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Benzinmotoros sövényvágó 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzinmotoros sövényvágót. Mielőtt használni kezdi, 
fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki 
korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.

 A gépet tartsa száraz helyen, gyermekektől távol.
 Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések és utasítások fi gyelmen kívül 

hagyásának baleset, tűz és/vagy súlyos sérülés lehet a következménye.

CSOMAGOLÁS

A terméket a csomagolása védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból 
készült.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg 
későbbi szükség esetére. Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, 
csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét.

Szállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, így maximális védelmet biztosít számára (pl. 
költözés vagy szervizbe küldés esetén).

 MEGJEGYZÉS: Ha a gépet másik személynek adja át, az útmutatót is adja oda.
 A használati útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. 

A használati útmutató a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz.

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

Az ezen útmutatóban alkalmazott jelzések a lehetséges veszélyekre fi gyelmeztetik Önt. A jelzéseket kiegészítő 
biztonsági leírásokat tanulmányozza át és értse meg. A fi gyelmeztetések önmagukban nem hárítják el 
a kockázatokat, és nem helyettesíthetik a gép megfelelő, a balesetek és az esetleges sérülések kialakulását 
elkerülő használatát. 

Ez a jel a biztonsági fi gyelmeztetés előtt 
megelőző intézkedésre, fi gyelmeztetésre 
vagy veszélyre utal. Ha fi gyelmen kívül 
hagyja, balesetet okozhat magának vagy 
másoknak. Mindig tartsa be a feltüntetett 
ajánlásokat, így csökkentheti sérülés, tűz 
vagy baleset veszélyét.

Olvassa el a teljes használati útmutatót.
Minden használat előtt tanulmányozza át 
ezen útmutató megfelelő részét.

Minden karbantartási művelet előtt vegye 
le a kábelt a gyújtógyertyáról, és olvassa el 
a karbantartási útmutatót.

Az üzemanyag és a kenőanyagok 
kezelésekor gondosan tartsa be az előírt 
mennyiségeket!
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A szerszámokat ne tegye ki esőnek.

A kipufogó és a kipufogógázok forróak.

A kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak! 
Mindig tartson biztonságos távolságot. 
Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra. A szerszám 
és a környezetében álló személyek között 
minimum 15 méteres távolságot kell tartani.
A motor beindításakor szikra keletkezik.
A szikrázástól a gyúlékony gázok 
meggyulladhatnak.
A motorok szén-monoxidot termelnek, amely 
színtelen, szagtalan mérgező gáz.
A szén-monoxid belélegzése hányingert, 
ájulást és halált okozhat.

Kizárólag kültéri használatra. Zárt térben az 
égéstermékek belélegzése fenyeget. 

A szerszám közelében szigorúan tilos 
a dohányzás és a nyílt láng használata!
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Ezek a jelzések arra fi gyelmeztetnek, hogy 
a szerszám használata közben fülvédő, 
védőszemüveg és kesztyű használatára van 
szükség.

A szerszámmal végzett munkához 
használjon stabil munkacipőt.

Tartsa be a biztonságos távolságot.

A szívató zárva

A szívató nyitva

Figyelem! Kérjük, ne érjen a késekhez.
A kézvédő burkolat felszerelése nélkül tilos 
a szerszám használata.
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3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
 FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT

 ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÜKSÉG ESETÉRE

Ezt a szerszámot mindig a gyártónak az ezen felhasználói kézikönyvben található utasításait követve kell 
használni. Nem megfelelő használat, vagy a szerszám módosítása esetén a gyártó nem felelős az okozott 
károkért. Tartsa be az útmutatóban szereplő, a felszerelésre vonatkozó biztonsági utasításokat, valamint az 
érvényes baleset-megelőzési előírásokat is.
Tilos a szerszám használata nem megfelelő, vagy hiányzó alkatrészekkel, valamint a védőburkolat nélkül. 
A pótalkatrészekkel kapcsolatban a szakszerviztől kaphat tájékoztatást.

ISMERKEDÉS A TERMÉKKEL 

 A szerszám használata előtt fi gyelmesen tanulmányozza át ezt a használati útmutatót.
 Soha ne engedje, hogy gyermekek, vagy az ezen útmutatót nem ismerő személyek használják a szerszámot. 

Helyi jogszabályok korlátozhatják a kezelő személy életkorát.
 Hagyja abba a munkát, ha bárki, különösen gyermekek vagy háziállatok közelednek.
 Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó a felelős a más személyeknek vagy tulajdonuknak okozott 

balesetekért és kockázatokért.
 Nagyobb javításokat csakis speciálisan képzett személyek végezhetnek.

ELŐKÉSZÜLETEK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

 EZ A SÖVÉNYVÁGÓ SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT. 
 Figyelmesen olvassa el az utasításokat, hogy megismerje ennek a sövényvágónak a helyes kezelését, 

előkészítését, karbantartását, beindítását és leállítását. Ismerje meg a sövényvágó kezelőelemeit és helyes 
használatát.

 Soha ne engedje, hogy a sövényvágót gyermekek használják.
 Ügyeljen a föld feletti elektromos vezetékekre.
 Szakítsa meg a munkát, ha a közelben más személyek, különösen gyerekek vannak.
 Megfelelően öltözzön! Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert, amelyeket a mozgó alkatrészek becsíphetnek. 

Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, csúszásmentes cipőt és védőszemüveget.
 Az üzemanyag kezelésekor legyen nagyon óvatos. Az üzemanyag gyúlékony, gőze pedig robbanékony. 

AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSEKOR TARTSA BE A KÖVETKEZŐKET

 Csak jóváhagyott edényeket használjon.
 Soha ne vegye le a tartály fedelét és ne töltsön be üzemanyagot, ha a motor megy. 
 Üzemanyag-töltés előtt várja meg, míg a motor és a kipufogórendszer kihűl.
 Az üzemanyag kezelése közben ne dohányozzon.
 Soha ne töltsön üzemanyagot zárt térben.
 Soha ne tegye a sövényvágót vagy az üzemanyagtartályt olyan helyre, melynek közelében nyílt láng van, pl. 

vízmelegítő közelébe.
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 Ha az üzemanyag kifolyt, ne próbálja a sövényvágót azon a helyen bekapcsolni, hanem a motor elindítása 
előtt vigye a sövényvágót máshová.

 Az üzemanyag betöltése után mindig csavarozza vissza, és alaposan húzza meg a tartály fedelét.
 Ha kiengedi az üzemanyagot a tartályból, ezt mindig a szabadban tegye.

A BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ HASZNÁLATA 

 FIGYELEM: Ez a sövényvágó kizárólag élősövények és díszbokrok nyírására és 
formázására való, mégpedig kizárólag magáncélra. Minden egyéb használat 
kifejezetten tilos, soha ne használja a sövényvágót ettől eltérő célra! Hobbi és 
magáncélú szerszám nem alkalmas nyilvános helyeken, parkokban, sportpályákon, 
autópályák szélén, farmokon vagy erdészetben történő használatra.

 Állítsa le a motort, mielőtt: 
- tisztítja vagy dugulást hárít el,
- a készüléket ellenőrzi, karbantartást vagy egyéb munkát végez rajta,
- a kés munkapozícióját beállítja,
- felügyelet nélkül hagyja a szerszámot.

 A motor bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a sövényvágó a megfelelő munkapozícióban van-e.
 A sövényvágó használata közben mindig tartsa meg a biztonságos munkapozíciót, különösen ha lépcsőn 

vagy létrán dolgozik.
 Ne használja a sövényvágót, ha a kés sérült vagy túlságosan elhasználódott.
 A tűzveszély csökkentése érdekében ügyeljen rá, hogy a motoron és a kipufogón ne legyenek 

szennyeződések, levelek vagy felesleges kenőanyag.
 A szerszám használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden fogantyú és burkolat megfelelően rögzítve 

van-e.
 A szerszám használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően meg van-e húzva 
 Soha ne kísérelje meg olyan szerszám használatát, amely nem teljes, vagy nem engedélyezett módosítást 

hajtottak végre rajta.
 Az olyan sövényvágót, amelyen két fogantyú van, mindig két kézzel fogva használja.
 Mindig fi gyelje a munkaterület környékét, és ügyeljen a lehetséges kockázatokra, amelyek esetleg nem 

hallhatóak a szerszám zaja miatt.
 Ha a kés idegen tárgyba ütközik, ha a sövényvágó szokatlan hangot ad ki, vagy nagyon rezeg, állítsa le 

a motort, és várja meg, amíg a szerszám teljesen leáll. Vegye le a kábelt a gyújtógyertyáról, és végezze el 
a következőket:
- Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- Ellenőrizzen és húzzon meg minden meglazult alkatrészt. 
- Minden sérült alkatrészt javítson meg, vagy cseréljen ki, kizárólag engedélyezett pótalkatrészeket 

használjon.

 Ezzel a szerszámmal mindig fülvédőben dolgozzon.
 Ezzel a szerszámmal mindig védőszemüvegben dolgozzon.
 Vészhelyzet esetén a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe téve állítsa le a motort.
 Magasabb hőmérséklet vagy páratartalom, nagyobb tengerszint feletti magasság esetén a szerszám 

teljesítménye csökken.
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- Maximális üzemi hőmérséklet: 40 °C
- Maximális tengerszint feletti magasság: 1 000 m
- Maximális páratartalom: 95 %

 
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

 Ha a szerszámot karbantartás, ellenőrzés vagy tárolás céljából leállítja, mindig állítsa le a motort, vegye le 
a kábelt a gyújtógyertyáról, és ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész megállt-e. Mindennemű beállítás 
vagy ellenőrzés előtt várja meg, amíg a szerszám kihűl.

