
 

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

REH 6261 RH 

Elektromos sövényvágó                               

 

 

Gyártó: 

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

  

A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. 

 

  



 

FŐ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA  

 
 1. Indítókapcsoló  

 2. Hátsó fogantyú  

 3. Elülső fogantyú  

 4. Biztonsági kapcsoló  

 5. Biztonsági fedél  

 6. Késlemez  

 7. Biztosító gomb  

 8. Tápkábel dugóval  

 9. Tápkábel-tartó 

 10. A késlemez burkolata  

 

2. MŰSZAKI ADATOK 

 

3. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT   

Ezt a sövényvágót csak sövények, cserjék és bokrok vágására lehet használni. A sövényvágó egyéb, ebben 

a kézikönyvben nem ismertetett használata károsíthatja a sövényvágót vagy súlyos sérülést okozhat a 

kezelő számára, ezért kifejezetten kizárt a rendeltetési céltól eltérő használata.  

 

VIGYÁZAT! Az Ön biztonsága érdekében kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást és az alapvető 

biztonsági utasításokat, mielőtt ezt a szerszámot használja. Elektromos szerszámát csak ezekkel 

együtt adhatja el más felhasználónak.  

 

  

Típus                          REH 6261 RH 

Feszültség, frekvencia 230–240 V, 50 Hz           

Teljesítményfelvétel 620 W 

Üresjárati fordulatszám 1 750 min-1  

Vágásszélesség 24 mm 

Munkahosszúság 610 mm 

Hangnyomásszint LpA 85,1 dB(A), K=3 dB(A) 

Akusztikai teljesítmény szintje LwA 95,6 dB(A), K=3 dB(A) 

Rezgés (elülső fogantyú)       ah = 3,59 m/s2, k = 1,5 m/s2 

Rezgés (hátsó fogantyú)  ah = 3,45 m/s2, k = 1,5 m/s2 



 

4. JELZÉSEK  

 

A hatályos EU irányelvek alapvető biztonsági előírásainak betartásával. 

 

II. osztály - Ez a berendezés kettős szigeteléssel rendelkezik, és ezért nincs 

szükség földelővezetékre. 

 

Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. 

 

Használjon védőszemüveget és fülvédőt. 

Viseljen biztonsági sisakot, mert a leeső tárgyak sérülést okozhatnak. 

 

A szerszámot ne tegye ki esőnek. 

 

Húzza ki a dugót a konnektorból. 

 

A kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak! Mindig tartson biztonságos távolságot. 

 

A felesleges anyagokat hasznosítsa újra, ne dobja a szemétbe. Minden 

szerszámot, tömlőt és csomagolóanyagot szét kell válogatni, el kell vinni a helyi 

újrahasznosítási központba, és úgy megsemmisíteni, hogy az ne veszélyeztesse a 

környezetet. 

 

5. AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  
Olvassa el az összes biztonsági előírást és minden utasítást. Az alábbi utasítások figyelmen kívül 

hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés lehet a következménye. 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.  

 

5.1 Munkaterület  

- A munkaterületnek tisztának és jól megvilágítottnak kell lennie. A rendetlen és a sötét környezet 

balesethez vezethet.  

- 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.  

- Az elektromos szerszám használata közben tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket és más 

személyeket. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a kontrollt a készülék felett.  

5.2 Elektromos biztonság  

- Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a típuscímkén feltüntetett feszültségnek.  

- 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 konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.  



 

- Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl. csövek, radátorok, tűzhelyek, hűtők. Itt 

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

- Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos 

szerszámba, megnő az áramütés veszélye.  

- 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.  

- 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.  

- Ha nedves környezetben kénytelen dolgozni az elektromos szerszámmal, áramvédővel (RCD) ellátott 

tápforrást használjon. Az áramvédő (RCD) használata csökkenti az áramütés veszélyét.  

 

5.3 Személyi biztonság  

- 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.  

- Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelően használt 

védőeszközök, mint a porvédő maszk, a csúszásmentes lábbeli, a védősisak vagy a fülvédő csökkentik a 

sérülés veszélyét.  

- Előzze meg a véletlen bekapcsolást. A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a 

kapcsoló kikapcsolt állásban van. Az elektromos szerszámok ujjal a kapcsolón, vagy bekapcsolt 

szerszámok hordozása balesetet okozhat.  

- 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.  

- Ne akadályozza magát. Mindig álljon stabilan és biztonságosan. Így váratlan helyzetekben jobban tudja 

kezelni az elektromos szerszámot.  

- 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.  

