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Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt 
használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd 
őrizze meg az esetleges későbbi újraolvasás érdekében.
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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 található szimbólumok magyarázata

Figyelem! Használatba vétel előtt 
olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót és általános biztonsági 
előírásokat!

Soha ne használja a gépet esőben 
vagy rossz időjárási körülmények 
között!

Vigyázat! A gyeplazító kikapcsolását 
követően a kés egy ideig még forog!

Tartsa be a biztonságos távolságot!

Vigyázat, forgó kés! Éles kés(ek). 
Óvakodjon a személyi sérülésektől és 
ujjai levágásától!

2. A GÉPEN TALÁLHATÓ

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
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A gép beállítása vagy karbantartása 

előtt, valamint ha az elektromos 

vezeték megakadt vagy sérült, minden 

esetben húzza ki a csatlakozódugót az 

elektromos hálózatból!

Munkavégzés során használjon 

személyi védőeszközöket.

A gyeplazítón végzett beavatkozás előtt 

minden esetben húzza ki a hálózati 

csatlakozódugót az elektromos 

áramkörből.

3. A GÉP LEÍRÁSA, A CSOMAGOLÁS 

TARTALMA
A gép leírása (lásd 1. kép)

1 - kapcsolókar

2 - a fogantyú felső része

3 - a fogantyú alsó része

4 - fűgyűjtő kosár

5 - fogantyú-rögzítő anya

6 - kidobónyílás burkolat

7 - munkavégzési magasság beállító kar
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A gép leírása, a csomagolás tartalma | Biztonsági előírások

A csomagolás tartalma

Óvatosan vegye ki a kerti szerszámot a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy hiánytalanul meg 
vannak-e az alábbi részek:

elektromos gyeplazító
két db cserehenger
telepítő készlet
használati útmutató

Amennyiben valamelyik rész hiányzik, vagy sérült, kérjük, forduljon a készülék értékesítőjéhez.

4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba 
venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg az esetleges 
későbbi újraolvasás érdekében.

Ellenőrzés használatba vétel előtt

Az elektromos gyeplazítót minden használat előtt ellenőrizze le.
Soha ne használja az elektromos gyeplazítót, ha sérültek vagy kopottak a biztonsági elemei
(indítókar, biztonsági retesz, hátsó fedél vagy burkolat)
Soha ne használja a gépet blokkolt vagy hiányzó biztonsági elemekkel

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden anya és csavar megfelelően meg legyen húzva,
és a gyeplazító jó üzemi állapotban legyen.

A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a gyeplazítóval megmunkálni kívánt területet.
Ellenőrizze le, hogy nem találhatók-e idegen tárgyak a területen (pl. kövek, ágak, kötelek), és
távolítsa el őket.

Helyes használat / Felelősség

Vigyázat! Veszély! Balesetveszély! A gyeplazító súlyos sérüléseket okozhat!

Soha ne helyezze a kezét vagy a lábát a gyeplazító hengerének közelébe.
Ön felelősséggel tartozik a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonságos
használatért.
Kizárólag megfelelő látási körülmények esetén dolgozzon.
Használat közben ne érjen hozzá a géphez, és ne nyissa fel a hátsó fedelet.
Ismerkedjen meg a munkavégzési helyszín környékével. Ellenőrizze le a gépzaj miatt
esetlegesen nem hallható veszélyekkel.
Lábai védelme érdekében használjon stabil lábbelit és hosszú nadrágot.
Ügyeljen arra, hogy a lába mindig biztonságos távolságban legyen a forgó részektől.
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Ügyeljen arra, hogy a munkavégzési terület közelében soha ne tartózkodjanak más
személyek (különösen gyermekek), se állatok.
A gyeplazítót mindig nyugodtan tolja, soha ne futva.
Helyes testtartás: ügyeljen arra, hogy munkavégzés közben mindig biztonságosan álljon.
Különösen körültekintően járjon el a ferde felületeken.

Vigyázat! Figyelem! Legyen rendkívül óvatos, ha hátrafelé halad. Megbotolhat!

Soha ne használja az elektromos gyeplazítót esőben vagy rossz időjárási körülmények
között!.
Soha ne dolgozzon a gyeplazítóval medencék vagy kerti tavak közvetlen közelében!
Ügyeljen a zajszint-korlátozási előírások betartására.

A munka megszakítása

Vigyázat! Soha ne hagyja az elektromos gyeplazítót a munkavégzési területen felügyelet
nélkül.

Ha megszakítja a munkát, helyezze biztonságos helyre a gyeplazítót. Húzza ki az elektromos
hálózatból! Ha azért szakítja meg a munkát, hogy más munkaterületre menjen, minden 
esetben kapcsolja ki az elektromos gyeplazítót. A kopáskiegyenlítő kart állítsa szállítási 
helyzetbe.

Ha a talajlazítás során akadályba ütközik

Kapcsolja ki az elektromos talajlazítót.
Távolítsa el az akadályt.
Ellenőrizze le, hogy nem sérült-e az elektromos talajlazító, és szükség esetén javíttassa meg.

Elektromos biztonság

Tartsa távol a hosszabbító kábelt a talajlazító munkahengerétől!
Soha ne használja esőben a gépet.
Kérjük, tartsa be a csendre és nyugalomra vonatkozó helyi előírásokat.
Rendszeresen ellenőrizze le, nem sérült-e a csatlakozó- vagy hosszabbító kábel, és nem
mutatja-e kopás jeleit.
Ha a csatlakozó- vagy a hosszabbító kábel sérült, haladéktalanul húzza ki az elektromos
áramkörből.
A hosszabbító kábel csatlakozó bemenetének a freccsenő víz miatt vízálló kivitelűnek, vagy
gumiból készültnek, esetleg gumiburkolatúnak kell lennie.
A hosszabbító kábelnek meg kell felelnie a DIN VDE 0620 követelményeknek.
Kizárólag jóváhagyott és megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon. Kérje ki
villanyszerelő véleményét.
A csatlakozókábel használatához csatlakozótartozékok használata javasolt.
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Rendeltetésszerű használat | A gép összeszerelése

Kültérben használt berendezések esetén 30 mA hibaáram védőkapcsolóval felszerelt
dugaszolóaljzatot használjon. Svájc területén a hibaáram védőkapcsolók használata 
kötelező.

5. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ajánlott alkalmazási terület

A LS-S3201 elektromos gyeplazító magánkertek füves területeinek szellőztetésére használatos. 
Nem alkalmas közterületeken, parkokban, sportpályákon, utakon, mezőgazdasági területeken, 
erdőkben végzett gyeplazításra.

Figyelem

Vigyázat! A balesetek elkerülése érdekében tilos az elektromos gyeplazítót bokrok,
élősövények, fák gallyazására használni. Az elektromos talajlazító nem használható 
talajegyenetlenségek elsimítására.

6. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE (2. kép)

A fogantyú összeszerelése

Illessze a fogantyú mindkét alsó részét 5 (kerek nyílás végű) a motorburkolaton 6 található
nyílásokba, majd rögzítse őket a keresztfejű csavarokkal 9.
Dugja át kívülről a két rögzítő csavart 1 a fogantyú középső részein 2 található nyílásokon,
majd rögzítse a fogantyú alsó részeit 5 két szárnyas anyával 4.
Csavarozza a fogantyú felső részét 3 a fogantyú középső részeibe 2 további két
rögzítőcsavar 1 és szárnyas anya 4 segítségével.

Vigyázat! Figyelem - Rögzítse a fogantyú indítókaros felső részét 3 úgy, hogy a
csatlakozófej 7 a csatlakozókábellel 8 a (haladási irány szerinti) jobb oldalon legyen (lásd a 
képet)

A csatlakozókábel rögzítése

Rögzítse a csatlakozókábelt 8 a fogantyúhoz két kábelszorító 10 segítségével.

Az összeszerelt fűgyűjtő kosár talajlazítóra rögzítése

Emelje fel a védőburkolatot
Ügyeljen arra, hogy a kidobónyílás szennyeződésektől mentes, tiszta legyen
Illessze az összeszerelt fűgyűjtő kosarat 12, 13 a képen látható módon a burkolat hátsó
részében található rögzítő pontokra



FZV 4001 E

52HU  A gép összeszerelése | Üzembe helyezés | Karbantartás

Helyezze a biztonsági pillangózárat a kosár tetejére. Ügyeljen arra, hogy a fűgyűjtő kosár
felhelyezése könnyű, akadálymentes legyen.

Megjegyzés: Amennyiben a gépet nem kívánja fűgyűjtésre használni, a fűgyűjtő kosár
felhelyezésére nincs szükség. Engedje le a védőburkolatot.

7. ÜZEMBE HELYEZÉS (3. kép)

Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt

Fogja hozzá a fogantyú felső részéhez a kábeltartót (A2)

Be- és kikapcsolás

Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy az újbóli bekapcsolás előtt a munkahenger forgása leálljon.
Ne végezzen gyors be-/kikapcsolást.

Beindítás:

Nyomja be és tartsa benyomva a biztonsági gombot
Nyomja az indítókart 10 a fogantyúhoz (D)
Engedje el a biztonsági gombot

Kikapcsolás:

Engedje el az indítókart 10

8. KARBANTARTÁS
A gyeplazító tisztítása

Vigyázat! Veszélyforrás! A gyeplazító munkahengere személyi sérülést okozhat!
Vigyázat! Karbantartás előtt csatlakoztassa le a berendezést az elektromos áramkörről, és
várja meg, amíg a munkahenger forgása le nem áll.
Vigyázat! Karbantartáshoz használjon védőkesztyűt. A gyeplazítót minden használat után
ajánlott megtisztítani.
Vigyázat! Baleset és anyagi kár veszélye.
Vigyázat! A gyeplazítót (elsősorban nagy nyomású) folyóvíz alatt tisztítsa.
Vigyázat! A gyeplazító tisztításához ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket.

Távolítsa el a fövet és sarat a kerekekről, a munkahengerről és a burkolatról.



53 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓGYEPLAZÍTÓ

Karbantartás | Hengercsere | Problémamegszüntetés

Kopás miatti magasságbeállítás (5. kép)

Megjegyzés: A kopás miatti munkavégzési magasság beállításra a talajlazító

munkahengere megsérülésének, vagy a motor túlterhelésének megelőzése érdekében van 

szükség.

A talajlazító munkahengerének lazítókése és rugói a munkavégzés következtében kopásnak

vannak kitéve. Minél intenzívebb terhelésnek van a gyeplazító kitéve, annál nagyobb a kés 

vagy a rugók kopása.

A kemény vagy fokozottan száraz talaj meggyorsítja a kopást, akárcsak a túl intenzív

használat.

Ha a kés elkopása következtében a gyeplazítóval kapott munkaeredmények rosszabbodnak,

a munkahenger kétszeri beállítására van lehetőség.

A gyeplazító munkahengere 4 különböző beállítást tesz lehetővé:

1. Szállítási pozíció

2. Gyeplazító pozíció

3. Gyeplazító pozíció:

A kés elkopása utáni első beállítási pozíció 

(a munkahenger munkavégzési magassága 3 mm-rel csökken)

4. Gyeplazító pozíció:

A kés elkopása utáni második beállítási pozíció 

(a munkahenger munkavégzési magassága újabb 3 mm-rel csökken)

Finoman nyomja el a kopáskiegyenlítő kart 14 a burkolattól, majd állítsa a kívánt állásba.

9. HENGERCSERE (4. kép)

PROBLÉMAMEGSZÜNTETÉS
A gyeplazító munkahengerének cseréje

Vigyázat! Veszélyforrás! A munkahenger személyi sérülést okozhat!

Vigyázat! A problémamegszüntetés előtt minden esetben húzza ki a készüléket az

elektromos hálózatból, és várja ki, amíg a munkahenger forgása leáll.

Vigyázat! Problémamegszüntetéshez használjon védőkesztyűt.

Csavarozza ki a burkolat alján található két csavart 15.

Megfelelő szögben megdöntve emelje ki a lazítókést tartalmazó munkahengert 16, majd

vegye ki a hajtókerék tengelyét.

Vegye le a munkahengerről 16 a csapágytokot 17.

Nyomja a csapágytokot 17 a gyeplazító levegőztető hengerébe 18.
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Nyomja a gyeplazító levegőztető hengerét 18 a hajtókerék tengelyére úgy, hogy a csap 19 a

hajtókerék 20 tengelyén található résbe ugorjon.

Csavarozza hozzá a csapágytokot 17 a burkolat alsó részéhez, de ne húzza meg erősen.

Ha a gyeplazító munkahengere 3. gyeplazító pozícióban található, és elkopott, ki kell cserélni.

10. GYEPLAZÍTÁS (6. kép)

A gyeplazítóval folytatott kényelmes munkavégzés érdekében a tápforráshoz legközelebb eső 

ponton ajánlott elkezdeni a munkát, majd e ponttól fokozatosan távolodva ajánlott folytatni azt. 

A gyepet a tápforráshoz viszonyítva derékszögben szellőztesse / lazítsa, és a tápkábelt mindig a 

már megmunkált oldalon tartsa (E).

Vigyázat! Munkavégzés során ne terhelje túl a motort, ne használja fokozottan nehéz

körülmények között. Terhelés esetén csökken a motor fordulatszáma, és megváltozik 

a motorzaj. Ha ez bekövetkezne, fejezze be a gyeplazítást, engedje el az indítókart és 

csökkentse a gyeplazítási / gyepszellőztetési munkamélységet. Ellenkező esetben a gép 

megsérülhet.

Megjegyzés: A motort biztonsági relé védi, amely azonnal aktiválódik, amit beakadnak

a levelek, vagy a gép túlterhelése következik be. Ha ez bekövetkezne, haladéktalanul 

kapcsolja ki és húzza ki a gépet az elektromos hálózatból. A biztonsági kapcsoló 

újrazárására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha el van engedve a kapcsolókar 

10. Távolítson el minden akadályt, várjon néhány percet, amíg nem zár újra a biztonsági 

relé, majd kezdje újra a munkát. Ekkor ne használja a kapcsolókart 10, mivel az 

meghosszabbítja a biztonsági relé újrazárásához szükséges időt. Ha a gép újból kikapcsol, 

növelje a gyeplazítás / gyepszellőztetés munkavégzési magasságát, amivel csökkent a 

motor terhelése.

11. MŰSZAKI ADATOK
Elektromos gyeplazító   .........................................................................................................................  FZV 4001-E

Névleges teljesítmény   ................................................................................................................................  1300 W

Lazítókés hossza   ...........................................................................................................................................  32 cm

Munkavégzési magasság   .......................................................................................................  +3/-3/-6/-9 mm

Fűgyűjtő kosár űrtartalma   ..............................................................................................................................  40 L

Tömeg   ..................................................................................................................................................................  10 kg

Védettség   ..............................................................................................................................................................  IPX4

A munkahenger üzemi fordulatszáma   .......................................................................  3900±5% ford./perc

Hangteljesítményszint   .............................................................................................................................  96 dB(A)

Rezgés   ..........................................................................................................................................................  40 m/s2

Magyar nyelvű használati útmutató.
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Megsemmisítés

12. 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
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