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Az eredeti használati útmutató fordítása 

REH 5045 

Elektromos sövényvágó                             

 

 

 

Gyártó: 

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

  

A szerszám használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót! 
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Jelmagyarázat 

 

Az elektromos hulladékok ne kerüljenek a háztartási hulladék közé! Kérjük, hogy ha van erre 

lehetőség, adja le újrahasznosítás céljából. Ez ügyben forduljon az illetékes hivatalhoz vagy 

az eladóhoz. 

 

II. osztály - szerszámok 

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt dolgozni kezd  

a szerszámmal 

 
Megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági szabványainak.  

 

Azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózatból, ha a vezeték megsérült vagy elvágták. 

 

Ne tegye ki esőnek. 

 

Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások 

 IGYEEEE  llvassa el valamennyi iiztonsági és használati utasttást  Ezek figyelmen kívül 

hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 

Tegye el az útmutatót arra az esetre, ha későii kérdései merülnének fel  

Az „elektromos szerszám“ megnevezés olyan szerszámokra vonatkozik, amelyek elektromos hálózathoz 

csatlakoztatva, vagy akkumulátorról (vezeték nélkül) működnek. 

 

1)  unkahelyi iiztonság 

1. A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágttva  A rendetlenség és a nem megfelelően 
megvilágított munkaterület balesetet okozhat. 

2. Az elektromos szerszámot ne használja roiianásveszélyes környezetien, ahol gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok találhatók  Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, 
amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket. 

3. Az elektromos szerszám használata közien tartsa távol a gyermekeket és más személyeket  Ha 
elvonják a figyelmét, elveszítheti a kontrollt az elektromos szerszám felett. 

 

2) Elektromos iiztonság 

1. Az elektromos szerszám csatlakozójának illeszkednie kell az aljzatia  A csatlakozót 
semmiképpen sem szaiad módosttani  Védőföldeléssel ellátott elektromos szerszámokat ne 
használjon adapter csatlakozóval  A változtatás nélküli csatlakozó és a hozzá illeszkedő aljzat 
csökkenti az áramütés kockázatát. 
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2. Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl  cső, fűtőtest, tűzhely vagy hűtőszekrény  
Fokozott az áramütés kockázata, ha a teste földelve van. 

3. Az elektromos szerszámokat óvja az esőtől és a nedvességtől  Ha egy elektromos szerszám 
belsejébe víz kerül, az növeli az áramütés veszélyét. 

4. Ne használja a káielt a rendeltetésétől eltérő módon, az elektromos szerszám húzásához, 
felakasztásához, vagy a csatlakozó kihúzásához az aljzatiól  Óvja a káielt a hőtől, olajtól, éles 
szegélyektől és a szerszám mozgó részeitől  A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az 
áramütés veszélyét. 

5. Ha az elektromos szerszámmal a szaiadian dolgozik, csak kültéri használatra alkalmas 
hosszaiittó káielt használjon  A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel csökkenti az 
áramütés veszélyét. 

6. Ha az elektromos szerszám nedves környezetien való használata elkerülhetetlen, használjon 
áram-védőkapcsolót  Áram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés veszélyét. 

 

3) Személyi iiztonság 

1. Ha elektromos szerszámmal dolgozik, legyen óvatos, figyeljen oda arra, amit csinál  Ne 
használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása 
alatt áll  Elektromos szerszám használata közben akár egy óvatlan pillanat is súlyos sérüléshez 
vezethet. 

2. Használjon személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget  Ha személyi 
védőfelszerelést használ, pl. – az elektromos szerszám jellegétől és alkalmazásától függően – porvédő 
maszkot, csúszásmentes biztonsági lábbelit, védősisakot vagy fülvédőt visel, azzal csökkenti az 
áramütés veszélyét. 

3. Vigyázzon, nehogy a szerszám véletlenül működésie lépjen  Yyőződjön meg róla, hogy az 
elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt az áramellátáshoz és/vagy az akkumulátorhoz 
csatlakoztatja, felemeli vagy elmozdttja  Ha az elektromos szerszám szállítása közben az ujját 
a kapcsolón tartja, vagy az elektromos szerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az 
áramellátáshoz, az balesetet idézhet elő. 

4. Az elektromos szerszám iekapcsolása előtt távolttsa el a ieállttásra szolgáló szerszámokat 
vagy csavarkulcsokat  Egy forgó alkatrészben levő szerszám vagy kulcs sérülést okozhat. 

5. Kerülje a normálistól eltérő testtartást  Ügyeljen rá, hogy staiilan álljon, és mindig tartsa meg 
az egyensúlyát  Ezáltal váratlan helyzetekben jobban az ellenőrzése alatt tudja tartani az elektromos 
szerszámot. 

6. Viseljen megfelelő ruhát  Ne viseljen iő ruhát vagy ékszert  A haját, a ruháját és a kesztyűjét 
tartsa távol a mozgó alkatrészektől  A laza ruhadarabok, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat 
a mozgó alkatrészekbe. 

7. Ha lehetséges porelsztvó vagy felfogó eszköz felszerelése, győződjön meg róla, hogy az 
csatlakoztatva van és megfelelően használható  Porelszívó használata csökkentheti a por által 
okozott veszélyt. 

 

4) Az elektromos szerszám használata és kezelése 

1. Ne terhelje túl a szerszámot  A munkához a megfelelő elektromos szerszámot használja  
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban tud dolgozni a megadott 
teljesítménytartományban. 

2. Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek sérült a kapcsolója  Az olyan elektromos 
szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani. 

3. Húzza ki a csatlakozót az aljzatiól, és/vagy vegye ki az akkut, mielőtt a szerszámon valamilyen 
ieállttást végez, alkatrészt cserél, vagy az elektromos szerszámot elteszi  Ez az óvintézkedés 
megakadályozza, hogy az elektromos szerszám véletlenül beinduljon. 
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4. A használaton ktvüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja  Ne engedje, hogy 
az elektromos szerszámot olyan személy használja, aki nem ismeri a használatát, vagy nem 
olvasta el ezt az útmutatót  Az elektromos szerszámok tapasztalatlan személy kezében veszélyesek. 

5. Yondosan tartsa karian az elektromos szerszámokat  Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek 
kifogástalanul működnek-e, és hogy nincsenek-e törött, vagy olyan módon sérült alkatrészek, 
ami iefolyásolja az elektromos szerszám működését  Az elektromos szerszám használata előtt 
javtttassa meg sérült alkatrészeket  Sok baleset a nem megfelelően karbantartott elektromos 
szerszám miatt történik. 

6. A vágóeszközöket tartsa mindig élesen és tisztán  Az éles, gondosan karbantartott vágóeszközök 
kevésbé akadnak be és könnyebben haladnak. 

7. Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a használt szerszámokat, sti  ezen útmutatónak 
megfelelően használja  Használat közien vegye figyelemie a munkakörülményeket és az 
elvégzendő feladatot  Az elektromos szerszámok rendeltetéstől eltérő használata veszélyes 
helyzeteket okozhat. 

 

5) Szerviz 

1. Az elektromos szerszám javttását mindig szakképzett szerelőre itzza, aki eredeti pótalkatrészeket 
használ  Így garantálható, hogy az elektromos szerszám továbbra is biztonságos marad. 

A sövényvágóra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések 

1. Valamennyi testrészét tartsa távol a vágókéstől  Ne ktsérelje meg a levágott ágakat eltávolttani, vagy 

a vágni ktvánt anyagot megfogni, ha a kés mozog  A ieszorult ágakat csak a gép kikapcsolása után 

távolttsa el  A sövényvágó használata közben akár egy óvatlan pillanat is súlyos sérüléshez vezethet. 

2. A sövényvágót csak leállttott késsel, a fogantyújánál fogva szállttsa  A sövényvágó szállttása vagy tárolása 

közien mindig helyezze fel a védőiurkolatot  A szerszám óvatos használata csökkenti a kés által okozott 

sérülés veszélyét. 

3. A káielt tartsa távol a vágási területtől  A munka során a kábelt eltakarhatja a bozót, és véletlenül elvághatja. 

4. Az elektromos szerszámot a szigetelt fogantyúnál fogva tartsa, mivel a vágókés érintkezésie kerülhet 

a hálózati káiellel  Ha a vágókés feszültség alatt levő vezetékkel érintkezik, a készülék fémből készült részei 

feszültség alá kerülhetnek, ami áramütést okozhat. 

