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Electric String Trimmer
INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your purchase of the electric string trimmer. For your personal safety, 
read and understand the Instruction Manual before using. Keep the Instruction
Manual in a safe place for future reference.
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1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Important safety warnings

Unpack the product carefully and be sure not to throw away any part of the package before
having found all components of the product.
Keep the product in a dry place out of reach of children.
Read all cautions and instructions. The failure to adhere to warning cautions and instructions
may result in an accident, fire and/or a serious injury. 

Packaging

The product is placed in a package preventing damage during transport. This package is a raw 
material therefore it can be handed-over for recycling.

Instructions for use
Before beginning to work with the machine, read the following safety rules and instructions for 
use. Familiarize with operating elements and the proper use of the device. Keep the manual in a 
safe place for future reference. We recommend keeping the original package including the inner 
packaging materials, cash voucher and guarantee card for a period of warranty at minimum. 
For a case of transportation, pack the machine into the original box from the manufacturer, 
thus ensuring a maximum protection of the product during a possible transport (e.g. moving or 
sending into a service station). 

Note: If you hand the machine over to next persons, hand it over together with the manual.
Adherence to the attached instructions for use is a precondition for the proper use of the 
machine. The operation manual includes also instructions for operation, maintenance and 
repairs.

The manufacturer does not take any responsibility for accidents or damages 
resulting from the failure to adhere to this manual.
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3. SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING! Keep all safety instructions when operating the electric tool. For your as well as
other persons´ safety, read and understand the Instruction Manual attentively prior to use of 
the tool. Keep the Instruction Manual in a safe place for future reference.

When operating the tool, wear the safety glasses.
When operating the tool, wear the safety gloves.
Do not expose the tool to rain or moisture.
Read the Instructions Manual attentively and get familiarized with all control features and their
functions.
Do not allow children or untrained individuals to use the tool.
Keep all bystanders, children and pets away from the trimmer; the grass which is cut
and dispersed may contain stones and debris. Should other persons be in your close vicinity, 
particularly the children, stop mowing.
When operating the tool, keep other persons, children or animals at the minimum distance of
4,5 m from the string trimmer.
Operate the tool only by daylight or by appropriate artificial lighting.
Prior to use of the tool or after any impact, always check the string trimmer for damage or
wear. Repair the string trimmer, if necessary. Do not operate the string trimmer if the cutting 
string is not properly fixed or is damaged.
Always check whether the tool is in a good condition. If not, it can endanger the user.
When operating the trimmer, always use all the safeguards.
Do not operate the trimmer in case the safeguards are damaged.
Clear the work area before each use. Remove all objects such as stones, metal pieces, roots,
other hard objects and plastic bags, nylon ropes and other objects that cannot be cut.
Prior to startup of the trimmer, make sure the nylon string does not touch stones or debris.
Do not place your arms and legs to the cutting area; especially not when starting up the
motor.
Protect yourselves from injuries caused by the trimmer string. After you fixed a new cutting
string, return the string trimmer to the standard operation position.
Do not use damaged or cracked cutting elements.
Do not use spare parts or accessories not delivered or not recommended by the string
trimmer manufacturer.
Always clean the debris from the ventilation slots.
Do not carry the trimmer with your finger on the trigger; you will avoid the accidental startup
of the machine.
Keep the balanced and safety position when mowing.
Clean the work area from wires, stones and debris.
Do not cut hard objects. Imminent danger of an injury or damage of the trimmer.
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WARNING! Cutting elements keep rotating for a certain time after the motor was 
switched off!

Do not attempt to stop the cutting element (nylon string) by your hands. Let it stop by itself.
Do not use the string trimmer to cut grass which is not in contact with the ground i. e. grass
on low walls, rockeries, etc.
Do not cross the roads or gravel paths with the string trimmer still running.

4. MACHINE DESCRIPTION AND ITEMS
DELIVERED

Machine Description (See fig. 1)

1
2
3
4

Switch
Handle
Upper part of the trimmer
Lower part of the trimmer

5
6
7
8

String head
Protective guard of the string
Hook securing the supply cable
Power cord

Items Delivered

Remove the machine carefully from the packaging and check the completeness of the following 
parts:

Electric garden string trimmer - upper and lower part
Bolts connecting lower and upper parts of the trimmer
Protective guard of the string
Handle with attachment bolt.
Operating instructions

If some parts are missing or are damaged, please contact your dealer.

5. APPLICATION
The electric string trimmer is intended for grass mowing.
Use for other purposes is strictly forbidden.
The string trimmer is intended for domestic use only.

Top and middle part

Electric garden string trimmer - top, middle and bottom part
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6. ASSEMBLY OF STRING TRIMMER
Connect the lower and upper part of the trimmer (Fig. 2) and secure the two parts using the
bolts attached (Fig. 3).
Insert the guard into grooves in the motor housing (Fig. 4) and fix the housing using the bolt
attached (Fig. 5)
Plug the power cord to an approved extension cable.

Then create a loop on the power cord and insert it into an opening in the handle and hitch it onto 
the hook (Fig. 6 - 8.)

7. OPERATION
Connection to power source

ATTENTION! 
Before connecting the machine to power source, always check whether the switch is off.
Plug the machine to a power source protected by a residual-current device.

Starting the string trimmer

The trimmer can only be started after pressing firmly the handle (A) (Fig. 9) and pressing the
switch (B) (Fig. 9).
After the switch (B) is released (Fig. 7), the tool is switched off automatically to prevent
accidental movement and/or injury.

Note: 
Before starting the string trimmer, check the length of nylon strings.

Note: 
The string trimmer is suitable for cutting grass up to 15 cm. When cutting higher grass, do so
gradually in several phases.

ATTENTION! Warning:
Keep your feet in sufficient distance from the mowing mechanism
After switching off, the tool keeps running for approx. 5 sec.
Before putting down, always switch off the tool.
Do not carry the machine by holding the cable or keeping the switch pressed.

Cutting string extension
If the cutting string is shortened during operation as a result of its wear, by applying a
reasonable pressure onto the reel flange against the ground the string is pulled out
automatically (Fig. 10). The string is then automatically cut at maximum possible length by a
blade (C) integrated in the trimmer cover (Fig. 10).

Join the top, middle and bottom part of the mower (Fig. 2) and secure all 3 parts with bolts 
(Fig. 3).

(Fig. 9),

Then create a loop on the power cord and insert it into an opening in the handle and hitch it onto 
the hook (Fig. 6)
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ATTENTION! Warning:
If you need to pull out the string manually, switch off the trimmer, unplug it from the socket
and wait until the string stops moving completely.

String replacement / supplementation

Turn the machine upside down.
Turn the upper cover of the string head counter-clockwise (while holding the lower part).
Remove the disengaged cover and remove the reel. Remove all remnants of the old string
from the reel.
Prepare two strings of equal length (approx. 4 m). Secure the ends of the strings into the
prepared holes. Reel up both reels clockwise and pull the ends of the strings through 
openings in the reel cover. Then reattach the reel cover.
The head contains a spring - make sure the spring is in place under the reel.

8. MAINTENANCE
The trimmer string can dry out in the process of time. To keep the nylon string in a perfect
condition, store the spare pre-wound spools or loose string in a plastic bag with a spoon of 
water.
clean the string trimmer, remove the battery and use a mild soap and a damp cloth only.
Do not immerse the trimmer in water, nor hose it down. Avoid any liquid to get inside the 
string trimmer. Do not use pressurized water when cleaning the machine.
The line-cutting blade on the safeguard side can get blunt. Regular sharpening of the blade
with a file is recommended.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type Electric garden string trimmer FZS 2000-E

Rated voltage 230 V AC

Rated frequency 50 Hz

Rated input 250 W

Number of revolutions 14,000 rpm

Width of cut 200 mm

String diameter 1.00 mm

Guaranteed noise level 94 dB(A)

Weight 1.2 kg

Instructions Manual - language version only.

Type Electric garden string trimmer FZS 2105 E

Rated voltage 230 V AC

Rated frequency 50 Hz

Rated input 250 W

Number of revolutions 12,500 rpm

Width of cut 220 mm

String diameter 1.00 mm

Guaranteed noise level 96 dB(A)

Weight 1.3 kg

While cleaning the string trimmer, disconnect the power cord and use a mild soap and a damp 
cloth only. Do not immerse the trimmer in water, nor hose it down. Avoid any liquid to get inside 
the string trimmer. Do not use pressurized water when cleaning the machine.
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Noise level

LpA (acoustic pressure)  82.2 dB(A) K=3 dB(A)
LwA (acoustic power level)  90.82 dB(A) K=3 dB(A)
Guaranteed sound power level (LWA max) conforms to the 
Noise Directive 2000/14:
LwA MAX 96 dB(A)
Vibrations: max. 2.835 m/s2 K=1.5 m/s2

Instructions Manual - language version only.

EN
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11. DISPOSAL
The machine and its accessories are made of various materials, e.g. of metal and plastics.  
Hand-over damaged components to sorted waste. Get yourselves informed at a respective 
authority.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED PACKAGING. 
Put any used package material to the place determined by the municipality for waste 
disposal. 

DISPOSAL OF USED ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on products or accompanying documents means that used 
electric or electronic products must not be put to ordinary municipal waste. 
Hand over such products to determined collection points for proper disposal, 
restoration and recycling. Alternatively, in some countries of the European 
Union or other European countries you can return your products to your local 
dealer when you buy an equivalent new product. By dutiful disposal of this 
product you can preserve precious natural resources and you help prevent any 
potential adverse effects on the environment and human health which could 
be the results of wrong waste disposal. Ask your local authority or the nearest 
collection point for additional details. In case of improper disposal of this waste 
kind penalties can be imposed in accordance with national regulations.

For companies in the European Union countries
Should you want to dispose of electric and electronic devices, ask your dealer 
or vendor for necessary information. Disposal in other countries outside the 
European Union. Should you want to dispose of this product, ask your local 
authorities or your dealer for necessary information about disposal method.

This product fulfils all basic requirements of the EU directives that apply to it.

Text, design and technical specifications can change without prior notice and we reserve the right 
for their change.

 10. DISPOSAL
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
        
Product / brand: Electric Lawn Trimmer / FIELDMANN

Type / model:   FZS 2105-E as factory model DT2100
AC 230-240V; 50 Hz; 250W; Class II; IPX0
LPA = 78 dB(A), LWA = 96 dB(A)

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic 
VAT no: CZ24777749

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonization legislation: 
Directive MD 2006/42/EC Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC Directive RoHS 2011/65/EU

The relevant harmonized standards and the other technical specifications:
    EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2 EN IEC 55014-1:2021

EN 50636-2-91:2014 EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008 EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1

Place of issuance:     Prague                        Name:    Petr Uher - Responsible Person
Date of issuance:     31. 08. 2022                Signature:







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó -
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu










