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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBENZINES KERTI FŰNYÍRÓGÉP 

HUTartalom

Benzines kerti fűnyírógép 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti benzines fűnyírógépet. Használat előtt, 
kérem figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és tartsa meg a következő 
használathoz.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetés

A terméket gondosan bontsa ki a csomagolásból és ügyeljen arra, nehogy a csomagoló

anyag valamely részét kidobja mielőtt a termék minden részét meglelné.

A terméket tárolja száraz helyen gyermekektől távol.

Minden figyelmeztetést és utasítást olvasson el. A figyelmeztetések és utasítások

betartásának elmulasztása áramütéses balesethez, tűzveszélyhez és/vagy súlyos 

sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A termék védő csomagolásban van elhelyezve, ami a szállítás során nyújt védelmet. Ez az anyag 

nyersanyag, és újrahasznosítható.

Használati útmutató

Mielőtt a géppel dolgozni kezd, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és használati 

utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelő elemekkel és a berendezés helyes használati módjával. 

A használati útmutatót őrizze meg a későbbi használat céljával. Az eredeti csomagolóanyagot, 

beleértve a belső csomagolást, a pénztári nyugtát és jótállási dokumentumot javasoljuk legalább 

a jótállási idő elteltéig megőrizni.

Szállítás során a gépet ismét helyezze az eredeti, gyártótól származó dobozba, mivel így tudja 

biztosítani a termék maximális védelmét a szállítás során (pl. költözés vagy szerviz központba 

küldés).

Megjegyzés: a a gépet további személyeknek adja át, a használati útmutatóval

együtt adja át. A mellékelt használati útmutató tartalmának betartása a gép rendeltetésszerű 

használatának alapfeltétele. A használati útmutató tartalmazza a kezelési, karbantartási és 

javítási utasításokat.

A gyártó nem felel a haználati útmutató utasításai mellőzéséből eredő 

balesetekért vagy károkért.
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2. A GÉPEN LEVŐ CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Üzembe helyezés előtt kérem 
figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót.

Más személyek tartózkodjanak a 
munkaterületen távol.

Vigyázat, a kések forognak! Védje 
végtagjait a sérüléstől.

Mérgező gázok kibocsátása. A 
benzines fűnyírót ne használja zárt 
vagy  nem szellőzött térségben.

Forró felület, égési veszély fenyeget!

Karbantartási műveletek előtt kapcsolja 
ki a motort és bontsa a gyertya 
csatlakoztatást.

A hajtóanyagot soha ne töltse működő 
motorral.
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3. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A SZÁLLÍTÁS 

TARTALMA

A gép leírása (lásd az 1. ábrát)

A szállítás tartalma

A kerti eszközt óvatosan emelje ki a csomagból és ellenőrizze, hogy az alábbi részek komplettek:

Forgó fűnyíró 

Fűgyűjtő

A fűnyíró nyél alsó és felső része 

4 kerék 

Telepítési készlet 

Használati útmutató 

Jótállás

Mulcs dugó

Oldalsó elpazarolt

Ha valamely rész hiányzik vagy megsérült, forduljon kérem az értékesítőhöz, akitől a gépet 

megvásárolta.

4. A GÉP SZERELÉSE

A fűfelfogó szerelése (2. ábra)

A fém keretet helyezze a fűfelfogóba és rögzítse (2. ábra)

4 az 1-ben Bevezető:

Hátsó kidobó a fűgyűjtővel (3. ábra)

Vegye le a mulcs dugót (7. ábra) és a helyére rögzítse a fűfelfogót (6. ábra).

Mulcsolás (4. ábra)

Ha mulcsolást szeretne végezni a gép indítása előtt helyezze fel a mulcs dugót (7. ábra)

Fékkar 

Kerékmeghajtás kar 

Felső fogantyú 

Alsó fogantyú 

Motor 

Alváz

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - 

7 - Mulcs dugó
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Hátsó kidobó fűgyűjtőn kívül (5. ábra)

Helyezze fel a mulcsolási dugót (7. ábra) és zárja le az oldalsó fűkidobó lapot. 

Mulcs dugó (7. ábra)

Oldalsó elpazarolt (16. ábra)

A nyél szerelése (8. ábra)

Szerelje össze a nyél felső és alsó részét a két mellécsomagolt csavar és műanyag anya

segítségével. A startoló kart helyezze a nyél bal oldalára és rögzítse a vezetéket műanyag 

kapoccsal. A startoló kar zsinórját rögzítse a műanyag támkapcsokba a nyélen.

Vágási magasság beállítása (9. ábra)

A vágásmagasság központi beállító kar a vágásmagasság 8 pozíciójából választhat.

5. BIZPTONSÁGI UTASÍTÁSOK  (10. ábra)

A fűnyírót mindig fűgyűjtővel vagy beállított deflektorral (fűterelővel) használja.

A fűgyűjtő kiürítése előtt vagy a vágásmagasság módosítása előtt mindig kapcsolja ki a

motort.

Soha ne tegye a kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a fűkidobó elé, ha a motor be van

kapcsolva. (E ábra)

Minden használat előtt ellenőrizze a munkateret. Távolítsa el az olyan tárgyakat, amelyek

elröpülhetnek vagy a gépbe szorulhatnak. (F ábra)

A fűnyírót soha ne használja, ha a közvetlen közelében más személyek, gyermekek vagy

szabadon mozgó házi állatok tartózkodnak.

Soha ne emelje fel a fűnyírót a motor startolása közben. (G ábra)

6. KEZELÉS
Figyelem: A fűnyíró első használata előtt kérem gondosan olvassa el a motor használati

útmutatóját!  

Figyelem: A fűnyírót motorolaj nélkül szállítjuk! A gép használata előtt  töltse fel 0,5 l olajjal. 

Figyelem: 20 óra üzemelés után az olajat rendszeresen ki kell cserélni.  

A vágókések a motor start után azonnal forognak. A vágás során a fékkart tartsa

munkahelyzetben. A motor megáll, amint a fékkart ellazítja. (11 ábra)

A kerékmeghajtás a meghajtás kar nyél felé tartásával van vezérelve és a meghajtás vezérlő

kar és a fékkar együttes megnyomásával. (12 ábra)
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7. KUPLUNG 
A kerékmeghajtás állapotát rendszeresen ellenőrizni kell: tartsa tisztán, a fém részeket,

fogaskerekeket és csapágyakat kenje.

8. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Általános biztonsági utasítások

Ez a termék kizárólag fűnyírásra használatos. Ne használja más célokra, mint amire

rendeltetett. Ellenkező esetben annak sérülési vagy baleset veszélye áll fenn.

Soha ne engedje a gyermekeknek vagy olyan személyeknek kezelni a berendezést, akik a

használati utasítás rendelkezéseit nem ismerik.

A fűnyírót kezelő személy felelős a munkatérben tartózkodó személyek biztonságáért. A

fűnyírót soha ne használja más személyek, gyermekek vagy szabadon mozgó háziállatok 

közvetlen közelében.

A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze a terepet, amelyen a fűnyírót használni fogja, és

távolítsa el róla a köveket, huzalokat, botokat, cserép darabokat, csontokat és más idegen 

testeket, amelyek beszorulhatnának vagy kicsapódásukkal sérülést okozhatnának.

Használati utasítás

Minden anyát, kapcsot és csavart alaposan meg kell szorítani úgy, hogy a berendezés

biztonságos üzemállapotban legyen. 

A fűnyírót soha ne használja fűgyűjtő vagy védő borító nélkül. 

A fűnyírót soha ne használja meglazult kés pengékkel. Először győződjön meg arról, hogy

az érintett csavarok jól meg vannak szorítva. A letompult pengéket meg kell élezni, mégpedig 

egyenletesen. A sérült pengéjű késeket ki kell cserélni. 

A fűnyíróval végzett munka során viseljen hosszú szárú nadrágot és szilárd lábbelit.

A fűnyírót soha ne indítsa zárt vagy elégtelenül szellőztetett térségben, ahol a füst

összegyűlhet. A motorból távozó gázok szénmonoxidot tartalmaznak, amit életveszélyes.

Csakis megfelelő megvilágításnál dolgozzon (nappali fénynél vagy megfelelő

műmegvilágításnál).

A fűnyírót ne használja esős időben vagy ha a fű vizes.

Különösen óvatosan folytassa a fűnyírást lejtős terepen (domb). Mindig a lejtőre merőlegesen

haladjon, párhuzamosan a szintvonallal, és nem fentről/lentről merőlegesen rá.

