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MAGYAR (Eredeti útmutató) 

Az általános nézet magyarázata 
 

1-1. Akkumulátor 

1-2. Gomb 

2-1. Kireteszel gomb 

2-2. Kapcsoló kioldógomb 

3-1. Jelz lámpa 

6-1. Nyírási irány 

6-2. Döntse meg a késeket 

6-3. A nyírni kívánt sövényfelület 

7-1. Zsineg 

11-1. Szorítóanyák 

11-2. Forgácstálca 

11-3. Csavarok a vágókéseken 

11-4. Késvéd  – mindig a  

nyesedékterel  lap felszerelése  

el tt kell felszerelni 

12-1. Kefe 

13-1. Gépolaj 

14-1. F részlapvéd  

15-1. Alsó burkolat 

15-2. Reteszel kar 

15-3. Nyomja le 

15-4. Fordítsa el 

16-1. Alsó burkolat 

17-1. Csavarok 

18-1. Forgattyú 

18-2. Vágókések 

19-1. F részlapvéd  

20-1. Vágókések alaplemezének  

hajlított része 

21-1. Csavarok 

22-1. Reteszel kar 

22-2. Alsó burkolat 

24-1. Vájat az alsó burkolaton 

24-2. Reteszel kar 

25-1. Akasztónyílás 

26-1. Vágókések 

26-2. Tartókeret 

26-3. F részlapvéd  

28-1. F részlapvéd  

28-2. Vágókések 

29-1. Hajtótárcsa süllyesztéke 

29-2. Csapszegek 

29-3. Forgattyú 

29-4. Zsírozza meg 

30-1. Talplemez 

30-2. Nyílás a vágókések alaplemezén 

30-3. Ovális, átfed  nyílások 

32-1. Alsó burkolat 

32-2. Reteszel kar 

34-1. Vájat az alsó burkolaton 

34-2. Reteszel kar 

35-1. F részlapvéd  

36-1. Alsó burkolat 

36-2. Reteszel kar 

36-3. Nyomja le 

36-4. Fordítsa el 

37-1. Alsó burkolat 

37-2. Nyírókés 

37-3. Forgattyú 

38-1. Horony 

38-2. Tartókeret 

39-1. Váltókar 

39-2. Kiemelked  rész a tartókereten 

39-3. Tartókeret 

40-1. Váltókar 

40-2. Kiemelked  rész a tartókereten 

40-3. Tartókeret 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell UH200D 

Kés hossza 200 mm 

Löketszám percenként (min
-1

) 1250 

Teljes hossz 460 mm 

Tiszta tömeg 1,2 kg 

Névleges feszültség 10,8 V, egyenáram 

Akkumulátor BL1013 

Akkumulátortölt  DC10WA 

• A cégünknél folyó folyamatos kutatási és fejlesztési program miatt az itt megadott m szaki adatok el zetes értesítés nélkül 

 módosulhatnak. 

• A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. 

• Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva 

 
END010-2 

Jelképek 
A következ kben a berendezésen használt jelképek 

láthatók. A szerszám használata el tt bizonyosodjon 

meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. 

 Legyen különösen el vigyázatos és 

figyelmes! 
 Olvassa el a használati utasítást. 

 
 Veszély: fokozottan ügyeljen a 

szerszám által kidobott tárgyakra! 
 A szerszám használatakor ne engedjen 

senkit annak közelébe. 
 

 A vágóelemek a motor kikapcsolása 
után egy ideig még mozognak. 

 Óvja a készüléket es  és nedvesség 
hatásától. 

 Csak EU-tagállamok számára. 
Az elektromos berendezéseket és 
akkumulátorukat ne dobja a háztartási 
szemétbe! 
A használt elektromos és elektronikus 
berendezésekr l szóló 2002/96/EK 
irányelv, valamint a használt elemekr l 
és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK 
irányelv, továbbá azoknak a nemzeti 
jogba való átültetése szerint az 

Cd
Ni-MH
Li-ion



71 

elhasznált elektromos berendezéseket 
és akkumulátorokat külön kell gy jteni, 
és környezetbarát módon újra kell 
hasznosítani. 

ENE014-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám a sövény nyírására szolgál. 

ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint 
meghatározva: 

    

angnyomásszint (LpA) : 73,7 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 2,5 dB (A) 

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) 
értéket. 

    

Viseljen fülvéd t. 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
EN60745 szerint meghatározva: 

    

Vibráció kibocsátás (ah) : 2,5 m/s2 vagy kevesebb 
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
 

F nyírás külön rendelhet  f nyíró késekkel. 
ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a IEC60335szerint 
meghatározva: 

    

angnyomásszint (LpA) : 75,9 dB(A) 
Bizonytalanság (K) : 2,5 dB (A) 

Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) 
értéket. 

    

Viseljen fülvéd t. 
 

 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
IEC60335 szerint meghatározva: 

    

Vibráció kibocsátás (ah) : 2,5 m/s2 vagy kevesebb 
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
 

ENH021-7 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy a következ  Makita 
gép(ek): 

Gép megnevezése:  
Vezeték nélküli sövényvágó 
Típusszám/ Típus: UH200D 
M szaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS" 
táblázatban. 

sorozatgyártásban készül, és 
Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 

2000/14/EK, 2006/42/EK 
És gyártása a következ  szabványoknak valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en 
történik: 

EN60745 
A m szaki dokumentációt rzi:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia 
 

A 2000/14/EK irányelv által el írt megfelel ségi 
értékelési eljárás az V. függelék szerint történt. 
Mért hangteljesítményszint: 81,8dB (A) 
Garantált hangteljesítményszint: 84dB (A) 
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000230 

Tomoyasu Kato 
Igazgató 

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

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 
 

ENH003-14 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felel s 
gyártója kijelentjük, hogy a következ  Makita 
gép(ek): 
Gép megnevezése:  
Vezeték nélküli f nyíró 
Típusszám/ Típus: UH200D 
sorozatgyártásban készül, és 
Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 

2006/42/EC 
És gyártása a következ  szabványoknak valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en 
történik: 

EN60335, EN60745 
A m szaki dokumentációt rzi:  

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Igazgató 

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

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN 
 

GEA010-1 

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések 

 FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.. 

rizzen meg minden figyelmeztetést és 

utasítást a kés bbi tájékozódás 

érdekében. 
 