5. Viseljen fülvédőt. 

6. Ajánlott max. 30 mA kioldási áramerősségű hibaáram eszköz használata. 

7. Vágás közben ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más tárgyakhoz, pl. drótkerítéshez vagy növénytámaszhoz. Ez 

kárt okozhat a késtartó rúdban.  

8. Mindig két kézzel, erősen tartsa a sövényvágót, egyik kezével a hátsó, másikkal az első fogantyút fogja. Az ujjaival 

teljesen fogja át a fogantyúkat.  

  aradék kockázat 

Ha ezt az elektromos szerszámot az előtrásoknak megfelelően kezeli, akkor is van iizonyos 
maradék kockázat  Az elektromos szerszám felépttéséiől és kivitelezéséiől adódóan az aláiii 
veszélyek léphetnek fel: 

1. Tüdőkárosodás, ha nem visel megfelelő porvédő maszkot. 

2. Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő fülvédőt. 

3. A kéz és a kar rezgéséből adódó egészségkárosodás, ha a szerszámot hosszabb időn keresztül 
használja, vagy nem megfelelően vezeti és tartja karban. 
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Iigyelem! Ez az elektromos szerszám a működése közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező 
bizonyos körülmények között befolyásolhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos, akár 
halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal 
rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az implantátum gyártójával, mielőtt a gépet használják. 

Műszaki adatok 

 odell 
Névleges feszültség 

Névleges frekvencia 

Teljesttmé

nyfelvétel 

A vágás 

hossza 

Vágási 

kapacitás 

REH 5045 230-240V，50HZ 500W 450 mm 16 mm 

 

Zajvédelmi és rezgés-információk: 

 REH 5045  

Hangnyomásszint LpA 90,95 dB(A) 

Bizonytalanság KpA 3 dB 

Hangteljesítményszint LWA 98,91 dB(A) 

Bizonytalanság KWA 3 dB 

Az előírások szerinti zajterhelés 

A-értékű hangteljesítményszint 

LWA 

102 dB(A) 

Rezgés ah  - fő fogantyú:        4,345 m/s2 

           - Segédfogantyú: 3,707 m/s2 

Bizonytalanság K 1,5 m/s2 

 

 

A zajszint és a rezgés értékeinek mérése az EN 60745-1 und EN 60745-2-15 szabványoknak megfelelően 

történt. 

 Az elektromos szerszám használata közien viseljen fülvédőt! 

A megadott rezgéskibocsátási érték mérése szabályozott vizsgálati eljárással történt, és lehetővé teszi az 
elektromos szerszámok egymással való összehasonlítását. A megadott rezgéskibocsátási érték a kitettség 
bevezető becsléséhez is felhasználható.  

Figyelem:  

A rezgéskibocsátási érték az elektromos szerszám tényleges használata során a megadott értéktől eltérhet, 
a szerszám használatának módjától függően. A kiszolgáló személy védelme érdekében a tényleges 
működési körülmények során esetlegesen felmerülő kitettség felmérésén alapuló biztonsági 
intézkedéseket kell tenni (eközben figyelembe kell venni az üzemelés minden időszakát, pl. azokat az 
időszakokat, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és azokat, amikor ugyan bekapcsolt 
állapotban van, de terhelés nélkül fut). 
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Az alkatrészek leírása 

 

1. Élvédő 

2. Vágókés 

3. Kézvédő 

4. Elülső fogantyú be-/kikapcsolóval  

5. Hátsó fogantyú be-/kikapcsolóval 

6. Kábel-tehermentesítő 

7. Hálózati kábel és csatlakozó 

8. Rögzítőcsavar 

 

 

 

Alkalmazási terület 

A sövényvágó csak sövények, bokrok és díszcserjék vágására és visszametszésére szolgál. Mindennemű 

egyéb használat, amelyet ez az útmutató kifejezetten nem engedélyez, kárt okozhat a szerszámban, és 

komoly veszélyt jelenthet a használójára nézve. 