A fűnyírót ne hagyja működésben felügyelet nélkül, ha a fűnyírót elhagyja, kapcsolja ki a

motort.

Startoláskor soha ne emelje fel a fűnyíró hátulját és soha ne közelítsen végtagjával az

alvázhoz vagy a hátsó fűkidobó nyíláshoz, ha a motor be van kapcsolva.

Ne változtassa a motor sebesség beállítását.
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Kerékmeghajtású fűnyíróknál a kerékmeghajtás oldja ki a motor indítás előtt.
A fűnyírót ne szállítsa járó motorral.
A motort állítsa meg és a gyújtó gyertyát kapcsolja szét az alábbi esetekben:

- a vágás borító alatt vagy hátsó fűkidobó nyílás előtt végzett bármely tevékenység végzése 
  előtt.
- a gép karbantartása, javítása vagy ellenőrzése során.
- a fűnyíró szállítása, emelése vagy áthelyezése előtt.
- ha a fűnyírót felügyelet nélkül hagyja vagy ha a fűnyíró vágásmagasságát kívánja 
  módosítani.
- a fűgyűjtő leszerelése és kiürítése előtt.
- ha idegen tárggyal ütközik, állítsa meg a motort és a fűnyírót gondosan vizsgálja 
  meg, hogy kizárható legyen a sérülés. Sérülés esetén a fűnyírót javítás céljából szállítsa 
  specializált szervizbe.

VIGYÁZAT! Habár a motort kikapcsolta, a vágókés néhány másodpercig még forog.

- a fűnyíró abnormális rezgése (azonnal tárja fel a rezgés okát és gondoskodjon annak 
              eltávolításáról).

- a biztonságos üzemelés érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a csapok, csavarok és   
  anyák szorítása megfelelő a fűnyírón.

VIGYÁZAT! AZ ÜZEMANYAG ERŐSEN ÉGHETŐ FOLYADÉK.

Az üzemanyagot tárolja erre a célra gyártott edényben.
Az üzemanyag feltöltést csak nyitott vagy jól szellőztetett térségben végezze. Az
üzemanyaggal való manipuláció során ne dohányozzon, és ne használja a mobil telefont 
sem.
Az üzemanyagot csak akkor töltse fel, ha a motor nincs járatban. Az üzemanyag tartályt ne
nyissa ki és az üzemanyagot ne töltse fel, ha a motor forró vagy járatban van.
Ha a benzin kidőlt, a motort ne startolja. A fűnyíróval hagyja el azt a helyet, ahol az
üzemanyag ki volt öntve, és óvakodjon a lehetséges belobbanástól. A munkát csak akkor 
folytassa, ha a kiöntött üzemanyag elpárolgott és a gázok feloszlottak.
Miután az üzemanyagot feltöltötte az üzemanyag tartály fedelét és a tároló edény fedelét
alaposan zárja le.

VIGYÁZAT! Karbantartási vagy javítási munkálatok végzése előtt a motort állítsa le és a
gyújtó gyertyát kapcsolja szét.

9. KARBANTARTÁS 

Fűápolás

A füves terület fajtájától függően különböző ápolási módokat kell alkalmazni;
Ezért mindig olvassa el a vetőmag csomagolásán feltüntetett tájékoztatást, ami a fűnyírás
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magasságát illeti az adott hely növekedési feltételeitől függően.
Szem előtt kell tartani azt, hogy a fű nagyobb része fűszálból és egy vagy több levélből áll. Ha
a levelek teljesen le vannak vágva, a pázsitot károsítja és a növekedés felújulása sokkal 
nehezebb lesz.
Általános szabályok:
– a túl alacsony vágás a gyökérzet károsítását, és az ebből eredő „foltosságot“ okozza;
– nyáron a vágás magasabb, hogy a talaj ne száradjon ki;
– a vizes fű vágása a kés hatékonyságának csökkenéséhez vezethet, mivel a fű a késen 
    fennakad és az kiszaggatja;
– ha különösen magas füvet kell vágni, az első vágást a megengedett maximális 
    gépmagassággal javasoljuk vágni, és a másik vágást csak két vagy három nap múlva 
    végezni.
A pázsit szebb, ha rendszeresen és teljes területen vágjuk azonos magasságú vágással és 
két felváltott vágásirány betartásával.

