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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen 
olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 A terméket óvatosan csomagolja ki, és ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki, amíg 
meg nem találja a termék összes részét.

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

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

Csomagolás

A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. 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 kezelőelemekkel és a munkaeszköz helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze 
meg későbbi szükség esetére. Legalább a jótállás idejére javasolt megőrizni az eredeti csomagolást a belső 
csomagolóanyagokkal együtt, a pénztárjegyet és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja 
vissza az eredeti gyári dobozba, ezzel biztosítja a termék maximális védelmét szállítás (pl. költözés vagy 
szakszervizbe küldés) közben.

Megjegyzés: Ha a gépet újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati útmutató 
utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató szintúgy tartalmaz 
utasításokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

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

Figyelmeztetés!

Használat előtt olvassa át a felhasználói 
kézikönyvet.

Más személyeket tartson biztonságos 
távolságban!

Ne használja esőben és nedves időben.

Mindig viseljen védőszemüveget.
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A gépen levő utasításokat tartalmazó címkék magyarázata

A munkánál használjon védőkesztyűt.

Szilárd, szigetelő munkacipőt hazsnáljon.

Használjon fülvédőt.

Ha a tápkábel megsérül, azonnal húzza ki az 
elektromos hálózatból.

VESZÉLY! Ne indítsa el a szerszámot, ha a 
közelben gyermekek, más személyek vagy 
állatok vannak.

Figyeljen a kidobódó tárgyakra.



HU

ELEKTROMOS DAMILOS FŰKASZA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

49Biztonsági utasítások

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
VIGYÁZAT!
A gép használata közben tartsa be a biztonsági utasításokat. Saját és környezete biztonsága érdekében 
szíveskedjék a gép használata előtt átolvasni ezeket az utasításokat. Tegye el az utasításokat későbbi 
használat céljából.

 Ha a géppel dolgozik, használjon védőszemüveget.
 Ha a géppel dolgozik, vegyen fel kesztyűt.
 A készüléket ne tegye ki esőnek vagy nagy nedvességnek.
 Alaposan ismerkedjen meg az összes kezelőelemmel és a fűnyíró helyes használatával.
 Soha ne engedje meg gyereknek vagy olyan személynek, aki ezekkel a használati utasításokkal nem 

ismerkedett meg, hogy a fűnyíróval dolgozzon.
 Akadályozza meg, hogy gyermekek, más személyek vagy háziállatok menjenek a fűnyíró közelébe; 

a lenyírt és szétszóródott fűben kövek és törmelékek lehetnek. Ha a közelben személyek, különösen gyerekek 
tartózkodnak, függessze fel a fűnyírást.

 Ha a fűnyíróval dolgozik, ne hagyja, hogy bárki vagy bármely állat 15 m-nél közelebb menjen.
 A fűnyírót csak nappali fény vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja.
 A fűnyíró használata előtt és minden ütődés után midig ellenőrizze, nem tapasztal-e kopásra vagy 

meghibásodásra utaló jeleket, és ha szükséges, javítsa ki. Ne használja a fűnyírót, ha a vágószerszám nics 
megfelelően rögzítve vagy sérült.

 Mindig ellenőrizze, hogy a fűnyíró jó állapotban van-e; ha nem, veszélyes lehet a felhasználóra.
 A damilos fűnyíró használatakor mindig használjon védőfedeleket.
 Ne használja a fűnyírót, ha a védőfedelek sérültek.
 Távolítsa el a munkaterületről a köveket, fémdarabokat, gyökereket, minden más kemény tárgyat és 

műanyagzacskót, nejlonzsinórt és egyéb olyan tárgyakat, amelyeket nem lehet szétvágni.
 A fűnyíró bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a nejlonpenge ne érintkezzen kövekkel vagy 

törmelékekkel.
 Soha ne tegye a kezét vagy lábát a vágási terület közelébe, különösen akkor, amikor beindítja a motort.
 Óvakodjon tőle, hogy a vágódamil hosszanti vágóéle sérülést okozzon. Az új vágódamil behelyezése után, 

mielőtt beindítja a fűnyírót, mindig állítsa vissza a normális üzemi pozíciójába.
 Ne hazsnáljon olyan tartalék alkatrészt vagy kiegészítőt, ami nics mellékelve vagy a gyártó nem javasolja.
 Mindig gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílásokat ne torlaszolják el törmelékek.
 Annak érdekében, hogy megelőzze a véletlen beindulást, ne tatrsa az ujját a be- és kikapcsoló gombon, 

amikor viszi a gépet.
 A fűnyíró használata közben mindig stabil és biztonságos helyzetet vegyen fel.
 Arról a területről, ahol dolgozni fog, távolítsa el a drótokat, köveket és törmelékeket.
 Ne vágjon kemény tárgyakat. Ez balesetveszélyes, és sérülést okozhat a fűnyírónak.

VIGYÁZAT!
A vágóegységek a motor kikapcsolása után még forognak!

 Ne akarja leállítani a vágószerszámot (a damilhúrt) kézzel. Mindig várja meg, amíg magától megáll. 
Ez vonatkozik a háromágú acélkésre is.

 Ne használja a fűnyírót olyan fű vágására, ami nem érintkezik a talajjal, pl. falon vagy sziklán stb. van.
 Ne menjen át úton vagy kavicsos ösvényen bekapcsolt motorral.
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A gép leírása 

4. A GÉP LEÍRÁSA 
1. Főkapcsoló
2. A teleszkópos fogantyú rögzítése
3. A damilfej védőburkolata
4. Fogantyú

Ábra 1
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5. ÖSSZESZERELÉS
 Helyezze fel a damilfej műanyag fedelét a mtor alsó részére, és rögzítse a mellékelt csavarral, ld. 2. ábra.

Ábra. 2

 

A TELESZKÓPOS FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA
  Engedje ki a rögzítőanyát, 3. ábra 1. pont.
 Húzza ki vagy tolja be a csövet szükség szerint
  Húzza meg a rögzítőanyát

Ábra 3

Összeszerelés
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 Damilpótlás a damilfejen 
 1.   A fej oldalán nyomja össze a fedél biztonsági 

reteszeit, és vegye le a fedelet (ld. 5. ábra A&B 
pontok)

 2.    Vegye ki a damilfejből a tárcsát. Készítsen elő 
egy kb. 2 m hosszú 1,4 mm átmérőjű damilt. 

 3.   A damilt a közepén hajlítsa meg, és a hajlatot 
rögzítse a vájatban (ld. 5. ábra C pont) 

 4.    Mindkét végét ezután tekerje fel a tárcsára, 
mégpedig az óramutató járásával megegyező 
irányban. A feltekert damil végeit rögzítse az 
előkészített nyílásokba. (ld. 5. ábra D pont)       

 5.   A tárcsát helyezze vissza a damilfejbe, és 
rögzítse a fedéllel (ld. 5. ábra E&F pontok)   

FIGYELEM 
Csak jó minőségű, 1,4 mm átmérőjű nejlondamilt 
használjon. A nejlondamil helyett soha nem 
használjon drótot vagy dróttal merevített damilt. 
Csak eredeti damilfejet használjon.

B

C D

E F

A

Ábra 5

Összeszerelés
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6. A FŰVÁGÓ ELINDÍTÁSA 
 

 A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZENDŐ PONTOK

1.  Ellenőrizze, nem lazult-e ki egy csavar, anya vagy alkatrész. A kilazult csavarokat húzza meg. 
2.  Győződjön meg róla, hogy a műanyag fejvédő megfelelően rögzítve van-e a helyén.
3. Győződjön meg róla, nem sérült-e meg a damilfej.

FIGYELEM 
 Mielőtt beindítja a fűvágót, győződjön meg róla, hogy a damilfej szabadon mozog, és nem érintkezik 

semmilyen idegen tárggyal.
 A damilos fűnyírót fogja erősen, két kézzel. Mindig úgy álljon, hogy a teste balra legyen a tengely 

csövétől. Soha ne tartsa a fogantyút keresztbe tett kézzel. Ezek az utasítások a balkezesekre is 
vonatkoznak.