 

GEB062-4 

A VEZETÉK NÉLKÜLI 
SÖVÉNYVÁGÓRA VONATKOZÓ 
BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 
1. Kizárólag a szigetelt markolási felületeinél 

fogva tartsa az elektromos szerszámot, mivel 
fennáll a veszélye, hogy a vágókés rejtett 
vezetékbe ütközik. A vágókés feszültség alatt 
lév  vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám 
fém alkatrészei is áram alá kerülnek, és áramütés 
érheti a kezel t. 

2. Tartsa távol a testrészeit a vágókést l. Ne 
távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a 
levágni kívánt anyagot, ha a kések mozognak. 
Ügyeljen rá, hogy kikapcsolja, miel tt 
eltávolítja az elakadt anyagot. A sövényvágó 
használata közben egy figyelmetlen pillanat is 
komoly személyi sérüléshez vezethet. 

3. A sövényvágót a fogantyúnál fogva, leállított 
vágókéssel szállítsa. A sövényvágó 
szállításakor vagy tárolásakor mindig rakja fel a 
vágóeszköz fedelét. A sövényvágó helyes 
kezelése lecsökkenti a vágókések okozta személyi 
sérülések bekövetkeztének valószín ségét. 

4. Ne használja a sövényvágót es ben, nedves vagy 
nagyon párás körülmények között. Az elektromos 
motor nem vízálló. 

5. A szerszámot el ször használó személyeknek 
egy tapasztalt sövénynyírónak kell megmutatnia a 
vágó használatát. 

6. 18 év alatti fiatalok vagy gyerekek nem 
használhatják a sövényvágót. 16 év feletti fiatalok 
mentesülhetnek ezen tilalom alól, ha szakember 
részvételével betanításban részesülnek. 

7. Csak akkor használja a sövényvágót, ha jó fizikai 
állapotban van. A fáradtság például 
figyelmetlenséghez vezethet. Különös figyelmet 
kell fordítani a munkanap végére. Minden munkát 
nyugodtan és el vigyázatosan végezzen. A 
harmadik félnek okozott károkért a felhasználó 
felel s. 

8. Soha ne használja a sövényvágót alkohol, 
kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt. 

9. Az er s b rb l készült munkakeszty k a 
sövényvágó alapfelszerelésének részét képezik 
és a használatkor mindog fel kell venni azokat. 
Emellett viseljen kemény lábbelit csúszásgátló 
talppal. 

10. A munka megkezdése el tt ellen rizze, hogy a 
sövényvágó állapota jó és megfelel  a 
biztonságos munkavégzésre. Ügyeljen rá, hogy a 
véd burkolatok megfelel en fel legyenek szerelve. 
A sövényvágót csak teljesen összeszerelt 
állapotban szabad használni. 
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11. A használat megkezdése el tt ellen rizze, hogy 
biztonságosan áll. 

12. A szerszámot er sen fogja használat közben. 
13. Ne m ködtesse a szerszámot terhelés nélkül 

fölöslegesen. 
14. Azonnal kapcsolja ki a motort és vegye ki az 

akkumulátort, ha a vágókés a kerítéshez vagy 
más kemény tárgyhoz ért. Ellen rizze, hogy a 
vágókés nem sérült-e meg. Ha sérülést észlel, 
haladéktalanul gondoskodjon javításáról. 

15. A vágókés ellen rzése, a hibák kijavítása vagy a 
vágókésben elakadt anyag eltávolítása el tt 
mindig kapcsolja ki a sövényvágót és vegye ki 
bel le az akkumulátort. 

16. Az esetleges karbantartások elvégzése el tt 
mindig kapcsolja ki a sövényvágót, és távolítsa el 
az akkumulátort. 

17. A sövénynyíróból szállítás el tt (még munka 
közbeni szállításkor is) vegye ki az akkumulátort, 
és tegye fel a vágó véd burkolatát. Soha ne vigye, 
vagy szállítsa a sövényvágót mozgó vágóval. 
Soha ne markolja meg a kezével a vágót. 

18. A használat után, és ha hosszabb id re elrakja, 
akkor tisztítsa meg a sövényvágót, különösen 
odafigyelve a vágóra. Kissé olajozza be a vágót 
és helyezze fel a fedelet. A készülékhez mellékelt 
fedél felakasztható a falra, biztonságos és 
praktikus módját biztosítva így a sövényvágó 
tárolásának. 

19. A sövényvágót felrakott fedéllel tárolja, száraz 
helyiségben. Tartsa távol a gyerekekt l. Soha ne 
tárolja a sövényvágót a szabadban. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék 
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb 
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó 
biztonsági el írások szigorú betartását. A 
HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 

GEB070-2 

A VEZETÉK NÉLKÜLI F NYÍRÓ 
KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ 
BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK 

 FIGYELEM! HASZNÁLAT EL TT MINDENKÉPP 
OLVASSA EL az összes munkavédelmi 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, t z 
és/vagy súlyos sérülés következhet be. 

rizzen meg minden 
figyelmeztetést és utasítást a 
kés bbi tájékozódás érdekében. 
Általános tudnivalók 
1. A helyes m ködés biztosításához a 

felhasználónak el kell olvasnia a használati 
utasítást, hogy megismerkedjen a gép 
kezelésével. A hiányos ismeretekkel rendelkez  
kezel  a helytelen kezelés miatt saját magára és 
más személyekre is veszélyt jelent. 

2. A gépet nem használhatják a kezelési 
utasításokat nem ismer , illetve csökkent fizikai, 
érzékelési vagy értelmi képesség  személyek (a 
gyermekeket is beleértve), vagy akik nem 
rendelkeznek a készülék használatához 
szükséges tapasztalattal és ismeretekkel. 
El fordulhat, hogy a jogszabályi el írások 
rendelkeznek a kezel  életkorát illet en. 

3. A géppel végzend  munkák különleges figyelmet 
igényelnek. 

4. Kérjük, hogy csak jó fizikai állapotban lév  
személyek használják a gépet. Minden munkát 
nyugodtan és el vigyázatosan végezzen. 
Hagyatkozzon a józan belátásra, és ne feledje, 
hogy a kezel , illetve felhasználó felel s a 
balesetekért vagy az élet- és vagyonbiztonságot 
fenyeget  veszélyekért. 

5. Ne m ködtesse a szerszámot, ha emberek – 

különösen gyermekek – vagy háziállatok 

tartózkodnak a közelben. 

6. Soha ne használja a gépet alkohol vagy 

kábítószer hatása alatt, vagy ha betegnek vagy 

fáradtnak érzi magát. 

7. Amennyiben a gép m ködésében hiba lép fel, 

vagy rendellenesen viselkedik, a motorját 

haladéktalanul le kell állítani. 

8. Kapcsolja le és vegye ki az akkumulátort, ha a 

gépet nem használja, vagy felügyelet nélkül 

hagyja, és tegye olyan biztonságos helyre, ahol 

nem jelent veszélyt másokra, illetve ahol a gép 

nem károsodik. 

9. A gépet ne er ltesse. Jobb munka végezhet  vele, 

és kisebb a sérülés veszélye, ha azzal a tempóval 

használja, amelyre tervezték. 

10. Munka közben ne vegyen fel instabil testhelyzetet. 

Mindig megfelel en stabil testhelyzetben és 

egyensúlya megtartásával dolgozzon. 

Személyi védelmi eszközök 
1. Viseljen megfelel  ruházatot. A ruházat legyen 

megfelel  és funkcionális, azaz legyen testhezálló, 

de ne gátolja a munkában. Ne viseljen ékszert 

vagy laza ruhadarabot, ezek ugyanis 

beakadhatnak. A hosszú haj védelmére viseljen 

megfelel  fejfed t. 
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2. A gép használatakor viseljen véd szemüveget és 

zárt lábbelit. 

Az elektromos áramra és az akkumulátorra 
vonatkozó biztonsági tudnivalók 
1. Kerülje a veszélyes környezeteket. Ne használja 

a gépet nyirkos, nedves helyen, és ne tegye ki 

es nek. A gépbe jutó víz növeli az áramütés 

kockázatát. 

2. Kizárólag a gyártó által meghatározott tölt vel 

töltse újra. Egy bizonyos akkumulátortípushoz 

használható tölt  más akkumulátortípussal való 

használata t zveszélyt idézhet el . 

3. Az elektromos szerszámokat kizárólag a 

meghatározott akkumulátorokkal használja. 

Egyéb akkumulátorok használata sérülés vagy 

t z kockázatával járhat. 

4. Amikor nem használja az akkumulátort, tartsa távol 

a fémtárgyaktól, például iratkapcsoktól, érmékt l, 

kulcsoktól, szögekt l, csavaroktól vagy egyéb 

olyan apró fémtárgytól, amely rövidre zárhatja a 

pólusok kimeneteit. Az akkumulátor pólusainak 

rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat. 

5. Helytelen m ködtetés esetén az akkumulátor 

folyadékot bocsáthat ki – az ezzel való érintkezést 

kerülni kell! Ha véletlenül mégis érintkezésbe 
kerülne a folyadékkal, mossa le vízzel. 
Amennyiben a folyadék a szembe jut, az el bbiek 
mellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátor által 
kibocsátott folyadék irritációt vagy égési sérülést 
okozhat. 

6. Az akkumulátor(oka)t ne dobja t zbe. Az 
akkumulátor felrobbanhat. Nézzen utána, hogy a 
helyi jogszabályi el írások tartalmaznak-e 
különleges ártalmatlanítási utasításokat. 

7. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumulátort. A 
kifolyt elektrolit korrozív hatású, és a szem, 
valamint a b r károsodását okozhatja. Lenyelése 
mérgezést okozhat. 

A szerszám beindítása 
1. Ügyeljen rá, hogy a munkakörnyezetben ne 

legyenek gyermekek vagy más személyek, illetve 
háziállatok. Ha mégis lennének, ne használja a 
gépet. 

2. Használat el tt ellen rizze, hogy a gép 
biztonságosan üzemeltethet -e. Ellen rizze, hogy 
a vágófej és a véd burkolat biztonságos-e, 
valamint a kapcsolóravasz/kar könnyen és 
helyesen m ködik-e. Ellen rizze a fogantyúk 
tisztaságát és száraz állapotát, és tesztelje az 
indítás/leállítás m ködését. 

