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Használati útmutató 47

BENZÍNES FŰNYÍRÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az benzínes fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyel-
mesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések 

  A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden alkatrészt 
meg nem talál. 
  A fűnyírót tartsa száraz helyen és gyermekektől távol. 
  Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyásá-
nak áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye. 

Csomagolás
A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a csomagolás újra-
hasznosítható anyagból készült. 

Használati utasítás
MIelőtt használni kezdi az kerti fűnyírót, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításo-
kat. Ismerkedjen meg a vezérlőelemekkel és a berendezés helyes használatával.Az útmutatót gondosan őrizze 
meg későbbi szükség esetére. Legalább a jótállás idejére javasolt megőrizni az eredeti csomagolást a belső cso-
magolóanyagokkal, a pénztárjegyet és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári 
csomagolásba, úgy maximális védelmet biztosít átszállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés). 

   Megjegyzés:  Ha a gépet újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át.A használati útmutató utasí-
tásainak betartása a fűnyíró helyes használatának alapja.A használati útmutató szintúgy tartalmaz utasí-
tásokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért 
vagy károkért.
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2.  A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ 
CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Általános veszélyre fi gyelmeztetés.
Vigyázat, forgó kések! 

Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

Éles kés(ek). Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg és ne vágja le az ujjait.
Vigyázat, forgó kések! 

Vigyázat a forgó késektől repülő tárgyakra!

Más személyeket ne engedjen a munkaterületre.

Távolítsa el a gyújtógyertyát karbantartás előtt.

Ügyeljen arra, hogy a közelben álló személyek ne sérüljenek meg elütődött idegen tárgyak-
tól. Tisztítsa meg a vágandó területet. Gyerekeket és más személyeket a biztonság érdeké-
ben tartson távol a géptől!

A fűnyíró vezetése és megállítása.

BENZÍNES FŰNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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3.  A GÉP LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS 
TARTALMA

A gép leírása (lsd kép 1)

1 Fogantyú 7 Magasságállító kar

2 Fékkar 8 Légszűrő

3 Irányítókar 9 Oldalszóró

4 Indítókar 10 Oldalszórás beállítása

5 Gyors állító kar 11 Gyújtógyertya

6 Fűkosár

m  VIGYÁZAT: Éles kés!

A csomagolás tartalma
A kerti szerszámot óvatosan vegye ki a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek teljesek: 

   1 Robot fűnyíró 
   1 Fűkosár 
   4 Csapágy
   2 kerék 
   2 Kerékagy
   2 Anyacsavar 
   2 Tömítőgyűrű
   Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a gépet vette.
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4. A FŰNYÍRÓ SZERELÉSE

A fűnyíró szétszerelt állapotban van szállítva. A teljes tolófogantyúnak és gyűjtőboxnak a munka megkezdése 
előtt összeszereltnek kell lennie. Lépésről lépésre járjon el az útmutató és a képek szerint, hogy az összeszere-
lés megfelelő legyen.

m  VIGYÁZAT: Csak a gyártó és forgalmazó által jóváhagyott kiegészítőket használja.

A FŰNYÍRÓ FELÁLLÍTÁSA (lsd kép 2)

m  FIGYELEM: Óvatoan csomagolja ki a kart úgy, hogy, ne feszítse vagy sértse meg a kábeleket.

1. Emelje meg a kart, amíg annak alsó része megfelelő helyzetbe kerül.
2. Távolítsa el a védőburkolatot, emelje helyére a kar felső részét és szorítsa meg a két fogógombot.
3. Távolítsa el a védőburkolatot, mely a vezérlőt (fékkar, irányítókar) védi.

KERÉK ÖSSZESZERELÉSE (lsd kép 3)
Állítsa össze a fűnyíró kerekét az alábbi ábrák alapján!
Bizonyosodjon meg arról, hogy a középső csavaranya elég szoros-e.

A FŰGYŰJTŐ KOSÁR ÖSSZESZERELÉSE (lsd kép 4)
1. Vegye ki a kosarat a csomagolásból.
2. Vegyük elő a kis fedőrészt a csomagból.
3. A kép alapján illesszük a fedőrészt a kosárra.
4. Helyezzük a műanyag tokot a fémkapcsok közé.

