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HU

VERTIKULÁTOR
M1P-ZP-300A, M1P-ZP-310A, M1P-ZP-320A

Általános jellemzés
A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
áttekintésre is. Az útmutatót a gyártó állította össze és a termék elengedhetetlen részét képezi. 
Az úmutató ismerteti a termék felhasználási célját, rendeltetésszerű használatának feltétele-
it, amelyek a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlenek. Mielőtt bármilyen műveletbe 
kezdene a géppel (karbantartás, szétszerelés..) olvassa el az útmutatót. A biztonsági óvintézke-
dések betartásával megőrizheti a gép élettartamát. A fotókat és ábrákat a gyártó készítette a 
termék karbantartásának szemléltetése céljából. 

Műszaki jellemzők
A gyártó fenntartja a változtatás jogát előzetes figyelmeztetések nélkül.
Típus.......................................................................................................................................................M1P-ZP-300A
Névleges feszültség................................................................................................................................230V/50Hz 
Névleges teljesítmény.....................................................................................................................................400W 
Munkaszélesség.......................................................................................................................................300mm 
Névleges magasság..................................................................................................................................0, 5,10mm 
Max. fordulatszám percenként (üresjárat)...........................................................................................2350 min 
Kapacitás...................................................................................................................................................................28 l 
Akusztikai nyomásérték.............................................................................................................................81dB(A) 
Akusztikai teljesítményszint.....................................................................................................................92dB(A) 
Akusztikai nyomásszint értéke................................................................................................................92dB(A) 
Vibrációszint.............................................................................................................................................2,5m/s2 
Tömege....................................................................................................................................................................7 kg
A: Az akusztikai nyomásszint megfelel a 2000/14/EC szabványnak.

Garancia
A gyártó garanciát vállal, hogy a gép minden alkatrésze átesett a megfelelő minőségellenőrzé-
seken, és gyári hibás alkatrészekkel nem rendelkezik. 
 

Ha a gép működése leáll, forduljon szakszervizhez. A termékre 24 hónapos garancia érvényes 
a vásárlás dátumától számítva. A garancia érvényesítéséhez a vásárlást bizonyító számla szük-
séges. Ez a garancia nem vonatkozik a rendszeres használat következtében fellépő alkatrész-
kopásra, a helytelen használat, a karbantartás elmulasztása, sajátkezű javítások és átalakítások 
következtében keletkezett hibákra.  

A gép kizárólag megfelelő áramvédelemmel ellátott hálózatról működtethető. 
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FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az útmutatót.

Tartsa távol a nézelődőket.

Tartsa távol kezeit és lábait a 
gép hengerétől és késeitől. 
A henger a gép kikapcsolása 
után még egy ideig forog - 
karbantartás előtt vagy ha a 
kábel megsérült húzza ki a 
kábeldugót az aljzatból.

Tartsa biztonságos távolság-
ban a kábelt a gép hengerétől 
és a késektől. 

Általános biztonsági útmutatások 

Figyelmeztetés: 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy felmérhesse milyen kockázatokkal jár a 
gép kezelése. Elektromos berendezések üzemeltetésekor mindig gondosan tartsa a biztonsági 
óvintézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges áramütést. A készülék üzembe helyezése előtt 
olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.
 

A gyártó nem javasolja a gép rendeltetéstől eltérő egyéb célokra történő felhasználását és áta-
lakítását.

Szimbólumok/piktogramok magyarázata 

Figyelmeztetés
Olvassa el a használati útmutatót. 
Tartsa távol a munkaterülettől a nézelődőket. 
Kerülje az érintkezést az éles fogakkal. A fogak a motor kikapcsolása után is mozgásban van-
nak. Ezért ne emelje fel a vertikutátort addig, amíg az összes forgó alkatrész teljesen le nem áll. 
Karbantartás előtt, vagy ha a kábel megsérült, azonnal húzza ki a kábeldugót az aljzatból. 
Tartsa biztonságos távolságban a kábelt a hengertől.
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1)  Ismerkedjen meg a munkagéppel. 
Olvassa el a teljes útmutatót és tanulmányozza át 
a terméken található biztonsági címkéket. Ismerje 
meg a gép rendeltetésszerű használatára vonatkozó 
tudnivalókat és az esetleges kockázatokat.