3. Használat el tt ellen rizze, hogy a gépen nincs-e 
sérült alkatrész. Gondosan ellen rizze a sérült 
véd szerkezeteket és részeket, hogy eldönthesse, 
vajon helyesen m ködnek-e és alkalmasak-e a 
rendeltetésszer  üzemelésre. Ellen rizze a mozgó 
részek illeszkedését, esetleges elakadását, az 
alkatrészek vagy szerelvények törését vagy 

bármely olyan körülményt, amely kihatással lehet a 
gép m ködésére. Hacsak ebben a használati 
utasításban másként nem szerepel, a sérült 
véd felszerelést vagy alkatrészt az arra 
felhatalmazott szervizben megfelel  módon meg 
kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni. 

4. A gépet csak akkor kapcsolja be, amikor keze és 
lába nincs a vágófej közelében. 

5. A beindítás el tt ellen rizze, hogy a vágószerkezet 
ne érjen hozzá semmilyen tárgyhoz. 

A használat módja 
1. A gépet kizárólag jó fény- és látási viszonyok 

között használja. Télen figyeljen a csúszós vagy 
nedves területekre, a jégre és a hóra 
(csúszásveszély). Mindig biztosan álljon a talajon. 

2. Ügyeljen a vágófejre, mivel láb- és kézsérüléseket 
okozhat. 

3. Ne álljon a m köd  géppel létrára. 
4. A metszési munkák fára felmászva való 

elvégzése tilos. 
5. Ne dolgozzon olyan felületen, ahol nem tud 

stabilan állni. 
6. Távolítsa el a munkaterületen található homokot, 

köveket, szegeket stb. Az idegen tárgyak 
károsíthatják a vágószerszámot és veszélyes 
visszarúgást okozhatnak. 

7. A vágószerszám k vel vagy kemény tárggyal való 
ütközésekor azonnal állítsa le a motort és 
vizsgálja át a vágószerszámot. 

8. Rendszeres id közönként vizsgálja át a 
vágószerszámot sérüléseket keresve 
(hajszálrepedések keresése ütögetéssel). 

9. A vágás elkezdése el tt a vágószerszámnak el 
kell érnie a teljes üzemi sebességet. 

10. A vágószerszámot fel kell szerelni a megfelel  
véd elemekkel. Soha ne m ködtesse a gépet 
sérült véd elemekkel, illetve véd elemek nélkül. 

11. A géphez adott összes védelmi felszerelést és 
véd elemet használni kell. 

12. Mindig vegye ki az akkumulátort a gépb l: 
 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. 

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

Vágószerszámok 
1. Az adott munkához a megfelel  vágószerszámot 

használja. 

Karbantartási utasítások 
1. A munka megkezdése el tt meg kell vizsgálni a 

gép állapotát, különösen a vágóeszköz 
véd burkolatait. 
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2. Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki az akkumulátort, 
miel tt karbantartást, a vágóeszközök cseréjét, a 
gép vagy a vágóeszköz tisztítását végezné. 

3. Ellen rizze, hogy a kötések nem lazultak-e fel, és 
az alkatrészek nem sérültek-e meg, például a 
vágófejen nincsenek-e repedések. 

4. A tartozékok kenéséhez, illetve cseréjéhez 
kövesse az utasításokat. 

5. Használaton kívül a gépet tárolja száraz, zárt 
helyen, és helyezze magasra a gépet vagy zárja el, 
hogy a gyermekek ne férjenek hozzá. Tárolás el tt 
tisztítsa meg, és végezzen karbantartást a gépen. 

6. Kizárólag a gyártó által javasolt alkatrészeket és 
tartozékokat használja. 

7. A gépet rendszeresen vizsgálja át és tartsa 
karban, különösen használat el tt és után. A gép 
javíttatását kizárólag a kijelölt szervizzel 
végeztesse. 

8. A fogantyúkat/karokat tartsa szárazon, tisztán, 
valamint olaj- és zsírmentesen. 

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT A 
KÉS BBI TÁJÉKOZÓDÁS 
ÉRDEKÉBEN 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék 
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb 
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó 
biztonsági el írások szigorú betartását. A 
HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 

ENC007-7 

FONTOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK 

AZ AKKUMULÁTORRA 
VONATKOZÓAN 
1. Az akkumulátor használata el tt 

tanulmányozza át az akkumulátortölt n (1), az 
akkumulátoron (2) és az akkumulátorral 
m ködtetett terméken (3) olvasható összes 
utasítást és figyelmeztet  jelzést. 

2. Ne szerelje szét az akkumulátort. 
3. Ha a m ködési id  nagyon lerövidült, azonnal 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás 
veszélyével is járhat. 

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi 
segítséget. Ez a látásának elvesztését 
okozhatja. 

 
 

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: 
(1) Ne érjen az érintkez khöz elektromosan 

vezet  anyagokkal. 
(2) Ne tárolja az akkumulátort más 

fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, 
érmékkel, stb. egy helyen. 

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 
es nek. 

Az akkumulátor rövidzárlata nagy 
áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t 
akár meghibásodást is okozhat. 

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 
olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja az 50 C-ot (122 F). 

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, 
ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a t zben 
felrobbanhat. 

8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 
akkumulátort.  

9. Ne használjon sérült akkumulátort.  

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
Tippek a maximális élettartam eléréséhez 
1. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen 

lemerülne. 
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel 
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a 
szerszám teljesítménye. 

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött 
akkumulátort. 
A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát. 

3. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 
10 C - 40 C (50 F - 104 F) közötti 
h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró 
akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt 
feltölteni. 

4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, 
ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. 

