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40 V akkumulátoros sövényvágó 

Modell: RAHT 5640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Cseh Köztársaság 



MŰSZAKI ADATOK 

Modell RAHT 5640 

Névleges feszültség 40 V DC 

Lineáris fordulatszám terhelés nélkül 1300 ford./perc 

A kés hossza 560 mm 

Vágásszélesség 22 mm 

Tömeg (az akkumulátormodul nélkül) 3,2 kg 

Hangnyomásszint 88,4 dB(A), K=3 dB(A) 

Garantált akusztikai teljesítményszint 92 dB(A) 

Rezgés 
Bizonytalansági tényező K = 1,5 m/s2 

2,5 m/s2 

Akkumulátormodul 
Lítium-ionos – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(nem tartozék) 

Akkumulátortöltő RAC 240 vagy RAC 540 (nem tartozék) 

Ezeket az utasításokat az akkumulátormodul és a töltő használati útmutatójával együtt kell 

olvasni. 

 

JELZÉSEK  

 

Biztonsági figyelmeztetés. 

 

Olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban leírt valamennyi biztonsági 

utasítást.  

 

Védőszemüveg/szemellenző, biztonsági sisak és fülvédő.  

 

Csúszásmentes, nagy teherbírású kesztyűt használjon. 

 

A gépet ne tegye ki esőnek.  

 

A kicsapódó tárgyak felpattanhatnak, és súlyos sérülést okozhatnak, vagy 

kárt tehetnek a közeli tárgyakban. Viseljen védőöltözetet és biztonsági cipőt. 

 

A nézelődőket tartsa biztonságos távolságban a géptől. 

 



 

A GÉP LEÍRÁSA 

 

 

 

 

 

  

1. Akkumulátormodul 

2. Hátsó fogantyú  

3. Indítókapcsoló 

4. Elülső fogantyú 

5. Vágókés  

6. Védőburkolat 

7. Az elülső fogantyú kapcsolója 

8. A fogantyú elforgását blokkoló gomb 
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9. Az indító biztosító gombja 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

Ez a sövényvágó sövény és bokrok otthoni környezetben történő vágására és nyírására való. 

A készülék nem kereskedelmi használatra készült. Nem alkalmas vállmagasság feletti 

vágásra. 

 

Az elektromos szerszámokra vonatkozó alapvető biztonsági utasítások 

FIGYELEM  

Olvassa el az összes biztonsági előírást és minden mellékelt utasítást. Az alábbi 

figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhöz vagy súlyos sérüléshez 

vezethet. Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbiekre. 

Az elektromos szerszám megnevezés az alábbi figyelmeztetésekben az Ön hálózaton 

keresztül (kábellel) vagy akkumulátorról táplált (tápkábel nélküli) elektromos szerszámára 

vonatkozik. 

1)  A munkaterület biztonsága 

a)  A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség és a sötét terek 
balesetveszélyesek. 

b)  Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, 
például olyan helyen, ahol gyúlékony folyadékok, gázok és por található. Az 
elektromos szerszámban szikra keletkezik, amitől ez a por vagy a gőzök 
meggyulladhatnak. 

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

2)  Elektromos biztonság 

a)  Az elektromos szerszámok 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 konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét. 

b)  Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl. csövek, radiátorok, 
villanytűzhely, hűtő. Itt fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha a teste földelve 
van. 

c)  Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha 
víz kerül az elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye. 

d)  Akadályozza meg a tápkábel sérülését. 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 tápkábel növeli az 
áramütés kockázatát. 

e)  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. 



f)  Ha az elektromos szerszámot nedves környezetben kell használnia, az 
áramkörben használjon áramvédőt (RCD). Az áramvédő (RCD) használata 
csökkenti az áramütés veszélyét. 

