
RAHT 5220 SET

Akkumulátoros sövénynyíró olló

Eredeti használati útmutató

FONTOS: Használat élőtt olvassa el.
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MŰSZAKI ADATOK
Modell: RAHT 5220 SET
Nyírás hossza 510 mm
Üresjárati fordulatszám 1300 ford./perc
Max. vágás 15 mm
Névleges feszültség 20 VDC
Tiszta tömeg 2,3 kg

BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK
Az elektromos szerszámokra 
vonatkozó alapvető biztonsági 
utasítások

 FIGYELEM: Olvassa el az ehhez az 
elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes 

hagyása áramütéshez, tűzhöz vagy súlyos sérüléshez 
vezethet.

őrizzen meg a későbbiekre.
Az elektromos szerszám megnevezés az alábbi 

vagy akkumulátorról táplált (tápkábel nélküli) elektromos 
szerszámára vonatkozik.

A munkaterület biztonsága
1. A munkaterületnek tisztának és jól 

megvilágítottnak kell lennie. A rendetlenség és 
a sötét terek balesetveszélyesek.

2. Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes 
helyen, például ahol gyúlékony folyadékokat, 
gázokat vagy porokat tárolnak. Az elektromos 
szerszámban szikra keletkezik, amitől ez a por vagy 
a gőzök meggyulladhatnak.

3. Az elektromos szerszám használata közben 
tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket 
és más személyeket. Ha elterelik a
elveszítheti a kontrollt a készülék felett.

Elektromos biztonság
1. Az elektromos szerszám csatlakozódugójának 

megfelelőnek kell lennie a konnektorhoz. 
Semmilyen módon ne módosítsa 
a csatlakozódugót. Földelt elektromos 
szerszámokhoz ne használjon elosztót. A nem 
módosított csatlakozók és a megfelelő aljzatok 
csökkentik az áramütés veszélyét.

2. Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, 
mint pl. csövek, fradiátorok, villanytűzhelyek és 

hűtők. Itt fokozottan fennáll az áramütés veszélye, 
ha a teste földelve van.

3. Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek 
vagy nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos 
szerszámba, megnő az áramütés veszélye.

4. Ne okozzon sérülést a tápkábelben. Soha 
ne használja a tápkábelt a szerszám 
áthelyezéséhez, és ne a kábelnél fogva húzza 
ki a csatlakozódugót az aljzatból. Ügyeljen rá, 
hogy a tápkábel ne húzódjon forró vagy zsíros 
felületeken és éles peremeken keresztül, és 
akadályozza meg, hogy mozgó alkatrészekkel 
érintkezzen. A sérült vagy összegabalyodott kábel 
növeli az áramütés kockázatát.

5. Ha az elektromos szerszámot a szabadban 
használja, kültéri használatra való hosszabbító 
kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra 
való hosszabbító kábel használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.

6. Ha nedves környezetben kénytelen dolgozni az 
elektromos szerszámmal, áramvédővel (GFCI) 
ellátott tápforrást használjon. A GFCI áramvédő 
használata csökkenti az áramütés veszélyét.

7. A szerszámok olyan elektromágneses teret 
(EMF) hozhatnak létre, amely ártalmatlan 
a felhasználó számára. A szívritmus-
szabályozók vagy hasonló orvostechnikai 
eszközök felhasználóinak azonban fel kell venniük 
a kapcsolatot a készülék gyártójával és/vagy 
orvosukkal, hogy tájékozódhassanak az elektromos 
kéziszerszám működéséről.

Személyi biztonság
1. Ha az elektromos szerszámmal dolgozik, 

a józan eszét. Ne használja az elektromos 
szerszámot, ha fáradt vagy ha drog, alkohol 
vagy gyógyszer hatása alatt van. Az elektromos 
szerszámmal végzett munka közben egy pillanatnyi 

2. Használjon személyi védőeszközöket. Mindig 
viseljen védőszemüveget. A megfelelően 
használt védőeszközök, mint a porvédő maszk, 
a csúszásmentes lábbeli, a védősisak vagy 
a fülvédő csökkentik a sérülés veszélyét.

3. Előzze meg a véletlen bekapcsolást. 
A tápforráshoz vagy az akkumulátor-modulhoz 
való csatlakoztatás, elrakás vagy áthelyezés 

Akusztikai nyomásszint: LpA
Zajszint: LwA
Rezgési értékek

79 dB(A), K=3 dB(A)
90 dB(A)
1,1 m/s2, K=1,5 m/s2



3

előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló 
kikapcsolt állásban van. Balesethez vezethet, 
ha az elektromos szerszám áthelyezésekor az ujja 
a főkapcsolón van, vagy az elektromos szerszám 
tápfeszültség alatt áll, miközben az indítógomb 
bekapcsolt állásban van.

4. Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt 
távolítsa el a beállításhoz használt kulcsokat és 
készítményeket. A kulcsok, vagy az elektromos 
szerszám forgó részeihez erősített eszközök 
sérülést okozhatnak.