M KÖDÉSI LEÍRÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt beállít vagy ellen riz valamilyen 
funkciót a szerszámon. 

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 

Fig.1 

• Mindig kapcsolja ki az eszközt miel tt behelyezi 
vagy eltávolítja az akkumulátort. 

• Az akkumulátor eltávolításához húzza azt ki a 
szerszámból a két oldalán található gombokat 
lenyomva tartva. 
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• Az akkumulátort a behelyezéshez fogja meg úgy, 
hogy az akkumulátor eleje illeszkedjen az 
elemtartó nyílásba és csúsztassa a helyére. 
Egészen addig tolja be, amíg egy kis kattanással 
be nem akad. Ha ez nem történik meg, akkor az 
akkumulátor kieshet a szerszámból, Önnek vagy a 
környezetében másnak sérüléseket okozva. 

• Ne er ltesse az akkumulátort a behelyezéskor. Ha 
az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor 
az rosszul lett behelyezve. 

A kapcsoló használata 

Fig.2 

VIGYÁZAT: 
• Miel tt behelyezi az akkumulátort a szerszámba, 

mindig ellen rizze, hogy a kioldókapcsoló hibátlanul 

m ködik és az "OFF" állásba áll felengedéskor. 
Egy reteszel gomb szolgál annak elkerülésére, hogy a 
ravaszkapcsolót véletlenül meghúzzák. 
A szerszám bekapcsolásához nyomja le a 
reteszel gombot és húzza meg a ravaszkapcsolót. 
Leállításhoz engedje el a ravaszt. A reteszel gombot bal 
és jobb oldalról is meg lehet nyomni. 

Jelz lámpa 

Fig.3 

A szerszám m ködtetésekor a jelz fény utal az 
akkumulátor töltöttségi állapotára. 
A jelz fény akkor is pirosan világít, ha a szerszám 
túlterhelés alatt van és megáll. 
Lásd az alábbi táblázatot a lámpa által jelzett állapottal 
és elvégzend  lépésekkel kapcsolatban. 

1. megjegyzés A munkakörnyezet hőmérsékletétől és az akkumulátor állapotától függ, 
hogy a jelzőfény mikor kezd világítani.

Jelzőlámpa

A jelzőfény pirosan villog.

A jelzőfény piros színnel 
kezd világítani 
(1. megjegyzés)

A jelzőfény piros színnel 
kezd világítani 
(1. megjegyzés)

Állapot

Jelzi, hogy itt az idő az 
akkumulátor cseréjére, 
mert az akkumulátor töltöttsége 
lecsökkent.

Ez a funkció akkor lép működésbe, 
amikor az akkumulátor majdnem 
lemerült. Ekkor a szerszám 
azonnal leáll.

Túlterhelés miatti automatikus 
leállás.

Teendő

Minél előbb töltse fel az 
akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort.

Kapcsolja ki a szerszámot.

 
010970 

ÜZEMELTETÉS 
A szerszám használata el tt tekintse át a biztonsági 
figyelmeztetéseket. 
 

VIGYÁZAT: 
• Ügyeljen rá, nehogy véletlenül hozzáérjen egy 

fémkerítéshez vagy más kemény tárgyhoz a nyírás 
közben. A kés eltörik, és komoly sérülést okozhat. 

• Ügyeljen arra is, hogy a vágókés ne érjen a 
talajhoz. 

• A sövényvágóval az átnyúlás, különösen egy 
létráról, különösen veszélyes. Ne dolgozzon 
semmilyen billeg  vag nem stabil helyr l. 

Fig.4 

Ne próbáljon 10 mm-nél nagyobb átmér j ágakat ezzel 
a vágóval. Ezeket el bb a nyíróval a sövényvágási 
szintre kell vágni. 
 

 

VIGYÁZAT: 
• Ne vágjon kiszáradt fákat, vagy más kemény 

tárgyakat. Ennek figyelmen kívül hagyása a 
szerszám károsodásához vezet. 

• A sövényvágó késsel ne vágjon füvet vagy gyomot. 
A sövényvágó kése beleakadhat a f be vagy 
gyomba. 

Fig.5 

Egyik kezével tartsa a sövényvágót, nyomja meg a 
reteszel  gombot, húzza meg a ravaszkapcsolót, majd 
vágáskor mozgassa a gépet a teste el tt. 

Fig.6 

Alapvet  m veletként döntse meg a késeket a nyírás 
irányában és mozgassa azt nyugodt, lassú tempóban, 3 
- 4 másodpercet számítva egy méterre. 

Fig.7 

A sövény tetejének egyenes vágásakor segít, ha egy 
kötelet feszít ki a kívánt magasságban és ezt 
referenciavonalnak használva ennek mentén végzi a 
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nyírást. 

Fig.8 

A forgácstálca (kiegészít ) felszerelése a sövény 
egyenes vágásakor segít megel zni a levágott levelek 
elszóródását. 

Fig.9 

A sövény oldalának egyenletes vágásakor segít, ha 
alulról felfelé halad a vágással. 

Fig.10 

Puszpáng vagy rododendron nyírásakor alulról felfelé 
haladva szép megjelenés és jó min ség  munka érhet  
el. 

A forgácstálca (tartozék) felhelyezése és 
eltávolítása 
 

VIGYÁZAT: 
• A nyesedékterel  lap felhelyezése vagy 

eltávolítása el tt minden esetben ellen rizze, hogy 
a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátor 
eltávolításra került. 

MEGJEGYZÉS: 
• A forgácstálca felszerelésekor mindig viseljen 

keszty t, hogy a kezei és az arca ne érjenek 
közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen kívül 
hagyása személyi sérüléshez vezethet. 