3)  Személyi biztonság 

a)  Ha az elektromos szerszámmal dolgozik, figyeljen oda, mit csinál, és használja 
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 figyelmetlenség is komoly is sérüléshez vezethet. 

b)  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. 

c)  Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. A tápforráshoz vagy 
az akkumulátorhoz való csatlakoztatás, elrakás vagy áthelyezés 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. Mielőtt az akkumulátorról táplált készüléket szállítja, vagy 
felügyelet nélkül hagyja, mindig vegye ki belőle az akkumulátort. 

d)  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. 

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

f)  Viseljen megfelelő öltözéket. Ne viseljen nyitott, laza ruhát. Haját, ruházatát és 
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözéket, ékszert vagy 
hosszú hajat a mozgó alkatrészek becsíphetik. 

g)  Ha a készülék elszívó és porgyűjtő szerkezettel van ellátva, ellenőrizze, hogy 
azok csatlakoztatva vannak-e, és megfelelően használhatók. A porgyűjtő 
használata csökkentheti a porral kapcsolatos kockázatokat. 

h)  Javasoljuk, hogy használjon biztonsági szemüveget, cipőt, fülvédőt és kesztyűt. 

4)  Az elektromos szerszám használata és karbantartása 

a)  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 való. 

b)  Ha az elektromos szerszám főkapcsolóját nem lehet be- és kikapcsolni, ne 
használja a szerszámot. Minden elektromos szerszám, amelynek a főkapcsolója 
működésképtelen, veszélyes, és meg kell javítani. 

c)  A szerszám beállítása vagy egy tartozék cseréje előtt, illetve ha a szerszámot 
nem használja, húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból, vagy vegye ki a 
szerszámból az akkumulátort. Ez a megelőző biztonsági intézkedés csökkenti az 
elektromos szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát. 

d)  Az elektromos szerszámot gyermekektől távol tárolja, és akadályozza meg, 
hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a kezelését vagy ezt az 
útmutatót. Az elektromos szerszám gyakorlatlan személy kezében veszélyes. 

e)  Tartsa karban az elektromos szerszámot. 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 sérült, használatba vétel előtt javíttassa meg. Sok 
baleset származik az elektromos szerszámok karbantartásának elmulasztásából. 

f)  A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles 
pengéjű vágószerszám kevésbé akadozik, és könnyebben kezelhető. 



g)  Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámtartókat stb. az 
utasításoknak megfelelően használja, és vegye figyelembe 
a munkakörnyezetet és a végzendő munkát. Az elektromos szerszám nem 
rendeletésszerű használata veszélyes lehet. 

5)  Az akkumulátoros szerszám használata és karbantartása 

a)  A töltést csak a gyártó által meghatározott töltővel végezze. Az a töltő, amely 
egy bizonyos típusú akkumulátormodulhoz jó, tüzet okozhat, ha más 
akkumulátormodulhoz használják. 

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

c)  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. 

d)  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. 

6)  Szerviz 

a)  Az elektromos szerszám javítását bízza szakemberre, és csak azonos 

pótalkatrészeket használjon. Így biztosítható az elektromos szerszám biztonsága. 

 

ÖSSZESZERELÉS ÉS KEZELÉS  

Az akkumulátor be- és kiszerelése 

A véletlen bekapcsolás és a sérülés megelőzése érdekében az akkumulátort mindig 

ki kell venni, ha a szerszámot nem használja. Ez nagyon fontos, ha a kések vagy egyéb 

mozgó alkatrész beállítását vagy karbantartását végzi. A szerszám elraktározásakor vagy 

szállításakor használja a késfedelet, hogy megelőzze a sérülést vagy meghibásodást.  

Behelyezéskor csúsztassa be az akkumulátort a sövényvágó felső részében levő 

akkumulátor-bölcsőbe, a bölcső bordáit igazítsa hozzá az akkumulátor vájataihoz, amíg  

a helyére nem kattan. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor biztonságosan rögzítve van-e. 