2)  Tartsa tisztán a munkakörnyezetet 
A rendetlen munkakörnyezet balesetveszélyes lehet.

3) Ne dolgozzon balesetveszélyes környezetben. 
Ne használja a gépet nedves, vizes környezetben. 
Ne tegye ki eső hatásának. A munkakörnyezetet 
mindig világítsa meg megfelelően. A munkaterület 
körül biztosítson elegendő mozgásteret. Ne hasz-
nálja a gépet robbanásveszélyes környezetben. 

4) Tartsa távol a gyermekeket.
Ügyeljen a környezetében tartózkodó nézelődőkre, 
különösen a gyerekekre.

5) Tárolás 
- a terméket száraz, gyermekektől megfelelően 
elzárt helyen tárolja.

6. Viseljen megfelelő munkaruházatot. 
Ne viseljen bő ruházatot, ékszereket, amelyek be-
akadhatnak a szerszámba. Hosszú haját fogja össze. 
Viseljen megfelelő védőlábbelit.

7. Viseljen védőszemüveget és sisakot. 
Viseljen védőszemüveget. A hagyományos szem-
üvegek ütésálló lencséi nem védik meg a szemet 
munka közben. Vegyen fel arcvédő pormaszkot és 
fülvédőt is. 

8. Zajszint. 
A gép üzemeltetése nagy zajjal jár. Ezért viseljen 
fülvédőt.

9. Vibrációszint. 
Az elektromos berendezések különböző vibráció-
szinttel rendelkeznek. Olvassa el a műszaki jellem-
zőknél közölt értékeket biztonsági szempontból.

10. Szívóberendezés. 
Ha a gép rendelkezik porelszívó berendezéssel, 
gondoskodjon róla, be legyen kapcsolva. 

11. Óvakodjon az áramütéstől. 
Munkavégzés közben kerülje a földelt tárgyakkal 
való érintkezést. A gépet kizárólag megfelelő áram-
védelemmel ellátott hálózatról működtesse.

12. Legyen mindig éber. 
Mindig teljes koncentrációval figyeljen oda arra, 
amit csinál. Ne dolgozzon a géppel, ha fáradt, 
gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll. 

13. Kültéri munkavégzésnél
Mindig kültéri használatra alkalmas kábelhosszabbí-
tót használjon. 

14. Az aljzat elérhetősége 
Ne akadályozza semmivel a kábel útját és az aljzat 
elérhetőségét.

15. Kábeldugó kihúzása az aljzatból 
Minden esetben áramtalanítsa a gépet a kábeldu-
gó aljzatból való kihúzásával, ha már befejezte a 

munkát, vagy karbantartási műveleteket szeretne 
végezni a gépen.

16. Óvakodjon a véletlenszerű bekapcsolástól
A kábeldugó aljzatból való kihúzása előtt a kapcso-
lógombot állítsa OFF fokozatba.

17. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt 
munkagépet.
Kapcsolja ki a gépet. Ne hagyja ott a gépet amíg, 
nem kapcsolta ki és nem áramtalanította.

18. Bánjon óvatosan a hálózati kábellel. 
A gépet soha ne emelje fel a kábelnél fogva, és 
áramtalanításkor ne a kábelt rángassa. Ne tegye ki 
a kábelt hő hatásának. Ne vezesse át a kábelt éles 
felületeken. A sérült kábel növeli az áramütés koc-
kázatát. Javítását kizárólag szakszerviz végezheti. 

19. Ne álljon rá a gépre. 
A gép felborulása vagy a késekkel való érintkezés 
súlyos baleseteket okozhat. Ne tároljon semmilyen 
tárgyat a gép fölött, amelynek eléréséhez a gépre 
kellene állnia. 