• A nyesedékterel  lap felhelyezésekor ügyeljen arra, 
hogy ne érjen a vágókésekhez. 

• A forgácstálca összegy jti a levágott leveleket 
csökkenti a szétszóródó levelek mennyiségét. Ez a 
szerszám mindkét oldalára felszerelhet . 

Fig.11 

A nyesedékterel  lapot úgy helyezze a vágókésekre, 
hogy hasítékai átfedjenek a vágókéseken található 
csavarokkal, majd rögzítse a két anyával. 
A nyesedékterel  lap eltávolításához lazítsa fel és vegye 
le a két rögzít  anyát, majd vegye ki a nyesedékterel  
lapot. 

KARBANTARTÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt átvizsgálja a szerszámot vagy annak 
karbantartását végzi. 

A szerszám tisztítása 
Tisztítsa meg a szerszámot úgy, hogy letörli a port egy 
száraz, vagy szappanos vízbe mártott rongydarabbal. 
 

VIGYÁZAT: 
• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, 

alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek 
elszinez dést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak. 

Vágókés karbantartása 

Fig.12 

Kenje meg a kést a használat el tt és közben óránként 
egyszer gépolajjal, vagy más hasonló rendeltetés  
anyaggal. 

Fig.13 

A használat után egy drótkefével távolítsa el a port a kés 
mindkét oldaláról, törölje le egy rongydarabbal, majd 
kenje meg megfelel  mennyiség  alacsony viszkozitású 
olajjal, mint például gépolajjal, stb. És aeroszolos 
ken olajjal. 
 

VIGYÁZAT: 
• Ne mossa a késeket vízben. Ennek figyelmen kívül 

hagyása a szerszám károsodásához vezet. 

A sövényvágó késeinek eltávolítása és 
felszerelése 
 

VIGYÁZAT: 
• A vágókések eltávolítása vagy felszerelése el tt 

minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 
van-e kapcsolva és az akkumulátor ki van-e 
szedve a gépb l. 

• A vágókések cseréjekor mindig viseljen keszty t, és 
ne távolítsa el a késvéd t, hogy a kezei és az arca 
ne érjenek közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen 
kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet. 

MEGJEGYZÉS: 
• Ne törölje le a zsírt a fogaskerékr l és a 

forgattyúról. Ennek figyelmen kívül hagyása a 
szerszám károsodásához vezet. 

• A nyírókések eltávolításának és felszerelésének 
speciális módjáról tájékozódjon a kiegészít  
nyírókések csomagolásának hátoldaláról. 

A sövényvágó kések eltávolítása 

Fig.14 

VIGYÁZAT: 
• A sövényvágó késeinek eltávolítása és 

felszerelése el tt tegye fel a késvéd t. 
Fordítsa a hátára a gépet. 

Fig.15 

A vágókések eltávolításához tartsa lenyomva a 
rögzít kart, majd fordítsa el az alsó burkolatot az 
óramutató járásával ellentétes irányban addig, amíg a 
rajta lev   szimbólum egy vonalba nem kerül a 
rögzít kar  szimbólumával. 

Fig.16 

Vegye le az alsó burkolatot a szerszámról. 

Fig.17 

Egy érmével lazítsa fel a két csavart, majd távolítsa el a 
vágókéseket. 
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MEGJEGYZÉS: 
• A csavarokat ne vegye ki. A kések a csavarok 

fellazítása után eltávolíthatók. 

Fig.18 

Szerelje le a hajtótárcsát a vágókésekr l. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• A hajtótárcsa a gépen maradhat. 

A vágókések felszerelése 

1 2

3
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Készítse el  a hajtótárcsát, az alsó burkolatot és az új 
vágókéseket. 

1 2

 

 
010905 

A három rögzít csap helyzetét úgy állítsa be, hogy egy 
egyenesbe essenek a készülékház beállító 
alapvonalával. 

 

1

2

3
4
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A hajtótárcsát a rögzít csapokra a süllyesztett részével 
lefele tegye a helyére. A hajtótárcsa kerületét kenje meg 
vékonyan a vágókésekhez használt, külön rendelhet  
gépzsírral vagy a hajtóm ben maradt gépzsírral. 

1

2

3
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Illessze egymáshoz a fels  és az alsó kés ovális furatát. 
A vágókéseket úgy mozgassa, hogy az alaplemezük 
furata ezen összeillesztett ovális furatok közepén 
helyezkedjen el. 

Fig.19 

Vegye le a késvéd t a régi késekr l és helyezze fel az 
újakra, hogy azokat könnyen lehessen kezelni a kések 
cseréjekor. 

Fig.20 

Fordítsa a vágókéseket fejjel lefele, és úgy szerelje be 
ket, hogy a gép csapja beleilleszkedjen a kések 

furatába. Illessze a vágókések alaplemezének hajlított 
részét a gép házának hornyába. Ezután ellen rizze, 
hogy a vágókések alaplemeze a helyén van-e. 

Fig.21 

Egy érmével szorosan húzza meg a két csavart. 

Fig.22 

Az alsó burkolatot úgy szerelje vissza, hogy a rajta lev  
 szimbólum egy vonalba kerüljön a rögzít kar  

szimbólumával. 

Fig.23 

Nyomja le és fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató 
járásával megegyez  irányba addig, amíg a rajta lev   
szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzít kar  

1. Forgattyú 
2. Alsó burkolat 
3. Vágókések 

1. Beállító alapvonal a készülékházon 
2. Csapszegek 

1. Forgattyú 
2. Zsírozza meg. 
3. Csapszegek 
4. Hajtótárcsa süllyesztéke

1. Ovális, átfed  nyílások 
2. Nyílás a vágókések alaplemezén 
3. Talplemez
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szimbólumával (ekkor az alsó burkolat teljesen zárva 
van). 