 A sövényvágót olyan helyen tárolja, ahol nincs a közelben nyílt láng vagy szikraforrás. Tárolás előtt mindig 
hagyja a sövényvágót kihűlni.

 A szerszám szállítása vagy tárolása közben mindig helyezze fel a késre a védőfedelet.
 A szerszám biztonságos működése érdekében ügyeljen rá, hogy minden csavar és anya megfelelően meg 

legyen húzva.
 Tárolás előtt mindig hagyja teljesen kihűlni a motort.
 A tűzveszély csökkentése érdekében ügyeljen rá, hogy a motoron, a kipufogó hangtompítóján és az 

üzemanyagtartályon ne legyenek növényi maradványok vagy felesleges kenőanyag.
 Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
 Ha a tartályból kiengedi az üzemanyagot, ezt mindig a szabadban tegye.
 Tárolás előtt mindig tisztítsa meg a szerszámot, és végezze el a szükséges karbantartást.
 Soha ne szerelje le a kés védőfedelét.
 A fémkéseket mindig hűvös és száraz helyen tárolja. Soha ne használjon rozsdás késeket. Munka közben 

a kések súlyos sérülést okozhatnak.



HU 84

FZN 4002 B

A gép leírása

4. A GÉP LEÍRÁSA

1. ábra

A GÉP LEÍRÁSA (LD. 1. ÁBRA)

1. Elülső fogantyú 
2. Indító
3. Üzemanyagtartály 
4. A motor kapcsolója
5. Gázkar biztosító
6. Hátsó fogantyú
7. Gázkar 
8. A fogantyú biztosítókarja
9. Légszűrő 
10. Vezetőlemez
11. Vágókés 
12. Gyertyakulcs
13. Villáskulcs 
14. Hatszögletű kulcs
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5. HASZNÁLAT ELŐTT 
A szerszám használata előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és ellenőrizze a szerszámot.

 FIGYELEM: A munka megkezdése előtt ellenőrizze a vágókést, soha ne használjon 
tompa, repedt vagy sérült kést. Ellenőrizze, hogy a fogantyúk és a biztonsági 
elemek jó állapotban vannak-e. Soha ne használjon olyan szerszámot, amelynek 
hiányzik bármelyik alkatrésze, amelyet módosítottak, vagy nem felel meg a műszaki 
paramétereknek. A motor beindítása előtt minden védőburkolatot megfelelően 
rögzíteni kell.

 FIGYELEM: Ez a sövényvágó kétütemű motorral van felszerelve, ezért olajjal kevert 
üzemanyagot kell használni. Kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el.

 FIGYELEM: Munka közben mindig viseljen jó minőségű kesztyűt, cipőt, fülvédőt és védőszemüveget. 
A felszerelésnek rendelkeznie kell CE címkével, és a PPE (Person Protective Equipment - Egyéni 
védőeszközök) irányelv minősítésével. A nem megfelelő minőségű felszerelés csökkentheti a védelmet, és 
a munka közben személyi sérülést okozhat.

ÜZEMANYAG

 FIGYELEM: Ez a sövényvágó kétütemű motorral van felszerelve. Használjon olajjal 
kevert üzemanyagot.

 Az üzemanyagot csak jól szellőző helyen töltse. 
 Ügyeljen rá, hogy az üzemanyag ne folyjon ki. 
 Soha ne töltsön üzemanyagot, ha a motor jár. 
 Üzemanyag-töltés előtt várja meg, míg a motor kb. 2 perc alatt kihűl.
 Soha ne töltsön üzemanyagot nyílt láng, ellenőrző lámpák vagy olyan elektromos berendezések közelében, 

amelyeknél szikra keletkezik, mint pl. elektromos szerszámok, hegesztőberendezések vagy csiszológépek.

1. A motorkapcsoló (1. ábra 4. pont) kikapcsolt (OFF) állásba helyezésével gondoskodjon a motor kikapcsolásáról.
2. Vizuálisan ellenőrizze a tartályban levő üzemanyagot. Vegye le az üzemanyagtartály fedelét, és ellenőrizze 

az üzemanyag mennyiségét.
3. Töltsön a tartályba min. 90-es oktánszámú ólommentes benzin (a legjobb a Natural 95) és kétütemű 

motorokhoz való olaj 40:1 arányú keverékét (2,5 % olaj az üzemanyag-keverékben)
4. A tartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva zárja be a tartályt.

 FIGYELEM: Ne töltsön üzemanyagot, ha a motor jár, vagy forró.
 Soha ne használjon négyütemű motorhoz való olajat.
 Soha ne használjon folyadékhűtéses kétütemű motorhoz való olajat.

 A nem jó minőségű olaj és a nem megfelelő üzemanyag-olaj-keverék veszélyeztetheti a motor működését, és 
csökkenti a katalizátor élettartamát.