5. Ne akadályozza magát. Mindig álljon stabilan és 
biztonságosan. Így váratlan helyzetekben jobban 
tudja kezelni az elektromos szerszámot.

6. Megfelelő öltözetet viseljen. Ne hordjon laza 
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és 
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. 
A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú hajat a mozgó 
alkatrészek becsíphetik.

7. Ha a szerszám fel van szerelve egy szívó- és 
gyűjtőkészülék csatlakoztatására, ellenőrizze, 
hogy megfelelően van-e csatlakoztatva és 
használva. A porgyűjtő használata csökkentheti 
a porral kapcsolatos kockázatokat.

8. Ne engedje, hogy a szerszám gyakori használata 
túlzott magabiztosságot okozzon, és ne hagyja 
figyelmen kívül a szerszámmal kapcsolatos 
biztonsági szabályokat. A gondatlan működés egy 
másodperc alatt súlyos sérüléseket okozhat.

9. Elektromos kéziszerszámok használatakor 
mindig viseljen szemvédő szemüveget. Az 
Egyesült Államokban a szemüvegnek meg 
kell felelnie az ANSI Z87.1 követelményeknek. 
A munkáltató felelős a megfelelő egyéni 
védőeszközök használatáért a kezelők és 
a munkaterület közvetlen közelében lévő más 
személyek által.

Az elektromos szerszám használata és gondozása
1. Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 

Az adott munkához megfelelő elektromos 
szerszámot használja. A megfelelő elektromos 
szerszám jobban és biztonságosabban működik 
azon a tevékenységi körön belül, amelyre tervezték.

2. Ne használja az elektromos szerszámot, ha 
a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden 
elektromos szerszám, amelynek a főkapcsolója 
működésképtelen, veszélyes, és meg kell javítani.

3. Beállítás, tartozékcsere vagy az elektromos 
szerszám eltárolása előtt húzza ki a csatlakozót 
a tápforrásból, vagy vegye ki a szerszámból 
az akkumulátort, ha kivehető. Ez a megelőző 
biztonsági intézkedés csökkenti az elektromos 
szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.

4. A nem használt elektromos szerszámot tárolja 
gyermekektől távol, és ne engedje meg, 
hogy olyan személyek dolgozzanak ezzel az 
elektromos szerszámmal, akik nem ismerkedtek 
meg a szerszámmal és a vele való munkára 
vonatkozó előírásokkal. Az elektromos szerszám 
gyakorlatlan személy kezében veszélyes.

5. Tartsa karban az elektromos szerszámot és 
tartozékait. Ellenőrizze, nem hajlanak-e el, 
vagy nem akadoznak-e a mozgó alkatrészek, 

nincs-e olyan sérülés az egyes alkatrészeken 
vagy környezetükben, ami befolyásolhatja 
a szerszám működését. Ha a szerszám 
megsérült, a további használat előtt 
gondoskodjon megjavításáról. Sok baleset 
származik az elektromos szerszámok elégtelen 
karbantartásából.

6. Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. 
A megfelelően karbantartott, éles pengéjű 
vágószerszám kevésbé akadozik, és könnyebben 
kezelhető.

7. Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat 
és a munkaeszközöket az ezen utasításoknak 
megfelelően használja, figyelembe véve 
a működési feltételeket és az elvégzendő 
munkákat. Az elektromos szerszám nem 
rendeletésszerű használata veszélyes lehet.

8. Tartsa a fogantyúkat és a markolásra szolgáló 
felületeket tisztán és szárazon, ügyeljen rá, hogy 
ne legyenek olajosak vagy zsírosak. A csúszós 
fogantyúk és a megfogásra szolgáló felületek nem 
teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését 
és irányítását váratlan helyzetekben.

9. A szerszám használatakor ne használjon textil 
munkakesztyűt, amely beleakadhat. A textil 
munkakesztyűk beakadása a mozgó alkatrészekbe 
sérülést okozhat.

Az akkumulátoros szerszám használata és 
karbantartása
1. Csak a gyártó által meghatározott töltővel 

töltsön. Az a töltő, amely egy bizonyos típusú 
akkumulátormodulhoz jó, tüzet okozhat, ha más 
akkumulátormodulhoz használják.

2. Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten 
meghatározott akkumulátormodullal használja. 
Más akkumulátormodul használata sérülés- vagy 
tűzveszélyt okozhat.

3. Ha az akkumulátormodult nem használja, ne 
tegye más fémtárgyak, mint pl. iratkapcsok, 
pénzérmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy 
más apró fémtárgyak közelébe, mert ezek 
összekapcsolhatják az akkumulátor érintkezőit. 
Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési 
sérülést vagy tüzet okozhat.

4. Kedvezőtlen körülmények között az 
akkumulátorból kifröccsenhet a folyadék; 
vigyázzon, nehogy hozzáérjen. Ha véletlenül 
a bőréhez érne, mossa le vízzel. Ha a folyadék 
a szemébe kerül, emellett forduljon orvoshoz is. 
Az akkumulátorból kiszökő folyadék irritációt vagy 
égési sérülést okozhat.