Fig.24 

Ezután ellen rizze, hogy a rögzít kar illeszkedik-e az 
alsó burkolat hornyába. 
 

VIGYÁZAT: 
• Tilos a gépet az alsó burkolat felszerelése nélkül 

használni. 
Távolítsa el a késvéd t és kapcsolja be a szerszámot a 
megfelel  mozgás ellen rzéséhez. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Ha a nyírókések nem m ködnek megfelel en, 

akkor a kések és a forgattyú nem illeszkednek 
rendesen. Végezze el a m veletet az elejét l. 

Tárolás 

Fig.25 

A gép alján található akasztónyílás jól használható a 
szerszám falból kiálló szögre vagy csavarra való 
felakasztásához. 
Helyezze fel a késvéd t a nyírókésekre úgy, hogy a 
kések ne látsszanak. A szerszámot olyan helyen tárolja, 
ahol gyerekek nem érhetik el. 
A szerszámot olyan helyen tárolja, amely nincs kitéve 
víznek vagy es nek. 
A termék BIZTONSÁGÁNAK és 
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához,  a javításokat, 
a szénkefék ellen rzését és cseréjét, bármilyen egyéb 
karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált 
Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita 
pótalkatrászek használatával. 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K 
 

VIGYÁZAT: 
• Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az 

Önnek ebben a kézikönyvben leírt  Makita 
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék 
használata személyes veszélyt vagy sérülést 
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja 
csupán annak kifejezett rendeltetésére. 

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van 
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 

• Sövényvágó kés véd burkolata 
• Sövényvágó kés egység 
• Nyesedékterel  lap sövényvágáshoz 
• Eredeti Makita akkumulátor és tölt  

Vezeték nélküli f nyíráshoz 
A szerszám a (külön rendelhet  tartozék) f nyíró késsel 
és a kétfunkciós cserekészlettel f nyírásra is használható.  
A szerszám f nyíróként való alkalmazásához a 
sövényvágó késeket le kell cserélni a f nyíró késekre. 
A sövényvágó kések leszerelését lásd fent, „A 
sövényvágó kések eltávolítása” cím  fejezetben.  
A f nyíró kés felszerelését lásd alább, „A f nyíró kések 
eltávolítása és felszerelése” cím  fejezetben. 

• F nyíró kés egység (f nyíráshoz) 
• A kétfunkciós készlet az alábbi három tartozékból áll 
• F nyíró kés véd burkolat (f nyíráshoz) 
• Tárolótok (a kés alsó részéhez) 
• Alapkeret (f nyíráshoz) 

1

2 3
4
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• Hosszú markolat (f nyíráshoz) 
 

MEGJEGYZÉS: 
• A listán felsorolt néhány kiegészít  megtalálható az 

eszköz csomagolásában standard kiegészít ként. 
Ezek országonként eltér ek lehetnek. 

ÖSSZESZERELÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 

van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került miel tt bármilyen m veletet végez a 

1. F nyíró kés 
2. F nyíró kés véd burkolata 
3. Tárolótok 
4. Tartókeret 
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szerszámon. 

A késvéd  felszerelése és eltávolítása 
 

VIGYÁZAT: 
• A késvéd  eltávolítása és felszerelése közben 

kerülje a vágókéssel való érintkezést. A vágókéssel 
való érintkezés személyi sérüléshez vezethet. 

Fig.26 

Fig.27 

Csúsztassa a késvéd t a késre egészen addig, amíg a 
vágókés teljesen el nem t nik, majd finoman nyomja 
meg a késvéd t még egyszer a gép irányába. 
A késvéd  eltávolításához végezze el a fenti felszerelési 
eljárást fordított sorrendben. 

A f nyíró kések eltávolítása és felszerelése 
 

VIGYÁZAT: 
• A f nyíró kések felhelyezése vagy eltávolítása el tt 

minden esetben ellen rizze, hogy a szerszám ki 
van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra 
került. A szerszám kikapcsolásának és az 
akkumulátor eltávolításának elmulasztása súlyos 
sérüléshez vezethet a gép véletlen elindulásakor. 

• A nyírókés cseréjekor mindig viseljen keszty t, és 
ne távolítsa el a késvéd t, hogy a kezei és az arca 
ne érjenek közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen 
kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet. 

MEGJEGYZÉS: 
• Ne törölje le a zsírt a fogaskerékr l és a 

forgattyúról. Ennek figyelmen kívül hagyása a 
szerszám károsodásához vezet. 

• A nyírókések eltávolításának és felszerelésének 
speciális módjáról tájékozódjon a kiegészít  
nyírókések csomagolásának hátoldaláról. 

1 2 3
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A f nyíró kés felszereléséhez készítse el  a hajtótárcsát, 
az alsó burkolatot és az új f nyíró kést 

Fig.28 

Vegye le a késvéd t a régi késekr l és helyezze fel az 
újakra, hogy azokat könnyen lehessen kezelni a kések 
cseréjekor. 

1 2
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A három rögzít csap helyzetét úgy állítsa be, hogy 
mer legesen vonalban álljanak a készülékház beállító 
alapvonalához képest. 

Fig.29 

A hajtótárcsát a rögzít csapokra a felfele néz  
süllyesztett részével tegye a helyére. A hajtótárcsa 
kerületét kenje meg vékonyan a vágókésekhez használt, 
külön rendelhet  gépzsírral, vagy a hajtóm ben maradt 
gépzsírral. 