5. ÜZEMBEHELYEZÉS
Az Ön űj fűnyíróját a gyárban már összeszerelték és tesztetlték.

m  FONTOS: A fűnyíró OLAJ ÉS ÜZEMANYAG NÉLKÜL kerül forgalomba.

KEZELÉS
Fék –lenyomva kell tartani a motor indításához.Engedje el a motor kikapcsolásához.
Indítókar – a motor indítására használatos.
Irányítókar (irányszabályzó)- a fűnyíró menetrirányú, géphajtású üzemmódjának kiválasztásához

ALKALMAZÁSOK
   Fűnyírás és a levágott fű szétterítése 
   Fűnyírás és a fű összegyűjtése kosárba
   Fűnyírás és a fű kiszórása hátul
   Fűnyírás és fű kiszórása oldalt 

BENZÍNES FŰNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Mulcsozás
   A kiegésszítők felhelyezése és eltávolítását mindig kikapcsolt motor mellett végezzük el.
   Győződjön meg a felszerelt kiegészítők stabilitásáról.
   A mulcsozáshoz szükséges betétet kizárólag a fűnyíró gyártójától szerezheti be.
   Mindig kerülje el a túl nagy mennyiségű fű vágását, mivel az túlterheli a fűnyírót és annak motorját.
   A vastag pázsiton tanácsos kisebb sebességgel, lépésben haladni.

Összeszerelés
Helyezze az eszköz széleit az ábra szerinti pozícióba, illessze a jelzésű elemet a lyukakba és a kampó automa-
tikusan beakad a helyére. 

Szétszerelés
Nyomja meg a -as jelzésű egységet a hüvelykujjával középen és aztán lasítsa meg és fordított irányba mozdítva 
válassza le.

Kosár felhelyezése
Emelje meg a hátsó lapot, és az ábra szerint helyezze fel a kosarat.

IRÁNYSZABÁLYZÓ (lsd kép 2)
   A funkciót az irányítókar lefelé nyomásával hozhatjuk működésbe, ha azt a markolat irányába lefelé nyomjuk, 

és az irányítókart előre mozdítjuk kattanásig; aztán elengedjük az emelőt.
   Ha elengedi a kormányrudat, akkor megszakíthatja menetirányú mozgást.Ha a mozgást a motor leállítása 
nélkül szeretné megszakítani, akkor engedje el a kormányrudat addig, amíg az irányítókar kikapcsolódik. 
Tartsa a kormányrudat lefelé a kar irányába a fűnyírás a robot funkció nélküli folytatásához

VÁGÓ MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA
Emelje meg a kereket az nagyobb vágómagassághoz és állítsa lentébb az alacsonyabb mvágómagassághoz. 
Állítsa be a magasságot igény szerint. A legtöbb pázsit nyírásához megfelelő a középső fokozat.

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT ADAGOLJON ÜZEMANYAGOT
   A fűnyírót olaj nélkül forgalmazzuk 
   Minden használat előtt ellenőrizze az olajszintet, és szükség esetén töltse fel 500ml SAE30(15W-40) motorolajjal

Az útmutató Karbantartás c. fejezete szolgál további információkkal

m  VESZÉLY: NE töltse túl a motort, különben a indításkoz erős füst keletkezik.

1. Győződjön meg az olajszintről.
2. Távolítsa el a mérőpálcát a töltőnyílásból.
3. Helyezze a pálcát a helyére és rögzítse.
4. Használat előtt ellenőrizze az olajszintet. Adagoljon olajt szükség szerint. 
5. A mérőpálca jelzése szerinti szintig töltse fel.
6. 25 óra használat után illetve évszakonként cseréljen olajat. 
7.  Koszos, poros munkakörülmények között több alkalommal van szükség cserére.A Karbantartás c. fejezetben 

olvashat az olajcseréről.

   Megjegyzés: Minden használat elõtt ellenõrizze az olajszintet.
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ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE
   Az üzemanyagtartályt töltse a töltő nyakáig.
   Ne töltsön túl.
   Használjon tiszta, ólommentes benzint. 
   Ne keverjen különböző benzinfajtákat. 
   Vásároljon kisebb mennyiséget azért, hogy friss legyen az üzemanyag.

m  VESZÉLY: Törölje le a kiönött benzint. Nyílt láng közelében ne tároljon, használjon benzint!

   Megjegyzés: Az alkohollal kevert üzemanyagok vagy etanol vagy, metán használata nedvesedéshez 
vezethet, amely során savak válnak ki és képződnek. A savképződés során felszabaduló gáz károsíthatja 
a motor üzemanyagellátását. 

   A motorproblémák elkerülése végett a tartályt 30 vagy több napot maghaladó tárolás esetén ki kell üríteni. 
   Ürítse a tartályt, indítsa el aztán a motort és járassa addig, amíg a csövek és a porlasztó nem üres. 
   A következő szezonban használjon új benzint. 
   További információk a Tárolás c. fejezetben. 
   Soha ne használjon motor- vagy porlasztótisztító- termékeket az üzemanyagtartályban, mert az károsodá-
sokhoz vezethet.

MOTOR INDÍTÁSA

m   VIGYÁZAT: Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja be. A lábait tartsa megfelelő 
távolságban a fűnyíró mechanizmustól.

A motor indításához bizonyosodjon meg arról, hogy a gyújtógyertya működik és, hogy elegendő olaj és benzin 
van a fűnyíróban.

   Megjegyzés: A motor védőburkolata miatt az első használatkor füst jelentkezhet, ami normálisnak 
tekinhtető.

Az irányító kart tartsa lefelé és húzza meg gyorsan az indítókart. Ne engedje, hogy az indító vezeték visszaugorjon

   Megjegyzés: Hideg időben szükséges lehet a feltöltést megismételni

A MOTOR KIKAPCSOLÁSA
A motor meállításához engedje el az irányítókart.

m   VESZÉLY:  A pengék pár másodpercig még forogni fognak a motor leállítása után. Távolítsa el a gyújtógyer-
tya burkolatát, ha őrizetlenül hagyja a fűnyírót.

   Bizonyos körülmények között, például magas fűben szükséges lehet a vágási magasság megemelésére 
a jobb nyomóerő kifejtése érdekében. Így nem terheli túl a motort, és nem hagy vágatlan területeket a fűnyíró. 
Ilyen esetben szükség lehet lépésben vezetni a gépet és/ vagy a munkaterületet még egyszer lekaszálni.

   Különösen nehéz munkaterületen csökkentse a vágott terület méretét és lassan, átfedésekkel haladjon 
a fűnyíróval.

BENZÍNES FŰNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FZR 3003-B navodA5_14.indd   53 10.1.12   11:36



HU 54 Üzembehelyezés | Használati utasítások

   Ha a gyűjtőkosár rései eltömődnek porral és sárral, akkor kevesebb füvet képesek összegyűjteni. Ennek elke-
rülésére ajánlatos a kosarat öntözőcsővel alaposan átmosni, és az újbóli használat előtt hagyni megszáradni.

   Tartsa a motor tetejét az indítókar környékén a levágott fűtől tisztán. Így biztosíthatja a motor jobb szellőzését 
és meghosszabbíthatja a motor élettartamát.

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
A használat célja

   A fűnyíró saját kertben használatra alkalmas. 
   A saját kertekben használatra megfelelő fűnyíróknak azok a berendezések számítanak, amelyek éves kihasz-
nálása nem haladja meg az 50 üzemórát és amelyek túlnyomórészt fűfelületek karbantartására vannak hasz-
nálva, de nem nyilvános helyeken, parkokban, sportlétesítményekben vagy földművelésben és erdészetben. 

   A terméket ne használja más célra, mint amire szolgál.
   Biztonsági okokból a fűnyíró nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más munkagéphez és szerszá-
mokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.

Kezelés
   Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyeknek tervezték vagy 

korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete 
alatt vagy nem látta el őket a termék használatára vonatkozó utasításokkal. 

   Az elektromos kerti fűnyírót ne használja, ha a közelben más személyek, gyerekek vagy háziállatok tartóz-
kodnak. 

   Ha a termék gyermekek közelében van használva, fokozott óvatossággal járjon el. A terméket mindig tartsa 
tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a berendezéssel játszani. 

   Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a gépet használni. A helyi 
előírások megszabhatják a felhasználó minimum életkorát. A felhasználó felelős a harmadik személynek 
a fűnyíró munkaterületén a használatából adódó károkért.

   Ne használja a gépet, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
   A kiálasztott munkaterületet alaposan vizsgálja át a gép használata előtt és minden olyan tárgyat, távolítson 
el, amit a gép felkaphat és megragadhat!

   Szállításkor az egész fűnyírót ragadja meg. Az üzemanyagtartály felemelése veszélyes és tönkreteheti a tar-
tályt illetve tüzet okozhat.

   Soha ne dohányozzon a fűnyíró használata közben

m   VIGYÁZAT: A felhasználó testi épségének megőrzése végett a fűnyíró nem használható bokrok, 
élősovények vágására, hajtások és gyep morzsolására füves tetőkön vagy virágágyásban, járda tisztítá-
sára (porszívózására) és mint fa vagy ágak ledarálására. Továbbá a fűnyíró nem használható mint motoros 
kapa, se talaj-egyenetlenségekre mint pl. vakondtúrás. 

Használati utasítások
A gépet a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be az utasításokat.

   Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
   A gépet soha se üzemeltesse zárt helyeken vagy gyúlékony vagy robbanékony folyadékok, gőzök vagy gázok 
mellett. 
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   A fűnyírót soha se használja ott, ahol vízzel érintkezés fenyeget (pl. kerti tó, feltöltött medence közvetlen köze-
lében stb.).

   Mielőtt leveszi és kiüríti a gyűjtőboxot, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
   A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze a terepet, ahol a fűnyírót használja, és távolítsa el a köveket, dróto-
kat, cserepek, csontokat és más idegen testeket, amelyek beakadhatnának vagy kilövellhetnének és sérülést 
okozhatnának. 

   Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja. A lábait tartsa megfelelő távolságban 
a fűnyíró mechanizmustól. 

   Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy rendes cipő nélkül. 
   Fűnyírásnál szilárd, csúszásmentes cipőt viseljen és hosszú nadrágot. Soha se dolgozzon meztéláb vagy szan-

dálban. 
   A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy nyakláncot biztosítsa úgy, hogy azt ne kaphassák be a gép forgó részei.
   Soha se használja az elektromos kerti fűnyírót túl meredek terepen. Dombos terepen ügyeljen a saját biztonsá-

gára – csúszás és sérülés veszélye. A fűnyírás irányának megváltoztatásakor mindig keresztben haladjon, ne 
merülegesen felfelé vagy lefelé. A 15 %-osnánagyobb emelkedőkön a fűnyírót ne használja. 

   A motor beindításánál a fűnyírót ne emelje meg.
   Soha se tegye a kezét vagy a lábát a forgó részek alá. Tartson megfelelő távolságot a kidobó nyílástól.
   Soha se húzza működés közben maga felé, mindig csak előrefelé tolja. 
   A fűnyírót ne tegye ki esőnek. Ne nyírjon vizes vagy nedves füvet. 
   A munkánál ügyeljen a biztos állásra 
   A berendezést csak gyalogló sebességgel tolja. 
   A fűnyírót működés közben (azaz bekapcsolt motorral) soha se emelje meg, ne tegye át és ne döntse meg 
a nyírt terepen - sérülés veszélye. 

   Mielőtt a fűnyírót felemeli, hogy áttegye, kapcsolja ki a motort, húzza ki a tápkábelt és várja meg, hogy amíg 
kések leállnak. 

   Ha a fűnyírót át kell fordítani átszállítás miatt, nem füves területen áthaladásnál és a fűnyíró munkaterületre és 
onnan szálításánál, kapcsolja ki a motort. 

   A motor beindításánál a fűnyírót ne döntse meg, hacsak nem szükséges előre haladásnál a főnyírót meg-
emelni. Ilyen esetben csak annyira döntse meg, amennyire feltétlenül szükséges és azon az oldalon emelje, 
ami a legtávolabb van a felhasználótól. 

   A füves felület elhagyásánál kapcsolja ki a motort. 
   A terméket ne használja és tartsa távol gyúlékony és illékony anyagoktól. 
   A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túl nagy nedvességnek és ne 
tegye túl poros környezetbe. 

   A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más berendezések közelébe, amelyek hőforrások. 
   A terméket ne szöktellje le vízzel vagy más folyadékkal. A termékbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. A ter-
méket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 

   A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül. 
   Ne érintse a gép részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban. A kések a gép kikapcsolása után még forognak 
és sérülést okozhatnak. 

   A fűnyíró zárt helyre elrakása előtt várja meg, amíg a motor kihűl. 
   Soha se javítsa a berendezést maga és ne végezzen rajta módosításokat - áramütés veszélye! Minden javí-
tást és szerelést bízza szakszervizre. A jótállási idő alatt a termékbe beavatkozással elvesztheti a jótállásra 
vonatkozó jogát. 
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   A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, legő-
zölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).

   Soha ne járassa a motort, ha az üzemanyagtartály csak benzinnel van tele.
   Soha ne távolítsa el a benzintartály fedelét és öntsön benzint a tartályba, ha jár a motor vagy még forró.
   Szorítsa meg a benzintartály fedelét és a benzines kanna fedelét is.
   Állítsa le a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót:
– esetleges dugulások,
– elakadások megszüntetésekor
– a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása, szerelése elit indítókar
–  ha idegen tárgyba ütközött és ellenőrizni akarja a fűnyírót légszűrő a fűnyíró újraindítása és újbóli haszná-

lata előtt
– ha a fűnyíró használata közben rendellenes rezgést érzékelt (azonnal vizsgálja át!)

   Vegye figyelmbe, hogy az eszköz kezelője felelősség tartozik az esetlegesen okozott balesetekért, károkozá-
sért!

   Soha ne változtasssa a vágási magasságot, ha jár a motor.
   A gyűjtőkosár elhasználódhat és megrongálódhat, ennek révén a gép mozgó része láthatóvá válnak és fel-

kaphatnak a területen fekvő tárgyakat. Rendszeresen ellenőrizze a gép alkatrészeit és cserélje azokat, ha 
szükséges a fűnyíró gyártója által ajánlott alkatrészekkel.

   A kaszák pengéi élesek és sérülést okozhatnak. Javításuk esetén járjon el különös figyelemmel és burkolja be 
őket vagy használjon védőkesztyűt.. 

   Ne változtassa meg a motor beállításait, sebességét!
   A motor indítása előtt a kaszákat és a tengelykapcsolókat oldja ki.
   Amikor megfordítja, vagy pedig hátrafelé mozdítja a fűnyírót, járjon el különös figyelemmel.
   Rögzítse a pengéket, ha nem füves területen tolja át vagy szállítja és ezért meg kell dönteni a fűnyírót vagy 
egyik munkaterületről a másikra szállítja a gépet.

   A motor indításakor tartsa távol a lábfejét a pengéktől a leírás szerint.
   Ne döntse meg a fűnyírót, ha a motort indítja, kivéve ha ez az indításhoz szükséges. Ebben az esetben ne 
döntse meg a szükségesnél nagyobb szögben, és csak azon az oldalon mozdítsa meg, amely távol van 
a kezelőtől.

   Ne indítsa a motort, ha fűkiszóró nyílás előtt áll.
   Soha ne emelje fel vagy tegye arrébb a fűnyírót, ha a motor jár.
   A fék beállításait akkor állítsa be, amikor a motor nem jár, és ha a motor zárszelepes, akkor a fűnyírás végén 
kapcsolja le az üzemanyagot.

   Haladjon lasson, ha utánfutóülést csatlakoztat a géphez.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK – Benzin 

m   VESZÉLY: A benzin nagyon gyúlékony folyadék.
– erre a célre kialakított tárolóedényben tárolja az üzemanyagot;
– az utántöltést szabadtéren végezze, és ne dohányozzon közben
– a motor beindítása előtt töltse fel az üzemanyagtartályt. 
–  a tanksapkát soha ne távolítsa el, illetve ne töltsön üzemanyagot a tartályba, ha a motor jár vagy még 

forró;
–  ha kifolyt a benzin, ne indítsa be a motort, hanem vigye távol a fűnyírót a kiborult benzintől. Óvakodjon 

a beindítástól, nyílt láng használatától, amíg a kiömlött benzingőz el nem párolgott;
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   Szállításkor győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartály üres.
   Az üzemanyagot csak arra a célra rendszeresített kannában szállítsa.
   Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagtartály fedelét. Elég szorosnak kell lennie ahhoz, hogy megakadá-
lyozza a szivárgást.

   Védje a környezetet: Ne hagyja, hogy az üzemanyag a kiszivárogjon és így beszennyezze a talajt.
   Ne töltse újra a tartályt benzinnen zárt és rosszul szellőző helyiségben, mert az nagyon veszélyes, tüzet okozhat.
   Ne lélegezze be az üzemanyag gőzét. Az újratöltést védőkesztyűben végezze.

7. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
KARBANTARTÁS

   Megjegyzés: A rendszeres és alapos karbantartás a munkabiztonság és a fűnyíró eredeti teljesítőképes-
ségének megőrzése miatt nagy fontossággal bír 

   Ügyeljen arra, hogy a csavarok és a csavaranyák jól meg legyenek húzva azért, hogy biztosítsa ezzel a biz-
tonságos üzemeltetést és munkavégzést. A rendszeres karbantartás az élettartam és a biztonság szempont-
jából kiemelten fontos.

   Soha ne tárolja a készüléket teli üzemanyag-tartállyal olyan épületben, ahol az lángnak vagy egyéb hőhatás-
nak lehet kitéve.

   Zárt helyen történő tárolás esetén hagyja kihűlni a motort.
   A tűzesetek megelőzése érdekében tártsa fűtől, levelektől és kenőolajtól tisztán a motort, a kipufogócsövet, az 
akkumlátort és az üzemanyagot A nyesedékkel teli gyűjtőkosarakat ne hagyja az épületben.

   Az elhasználódott, sérült alkatrészeket cserélje. Biztonsági okokból ne használjon erre a célra használt vagy 
kopott alkatrészeket. Az alkatrészeket cserélni, és nem javítani kell.Használjon eredeti alkatrészeket (a pen-
géken mindig legyen rajta a megjelölés) A nem azonos minőségű alkatrészek tönkretehetik a fűnyírót és 
veszélyezethetik az Ön testi épségét.

   Ha le kell ereszteni az üzemanyagtartályt, akkor ez szabadtéren hideg motorral történjék.
   A kaszák pengéinek cseréjét mindig vastag védőkesztyűben végezze.
   Élezés után ellenőrizze a pengék kiegyensúlyozottak-e.
   Rendszeresen ellenőrizze a gyűjtőkosár és annak önzáródó védőfedelének állapotát.
   Ha a gépet átvizsgálni, szállítani vagy megdönteni kell :
– mindig viseljen vastag védőkesztyűt
– biztos ponton ragadja meg a fűnyírót és vegye közben figyelemben a súly arányos eloszlását.

TISZTÍTÁS
   Minden használat után gondosan tisztítsa meg a gépet a fűtől, nyesedéktől és a lerakódott szennyeződések-
től, melyek megszáradva a következő indítást megnehezíthetik.

   A fűnyírás során előidézett kopás miatt a váz festése leválhat idővel. Ebben az esetben használjon rozsdamen-
tes festéket a hibák kijavítására ezzel megakadályozva a rozsda terjedését, mely a fém korróziójához vezet.

   Távolítsa el a kapcsoló burkolatát és tisztítsa ki a kapcsoló és a vezetékek környékét egy ecsettel vagy sűrített 
levegővel évente kétszer.

   Szezononként egyszer a kereket is ki kell tisztítani belülről. Távolítsa el mindkét pár kereket és ecsettel vagy 
sűrített levegvel tisztítsa meg a kereket összekötő tengelyeket is.
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KASZACSERE (lsd kép 6)
Távolítsuk el a csavart a kasza cseréjéhez. Ürítsük ki az olajtartályt a kaszacsere előtt.
Szerelje vissza az ábra szerint. Jól húzza rá a csavart. Szorító nyomaték: 40 Nm. A kasza visszahelyezésekor 
a kasza csavarját is vissza kell helyezni.

OLAJCSERE (lsd kép 8)
   Az olajtartály fedele a motor alatt található, engedje az olajat egy edénybe és távolítsa el a csap fedelét. 
   Amikor leengedte az összes olajat, helyezze vissza a fedelt és ellenőrizze, hogy a tömítés a helyén van, majd 
törölje le az olajcseppeket. 

   Töltse fel SAE30 olajjal. 
   Amikor az olajmérő a töltőnyíláson nyugszik, (vagyis nincs visszacsavarva) az olajszintnek a minimum és 

maximum érték között kell lenni. Ne töltsön túl.
   Indítsa be a motort és járassa rövid ideig.
   Kapcsolja aztán ki és várjon egy percet és ellenőrizze az olajszintet. Töltse után a tartályt, ha szükséges.

GYÚJTÓGYERTYA (lsd kép 9)
Ha lehűlt a motor, távolítsa el a gyújtógyertyát a mellékelt csavarkulccsal, majd drótkefével tisztítsa meg. Hézagmé-
rővel állítsuk be a hézagot 0,75 mm(0,030“) értékre. Helyezzük vissza a gyertyát, ügyelve arra, hogy ne szorítsuk túl.

LÉGSZŰRŐ (lsd kép 9)
Pattintsa le a fedélt és távolítsa el a szivacsszűrőt. Helyezze vissza a fedélt, hogy ezzel biztosítsa a légellátást és 
a szerkezet tisztaságát.

AZ ÜZEMANYAG-TARTÁLY LEENGEDÉSE ÉS A PORLASZTÓ TISZTÍTÁSA (lsd kép 10)
Helyezzen egy szabványszerű tárolót a porlasztó alá és használjon tölcsért a félreöntés megakadályozására.
Távolítsa el a zárcsapot és mozdítsa a tartályszelepet bekapcsolt (ON) állásra.
Miután az összes üzemanyag kifolyt, zárja vissza a tartályszelepet, tegye vissza a tömítést és ellenőrizze a zár-
csapot.

TÁROLÁS
A tartályban tilos egy hónapnál tovább ugyanazt a benzint tárolni. Alaposan takarítsa ki a fűnyírót és tárolja 
a lakáson kívül, száraz helyen.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezet megóvása érdekében, a következő szempontok betartását tanácsoljuk:

   Mindig ólommentes üzemanyagot használjon.
   Mindig használjon tölcsért vagy kannát annak érdekében, hogy a tartály feltöltésekor ne cseppenjen ki üzem-
anyag.

   Soha ne töltse fel teljesen a tartályt!
   Ne adagolja túl a motorolajat!
   Olajcsere esetén bizonyosdjon meg arról, hogy az összes használt olajat összegyűjtötte. Kerülje, hogy az olaj 
mellécseppenjen. A használt olajat vigye az arra kijelölt gyűjtőhelyre!

   A használt olajszűrőt ne a szemetesbe dobja. Vigye az arra kijelölt gyűjtőhelyre!
   Cserélje a kipufogót, ha hibás. Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.
   Kérje szakember segítségét, minden olyan esetben, amikor a karburátorral problémák merülnek fel. 
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   A légszűrőt az előírtaknak megfelelően tisztítsa ki!
   Ha többéves használat után lecseréli a gépét, akkor jutassa el azt a forgalmazóhoz újrahaszosítási célból.

Eredeti pótalkatrészerket vásárolhat a szerviztelepeken és számos kereskedésben. Tanácsos gépét évente 
elvinni egy hivatalos szervizbe átvizsgálásra. A szervíz információkért és pótalkatrészekért kérjük, forduljon 
ahhoz a kereskedőhöz, ahol a gépet vásárolta.

NORMÁL SZERVÍZ IDŐSZAK

Normál szervíz időszak
Minden 
haszná-
lat előtt

Első 
hónap 
vagy

3 
havonta 
vagy

Félé-
vente 
vagy 

Évente 
vagy 

Két 
évente 
vagy

Oldal

Végezze el a feltüntetett időszakonként: 
ha a megadott munkaóra vagy hónap 
letelik

5 óra 25 óra 50 óra 100 óra 250 óra

Motorolaj
ellenőrzés o külön ismertető

csere o o külön ismertető

Légszűrő
ellenőrzés o külön ismertető

csere o külön ismertető

Gyújtás
ellenőrzés, beállítás o külön ismertető

csere o külön ismertető

Fék (A típus) ellenőrzés o szervizek

Üzemanyagtartály 
és szűrő

tisztítás o szervizek

Üzemanyagcső ellenőrzés két évente (csere, ha szükséges) szervizek

Szelephézag ellenőrzés, beállítás szervizek

Robbantótér tisztítás 200 óránként szervizek

8. MŰSZAKI ADATOK
Modell  .......................................................................................................................
Benzinmotor  ............................................................................................................
Motor sebessége  .....................................................................................................
Vágó szélesség  .......................................................................................................
Állítható vágási magasság  ....................................................................................................
Fűgyűjtőkosár térfogata  ......................................................................................................
Súly  ..............................................................................................................................
Zajszint  .................................................................................................................................
Hangnyomásszint  .........................................................................................................................
Kéz-kar rezgés  ....................................................................................................
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9. MIT TEGYEN „HA…“

A motor nem indul el Lehetséges ok Megoldási javaslat

1. Ellenőrizze az üze-

manyagot.

Nincs benzin Töltse fel.

Rossz üzemanyag, gondtalan tárolás, 

a benzin nincs leengedve, rossz 

üzemanyaggal töltötték fel.

Engedje le a tartályt és 

a karburátort Töltse fel friss 

benzinnel.

2. Távolítsa el és elle-

nőrizze a gyújtást.

A gyújtógyertya meghibásodott vagy 

rosszul álították be.

Cserélje a gyújtógyertyát.

Nedves, mert a gyertya „teleitta 

magát”.

Szárítsa meg és helyezze vissza 

a gyújtógyertyát.

3. Vigye a motort hiva-

talos szerelőhö vagy 

pedig tájékozódjon 

a bolti útmutatóban.

A szűrő eldugult, a porlasztó nem 

működik, nincs gyújtás, leragadt 

szelepek stb.

Cseréltesse vagy javítassa 

a meghibásodott alkatrészeket.

A motor nem indul el Lehetséges ok Megoldási javaslat

1. Vizsgálja meg 

a légszűrőt.

A légtisztítő elemei eldugultak. Tisztítsa és cserélje ezeket az 

elemeket.

2. Vizsgálja meg az 

üzemanyagot.

Rossz üzemanyag, gondtalan tárolás, 

a benzin nincs leengedve , rossz 

üzemanyaggal töltötték fel.

Engedje le a tartályt és 

a karburátort Töltse fel friss 

benzinnel.

3. Vigye a motort hiva-

talos szerelőhö vagy 

pedig tájékozódjon 

a bolti útmutatóban.

A szűrő eldugult, a prlasztó nem 

működik, nincs gyújtás, leragadt 

szelepek stb. 

Cseréltesse vagy javítassa 

a meghibásodott alkatrészeket.

10. MEGSEMMISÍTÉS
A fűnyíró és tartozékai különböző anyagokból készültek, pl. fémből és műanyagból. A sérült alkatrészeket adja le 
különválogatott gyűjtőhelyen. Tájékozódjon a vonatkozó hivatalná 

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A EURÓPAI UNIÓBAN
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információ-
kat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó 
EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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