5. Ne használjon sérült vagy módosított 
akkumulátort. A sérült vagy módosított 
akkumulátorok előre nem látható módon 
viselkedhetnek, tüzet, robbanást vagy sérülést 
okozva.

6. Ne tegye ki az akkumulátort vagy az eszközöket 
tűznek vagy túlzott hőnek. A tűz vagy 130 °C 
feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

7. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne 
töltse az akkumulátort vagy szerszámot 
a kézikönyvben megadott hőmérsékleti 
tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy 
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a megadott tartományon kívüli töltés károsíthatja az 
akkumulátort, vagy növelheti a tűz kockázatát.

Szerviz
1. Az elektromos kéziszerszám szervizellését bízza 

megfelelő képzettségű személyre, aki azonos 
pótalkatrészeket fog használni. Így biztosítható az 
elektromos szerszám biztonsága.

2. Soha ne javítson sérült akkumulátorokat. Az 
akkumulátor modulok szervizellését csak a gyártó 
vagy a hivatalos szerviz végezheti.

3. Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére 
vonatkozó utasításokat.

4. A készüléket vagy az akkumulátort csak 
a kezelési és karbantartási utasítások kivételével 
módosítsa, vagy próbálja meg kijavítani.

Az akkumulátoros sövényvágóra 
vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

1. Tartsa minden testrészét biztos távolságban 
a sövényvágó késeitől. Ha a kések mozgásban 
vannak, ne távolítsa el a levágott anyagot, és ne 
fogja azt az anyagot, amit vágni készül. Mielőtt 
eltávolítja a megakadt anyagot, ellenőrizze, 
hogy a főkapcsoló kikapcsolt állásban van-e. 
A kések kikapcsolás után még mozognak. 
A sövényvágóval végzett munka közben egy 
pillanatnyi figyelmetlenség is komoly is sérüléshez 
vezethet.

2. A sövényvágót a fogantyújánál fogva helyezze 
át, és ügyeljen rá, hogy a kések ne legyenek 
mozgásban. A sövényvágó helyes kezelése 
megakadályozza, hogy a vágókés sérülést okozzon.

3. Az elektromos szerszámot csak a szigetelt 
felületeken fogja, mert a kés rejtett elektromos 
vezetőkkel érintkezhet. Ha a sövényvágó 
kései élő vezetékkel érintkeznek, az elektromos 
szerszám nem szigetelt részei is élővé válhatnak, és 
a szerszám kezelője áramütést szenvedhet.

4. VESZÉLY - Tartsa távol a kezét a késektől. 
A késsel történő érintkezés súlyos sérüléseket 
okozhat.

5. Ne használja a sövényvágót esőben, nedves 
környezetben vagy magas páratartalom mellett. 
Az elektromos motor nem vízálló.

6. A kezdő felhasználóknak tapasztalt sövényvágó-
használók mutassák be, hogyan kell használni.

7. A sövényvágót nem használhatják gyermekek 
vagy 18 év alatti személyek. A 16 évesnél idősebb 
serdülők mentesülhetnek e korlátozás alól, ha 
szakértő felügyelete alatt képzik őket.

8. Csak akkor használja a sövényvágót, ha jó fizikai 
állapotban van. Ha fáradt, a figyelme csökken. 
A munkanap végén legyen különösen óvatos. 
Minden munkát nyugodtan és óvatosan végezzen. 
A felhasználó visel minden felelősséget a harmadik 
személyek kárát illetően.

9. Soha ne használja sövényvágót alkohol, drogok 
vagy gyógyszerek hatása alatt.

10. A bőr munkavédelmi kesztyű a sövény olló 
alapvető felszerelésének része, ezért mindig 
viselje használat közben. Mindig viseljen stabil, 
csúszásmentes talppal ellátott cipőt.

11. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy 
a sövényvágó jó és biztonságos állapotban van. 
Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően 
vannak felszerelve. A sövényvágót csak teljesen 
összeszerelt állapotban szabad használni.

12. A használat megkezdése előtt feltétlenül álljon 
biztonságosan.

13. A szerszámot használat közben tartsa erősen.
14. Ne hagyja, hogy a szerszám feleslegesen 

alapjáraton járjon.
15. Ha a vágópengék kerítéssel vagy más kemény 

tárgyakkal érintkeznek, azonnal állítsa le 
a motort, és vegye ki az akkumulátor egységét. 
Ellenőrizze a késeket, és azonnal cserélje ki, ha 
sérültek.

16. Mindig kapcsolja ki a sövényvágót és távolítsa 
el az akkumulátort, mielőtt megvizsgálná 
a nyírópengét, elhárítaná a hibákat 
vagy eltávolítaná a megakadt anyagot 
a nyírópengéről.

