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Típus  RET 3275   

Feszültség: 230V, 50 Hz      

Áramfogyasztás 750 W  

Üresjárati fordulatszám: 380min-1 

Munkaszélesség 32 cm 

Kultivátorfogak átmérője 20,5 cm 

Hangnyomásszint, LpA 79dB(A)  k=3 dB(A)   

Hangteljesítményszint, LwA 93 dB(A)   k=3 dB(A)   

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás  L=1,153 m/s2, R=1,158 m/s2, K = 

1,5 m/s2 

Zaj/Súlyozott effektív rezgésgyorsulás adatai 

Az EN 709 szabvány szerint meghatározott hangértékek. 

 

Súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékek (a három vektor összege) az 709 

szabvány szerint vannak meghatározva. 

: 

A jelen tájékoztató lapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulás az EN 

709 szabványban meghatározott egységesített teszt alapján van mérve, és így 

egyik szerszámnál mért értékek másik szerszámnál mért értékekkel 

összevethetők. 

Az érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség 

mértékének előzetes becsléséhez is. 

 

A megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték a szerszám főbb 

alkalmazásaira vonatkozik. Ha viszont más alkalmazásokra, más 

tartozékokkal használják, vagy nincs megfelelően karbantartva, a súlyozott 

effektív rezgésgyorsulás a megadott értéktől eltérhet. Ettől jelentősen 

megemelkedhet a kezelőnek a munkavégzés teljes időtartama alatti kitettségi 

szintje. 

 

A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének becslésekor 

azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van 

kapcsolva, vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek vele 

munkát. Ettől jelentősen csökkenhet a kezelőnek a munkavégzés teljes 

időtartama alatti kitettségi szintje. 

 

További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt a 

súlyozott effektív rezgésgyorsulás hatásától, például: a szerszám és 

tartozékainak karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus 

megszervezése. 

 

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 

 



A szimbólumok azért szerepelnek a kézikönyvben, hogy felhívják a kezelő 

figyelmét a lehetséges veszélyekre. A biztonsági szimbólumokat és az őket 

kísérő magyarázatokat tökéletesen meg kell érteni. A figyelmeztetések 

önmagukban nem szüntetik meg a veszélyeket, és nem pótolják a balesetek 

elkerülése érdekében megteendő helyes intézkedéseket. 

 

Ez a szimbólum a biztonsági magyarázat előtt azt jelzi, hogy vigyázat, 

figyelmeztetés vagy veszély. Ha ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja, 

önmagát és másokat baleset veszélyének teszi ki. Sérülés, tűz vagy áramütés 

veszélyének korlátozása érdekében mindig tartsa be a megadott ajánlásokat. 

 

Olvassa el a kezelési kézikönyvet. 

A szerszám használata előtt nézze meg ebben a kézikönyvben a vonatkozó 

fejezetet. 

   

Megfelel az európai szabványoknak. 

 

Ez a II. osztály szimbólum azt jelzi, hogy a termék helyesen van szigetelve. 

Ezért ezt a gépet nem kell földelni. 

 
Fröccsenésálló. 

 

Viseljen hallásvédőt.  

      

Viseljen védőszemüveget. 

 



 
Elrepülő részecskék miatti sérülés veszélye! Mindig tartson kellően biztonságos 
távolságot. Óvakodjon az elrepülő tárgyaktól. A közelben tartózkodók géptől legalább 15 
méterre legyenek. 

       
Ha a kábel sérült vagy összekuszálódott, húzza ki a dugaszt a konnektorból. 

 
KIKAPCSOLÁS: Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a gép dugaszát a 

konnektorból. 

   

Kezét és lábát tartsa távol a vágószerkezettől! 

 

Esőben ne használja a gépet, és ne hagyja kint a szabadban. 