Fig.30 

Illessze egymáshoz a fels  és az alsó kés ovális furatát. 
A vágókéseket úgy mozgassa, hogy az alaplemezük 
furata ezen összeillesztett ovális furatok közepén 
helyezkedjen el. 

Fig.31 

Fordítsa a vágókéseket fejjel lefelé, és úgy szerelje be 
ket, hogy a gép rögzít csapjai beleilleszkedjenek a 

kések furatába. Ezután ellen rizze, hogy az alaplemez 
elérésekor a vágókések a helyükön rögzülnek-e. 

Fig.32 

Az alsó burkolatot úgy szerelje vissza, hogy a rajta lev  
 szimbólum egy vonalba kerüljön a rögzít kar  

szimbólumával. 

Fig.33 

Nyomja le és fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató 
járásával megegyez  irányba addig, amíg a rajta lev   
szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzít kar  
szimbólumával (ekkor az alsó burkolat teljesen zárva 
van). 

Fig.34 

Ezután ellen rizze, hogy a rögzít kar illeszkedik-e az 
alsó burkolat hornyába. 
Távolítsa el a késvéd t és kapcsolja be a szerszámot a 
megfelel  mozgás ellen rzéséhez. 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Ha a nyírókések nem m ködnek megfelel en, 

akkor a kések és a forgattyú nem illeszkednek 
rendesen. Végezze el a m veletet az elejét l. 

 

1. Forgattyú 
2. Alsó burkolat 
3. Vágókések 

1. Beállító alapvonal a készülékházon 
2. Csapszegek
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Fig.35 

Távolítsa el az alapkeretet, és fordítsa a gépet fejjel 
lefelé. 
 

VIGYÁZAT: 
• A gép fejjel lefelé fordítása el tt gy z djön meg 

róla, hogy eltávolította az alapkeretet (kizárólag a 
f nyírási módba állított gép esetében). 

Fig.36 

A vágókés eltávolításához tartsa lenyomva a rögzít kart, 
majd fordítsa el az alsó burkolatot az óramutató 
járásával ellentétes irányban addig, amíg a rajta lev   
szimbólum egy vonalba nem kerül a rögzít kar  
szimbólumával. 

Fig.37 

Vegye le az alsó burkolatot, a vágókést és a hajtótárcsát 
a szerszámról. 

1
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MEGJEGYZÉS: 
• Kétfunkciós alkalmazáskor a leszerelt sövényvágó 

kést a késtartó tokba kell tenni, és el kell rakni. 

Az alapkeret felszerelése és eltávolítása 
 

VIGYÁZAT: 
• Az alapkeret eltávolítása és felszerelése el tt 

helyezze fel a késvéd t. 
• Az alapkeret eltávolításakor és felszerelésekor 

ügyeljen arra, hogy ujjai ne csíp djenek be a gép 
és az alapkeret közé. 

Fig.38 

Az alapkeret eltávolításához fordítsa a gépet fejjel lefelé, 
majd vegye ki az alapkeret alját rögzít  horonyból. 

Fig.39 

Az alapkeret felszereléséhez annak váltókarhoz közeli, 
kiemelked  részét illessze a furatba a f nyírás 
magasságának beállításához. Az alapkeret ilyen módon 
történ  felszerelésekor húzza meg az alapkeret alsó 
részét, és a többi részét illessze a gépen található 
vájatba. 

A nyírási magasság beállítása 

Fig.40 

Az állítókar helyzetének módosítása háromféle f nyírási 
magasság (10 mm, 15 mm, 25 mm) beállítását teszi 
lehet vé. 

A beállítás módosításához addig döntse az alapkeret 
helyzetének állítókarját a gép felületéhez képest fel vagy 
le, amíg az alapkeret kiemelked  része bele nem fekszik 
a gép furatainak egyikébe. Ezután engedje el a kart. 

ÜZEMELTETÉS 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
• Ne nyúljon a késekhez. 

VIGYÁZAT: 
• Kenje meg a kést a használat el tt és közben 

óránként egyszer gépolajjal, vagy más hasonló 
rendeltetés  anyaggal. 

• Lehet leg ne használja a gépet er s napsugárzás 
esetén. A gép használatakor figyeljen a saját fizikai 
állapotára. 

• Tartsa a szerszámot az egyik kezével. Ne markolja 
meg a szerszámot az elüls  kidomborodó résznél. 

Fig.41 

A nyírási magasság beállítása után kapcsolja be a gépet, 
és úgy tartsa, hogy a gépláb a talajon feküdjön. Ezután 
finoman tolja a gépet el re, a lenyírandó területre. 

Fig.42 

Ívek, kerítések vagy fák mentén való vágásnál tolja 
végig körülöttük a szerszámot. Ügyeljen arra, hogy a 
vágókés ne érjen hozzájuk. 

Fig.43 

Amikor kis fák hajtásait vágja, vegye le az alapkeretet a 
szerszámról, és apránként végezze a vágást. 
A nagy ágakat még azel tt vágja a megfelel  
magasságra a szerszámmal, miel tt ágvágó ollót 
kellene használnia. 
 

VIGYÁZAT: 
• Gallyak és levelek vágásakor ne próbáljon meg túl 

sokat vágni egyszerre. Óvatosan járjon el. Vastag 
ágak elvágását se kísérelje meg. 

• Ne hagyja, hogy a vágókések m ködés közben 
érintkezzenek a talajjal. A kések kicsorbulhatnak, 
ami a teljesítmény csökkenését eredményezheti. 

• Ne vágjon nedves füvet vagy kis fák ágait 

1. Tárolótok 
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