
 

 

AZ EREDETI KÉZIKÖNYV FORDÍTÁSA  

Benzinmotoros bozótvágó  

Modell: RPB 420 / RPB 510 / RPB 517  

  
Gyártó: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Cseh Köztársaság 

  

  



 

 

FIGYELMEZTETÉS  
Bozótvágónk használata előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót, hogy jobban megértse, hogyan kell a bozótvágót helyesen használni.  

 Őrizze meg a használati útmutatót, hogy kéznél legyen.    

AZ IKONOK LEÍRÁSA  

Az ikonok használatának az a célja, hogy felhívják a figyelmét a lehetséges veszélyekre. A biztonsági 

ikonokat és a hozzájuk tartozó magyarázatokat tökéletesen meg kell érteni. A bennük található 

figyelmeztetések nem akadályozzák meg a veszélyt, és nem helyettesítik a veszély megelőzését biztosító 

helyes cselekedeteket.  

  
Olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be valamennyi utasítást és biztonsági figyelmeztetést. Minden 

használat előtt tanulmányozza át ezen útmutató megfelelő részét.  

  

  Teljesíti az erre a terméktípusra érvényes összes 

európai előírást.  

  

  
A karbantartás megkezdése előtt távolítsa el a gyújtókábelt, és olvassa el a használati útmutatást.  

  

  
Figyeljen a keverék összetételére, ha az üzemanyaggal vagy a kenőanyaggal dolgozik!  

  

  
A kipufogó és a kipufogógáz forró.  

  

  
A kirepülő alkatrészek sérülést okozhatnak! Mindig tartson biztonságos távolságot. Ügyeljen a kicsapódó 

tárgyakra. A gép és a körülötte állók közötti távolság legalább 15 méter legyen.  

  

  
A motor beindításakor szikra keletkezik.  

Ettől a motor közelében keletkező gyúlékony gőzök meggyulladhatnak.  

  

  
A motorban szénmonoxid, egy színtelen, szagtalan mérgező gáz keletkezik. A szén-

monoxid belélegzése gyomorpanaszokat, eszméletvesztést vagy halált okozhat.  



 

 

  

  
Szigorúan tilos nyílt lángot használni vagy dohányozni a gép közelében!  

  

  
Vigyázzon, nehogy megüsse magát a késsel.  

  

  
Használjon védőszemüveget és védőkesztyűt.  

  

  
A gép használata közben használjon vastag cipőt.  

  

  
A felhasználó olyan területen tartózkodik, ahol hulló tárgyak is veszélyt okozhatnak, ezért viseljen védősisakot 

is.  

  

  
Használat előtt nyomja meg hatszor a gombot, hogy biztos legyen, hogy az üzemanyag megtöltötte az egész 

olajvezetéket.  

  

  
A gép és a körülötte állók közötti távolság legalább 15 méter legyen.  

  

  
Ne használjon fogazott kést.  

  

  
A kés nagyon éles, csak kesztyűben szabad hozzányúlni. Ne nyúljon a késhez, amíg teljesen meg nem állt.  

  

  
A szívató zárva.  

  

  
A szívató nyitva.  



 

 

    

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK   

A gépet midig a gyártó által ebben a használati útmutatóban meghatározott módon kell használni.  

A gyártó nem felelős a nem megfelelő használatból vagy a gép módosításából eredő következményekért. 

Tartsa be a biztonsági javaslatokat, a szerelési és üzemeltetési útmutatót is, valamint a balesetmegelőzés 

általános szabályait.   

A készüléket tilos nem megfelelő vagy hiányzó alkatrészekkel, vagy biztonsági fedél nélkül üzembe helyezni. 

A pótalkatrészekkel kapcsolatban a szervizközponttól kaphat tájékoztatást.   

1)  OKTATÁS  
a) Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék 

helyes használatával.  

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerkedtek 

meg ezzel az útmutatóval. A kezelő minimális életkorát a helyi előírások határozzák meg.  

c) Soha ne használja ezt a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek, vagy állatok vannak a közelben.  

d) Ne felejtse el, hogy a kezelő vagy felhasználója felelős, ha más személyt vagy a tulajdonát sérülés éri, 

vagy veszélyes helyzetbe kerül.  

e) A nagyobb javításokat csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy végezheti.  

f) Munka közben minden személyt és állatot legalább 15 méter távolságban kell tartani.  

2)  ELŐKÉSZÍTÉS  
a) FIGYELMEZTETÉS – A benzin nagyon gyúlékony:  

- az üzemanyagot olyan edényben tárolja, amit nem használ más célra;  

- az üzemanyagot mindig a szabadban töltse, és üzemanyagtöltés közben ne dohányozzon;  

- az üzemanyagot a motor beindítása előtt töltse. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály fedelét, és 

ne öntsön bele üzemanyagot, ha a motor jár vagy forró;  

- ha a benzin kifolyik, ne próbálja beindítani a motort, hanem húzza el a gépet a kiöntés helyétől, és 

akadályozza meg, hogy bármilyen gyúlékony anyag kerüljön a közelébe, amíg a benzingőz el nem 

párolog;  

- tegye fel és csavarja be az üzemanyagtartály és a kanna fedelét.  

b) Cserélje ki a sérült fojtást.  

c) Használat előtt vizuálisan mindig ellenőrizze, hogy a szerszám nem kopott vagy sérült. Az elhasználódott 

vagy sérült alkatrészeket és csavarokat készletenként cserélje ki, hogy ne sérüljön az egyensúly.  

d) Ne dohányozzon a gép közelében.   

e) Ne hordjon laza ruházatot, ékszert vagy hasonló tárgyat, amelyek beakadhatnak az indítómotorba vagy 

más mozgó alkatrészbe.   

f) Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. Ezek be nem tartása sérülést okozhat vagy 

kárt tehet a gépben.   

g) Amennyiben forró időben, magas tengerszint feletti magasságban és páratartalomban használja, 

magasabban, mint az előírt feltételek, csökkenteni kell a teljesítményt.  

1) Max. üzemi hőmérséklet: 40 °C  

2) Max. tengerszint feletti magasság: 1000 m  

3) Max. páratartalom: 95 %  

3)  ÜZEMELTETÉS  
a) Ne használja a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid összegyűlhet.  

b) Tartsa a gépet tisztán olajtól, piszoktól és egyéb szennyeződéstől.  

c) A készüléket mindig egyenes és stabil felületre helyezze.   

d) Soha ne használja a gépet épület belsejében vagy olyan környezetben, ahol nincs megfelelő szellőzés. 

Figyeljen a levegő és a hőmérséklet körforgására.   

e) Ne üzemeltesse, és ne tárolja a gépet nedves és párás környezetben.   

f) Gondoskodjon róla, hogy a zajszűrő és a légszűrő megfelelően működjön. Ezek az alkatrészek védenek 

a tűztől gyújtáshiba esetén.  



 

 

g) Ne érjen hozzá a kipufogórendszerhez vagy más olyan alkatrészhez, ami a működés során felforrósodik, 

nehogy megégesse magát. Figyeljen a gépen feltüntetett figyelmeztetésekre.  

h) A motornak nem szabad túl magas fordulatszámon működnie. A motor túl magas fordulatszámon történő 

működése balesetveszélyes. A fordulatszámot befolyásoló alkatrészeket tilos módosítani és cserélni.   

i) Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-szivárgást és az elhasználódás jeleit az 

üzemanyagrendszeren, pl. lyukacsos cső, szabadon lévő vagy hiányzó kapcsok, a tartály vagy a tartály 

fedelének meghibásodása. Használat előtt minden hibát ki kell javítani.   

j) Csak nappali fény, vagy jó minőségű mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon.  

k) Soha ne emelje fel, és ne hordozza a gépet járó motorral.  

l) Állítsa le a motort:  

- minden alkalommal, ha elhagyja a gépet; - 

üzemanyagtöltés előtt.  

m) A gép ellenőrzése és beállítása előtt ki kell szerelni a gyújtógyertyát vagy a gyújtókábelt, hogy 

megakadályozzuk a véletlen bekapcsolást.   

n) Ne használja ezt a gépet, ha fáradt, beteg, ha alkohol vagy egyéb kábítószer hatása alatt áll.   

o) A bozótvágó használata során tartson be minden helyi rendelkezést.  

p) Forduljon a helyi önkormányzathoz tájékoztatásért, mi a minimális korhatár a gép kezelője számára.  

q) Használjon védőszemüveget és fülvédőt. További védőfelszerelés ajánlott kézre, lábra, talpra. A 

megfelelő biztonsági felszerelés csökkenti az idegen tárgyak kidobásából vagy a bozótvágóval való 

véletlen érintkezésből eredő sérülések veszélyét.  

r) Mindig őrizze meg stabil helyzetét. A bozótvágót csak sima felületen használja, ahol stabilan tudja tartani 

magát.  

s) A készülékkel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne dolgozzon a 

készülékkel mezítláb vagy nyitott szandálban. Mindig tartsa meg a stabilitását, és mindig csak akkor 

dolgozzon a bozótvágóval, ha stabil, biztonságos és sima felületen áll.  

t) Mindig mindkét kézzel tartsa a bozótvágót (a jobb kéz tartja a jobb fogantyút, és kezeli a kapcsolót, a bal 

kéz tartja az elülső fogantyút). Ha rosszul helyezi el a kezét, megsérülhet, ezért ezt meg kell előzni.   

u) A szerszám üzemeltetése során használjon hevedert, és a heveder hosszát úgy állítsa be, hogy 

üzemeltetésre alkalmas legyen.  

v) Mindig a gyártó által javasolt megfelelő kést és tárcsát használja.  

w) Vigyázzon, nehogy a vágóeszközök sérülést okozzanak a kezének vagy lábának.  

x) Mindig gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílásokban ne legyen szennyeződés.  

y) Használat előtt naponta végezzen ellenőrzést, és minden olyan esetben, ha leesett vagy megütődött, 

ellenőrizze, hogy nem történt-e meghibásodás.  

z) Őrizze meg a helyes testtartást, rendszeresen pihenjen és váltogassa a pozícióját. Munka közben tartsa 

meg stabil pozícióját, használjon hevedert.   

aa) Ha a gépet hosszabb ideig használja, a remegéstől vérkeringési zavar léphet fel (elfehéredő ujjak és 

Raynaud szindróma). Nem lehet pontos információt adni a használat alkalmankénti időtartamáról, mert 

az személyenként váltakozó. Ezt a jelenséget a következő tényezők okozhatják:  

vérkeringési problémák a felhasználó kezében, alacsony külső hőmérséklet vagy túl hosszú használati 

idő. Javasoljuk, hogy viseljen meleg munkakesztyűt, és pihenjen rendszeresen.  

4)  KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS  
a) Figyeljen rá, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen húzva, hogy biztosítsa a gép 

megfelelő működését.  

b) Soha ne tárolja a gépet benzinnel az üzemanyagtartályban épület belsejében, ahol az üzemanyag 

kipárolgása nyílt lánggal vagy szikrával érintkezhet.  

c) Mielőtt zárt térbe viszi, várja meg, míg kihűl a motor.  

d) Tűzveszély megelőzése érdekében a motort, a fojtást és az üzemanyag tárolóhelyét tartsa tisztán 

növényi anyagoktól és a túl sok kenőanyagtól.  

e) Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeket.  

f) Ha ki kell üríteni az üzemanyagtartályt, ezt szabad téren végezze.  

g) Elraktározás előtt a gépet mindig tisztítsa meg, és végezze el karbantartását.  

h) Soha ne szerelje le a lazító tartozékok fedelét.  



 

 

i) A fémkést mindig hűvös, száraz helyen tárolja, soha ne használjon rozsdás kést. Az ilyen munka közben 

súlyos sérülést okozhat. 5)  SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS  

a) Ha szállítja, vagy bármilyen műveletet végez vele:   

- kapcsolja ki a motort. Várja meg, míg a vágóberendezés megáll, és húzza ki a gyújtógyertya 

kábelének végét;   

- szerelje fel a vágóberendezés fedelét;   

- a késen végzett munkához használjon védőkesztyűt;  

- tegye fel a késvédőt;  

- a gépet csak a fogantyújánál fogja, és helyezze a vágóberendezést a munka közben szokott iránnyal 

ellenkező pozícióba.  

b) Ha a gép szállításához közlekedési eszközt vesz igénybe, úgy helyezze el, hogy semmilyen veszélyt 

ne jelenthessen az emberekre, rögzítse szilárdan a helyére, nehogy felforduljon, aminek 

eredményeképpen megsérülhet, vagy kifolyhat az üzemanyag.    

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT  
Ez az egység arra való, hogy a használati útmutató leírásával és biztonsági utasításaival összhangban 

használja  

- háztartásbeli használatra, nem pedig kereskedelmi célra  

- gyep szélének, és kisebb, nehezen hozzáférhető füves felületek (pl. bokrok alatt) nyírására - 
 vad növényzet, bozótok és cserjék nyírására.  

Tilos ezt az egységet bármilyen más célra használni. A felhasználó visel 

minden felelősséget harmadik személyek kárát illetően.  

Az egységet csak a gyártó által megszabott műszaki állapotban üzemeltesse.  

A gyártó nem felelős olyan károkért és egyéb sérelmekért, amelyek utólagos szerkezeti módosításokból 

erednek.  

  

Műszaki adatok  
  

Modell  RPB 420  RPB 510 / RPB 517  

A szerszám tömege (üres tartály, 

vágóberendezés nélkül)  
7,5 kg  8,8 kg  

Az üzemanyagtartály térfogata  1,0 l  

A motor típusa  Léghűtéses, kétütemű  

A motor hengerűrtartalma  42,7 cm3  51,7 cm3  

Max. fordulatszám  
Damillal: 8200 min-1  /  

Késsel: 9000 min-1  

Damillal: 10700 min-1  /  

Késsel: 12000 min-1  

Vágásszélesség  Damil: 420 mm / Kés: 255 mm  

Vágókés  átmérő 255 mm, vastagság 1,6 mm / 3 fog  

Tárcsa / a damilos fűnyíró damilja  átmérő 2,5 mm  

A motor üresjárati fordulatszáma  2800+200 min-1  3050+450 min-1  

A kuplung kapcsolási sebessége  3800 min-1  4500 min-1  

A motor maximális teljesítménye  1,2 kW  1,46 kW  

Az üzemanyag keverési aránya  40:1  

Rezgési értékek   8,0 m/s2 k= 1,5 m/s2  8,0 m/s2 k= 1,5 m/s2  

Akusztikai nyomásszint: LpA (ISO 22868:2003)  94 dB(A) k= 3,0 dB(A)  94 dB(A) k= 3,0 dB(A)  

Zajszint: LwA  114 dB(A)  114 dB(A)  

  



 

 

  

A FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJA  
  

1. Váltó  10. A berántó fogantyúja  

2. Gázadagoló kar  11. Levegőcsatlakozó  

3. Az indítómotor kapcsolója  12. Megszakító  

4. Biztonsági kar  13. Nejlon vágódamil  

5. Elülső fogantyú  14. A nejlondamil feje  

6. Hevederrögzítő  15. Váltó  

7. A légszűrő fedele  16. A fedél fogója  

8. Az üzemanyagtartály fedele  17. Kés, 3 fogú  

9. Benzintartály  18. Adapter  

  



 

 

  
1. ábra  

  

ÖSSZESZERELÉS  

FIGYELEM!  

Összeszerelés és beállítás előtt győződjön meg róla, hogy a bozótvágó ki van kapcsolva, és a motor teljesen 

áll.  

FIGYELEM!  

Beállítás előtt, például a vágófej cseréje előtt mindig kapcsolja ki a motort, és húzza ki a gyújtógyertya 

vezetékét – így csökkenti az esetleges veszélyt.    



 

 

A fogantyú felszerelése  

  
2. ábra  

A fűterelő lap és a késfedél használata  

Ha a késen vagy annak közelében végez munkát, használjon kesztyűt.  

Megjegyzés: Amikor a bozótvágót damilos fűnyíróvá vagy a damilos fűnyírót bozótvágóvá alakítja, 

győződjön meg róla, hogy a megfelelő fedelet/terelőlapot használja. Késfedél  

  
3. ábra    

Terelőlap  

Megjegyzés: Ha a damilfejet használja, a damilfedelet a késvédőre kell rögzíteni.  



 

 

  
4. ábra  

A bozótvágó / damilos fűnyíró átalakítása  

Ha a késen vagy annak közelében végez munkát, használjon kesztyűt.  

A vezetőtengely felszerelése   
Tegye be az alsó tengelyt (2) a tengelykapcsolóba, és ugyanakkor húzza ki a biztosítópecket (1). Tolja be az 

alsó tengelyt ütközésig, és engedje el a biztosítópecket. A biztosítópeceknek be kell pattannia az alsó 

tengelyen található nyílásba (3). Szükség esetén enyhén mozgassa az alsó tengelyt előre-hátra, míg a 

biztosítópecek betalál a helyére. Aztán enyhén húzza be a szárnyas anyát (4).   

  
4. A vágófej felszerelése. 4.1 Lazítsa meg az anyát.  



 

 

Illessze egymáshoz a perem és a pajzs nyílását, használjon egy hatszögletű kulcsot a perem 

rögzítéséhez a lenti ábra szerint, és a dugókulccsal forgassa el az óramutató járásával megegyező 

irányba. Az anyacsavar kilazul.   

  

4.2 Szerelje fel a nejlon damilfejet.  

Az anyacsavar kicsavarása után távolítsa el a másik pajzsot, ahogy az ábrán látja. Továbbra is tartsa a 

peremet, helyezze fel a nejlon vágófejet a tengelyre, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes 

irányba. A nejlon vágófej rögzítve van.  

  
4.3 A nejlon vágófej eltávolítása.  

Egy csavarhúzó segítségével tartsa a peremet, és forgassa a nejlon vágófejet az óramutató járásával 

megegyező irányba; ki lesz cserélve. 4.4 A kés felszerelése.  