20. Sérült alkatrészek ellenőrzése
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hen-
gertakaró és egyéb alkatrészek nem sérültek-e, 
és megfelelően működnek. Ellenőrizze, hogy az 
alkatrészek nem sérültek-e, nem lazultak-e ki. A 
sérült alkatrészek cseréjét mindig bízza szakszerviz-
re. Ne használja a gépet, ha azt nem lehet be- vagy 
kikapcsolni. 

21. Késtakaró ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy  a hengertakaró a helyén van-e és 
működőképes állapotú.

22. Biztonságos karbantartás
A hatékony teljesítmény érdekében mindig tartsa 
tisztán a késeket. Az alkatrészek cseréjét és kenését 
az útmutatónak megfelelően végezze el. A hálózati 
kábelnek sértetlennek kell lennie, és rendszeresen 
ellenőrizni kell az állapotát. A sérült kábelt cserél-
tesse ki szakszervizben. A tolókart tartsa tisztán, ne 
legyen rajta olaj vagy egyéb zsíros szennyeződés. 

23. Csak megfelelő tartozékkat használjon
Az esetleges tartozékokról az útmutatóban talál 
információkat. Egyéb tartozékok használata baleset-
veszélyessé teheti a gépet.

24.  Távolítsa el a gépből a kulcsokat és más szerszá-
mokat 
A gép áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy 
eltávolított-e belőle minden szerszámot és kulcsot.

25. Rögzítés
A rögzítéshez használjon csavarhúzót. 

26. Ne terhelje túl magát 
Munkavégzés közben álljon mindig két lábon, és 
mindvégig őrizze meg egyensúlyát.

27. Mindig rendeltetésszerűen használja a gépet
A gépet kizárólag az útmutatóban közölt felhaszná-
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Fontos megjegyzés:
Annak ellenére, hogy a használati útmutató minden fontos biztonsági útmutatást és követel-
ményt ismertet, minden munkagép üzemeltetése előre nem látható veszélyekkel járhat. Ezért 
legyen mindig rendkívül éber és körültekintő munkavégzés közben. 

Kiegészítő biztonsági útmutatások
1) Előkészületek

a) Olvassa el a biztonsági útmutatásokat. 
Ismerkedjen meg a gép kezelésével.

2) A gép előkészítése
a) Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekek vagy 

hozzá nem értő személyek üzemeltessék. A helyi 
előírások is szabályozzák a gépkezelő életkorát.

b) Ne használja a gépet állatok, gyermekek és más 
személyek közelében.

c) Ne feledje, hogy a munkavégzés közben okozott 
anyagi károkért és személyi sérülésekért a gép 
üzemeltetője felelős.

d) Mindig viseljen fülvédőt és védőszemüveget.
e) Viseljen hosszú szárú nadrágot és védőlábbelit.  

Ne üzemeltesse a gépet papucsban, szandál-
ban vagy mezítláb.

f ) Üzembe helyezés előtt ellenőrizze le a munkate-
rületet. Távolítsa el a köveket, ágakat, drótokat 
és egyéb szemetet a munkaterületről.

g) Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze le a kések 
és a csavarok állapotát. 
A sérült alkatrészeket cserélje ki. 

3) Üzemeltetés
a) A munkagépet mindig nappi fénynél vagy 

megfelelő mesterséges megvilágítás mellett 
üzemeltessse.

b) Ne hasznája nedves fűben.
c) Lejtős terepen legyen nagyon óvatos.
d) Lassan menjen, soha ne fusson a géppel. 

e) Lejtős terepen mindig keresztirányban dol-
gozzon a géppel. 

f ) Lejtős terepen legyen különösen óvatos menet-
irány változtatáskor.

g) Ne használja a gépet túl meredek terepen.
h) Legyen különösen óvatos hátramenetben, vagy 

ha a gépet maga felé húzza.

i) Szállítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a 
gépet. Kerülje a késekkel érintkezést.

j) Ne használja a gépet, ha a késtakaró megsérült. 
k)  A gépet mindig az útmutatónak megfelelően 

kapcsolja be. Lábait tartsa biztonságos távol-
ságban a hengertől. 

l) Soha ne döntse meg a gépet, csak a beindítás előtt.
m) Ne indítsa be a gépet a gép előtt állva.
n) Ne rakja kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészei-

nek közelébe. Ne nyúljon a kidobónyíláshoz.
o) Ne emelje fel és ne helyezze át a gépet, amíg jár 

a motor. Szállítás előtt húzza ki a kábeldugót az 
aljzatból.

p) Húzza ki a kábeldugót az aljzatból: 
- tisztítás előtt  
- karbantartás vagy szervizelés előtt 
- ha idegen tárggyal ütközött. A gépet ellenőriz-
ze le, távolítsa el az esetleges hibákat mielőtt 
újra bekapcsolná. 
- ha a gép rendellenesen vibrálni kezd 
- ha magára kell hagynia a gépet

4) Karbantartás és tárolás
a) Áramtalanítsa a készüléket.
b) Ellenőrizze a csavarok és csavaranyák behúzását.
c) Tisztítsa ki rendszeresen a kosarat.
d) Ellenőrizze rendszeresen a gép állapotát és az 

esetleges sérült alkatrészeket cserélje ki.
e) Tartsa tisztán a munkagépet, minden használat 

után tisztítsa meg.
f ) A hengert minden használat után vegye ki (a 

meghajtótengelyről húzza le a tengelyszeget 
és a hengert húzza le a meghajtótengelyről. 
Ezután óvatosan emelje ki a hengert), tisztítsa 
meg és tengelyét mindkét oldalán kenje meg 
kevés motorolajjal. Helyezze vissza a helyére.

g) A gépet száraz környezetben tárolja. 

lási célokra használja.
28. Ne terhelje túl a gépet

A gép biztonságosabban és hatékonyabban dolgo-
zik, ha nem terheli túl.

29. Balesetveszély
A gép nem érintkezhet vízzel. 

30.  Munkavégzés fal mellett
Falak és egyéb akadályok közelében ügyeljen rá, 
hogy ne vágjon át kábeleket, gáz- vagy vízvezetéke-
ket stb.

31. A javíttatásokat mindig szakszervizben végeztesse
A gép megfelel az érvényes biztonsági szabvá-
nyoknak. Ha a gépet nem szakember szervizeli, 
nem megfelelő alkatrészek beépítésével, kezelése 
életveszélyessé válhat. 
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Hibaelhárítás

Hiba Megoldás

A gép nem indul. 1. Ellenőrizze a gép állapotát. 
2. Húzza ki a kábeldugót az aljzatból és ellenőrizze, hogy a hen-
gerdob forog-e, ha a dob elakadt, a hiba eltávolításához forduljon 
szakszervizhez.

Rendellenes vibrálás. 1. Azonnal állítsa le a gépet. Húzza ki a kábeldugót az aljzatból 
és várja meg, amíg a henger forgása leáll. Ellenőrizze, hogy nem 
akadt-e bele valami a hengerbe, vagy nem lazultak-e ki a csavarok. 
Szüksg esetén húzza be a csavarokat.  Egyéb hiba esetén forduljon 
szakszervizhez.

A gép nem szedi fel a szemetet. 1. Megtelt a felfogókosár. Ürítse ki. 
2. Nedves a fű. Várja meg, amíg a fű megszárad. 
3.  Eltömődtek a kések. Húzza ki a kábeldugót az aljzatból és tisztít-

sa meg a hengert.
4. Sérült kések. Cseréltesse ki a késeket.

A munkagép részeinek bemutatása

1  Tolókar 
2  Kapcsolózár  
3  Kábelrögzítő kampó 
4  Elülső kidobónyílás 

5  Munkamélység-állító
6  Felfogókosár 
7  Henger 
8  Hálózati kábel dugóval
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Megjegyzés: Összeszerelés, szervizelés vagy karbantartás előtt húzza ki a kábeldugót az aljzatból.

Ruční sestavení (1-3. ábrák)

Az A tolókar rövidebbik végeit illessze a géptest hátsó 
részén található nyílásokba.  
Ha a tolókar mindkét oldalát a helyére illesztette, húzza 
be a B csavart. Ne feszítse túl a csavart, megsérülhet a 
műanyag borítás.

A tolókar összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kábel-
rögzítő kampó C a fogantyún legyen a kapcsoló alatt. 
A tolókar felső részén belülről szúrja be a D csavarokat 
úgy megfelelően illeszkedjenek a nyílásba.

Szúrja be a tolókar alsó felébe a csavart. Rögzítse a két 
szárnyas csavarral E. 

Felhasználási cél
A gép füves területek megtisztítására, levegőztetésére szolgál, a forgó henger gyökerestül 
kitépi a talajból a gazokat és mohát. Egyéb célokra történő használata nem javasolt. 
Kicsomagolás: A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha hiá-
nyosságokat tapasztal, ne helyezze üzembe a gépet, és forduljon a termék forgalmazójához. 
A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirén...) alapanyaguk szerint szelektálva dob-
ja ki a megfelelő szemétgyűjtőbe. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol. 

Összeszerelés
Saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen az útmutatót.
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Szerelje fel a gép elejére a felfogókosarat, akassza az F 
kampókat a vertikulátor testére a kidobónyílás előtt. A 
felfogókosár összegyűjti a füvet, gyökereket, gyomot, 
amit a gép feltépett a földből.  
Megjegyzés: Rendszeresen ürítse ki a felfogókosarat, 
mgeleőzheti ezzel a kidobónyílás eltömítődését.  

Üzembe helyezés és működtetés
Figyelmeztetés: Ne közelítsen addig a késekhez, amíg a gép kábeldugóját nem húzta ki az alj-
zatból és a forgó alkatrészek teljesen le nem álltak. 

Mélységállítás (5. ábra)
A beállítást mindkét oldalon egyszerre végezze, hogy 
azonos pozícióba állítsa a hengert. 
Tartsa lenyomva a H gombot. Forgassa el az I kereke-
ket, majd engedje el a H gombot. A henger három féle 
pozícióba állítható.

Kábelrögzító kampó (6. ábra)
Húzza be a kábelt a kábelrögzítő kampóba. Elkerülheti 
ezzel a kábel esetleges sérülését. 
Figyelmeztetés: Ügyeljen rá, hogy a kábel soha ne 
kerüljön a kések közelébe. Az éles kések átvághatják a 
kábelt. 
A gépet kizárólag 230V-os, megfelelő áramvédelemmel 
ellátott hálózatról működtesse. 

Kapcsolózár (7. ábra)
A kapcsológomb arra szolgál, hogy automatikusan 
megszakítsa az áramfelvételt, ha a gépkezelő elengedi 
a gombot. Indításkor tartsa mindkét kezével a tolókart 
és emelje meg a gép orrát. Indítsa el a motort a J gomb 
lenyomásával és megtartásával. Húzza meg a K gázkart. 
Ha a gép beindul, engedje el a J gombot. A henger 
felpörgése után engedje le a gép orrát, és kezdje el a 
gyepszellőztetést. 
Figyelmeztetés: Tartsa magát távol a késektől. A kések 
a gép kikapcsolása után még egy ideig forognak. Ha 
a kábel megsérült, azonnal húzza ki a kábeldugót az 
aljzatból. Ügyeljen rá, hogy a kábel soha ne kerüljön a 
kések közelébe. 
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Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus 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 alapanya-
gai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kije-
lölt 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 helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a mozgó alkatrészek - rendszeres használat során bekövetkező - természetes kopására
-  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, kenés, 

tárolás stb.)
-  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
-  a szerszám leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülé-

sekre.
-  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási kö-
rülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek és a használati útmutató megváltoztatására a 
műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai 
hibákért.