- Ha a szerszám fel van szerelve egy szívó- és gyűjtőkészülék csatlakoztatására, ellenőrizze, hogy 

megfelelően van-e csatlakoztatva és használva. Ezen eszközök használata csökkentheti a porral 

kapcsolatos veszélyeket.  

 

5.4 Az elektromos szerszám használata és karbantartása  

- 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.  

- 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.  

- Beállítás, tartozékcsere vagy az elektromos szerszám eltárolása előtt húzza ki a csatlakozót a 

tápforrásból. Ez a megelőző biztonsági intézkedés csökkenti az elektromos szerszám véletlen 

bekapcsolásának kockázatát.  

- 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.  

- 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 megsérült, a további használat előtt 

gondoskodjon megjavításáról. Sok baleset származik az elektromos szerszámok elégtelen 

karbantartásából.  

- Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles pengéjű vágószerszám 

kevésbé akadozik, és könnyebben kezelhető.  

- Az elektromos szerszámot, tartozékokat, késeket stb. ezen útmutatóval összhangban, az adott 

elektromos szerszám típusának megfelelő módon használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket 

és a végzendő munkát. Az elektromos szerszám nem rendeletésszerű használata veszélyes helyzethez 

vezethet.  

 

5.5 Karbantartás és szerviz  

- Az elektromos kéziszerszám karbantartását bízza megfelelő képzettségű személyre, csak azonos 

pótalkatrészeket használva. Így biztosítható az elektromos szerszám biztonsága. 

- Ha a tápkábel sérült, a gyártóval, annak szerviztechnikusával vagy egy megfelelő képesítéssel 

rendelkező szakemberrel ki kell cseréltetni.  

 

6. A SÖVÉNYVÁGÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI 

FIGYELMEZTETÉSEK  
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 sövényvágóval végzett munka közben 

egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly is sérüléshez vezethet.  

- A sövényvágót a fogantyújánál fogva helyezze át, és ügyeljen rá, hogy a kések ne legyenek mozgásban. 

A sövényvágó szállításakor vagy elraktározásakor mindig helyezze fel a késlemezre a védőtokot. A 

sövényvágó helyes kezelése megakadályozza, hogy a vágókés sérülést okozzon.  

- Tartsa távol a tápkábelt a vágási területtől. Működés közben a tápkábelt elbújhat a sövényben, és 

véletlenül az olló elvághatja.  

- Az elektromos szerszámot csak a szigetelt felületein fogja, mert a sövényvágó kései rejtett elektromos 

vezetőkkel vagy a gép saját tápkábelével érintkezhetnek. Ha a sövényvágó kései élő vezetékkel 

érintkeznek, az elektromos szerszám nem szigetelt részei is élővé válhatnak, és a szerszám kezelője 

áramütést szenvedhet.  

- Használjon fülvédőt.  

- Azt javasoljuk, hogy használjon 30 mA vagy annál kisebb kioldási maradékáramú-készüléket.  

- A sövény vágásakor ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olyan tárgyakkal, mint például a huzalkerítések 

vagy más kerítések. Ebben az esetben a munkalemez megsérülhet.  

- Mindkét kezével tartsa szorosan a sövényvágót. Tartsa egyik kezét a hátsó fogantyún, a másik kezét 

pedig az elülső fogantyún. A hüvelykujját és az ujjait szorosan fonja a fogantyúk köré.  

 

7. HASZNÁLAT  
7.1 A szerszám beindítása  

- Bekapcsolás: egyidejűleg nyomja meg az indítókapcsolót (1) és az elülső fogantyú (3) kapcsolóját.  

- Kikapcsolás: Engedje el az egyik kapcsolót.  



 

- A mechanikus pengefék azonnal leállítja a késeket 0,5 másodpercen belül. A felső szellőzőnyílásokban 

megjelenő kis villanás normális nem veszélyezteti önt sem a szerszámot.  

 

7.2 Sövények vágása  

A munka megkezdése előtt válassza ki a 16 mm-nél nagyobb átmérőjű ágakat, és távolítsa el őket nagy 

ollóval. A trapéz alakú vágás megfelel a növények természetes növekedésének, optimális 

sövénynövekedést eredményezve.  

- Először vágja le az oldalsó részeket alulról felfelé. A felső vágás megadja a sövénynek a kívánt formát, 

akár egyenes vízszintes, akár tetős vagy lekerekített forma.  

- A biztonsági kések keresztirányban vannak lekerekítve, és a váltakozó vágófogak csökkentik a 

sérülések kockázatát. A kiegészítő ütésvédelem megakadályozza a kellemetlen visszaütést, amikor a 

kések érintkezésbe kerülnek a kerítéssel, a fallal stb.  

- Ha a kések megakadnak vagy elakadnak, azonnal állítsa le a motort, húzza ki a dugót a konnektorból, 

és távolítsa el a kések elakadását okozó tárgyat.  

- Vigyázat! Fém akadályok, például kerítések stb., a kések megsérülését okozhatják.  

- Mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel ön mögött van, és a sövény vágását kezdje a fali 

aljzathoz legközelebb eső ponton. Ezért a munka megkezdése előtt tervezze meg a vágási folyamat 

irányát.  

 

7.3 Forgó hátsó fogantyú  

- A szerszám hátsó fogantyúja 5 helyzetbe állítható: +90°, +45°, 0°, -45° és -90° a jobb ergonómia 

biztosítása érdekében vertikális vágási helyzetben.  

 

VIGYÁZAT! 

A művelet közben ne működtesse a ki/be kapcsolót! 

 

A következőképpen járjon el: 

1. Kapcsolja ki a szerszámot. 

2. Nyomja le a biztosító gombot （7） majd állítsa a hátsó fogantyút a kívánt helyzetbe, amíg a 

reteszelő gomb helyesen nem rögzül. 

3. Miután a hátsó fogantyú megfelelően rögzült a helyén, folytathatja a munkát. 

 

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  

 Figyelmeztetés! Szerszám használata előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.  

- A munka megkezdése előtt rendszeresen ellenőrizze a szerszámot.  

- Mielőtt újrakezdené a munkát, a sérült késeket javíttassa meg vagy cseréltesse ki szakemberrel.  

- Minden nyírás után tisztítsa meg egy puha kefével a késlemezt, törölje le olajban megnedvesített 

ronggyal, és permetezze le egy vékony réteg védőolajjal.  

- A motorház szellőző nyílásait mindig tisztán tartsa.  

- Soha ne tisztítsa, és ne permetezze ezt a szerszámot vízzel. A motorházat csak nedves ruhával tisztítsa, 

soha ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket! Ezek az anyagok károsíthatják a szerszám 

műanyag részeit. Végül óvatosan szárítsa meg a motorházat.  

- Tárolja ezt a szerszámot a mellékelt védőborítással.  

- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.  

 

9. TÁROLÁS 



 

Puha kefével és ruhával teljesen tisztítsa meg az olló felületét. Ne használjon vizet, oldószert vagy 
súrolószert. Távolítson el minden szennyeződést, amely a szerszámra ragadt, különös tekintettel a motor 
szellőzőnyílásaira. 
Tárolja ezt a sövényvágót száraz helyen, gyermekektől elzárva. Ne helyezzen más tárgyat a szerszámra. 

 

10. MEGSEMMISÍTÉS 
Elektromos szerszámot ne dobjon ki a háztartási hulladék közé! A használt elektromos és 

elektronikai berendezések megsemmisítésére vonatkozó 2012/19/EK európai irányelv és 

ennek nemzeti törvényekbe foglalt változata szerint a már nem használható elektromos 

szerszámokat külön kell összegyűjteni, és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon 

kell megsemmisíteni. 

Soha ne dobja a folyékony maradványokat a háztartási hulladékba. Ezeket külön kell 

összegyűjteni és környezetbarát módon megsemmisíteni. 

 

11. HIBAELHÁRÍTÁS 
Vigyázat: A hibaelhárítás megkezdése előtt állítsa le a szerszámot, és húzza ki a hálózati csatlakozót a 

konnektorból. 
Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás 

A sövényvágó nem 

működik 

Az elektromos kéziszerszám nincs 

csatlakoztatva 

Hibás hálózati aljzat 

Hibás biztosíték 

 

Ellenőrizze, hogy van-e áram az 

áramellátó rendszerben 

Próbáljon ki egy másik aljzatot, és szükség 

esetén cserélje ki a hálózati csatlakozót 

Ellenőrizze a tápkábelt, szükség esetén 

cserélje ki (lépjen kapcsolatba az eladóval) 

Cserélje ki a biztosítékot 

A sövényvágó 

szakadozva működik 

Sérült elektromos kábel 

Hibás belső kontaktus 

A be-/kikapcsoló sérült 

Ellenőrizze a tápkábelt, szükség esetén 

cserélje ki (lépjen kapcsolatba az eladóval) 

Lépjen kapcsolatba az eladóval 

A motor megy, de a 

kések nem mozognak 

 

Belső meghibásodás 

 

Lépjen kapcsolatba az eladóval 

Kések túlmelegednek Tompa kések 

A késen vágások vannak 

Túlzott súrlódás a nem megfelelő 

kenés miatt 

Élesítse meg a késlemezt  

Ellenőrizze a késlemezt 

Kezelje kenő spray-vel 

 