Illessze a hatszögletű kulcsot a peremre, majd engedje ki az ábrán feltüntetett anyákat. Majd 

fokozatosan illessze fel a kést, a B tartót, a fedelet és a bal anyát, amint az alábbi képen látható. 

Figyeljen rá, hogy a forgási irány azonos legyen az alábbi ábrán feltüntetettel. A csavarhúzó 

segítségével tartsa a peremet, és húzza meg az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba. 

Győződjön meg róla, hogy az anya kellőképpen meg van húzva.  

    



 

 

  
4.5 Vegye le a kést.  

Tartsa a peremet a csavarhúzóval, és lazítsa ki az anyacsavart. Ezután a kés levehető.  

Figyelmeztetés!  

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kés megfelelően van felszerelve!   

Megjegyzés: A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolást az előírásoknak 

megfelelően semmisítse meg.  

5. A heveder rögzítése.   

A szíjat helyesen szerelje fel, ahogy az ábra mutatja.  



 

 

  

ÜZEMELTETÉS  

Használat előtt   

A gép használatba vétele előtt mindig gondosan olvassa el a használati útmutatót, és ellenőrizze a gépet.  

FIGYELEM!  

A bozótvágó kétütemű motorral van ellátva; így nem kell külön olajat tölteni bele. Az 

olajat üzemanyagba keverve töltse bele, ld. következő fejezet.  
Ellenőrizze a vágófelszerelést, soha ne használjon tompa, meghajlott vagy sérült kést.  

Győződjön meg róla, hogy a fogantyú és a biztonsági berendezések munkára alkalmas állapotban vannak. 

Soha ne használjon tömítetlen gépet, vagy olyat, amelyet úgy módosítottak, hogy nem felel meg a műszaki 

adatoknak.  

A gép elindítása előtt a fedeleket megfelelően fel kell szerelni, és nem lehetnek sérültek.  

FIGYELEM!  

Mindig jó minőségű kesztyűt, cipőt, fül- és szemvédőt használjon. Ez a készülék CE címkével van ellátva, és 

a PPE (személyes védőfelszerelés) irányelv szerint tesztelték.  

Hibás készülék esetén a védelem gyengülhet, a munkavégzés során személyi sérüléshez vezethet.  

Üzemanyag  

FIGYELEM!  

A bozótvágó kétütemű motorral van ellátva; csak olajjal összekevert 

üzemanyagot használjon.  

A gépet töltetlenül forgalmazzuk – minden használat előtt ellenőrizni kell az 

üzemanyagszintet.  
Csak jól megvilágított helyen töltsön üzemanyagot. Akadályozza meg, hogy az üzemanyag szétfolyjon. Soha 

ne töltsön üzemanyagot a gépbe működés közben. Üzemanyagtöltés előtt kb. két percig hagyja a motort 

hűlni.   

Tilos üzemanyagot tölteni nyílt láng, jelzőlámpa vagy olyan készülék közelében, ami szikrázhat, pl.  

elektromos szerszám, hegesztő készülék vagy csiszológép.  1.  Győződjön meg róla, hogy a gép 

a motorkapcsoló „ki” állásba fordításával ki van kapcsolva.   

2. Ellenőrizze vizuálisan az üzemanyagot, vegye le az üzemanyagtartály fedelét, és ellenőrizze az 

üzemanyag szintjét.  



 

 

3. Egy engedélyezett üzemanyagkannából töltsön olajjal kevert ólommentes üzemanyagot az 

üzemanyagtartályba. Mivel az üzemanyag tágul, a tartályt csak a nyakáig töltse.  

4. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva tegye fel a fedelet.   

FIGYELEM!  

● Ne töltsön üzemanyagot, ha a motor jár, vagy forró.  ● 

Győződjön meg róla, hogy az üzemanyag nem szökik.  

  

Jó  minőségű,  kétütemű  motorhoz 

 való üzemanyagot használjon, és keverjen 40 

rész benzinbe mindössze egy rész olajat (olaj és 

üzemanyag 2,5%-os keveréke).  

Soha ne használjon vízhűtéses kétütemű motorhoz való 

olajat.   

Soha ne használjon négyütemű motorhoz való olajat.  

A rossz minőségű olaj és/vagy az olaj túl magas aránya az 

üzemanyagban fenyegetheti a működést, és csökkenti a 

katalizátor élettartamát.  

A tartályba töltés előtt alaposan rázza meg az edényt, hogy megfelelő legyen a keverék.  

Legalább 90-es oktánszámú üzemanyagot használjon. Ólommentes benzint javaslunk, mert az kevesebb 

lerakódást hagy a motorban és a gyújtógyertyán, és meghosszabbítja a kipufogórendszer élettartamát. 

Soha ne használjon régi vagy szennyeződött benzint, vagy benzin-olaj-keveréket. Akadályozza meg, hogy 

a tartály tartalma olajjal vagy vízzel szennyeződjön. Nagy terhelés esetén előfordulhat, hogy a gyújtásból 

időnként kopogás vagy csörgés hallatszik. Ez normális jelenség, és nincs ok aggodalomra. Ha a gyújtás 

kopogása vagy csörgése normál terheléskor és egyenletes fordulatszám mellett jelenik meg, módosítani 

kell az üzemanyag minőségén. Ha ez a probléma nem oldódik meg, forduljon a szaküzlethez.   

Ha hosszabb ideig magasabb fordulatszámon dolgozik, magasabb oktánszám ajánlott.  

Ellenőrizze a légszűrőt  

Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e, és jó állapotban van-e.  

Csavarja ki a légtisztító fedelének csavarját, és szerelje le a légtisztító fedelét, majd ellenőrizze a fő légszűrőt. 

Tisztítsa meg, vagy szükség esetén cserélje ki a légszűrőt.  

A motor beindítása FIGYELEM!  

A motor indításakor a kiegészítő vágóberendezés mozogni kezdhet. Gondoskodjon róla, hogy a 

kiegészítő berendezés ne érhessen hozzá semmihez.  

Gondoskodjon róla, hogy a munkaterületen ne tartózkodjon illetéktelen személy, ellenkező esetben 

súlyos sérülés történhet.  