17. A karbantartás elvégzése előtt mindig kapcsolja 
ki a sövényvágót és távolítsa el az akkumulátort.

18. A sövényvágó mozgatásakor - akár munka közben 
is - mindig vegye ki az akkumulátort, és rögzítse 
a késfedelet a késekhez. Soha ne szállítsa vagy 
hordozza sövénynyírót, amíg a kések mozognak. 
Soha ne vegye késeket a kezébe.

19. Használat után és a hosszú távú tárolás előtt 
tisztítsa meg a sövényvágót és különösen 
a késeket. Kenje meg kissé a késeket olajjal 
és helyezze fel a burkolatot. Az egységgel 
szállított burkolat a falra akasztható, hogy biztosítsa 
a sövényvágó biztonságos és praktikus tárolását.

20. Tárolja a sövényvágót a burkolattal száraz 
helyiségben. A szerszámot gyermekektől 
elzárva tárolja. Soha ne tárolja a sövénynyírót 
a szabadban.

21. Soha ne irányítsa a sövényvágó késeit magára 
vagy más személyre.

22. Ha a kések működés közben megállnak idegen 
tárgyak megakadása miatt, kapcsolja ki 
a szerszámot, vegye ki az akkumulátort, majd 
távolítsa el az idegen tárgyat szerszámmal - 
például fogóval. Az idegen tárgy kézzel történő 
eltávolítása sérüléseket okozhat, mivel a pengék az 
idegen tárgyak eltávolításakor mozoghatnak.

23. Kerülje a veszélyes területeket. Ne használja 
a szerszámot vizes vagy nedves körülmények 
között, és óvja az esőtől. Ha víz kerül 
a szerszámba, megnő az áramütés veszélye.

24. Ne tegye ki az akkumulátorokat tűznek. 
Felrobbanhatnak. A hulladékkezelési 
utasításokat a helyi előírások tartalmazzák.

25. Ne nyissa ki és ne deformálja az 
akkumulátorokat. A szivárgó elektrolit maró 
hatású és bőr- vagy szemkárosodást okozhat. 
Lenyelve mérgező.

26. Ne töltse az akkumulátort esőben vagy nedves 
környezetben.

27. A szerszám használata előtt ellenőrizze 
a sövényeket és a bokrokat, nincsenek e bennük 
idegen tárgyak, például fémkerítés vagy rejtett 
elektromos vezetékek.
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ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT.

 FIGYELEM: NE engedje, hogy a kényelem 
vagy a termékismeret (ismételt használat 
során szerzett ismeretek) helyettesítsék 
a termékbiztonsági szabályok szigorú betartását. 
A használati útmutató biztonsági szabályainak be 
nem tartása súlyos sérüléseket okozhat.

 FIGYELEM: A termék használata olyan 
vegyszereket tartalmazó port hozhat létre, 
amely légúti vagy egyéb betegségeket okozhat. 
Ilyenek például a peszticidekben, rovarirtókban, 
műtrágyákban és herbicidekben található 
vegyületek.
Az expozíció veszélyei attól függnek, hogy 
milyen gyakran végez ilyen típusú munkát. 
Ezeknek a vegyi anyagoknak való kitettségének 
csökkentése érdekében dolgozzon megfelelően 
szellőző helyen és jóváhagyott biztonsági 
eszközökkel, például porvédő maszkokkal, 
amelyeket kifejezetten a mikroszkopikus 
részecskék szűrésére terveztek.

Jelmagyarázat
Az alábbiakban a szerszámmal használt szimbólumok 
találhatók.

voltok

egyenáram

készülék fordulatszáma

fordulatszám vagy ciklus egy perc alatt

Fontos biztonsági utasítások az 
akkumulátor-egységhez

1. Az akkumulátor használata előtt feltétlenül 
olvassa el az összes útmutatást és figyelmeztetést 
(1) az akkumulátor töltőjén, (2) az akkumulátoron 
és (3) az akkumulátort használó terméken.

2. Ne szedje szét az akkumulátort.
3. Ha az akkumulátor kitartása túl rövid, azonnal 

állítsa le a működést. Fennáll a túlmelegedés, az 
égési sérülések és a robbanás veszélye.

4. Ha az elektrolit a szemébe jut, mossa ki 
tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. 
Látásvesztés léphet fel.

5. Az akkumulátor egységén ne okozzon 
rövidzárlatot:
(1) Ne érintse meg a kapcsokat semmilyen 

vezető anyaggal.
(2) Ne tárolja az akkumulátort dobozban, amely 

egyéb fémtárgyakat tartalmaz, például 
szöget, érméket stb.

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 
esőnek.

 A rövidzárlatos akkumulátor túlmelegedést, 

égési sérüléseket és károsodást okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátort olyan 

helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50 
°C (122 °F) értéket.

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor se, ha 
az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. 
Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.

8. Ne tegye ki az akkumulátort ütéseknek vagy 
eséseknek.

9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A benne lévő lítium-ion akkumulátorokra 

a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok 
vonatkoznak. A harmadik felek általi kereskedelmi 
szállításkor a szállítási szolgáltatásokat, 
a különleges csomagolási és címkézési 
követelményeket be kell tartani.

 Az áruszállítás előkészítésekor konzultálni kell 
a veszélyes anyagok szakértőjével. Vegye 
figyelembe a részletes nemzeti előírásokat is. 
Ragassza le a nyitott érintkezőket szalaggal vagy 
fedje le őket, és csomagolja be az akkumulátort, 
hogy az ne mozduljon el a dobozban.

11. Tartsa be az akkumulátorok ártalmatlanítására 
vonatkozó helyi előírásokat.

12. Az akkumulátort csak a PULY által 
meghatározott termékekkel használja. Az 
elemek inkompatibilis termékekbe telepítése tüzet, 
túlmelegedést, robbanást vagy elektrolitszivárgást 
okozhat.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT.

 FIGYELEM: Csak eredeti PULY elemeket 
használjon. Nem eredeti PULY elemek vagy 
módosított elemek használata az akkumulátor 
felrobbanását, tüzet, sérüléseket és károkat okozhat. 
Továbbá a PULY garancia elvesztését okozza a PULY 
szerszámra és töltőre tekintve.

Tippek az akkumulátor maximális 
élettartamának fenntartásához
1. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen 

lemerülne. Mindig állítsa le a működést és 
töltse fel az akkumulátort, amikor alacsonyabb 
teljesítményt észlel.

2. Soha ne töltsön teljesen feltöltött akkumulátort. 
A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

3. Az akkumulátort 10 °C - 40 °C (50 °F - 104° F) 
környezeti hőmérsékletnél töltse fel. Töltés előtt 
hagyja a forró akkumulátort lehűlni.

4. Töltse fel az akkumulátort hosszú (több mint hat 
hónap) inaktivitás előtt.

FUNKCIÓ LEÍRÁSA

FIGYELEM: A szerszám működésének 
beállítása vagy ellenőrzése előtt mindig 
ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és 
az akkumulátor eltávolítva.
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Az akkumulátor be- és kiszerelése

 FIGYELEM: Az akkumulátor behelyezése 
vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki 
a szerszámot.

 FIGYELEM: Az akkumulátor behelyezése 
vagy eltávolításakor tartsa szorosan a szerszámot 
és az akkumulátort. Ha a szerszámot és az 
akkumulátort nem tartják erősen, akkor kicsúszhat 
a kézből, a szerszám és az akkumulátor megsérülhet 
és sérülést okozhat.

► 1. Gomb     2. Akkumulátor-egység

Az akkumulátor eltávolításához csúsztassa ki 
az akkumulátort a szerszámból az elülső gomb 
segítségével.
Az akkumulátor behelyezéséhez igazítsa az akkumulátor 
fülét a házban lévő horonyhoz, és csúsztassa a helyére. 
Csúsztassa be teljesen, így rögzítse egy csendes 
kattintással. Ha a gomb tetején piros jelzőfény látható, 
akkor nincs megfelelően rögzítve.

 FIGYELEM: Az akkumulátort ne installálja 
erővel. Ha az akkumulátor nem csúszik könnyen, 
akkor nincs megfelelően behelyezve.

Az akkumulátor fennmaradó 
kapacitásának feltüntetése

Csak jelzőfénnyel ellátott akkumulátorok esetén

► 1. Jelzőfények 2. Vezérlő gomb

Nyomja meg az akkumulátor vezérlőgombját, hogy 
jelezze az akkumulátor fennmaradó energiáját. 
A jelzőfények öt másodpercre kigyulladnak.

Jelzőfények

Fennmaradó 
kapacitás

Világít Nem 
világít Villog

75 % - 100 %

50 % - 75 %

25 % - 50 %

0 % - 25 %

Töltse fel az 
akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: A felhasználási körülményektől és 
a környezeti hőmérséklettől függően a jelzés kissé 
eltérhet a tényleges kapacitástól.

A fogantyú szögének beállítása

 FIGYELEM: A működés előtt mindig 
ellenőrizze, hogy a fogantyú a kívánt helyzetben 
van.

 FIGYELEM: Ne húzza le a fogantyú kioldó 
kart, amikor húzza az indítókapcsolót. Ne húzza 
meg az indítókapcsolót, amikor lehúzza a kart 
és elfordítja a fogantyút. Ezen utasítások be nem 
tartása a szerszám meghibásodásához vezethet.

A fogantyú szögét 0°, -90° vagy 90°-ra állíthatja jobbra 
vagy balra. A fogantyú szögének megváltoztatásához 
fordítsa el a fogantyút hátrahúzott biztosító gombbal, 
majd engedje el a biztosító gombot.

► 1. biztosító gomb
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Főkapcsoló funkció

 FIGYELEM: Az Ön biztonsága érdekében 
a szerszám biztosító karral van felszerelve, 
amely megakadályozza a szerszám véletlen 
bekapcsolását. SOHA ne használja a szerszámot 
egyszerűen a kapcsolókar megnyomásával 
és a kioldókapcsoló meghúzásával anélkül, 
hogy megnyomná a biztosító kart. MIELŐTT 
újból felhasználná a szerszámot, a megfelelő 
javítás érdekében javítást végeztesse hivatalos 
szervizben.

 FIGYELEM: SOHA ne rögzítse a rögzítőkart 
szalaggal vagy iktassa ki.

 FIGYELEM: Mielőtt behelyezné az 
akkumulátort a szerszámba, mindig ellenőrizze, 
hogy az indítókapcsoló és a kapcsolókar 
megfelelően működik, és állítsa “KI” állásba. 
A szerszám hibás kapcsolóval történő üzemeltetése 
az irányítás elvesztését és súlyos sérüléseket 
okozhat.

 FIGYELEM: Soha ne helyezze az ujját 
a kapcsolóra hordozás közben. A szerszám 
véletlenül bekapcsolhat és sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ne húzza a kapcsolót nagy 
erővel anélkül, hogy megnyomná a biztosítékkart. 
Ellenkező esetben a kapcsoló megsérülhet.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz bizonyos tétlenség után 
automatikusan kikapcsol.

A kioldó véletlenszerű elhúzódásának elkerülése 
érdekében a szerszám biztosítékkarral van felszerelve. 
A szerszám elindításához nyomja meg a kioldókart, 
majd nyomja meg a kapcsolókart és húzza meg 
a indítókapcsolót. A szerszám sebessége az 
indítókapcsoló lenyomásával arányosan növekszik. 
A leállításhoz engedje el a kapcsolót.

► 1. Indítókapcsoló biztosítéka    2. Indítókapcsoló

Elektromos fék
Az eszköz elektromos fékkel van felszerelve. Ha 
a szerszám tartósan nem áll le azonnal a kioldókapcsoló 
elengedése után, javíttasa meg azt a PULY szerviznél.

ÖSSZESZERELÉS

 FIGYELEM: Mielőtt bármilyen munkát végezne 
a szerszámon, mindig ellenőrizze, hogy a szerszám 
ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolítva.

 FIGYELEM: Az ollókés cseréjekor mindig 
használjon kesztyűt, hogy megakadályozza a kéz 
közvetlen érintkezését a késekkel.

MEGJEGYZÉS: Az ollókés cseréjekor 
ne távolítsa el a kenő zsírt a hajtókarról és 
a hajtóműről.

Ollókések felszerelése vagy 
eltávolítása

 FIGYELEM: Az ollókés eltávolítása vagy 
felszerelése előtt rögzítse a lista burkolatát.

 FIGYELEM: Ha lehetséges, ne használja 
a szerszámot nagyon meleg időben. A szerszám 
használatakor ügyeljen a fizikai állapotára.

 FIGYELEM: Vigyázzon, hogy vágás közben 
ne érintsen véletlenül fémkerítésekkel vagy más 
fémtárgyakkal. Az ollókés letörhet és sérülést okozhat.

 FIGYELEM: Vigyázzon, ne érintse meg 
a talajt az ollókéssel. A szerszám visszaüthet és 
sérülést okozhat.

 FIGYELEM: A túlzott nyújtózkodás 
a sövényvágóval a sövényre, különösen létráról, 
rendkívül veszélyes. Munka közben ne álljon ingatag 
vagy egyenetlen felületen.

MEGJEGYZÉS: Ne próbálja meg nyírni a 15 mm-
nél nagyobb átmérőjű ágakat.

MEGJEGYZÉS: Ne vágjon kiszáradt fákat vagy ha-
sonló kemény tárgyakat. A szerszám meghibásodhat.

MEGJEGYZÉS: Ne vágjon füvet vagy gyomot az 
ollókésekkel. Az ollókések beleakadhatnak a fűbe 
vagy a gyomokba.

Tartsa mindkét kezével a szerszámot, nyomja meg 
a kapcsolókart és húzza meg az indítókapcsolót, 
miközben lenyomja a reteszelő kart, majd mozgassa 
előre a szerszámot.
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Alapműveletnél döntse meg az olló pengét vágási 
irányba, és lassan és egyenletesen haladjon 3-4 
másodpercenként egy métert.

Ha egyenesen szeretné vágni a sövény tetejét, húzzon 
ki húrot a kívánt magasságban, és vágja meg ennek 
megfelelően.

KARBANTARTÁS

 FIGYELEM: Az ellenőrzés vagy karbantartás 
előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerszám ki van 
kapcsolva és az akkumulátor eltávolítva.

A termék BIZTONSÁGA és MEGFELELŐSÉGE 
érdekében minden javítást, beállítást és karbantartást 
csak hivatalos PULY szervizközpont végezhet, kizárólag 
az eredeti PULY alkatrészek felhasználásával.

Szerszám tisztítása
A szerszámot száraz ruhával vagy szappanos vízzel 
megnedvesített törlőkendővel vagy rongyal törölje le.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon benzint, 
hígítót, alkoholt stb. Ez elszíneződést, deformációt 
vagy repedést okozhat.

Ollókések karbantartása
Használjon alacsony viszkozitású olajat (gépi olajat 
vagy permetlézsírt) az ollókésekre a működés előtt vagy 
óránként egyszer.

A működés után távolítsa el a port az ollókés mindkét 
oldaláról drótkefével, törölje le ruhával és vigyen fel 
alacsony viszkozitású olajat (gépolaj vagy permetzsír) az 
ollókésekre.

MEGJEGYZÉS: Az ollókéseket ne mossa vízzel. 
Korrózió alakulhat ki, ami a szerszám károsodását 
okozhatja.

MEGJEGYZÉS: A szennyeződés és a korrózió 
a kések túlzott súrlódását és az akkumulátor 
élettartamának lerövidülését okozza.

Ollókések élesítése

MEGJEGYZÉS: Ha az ollókések élezés következ-
tében súlyosan deformálódnak, cserélje ki újakra.

1. Szerelje az akkumulátort a szerszámra.
2. Kapcsolja be és indítsa el a szerszámot úgy, hogy 

a felső és az alsó kések egymással szemben 
legyenek.
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3. Kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az 
akkumulátort.

4. Távolítsa el a csavart, majd távolítsa el az ágakat 
felfogó hátlapot.

► 1. Csavar     2. Ágakat felfogó hátlap

5. Állítsa be a reszelőt 45 °-ra és élesítse a felső kést 3 
irányból.

► (1) Reszelő     (2) 45°

 FIGYELEM: Az ollókés csiszolása előtt 
ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és 
az akkumulátor eltávolítva a szerszámból.

6. Helyezze a szerszámot fejjel lefelé, és távolítsa el 
a csorbulásokat az ollókésekből reszelővel.

► 1. Reszelő

7. Állítsa be a reszelőt 45 °-ra és élesítse az alsó kést 
3 irányból.

8. Helyezze a szerszámot vissza normális helyzetbe, 
és távolítsa el a csorbulásokat az ollókésekből 
reszelővel.

9. Rögzítse csavarral az ágakat felfogó hátlapot.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Termék megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………………

Típus/Modell: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gyári száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termék azonosításra alkalmas része(i)*: ..............………………………………………………………………..............……

*különösen de nem kizárólag, ha Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motor van beépítve

Kereskedő (eladó) neve, címe, aláírása és bélyegzője: ……………………………………………………………………………

Vásárlás (átadás) / üzembe helyezés dátuma: ………………………………………………………………………………………

Vásárlás (átadás) / üzembe helyezés helye: ……………………………………………………………………………………………

Forgalmazó adatai:
GARLAND distributor, s.r.o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Česká Republika
Adószám: CZ-60108461, Cégjegyzékszám: 60108461, 
Cégbejegyzés: Zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl.5276

I. A jótállással kapcsolatos általános feltételek
1. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új, tartós fogyasztási 
cikk termék(ek)re a GARLAND distributor s.r.o. az alábbi időre és feltételekkel vállal jótállást (garanciát):
•	 Scheppach,	Scheppach	Special	Edition,	Woodster,	DWT,	Kity	termék(ek)	Riwall,	Riwall	PRO	és	
GTM	Prfessional: 2 év gyártói garancia, amely további 2 évvel meghosszabbítható, amennyiben a fogyasztó 
a terméket garanciális szerviz felülvizsgálatra beszolgáltatja a vásárlás / üzembe helyezés időpontjától 
számított 24. (huszonnegyedik) hónap folyamán. A garanciális szerviz felülvizsgálattal kapcsolatos költségek 
a fogyasztót terhelik. A meghosszabbított garancia időtartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik 
a jogszabályban előírt 15 napos határidő. Amennyiben az érintett termék beépített Briggs&Stratton, 
Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral került értékesítésre, a termék motorjára értelemszerűen a 
Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler mindenkori jótállási feltételei vonatkoznak. 
•	 MWH	márkájú	kerti	bútorok: 3 év gyártói garancia 
•	 Palram	márkájú	üvegházak,	kerti	házak,	kocsibeállók	és	kerti	pavilonok:	10 év gyártói garancia
•	 Palram	márkájú	pergolák: 7 év gyártói garancia
• Minden további, fentebb fel nem sorolt GARLAND termékre 2 év gyártói garancia vonatkozik.
2. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos 
meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, ill. a napi használat során keletkező 
sérülésekre (pl. karcolások, horpadások stb.) a jótállás nem vonatkozik. Ugyancsak nem tartozik a jótállási 
javítási kötelezettségek körébe a termék üzembe helyezése, illetve a termék beállítása. A hosszú ideig és nem 
megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.
3. A nem fogyasztói szerződés keretében vásárolt, illetve professzionális vagy kölcsönzői célú 
felhasználásra szánt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új, tartós fogyasztási cikk termék(ek) esetén a vásárlás 
/ üzembe helyezés napjától számított 6 hónap kijavítási garancia vonatkozik a gyártási eredetű hibák 
kijavítására.