FIGYELMEZTETÉS: A rázkódás árthat annak, akinek a keringési rendszerével vagy idegrendszerével problémái 
vannak. Ha fi zikai tünetek jelennek meg, például érzéketlenség, az érzékenység csökkenése, erőtlenség, vagy 
színelváltozás a bőrön, forduljon orvoshoz. Ezek a szimptómák általában az ujjakon, a kézen és a csuklón 
jelennek meg.

A fűvágó elindítása 
Nyomja meg a főkapcsolót (1. ábra 1. pont). A fűvágó maximális fordulatszámon működni kezd

A motor kikapcsolása   
Engedje el a főkapcsolót (1. ábra 1. pont) 

A fűvágó beindítása
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7. VÁGÁS
 FIGYELMEZTETÉS! 

A damilos fűnyírók vagy bozótvágók bármelyik típusának használata közben kivágódhatnak kövek, fém- vagy 
egyéb kisméretű tárgyak és a vágott anyag. Figyelmesen olvassa el valamennyi biztonsági előírást.
Kérjük tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.

 FIGYELMEZTETÉS! 
Használjon védőeszközöket a feje, szeme, arca és hallása védelmében. Megfelelő lábbelit viseljen, amely 
megvédi a lábát és csúszós felületen is stabil állást biztosít. Ne viseljen nyakkendőt, ékszert vagy laza 
ruhadarabot, amelyeket elkaphatnak a szerszám mozgó alkatrészei. Ne viseljen nyitott orrú lábbelit. Ne 
dolgozzon mezítláb vagy csupasz lábszárral. Bizonyos helyzetekben teljes arc- és fejvédelmet kell használni.
Vigyázzon, hogy elkerülje a visszaütést és a kés beakadását.

 VESZÉLYES ÖVEZET
A 15 M ÁTMÉRŐJŰ VESZÉLYES ÖVEZETBE A GÉP KEZELŐJÉN KÍVÜL SENKI NEM LÉPHET BE. A GÉPKEZELŐNEK 
MEGFELELŐ SZEM-, FÜL-, ARC-, TALP-, LÁB- ÉS TESTVÉDŐ ESZKÖZÖKET KELL HASZNÁLNIA. A VESZÉLYES 
ÖVEZETBEN, VAGY A VESZÉLYES ÖVEZET MÖGÖTTI KOCKÁZATOS ÖVEZETBEN LEVŐ SZEMÉLYEKNEK VÉDENIÜK 
KELL A SZEMÜKET A KIVÁGÓDÓ TÁRGYAKTÓL. A KOCKÁZAT A VESZÉLYES ÖVEZETTŐL VALÓ TÁVOLSÁG 
NÖVEKEDÉSÉVEL CSÖKKEN.

Vágás
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VÁGÁS NEJLONHÚROS FEJ SEGÍTSÉGÉVEL

 A damilfej AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN forog. 
 A damil kiengedése félautomatikusan történik. A vágás közben csak kissé ütögesse a fejet a földhöz, ezzel 

benyomódik a fej alsó részén levő gomb és kijön a damil. A damilt ezután a műanyag burkolatba beépített 
kés a megfelelő méretre vágja.

A FŰ LEVÁGÁSA
 Ennél a munkánál óvatosan csúsztassa a gépet a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, 

hogy a gép a vágott anyagot Öntől távolódó irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok 
közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó 
irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbról balra, amíg le nem vágta a füvet egészen az 
akadályig, de ügyeljen rá, nehogy a damil az akadállyal érintkezzen.

 Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, úgy, hogy ne érjen a drótokhoz. Ha túl közel kerül a kerítéshez, 
a damil a grótba ütközve rövidebb lesz.

 Gyomok vágásakor egyesével is kivághatja a szárakat. Helyezze a damilfejet a gyom alsó részéhez - ne 
a felsőhöz, mert különben a széthasadhat és a damil elakad. A gyomok közvetlen átvágása helyett inkább 
csak a damil végét használja és lassan vágja át a szárat.

CSONKOLÁS ÉS PEREMEK VÁGÁSA
 Mindkét tevékenységet nagy szögben megdöntött damilfejjel kell végezni. A csonkolás a felső növényzet 

eltávolítása, ami után csak a csupasz föld marad.
 A peremek vágása az ágyások peremén levő, a járdára és az útra ránövő fű levágása.
 Csonkoláskor és a peremek vágásakor a szerszámot meredek szögben tartsa, olyan helyzetben, hogy 

a kemény felülethez történő ütközéskor esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne 
hátra, Ön felé repüljenek. Ha a képek mutatják is, hogyan végezze a csonkolást és a peremek vágását, 
minden felhasználónak magának kell megtalálnia a testméreteinek és a munkakörülményeknek megfelelő 
helyzetet.

 FIGYELMEZTETÉS 
Nejlonhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan ki 
van húzva, csapkodhat. Ha nejlonhúros fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag 
védőburkolatot.

 FIGYELMEZTETÉS 
Csupasz vagy kavicsos felület felett nagyon óvatosan járjonel, mert a nejlonhúr nagy sebességgel vághatja ki az 
apró kavicsokat.
A szerszán védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat megállítani.

 FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen vágást olyan helyen, ahol drótok vagy drótkerítés van. Használjon biztonsági védőeszközöket. 
Ne végezzen vágást olyan helyeken, ahol nem láthatja, mit vág.

Vágás
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8. KARBANTARTÁS
 A fűnyíró damilja idővel kiszáradhat. Hogy kiváló állapotban maradjon, a feltekert vagy szabad tartalék húrt 

tárolja műanyag zacskóban egy kiskanál vízzel.
 A készülék tisztításához csak fi nom szappant és nedves rongyot használjon. Ne tegye a készüléket vízbe 

és ne spricceljen rá vizet. Akadályozza meg, hogy bármiféle folyadék kerüljön a belsejébe. Ne tisztítsa 
víznyomással.

 A húros vágóél a védőfedél szélén idővel eltompulhat. Javasoljuk, hogy rendszeresen élezze egy reszelővel.

9. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

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

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

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.

Karbantartás | Megsemmisítés
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10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Gyártó: 
FAST ČR, a. s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság 
Adóazonosító: CZ26726548 

Termék/márka: FIELDMANN/Elektromos kerti damilos fűnyíró  

Típus/modell: FZS 2305 E 
 230-240V~, 50Hz, 350W 

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek: 
Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK irányelve 
Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2014/30/EU sz. EK-irányelv 
Az EK Tanácsának egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelve (RoHS) 

és normáknak: 

EN 60335-1: 2012 + A11 
EN 50636-2-91: 2014 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:1997+A1:2002+A2 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

A kiadás helye: Prága  Név:  Ing. Zdeněk Pech
   Az igazgatótanács elnöke 

A kiadás dátuma: 1. 8. 2017   Aláírás:

Megfelelőségi nyilatkozat
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11. MŰSZAKI ADATOK
Modell .........................................................................................................................................................................................FZS 2305 E
Feszültség/Frekvencia ............................................................................................................................................230-240V~/50Hz
A villanymotor teljesítményfelvétele ........................................................................................................................................... 350 W
Fűnyírás szélessége .........................................................................................................................................................................25 cm 
Damilfej típusa .......................................................................................................................................................................Félautomata
Forgási sebesség terhelés nélkül ...........................................................................................................................11 500 ford/perc
A damil átmérője .............................................................................................................................................................................1,4 mm 
Üzemanyag és vágóegységek nélküli tömeg ...........................................................................................................................1,5 kg

Akusztikai nyomásszint ...........................................................................................................................LpA: 81,7dB(A), K=3dB(A)
Az akusztikai teljesítmény garantált szintje ..............................................................................................................LwA: 96 dB(A)
Rezgés ..................................................................................................................................................................4,09 m/s² K=1,5 m/s²

Műszaki adatok