Hideg motor indítása:  

1) A légvezeték karját (E) tegye hidegindítás állásba.   

2) Tegye a kapcsolót (A) „I” (start) állásba.  

3) Nyomja meg néhányszor az üzemanyagpumpát (F) (7–10-szer), amíg nem jut üzemanyag a karburátorba.  

4) Nyomja meg a biztonsági gombot (B), majd nyomja meg a gázkart (C).  

5) Húzza meg a berántó zsinórját, amíg nem hallja, hogy a motor beindult.  

6) A légvezeték karját (E) tegye normál üzemelési állásba.   

7) Ha a motor begyullad, de valódi indítás nem történt, húzza meg újra a zsinórt, amíg nem indul be.  

Mielőtt elkezdi a munkát a géppel, kb. egy percig hagyja a motort melegedni.  



 

 

  
A bemelegített motor indítása:  

1. Állítsa a kapcsolót (A) START állásba.  

2. Tolja a kart (E)  állásba.  

3. Húzza meg az indító zsinórját, amíg a motor be nem ugrik.  

Ha a motor az indító zsinórjának néhány meghúzása után nem indul be, ld. a hidegindításról szóló fejezetet.  

A motor leállítása:  

1. Engedje el a gázkart (C), és hagyja, hogy a motor néhány másodpercig szabadon fusson.  

2. A kapcsoló (A) helyzetből „O” (leállítás) helyzetbe állításával állítsa le a motort.  

FIGYELEM!  

Ellenőrizze, hogy a vágóalkatrészek mindig megállnak-e a motor üresjáraton futásakor.  

A heveder használata   Csatlakoztassa a vállheveder 

nyelvét (2) a hevederfülbe (1).  

 A heveder fülének beállításakor azt a stabilizált pozíciót kell szem előtt tartani, amelyben a kés vagy a 

vágóalkatrészek 100 - 300 mm távolságra vannak a föld felett.  

 Az öv fülét úgy állítsa be, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa.  

Megjegyzés: Ha szeretné gyorsan eltávolítani a terméket a hevederről, rántsa meg a gyorskioldó nyelvet  

(3).  

           

3   

2   

1   



 

 

FIGYELEM!  

Mindig kapcsolja ki a motort a heveder levételekor.  

Vágás közben ne tartsa a fordulatszámot a kuplung kapcsolási sebességének közelében. Minden alacsony 

fordulatszámon történő hosszútávú használat valószínűleg koptatja a tengelykapcsolót.  

Másrészt a felhasználónak a vágás után nem szabad a motor forgását maximális fordulatszámon tartania. 

Minden magas fordulatszámon történő hosszútávú használat valószínűleg csökkenti a motor élettartamát.  

A füvet jobbról balra nyírja.  

Mindig szenteljen figyelmet annak, hogy stabilan és biztonságosan álljon.  

Úgy viselje a hevedert, ahogy az ábrán látja. A kés az óramutató járásával ellentétes irányba forog, ezért 

javasoljuk, hogy az egységet jobbról balra használja, hogy a fűnyírás hatékony legyen. Győződjön meg róla, 

hogy a jelen lévő személyek legalább 15 m távolságban vannak.  

FIGYELEM!  

Vészhelyzet esetén a motorkapcsoló stop állásba állításával állítsa meg a motort.  

Ha a kés kőnek vagy egyéb törmeléknek ütközik, állítsa le a motort, és ellenőrizze, nem sérült-e meg, és a 

kés a tartozékaival együtt biztonságos maradt-e.   

Ha fű vagy ágak maradtak a vágókés tartozékai között, állítsa le a motort, és távolítsa el őket.  

  
    

Vágóeszköz: Vigyázat! Csak eredeti vagy a gyártó által homologizált 

vágóeszközt használjon.  

 
  

FIGYELEM!   

Tekintettel arra, hogy a lehetséges használati módok keretében felszerelt tartozékok kiválasztása, 

alkalmazása és használata kizárólag a felhasználó által végzett tevékenység, az utóbbi viseli a 

felelősséget az ezen tevékenységek következtében történő mindennemű károsodásért. Ha kétsége 

merül fel, vagy nem ismeri eléggé egy-egy tartozék jellemzőit, forduljon kertészeti központhoz.  

A visszarúgás és a vele kapcsolatos figyelmeztetések  

A visszarúgás hirtelen reakció a beszorult, forgásában akadályozott késre. A beszorulás vagy megakadás 

nyomán a forgó alkatrész hirtelen veszít sebességéből, és ebből következően az ellenőrizetlen mozgású 

szerszám a becsípődés helyén kényszerűen a korábbi forgással ellentétes irányba mozog.  

Például, ha a kés egy beszorul vagy megakad egy kő miatt, a kés beszoruló pereme belemélyedhet az 

anyagba, és emiatt a kés kifordul vagy kiugrik. A beszorulás helyétől és a kés mozgásának irányától függően 

a kés a kezelő felé vagy tőle távolodó irányba is kiugorhat.  

A   kés védőfedele   



 

 

A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy a nem megfelelő munkavégzésnek vagy 

feltételeknek a következménye, és az alábbi intézkedésekkel előzhető meg.  

a) Tartsa a szerszámot erősen, a testét és a vállát pedig úgy tartsa, hogy ellen tudjon állni a 

visszarúgó erőnek.  

b) Soha ne tegye a kezét a forgó alkatrészek közelébe. A tartozék a kezén keresztül is vissza tud rúgni.  

c) Ne helyezze a testét arra a területre, ahová a szerszám visszarúgás esetén elmozdulhat. A 

visszarúgás a szerszámot a kerekek mozgásához képest ellenkező irányba lökheti az elakadás helyén.  

d) Különösen figyeljen, ha sarkokban, éles peremeken stb. dolgozik. Akadályozza meg, hogy a 

tartozék ütődjön vagy megakadjon. A sarkok, éles peremek, vagy a munkaeszköz ugrálása hajlamosak 

megakasztani a forgó alkatrészt, ami a kontroll elvesztéséhez vagy visszarúgáshoz vezethet.  