Az akkumulátor kivételéhez nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátormodul hátsó 

részén levő reteszt, és húzza ki az akkumulátort a sövényvágóból. 

     

A motor beindítása és leállítása  



Ez a sövényvágó kettős kapcsoló formájában biztonsági jellel van ellátva. A gépet 

nem lehet működésbe hozni, amíg nem aktiválják mind az elülső, mind a hátsó fogantyú 

kapcsolóját. SOHA ne próbálja kiiktatni ezt a biztonsági jelet leragasztással, vagy a kapcsolók 

összeerősítésével. 

 

A sövényvágó bekapcsolása 

A.  Távolítsa el a késfedelet. 

B. Működés közben a sövényvágót mindkét kezével tartsa. Egyik kezével engedje el az 

indító biztosítógombját és nyomja meg az indítókapcsolót, a másik kezével szorítsa meg 

az elülső fogantyút. 

 

A sövényvágó kikapcsolása: 

A.  Ha meg akarja állítani a sövényvágót, engedje el az elülső vagy a hátsó fogantyú 

kapcsolóját. 

B.  Szállítás vagy elraktározás előtt vegye ki az akkumulátormodult a sövényvágóból.  

 

 

Elfordítható fogantyú 

A. A sövényvágót mindkét kézzel tartsa, az egyik kézzel az elülső, a másikkal a hátsó 

fogantyúnál fogva. A hüvelykujjával nyomja hátra a fogantyú elforgatás biztonsági 

gombját, és fordítsa el a fogantyút. A fogantyú háromféle helyzetbe állítható, egyenes,  

90° balra és 90° jobbra. 

B.  Az elforgatás gomb elengedésével a fogantyút rögzíti a kiválasztott helyzetben. 

Indítókapcsoló 

Az indító biztosító gombja 

Z elülső fogantyú 

kapcsolója 



 

ÜZEMELTETÉS  

1.  Ne használja a sövényvágót vastag bokrokra. Ez elhajlíthatja és lassíthatja a gépet. 

  Ha a kés lelassul, dolgozzon kisebb lépésekben.   

 

2.  Ne próbáljon fatörzseket vágni, vagy 15 mm-nél vastagabb, illetve olyan ágakat, amelyek 

általában túl vastagok ahhoz, hogy beférjenek az ollóba. Vastag törzsek és ágak 

vágásához használjon kézifűrészt vagy gallyazókést. 

3.  Az élősövény síkja megőrzésének egyszerű módja, ha egy kötél mentén dolgozik. 

Feszítsen ki egy kötelet az élősövény mentén, kevéssel a tervezett vágási szint alatt. 

Nyírja le az élősövényt kevéssel a kötél felett.  

4.  Nyírja le az élősövény oldalát úgy, hogy kúpszerűen keskenyedjen felfelé (az élősövény 

alul valamivel szélesebb lesz, mint felül). Ez növeli az élősövény erejét, és lehetővé teszi, 

hogy a levelek több fényhez jussanak.  

 

5.  Ha a sövényvágó megakad, engedje el a kioldógombot, és állítsa meg a gépet. Mielőtt 

megpróbálná eltávolítani az akadályt, vegye ki az akkumulátormodult. 

6.  Ha a sövény tüskés vagy tövises, használjon kesztyűt. 

7.  Ha új sövényt nyír, nagy mozdulatokkal tegye, mintha seperne, így az ágak közvetlenül  

a sövényvágó kései közé kerülnek. A régebbi bokroknak vastagabb ágai vannak, ezek 

formázása könnyebb olyan mozdulatokkal, mint a vágás.  

90° 

90° 



 

 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

 

A SÖVÉNYVÁGÓ KARBANTARTÁSA 

1.  Minden használat után zsírozza meg a vágókéseket. 

2.  Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e meg vagy használódtak-e el a kések. 

3.  Mindig a gyártó pótkéseit használja. 

 

A KÉS ZSÍROZÁSA 

1.  Ha szeretné megkönnyíteni a vágást és meghosszabbítani a sövényvágó élettartamát, 

minden használat előtt zsírozza meg a sövényvágó késeit.  

2.  Zsírozás előtt vegye ki az akkumulátormodult, és helyezze a sövényvágót sima felületre.  

3.  A munkakés felső szalagjának szélére vigyen fel vékony rétegben gépolajat.  

4.  A kések zsírozása előtt mindig távolítsa el az akkumulátormodult, és soha ne zsírozza  

a mozgó késeket. 

 

TÁROLÁS 

1.  Elraktározás előtt mindig alaposan tisztítsa meg a sövényvágót. A sövényvágót száraz, 

jól szellőző helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá, és vegye ki az 

akkumulátormodult. Ne tartsa agresszív maró hatású anyagok, például kerti vegyszerek 

vagy útszóró só közelében. 

2.  Elraktározás előtt mindig szerelje fel a késfedelet a kések fölé. Ez megvédi a késeket  

a sérüléstől, és megakadályozza, hogy az éles kések sérülést okozzanak. 

 
3.  Az akkumulátorait hűvös, száraz helyen tárolja és töltse. A helyiség normál 

hőmérsékleténél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletek csökkentik az 

akkumulátormodul élettartamát. 

4.  Soha ne tárolja az akkumulátort lemerült állapotban. Várjon, míg az akkumulátor kihűl,  

és elraktározás előtt töltse fel. 

 

Akkumulátortöltő 



 

FIGYELMEZTETÉS: Ez a töltő 100-250 V tápfeszültséggel és AC 50-60 Hz frekvencián 

használható. 

Sérülés elkerülése érdekében a töltőt Riwall PRO 40 V-os akkumulátormodulok töltésére 

használja. Soha ne kísérelje meg nem tölthető akkumulátorok töltését. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Ha a töltő csatlakoztatva van az aljzatba, és egyik LED-es kontroll-lámpa 

sem világít, húzza ki, és ellenőriztesse a legközelebbi szakszervizben. Ne kísérelje meg a töltő 

használatát. 

 

Az állapotjelző kontroll-lámpák 

A LED-es kontroll-lámpák az üzemi állapotot és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. 

-  A LED folyamatosan pirosan világít - a töltő kész a töltésre, de nincs csatlakoztatva az 

akkumulátor. 

-  A LED zölden villog. Az akkumulátor töltődik. 

-  A LED folyamatosan zölden világít: Az akkumulátor teljesen feltöltött, és ki lehet venni. 

-  A LED pirosan villog: az akkumulátor meghibásodott vagy túlmelegedett. 

 

Az akkumulátor töltése 

-  Csatlakoztassa a töltőt 100-250 V AC aljzatba (normál háztartási feszültség). 

-  Tegye az akkumulátort a töltő vájataiba, és csúsztassa be, amíg nem lesz rögzítve  

a helyén. 

-  Az akkumulátor töltése közben a LED zölden villog. 

  Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-es kontroll-lámpa folyamatosan zölden 

világít. 

-  Nyomja meg és tartsa lenyomva a retesz gombját, és húzza ki az akkumulátort a töltőből 

A lítium-ionos akkumulátoroknál nincs memória effektus - a részleges feltöltés nem 

károsítja az akkumulátort. 

 

A töltő és az akkumulátor tárolása 

Hosszú távú tároláshoz javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort, és száraz helyen, 

10-25°C hőmérsékleten tárolja. 

-  A töltőt az akkumulátorral azonos körülmények között tárolja. Figyeljen rá, hogy semmilyen 

idegen tárgy, pl. fémforgács vagy egyéb tárgyak ne kerülhessenek a töltőbe  

a szellőzőnyílásokon keresztül. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag az ehhez a géphez kapott töltőt és akkumulátort használja. 

Akkumulátor 

Töltő 

LED 