 

A szükségtelen anyagokat hasznosítsa újra, ahelyett hogy hulladékként 

kidobná. Az összes szerszámot, tömlőt és csomagolóanyagot össze kell 

válogatni, majd eljuttatni a helyi hulladékhasznosító telepre, és 

környezetbiztonságos módon megsemmisíteni. 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK  

 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 

 

Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a géppel. 

 

1. Oktatás 



a) Gondosan olvassa el az útmutatásokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és 

a berendezés helyes használatát. 

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen útmutatásokat nem ismerő 

személyek használják a gépet. Előfordulhat, hogy a helyi rendelkezések 

korhatárt írnak elő a kezelő számára. 

c) Soha ne dolgozzon, amíg emberek, különösen gyermekek vagy 

házikedvenc állatok vannak a közelben. 

d) Tartsa szem előtt, hogy a gép kezelője vagy felhasználója felelős a 

másoknak okozott balesetért, veszélyhelyzetért vagy anyagi kárért. 

2. Előkészítés 

a) Munka közben mindig megfelelő lábbelit és hosszúnadrágot viseljen. 

Mezítláb vagy nyitott szandálban ne működtesse a gépet. 

b) Alaposan vizsgálja át a területet, amelyen a géppel dolgozni fog, és 

távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép elrepíthet. 

c) Használat előtt vizuálisan mindig ellenőrizze, hogy a szerszám nem kopott 

vagy sérült-e. Az elkopott vagy sérült alkatrészeket és csavarokat a 

kiegyensúlyozottság megtartása érdekében mindig egyszerre, készletben 

cserélje. 

3. A gép kezelése 

a) Viseljen védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget. 

b) Csak nappali vagy jó mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon. 

c) Lejtőn-emelkedőn mindig biztos lábon álljon. 

d) A géppel soha ne futólépésben, hanem csak sétatempóban dolgozzon. 

e) Forgó kerékkel ellátott gépekkel lejtőn/emelkedőn mindig csak keresztben, 

soha nem fel- vagy lefelé haladva dolgozzon. 

f) Legyen különösen körültekintő, amikor a lejtő/emelkedő iránya változik. 

g) Túl meredek lejtős/emelkedős terepen ne dolgozzon. 

h) Legyen különösen körültekintő, amikor megfordítja vagy önmaga felé 

húzza a gépet. 

i) A motort óvatosan, a gyártó útmutatásai szerint indítsa be, és lábát a géptől 

jó messzire tartsa. 

j) Kezét és lábát ne tegye forgó alkatrészek közelébe vagy alá. 

k) Működésben lévő gépet soha ne emeljen fel és ne hordozzon. 

l) Soha ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat sérült vagy nincs a 
helyén. 

m) Csak a gyártó által ajánlott cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. 
n) Áramtalanítsa a gépet, mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy munkát végez rajta, 

valamint amikor használaton kívül van. 

 

4. Karbantartás és tárolás 

a) Minden csavart és csavaranyát tartson szorosan meghúzva, hogy a gép 

biztonságos működési állapotban legyen. 

b) A biztonság érdekében cserélje ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket. 

 
Figyelmeztetés: A gép használatakor be kell tartani a biztonsági szabályokat. A 



gép használata előtt a saját és a közelben tartózkodók biztonsága érdekében 
olvassa el ezeket az útmutatásokat. Kérjük, az útmutatásokat tartsa 
biztonságos helyen, hogy később is olvashassa őket. 

A gép kezelése előtt 

 A gépet használat előtt helyesen kell összeszerelni. 
 A gépet használat előtt alaposan ellenőrizni kell. Jó állapotban lévő géppel 

kell dolgoznia. Ha a kezelő számára veszélyt jelentő hibát fedez fel a 
gépen, a hiba kijavításáig ne használja. 

 A biztonság érdekében cserélje ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket. 
Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. A nem a gép gyártója által 
gyártott alkatrészeknél előfordulnak, hogy nem pontosan illenek a géphez, 
és sérülésveszélyt okozhatnak. 