A vágódamil meghosszabbítása  

Ha meg akarja hosszabbítani a vágódamilt, növelje a motor fordulatszámát maximumra, és kocogtassa a 

vágófejet a talajhoz. Ilyen módon a damil automatikusan meghosszabbodik. A külső fedél alatti damilkés a 

damilt megfelelő hosszúságúra vágja.   

  
A motor kikapcsolása  

1. Csökkentse a motor fordulatszámát, és hagyja néhány percig terhelés nélkül futni.  

2. A motorkapcsoló stop állásba állításával kapcsolja ki a motort.  A tartozék balesetet okozhat, ha tovább 

forog a motor megállítása vagy a motorkapcsoló elengedése után.  

Ha az egység megállt, mielőtt leteszi, ellenőrizze, hogy a tartozék forgása megszűnt.    

KARBANTARTÁS  

A jól elvégzett karbantartás az üzemelés biztonsága, gazdaságossága és megbízhatósága miatt fontos.  

Hozzájárul a környezet szennyezésének mértékének csökkentéséhez is.  

A karbantartási és beállítási terv célja a gép minél jobb üzemi állapotának megőrzése. Bármiféle karbantartás 

megkezdése előtt kapcsolja ki a motort. Ha a motornak mennie kell, győződjön meg róla, hogy a munkaterület 

kellőképpen szellőzik-e. A kipufogógázok mérgező szén-monoxidot tartalmaznak. Mindig az ajánlott 

tartozékokat válassza. A nem kielégítő minőségű tartozék kárt okozhat a gépben.  

Soha ne használjon nem jóváhagyott alkatrészt, és ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket  

a karbantartás során vagy után.  

  

Karbantartás  Mindennapos  

karbantartás  

Hetenkénti 

karbantartás  

Havi 

karbantartás  

Tisztítsa le a gép külsejét.  X      

Gondoskodjon róla, hogy a gázkar rögzítve legyen, és 

a fojtószelep biztonsági szempontból megfelelően 

működjön.  

X      

Ellenőrizze, hogy a motorkapcsoló megfelelően 

működik-e.  

X      



 

 

Ellenőrizze, hogy a kések nem mozognak-e, ha a 

motor szabadon fut, vagy ha a szívató gázindító 

pozícióban van.  

X      

Ellenőrizze, hogy a kések sértetlenek-e, nem mutatják 

törés és meghibásodás jeleit. Szükség esetén cserélje 

ki a késeket.  

X      

Ellenőrizze, nem sérült vagy deformált-e a késfedél. 

Ha a késfedél meghajlott vagy sérült, cserélje ki.  

X      

Tisztítsa ki a légszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki.  X      

Ellenőrizze, hogy a csavarok és anyák meg vannak-e 

húzva.  

X      

Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag a motorból, 

a tartályból vagy az üzemanyag-vezetékből.  

X      

Ellenőrizze az indítót és a berántózsinórt.    X    

Tisztítsa meg a gyújtógyertya környékét. Szerelje ki, 

és ellenőrizze az elektródák közti távolságot. Állítsa 

be a hézagot 0,6–0,7 mm-re, vagy cserélje ki a 

gyújtógyertyát. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertyára rá 

van-e téve a gyújtógyertya kupak.  

  X    

Tisztítsa meg a gép hűtőrendszerét.    X    

Tisztítsa meg a karburátor külsejét és a környezetét.    X    

Ellenőrizze, hogy a karima, fedél és anyacsavar 

megfelelően van-e feltéve, és meg van-e húzva.  

  X    

Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt.      X  

Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozást.      X  

Ellenőrizze, nincs-e elkopva a tengelykapcsoló, a 

tengelykapcsoló rugója és a kapcsolódob. Szükség 

esetén szakszervizben cseréltesse ki.  

    X  

Cserélje ki a gyújtógyertyát. Ellenőrizze, hogy a 

gyújtógyertyára rá van-e téve a gyújtógyertya kupak.  

    X  

Tisztítsa le a szennyeződéseket, leveleket, felesleges 

kenőanyagot stb. a kipufogó fojtásából és a motorból, 

hogy megelőzze a tűzveszélyt.  

    X  

  

A KARBANTARTÁST RENDSZERES 

IDŐKÖZÖNKÉNT, minden megadott 

hónapban vagy bizonyos üzemórát 

követően (amelyik előbb következik be) 

kell elvégezni. (1)  

Minden 

használat 

előtt  

Havonta, 
vagy 25 
órányi  

használat 

után  

3-havonta, 
vagy 50 
órányi  

használat 

után  

6-havonta, 
vagy 100 

órányi  
használat 

után  

Motorolaj  
Tisztítsa ki    X  X(1)    

Légszűrő  Tisztítsa ki       X(1)    



 

 

A szelepek 

holtjátéka   

Ellenőrizze – tisztítsa  

meg   

      X(2)  

Üzemanyagtartály 

és szűrő   

Tisztítsa ki         X(2)  

Üzemanyagvezeték   Ellenőrizze (szükség 

esetén cserélje ki)   

3-évenként (2)        

(1) Ha poros környezetben dolgozik, gyakrabban végezze el a karbantartást.  

(2) Ezt a karbantartást szakember végezze, ha a tulajdonosnak nincsenek megfelelő szerszámai vagy 

műszaki ismeretei.  

A légszűrő cseréje vagy tisztítása  

Az optimális teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében tartsa a légszűrőt tisztán.  

 Szerelje le a légszűrő fedelét (1) a légszűrő fedelén lévő csavar (4) kicsavarásával.  

 Vegye ki a szűrőt (2), és tisztítsa meg meleg szappanos vízben. Öblítse le, és várja meg, míg teljesen 

megszárad. A legjobb teljesítmény elérése érdekében évente egyszer cserélje ki.  

 Szerelje ki a légszűrő szekrényén lévő tartólemezt (3).  

 Cserélje ki a tartólemezt (3).  

 Szerelje vissza a szűrőt (2).  

 Ismét tegye fel a légszűrő fedelét (1), és húzza meg a csavart (4).  

  
FIGYELMEZTETÉS:  

Ha benzint vagy gyúlékony oldószert használ a tisztításhoz, tűz vagy robbanás következhet be. Ezért csak 

szappanoldatot vagy nem gyúlékony oldószert használjon. Soha ne kapcsolja be a gépet légszűrő nélkül.   

Gyújtógyertya  

A gyújtógyertyán megfelelően beállított hézagnak kell lennie, a gyertyán nem lehetnek lerakódások, hogy 

garantálni lehessen a motor megfelelő működését.  

1. Szerelje le a gyújtógyertya kupakját.  

2. Távolítson el minden szennyeződést a gyújtógyertya alapzatának közeléből.  

3. A mellékelt dugókulcs segítségével szerelje le a gyújtógyertyát.  

4. Vizuálisan ellenőrizze a gyújtógyertyát. Egy drótkefével távolítsa el a szénlerakódást.   



 

 

5. Ellenőrizze az elszíneződést a gyújtógyertya csúcsán. A normál elszíneződés égett szín.   

6. Ellenőrizze a hézagot a gyújtógyertyán. Az elfogadható hézag 0,6–0,7 mm közé esik.  

  

7. Szerelje óvatosan kézzel vissza a gyújtógyertyát.  

8. Amikor a gyertya a helyén van, húzza meg a gyertyakulcs segítségével.   

9. Tegye vissza a gyújtógyertya kupakját a gyújtógyertyára.  

Tisztítás  

1. Tartsa gépét tisztán, a gép külsejét puha nedves ronggyal, szükség esetén enyhe tisztítószerrel 

tisztíthatja. A gép tisztításához soha ne használjon vizet, mert az meghibásodást okozhat a belső 

alkatrészekben.   

2. Bizonyos karbantartási termékek és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag alkatrészekben, ilyenek a 

benzol tartalmú termékek. Triklóretilén, kloridok, ammónia.   

3. Szenteljen különös figyelmet annak, hogy a szellőző bemenetek és kimenetek akadálytalanok legyenek. 

Egy finom kefével történő tisztítás, amit sűrített levegő követ, rendszerint elég a belső alkatrészek tisztán 

tartásához.   

4. Tisztításkor viseljen védőszemüveget.   

A karburátor beállítása  

A karburátort a gyártó úgy állítja be, hogy maximális teljesítményt érjen el, és minden helyzetben minimális 

legyen a mérgezőanyag-kibocsátás az érvényes előírások értelmében. Ha alacsony teljesítményt tapasztal, 

forduljon az eladóhoz, hogy ellenőrizze a karburátort és a motort.  

    

A damilfej cseréje  

Kövesse az ábrán látható lépéseket.  



 

 

    



 

 

JAVÍTÁS  
A gépet csak szakszerviz javíthatja.   

  

Hiba  Ellenőrizze  Állapot  Ok  Megoldás  

A motor megáll, 
nehezen vagy  

egyáltalán nem 
lehet  

újraindítani  

Üzemanyag van 

a karburátorban  

Az üzemanyag 

nem jut el a 

karburátorba  

Eltömődött 

üzemanyagszűrő  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Az üzemanyag- 

vezeték eldugult  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Karburátor  
Kérjen tanácsot 

a forgalmazótól  

Üzemanyag 

a hengerben  

Az 

üzemanyag 

nem jut el a 

hengerbe  

Karburátor  
Kérjen tanácsot 

a forgalmazótól  

A kipufogó 
gázban  

üzemanyag 

van  

Az üzemanyag- 

keverék túl dús  

Nyissa ki a fojtószelepet  

Tisztítsa ki vagy cserélje 

ki a légszűrőt  

Állítsa be a 

karburátort Kérjen 

tanácsot a 

forgalmazótól  

Szikrák a 

gyújtógyertya 

elektródáin   

Nincs szikra  

Kapcsoljon „ki” 

állásba  

Állítsa a kapcsolót BE 

(menet) állásba  

Elektromos hiba  

 

Kikapcsolt 

kapcsoló  

Kérjen tanácsot 

a forgalmazótól  

Szikrák a 

gyújtógyertya 

elektródáin  

Nincs szikra  

Rossz az 

elektródák 

hézaga  

Állítsa a hézagot 0,6–

0,7 mm értékre  

Az elektródák 

szennyeződtek  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Az elektródák 

üzemanyaggal 

szennyeződtek  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Hibás 

gyújtógyertya  

Cserélje ki a 

gyújtógyertyát  

A motor forog, 

de lassul, vagy 

nem gyorsul 

megfelelően  

Légszűrő  
Szennyeződött 

légszűrő  

Természetes 

kopás  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Üzemanyagszűrő  

Szennyeződött 
üzemanyagsz 

űrő   

Szennyeződések  

vagy lerakódás az 

üzemanyagban  
Cserélje ki  



 

 

Üzemanyagszelep  

Eldugult  

üzemanyagsz 

elep  

Szennyeződések  

vagy lerakódás az 

üzemanyagban  

Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki  

Gyújtógyertya  

Szennyeződött 
vagy  

elhasználódott 
a  

gyújtógyertya  

Természetes 

kopás  

Tisztítsa meg, állítsa be, 

vagy cserélje ki  

Karburátor  
Rossz  

beállítás  
Rezgés  Állítsa be  

 

Hűtőrendszer   Túlzottan  

Hosszú használat 

piszkos vagy poros 

helyen  
Tisztítsa ki  

Szikraszűrő  

Repedt, 
szennyezett  
vagy lyukas 

lemez  

Természetes kopás  Cserélje ki  

A sebességváltó 

nem kapcsol  N/A  N/A  
Belső 

motorprobléma   

Kérjen tanácsot a 

forgalmazótól  

  

TÁROLÁS  

Ha közlekedési eszközben szállítja a gépet, előzőleg teljesen ürítse ki az üzemanyagtartályt, nehogy az 

üzemanyag szivárogjon.  

Távolítsa el az üzemanyagot  
1. A gépet egyenes és stabil felületre tegye. Indítsa be a motort néhány percre, majd állítsa meg.   

