
  KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, olvassa el fi gyelmesen az útmutatót.

A kezelési útmutatót őrizze meg.

Ha továbbadja a gépet, mellékelje hozzá a kezelési 
útmutatót is.

A gépet csak olyan személyek használhatják, akik 
ismerik a gép rendeltetésszerű használatát.

A gépet 18 évnél fi atalabb személyek nem 
használhatják.
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BIZTONSÁGI ÓVINTEZKEDÉSEK

- ISMERKEDJEN MEG A MUNKAGÉPPEL
A felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót és be kell tartania annak 
utasításait. Tanulja meg a gép helyes használatát, a felhasználás maximális feltételeit, 
és mindig legyen tisztában a lehetséges veszélyekkel.

- DROGOK, ALKOHOL ÉS GYÓGYSZEREK
Ne dolgozzon a géppel, ha gyógyszer, alkohol vagy egyéb kábító hatású szer befolyása alatt áll, amelyek 
csökkentik koncentráló és ítélőképességét.

- A BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS FELTÉTELEI
Helyezze a hasítógépet vízszintes felületű, stabil, 60-75cm magas munkaasztalra. 
Biztosítson elegendő szabad területet a munkagép körül a munkállatok elvégzésére. 
A hasítógépet csavarozza az asztalhoz, nehogy elcsússzon vagy elmozduljon munka közben.
A munkaterület megfelelően legyen megvilágítva.
Tartsa tisztán a munkaterületet. 
A rendetlen munkaterület balesetveszélyes lehet.
Ne használja a hasítógépet nedves környezetben, párás helyiségekben. 
Ne tegye ki a gépet eső hatásának.
Ne használja a gépet olyan helyiségben, ahol festékeket, oldószereket, lakkokat, egyéb gyúlékony anyagokat 
tárolnak.
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- ELLENŐRIZZE A HASÍTÓGÉPET
Használat előtt ellenőrizze a gépet. Ügyeljen arra, hogy védőfelszerelések a 
helyükön legyenek és működőképesek legyenek. Feltétlenül ellnőrizze, hogy nem 
hagyott-e a munkagépben csavarhúzókat, kulcsokat vagy egyéb szerszámokat. A 
meghibásodott, hiányzó vagy leesett alkatrészeket pótolja.

- VISELJEN VÉDŐRUHÁZATOT
Munkavégzés közben ne viseljen lenge ruházatot, ékszereket, amelyek a munkagép 
mozgó alkatészei közé szorulhatnak és balesetet okozhatnak.
Munkavégzés közben viseljen megfelelő védőkesztyűt és csúszásmentes talpú 
védőlábbelit.
Hosszú haját kösse fel és viseljen megfelelő fejfedőt, hogy megakadályozza a haj 
becsípődését a gép alkatrészei közé.

- VÉDJE SZEMÉT ÉS ARCÁT
Ne feledje, hogy a fahasítás közben apró szilánkok, darabok repülhetnek ki a 
megmunkált fadarabból, amelyek megsérthetik a szemét. Az ilyen sérülés akár 
életreszóló látáskárosodást is okozhat. Mindig viseljen védőszemüveget. Ne 
használjon védőszemüvegként hagyományos szemüvegeket vagy napszemüveget, 
amelyek nem képesek az esetleges ütést felfogni és nem megfelelő védőlencsével 
rendelkeznek.
Soha ne használja a hasítógépet a földre helyezve. Ez a munkapozíció 
balesetveszélyes, mert a felhasználónak közel kell hajolnia a munkagéphez, így 
nagyobb a kockázata, hogy arcába szilánkok repülhetnek vagy megüthetik a kirepülő darabok.

- HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK
A nem megfelelő hosszabbító kábelek használata befolyásolhatja a munkagép teljesítményét, és túlforrósodást 
idézhet elő. A hosszabbító kábel nem lehet 10m-nél hosszabb, és keresztmetszete nem haladhatja meg a 
2,5mm2 -t. Az ennek megfelelő hosszabbító kábel használata megfelelő áramfelvételt biztosít a motornak.
Kerülje a nem megfelelő szigetelésű bekötések alkalmazását. A hosszabbító kábelnek kültéri használatra 
kifejlesztettnek kell lennie.

- KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT
Ellenőrizze le, hogy a gép típustábláján levő adatok a hálózati adatokkal megegyeznek-e. Ellenőrizze, hogy 
rendelkezik-e védő-áram kapcsolóval.
Földelje le a hasítógépet. Kerülje a test érintkezését földelt tárgyakkal: csövek, radiátorok, tűzhelyek, 
hűtőszekrény. 
Soha ne nyissa ki a motor kapcsolószekrényét. Szükség esetén forduljon 
villanyszerelőhöz.
A hasítógép áram alá helyezése és áramtalanítása során ne nyúljon hozzá a 
csatlakoztató dugó fém villájához.

-    TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKET ÉS ILLETÉKTELEN 
SZEMÉLYEKET A MUNKATERÜLETTŐL

A munkagépet egyidejűleg egy személy kezelheti. A többi személynek a 
munkaterülettől megfelelő távolságban kell tartózkodnia, kiváltképp, ha a gép működésben van. Soha ne 
engedje, hogy a munkavégzés közben más személyek segíteni próbáljanak a rönkök kilazításában.

- ELLENŐRIZZE A RÖNKÖKET
Ellenőrizze, hogy a megmunkálandó rönkön ne legyenek gallyak vagy egyéb idegen tárgyak. A rönkök végei 
derékszögben legyenek levágva. A rönköket mindig gallytalanítsa megmunkálás előtt.

- 3 -



- LEGYEN ÓVATOS
A munkaterület talaja ne legyen csúszós.
A munkavégzés teljes időtartama alatt álljon stabilan és tartsa meg egyensúlyát.
Soha ne lépjen rá a hasítógépre. A hasítógép felbillenhet vagy véletlenül hozzáérhet a vágószerszámokhoz, 
ami súlyos sérülésekhez vezethet.
Ne tároljon semmit az aprítógépen, sem annak közvetlen közelében, nehogy valaki a tárolt eszközök elérése 
érdekében a hasítógépre álljon.

- KERÜLJE A VÁRATLAN HELYZETEK OKOZTA BALESETEKET
Munkáját mindig teljes odafi gyeléssel végezze.
Ne tegyen fel új rönköt, amíg a dugattyú meg nem 
áll. Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez.

- VÉDJE KEZEIT
Ne nyúljon a széthasított rönkdarabok közé. Ujjai 
beszorulhatnak, a gép eltörheti vagy amputálhatja 
a beszorult testrészt.
A beszorult fadarabot soha ne kézzel távolítsa el.

- NE TERHELJE TÚL A MUNKAGÉPET
A munkagép hatékonyabban és biztonságosabban működik, ha a kifejlesztésének megfelelő terhelés mellett 
működtetik. Soha ne próbáljon meg a műszaki adatokban feltüntetettnél vastagabb rönköket vágni. 
A művelet balesetveszélyes lehet és károsíthatja a munkagépet. 
Ne használja a gépet olyan munkákra, amelyekre nem alkalmas.

- SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A BEKAPCSOLT GÉPET
Ne hagyja őrizetlenül a gépet mindaddig, amíg az működésben van. 

- ÁRAMTALANÍTSA A GÉPET
Mindig áramtalanítsa a munkagépet, ha már nem használja, bármilyen beállítás, módosítás, tisztítás vagy 
alkatrészcsere előtt. A karbantartási műveleteket az útmutató alapján végezze. A karbantartási és javítási 
műveletek elvégzésére, amelyek nincsenek a használati útmutatóban kifejtve, kizárólag szakszerviz jogosult.

- VÉDJE KÖRNYEZETÉT
A fáradtolajat adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken vagy a felhasználás helyén érvényes környezetvédelmi 
jogszabályok alapján járjon el. A fáradtolajat soha ne öntse ki földre, vízbe vagy hulladékgyűjtőbe.

- GONDOSKODJON MUNKAGÉPÉRŐL
A biztonságos és hatékony működés elengedhetetlen feltétele a munkagép tisztántartása.

- TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKET A MŰHELYTŐL
Zárja le a műhelyt. Kapcsolja ki a főkapcsolót. A munkagépet gyermekektől és más illetéktelen személyektől 
megfelelően elzárva tárolja.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK
A hasítógép kizárólag otthoni használatira kifejlesztett. A környező hőmérséklet +5°C - +40°C között legyen, 
1000m t.sz.f. magasságot meg nem haladó helyszínen. A környezeti páratartalom értéke nem haladhatja meg 
az 50%-ot 40°C mellett.  A munkagépet -25°C - +55°C közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja.
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MŰSZAKI ADATOK

Modell: LS4T-37
Motor: névleges feszültség 230V~50Hz névleges teljesítmény 1500W

védelmi osztály IP54

Rönkméret: * 5~25cm átmérő max. hosszúság: 37cm

Hasítóerő: 4t

Hidraulikus nyomás: 16MPa

Olajtartalom: 2,4 l

A munkagép mérete: 780x270x510mm

A munkagép tömege: 40kg

* A hasítóerő hozzávetőleges értékű - a kisebb rönkök hasítása is lehet nehezebb, ha keményebb a fa. És 
fordítva a kevésbé kemény vastagabb rönkök hasítása is lehet egyszerűbb, még ha átmérője meg is haladja a 
jelzett értéket.

A BERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ
Csatlakoztassa a fővezetéket az elektromos hálózathoz: 230V+-10% (50Hz+-1Hz), az ellátó hálózatnak 
hibaáram-védőkapcsolással kell rendelkeznie (RCD), maximálisan 0,03A névleges hibaárammal.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
1. Csavarozza fel a támasztó lábat a hasítógépre, emelje fel a gépet a két végén található fogantyúknál fogva 
és helyezze egyenletes felületű, stabil, 60-75cm magas munkaasztalra.
2. Ismerkedjen meg az ábrán jelzett alkatrészekkel és kezelőszervekkel.

  1. Dugattyú
  2. Munkafelület
  3. Hasítóék
  4. Fogantyú a felemeléshez
  5. Támasztó láb
  6. Rönkvezető lap
  7. Kapcsoló
  8. Motor
  9. Kapcsolószekrény
10. Futószerkezet
11. Hidraulikus vezérlőkar
12. Vezérlőkar takarója
13. Légtelenítő csavar
14. Olajkieresztő csavar mércével

-     Mielőtt beindítaná a gépet, eressze ki néhány 
fordulattal a légtelenítő csavart, amíg a levegő 
megfelelően nem távozik a tartályból.

-  A légtelenítés során a légtelenítő csavar mentén 
érezhetőnek kell lennie a levegőkiáramlásnak.

-    A légtelenítés befejeztével húzza be a légtelenítő 
csavart, hogy megakadályozza az olaj kifolyását. 
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HA A LÉGTELENÍTŐ SZELEP NINCS KIERESZTVE,  A LEVEGŐ BESZORUL A HIDRAULIKUS 
RENDSZERBE, AHOL FESZÍTŐ NYOMÁST FEJT KI. A FOLYTONOS LEVEGŐNYOMÁS 
MEGHIBÁSODÁST OKOZ A HIDRAULIKUS RENDSZERBEN ÉS  TÖNKRETEHETI A GÉPET.

NE NYÚLJON A  
HASÍTÓERŐT SZABÁLYZÓ 
CSAVARHOZ!

A szabályzó csavar gyárilag beállított és 
ragasztóval rögzített, hogy megakadályozza a 
maximális hasítóerő túllépését, amely nem lehet 
több 4t-nél. A beállítást szakember végezte el 
profi  eszközök  segítségével.
A beállítás módosítása károsíthatja a hidraulikus 
berendezést, amelynek során a hasítógép nem 
lesz képes a megfelelő hasítóerő kifejtésére vagy 
SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKHEZ ÉS A GÉP 
MEGHIBÁSODÁSÁHOZ VEZETHET.

BEKÖTÉSI SÉMA           HIDRAULIKUS SÉMA

15. A max. hasítóerőt szabályzó csavar
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A HASÍTÓGÉP MŰKÖDTETÉSE

A hasítógép kontrollrendszerrel rendelkezik, amely a gép kétkezes vezérlését igényli. A bal kézzel kezelhető a 
hidraulikus vezérlőkar, míg a jobb kézzel a kapcsológomb kezelhető. Bármelyik kezelőszerv elengedésekor a 
hasítási folyamat megszakad. Mindkét kezelőszerv elengedésekor a hasítóék ismét visszatér a kiindulási
helyzetébe.

A HIDRAULIKUS VEZÉRLŐKAR VÉLETLENSZERŰ BEINDÍTÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉÉRT A RENDSZER 
BLOKKOLÓ RETESSZEL RENDELKEZIK. A HIDRAULIKUS KAR MŰKÖDTETÉSÉHEZ, HÚZZA HÁTRA A 
BLOKKOLÓ RETESZT MIELŐTT ELŐRE HÚZNÁ A HIDRAULIKUS VEZÉRLŐKART.

Soha ne tartsa lenyomva a kart 5 másodpercnél tovább, ha keményebb fát szeretne széthasítani.
5 másodperc után a nyomás következtében az olaj felforrósodhat és meghibásodhat a motor. A keményebb 
rönköket fordítsa el 90°-ban, hátha más irányból egyszerűbb a széthasítása. Ha így sem sikerül a fát széthasítani, 
az azt jelenti, hogy a rönk keménysége túllépi a munkagép kapacitását, ezért ezt a rönköt tegye félre, nehogy 
meghibásodjon a gép a túlzott erőkifejtés következtében.

- A rönköt mindig szorosan a munkafelületre és rönkvezető lapra tegye.
- Biztosítsa, hogy a rönk a vágás során ne fordulhasson, csúszhasson el.
-    A hasítást ne a hasítóék felső részét terhelve végezze. A hasítóék eltörhet 

és a munkagép meghibásodhat.



