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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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Szimbólumok

2. SZIMBÓLUMOK

A gép használatba vétele előtt olvassa el a használati 

útmutatót.  

Biztosítsa a közelben tartózkodó személyek és a gép 

közötti biztonságos távolságot. 

Vigyázzon a vágókések éles éleire. Azok még 

a motor kikapcsolását követően is forognak. 

A gép karbantartása előtt, vagy ha megsérül 

a csatlakozókábel, miden esetben húzza ki a 

csatlakozódugót a dugaljból. 

Biztosítsa a csatlakozókábel és a vágókések közötti 

biztonságos távolságot. 

A vágókések a gép kikapcsolását követően is 

forognak. A gép alkatrészeihez érés előtt minden 

esetben várja meg, hogy a gép teljesen leálljon. 

Ne vágjon füvet esőben, és eső esetén ne hagyja a 

fűnyírót a szabad ég alatt. 
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3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

Kapcsolókar
2 - Felső fogantyúrész
3 - Kapcsolódoboz
4 - Biztonsági kapcsoló
5 - Csatlakozódugó (dugó)
6 - Fűgyűjtő kosár
7 - Motorburkolat
8 - Kábelrögzítő
9 - Fogantyú rögzítő csavar és anya
10 - Gépház
11 – Kerék

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 - 
6 - 
7 -  
8 - 
9 -

10 -
11 -

A csomagolás tartalma

Óvatosan emelje ki a gépet a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy a csomagolás tartalmazza 
valamennyi alább felsorolt alkatrészt: 

2x alsó fogantyúrész
1x felső fogantyúrész
2x alsó fogantyúrész rögzítő csavar
2x anya és csavar a fogantyú alsó és felső részének egymáshoz rögzítéséhez
1x kábeltartó
1x gyűjtőkosár
4x kerék
4x kerékrögzítő sasszeg 
4x keréktárcsa    
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4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Soha ne használja a gépet, ha a tápkábel sérült vagy nyilvánvalóan elhasználódott.
Ha a fűnyírót a sérült tápkábellel az elektromos áramkörhöz csatlakoztatja, majd megérinti a
rosszul szigetelt tápkábelt, elektromos áramütés veszélyének teszik ki magát.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a tápkábelt ki nem húzta az elektromos áramkörből, és
a kések forgása le nem állt.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel soha ne érintkezhessen a vágókésekkel. Ellenkező esetben
ugyanis a kések megsérthetik a tápkábel szigetelését, és így ha a gép feszültség alatt van, 
a felhasználó a rosszul szigetelt tápkábel megérintésével elektromos áramütés veszélyének 
teszi ki magát.
Minden esetben húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból (azaz húzza ki a
csatlakozódugót az aljzatból):

Ha a gépet felügyelet nélkül kívánja hagyni
Ha meg kívánja javítani a gépet
Minden ellenőrzés, tisztítás és javítás előtt
Ha fűnyíráskor idegen tárgyba ütközik
Ha a gép túl intenzíven rezeg.

Figyelmesen tanulmányozza át a biztonsági utasításokat és a használati útmutatót.
Javaslat: A gépet kizárólag olyan feszültségforráshoz csatlakoztassa, amely max. 30mA
áramvédelemmel (RCD) felszerelt.
Ha sérült a tápkábel, cseréltesse ki a gyártóval vagy márkaszervizben.
A gépet nem használhatják korlátozott testi vagy szellemi képességű személyek (beleértve
a gyermekeket is). Továbbá nem használhatják tapasztalatlan, vagy a gép használatához 
nyilvánvalóan hiányos műszaki ismeretekkel rendelkező személyek. E személyek a gépet 
kizárólag felelős személy felügyelete alatt, vagy megfelelő biztonsági iskolázást követően 
használhatják.
Ha a gép közelében gyermekek tartózkodnak, ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak vele.
A kezek zsibbadása vagy érzéstelenné válása túlzott rezgésre utal. Ilyen esetben rövidítse le
a munkavégzést, szakítsa meg megfelelő szünetekkel, ossza el több ember között, 
vagy a fűnyíró hosszabb távú használata esetén használjon speciális, rezgéstompító 
munkakesztyűt.
A fűnyíró használatának elkerülhetetlen kísérőjelensége, hogy munkavégzés közben zajt
ad ki. A zajos munkát ezért kizárólag az arra kijelölt, illetve az ilyen jellegű munkákra 
fenntartott napszakban végezze. Tartsa tiszteletben a nyugalmi időt, és igyekezzen a 
munkavégzés időtartamát a lehető legrövidebbre rövidíteni. Ezzel egyidejűleg javasoljuk, 
hogy mind Ön, mint felhasználó, mind a közvetlen közelben tartózkodó egyéb személyek 
használjanak fülvédőt.
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Egyéb kockázatok

Bár a termékeink úgy kerültek kifejlesztésre, hogy megfeleljenek az érvényes műszaki
szabályozásnak és biztonsági előírásoknak, a kezelésük során a felhasználónak bizonyos 
kockázatokkal kell szembenéznie:

A vágótérből kavicsok, kődarabok repülhetnek ki.
Ha a géppel dolgozó személy nem használ fülvédőt, halláskárosodás veszélyének 
teszi ki magát.
A kés karbantartása során megsérülhetnek az ujjai
A lenyírt fű apró darabkái belélegzésének veszélye
Áramütés veszélye a rosszul szigetelt alkatrészek megérintésekor.

A gépet nem használhatják korlátozott testi vagy szellemi képességű személyek (beleértve
a gyermekeket is). Továbbá nem használhatják tapasztalatlan, vagy a gép használatához 
nyilvánvalóan hiányos műszaki ismeretekkel rendelkező személyek. E személyek a gépet 
kizárólag felelős személy felügyelete alatt, vagy megfelelő biztonsági iskolázást követően 
használhatják.
Ha a gép közelében gyermekek tartózkodnak, ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak vele.

FIGYELEM!  A fűnyíró használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Győződjön meg arról, hogy alaposan megismerkedett minden kezelőszervvel. A biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó alapelvek betartásával minimalizálható a tűz, áramütés és 
mechanikus sérülések veszélye.

Későbbi újraolvasáshoz őrizze meg a használati útmutatót.
A gép helytelen használata balesetveszély kockázatával jár. A fűnyíró a felhasználó, illetve
a közelében tartózkodó személyek súlyos személyi sérülését okozhatja, ezért a kockázatok 
minimalizálása érdekében folyamatosan ellenőrizni kell a biztonságos használatra 
vonatkozó munkavédelmi szabályok betartását. A fentiek értelmében a felhasználó 
személyesen felel a géppel végzett munka biztonságosságáért. Soha ne használja a gépet, 
ha hiányoznak egyes munkabiztonsági tartozékai, vagy azok bármelyike hibásan működik.

A fűnyíró használata előtt

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban feltüntetett összes utasítást. Alaposan
ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel és azok helyes használatának alapelveivel.
Soha ne engedje gyermekeknek, vagy olyan személyeknek, akikről nem tudja biztosan, hogy
megismerkedtek a gép kezelőszerveivel, illetve a géppel folytatott biztonságos munkavégzés 
alapszabályaival, hogy önállóan használják a gépet. A nemzeti törvényi szabályozás 
ugyanakkor megszabhatja az adott géptípus használatára vonatkozó minimális korhatárt 
is, amelynek betöltése előtt a gép önálló használata tilos. Kérjük, ismerkedjen meg országa 
vonatkozó törvényi szabályozásával.
Soha ne használja a fűnyírót, ha a közelében kisgyermekek, háziállatok tartózkodnak.
Soha ne feledje, hogy a gép üzemével kapcsolatosan keletkezett személyi sérülésekért és
anyagi károkért a felhasználót terheli a felelősség.
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Előkészületek

Fűnyíráshoz használjon megfelelő cipőt és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet mezítláb

vagy szandálban, papucsban.

Munkavégzés előtt figyelmesen nézze át a leendő munkaterületet, és távolítson el minden

olyan tárgyat, amelyet a gép kidobhat.

FIGYELEM!  Használatba vétel előtt minden esetben szemrevételezéssel ellenőrizze le, hogy

a vágókések, azok csavarjai és a vágómechanizmus egyéb részei nem sérültek-e. Az 

egyensúly megőrzése érdekében a sérült késeket, csavarokat mindig egész szettenként 

cserélje.

A gép használata

A füvet kizárólag jó fényviszonyok (nappali fény, megfelelő megvilágítás) esetén vágja.

Lehetőség szerint ne dolgozzon nedves fűben a fűnyíróval. 

Lejtős terepen mindig ügyeljen arra, hogy stabilan álljon. 

Munkavégzés közben járjon, ne szaladjon.

Kerekes fűnyíró használat esetén domboldalon mindig jobbról balra és fordítva haladjon,

soha ne fel-le.

Domboldalon mindig fokozottan ügyeljen az irányváltásra.

Ne vágjon füvet fokozottan meredek terepen.

Irányváltáskor és amikor saját maga felé húzza a fűnyírót, mindig fokozottan óvatosan járjon

el.

Várja meg, hogy megálljon a vágókés forgása, ha a fűnyírót olyan területen kívánja áttolni,

vagy felemelve átvinni, amelyen nem kíván füvet nyírni

Soha ne használja a fűnyírót, ha sérült a burkolata, vagy nem rendelkezik a biztonsági

berendezésekkel, például deflektorral és/vagy fűgyűjtő kosárral.

A motort minden esetben figyelmesen, a használati útmutatóval összhangban, a

vágókésekkel megfelelő távolságban a lábától indítsa be. 

A motor beindításakor soha ne döntse meg a fűnyírót, kivéve azon eseteket, amikor a

fűnyírót a felpörgéshez szükséges megdönteni. Ilyen esetben is csak annyira döntse meg, 

amennyire feltétlenül szükséges, és kizárólag azt a részét emelje fel, amely távolabb van a 

kezelőszemélyzettől.

Ne tegye a kezét, lábát a forgó részek közelébe vagy alá. Minden körülmények között tartsa be

a biztonságos távolságot a fűkidobó nyílástól.

Soha ne emelje fel és ne hordozza a fűnyírót bekapcsolt motorral.

A gép beszorult fűtől és más tárgyaktól való megtisztítása előtt, illetve az alábbi esetekben

először mindig állítsa le a motort és húzza ki a csatlakozódugót az elektromos áramkörből.

Azonosan járjon el a gép ellenőrzése, tisztítása, illetve a vágókés mozgatása előtt.

Idegen tárgyba ütközés esetén minden esetben ellenőrizze le, nem sérült-e a fűnyíró, 

és az újbóli beindítása előtt javítsa (javíttassa) meg. 
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Ha a fűnyíró a megszokottól eltérően rezeg, haladéktalanul ellenőrizze 
(ellenőriztesse) le a műszaki állapotát

Ha el kíván távolodni a fűnyírótól, minden esetben kapcsolja ki a gépet.

Karbantartás és tárolás

Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden anya és csavar megfelelően meg van húzva, ezzel is
biztosítva, hogy a készülék megfelelő üzemi állapotban van.
Rendszeresen ellenőrizze a fűnyíró kosarat is, nem lazult-e ki.
Biztonsági okokból kifolyólag mindig cserélje ki az elkopott vagy sérült elemeket.
A szabályozható elemek beállításakor ügyeljen arra, hogy ne szorulhasson be az ujja a
vágókések és a gép fix részei közé. Ha zárt térben kívánja elraktározni a fűnyírót, előbb 
hagyja kihűlni a motorját.

5. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Új fűnyíróját a műszaki fejlődés legmodernebb trendjeivel összhangban fejlesztettük ki, és a 
gyártásához a legjobb minőségű anyagokat használtuk fel azzal a céllal, hogy az ügyfélnek a 
legszigorúbb biztonsági standardoknak is megfelelő, problémamentesen üzemelő terméket 
nyújtsunk. Ha megfelelően ápolja, a fűnyírója kertje gondozása során hosszú éveken át 
megbízható társa lesz.

Rendeltetésszerű használat

A fűnyíró füves területek és gyep nyírására alkalmas.
A fűnyírót villanymotor hajtja, és a talajszinttől mért vágási magasság a kerekek beállításának
függvénye.
Ez a fűnyíró típus kizárólag magánkertek, kiskertek nyírására alkalmas.
Fontos alapelv, hogy ez a fűnyíró nem használható vizes fű nyírására - ellenkező esetben a
motor túlterhelése, a gyűjtőkosár túltelítődése és rossz minőségű fűnyírás esete következhet 
be.
A fűnyíró kizárólag kültéri használatra alkalmas (kertben).
Használat közben a kezelőszemélyzetnek a jelen használati útmutatóban, valamint a
készüléken elhelyezett figyelmeztető címkén látható munkavédelmi eszközöket kell viselnie.
A modell esetében javasolt maximális munkaterület 450 m2

Nem rendeltetésszerű használat

A FIELDMANN fűnyíró a rendeltetésszerű használattól eltérő bármilyen más célú használatát
a gyártó tiltja. A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a nem 
rendeltetésszerű használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezet; ilyen esetben a 
felelősség kizárólag a felhasználót terheli.



67 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználási terület | A fűnyíró fogantyújának felszerelése 
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A gép javításához, karbantartásához kizárólag a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészek és

vágókések használhatók.

A gép bármilyen szerkezeti átalakítása, illetve a nem a gyártó által jóváhagyott alkatrészek

használata automatikusan a jótállás elveszítéséhez vezet, és kizár mindennemű pótteljesítést 

a gyártó részéről.

A fűnyíró nem alkalmas szilárd, kemény tárgyak, pl. kövek és fémek vágására.

6. A FŰNYÍRÓ FOGANTYÚJÁNAK 
FELSZERELÉSE (A ábra)

Csúsztassa a fogantyú két alsó végét a megfelelő nyílásokba, majd rögzítse őket a csavarok

segítségével (A1).

Erősítse a fogantyú felső részére a kábelrögzítőt (A2)

A fogantyú felső részét rögzítse a csavarok és csillag fejű anya segítségével (A3).

A fogantyú ekkor a csillag fejű anya segítségével rögzíthető (A3).

7. A FŰGYŰJTŐ KOSÁR TELEPÍTÉSE 
(B ábra)

Az összeállított fűgyűjtő kosár fűnyíróra illesztése.

Emelje fel a biztonsági fedelet

Ellenőrizze le, hogy az ürítőnyílás tiszta és nem tartalmaz szennyeződéseket.

Illessze a helyére az összeállított fűgyűjtő kosarat a képen látható módon.

Helyezze a fűgyűjtő kosár felső részére a biztonsági fedelet. Győződjön meg róla, hogy a

kosár könnyen rögzíthető.

8. A VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 
(C ábra)

FIGYELEM!  A vágásmagasság beállítása előtt engedje el az 1 kart, és várja meg, amíg a

motor teljesen le nem áll. A vágókések a gép kikapcsolását követően még néhány 

másodpercig továbbra is forognak, és a forgó vágókés sérülést okozhat.

A vágásmagasság az első vagy hátsó kerekek fel- ill. leengedésével állítható be. (lásd C1 és

C2 ábra), miközben a termék 3 vágásmagasság beállítását teszi lehetővé.
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VÁGÁSMAGASSÁG KEREKEK HELYZETE

Alacsony 25 mm

Közepes 43 mm

Magas 62 mm

Megjegyzés: A legtöbb füves terület esetében a közepes vágásmagasság alkalmazása

ajánlott. Ha túlságosan alacsonyra van állítva a vágásmagasság, a vágásminőség 

rosszabb lesz.

9. A HOSSZABBÍTÓ KÁBEL RÖGZÍTÉSE 
(D ábra)

Illessze a hosszabbító kábel villásdugóját a kapcsolódobozon található aljzatba.

A hosszabbító kábel ajánlott típusa H05VV-F 2X1,5mm2.

Rögzítse a hosszabbító kábelt a kábelrögzítőbe, megakadályozva ezzel, hogy a vágókés

megsértse. 

FIGYELEM!  Ezt követően ajánlott még egyszer leellenőrizni, hogy a kábel megfelelően

fekszik a kábelrögzítőkben.

10. A MOTOR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 
  (E ábra)

FIGYELEM!  A fűnyíró újbóli beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a vágókés már nem

forog. Ne indítsa és állítsa le a fűnyírót gyors egymásutánban.

A motor bekapcsolása:

Nyomja le és tartsa lenyomva a biztonsági gombot. ( 2 ).

Húzza a kapcsolókart (1) a markolat felé.

A motor kikapcsolása:

Engedje el a kapcsolókart. ( 1 )
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11. FŰNYÍRÁS (F ábra)
A kényelmes munkavégzés érdekében kezdje a fűnyírást a dugaljhoz közel, majd

fokozatosan távolodjon tőle. A füvet a dugaljtól derékszögben nyírja, és a csatlakozókábelt a 

már lenyírt fű felöli oldalon tartsa. (F).

FIGYELEM!  Soha ne terhelje túl a motort. Nehéz körülmények közötti munkavégzés

esetén a motor lelassul, és megváltozik a hangja; ilyen esetben állítsa le a fűnyírót, engedje 

fel a kapcsolókart és emelje fel a fűnyírási magasságot. Ha ezt nem teszi meg, a gép 

megsérülhet.

FIGYELEM!  A motort a vágókés beakadása vagy a motor túlterhelése esetén aktiválódó

biztonsági üzemmód védi. Ha ez bekövetkezne, állítsa le a gépet és húzza ki a 

csatlakozódugót a dugaljból. A biztonsági üzemmód csak a kapcsolókar 1 elengedését 

követően indul újra. A fűnyírás folytatása előtt távolítson el minden blokkoló tárgyat, és 

várjon néhány percig, amíg a biztonsági üzem újra nem indul. Ez idő alatt ne használja 

a kapcsolókart 1, mivel az a biztonsági üzemmód bekapcsolásához szükséges idő 

meghosszabbodásához vezet. Ha a fűnyíró ismét beindul, a motorterhelés csökkentése 

érdekében emelje meg a vágási magasságot.

12. KARBANTARTÁS
FIGYELEM!  Mielőtt eltávolítaná a fűgyűjtő kosarat, állítsa le a fűnyírót, és húzza ki a

csatlakozódugót a dugaljból.

Megjegyzés: A fűnyíró hosszú élettartama és megbízható működése érdekében végezze

le rendszeresen az alábbi karbantartási műveleteket. 

Ellenőrizze le az olyan nyilvánvaló hibákat, mint a kilazult, elmozdult vagy sérült vágókés,

kilazult alkatrészek és elkopott vagy sérült részek. 

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az összes burkolati és biztonsági elem ép, és helyesen van a

fűnyíróra rögzítve. 

A fűnyíró minden használatba vétele előtt végezze el a feltétlenül szükséges karbantartási és

javítási munkákat.

Ha a rendszeres karbantartás ellenére a fűnyíró mégis meghibásodna, hívja az

ügyfélszolgálatunkat, illetve a Kingclean részéről jóváhagyott szervizzel végeztesse el a 

javítást
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13. A VÁGÓKÉS KARBANTARTÁSA 
  (G ábra)

A vágókés cseréjét minden esetben bízza márkaszervizre. A márkaszervizek 
listáját a www.fieldmann.cz weboldalon találja.

FIGYELEM!  Soha ne végezzen semmilyen karbantartási vagy beállítási munkákat áram alá

helyezett fűnyírón. Minden esetben ellenőrizze le, hogy az összes kezelőszerv kikapcsolt 

állapotú, és a csatlakozóvezeték dugója ki van húzva az elektromos hálózatból. Maximális 

odafigyeléssel végezze a vágókés mindennemű kezelését, mozgatását - mindennemű 

esetleges sérülés elkerülése érdekében a vágókést kizárólag munkakesztyűben érintse meg.

Fektesse a fűnyírót a jobb oldalára, és ellenőrizze le, nem sérült e meg a vágókés vagy a

ventillátor. Ha bármely alkatrész esetében sérülést tapasztal, cseréltesse ki.

A vágókés eltávolításához és cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el: Fogja meg a kést

munkakesztyűben lévő kezével (nem képezi a csomagolás részét), és a (csomagolás részét 

képező) kulcs segítségével lazítsa meg és vegye ki a csapot (G ábra 1. pont) és a vágókést 

(G ábra 2. pont); majd helyettesítse új vágókéssel. Ellenőrizze le, hogy a vágókés a G ábrának 

megfelelően helyesen áll, majd húzza meg a késrögzítő csapot.

14. A FŰNYÍRÓ TÁROLÁSA
A fűnyíró felületét puha kefe és szövet segítségével törölje tisztára. Ne használjon vizet,

oldószereket se fényezőszereket. Távolítson el minden fűmaradványt és szennyeződést, 

különösen a szellőző nyílásokból.

Fordítsa az oldalára a gépet, és tisztítsa meg a vágókés környékét. Ha a fűmaradványok

besűrűsödnek a vágókés környékén, fa vagy műanyag eszköz segítségével távolítsa el őket. 

A gépet száraz helyen tárolja. A gép tetejére ne helyezzen más tárgyakat.

Lazítsa meg az anyát 9, majd hajtsa le a fogantyú felső részét 2.

Ellenőrizze le, hogy a csatlakozóvezeték nem szorult be és nem csomózódott össze a

fogantyú felső részének lehajtásakor. Ne hagyja leesni a fogantyút.
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Lehetséges problémák és hibameszgüntetés

15. LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS 

  HIBAMESZGÜNTETÉS
Az alábbi táblázat azokat az ellenőrzési és egyéb műveleteket ismerteti, amelyeket

akkor ajánlott elvégezni, ha a gép hibásan működik. Amennyiben nem sikerül kiderítenie/

megszüntetnie a hiba okát, kérjük, forduljon szervizhez.

FIGYELEM!  Mielőtt hozzáfogna a hiba kereséséhez, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a

csatlakozódugót a dugaljból.

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Nem indul a gép Kikapcsolt táp

Hibás dugalj

Sérült hosszabbító kábel

Hibás/kiégett biztosíték

Aktiválódott motorvédelem

Aktiválódott biztonsági 

üzemmód

Kapcsolja be a tápot

Használjon más dugaljat

Ellenőrizze le a kábelt, ha sérült, 

cserélje ki

Cserélje ki a biztosítékot Emelje meg a 

vágási magasságot, és döntse meg a 

fűnyírót

Hagyja kihűlni a motort, és emelje meg 

a vágási magasságot

Hagyja néhány percig hűlni a motort, 

és emelje meg a vágási magasságot

Ne használja a kapcsolókart 

1, mivel az a biztonsági 

üzemmód újraindulásának 

meghosszabbodásához vezet

A gép szaggatottan 

működik

Sérült hosszabbító kábel

Belső érintkezési hiba

Aktivált motorvédelem

Aktivált biztonsági 

üzemmód

Ellenőrizze le a kábelt, sérülés esetén 

cseréltesse ki

Lépjen kapcsolatba a szervizzel

Hagyja kihűlni a motort, és emelje meg 

a vágási magasságot

Hagyja néhány percig hűlni a motort, 

és emelje meg a vágási magasságot

Ne használja a kapcsolókart 

1, mivel az a biztonsági 

üzemmód újraindulásának 

meghosszabbodásához vezet
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A gép le nem vágott 

részeket hagy maga 

után“

Túlságosan alacsony 
vágási magasság
Tompa vágókés
Erősen szennyezett gépalj
Fejjel lefelé rögzített 
vágókés

Emelje meg a vágásmagasságot (lásd 
a vágásmagasság c. fejezetet)
Cserélje ki a vágókést
(lásd a Vágókés karbantartása c. 
fejezetet)
Tisztítsa meg a gépet 
(lásd a Fűnyírás utáni műveletek/
tárolás c. fejezetet)
Rögzítse helyesen a vágókést
(lásd a Vágókés karbantartása c. 
fejezetet)

A vágókés nem forog Beakadt vágókés
Kilazult vágókés anya/
csavar.