 Használat előtt minden idegen tárgyat el kell távolítani a pázsitról, és a gép 
használata közben is figyeljen az idegen tárgyakra. 

 Megfelelő öltözéket viseljen. A gép használata közben az alábbi ruházatot 
viselje: 
- Gumikesztyű és megfelelő lábbeli viselése ajánlatos. 
- Hosszú haj befedésére viseljen hajvédő hálót. 
- Laza öltözéket és ékszert ne hordjon mert az beleakadhat a forgó 

kultivátorfogakba. 
 

A gép helyes használata 

 

A felhasználó a géppel végzett munka során harmadik felek irányában 

felelős. 

 Csak rendeltetésszerűen használja a gépet. 
 Föld alatti elektromos kábelek, telefonvezetékek, csővezetékek vagy 

tömlők közelében ne dolgozzon vele. 
 Mielőtt a hálózati konnektorra dugaszolja, bizonyosodjon meg arról, hogy 

a konnektor műszaki jellemzői kifogástalanok, és megfelelnek a gép 
adattábláján feltüntetetteknek. 

 A gép használata csak akkor engedélyezett, ha a vezetőrúd által biztosított 
távolság az előírásnak megfelel. 

 Ne működtesse a gépet olyan lejtőn/emelkedőn, amely a biztonságos 
kezeléséhez túl meredek. Lejtőn/emelkedőn lassítson, és győződjön meg 
arról hogy lába biztosan áll a talajon. 

 A munka kezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a kultivátorfogak 
nem érnek hozzá idegen tárgyakhoz, és teljesen szabadon mozoghatnak. 

 Markolja meg erősen, mindkét kezével a vezetőrudat. Soha ne 
működtesse a gépet félkézzel. 

 Számítson arra, hogy a gép váratlanul felfelé vagy előre ugorhat, ha a 
kultivátorfogaknak szélsőségesen kemény, döngölt talajba vagy fagyott 
felületbe vagy betemetett akadályokba (pl. nagy kövek, gyökerek vagy 
tuskók) kell hatolniuk. 

 Kezét, lábát és egyik testrészét vagy ruházatát se vigye a forgó 
kultivátorfogak közelébe.  

Vigyázat! Sérülésveszély! 



 Csak sétáló tempóban haladjon a géppel. Ne nyúljon ki túl messzire. 
Mindig biztos lábon álljon, és tartsa meg egyensúlyát. 

 Munka közben ne feledkezzen meg a hosszabbító kábelről. Vigyázzon, el 
ne essen a kábelben. A kábelt mindig a kultivátorfogaktól messze vezesse 
el. 

 Ha a gép idegen tárgyba ütközik, ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta 
sérülés, és végezze el a szükséges javításokat a munka újrakezdése vagy 
folytatása előtt. 

 Ha a gép rendellenes vibrációt kelt, kapcsolja ki a motort, és azonnal 
keresse meg az okát. A vibráció általában hibára figyelmeztet. 

 A vezetőrudat tartva emelje fel a gépet, és úgy vigye át egyik helyről a 
másikra. 

 Mindig kapcsolja ki a gépet, húzza ki a dugaszát a konnektorból, és várja 
meg a leállását, mielőtt ellenőrzi, tisztítja, karbantartja a gépet, vagy 
amikor az nincs használatban. 

 

Vigyázat! A kultivátorfogak kikapcsolás után nem azonnal állnak 
le. 
 

Elektromos biztonság 

Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése végett a gyártóval, 

szervizügynökével vagy hasonló szakképzettségű személlyel ki kell 

cseréltetni. 

 A hálózati feszültség meg kell hogy feleljen a techN1Cal adattáblán 
feltüntetett feszültségnek (230V~50Hz). Másféle áramforrást ne 
használjon. 

 A tápvezetékhez 10-30 mA tartományban működésbe lépő biztonsági 
áramkör-megszakító használata ajánlatos. Kérjen tanácsot megbízható 
villanyszerelőtől. 

 A gépet soha ne tolja keresztül a hosszabbító kábelen, mert elvághatja a 
kábelt. Mindig biztosan tudnia kell, hol fekszik a kábel. 

 A hosszabbító kábel csatlakoztatásához használjon speciális kábeltartót. 
 Esőben soha ne használja a gépet. Igyekezzen megelőzni, hogy 

benedvesedjen, vagy nedvességnek legyen kitéve. Éjszakára ne hagyja 
kint a szabadban. Nyirkos vagy nedves füvet ne vágjon. 

 Rendszeresen és minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy a kábel 
nincs-e megsérülve vagy elöregedve. Ha nincs jó állapotban a kábel, ne 
használja a gépet, hanem juttassa el egy megbízott szervizbe. 

 Csak kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. Tartsa 
távol a vágási területtől, nyirkos, nedves vagy olajos felületektől vagy éles 
peremektől, valamint hőtől és fűtőanyagoktól. 

 A hosszabbító kábel mobil konnektora meg kell hogy feleljen az ezzel 
kapcsolatos előírásoknak. Legalább 1,5 mm2 keresztmetszetű és 
megfelelő hosszúságú harmonizált gumikábelt (H07RN-F) használjon. 

 

 



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

 
Ez a gép elektromos kultivátorral való használatra készült - csak felásott 
virágágyásokban göröngyök összezúzására - és csak magánhasználatú 
földeken és kertekben használható. Nem szántásra készült. 
Nem közterületeken, parkokban, sportpályákon, a mezőgazdaságban vagy az 
erdészetben való felhasználásra terveztük. 
Bármilyen más célra történő felhasználása helytelen és nem engedélyezett. A 
más célú felhasználás miatt bekövetkező károsodásért és sérülését a gyártó 
nem felelős. A felhasználó a gép használatával járó minden veszélyért teljes 
mértékben felelős. 

Kettős szigetelés 

Az elektromos talajlazító kettős szigetelésű. Ez annyit jelent, hogy a külső 
fémrészek az áramellátástól szigetelve vannak. 
Ezt úgy valósítják meg, hogy szigetelő réteget helyeznek az elektromos és 
mechanikus részek közél. A kettős szigetelés a lehető legnagyobb biztonságot 
adja Önnek.  

Túlmelegedés elleni védelem 

Ha gép elakad egy idegen tárgyban, vagy a motor túl van terhelve, a 
védőszerkezet automatikusan lekapcsolja a motort. Engedje el az indítókart, 
és várja meg a motor lehűlését (kb. 15 perc), majd indítsa újra a gépet. 

 

FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJA 



Megnevezés (1. ábra) 

 

 

1. Biztonsági kapcsoló  
2. Indítókar 
3. Kábelvédő 
4. Vezetőrúd, felső rész 
5. Hordfogantyú 
6. Vezetőrúd, alsó rész 
7. Motorház 
8. Sárvédő 
9. Védőpajzs 
10. Kultivátorfogak  
11. Kábelkapocs 
12. Csavar, M6x45 
13. lengőanya   
 

ÖSSZESZERELÉS 



 
2. ábra 

 

A vezetőrúd alsó részének felszerelése  

Illessze a vezetőrúd alsó részét (6) a motorházba (7), és a két mellékelt 

M4X20 csavarral rögzítse  

A hordfogantyú felszerelése 

Szerelje fel a vezetőrúd alsó részét (6) és a hordfogantyút (5) úgy, hogy 
mindkét oldalon beilleszti a mellékelt csavarokat (12) és a lengőanyát (13). 
 

A felső vezetőrúd felszerelése 

Csúsztassa rá a kábelvédőt (3) a felső vezetőrúdra. 
Szerelje fel a vezetőrudat úgy, hogy mindkét oldalon beilleszti a mellékelt 
csavarokat (12) és a lengőanyát (13). 
Biztonsági kapcsoló felszerelése  

Illessze a biztonsági kapcsolót (1) a vezetőrúd felső részéhez (4), és a két 

mellékelt ST4x20 csavarral rögzítse 

A mellékelt két kábelkapocs (11) felhasználása a kábel tartásához. 

 

A GÉP KEZELÉSE 



Csatlakoztatás a hálózatra (3. ábra) 

 

Dugaszolja a gép csatlakozókábelét a dugaszba, és biztosítsa a kábelvédővel.  

Beindítás (4. ábra) 

 
 Nyomja meg a kapcsoló-dugasz kombináció „A” biztonsági 

rögzítőgombját, majd húzza a „B” indítókapcsolót a rúddal szemben. A 
motor beindul, és a kultivátorfogak forogni kezdenek. 

 A kapcsolót tartsa, amikor a biztonsági rögzítőgombot elengedi.  
 A gép leállításához engedje el az indítókapcsolót, és az automatikusan 

visszatér a kiinduló helyzetébe.  
 



A talajlazítót rögök töréséhez, veteményágyak készítéséhez, kertek és 

virágágyak gondozásához használja. A talajlazítóval kis lyukakat is áshat 

facsemeték vagy cserepes növények kiültetéséhez. 

 

Tippek 

 A gépet a motor beindítása előtt vigye a munkaterületre. 
 Bekapcsolás közben erősen tartsa. 
 A kultivátorfogak működés közben előre húzzák a talajlazítót, nyomja meg 

a vezetőrudat, hogy a kultivátorfogak lassan lejjebb menjenek. 
 Ha hátra, önmaga felé húzza a talajlazítót, a kultivátorfogak mélyebben és 

agresszívebben ásnak be a földbe. 
 Rögök aprításához vagy mély műveléshez hagyja, hogy a kultivátorfogak 

előre húzzák a gépet addig, ameddig a karjával elér, majd erősen húzza 
hátra önmaga felé. Ha többször egymás után hagyja a gépet előre 
mozogni, majd önmaga felé hátrahúzza, a gép a leghatékonyabban fog 
működni. 

 Ha a talajlazító mélyen beássa magát, és nem tud tovább menni, finoman 
himbálja oldalirányban, hogy ismét előre tudjon haladni. 

 Veteményágyás készítéséhez az 5. ábrán bemutatott egyengetési minták 
egyikének használatát javasoljuk. 

 

 
„A” egyengetési minta – végezzen az egyengetendő talajon két 
munkamenetet, a második az elsővel derékszöget zárjon be. 
„B” egyengetési minta – végezzen az egyengetendő talajon két 
munkamenetet, a második átfedésben legyen az elsővel. 

 Amikor hátrafelé mozog, és amikor a gépet húzza, különösen ügyeljen 
arra, hogy el ne essen. 

 Mindig hagyja a kultivátorfogakat csúcssebességen forogni; ne terhelje túl 
a gépet. 

 Soha ne tolja át a gépet a hosszabbító kábelen; ügyeljen arra, hogy az 
mindig biztos helyen a háta mögött legyen. 

 Lejtőn és emelkedőn végzett munka közben a lejtés irányához képest 
átlósan, stabil és biztonságos testtartásban álljon. Szélsőségesen 
meredek lejtős/emelkedős terepen ne dolgozzon. 



 

A gép szállítása 

Vigyázat! A gép szállítása előtt kapcsolja ki a motort. 

A kultivátorfogak és a gép álló motor mellett is sérülhetnek, pl. ha kemény 
talajon mozgatja. A gépet a vezetőrúdnál fogva szállítsa, hogy a 
kultivátorfogak ne érjenek a talajhoz. 
 

A kultivátorfogak megtisztítása idegen tárgyaktól 

Munka közben kő vagy gyökér akadhat a kultivátorfogakba, vagy magas fű, 
illetve gyomnövények csavarodhatnak a kultivátorfog tengelye köré. 
A kultivátorfogak megtisztításához engedje el az indítókapcsolót. Húzza ki a 
gépet a konnektorból, és mozdítsa ki vagy távolítsa el az akadályokat a 
kultivátorfogakról vagy a tengelyükről. 
Megkönnyítheti a kultivátorfog tengelyére csavarodott magas fű vagy gyom 
eltávolítását, ha leveszi egyik mindegyik kultivátorfogat a tengelyéről. A 
kultivátorfogak le- és felszerelésének módját megtalálja a kézikönyvben. 
 
A kultivátorfogak le- és felszerelése (6. ábra) 

 

 

A lekopott kultivátorfogak gyengítik a gép teljesítményét és túlterhelik a motort. 
Minden használat előtt ellenőrizze a kultivátorfogak állapotát. Szükség esetén 
élezze meg vagy cserélje ki a kultivátorfogakat. Ezt ajánlatos szakemberrel 
végeztetni. 

Vigyázat! Kapcsolja le a gépet a hálózatról, és viseljen védőkesztyűt. 

A komplett kultivátorfog leszerelése a tengelyről: 

 Csavarja le az M8X40 hatszögfejű csavart a tengely végéről. 



 Vegye le a kultivátorfogat a tengelyről. 
 A kultivátorfog felszereléséhez a fenti lépéseket fordított sorrendben 

végezze el. 
 

Az áttételház kenésének ellenőrzése (7. ábra) 

 
A leeresztő csavar (15) az áttételház jobb oldalán van elhelyezve. 
 Fektesse a gépet a bal oldalára, tisztítsa le az áttételházról a piszkot és 

törmeléket, mielőtt kicsavarná a leeresztő csavart.  
 5 mm-es imbuszkulccsal csavarja ki a leeresztő csavart, és távolítsa el a 

zsírt az áttételházból. 
 Zsírzópisztollyal addig töltsön bele jó minőségű, autók kenéséhez is 

használt zsírt, amíg az el nem kezd szivárogni a zsírzónyílás furatának 
pereme körül. 

 Ha szükséges, szerelje le a kultivátorfogakat. 
 Csavarja vissza a leeresztő csavart. 

 

KARBANTARTÁS 

 
Karbantartás előtt szüntesse meg a gép áramellátását, azaz húzza ki a 
dugaszát a hosszabbító kábel konnektorából. 

A gép minden használata előtt 

 Ellenőrizze, nem sérült vagy elöregedett-e a kábel. Ha repedés, hasadás 
vagy más sérülés van rajta, cserélje ki. 

 Ellenőrizze a vágóhenger állapotát, és bizonyosodjon meg arról, hogy a 
menetes csatlakozások biztonságosan meg vannak húzva. 

 Ha a kultivátorfogak életlenek, szakműhelyben éleztesse meg. 
 

Szezononként egyszer 

 Kenje a kultivátorfogakat és a tengelyt. 
 A szezon végén ellenőriztesse és szervizeltesse szakműhelyben. 



 

Tisztítás 

Vigyázat! Használat után mindig tisztítsa meg a gépet. Megfelelő tisztítás 
elmulasztása a gép károsodásához vagy működési hibájához vezethet. 
Figyelmeztetés! Amikor a kultivátorfogakon dolgozik, megsérülhet. Viseljen 
védőkesztyűt. 
Amikor csak lehetséges, a munka befejezése után azonnal tisztítsa meg a 
gépet. 
 Tisztítsa meg a ház alját a kultivátorfogak, a védőpajzs és a sárvédő körül 

kefével, dörzskefével vagy enyhe szappanos vízbe mártott puha ronggyal. 
Soha ne fröccsentsen rá vizet! 

 Durva kefével vagy nedves ronggyal tisztítsa le a földet és a törmeléket a 
kultivátorfogakról és az áttételházról. 

 Tisztítsa meg a ventilátort, és távolítsa el a maradék füvet vagy piszkot. 
 Tisztítás után törölje szárazra a kultivátorfogat és a tengelyt, majd 

vékonyan olajozza be. 

 

TÁROLÁS 

 
A gépet száraz és tiszta helyiségben kell tárolni, ahol gyermekek nem férnek 
hozzá.  
Hosszú ideig tartó tárolás közben, például télen ügyeljen arra, hogy korrózió 
és fagy ellen védve legyen a gép. 
A szezon végén, vagy ha gépet nem fogja egy hónapnál hosszabb ideig 
használni: 
 Tisztítsa meg a gépet. 
 Olajjal (gyantamentes olajjal) átitatott ronggyal törölje át a fémfelületeket, 

hogy védje őket a korrózió ellen, vagy öntsön rájuk vékony olajbevonatot. 
 Hajtsa le a vezetőrudat, és tárolja megfelelő helyen. 
 

 

ÁRTALMATLANÍTÁS 

Elektromos szerszámait ne a háztartási hulladékkal együtt dobja 

ki! A 2012/19/EU irányelv (az elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékairól) és annak a nemzeti jogba való 

beépítése szerint a már nem használható elektromos 

szerszámokat külön kell begyűjteni és környezetbiztonságos 

módon ártalmatlanítani. 

A maradvány folyadékokat soha ne öntse a háztartási hulladékba. Azokat is 

külön kell begyűjteni, és környezetbiztonságos módon ártalmatlanítani.  

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Hibakereső szolgálat 

Az alábbi tábla mutatja, milyen típusú hibák fordulhatnak elő, és hogy tudja 

azokat kijavítani, ha a gépe nem megfelelően működik. Ha ennek ellenére sem 



találja a hibát és megoldását, forduljon az eladás-utáni ügyfélszolgálathoz. 

Vigyázat: Mielőtt elkezdi a hibaelhárítást, állítsa le a gépet, és húzza ki a 

dugaszát a konnektorból. 

 

A motor nem 

indul 

Nincs áram Ellenőrizze a hálózati csatlakozást 

Hibás kábel 

Ellenőrizze a kábelt, a dugaszt, szükség 

esetén cserélje, vagy javíttassa meg 

képzett személlyel 

Hibás biztonsági 

kapcsoló-dugasz 

kombináció 

Szakműhelyben javíttassa meg 

Bekapcsolt a 

túlmelegedés elleni 

védelem 

1. Túl mélyre hatol a gép, állítsa kisebb 

mélységre 

2. A kések elakadnak, távolítsa el az 

elakadás okozóját 

3. A talaj túl kemény, válasszon helyes 

munkamélységet, tolja a gépet többször 

előre-hátra, közben lassítsa a működési 

sebességet. 

A munka folytatásával várja meg, amíg 

lehűl a motor, kb. 15 perc 

Rendellenes 

zajok 

A kés elakadt 

Kapcsolja ki a gépet, és várja meg a 

teljes leállását. Távolítsa el az idegen 

tárgyakat 

A kenőanyag fogytán 

van 
Szakműhelyben javíttassa meg 

Laza csavarok, 

csavaranyák és más 

biztonsági komponensek 

Húzzon meg minden komponenst, ha a 

zajok nem szűnnek meg, forduljon 

szakműhelyhez 

Rendellenes 

vibráció 

A kések sérültek vagy 

kopottak 

Cserélje ki, vagy ellenőriztesse 

szakműhellyel 

Túl nagy a 

munkamélység 
Állítsa helyes munkamélységre 

Gyengén 

hasogat a 

gép 

Túl kicsi a 

munkamélység 
Állítsa helyes munkamélységre 

Kopott kések 
Cserélje ki, vagy ellenőriztesse 

szakműhellyel 

 
 
 
 

 