II.	 A	jótállási	idő	és	a	jótállás	érvényességi	területe
1. A jótállási határidő a jelen jótállási jegyen feltüntetett vásárlás napján a fogyasztási cikk fogyasztó 
részére történő átadásával, illetve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az években megállapított 
jótállási idő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha 
ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja 
munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.



2. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve 
azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen 
használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése 
újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba 
keletkezik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
3. A jelen jótállási jegy szerinti jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes. 

III.		 A	jótállás	érvényesítése
1. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy 
fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az 
új tulajdonos érvényesítheti. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan 
kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét 
nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés 
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az 
esetben a jótállási igény a számlával, ill. nyugtával érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás 
időpontja és a termék típusa. Ezen információk hiányában az érintet termék, illetve a vonatkozó jótállás és 
annak feltételei nem állapítható meg, így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet.
2. A fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti. 
Továbbá a fogyasztó a kijavítási igényét a GARLAND distributor s.r.o. által kijelölt, a jótállási jegyen 
feltüntetett szerviz szolgáltatóknál közvetlenül is érvényesítheti. A kijelölt szerviz szolgáltatók neve és címe a 
www.garland.hu honlapon is elérhető.
3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a fogyasztási 
cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a 
jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, 
ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forglmazó (Kereskedő) e 
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
4. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

IV.	 A	jótállási	igény	bejelentése	
1. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 
eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben 
érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. 
2. A fogyasztó a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a jelen jótállási 
jegy III.2 pontjában hivatkozott Gyártóhoz vagy Kereskedőhöz vagy szervizhez intézheti.
3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető 
része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

V.		 A	fogyasztót	a	jótállás	alapján	megillető	jogok 
1. A fogyasztó a Ptk. 6:159. §- fog rögzített szabályok szerint 
a) kijavítást VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; − VAGY 
b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, 
vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 
2. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható 



rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 
fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a 
kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt 
volt.
3. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az 
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 
4. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti. 
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható termék az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jelen jótállási jegy III.2 
pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz gondoskodik. 
6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon 
belül érvényesít csereigényt, a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő 
és/vagy szerviz köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikk már nincs készleten, úgy a teljes vételár 
visszatérítésre kerül. A jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy 
szerviz a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen 
tárolt adatokért vagy beállításokért. 
7. A jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz 
címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, az ezzel 
összefüggésben felmerült valamennyi költség azonban a fogyasztót terheli.

VI.	 Mentesülés	a	jótállási	kötelezettség	alól	
1. A teljesítés nem hibás, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát 
a vásárlás időpontjában ismernie kellett. A jótállási kötelezettség alóli mentesülést eredményez, ha 
bizonyításra kerül a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó, a Kereskedő vagy szerviz által, 
hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy 
egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából 
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját 
érdekében tartsa be.
2. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, valamint a 
jótállási határidőn belüli illetéktelen beavatkozás. Illetéktelen beavatkozásnak minősül minden olyan szerelés, 
karbantartás és/vagy egyéb olyan beavatkozás, amelyet nem a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott 
Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz végez el.

A KERESKEDŐ A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSEKOR KÖTELES A JÓTÁLLÁSI JEGYEN ÉS A TERMÉKEN LEVŐ TÍPUST 
ÉS GYÁRTI SZÁMOT EGYEZTETNI, A JÓTÁLLÁSI JEGYET A VÁSÁRLÁS / ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMÁNAK 
FELTÜNTETÉSÉVEL HITELESÍTENI (ALÁÍRÁS, BÉLYEGZŐ) ÉS AZT A VÁSÁRLÓNAK ÁTADNI. AZ IDŐSZAKOS 
FELÜLVIZSGÁLATOT, ILLETVE A JAVÍTÁST VÉGZŐ FORGALMAZÓ / KERESKEDŐ / SZERVIZ KÖTELES AZ 
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ BEJEGYZÉSEK, ILLETVE A JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK VONATKOZÓ 
ROVATAIT HIÁNYTALANUL ÉS PONTOSAN KITÖLTENI.



Időszakos 
ellenőrzés 

dátuma

Következő 
Időszakos 
ellenőrzés 

dátuma

Szerviz bélyegzője Elvégzett munkák

Javításra átvétel
 időpontja

Javítás időpontja Szerviz bélyegzője Meghibásodás és elvégzett munkák jeírása

Garanciális	javítások

Garanciális	szerviz	felülvizsgálat	bejegyzések
A garanciális szerviz felülvizsgálatokat kizárólag III.2 pontban hivatkozott Forgalmazó, Kereskedő vagy szerviz vége-

zheti és az ezekből adódó költségeket a fogyasztó viseli.

Kicserélésre került sor az alábbi napon (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………………………

Kicserélés során a fogyasztónak átadott új termék gyári száma: ………………………………………………………………………………

Kicsérélést végző vállalkozás neve, címe, bélyegzője, aláírás: …………………………………………………………………………………..