Lazítsa ki a vágókést. Húzza meg a 
vágókés anyáját/csavarját

Túlzott rezgés/zajszint Kilazult vágókés anya/
csavar.
Sérült vágókés

Lazítsa ki a vágókés anyáját/csavarját 
Cserélje ki a vágókést

16. MŰSZAKI ADATOK
Fűnyíró ........................................................................................................................................................ FZR 2020-E
Névleges feszültség .................................................................................................................................230 - 240V
Névleges fordulatszám .............. ......................................................................................................... ............50 Hz
Teljesítményfelvétel..........................................................................................................................................1200 W
Üresjárat .............................................................................................................................................3300 ford./perc
Munkaszélesség ........................................................................................................................................... 320 mm
Tömeg ................................................................................................................................................................... 9,5 kg
Garantált hangnyomásszint .....................................................................................79,2 dB(A) KpA:3,0dB(A)
Garantált hangteljesítményszint ............................................................................................................. 96 dB(A)
Rezgés.......................................................................................................................................2,50m/s2 K 1,5 m/s2

Eredeti nyelvű használati útmutató.



73 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megfelelőségi nyilatkozat

17. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka:  ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ / FIELDMANN 

Typ / model: FZR 2020-E  ................................................................................................  230V,1200W,IPX4

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:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 
EN 60335-2-77:2010 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 

CE jelzet: ................................................................................................................................................................. 13

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult személy.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10, Cseh Köztársaság
ASZ: CZ26726548

Kelt Praha, 2013.11.14-én Név

Név: Ing. Zdeněk Pech
        Az igazgatóság elnöke                                                                            Aláírás és bélyegzők:
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18. 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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Jótállás

14. JÓTÁLLÁS      
Jelen jótállás tekintetében az otthoni körülmények közötti használat alatt az értendő, ha a
terméket a tulajdonos birtokában lévő ingatlanon (kertjében, udvarán) használják . 
A jótállási idő a vásárlás időpontjától számított 2 év az alkatrészekre és 2 év a munkára. 

A jótállás szerinti javításhoz

Juttassa el a terméket a márkaszervizbe 
Igazolja a megvásárlását dátummal ellátott vásárlási bizonylattal 
Nyújtsa be a jótállási jegyet  

A jótállás nem érvényesíthető, amennyiben

Nem kerül benyújtásra a megvásárlást igazoló bizonylat. 
A terméket az eredeti vásárló továbbértékesítette (ez nem vonatkozik az Ír Köztársaságra),
vagy bérhasználatban volt. 
A termék olyan mértékű módosítására került sor, hogy megváltozott a gyártó általi
specifikáció, vagy nem eredeti pótalkatrészek alkalmazására került sor. 
Bárki (nem márkaszerviz) által korábban elvégzett beavatkozás, javítás. 
A hibát rossz beállítást, helytelen használat, elhanyagolás vagy véletlenszerű megsérülés
okozta. 
A hibát elégtelen kenés vagy karbantartás okozta. 
Bármilyen sérülést, különösen a hajtás és vágómechanizmus megsérülését a gép szilárd
tárgyba ütközése okozta.  
A termék nem rendeltetésszerű használat következtében hibásodott meg. 
A hiba standard kopás eredménye. Az alábbi alkatrészek tekinthetők fogyóeszköznek.
Ezek élettartama a rendszerese karbantartás függvénye, ezért azokra a standard jótállás 
nem vonatkozik: 
- Vágókés 
- Csapágy 
- Kábelek 
A rutin karbantartással kapcsolatos költségek nem képezik a jótállás tárgyát. 
Az Ön érdeke, hogy maximálisan a készülék használati útmutatójában szereplő utasításokkal
összhangban járjon el, mivel a termék helyes ápolása sok éven át megbízható működést 
biztosít. 
Amennyiben alkatrészcserét szeretne igényelni, mindig ragaszkodjon az eredeti Atco
Qualcast pótalkatrészekhez. A jótállás nem vonatkozik a nem az Atco-Qualcast által gyártott 
pótalkatrészek használata okozta károkra. 
Jelen jótállás nincs kihatással az Ön jogérvényesítési jogosultságára. 
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