2. Csavarja ki az üzemanyagtartály fedelét, és vegye le.   

3. Engedje ki az üzemanyagot egy edénybe.   

4. Nyomja meg néhányszor a szivattyút, míg az üzemanyag elkezd kiürülni.  

5. Ismét engedje ki az üzemanyagot.  

6. Szerelje vissza az üzemanyagtartály fedelét.  Szállítsa vagy raktározza el a gépet, ha a késhez nyúl, 

használjon védőkesztyűt.  

Hagyja a kés biztonsági berendezését bekapcsolva, kivéve, ha közvetlenül a késsel van dolga. A gépet, 

a használati útmutatót, és ha szükséges, a tartozékokat az eredeti csomagolásban tárolja. Így minden 

szükséges információ és alkatrész mindig kéznél lesz.  

Alaposan csomagolja be a gépet, vagy használja az eredeti csomagolást, hogy megakadályozza a sérülést 

szállítás közben.  

A gépet száraz és jól szellőző helyen, üres üzemanyagtartállyal tárolja. Ne tartsa az üzemanyagot a gép 

mellett.  



 

 

 

RPB 420, RPB 510, RPB 510 AC, RPB 517  
 meets the pertinent EC Directives:  conforme alle direttive CE:  den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht:  

Machinery Directive- 2006/42/ES, 2009/127/ES,  
2012/32/EU, 95/16/EC -  

Electromagnetic compatibility- 2014/30/ES -  

Direttiva di macchinario - 2006/42/ES, 2009/127/ES,  
2012/32/EU, 95/16/EC -  

Compatibilita elettromagnetica - 2014/30/ES -  

Maschinen der Richtlinie- 2006/42/ES, 2009/127/ES,  
2012/32/EU, 95/16/EC -  

Elektromag. Verträglichkeit- 2014/30/ES -  
Technical requirements for products in terms of noise 

emissions- 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES -  
Requisiti tecnici per i prodotti in termini di emissioni sonore- 

86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES -  
Technische Anforderungen an Produkte hinsichtlich der  

Geräuschemissionen- 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES  
-  

Emissions of pollutants in the exhaust gases from the 

engines of some non-road mobile machinery- 2002/88/ES -  
Le emissioni di inquinanti nei gas di scarico dei motori di 

alcuni non stradali macchine mobili- 2002/88/ES -  
Emissionen von Schadstoffen in den Abgasen aus den 

Motoren einige nicht- mobile Maschinen- 2002/88/ES -  
CE marking- 93/68/EHS -  Marcatura CE - 93/68/EHS -  CE Kennzeichnung- 93/68/EHS -  

Conformity Assessment conducted by an authorized 

laboratory. Certificate number.   
Valutazione della conformita svolte da un 

laboratorio autorizzato. Numero di certificato.   
Autorisiert Laboratorium. Zertifikat Nummer.  

The facilities are not subject to type tests.   Il dispositivo non e soggetta a prove di tipo.   Apparatur es ist nicht Objekt Prüfung Type.   

 European norms  Norme europee   Europäische Normen  

EN ISO 12100; ISO 7000; ISO 11684; EN ISO 13857; EN 1005-3+A1; EN 1037+A1; EN 1070;  

EN 953+A1; EN ISO 13850; EN 894-3+A1; EN ISO 13732-1; EN ISO 14982; EN ISO 11806-1;  

EN ISO 22868; EN ISO 22867; EN ISO 3767-1; EN ISO 3767-3;   

Declares that the (product) complies with all  Dichiara che il (prodotto) è conforme a tutte le  Erklärt, dass das (Produkt) mit allen relevanten relevant 

provisions of the Directive.  disposizioni pertinenti della direttiva.  Bestimmungen der Richtlinie entspricht.  
Name and address of the person authorised to  Nome e indirizzo della persona autorizzata a  Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt compile the 

technical file.  compilare l'archivio tecnico.  ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. AKPTESTING - Ing. Petr 
Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám. 21, ČESKÁ REPUBLIKA  

 number of technical documentation:   numero della documentazione tecnica:   Nummer technische Dokumentation:  

BCW 99 - 3283   

The identity and signature of the person empowered  L'identita e la firma della persona autorizzata a to 

draw up the declaration on behalf of the  avvicinare la dichiarazione per conto del produttore 

manufacturer or his authorised representative.  o il suo rappresentante autorizzato.  

Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser  
Erklärung im Namen des Herstellers oder seines 

Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, sowie 

Unterschrift dieser Person.  

2016-12-13  



 

 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Czech Republic 

oświadcza, że produkt / hogy a termék / da izdelek RPB 420, RPB 510, 

RPB 510 AC, RPB 517 

spełnia stosowne dyrektywy WE / megfelel az EK-irányelveknek / v skladu z veljavnimi direktivami ES:  

- 2006/42/EC, 2009/127/EC, 2012/32/EU  
- 2014/30/EC  
- 86/594/EHS, 2000/14/EC, 2005/88/EC  
- 2002/88/EC  

Normy europejskie / Európai szabványok / Evropski standardi:  
EN ISO 12100; ISO 11684; ISO 7000; EN ISO 13857; EN 1005-3+A1; EN 1070; EN 953+A1; EN 1037+A1; EN ISO 13850; EN 

894-3+A1; EN ISO 13732-1; EN ISO 11806-1; EN ISO 14982; EN ISO 22868; EN ISO 22867; EN ISO 3744;  

Oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie Przepisy niniejszej dyrektywy. Nazwa i adres osoby upoważnionej do 

przygotowania dokumentacji technicznej.  
 /   
Kijelentjük, hogy a gép megfelel a rá vonatkozó rendelkezéseknek az irányelvek szerint. Személy neve és címe  aki összeállítja a 

műszaki dokumentációt.   
/   
Izjavlja, da stroj izpolnjuje vse ustrezne določbe te direktive. Ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične 

dokumentacije.  

AKPTESTING - Ing. Petr Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám. 21, Czech Republic  

Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu Producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel.  
/   
Nyilatkozattételre jogosult személy  azonosítója és aláírása  a gyártó nevében  , a meghatalmazott képviselő.  
/  
Istovetnost in podpis osebe, ki je pooblaščena, da izjave v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 

zastopnika.  

13.12.2016 


