

hogy a f nyíró nem sérült-e meg, és szükség esetén 
végezze el a szükséges javításokat az ismételt 
elindítás és használat el tt;
Ha a gépen rendellenes vibrációt tapasztal, 
haladéktalanul végezze el az alábbiakat:
- vizsgálja meg a kárt;
- cserélje ki a sérült alkatrészeket;
- húzza meg a kilazult az alkatrészeket.

25. Mindig állítsa le a f nyírót, ha
- felügyelet nélkül hagyja.

26. A gép biztonságos m szaki állapotának biztosítása 
érdekében a anyák és csavarok mindig legyenek 
meghúzva.

27. Rendszeresen ellen rizze, hogy a f gy jt  nem kopott 
vagy sérült-e.

28. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült 
alkatrészeket.

29. Ne használja a f nyírót, ha a vezetékek sérültek vagy 
kopottak.

30. Ne csatlakoztasson sérült vezetéket a hálózathoz, és 
ne nyúljon sérült vezetékhez, amíg ki nem húzta a 
hálózatból. A sérült vezeték zárlatot vagy áramütést 
okozhat.

31. Ne nyúljon a késekhez, amíg a gépet nem húzta ki a 
hálózatból vagy a kések még nem álltak meg.

32. Tartsa távol a hosszabbító kábeleket a késekt l. A 
kések megsérthetik a kábeleket és zárlatot vagy 
áramütést okozhatnak.

33. A csatlakozódugót mindig húzza ki az aljzatból:
- ha a gépet felügyelet nélkül hagyja;
- miel tt eltöm dést szüntet meg;
- ellen rzés, tisztítás vagy a gépen való 

munkavégzés el tt;
- idegen testbe való ütközés után;
- ha a gép rendellenesen rázkódni kezd.

34. Gyerekek nem használhatják a gépet.
35. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, 

érzékelési vagy értelmi képesség  személyek 
(gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a 
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tapasztalatuk és tudásuk hozzá; kivéve, ha a 
biztonságukért felel s személy a használatra 
megtanítja, vagy használat közben felügyeli ket. 

36. A sérült rugalmas elektromos csatlakozókábelt a 
biztonság érdekében kizárólag a gyártó vagy a gyártó 
által megbízott szerviz, illetve más képzett szakember 
cserélheti ki (a kábel nem lehet gyengébb, mint 
H05VV-F 2 x 1,0 mm2).

37. A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó 
utasítások, beleértve azt az ajánlást is, hogy a 
készüléket legfeljebb 30 mA érzékenység  áramvéd  
kapcsolóval (fi-relé) kell ellátni.

38. Legyen óvatos a gép beállítása során, nehogy 
beszoruljon az ujja a mozgó kések és a gép rögzített 
alkatrészei közé.

39. Tárolás el tt mindig hagyja leh lni a gépet.
40. A kések szervizelése során ne feledje, hogy a kések 

még akkor is mozoghatnak, ha az áramforrás ki van 
kapcsolva.

41. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült 
alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és 
tartozékokat használjon.

42. Legyen óvatos a gép beállításakor, nehogy 
beszoruljon az ujja a mozgó kések és a gép rögzített 
alkatrészei közé.

43. Ha a csatlakozókábel megsérült, a veszélyek 
megel zése érdekében a gyártónak, szervizének 
illetve más szakképzett személynek kell cserélnie.

3. A F NYÍRÓ RÉSZEI (1. ábra)

4. M SZAKI ADATOK

5. ÖSSZESZERELÉS 

5.1 AZ ÖSSZEHAJTHATÓ TOLÓKAR 
ÖSSZESZERELÉSE

A) Rögzítse a tolókar alsó foganytúit a géptestbe a 
rögzít gombokkal. (2A ábra/2B ábra/2C ábra)

B) Er sítse egymáshoz a tolókar fels  fogantyúját és 
alsó fogantyúját a csavarokkal, alátétekkel és a 
rögzít gombbal. (2D ábra, 2E ábra, 2F ábra)

C) Helyezze fel a kábelrögzít  bilincset az ábrán látható 
helyre, majd illessze be a kábelt. (2G ábra, 2H ábra)

5.2 A F GY JT  ÖSSZESZERELÉSE
1. Felhelyezés: Emelje fel a hátsó fedelet, majd akassza 

a f gy jt t a f nyíró hátuljára. (3A ábra/3B ábra/
3C ábra)

2. Eltávolítás: Emelje fel a hátsó fedelet, majd vegye le a 
f gy jt t.

A f gy jt  tetején egy szintjelz  található, amely azt 
mutatja, hogy a f gy jt  tele van-e vagy üres:
- Ha a f gy jt  megtelt, a szintjelz  lecsukódik; ilyen 

esetben azonnal hagyja abba a f nyírást, majd ürítse ki 
a f gy jt t. Gy z djön meg róla, hogy a f gy jt  tiszta-
e, és a szita szell zik-e. (3D ábra)

- A szintjelz  felfújódik, ha a f gy jt  f nyírás közben 
nincs tele. (3E ábra)

FONTOS:
A szintjelz  nyílásának helyén lév  er s szennyezettség 
esetén a szintjelz  nem fújódik fel – ilyen esetben azonnal 
tisztítsa meg a szintjelz  nyílásának helyét.

6. A VÁGÁSMAGASSÁG 
BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg kifelé a kart a kerett l való elemeléshez. A 
magasság beállításához hajtsa el re vagy hátra a kart. 
Hat magasságérték (kés távolsága a talajtól) állítható be – 
25 mm-t l (1-es állás) 75 mm-ig (6-os állás). Minden 
kerék azonos magasságba áll be. (4A ábra/4B ábra)

FIGYELEM: Ezt a beállítást kizárólag akkor 
végezze, ha a kés áll.

FIGYELEM: Húzza ki az elektromos vezetéket a 
hálózatból.

7. BIZTONSÁGI EL ÍRÁSOK
a) A f nyírót mindig megfelel  helyzetbe állított 

terel lemezzel és f gy jt vel m ködtesse.
b) A f gy jt  eltávolítása, illetve a vágási magasság 

beállítása el tt mindig állítsa le a motort.
1. F nyírás el tt távolítson el minden olyan idegen 

tárgyat a gyepr l, amelyet a gép felkaphat és 
kidobhat. 
F nyírás közben figyelje, hogy nincs-e olyan idegen 
tárgy a közelben, amely elkerülte a figyelmét. 
(5A ábra)

2. A motor indításakor vagy normál használat közben 
soha ne emelje fel a f nyíró hátulját. (5B ábra)

Típus ELM3800

Névleges feszültség 230-240 V ~

Névleges frekvencia 50 Hz

Névleges teljesítmény 1400 W

Terhelés nélküli 
fordulatszám

3450 min-1

F gy jt  kapacitása 40 l

Vágási szélesség 380 mm

Nettó tömeg 13 kg

Folyadékok elleni védelem IP24

Magasságállítás 25-75 mm, 6 beállítás

Típus ELM3800

Hangnyomásszint a kezel  
helyén 

83 dB (A), 
K=3 dB (A)

Mért hangteljesítményszint 93,4 dB (A),
K=2,13 dB (A)

Garantált 
hangteljesítményszint 

96 dB (A)

Vibráció max 2,88 m/s2,
K=1,5 m/s2
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3. Ne tegye a kezét vagy a lábát a vágóaljzat alá vagy a 
kidobónyíláshoz, ha a motor m ködik. (5C ábra)

8. INDÍTÁS

8.1 INDÍTÁS
A f nyíró elektromos hálózathoz történ  csatlakoztatása 
el tt ellen rizze, hogy a hálózati feszültség 230-240 V~ 
50 Hz érték -e. 
A f nyíró beindítása el tt rögzítse a hosszabbítózsinórt a 
géphez a 6A. ábrán látható módon.
A következ képpen indítsa be a motort. (6B ábra)
a) Nyomja be a biztonsági nyomógombot (1).
b) A gomb nyomva tartása mellett húzza meg a 

kapcsolókart (2), majd tartsa meghúzott állapotban.
A kapcsolókar elengedésekor a motor leáll.

VIGYÁZAT: A motor elindulásakor a kések 
forogni kezdenek.

FIGYELEM: A vágóelemek a motor kikapcsolása 
után egy ideig még forognak.

8.2 A LEHET  LEGHATÉKONYABB 
F NYÍRÁS ÉRDEKÉBEN

Távolítsa el a törmelékeket a gyepr l. A nyírandó gyepen 
ne legyen k , fadarab, huzal vagy egyéb olyan tárgy, 
amelyet a f nyíró bármilyen irányba kidobhat, és ezzel 
súlyos személyi sérülést okozhat a kezel nek és a 
közelben tartózkodó személyeknek, valamint amit l 
anyagi kár keletkezhet. Ne nyírjon nedves füvet. A 
hatékony f nyírás érdekében ne nyírjon füvet, ha az 
nedves, mert a késház aljára ragadhat, ami akadályozza 
a megfelel  nyírást. A f  hosszának maximum 1/3-át 
nyírja le. F nyíráskor a javasolt vágási hossz a f  
hosszának 1/3-a. Válassza meg úgy a haladási 
sebességet, hogy az aprított f  egyenletesen terüljön el a 
gyepen. Nagyra n tt, s r  gyep nyírásakor különösen 
lassan kell haladni a hatékony nyírás érdekében. 
Hosszúra n tt f  nyírásakor célszer  két menetben 
végezni a nyírást: a második menetben nyírja le a f  
újabb 1/3-át, lehet leg az el z  menethez képest más 
irányban. A menetek közötti kis mérték  átfedés szintén 
segíti az egyenletes és tiszta vágású gyep kialakítását. A 
f nyírót a legjobb vágási eredmény és a hatékony 
mulcsozás érdekében mindig teljes gázzal üzemeltesse. 
Tisztítsa meg a késtartó alsó részét. Minden f nyírás után 
tisztítsa meg a késtartó alsó részét, mert a lerakódott f  
akadályozza a megfelel  mulcsozó aprítást. Levelek 
nyírása. A levelek mulcsozása szintén jót tesz a gyepnek. 
Csak száraz, a gyepen nem túl vastag rétegben elterül  
leveleket dolgozzon fel a f nyíróval. Ne várja meg a 
mulcsozással, hogy az összes levél lehulljon a fákról.

FIGYELEM: Ha idegen tárgyba ütközött, állítsa le 
a motort. Húzza ki a csatlakozókábelt, és alaposan 
vizsgálja át a f nyírót. Az újraindítás és a munka 
folytatása el tt javítsa ki az esetleges sérüléseket. A 
m ködés közben tapasztalható er s rezgés károsodásra 
utal. A gépet ilyen esetben azonnal át kell vizsgálni, és 
meg kell javítani.

9. KÉS (7. ábra)
A f nyíró kése sajtolt acélból készült. Rendszeres 
újraélezést (köszörülést) igényel.
Ügyeljen arra, hogy a kés kiegyensúlyozott legyen (a 
kiegyensúlyozatlan kés veszélyes vibrációt okozhat). A 
kiegyensúlyozottság ellen rzéséhez f zzön át egy kör 
keresztmetszet  rudat a kés központi furatán, majd 
vízszintesen támassza meg a pengét. A kiegyensúlyozott 
kés vízszintben marad. Ha a kés nincs kiegyensúlyozva, 
akkor a nehezebb vége lefelé fordul. Addig köszörülje a 
nehezebb véget, míg a kés kiegyensúlyozottá nem válik. 
Lazítsa ki késrögzít  csavart (2), távolítsa el a kést (1), és 
cserélje ki a sérült alkatrészeket. Összeszereléskor 
ügyeljen arra, hogy a vágóélek a motor forgási irányába 
nézzenek. A kés csavarját (2) 20 Nm nyomatékkal kell 
meghúzni.

FIGYELEM: Szereléskor a kést kizárólag 
MAKITA 7290731 alkatrészre cserélje.

FIGYELEM: Húzza ki az elektromos vezetéket a 
hálózatból.

FIGYELEM: Kezei védelmének érdekében er s 
véd keszty vel vagy ronggyal fogja meg a vágókést, 
amikor kicseréli. 

10. HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK
Kizárólag kültéri használatra kialakított, szokásos 
terhelhet ség , 1,0 mm2-nél nem kisebb keresztmetszet  
PVC-kábelt alkalmazzon (nem gyengébb, mint a H05VV-
F 2 x 1,0 mm2). Használat el tt ellen rizze, hogy a 
tápkábelek és a hosszabbító kábelek nem sérültek-e, 
illetve nem öregedtek-e el. Ne használja a kábeleket, ha 
azokon sérülés vagy öregedés tapasztalható. 
Amennyiben a kábel használat közben megsérül, 
haladéktalanul húzza ki a hálózatból. NE NYÚLJON A 
KÁBELHEZ, AMÍG NEM HÚZTA KI AZ ALJZATBÓL. Ne 
használja a készüléket, ha a kábel sérült vagy kopott. 
Tartsa távol a hosszabbító kábelt a vágóelemekt l.

FIGYELEM:Mindig ellen rizze, hogy a 
szell z nyílásokat nem tömítette-e el törmelék.

11. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

FIGYELEM: Valamennyi karbantartási vagy 
tisztítási m velet el tt húzza ki a csatlakozódugót. 
Ne locsolja a készüléket vízzel. A behatoló víz 
tönkreteheti a kombinált kapcsoló-dugót és a 
villanymotort. A készüléket ruhával, kefével stb. tisztítsa. 
Az alábbi esetekben szakemberre van szükség, ne 
végezzen tehát a készüléken saját kez leg beállítást, 
hanem forduljon a Makita 
hivatalos szervizéhez: 
a) a f nyíró pengéje idegen tárgyba ütközött, 
b) a motor hirtelen megállt,
c) a kés elhajlott (ne próbálja meg beállítani),
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d) a motor tengelye elgörbült (ne próbálja meg 
beállítani),

e) rövidzárlat lépett fel a kábel csatlakoztatásakor, 
f) a fogaskerekek megsérültek, 
g) az ékszíj meghibásodott. 
h) Kizárólag a gyártó által javasolt alkatrészeket és 

tartozékokat használja. 

12. HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELEM: Bármilyen karbantartási vagy 
tisztítási munka el tt minden esetben húzza ki a dugót a 
f nyíróból, és várja meg, amíg a kés teljesen megáll.

VIGYÁZAT: A jelen táblázat alapján nem 
javítható hibákat kizárólag a Makita márkaszerviz 
javíthatja ki.

13. KÖRNYEZETBARÁT 
ÁRTALMATLANÍTÁS

Az elektromos és elektronikus 
berendezésekr l szóló európai uniós irányelv, 
valamint az irányelvnek a nemzeti 
jogszabályokban való végrehajtása szerint 
valamennyi elektromos eszközt külön kell 
gy jteni, és környezetbarát módon kell 

újrahasznosítani. Alternatív megsemmisítési módszer: 
Amennyiben az elektromos készüléket tulajdonosa nem 
juttatja vissza a gyártóhoz, akkor neki kell gondoskodnia 
az erre kijelölt gy jt ponton való leadásról, ahol a 
készüléket az adott országban hatályos törvényeknek és 
rendelkezéseknek megfelel en el készítik az 
újrahasznosításra.

Az elektronikus és elektromos alkatrészeket nem 
tartalmazó tartozékokra és készülékekre ez nem 
vonatkozik.

14. EK MEGFELEL SÉGI 
NYILATKOZAT

(Csak európai országokra vonatkozóan)
Mi, a Makita Corporation mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy az itt megnevezett Makita 
gép(ek):
Gép megnevezése: Elektromos f nyíró 
Típusszám/Típus: ELM3800
M szaki adatok: lásd „4. M szaki adatok”, 
sorozatgyártásban készül, és
megfelelnek az alább felsorolt európai irányelvek 
el írásainak

2004/108/EK, 2006/42/EK, 
2000/14/EK, 2005/88/EK és 2006/95/EK

Illetve gyártásuk a következ  szabványoknak, valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik 

EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3

A m szaki dokumentációt rzi: 
Makita International Europe Ltd.
Technical department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia.

A megfelel ség 2000/14/EK irányelv által el írt értékelési 
eljárását a VI. melléklet szerint végezték.
Tanúsító testület:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, 80686 München, Németország
Azonosítószám: 0036

Típus: ELM3800
Mért hangteljesítményszint: 93,4 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint: 96 dB (A) 

13. 12. 2013

Tomoyasu Kato
Igazgató

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Hiba Javasolt javítási m velet

A motor nem 
m ködik

Ellen rizze a tápkábelt.
Indítsa be a gépet alacsony vagy olyan 
területen, amelyet már lenyírt.
Tisztítsa meg a kidobócsatornát/házat 
– a vágókésnek szabadon kell 
forognia.
Állítson a vágási magasságon. 
Vizsgálja meg a motor szénkeféjét, 
szükség esetén cserélje a HT118-as 
egységet.

A motor 
teljesítménye 
lecsökkent

Állítson a vágási magasságon. 
Tisztítsa meg a kidobócsatornát/házat.
A vágókést éleztesse meg/cseréltesse 
ki hivatalos szervizzel.

A f gy jt  nem 
telik meg

Állítson a vágási magasságon.
Várjon a f  száradásáig.
A vágókést éleztesse meg/cseréltesse 
ki  hivatalos szervizzel.
Tisztítsa meg a f gy jt n lév  rácsot.
Tisztítsa meg a kidobócsatornát/házat.

A kerékhajtás 
nem m ködik

Állítsa be a rugalmas kábelt.
Ellen riztesse az ékszíjat/
fogaskerekeket  hivatalos szervizzel.
Ellen rizze, hogy a hajtókerekek nem 
sérültek-e.
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