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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás

semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.

A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás

áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 

újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 

biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 

használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 

A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 

is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 

a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 

közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje

a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 

előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 

és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 

felmerült sérülésekért vagy károkért.
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A gépen levő utasításokat tartalmazó címkék magyarázata

Üzembehelyezés előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

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

Más személyeket ne engedjen a munkaterületre
Ügyeljen arra, hogy a közelben álló személyek ne sérüljenek meg elütődött idegen 
tárgyaktól.

A gép üzembehelyezése előtt húzza ki a kábelt az áramhálózatból.

Vigyázat, a fűnyíró kikapcsolása után a kés még forog!
Általános veszélyre fi gyelmeztetés.

A gép beállításának vagy karbantartásának elvégzése előtt, vagy ha az 
áramvezeték becsípődött vagy sérült, mindig kapcsolja ki a motort és húzza ki a 
kábeldugót az aljzatból!

A tápkábelt tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró mechanizmustól!

Vigyázat a forgó késektől repülő tárgyakra!

A munkánál használjon védőeszközöket.

Ne dolgozzon esőben vagy rossz időben.

Óvakodjon az áramütéstől!

2. A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT

TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA
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3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

Felső fogantyúrész
Alsó fogantyúrészek
Kapcsolószekrény
Gyűjtőbox
Kerekek
Géptest
Kábelfogó a húzás megkönnyítéséhez
Kábelfogó

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  
8 - 

A csomagolás tartalma

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

VIGYÁZAT: Éles kés!

Elektromos kerti rotációs fűnyíró
4 kerék
4 keréktárcsa
Biztosító kapocs (sasszög) - 4 db
1 felső fogantyúrész
2 alsó fogantyúrészek
2 csavar + 2 fogantyúkar csap
2 csavar a készüléktestbe
1 fű gyűjtőbox felső rész
1 fű gyűjtőbox alsó rész
1 kábelfogó
Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a gépet vette.
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A fűnyíró szerelése | A vágásmagasság beállítása | Üzembehelyezés

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 összeszerelés megfelelő legyen.

Rögzítse a kábelfogót a tolás megkönyítéséhez.
A fogantyú felső részt rögzítse csavarral és műanyag anyacsavarral az alsó rúdösszeállításra
(lsd 3.kép).
A fogantyú alsó részét tegye az arra szolgáló nyílásokba és biztosítsa a rögzítő csavarokkal
(lsd 4.kép).
Tegye fel a kerekeket, biztosítsa sasszögekkel szabad végével a tengely köré hajlításával és
tegye fel a kerék-borításokat (lsd 5.kép ) és (lsd 6.kép).
A tápkábelt rögzítse a fogantyúhoz kábelfogóval (lsd 7.kép).
Állítsa össze a gyűjtőbox felső részét az alsó résszel a széleken levő kiugrások segítségével
(lsd 8.kép).
Emelje meg a gép hátsó kihajtható részét és tegye be a fűgyűjtő boxot (lsd 9.kép).

5. A VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA
VIGYÁZAT: Ne érjen a fűnyíró késekhez!

A kívánt vágásmagasságot az elülső és hátsó futómű beállításával érheti el alulról a fűnyíró 
burkolata alatt.

VIGYÁZAT: A magasság beállítása előtt a fűnyírót húzza ki az áramforrásból és győződjön
meg, hogy a kések már nem forognak.

1. Az elülső futómű magasságának beállítása (lsd kép 10)
1) Nyomja az elülső futóművet a fúnyíró elülső része felé.
2) Tolja a futóművet az Önnek megfelelő vágásmagasságra.

2. A hátsó futómű magasságának beállítása (lsd kép 11)
1) Tolja a hátsó futóművet a fűnyíró hátulja felé.
2) Tolja a futóművet az Önnek megfelelő vágásmagasságra.

Megjegyzés: Győződjön meg, hogy az elülső és hátsó futómű azonos 
magasságban van.

3. Vágásmagasság (lsd kép 12)
1) 25 mm (legalacsonyabb helyzet)
2) 40 mm
3) 55 mm (legmagasabb helyzet)
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6. ÜZEMBEHELYEZÉS

A gép bekapcsolása

A dugónak a fűnyírón (kapcsolószekrény - sz. 3 lsd 1.kép) csatlakoztatva kell lennie a 

hosszabbító kábellel (nem tartozék), biztosítva a húzás-könnyítőn át (lsd 2.kép)

Áramforráshoz csatlakoztatás

VIGYÁZAT: A tápellátás csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hoogy a kapcsoló ki van 

kapcsolva. A dugót csatlakoztassa áramvédővel védett áramforrásba.

Üzembehelyezés

VIGYÁZAT: Ne indítsa el a fűnyírót, ha magas fűben van, vagy szennyeződés rakódott rá, 

amely gátolhatja a kés forgását.

Nyomja meg a biztonsági gombot (A) (lsd kép 13) a kapcsolón és ezután húzza a kapcsolókart 

(B) a fogantyú felé. A kart tartsa és nyomja meg a biztonsági gombot. A fűnyírót a kapcsolókar 

felengedésével kapcsolja ki, amely automatikusan visszatér az eredeti kikapcsolt helyzetbe.

VIGYÁZAT: Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja be. A lábait 

tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró mechanizmustól.

7. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kezelés

Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fi zikai 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 tartózkodnak.

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 használat célja
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Használati utasítások

A fűnyíró saját kertben használatra alkalmas.

A saját kertekben használatra megfelelő fűnyíróknak azok a berendezések számítanak,

amelyek éves kihasználása nem haladja meg az 50 üzemórát és amelyek túlnyomórészt 

fűfelületek karbantartására vannak használva, 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 szerszámokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.

VIGYÁZAT: A felhasználó testi épségének megőrzése végett a fűnyíró nem használható

bokrok, élősovények vágására, hajtások és gyep morzsolására füves tetőkön vagy 

virágágyásban, járda tisztítására (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.

Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a tápkábelt húzza ki az áramhálózatból.

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.

A fűnyírót soha se használja ott, ahol vízzel érintkezés fenyeget (pl. kerti tó, feltöltött medence

közvetlen közelében stb.).

A fűnyírót mindig a gyűjtőboxszal használja a lenyírt fű felfogására vagy lezárt

védőborítással, ha nem használja a gyűjtőboxot (lsd 16.kép).

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, drótokat, 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 szandálban.

A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy nyakláncot biztosítsa úgy, hogy azt ne kaphassák

be a gép forgó részei.
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Soha se használja az elektromos kerti fűnyírót túl meredek terepen. Dombos terepen ügyeljen

a saját biztonságára – csúszás és sérülés veszélye. A fűnyírás irányának megváltoztatásakor

mindig keresztben haladjon, ne merülegesen felfelé vagy lefelé (lsd 17.kép). A 15 

%-osnánagyobb emelkedőkön a fűnyírót ne használja.

A motor beindításánál a fűnyírót ne emelje meg (lsd 18.kép)

Soha se tegye a kezét vagy a lábát a forgó részek alá. Tartson megfelelő távolságot a kidobó

nyílástól (lsd 19.kép)

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 megemelni. 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 terméket 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 javítást és szerelést bízza szakszervizre. A jótállási idő alatt a termékbe 

beavatkozással elvesztheti a jótállásra vonatkozó jogát.

A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért

(sérülés, megégés, legőzölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).
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Használati utasítások

Áramhálózathoz csatlakoztatás

A termék áramhálózatrhoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a típuscímkén jelzettt
feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A gépet csak 30 mA áramú áramvédővel 
biztosított hálózati aljzatba javasolt csatlakoztatni. A hálózati aljzatot soha se fogja meg 
nedves kézzel. A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy 
más azonos szilárdságú termoplasztikus (hőre lágyuló)
anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.
A használt csatlakozt5ató vezetéknek minimum a H07RN-F gumi tömlősvezeték paramétereit
kell teljesítenie a DIN 57 282/VDE 0282 szerint és átmérőjének minimum 1,5 mm2-nek 
kell lennie. A dugós csatlakozásnak védőérintkezőkkel kell rendelkeznie és szöktellő víztől 
védettnek kell lennie. A csatlakoztató vezetéket a húzás-könnyítőn át a fogantyún vezesse és 
szúrja a kapcsoló – dugó kombóba. Használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült 
és mutatja anyagelhasználódás jeleit. A fűnyírót soha se használja, ha az áramvezeték nincs 
hibátlan állapotban (szintúgy érvényes a vezetékre a motorhoz). Ha megsérül a kábel a 
fűnyírás közben, azonnal húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból és azután ellenőrizze a 
sérülést.
A hosszabbító kabel átmérőjének meg kell felelnie a használati útmutatóban leírtaknak és
szöktellő víztől védve kell lennie. A dugós csatlakoztatás nem fekhet vízben.
Ha a termék tápkábelel sérült, cseréjét bízza szakszervizre vagy hasonkó szakképesített
személyre, hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását. A terméket sérült tápkábellel vagy 
tápkábel dugóval tilos használni.
A kábel dugót ne a vezetéket húzva húzza ki az aljzatból.
Kerülje a fűnyíró túl gyakori be és kikapcsolását rövid idő alatt, ne játsszon a kapcsolóval.
A fűnyíró beállítása, tisztítása, ellenőrzése, karbantartása vagy javítása előtt a fűnyírót
kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózatból a tápkábel kihúzásával az aljzaból.
Az elektromos részek javítását csak szakszerviz végezheti.
Idegen testtel ütközésnél, húzza ki a tápkábelt, keresse meg a sérülést és végezze el a
szükságes javításokat.
Csak azután kapcsolja be újra a fűnyírót és folytassa a munkát.
Amint a berendezést szokatlan módon vibrálni kezd, azonnal húzza ki a tápkábelt és
ellenőrizze a fűnyírót.
Ne dolgozzon úgy, hogy korlátozva van a hosszabbító kábel mozgása.
A tápkábelt ne tegye forró felületek közelébe, vagyéles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen
nehéz tárgyakat, úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ügyeljen 
arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
A tápkábelt és a hosszabbító kábelt tartsa megfelelő távolságban a forgó késektől. Áramütés
veszélye, mindig legyen tudatában annak, hogy hol van a tápkábel.
A gép beindításával okozott feszültség ingadozás kedvezőtlen hálózati feltzételek esetén
zavarhat más, azonoshálózatra kötött készülékeket. Ilyen esetben végezzen megfelelő 
óvintézkedést (pl. a fűnyírót más áramkörre csatlakoztassa vagy kisebb impedanciájú 
áramkörön üzemeltesse).
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Figyeljen a szükséges hosszabbító vezetékekre.

Ha a terméket nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki a

hálózatból. Tisztítás előtt azonos módon járjon el.

A dugót mindig húzza ki a hálózatból, ha:

elhagyja a fűnyírót,

a gép szokatlanul vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).

Árambiztonság

A fűnyíró minden hálózati aljzatba csatlakoztatható (230 V vált.feszültséggel). Azonban

csak 10 A-s áramvédővel és hibás áram ellen max.30 mA-s védőkapcsolóval felszerelt dugó 

elfogadható.

Csak sérülésmentes vezetéket használjon. A kábelek nem lehetnek bármilyen hosszúak

(max. 50 m), különben csökkenne az elektromotor teljesítménye. A tápkábelnek 3 × 1,5 mm2 

átmérőjűnek kell lennie

A fűnyírók tápkábelein gyakorta megsérül a szigetelés.

Ennek okai:

a kábelen áthaladás miatt keletkezett sérülés

a kábel összenyomódása ajtó, ablak stb. alatt vezetés miatt

a szigetelés elöregedése miatt keletkező repedezések

– megtört részek a kábelek hozzá nem értő rögzítése vagy vezetése miatt.

Ilyen sérülésekkel használni a kábelt életveszélyes. A kábeleknek, dugóknak és a

csatlakozásoknak teljesíteniük kell a jelzett feltételeket. A fűnyíró tápkábelének gumi 

szigeteléssel kell rendelkeznie.

Az áramvezetéknek minimum H05RN-F típusúnak kell lennie, 3 vezetékkel. Előírt kötelezettség

a kábel címkézett megjelölése. Ezért csak megjelölt kábelt vásároljon. A dugóknak és a 

csatlakozásoknak az áramvezetékeken gumibevonatúnak kell lennie és szöktellő víztől 

védettnek. A tápkábel nem lehet bármilyen hosszú. A további kábelek nagyobb átmérőt 

igényelnek. A táp- és összekötő vezetékeket rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e. 

Ellenőrzésnél a vezetéket ki kell húzni a hálózatból. A tápkábelt teljesen göngyölítse ki. 

Szintúgy ellenőrizze a megtört helyeken a kábelt a dugaszoknál és csatlakozásoknál.

A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos

szilárdságú termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell 

bevonva lenniük.
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8. UTASÍTÁSOK A HELYES FŰNYÍRÁSHOZ

Munkamenet

A gépet minnél közelebb helyezze a hálózati aljzathoz. A hálózati aljzattól elfelé dolgozzon.