- 8 -

-    A rönköket mindig szálirányban vágja. Soha ne helyezze a rönköt 
keresztben a hasítógépbe. Személyi sérüléshez vagy a gép 
meghibásodásához vezethet.

-  Ne próbáljon egyszerre 2 rönköt felvágni. Az egyik kirepülhet és súlyos 
sérüléseket okozhat.

A BESZORULT FADARABOK 
KILAZÍTÁSA
- Engedje el mindkét kezelőszervet.
-  Ha a dugattyú visszatér eredeti helyzetébe, helyezzen a beszorult 

rönk alá egy fa éket.
- Indítsa be a gépet, hogy a fa éket a beszorult rönk alá nyomja.
-    Ismételje meg a műveletet magasabb ékkel mindaddig, amíg a 

beszorult rönk ki nem lazul.

Ne próbálja meg a rönköt kiütni. Személyi 
sérüléshez vagy a gép meghibásodásához vezethet.

A HIDRAULIKAOLAJ CSERÉJE

A hidraulikaolajat  minden 150 üzemóra után kell 
cserélni. A cserét az alábbiak szerint végezze:

-  A művelet előtt várja meg, amíg a gép minden mozgó alkatrésze megáll és 
áramtalanítsa a gépet.

- Csavarja le az olajkieresztő csavart.
- Döntse meg a gépet, támassza meg a támasztó lábon és öntse ki az olajat.
- Fordítsa motorral oldalra a gépet.
- Töltsön a tartályba 2,4 l hidraulikaolajat.
-  Tisztítsa meg a mérő felületét és helyezze az olajtartályra, miközben a hasítógép 

függőleges helyzetben van.
- A betöltött olaj szintjének a mérő két jelzése között kell lennie.
-  Mielőtt visszatenné a csavart, tisztítsa meg. Mielőtt a hasítógépet visszaállítaná 

vízszintes helyzetbe, ellenőrizze a csavar behúzását, nehogy az olaj kifolyjon.

Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet a tartályban, az olajszintnek a mérő 2  jelzése 
között kell lennie. Ha ettől kevesebb olaj van a tartályban, töltse fel a megfelelő 
szintig.

A hidraulikaolaj feltöltéséhez az alábbi márkák egyikét javasoljuk:
SHELL Tellus 22, MOBIL DTE 11, ARAL Vitam GF 22, BP Energol HLP-HM 22
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A HASÍTÓÉK ÉLEZÉSE
A hasítóéket időközönként élezze meg reszelő segítségével, távolítsa el a felület egyenetlenségeit.

HIBÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVASOLT MEGOLDÁS

Indítás után a motor 
azonnal leáll.

Aktiválódott az áramvédő a gép 
védelme érdekében.

Forduljon szakszervizhez a 
kapcsolószekrény és az áram-védő 
kapcsoló ellenőrzése végett.

Nem hasítja el a rönköt.

A rönk nem megfelelő helyzetben van.
Lásd „A hasítógép működtetése“ 
fejezet.

A rönk mérete vagy keménysége 
meghaladja a gép kapacitását. 

Hasítás előtt vágja fel kisebbre a 
rönköt.

Tompa a hasítóék. Lásd. „A hasítóék élezése“ fejezet.

Kifolyik az olaj.
Állapítsa meg a szivárgás helyét és 
forduljon szakszervizhez.

A hasítóerő szabályzó csavar rossz 
beállítása. Alacsonyabbra állították a 
max. hasítóerőt. 

Forduljon szakszervizhez.

A rönkvezető lap szagga-
tottan mozog, fura hangot 
hallat és túlzottan vibrál.

Nem elegendő hirdaulikaolaj 
és túl sok levegő a hidraulikus 
rendszerben. 

Ellenőrizze az olajszintet. Forduljon 
szakszervizhez.

A dugattyú henger mentén 
vagy más helyről szivárog az 
olaj.

Működés közben levegő van a 
hirdraulikus rendszerben.

A munka megkezdése előtt fordítsa 
el 3-4 fordulattal a légtelenítő 
csavart.

A légtelenítő csavar nem lett behúzva 
a gép áthelyezése előtt.

Húzza be a légtelenítő csavart, 
mielőtt áthelyezi a gépet.

Az olajkieresztő csavar nincs behúzva. Húzza be az olajkieresztő csavart.

Meghibásodott a hidraulikus rendszer 
vagy elhasználódott a tömítés.

Forduljon szakszervizhez.

Környezetvédelem:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat
a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a 
helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő 
helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások 
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, 
hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon 
szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. 
A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett 
meghibásodásokra.
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