A gép használatba vétele előtt 

Csatlakoztatás 

A sövényvágó csak egyfázisú váltakozó áramhoz csatlakoztatható. Győződjön meg róla, hogy a hálózati 

feszültség megfelel a típuscímkén szereplő adatoknak. Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelő 

hosszabbító kábel csatlakozójába. Csináljon egy hurkot, dugja át a hátsó fogantyú nyílásán, és akassza fel 

a kábel-tehermentesítőre (6). 

 

A kézvédő felszerelése 

A mellékelt kézvédőt erősen rögzítse két csavarral a sövényvágó két oldalára. 
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A gép üzembe helyezése 

Iigyelem! A gépet csak az 'Alkalmazási terület' c  fejezetien letrt célra használja  

 

Be-/kikapcsolás 

Bekapcsolás: Nyomja meg mindkét kezével egyszerre a hátsó fogantyún és az elülső fogantyún levő be-

/kikapcsolás gombot (4 és 5). 

Kikapcsolás: Engedje el a (4) és az (5) kapcsoló valamelyikét. 

A késfék 0,5 mp-en belül leállítja a késeket. A szellőzőnyílás környékén előforduló kis szikrák nem 

jelentenek veszélyt a gépre nézve. 

 

Sövényvágás 

- A munka megkezdése előtt válassza ki a 20 mm-nél nagyobb átmérőjű ágakat, és ezeket vágja le 

metszőollóval.  

- A trapéz formájú vágás megfelel a fák természetes növésének, és sövények számára optimális. 

- Először a sövény oldalát vágja le, a talajtól felfelé haladva. A felső részt vágja a kívánt formára, 

egyenesen - vízszintesen, tető alakban, vagy lekerekítve. 

- A biztonsági késen a vágófogak oldala lekerekített és lépcsőzetes, hogy csökkentse a sérülésveszélyt. 

A plusz ütközésvédő megakadályozza a kellemetlen visszacsapást, ha a kések falhoz, kerítéshez, stb. 

érnek. 

- Ha a kést valamilyen tárgy beszorítja vagy megakasztja, azonnal állítsa le a motort, húzza ki 

a csatlakozót, és távolítsa el az akadályozó tárgyat. 

- Figyelem! Fémtárgyak, mint pl. kerítés, stb. kárt okozhatnak a vágókésekben. 

- Mindig ügyeljen rá, hogy a hosszabbító kábel a háta mögött legyen, és hogy a sövényvágást a hálózati 

aljzathoz legközelebbi pontnál kezdje el. Innen kiindulva, a munka megkezdése előtt tervezze meg a 

haladási irányt. 

Karbantartás és gondozás  

- Minden ellenőrzés és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. 

- Rendszeresen ellenőrizze a gépet, mielőtt dolgozni kezd vele.  

- A sérült vágókéseket képzett szakembernek meg kell javítania vagy ki kell cserélnie, mielőtt a gépet 

beindítják. 

- Minden vágás után tisztítsa meg a vágókést egy puha kefével és folyékony kenőolajba mártott 

ronggyal, és permetezzen rá vékony rétegben folyékony védőolajat. 

- A motorházon levő szellőzőnyílásokat tartsa tisztán. 

- Soha ne tisztítsa a szerszámot vízzel, és vigyázzon, hogy ne szökjön rá víz. A motorházat csak nedves 

ronggyal tisztítsa, ne használjon tisztító- vagy oldószereket! Ezek károsíthatják a gép műanyag 

alkatrészeit. Végül gondosan törölje szárazra a motorházat.  

- A gépet a mellékelt élvédőt felhelyezve tárolja. 

- Megsemmisítés 

- Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív 

gyűjtésére és elkülönítésére vonatkozó jelöléssel (WEEE) van ellátva. Ez azt jelenti, 

hogy ennek a szerszámnak a megsemmisítése és szétszerelése során feltétlenül be kell 

tartani a 2002/96/EK irányelv előírásait, ezáltal csökkenthetők a környezetre gyakorolt 
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kedvezőtlen hatások. 

- Részletes információkért forduljon a helyi vagy a regionális közigazgatási hatósághoz. 

- Az olyan elektronikai termékek, amelyeket nem adtak le és nem a megfelelő módon szelektáltak, 

károsanyag-tartalmuk miatt veszélyeztethetik a környezetet és az emberek egészségét. 

 