 Mielőtt az üzemanyagot a tartályba tölti, alaposan rázza meg a kannát, hogy a megfelelő üzemanyag-
keveréket kapja.
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 Soha ne használjon öreg vagy szennyeződött benzint, vagy benzin-olaj-keveréket. 
 Akadályozza meg, hogy a tartályban levő üzemanyag szennyeződjön vagy víz érje. Nagy terhelés esetén 

előfordulhat, hogy a motorból időnként kopogás vagy csörgés hallatszik. Ez normális jelenség, nem jelent 
problémát. Ha a kopogás vagy csörgés normál terhelés és állandó fordulatszám mellett is jelentkezik, 
használjon más benzint. Ha a probléma ezután sem oldódik meg, forduljon szakszervizhez.

 Ha hosszabb ideig magas fordulatszámon fogja működtetni a motort, javasoljuk, hogy magasabb 
oktánszámú benzint használjon.

A KÉZVÉDŐ ELLENŐRZÉSE

 A kézvédő megakadályozza, hogy a keze a mozgó késhez érjen, például olyankor, ha a szerszám 
használójának a keze lecsúszik az elülső fogantyúról.

 FIGYELEM! Ellenőrizze a kézvédő megfelelő felhelyezését és rögzítését.
 Ellenőrizze, nem sérült-e a kézvédő.

A KÉSEK ELLENŐRZÉSE

 A munka minősége miatt fontos, hogy a kések 
között megfelelő érintkezési nyomás legyen. Az 
érintkezési nyomást a lemez alsó részén levő 
csavarokat az óramutató járásának irányába 
elforgatva állíthatja be.

 Ha a kések megfelelően vannak beállítva, a kések 
közti mozgástérnek a csavarokon mérve 0,2 - 0,4 
mm között kell lennie.

 Ha a kés meghajlott vagy sérült, cserélje ki.
 Ellenőrizze a kések élét, és ha szükséges, lapos és 

kerek reszelő segítségével módosítsa.
1.  Tartsa élesen a kés záróélét (2. ábra). A kés 

legjobb munkaszöge 45°.
2.  A kés alapját kerekítse le.
3.  Csiszoláskor ne használjon vizet. 2. ábra

A KÉSVÉDŐ FEDÉL ELLENŐRZÉSE

 A késvédő fedél(3. ábra, A pont) a test bármelyik 
részét védi a vágókéssel (3. ábra, B pont) való 
érintkezéstől.

 Ellenőrizze, hogy nem sérült vagy 
deformálódott-e a késvédő fedél. Ha a késvédő 
fedél meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

3. ábra
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A LÉGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE

 Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e, és jó állapotban van-e.
 Oldja ki a légszűrő fedelének csavarját, vegye le a fedelet, és ellenőrizze a szűrőt. Ha szükséges, tisztítsa 

meg, vagy cserélje ki a szűrőt.

6. A MOTOR BEINDÍTÁSA
 FIGYELEM! A motor beindításakor a vágókések megmozdulhatnak. 

Gondoskodjon róla, hogy a vágókések ne érhessenek hozzá semmihez. 
Gondoskodjon róla, hogy a munkaterületen ne tartózkodjanak illetéktelen 
személyek. Ezeket a személyeket súlyos sérülés veszélye fenyegetné.

A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSA

4. ábra 5. ábra

1.  Állítsa a főkapcsolót ON állásba (4. ábra, 1. pont)
2.  Nyomja meg néhányszor az üzemanyag-befecskendező pumpát (5. ábra, 1. pont)
3.  Állítsa a szívató karját CLOSE állásba (ld. 5. ábra, 2. pont)
3. A sövényvágót helyezze a földre úgy, hogy stabilan álljon, és húzza meg az indítózsinórt, amíg a motor 

beindulni nem készül. Először lassan húzza a berántózsinórt, amíg ellenállást nem érez, azután rántsa meg 
erősen a zsinórt. A visszatekeredés közben tartsa kézzel a berántózsinórt, lazán, lassan hagyja feltekeredni.

4.  Ebben a pillanatban állítsa vissza a szívató karját OPEN helyzetbe (5. ábra), és az indítózsinór többszöri 
meghúzásával indítsa be a motort.

 FIGYELEM! A motor túl hosszú ideig tartó forgatása CLOSE állásban lévő szívatókarral a motor elárasztása 
miatt problémát okoz az indításnál.

5. A munka megkezdése előtt hagyja, hogy a motor néhány perc alatt üzemi hőfokra melegedjen.

A BEMELEGÍTETT MOTOR INDÍTÁSA

1. Állítsa a főkapcsolót ON állásba (4. ábra, 1. pont)
2. Húzza meg az indítózsinórt, amíg a motor be nem indul 

Használat előtt | A motor indítása
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NE HASZNÁLJON SZÍVATÓT!

 FIGYELEM! Ha az üzemanyagtartályból teljesen kifogyott az üzemanyag, feltöltés után A HIDEG MOTOR 
BEINDÍTÁSÁRA szolgáló lépéseket ismételje meg.

 FIGYELEM! Ügyeljen rá, hogy a kés ne érjen olyan idegen tárgyakhoz, pl. fémdrótok vagy rácsok, amelyek 
a kés vagy a meghajtás sérülését okozhatják. Ha a kés leblokkol vagy megakad, azonnal állítsa le a motort. 
Csak azután szabadítsa ki a beszorult szerszámot.

Ellenőrizze, hogy a vágókés nem mozog-e, ha a motor üresjáratban van.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

Állítsa a főkapcsolót OFF állásba (4. ábra)

7. A SÖVÉNYVÁGÓ HASZNÁLATA - VÁGÁS
 FIGYELEM! Vészhelyzet esetén a kapcsolót OFF helyzetbe téve állítsa le a motort. A szerszámot a lehető 

legközelebb tartsa a testéhez, hogy minél jobban egyensúlyban legyen. Ügyeljen rá, hogy a szerszám 
hegye ne érjen a földhöz. A munkavégzés során ne siessen, dolgozzon folyamatosan, amíg az élősövény 
valamennyi ágát egyenletesen meg nem rövidítette.

 FIGYELEM! Munka közben ne hagyja a motort sokáig üresjáratban. Ha a szerszámot hosszú ideig 
alacsony fordulatszámon működteti, a tengelykapcsoló gyorsabban elhasználódik. Másrészt nem jó 
a motort vágás közben sokáig maximális fordulatszámon tartani. Ha a szerszámot hosszú ideig magas 
fordulatszámon működteti, a motor élettartama rövidebb lesz.

A FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA

 FIGYELEM!
E tevékenység közben ne használja az indítókapcsolót!

Élősövények vágásakor a hátsó fogantyú a következő 
3 helyzetbe állítható, hogy csökkentse a fáradtságot 
a munka során: középső, balra 90°-ban, vagy 
jobbra 90°-ban. A beállítás a hátsó fogantyún levő 
biztosítógomb (6. ábra, 1. pont) kioldása után 
végezhető el. Nyomja le a biztosítógombot, és 
fordítsa a fogantyút a kívánt irányba. A biztosítógomb 
elengedése után a fogantyú a beállított helyzetben 
rögzítve marad. 

6. ábra

A motor indítása | A sövényvágó használata - Vágás
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VÁGÁS FÜGGŐLEGESEN

Ívben vágjon alulról felfelé, majd újra lefelé dolgozzon, 
hogy a kések mindkét oldalát használja.

7. ábra

VÁGÁS VÍZSZINTESEN

A lehető legjobb eredmény elérése érdekében hajlítsa 
a késeket enyhén (5 - 10°-os szögben) a vágás 
irányába.

8. ábra

A VISSZARÚGÁS ÉS A VELE KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A visszarúgás a munkaeszköz hirtelen reakciója leblokkoláskor vagy megakadáskor. A leblokkolás vagy 
megakadás miatt a forgó alkatrész hirtelen megáll, ami a szerszámból az addigi forgásirányához képest 
ellenkező irányú, ellenőrizhetetlen mozgást vált ki. Például ha a munkaeszközt egy kődarab blokkolja vagy 
akasztja meg, a munkaeszköz beszoruló éle behatolhat az anyagba, amitől a munkaeszköz felemelkedhet vagy 
visszarúghat. Attól függően, hogy merre mozgott az elakadás helyén, a munkaeszköz a kezelő felé vagy a vele 
ellenkező irányba is kiugorhat. A visszarúgás a szerszám nem megfelelő használatának, a nem megfelelő 
munkafolyamatnak vagy az alkalmatlan munkakörülményeknek az eredménye, és az alábbi pontok betartásával 
megelőzhető.
a) Mindig stabilan fogja a szerszámot, és olyan testhelyzetet és kartartást vegyen fel, 

hogy ellen tudjon állni a visszarúgás erejének.
b) Soha ne tegye a kezét a forgó alkatrészek közelébe. Az alkatrész a kezén keresztül kivágódhat 

hátrafelé.
c) Ne lépjen olyan helyre, ahová visszarúgás esetén a szerszám kivágódhat. A visszarúgás 

ellenkező irányba dobja a szerszámot, mint amerre az a blokkoláskor mozgott.
d) Legyen nagyon óvatos sarkok, éles peremek stb. közelében. Kerülje el, hogy 

a készülék ugráljon vagy megakadjon. A sarkok, éles peremek, vagy a munkaeszköz ugrálása 
hajlamosak megakasztani a forgó alkatrészt, ami a kontroll elvesztéséhez vagy visszarúgáshoz vezethet.
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8. KARBANTARTÁS
A motor jó minőségű karbantartása nagyon fontos a szerszám biztonságos, gazdaságos és problémamentes 
működése szempontjából. A légszennyezés korlátozásában is segít.
A rendszeres karbantartás és beállítás célja az, hogy a szerszámot hibátlan működési állapotban tartsuk.

Bármiféle karbantartás megkezdése előtt állítsa le a motort. Ha a karbantartás során a motornak működnie kell, 
gondoskodjon a terület megfelelő szellőzéséről. A kipufogógázok mérgező szén-monoxidot tartalmaznak. Mindig 
a javasolt tartozékokat használja. A nem megfelelő minőségű tartozék a szerszám meghibásodását okozhatja.

A karbantartás során soha ne használjon jóvá nem hagyott alkatrészt, és ne vegye le a biztonsági berendezést 
a karbantartás után.

Karbantartás

Karbantartás 
minden 

használat 
után 

Karbantartás 
minden 3. 
használat 

után 

Szezonvégi 
karbantartás 

Tisztítsa le a szerszám felületét. X

Ellenőrizze a gázkar biztosítójának és magának 
a gázkarnak a helyes működését, hogy a szerszám 
biztonságosan működhessen.

X

Ellenőrizze a motorkapcsoló megfelelő működését. X

Ellenőrizze, hogy a motor üresjáratakor vagy a szívató 
indító helyzetbe állításakor nem mozognak-e a kések.

X

Ellenőrizze, rendben van-e a vágókés, nem repedt-e és 
más módon sem sérült-e. Ha szükséges, cserélje ki 
a kést.

X

Ellenőrizze, hogy nem sérült vagy 
deformálódott-e a késvédő fedél. Ha a késvédő fedél 
meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

X

Tisztítsa ki a légszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki. X

Ellenőrizze, rendesen meg vannak-e húzva a csavarok 
és anyák.

X

Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag a motorból, 
a tartályból vagy az üzemanyag-vezetékből.

X

Ellenőrizze az indítót és a berántózsinórt. X

Tisztítsa meg a gyújtógyertya felületét. Vegye ki 
a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az elektródák közti 
hézagot. Állítsa be a hézagot 0,6 - 0,7 mm-re, 
vagy cserélje ki a gyújtógyertyát. Ellenőrizze, hogy 
a gyújtógyertyához csatlakoztatva van-e a gyertyakábel 
vége.

X
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Tisztítsa meg a szerszám hűtőrendszerét. X

Tisztítsa meg a karburátor felületét és a környékét. X

Ellenőrizze, helyesen van-e összerakva a karima, 
a fedél és az anya

X

Tisztítsa meg az üzemanyag-tartályt. X

Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozást. X

Ellenőrizze, nincs-e elhasználódva a tengelykapcsoló, 
a tengelykapcsoló rugója és kosara. Ha szükséges, 
cseréltesse ki szakszervizben.

X

Cserélje ki a gyújtógyertyát. Ellenőrizze, 
hogy a gyújtógyertyához csatlakoztatva 
van-e a gyertyakábel vége.

X

Távolítsa el a szennyeződéseket, leveleket és 
a felesleges kenőanyagot a kipufogó fojtásából és 
a motorból, ezzel csökkentheti a tűzveszélyt.

X

A KARBANTARTÁST a megadott 
időszakokban, vagy bizonyos 
mennyiségű munkaóra elteltével 
RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT 
(amikor aktuális) el kell végezni. (1)

Használat előtt 
mindig

Havonta, vagy 
25 órányi 

használat után

3-havonta, 
vagy 50 órányi 
használat után

6-havonta, vagy 
100 órányi 

használat után

Légszűrő Kitisztítani X(1)

A szelepek holtjátéka
Ellenőrizni - 
megtisztítani

X(2)

Üzemanyagtartály és 
olajszűrő

Kitisztítani X(2)

Kenőanyag 
a sebességváltóban

Feltölteni X(1)

Kések
Ellenőrizni 
(szükség esetén 
kicserélni)

X X

Üzemanyagcső
Ellenőrizni 
(szükség esetén 
kicserélni)

Háromévenként (2)

(1) Ha a szerszámot poros helyen használja, rövidebb időközönként végezze a karbantartást.
(2) Ha a tulajdonosnak nincs megfelelő szerszáma és szakismerete, ezt a karbantartást a szakszerviz 

szakembereivel végeztesse el.
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LÉGSZŰRŐ - KARBANTARTÁS

1. Oldja ki a légszűrő fedelének csavarját, és vegye 
le a fedelet.

2. Mossa meg a légszűrőt megfelelő oldószerrel.
3. Nyomja ki a légszűrőből a felesleges olajat.
4. Tegye vissza a légszűrőt a szerszámba.
5. Szerelje vissza a légszűrő fedelét, és alaposan 

húzza meg a fedelet a csavarral.

9. ábra

 FIGYELEM! Benzines vagy gyúlékony oldószer használata tüzet vagy robbanást okozhat. Ezért csak 
szappanoldatot vagy nem gyúlékony oldószert használjon. Soha ne használja a szerszámot légszűrő nélkül.

Gyújtógyertya - karbantartás

AZ AJÁNLOTT GYÚJTÓGYERTYA: SAIL BM6A

A gyújtógyertyán megfelelő hézagnak kell lennie, nem lehetnek rajta lerakódások, hogy garantálni lehessen 
a motor megfelelő működését. 
1. Vegye le a gyújtógyertya fedelét.
2. Vegye le a gyújtógyertya-kábel végét.
3. Távolítson le minden szennyeződést a gyújtógyertya alapzatának közeléből.
4. A gyújtógyertya kiszereléséhez használja a mellékelt gyertyakulcsot.
5. Vizuálisan ellenőrizze a gyújtógyertyát. 

Drótkefe segítségével távolítsa el a karbon lerakódásokat.
6. Ellenőrizze a gyújtógyertya felső részének 

elszíneződését. A normál elszíneződés 
világosbarna.

7. Ellenőrizze a hézagot a gyújtógyertyán. A hézag 
megfelelő mérete 0,6 - 0,7 mm.

8. Csavarozza óvatosan kézzel vissza 
a gyújtógyertyát.

9. Amint a gyújtógyertyát kézzel teljesen becsavarta, 
húzza meg a mellékelt kulccsal.

10. Helyezze fel a gyújtógyertya felső részére 
a gyújtógyertya-kábel végét.

11. Tegye vissza a gyújtógyertya fedelét. 10. ábra

( 0,6 - 0,7 mm)

TISZTÍTÁS

1. Tartsa a szerszámot tisztán, ha szükséges, a felületét puha és nedves ronggyal és fi nom tisztítószerrel 
tisztíthatja meg. Soha ne használjon a tisztításhoz vizet, mert meghibásodást okozhat a szerszám belső 
részében.
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2. Néhány karbantartásra szolgáló termék és néhány oldószer kárt tehet a műanyag alkatrészekben. Ezek közé 
tartoznak a benzint, triklóretilént, kloridot és ammóniát tartalmazó termékek.

3. Szenteljen különös fi gyelmet annak, hogy minden szellőzőnyílás átjárható legyen. A szerszám belsejének 
tisztán tartásához általában elég, ha egy puha kefével megtisztítja, majd sűrített levegővel kifújja.

4. Tisztításkor viseljen megfelelő védőszemüveget.

SEBESSÉGVÁLTÓ

A sebességváltót minden 30 óra használat után meg kell kenni. Javasoljuk, hogy ehhez lépjen kapcsolatba 
a szakszervizzel. 

JAVÍTÁSOK

A szerszám bármilyen javítását csak erre felhatalmazott szakszerviz végezheti.

Hiba Ellenőrzés Állapot Ok Megoldás

A motor le-leáll, nehezen 
vagy egyáltalán nem lehet 

beindítani

Üzemanyag 
a karburátorban

Az üzemanyag 
nem jut el 

a karburátorba

Eltömődött 
üzemanyag-

szűrő

Kitisztítani vagy 
kicserélni

Eldugult az 
üzemanyag-

vezeték

Kitisztítani vagy 
kicserélni

Karburátor
Kérjen javítást 

a szakszervizben

Üzemanyag 
a hengerben

Az üzemanyag 
nem jut el 

a hengerbe
Karburátor

Kérjen javítást 
a szakszervizben

A kipufogásban 
üzemanyag van

Az üzemanyag-
keverék túl dús 

Nyissa ki 
a fojtószelepet 

Tisztítsa ki 
vagy cserélje ki 

a légszűrőt Állítsa 
be a karburátort 
Kérjen javítást 

a szakszervizben

Szikrák 
a gyújtógyertya 

elektródáin
Nincs szikra

A motorkapcsoló 
kikapcsolt 

állásban van

Állítsa 
a motorkapcsolót 

bekapcsolt állásba 
(ON - motormenet)

Probléma az 
elektromos 

rendszerben Kérjen javítást 
a szakszervizben

Biztosított 
kapcsoló
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Hiba Ellenőrzés Állapot Ok Megoldás

A motor le-leáll, nehezen 
vagy egyáltalán nem lehet 

beindítani

Szikrák 
a gyújtógyertya 

elektródáin 
Nincs szikra

Rossz az 
elektródák 
távolsága

Állítsa a hézagot
0,6 - 0,7 mm értékre

Szennyezett 
elektródák

Kitisztítani vagy 
kicserélni

Az elektródák 
üzemanyaggal 
szennyeződtek

Kitisztítani vagy 
kicserélni

Meghibásodott 
gyújtógyertya

Cserélje ki 
a gyújtógyertyát

A motor működik, de 
le-leáll, és nem gyorsul 

megfelelően

Légszűrő
Szennyeződött 

légszűrő
Normális 

elhasználódás
Kitisztítani vagy 

kicserélni

Üzemanyagszűrő
Szennyeződött 

üzemanyag-
szűrő

Szennyeződések 
vagy üledékek az 
üzemanyagban

Kicserélni

Üzemanyagszelep
Eldugult az 

üzemanyag-
szelep

Szennyeződések 
vagy üledékek az 
üzemanyagban

Kitisztítani vagy 
kicserélni

Gyújtógyertya

Szennyeződött 
vagy 

elhasználódott 
a gyújtógyertya

Normális 
elhasználódás

Kitisztítani, beállítani 
vagy kicserélni

Karburátor Rossz beállítás Rezgés Beállítani

Hűtőrendszer
Magas 

hőmérséklet

Hosszan tartó 
használat 

szennyezett 
vagy poros 

környezetben

Kitisztítani

Zavarszűrő

Repedt, 
szennyezett 

vagy perforált 
lemez

Normális 
elhasználódás

Kicserélni

A motor nem hajtja 
a szerszámot

Nincs Nincs
A motor belső 

hibája
Kérjen javítást 

a szakszervizben
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9. TÁROLÁS
Ha a szerszámot gépjárműben szállítja, ürítse ki az üzemanyag-tartályt, nehogy az üzemanyag szökjön.

AZ ÜZEMANYAG KIENGEDÉSE

 FIGYELEM! Az üzemanyag kiengedéséhez csak akkor kezdjen hozzá, ha a motor 
hideg!

1. A szerszámot egyenes és stabil felületre tegye. 
2. Oldja ki és vegye le az üzemanyag-tartály fedelét.
3. Engedje ki egy megfelelő kannába az egész üzemanyagot.
4. Nyomja meg néhányszor a kézi szivattyút, amíg nem jön üzemanyag a tartályból.
5. Ismét engedje ki az üzemanyagot.
6. Tegye vissza és húzza meg az üzemanyag-tartály fedelét.

A szerszámot, a használati útmutatót és a tartozékokat tegye az eredeti csomagolásba. 
Így minden információ és alkatrész mindig kéznél lesz.
Alaposan csomagolja be a szerszámot, vagy használja az eredeti csomagolást, hogy megelőzze a szállítás 
során bekövetkező sérüléseket.
A szerszámot üres üzemanyag-tartállyal, száraz és jól szellőző helyen tárolja. 
Ne tárolja az üzemanyagot a szerszám közelében.

10. MŰSZAKI ADATOK
Modell ........................................................................................................................................................................................ FZN 4002 B
A motor térfogata ........................................................................................................................................................................ 22,5 cm3

A motor maximális teljesítménye ............................................................................................................................................0,65 kW
A motor típusa ......................................................................................................................................................Kétütemű, léghűtéses
A gyújtógyertya típusa...........................................................................................................................................................SAIL/BM6A
A motor maximális fordulatszáma: ..................................................................................................................................7 500 min-1

A motor üresjárati fordulatszáma .....................................................................................................................................3 000 min-1

A tengelykapcsoló kapcsolásához szükséges fordulatszám .................................................................................3 800 min-1

Hatékony munkaszélesség ....................................................................................................................................................... 510 mm
Az üzemanyagtartály térfogata ....................................................................................................................................................... 0,6 l
Az üzemanyag keverési aránya (Natural 95 / kétütemű motorba való olaj) ................................................................ 40 : 1
A fogantyú vibrációs szintje .............................................................................................................................19 m/s2 k = 1,5 m/s2

Akusztikai nyomásszint: LpA ....................................................................................................................... 85 dB(A) k = 1,5 dB(A)
Akusztikai teljesítményszint: LwA .............................................................................................................108 dB(A) k = 1,5 dB(A)
A szerszám tömege (üres tartály, munkaberendezés nélkül) ........................................................................................... 5,2 kg
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Megsemmisítés

11. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült alkatrészeket adja le szelektív gyűjtőhelyen. Tájékozódjon az illetékes hivatalnál.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

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

Használati útmutató az eredeti nyelven.
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Azonosító szám: 26726548, Adószám: CZ26726548

Bank:  Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309-011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EK Megfelelőségi Nyilatkozat

A Fast ČR, a.s., Černokostelecká 251 01 Říčany u Prahy, tel.: 323 204 111, kötelezően 
nyilatkozik, hogy a Fieldmann FZN 4002B benzinmotoros sövényvágó (a gyártási év 
a  puscímkén található, és a gép gyártási száma köve  ), megfelel a TANÁCS következő 
IRÁNYELVEINEK

A gépi berendezésekre vonatkozó EK-irányelv (MD) 2006/42/EK (98/37/EDC)
Az elektromágneses kompa  bilitásra (EMC) vonatkozó EK-irányelv
A berendezések zajkibocsátására vonatkozó EK-irányelv (ND) 2005/88/ES (2000/14/EK)
EK Gázkibocsátás 2002/88/EK

és a vizsgálata az alábbi szabványok alapján történt:

EN ISO 12100:2010
EN ISO 22868:2011
EN ISO 3744:2010
EN ISO 10517:2012
EN 55012:2007+A1:2009

Műszaki adatok:

22,5cmᶟ; 0,65kW

CE jelölés: 15

Říčany, 2015. november 29.

Név, bélyegző és aláírás

Petr Uher
Minőségügyi menedzser

FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, Cseh Köztársaság
tel.: 323 204 111, fax: 323 204 110

Megfelelőségi nyilatkozat

12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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