Karbantartás

Minden anyát, kapcsot és csavart rendesen meg kell szorítani úgy, hogy a berendezés 
biztonságos üzemállapotban legyen. A rendszeres karbantartás alapozza meg a felhasználó 
biztonságának, a fűnyírógép üzemképes állapotának és magas teljesítményének 
garantálását.
Ha a berendezésben benzin van, na raktározza épületen belül, ahol a kipárolgás nyílt tűz, 
szikra vagy magas hőmérsékletű forrás közelébe kerülhetne.
Bármely zárt térségben történő elraktározás előtt hagyja a motort kihűlni.
A tűzveszély csökkentés érdekében gondoskodjon arról, hogy a fűnyíró, de különösképpen 
a motor, kipufogó, akkumulátor és az utántöltő benzin tároló helye legyen megtisztítva a 
fűmaradéktól, levéltől vagy túlságosan nagy mennyiségű kenőanyagtól.
Rendszeresen ellenőrizze deflektor (fűterelő) és fűgyűjtő állapotát; ha megsérült, cserélje ki.
A hajtóanyag kieresztést jól szellőztetett térségben végezze és csak akkor, ha a motor kihűlt.
A vágókés levétele vagy felrakása közben használjon erős védőkesztyűt.
A vágókés élének minden köszörülése után ellenőrizni kell annak kiegyensúlyozását.

FIGYELEM! Karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a motort és bontsa a gyertya 
csatlakoztatást.

A négyütemű motor használata előtt gondosan tanulmányozza át a motor használati
utasítását. Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet, szükség esetén töltse fel vagy cserélje ki.
A fűnyírót rendszeresen ellenőrizze és gondoskodjon arról, hogy a fűlerakódás az alváz alsó
részén legyen eltávolítva.
Rendszeresen kenje meg az alváz- és csapágytengelyt megfelelő kenőanyaggal.
Rendszeresen ellenőrizze a kések állapotát, mivel lényegesen befolyásolják a fűnyíró
teljesítményét. A kések legyenek mindig élesek és kiegyensúlyozva.
Rendszeres időközönként ellenőrizze a csavarok és anyák szorosságát. Az elhasználódott 
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vagy nem megfelelően megszorított anyák és csavarok a motor vagy ráma súlyos sérülését 
okozhatják.
Ha a kés hevesen akadályba ütközik, a fűnyírót állítsa meg és szállítsa illetékes szervizbe.
KÉS: a kés préselt acélból van gyártva. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményű 
fűvágást végezzen, rendszeresen köszörülje a kést, megközelítőleg 25 óra üzemelés után. 
Győződjön meg arról, hogy a kés megfelelően ki van egyensúlyozva. Ennek megállapítása 
végett, a kés középső nyílásába helyezzen fém tengelykét (2-3mm átmérővel). Ha a kés 
helyesen ki van egyensúlyozva, a tengely horizontális helyzetben marad.
Ha a kés nem marad horizontális helyzetben, cserélje ki.
A kés kiszerelésnél csavarja ki a csavart, ellenőrizze a kés hordozó részét. Ha ez a rész kopott 
vagy sérült, cserélje ki.
A kések felrakásánál ellenőrizze, hogy a vágóélek a motor forgási irányában vannak. A 
késrögzítő csavart nyomaték kulcs segítségével 3.7 Kgm(37Nm) nyomatékkal kell 
megszorítani (14. ábra) 

FIGYELEM! Csakis eredeti cserealkatrészt használjon. A nem jó minőségű pótalkatrész a
fűnyíró komoly sérüléséhez vezethet és veszélyezteti az Ön biztonságát.

Szerviz

Az esetben, ha a termék megvásárlása után bármely hibát fedez fel, kérem lépjen 
kapcsolatba a szakszervizzel. A termék használata során kövesse a csatolt használati 
útmutató utasításait.
A reklamációt nem ismerjük el, ha a terméket módosította, vagy nem követte a használati 
útmutató utasításait.

A garancia nem terjed ki

A gép működő részeinek természetes kopására annak használata következtében
A szerviz olyan beavatkozására, ami összefügg a gép megszokott karbantartásával (pl. 
tisztítás, kenés, beállítás, stb.) 
Az olyan hibákra, amelyek külső hatásra keletkeztek (pl. időjárási viszonyok, poros környezet, 
nem megfelelő használat, stb.) 
A gép mechanikus sérülésére esés, ütés, stb. következtében 
A nem szakavatott kezelés, túlterhelés miatt, helytelen alkatrészek, nem megfelelő eszközök 
használata miatt, stb. keletkezett károkra
A reklamált termékeknél, amelyek nem voltak a szállítás során rendesen biztosítva a 
mechanikus sérülés ellen, az esetleges sérülések kockázatát kizárólag a tulajdonos viseli.

Tárolás

Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, az alábbi utasításoknak megfelelően tárolja. Ily 
módon meghosszabbítja a gép élettartamát.
Az üzemanyagot teljesen ürítse ki az üzemanyagtartályból és karburátorból. Zárja el a dúsítót 
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és 3 – 5-ször húzza meg a startolót.
Csavarja ki a gyújtó gyertyát, és a nyílásba öntsön kis mennyiségű motorolajat.
Gyengén húzza meg 2 – 3-szor a startolót.
Tiszta ruhával tisztítsa meg a külső felületet. A gépet tárolja tiszta és száraz helyen.

10. MŰSZAKI ADATOK

Motor típus: ................................................................................................................................................. XAS1P65F
Névleges teljesítmény: .................................................................................................................................... 2,6 kW
A motor fordulatszáma: ........................................................................................................................... 3000 rpm
Löket- térfogat: ............................................................................................................................................... 139 cm3

Startolás: ....................................................................................................................................................Berántással
Üzemanyagtartály (ólommentes 95 vagy annál több): .......................................................................1.5 liter
Olajtartály (SAE 30 - 15W 40): ....................................................................................................................0.5 liter
Beállítható vágómagasság :  .......................................................................................25-75mm 8 pozícióban
Magasság beállítás: .......................................................................................A magasság központi beállítása
Vágószélesség: ....................................................................................................................................................46 cm
Keréktávolság: .........................................................................................................................178 mm (első kerék)
                      ............................................................................................................................254 mm (hátsó kerék)
Kerékszélesség: ................................................................................................................................................50 mm
Fűgyűjtő tartalom: ...................................................................................................................................................60 l
Alváz: ...........................................................................................................................................................................acél
Tanúsított zajszint: .........................................................................................................................................96dB(A)
Súly nettó/bruttó: ......................................................................................................................................32kg/34kg
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HUMegfelelőségi nyilatkozat

11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

ES Megfelelőségi nyilatkozat

A Fast ČR, a.s. (címe: Černokostelecká 251 01 Říčany u Prahy, tel.:323204111) ezúton kijelenti, 
hogy a Fieldmann FZR 4002-B benzines fűnyíró (a gyártás éve és a gép gyártási száma a gyári 
adattáblán került feltüntetésre), megfelel a TANÁCS alábbi IRÁNYELVEINEK:

EK sz. 2006/42/EK, 2004/108/EK, (típusbizonyítvány száma: S 50173220, 
AE 50212835 0001)
EK sz. 2004/26/EK gáz halmazállapotú szennyezőanyag kibocsátás

és az alábbi szabványokkal összhangban került tesztelésre:

EN 836:1997 +A4:2011
ZEK 01.04/11.11
EN ISO 14982:2009

A FAST ČR, a.s. cég a gyártó nevében eljárni jogosult.
CE label: 13

Kelt Říčanyban 2013. 11. 29-én

név, bélyegző, aláírás

Petr Uher
minőségügyi vezető
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12. LIKVIDÁLÁS

Használati útmutató - nyelvi változat.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÁS A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 

KEZELÉSÉRE 

A használt csomagolóanyagot vigye a község által meghatározott hulladéktároló helyre.

A gép és annak kiegészítői különböző anyagokból készültek, pl. fémből és 

műanyagból. A sérült alkatrészeket vigye osztályozott hulladékgyűjtőbe. 

Tájékozódjon az illetékes hivatalban.

Ezen termék megfelel az EK szabványok minden alapvető követelményének, 

amelyek reá vonatkoznak.

A szövegmódosítás, formatervezés és műszaki specifikáció előzetes figyelmeztetés nélkül 

változtatható és ennek kizárólagos jogát fenntartjuk.