Minden fordulónál a kábelt tegye a másik, más lenyírt területre (lsd 14.kép)

Legyen különösen óvatos az irányváltáskor a dombokon.

Gyűjtőbox

Amint a fűnyírásnál fűmaradékok kezdenek a földön maradni, ürítse ki a gyűjtőboxot. A

gyűjtőbox levétele előtt kapcsolja ki a motort és várja meg, míg a kések megállnak.

Egyik kezével nyissa ki a kidobónyílás lecsapófedelet és másik kézzel a fogantyúnál fogva

vegye la a gyűjtőboxot. A biztonsági előírások szerint a kidobónyílás lecsapófedele a 

gyűjtőbox kivétele után visszaesik és lezárja a hátsó kidobó nyílást. Ha közben a nyjlásban fű 

marad, a könnyebb indítás végett hasznosabb a fűnyírót kb. 1 m-rel hátratolni.

A fűmaradékot a fűnyíróból ne távolítsa el kézzel vagy lábbal, használjon megfelelő

eszközöket, pl. kefét vagy söprűt.

A fű hibátlan begyűjtésének biztosítása érdekében, a gyűjtőbox nem lehet belülről

szennyezett.

A gyűjtőboxot csak akkor akassza be, ha a motor és a kések nyugalomban vannak.

Egyik kezével nyissa ki a kidobónyílás lecsapófedelet és másik kézzel tartsa a boxot a

fogantyúnál és felülről akassza be.

9. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Karbantartás

Ellenőrizze, hogy a berendezés nem mutatja-e elhasználódás jeleit.

A fűnyíró karbantartását és tisztítását és a védőberendezések ellenőrzését csak kikapcsolt

motorral, áramhálózatból kihúzva végezze.

A fűnyíró rendszeres karbantartása nem csak hosszú élettartamot és teljesítményt biztosít,

hanem hozzájárul a helyes és könnyű fűnyíráshoz.

Használat előtt mindig szemmel ellenőrizze, a fűnyíró eszközök, rögzítő csapok nincsenek-e

elhasználódva vagy nem sérültek-e. Ahhoz, hogy a fűnyíró műszakilag kiegyensúlyozott 

legyen az elhasználódott vagy sérült ezközök egész készletét cserélje ki.

MInden anyacsavart, csapot és csavart szilárdan be kell húzni és az egész berendezésnek

biztonságos állapotban kell lennie.

Ellenőrizze, hogy rögzítve van minden védőeszköz és hibátlanul működnek.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő box nem mutatja elhasználódás vagy használatra

alkalmatlanság jeleit.
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A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki.

A sérült vagy elhasználódott késeket, késtartókat és csapokat egész készletben cserélje ki a

szakszervizben, hogy megőrizze a fűnyíró kiegyensúlyozottságát.

A sérült részeket csak szakember cserélheti ki eredeti pótalkatrészekre.

Soha se használjon nem a termékkel kapott tartozékot vagy ami nem a termékhez szolgál.

Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a terméket az áramhálózatról.

A fűnyírót, ha lehet, kefével vagy ronggyal tisztítsa. Ne használjon oldószert, se vizet. Az

elhasználódásra leginkább hajlamos rész a kés. Rendszeresen ellenőrizze az álllapotát és 

rögzítését. Ha a kés el van használódva, cserélje ki. Ha a fűnyíró túlságosan vibrálni kezd, az 

azt jelenti, hogy a kés nincs kiegyensúlyozva, vagy eltorzult egy ütközéstől. Ilyen esetben ki 

kell cserélni vagy meg kell javítani.

A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott fi nom rongyot. Ne

használjon durva tisztítószereket, hígítót, oldószert, különben sérülhet a termék külseje.

A fűnyírót ne tisztítsa folyó víz alatt, különösen ne nyomás alatt.

A gépet fektesse oldalra és óvatosan tisztítsa meg a kések körül is.

Tárolás

A fűnyírót száraz helyen tárolja. A fűnyíró hosszú élettartama érdekében, rendszeresen

tisztítsa és olajozza a kerekeket, tengelyt és csavarokat.

Hellyel takarékosság érdekében lehajthatja a fogantyút, leveheti és szédhetheti gyűjtőboxot.

A gépre ne tegyen semmilyen más tárgyat.

A szezon végén végezze el a fűnyíró teljes ellenőrzését és távolítsa el a fűmaradékokat.

Minden szezon kezdete előtt feltétlenül ellenőrizze a kések állapotát.

Ha javítás szükséges, forduljon szakszervizhez.
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10. A KÉS KICSERÉLÉSE
Biztonsági okokból a kés cseréjét javasolt szakszervizre bízni.

VIGYÁZAT: Győződjön meg, hogy a gép ki van húzva az áramforrásból.

VIGYÁZAT: A kés szerelésénél vagy szétszerelésénél tartsa be az utasításokat és viseljen

védőkesztyűt.

A tompa vagy sérült kést cserélje ki (lsd 15.kép). A kést, ill. a kés csavarját ne kenje zsírral vagy 

olajjal.

A kés cseréjénél a következőképpen járjon el:

Lazítsa ki a rögzítő csavart.

Vegye le a kést és cserélje ki újra.

Az új kés felszerelésénél ügyeljen a kés rögzítésének irányára: a kés elhajlott része 

felfelé mutat ha a gép munkahelyzetben van.

Végül jól húzza be a csavart óramutatójárás irányában. A behúzó nyomaték kb. 25 

Nm kell legyen. Soha se használjon nem a termékkel kapott tartozékot vagy ami nem 

a termékhez szolgál.

11. MŰSZAKI ADATOK
Típus ........................................................................................... FZR 2003-E elektromos kerti rotációs fűnyíró

Névleges feszültség ............................................................................................................ 230 V AC (váltakozó)

Névleges frekvencia .......................................................................................................................................... 50 Hz

Névleges fogyasztás ......................................................................................................................................1000 W

Fordulatszám .................................................................................................................................. 3000 ford./perc

Vágásszélesség ............................................................................................................................................320 mm

Vágásmagasság ...........................................................................................................3 helyzet: 25, 40, 55 mm

Gyűjtőbox térfogat .................................................................................................................................................35 L

Védelmi osztály (áramütés elleni védelemre vonatkozóan) ..........................................................................II

Szavatolt zajszint ..........................................................................................................................................89 dB(A)

Tápkábel hossz ..............................................................................................................................................400 mm

Súly ........................................................................................................................................................................10,6 kg

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

Használati útmutató - nyelvi változat.
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12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Termék / márka:  ELEKTROMOS KERTI FŰNYÍRÓ / FIELDMANN 

Typ / model: FZR 2003-E  ....................................................................................................... 230 V, 1000 W

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/ek irányelve (2006. december 12.)
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 
89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és
a 95/16/EK irányelv módosításáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/ek irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának  korlátozásáról.

és szabványoknak:
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13. MIT TEGYEN „HA...“
Ha... Lehetséges ok Elhárítás

A motor nem 
indul el

– az aljzatban nincs áram

– a fűnyíró túl magas fűben van

– eltömődött a fúnyíró

– sérült kábel

– sérült kondenzátor

– sérült kapcsoló – dugasz 

kombó

– sérült csatlakozás a motoron
vagy kondenzátoron

– ellenőrizze az áramvezetéket és 

biztosítékot

– tegye kisebb fűbe vagy már lenyírt 

felületre,
vagy módosítsa a vágásmagasságot 

kisebbre

– tisztítsa meg, hogy a kés szabadon 

forogjon

– ellenőrizze

– szakszervizben

– szakszervizben

– szakszervizben

A motor 

teljesítménye

csökken

– túl magas vagy nedves fű

– eltömődött a fűnyíró

– erősen elkopott kés

– módosítsa a vágásmagasságot

– tisztítsa meg

– cserélje ki a kést

A berendezés

bekapcsolása 

után a kés nem 

forog

– eltömődött a fűnyíró

– kilazult kés anyacsavar vagy 

csavar

– tisztítsa meg, hogy a kés szabadon 

forogjon

– húzza be az anyacsavart vagy a 

csavart

Pontatlan vágás – elhasználódott kés

– hibás vágásmagasság

– cserélje ki vagy élezze meg a kést

– módosítsa a vágásmagasságot

Erős vibrálás, zaj – kilazult kés anyacsavar vagy 

csavar

– elhasználódott kés

– húzza be az anyacsavart vagy 

csavart

– cserélje ki a kést
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14. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 

CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 

hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 

használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 

hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 

adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 

vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 

az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 

vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 

értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 

helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 

hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 

helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 

a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 

értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 

likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 

hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 

a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 

figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA


