
FZR 70375-0



EN 2  

FZR 70375-0

English .................................................................................................................................................................................1–22
Čeština .............................................................................................................................................................................23–38 
Slovenčina .....................................................................................................................................................................39–54 
Magyarul ........................................................................................................................................................................55–70
Polski  ................................................................................................................................................................................. 71–86



EN

CORDLESS LAWN MOWER USER’S MANUAL

 3

1

2

3

6

4

5

7

 
1

 
2

9

12

13

10

11

8

(not included) (not included)



EN 4  

FZR 70375-0

 
3

3

14

15



EN

CORDLESS LAWN MOWER USER’S MANUAL

 5

 
4

2

16

17



EN 6  

FZR 70375-0

11

21

 
6

8

 
5

12

(not included)

7



Akkumulátoros kerti fúnyíró 370 mm 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az akkumulátoros kerti fúnyírót. 
Használat előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi 
használathoz.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

   A terméket gondosan csomagolja ki, és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden alkatrészt 
meg nem talál.

   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 komoly 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 a készüléket csomagolja vissza az eredeti 
gyári dobozba, ezzel biztosítja a termék maximális védelmét szállítás közben (pl. költözés vagy szakszervizbe 
küldés).

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. JELZÉSEK

A vágószerkezet sérülést okozhat!
Soha ne nyúljon a vágószerkezetbe.

Védje a látását.

A készülék első használata előtt olvassa el a biztonsági 
utasításokat.

Használjon fülvédőt.

Másokat tartson biztonságos távolságban!
FIGYELEM! Ha ezzel a készülékkel dolgozik, ügyeljen rá, 
hogy a közelben ne legyen más személy (a biztonságos 
távolság: 5 m).
Ez különösen gyermekekre és állatokra érvényes.

Ügyeljen a vágókés éles széleire.

Balesetveszély!
Ügyeljen a kicsapódó tárgyakra.
Akadályozza meg illetéktelen személyek hozzáférését.

Ügyeljen a vágókés éles széleire. A kések még egy 
darabig forognak a motor kikapcsolása után is.

A készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót.

Óvja a készüléket a nedvességtől, és soha ne hagyja kint 
esőben!

Garantált akusztikai teljesítményszint LWA 93 dB(A)

A karbantartás és javítások elvégzése előtt válassza le 
a fűnyírót az áramforrásról.
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3. LEÍRÁS
ÁBRA 1
1. Kapcsolókar
2. Fogantyú
3.  Fogantyú, alsó rész
4.  Gyűjtőkosár
5. Vágási magasság beállító kar
6.  Az elemtartó rekesz fedele
7.  Védőfedél

 
ÁBRA 2
8. Akkumulátor (nem a csomag része)
9. A hátralévő kapacitást mutató kijelző
10. Gomb a maradék kapacitás megjelenítésére
11. Kioldógomb
12. Kontroll-lámpák
13. Töltő (nem a csomag része)

CSOMAG TARTALMA

• Használati útmutató
• Akkumulátoros kerti fűnyíró
• Fogantyú
• Gyűjtőkosár

 

• Mulcsozó adapter
• Áramköri megszakító
• Tasak kis alkatrészekkel

4.  A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS 
ALAPELVEI

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTORHOZ

   Az akkumulátor elektromos energia kémiai forrása, amely olyan kémiai vegyületeket tartalmaz, amelyek 
egészségre, vagyonra vagy a környezetre ártalmasak lehetnek. Ezért körültekintően kezelje őket.

  Az akkumulátor bármikor készen áll az energiaellátásra, még nemkívánatos körülmények között is! 

FIGYELEM! még a részlegesen feltöltött akkumulátor esetén is rövidzárlat fordulhat elő, és megrongálhatja 
azt. Rosszabb esetben robbanást vagy tüzet okozhat. Ezért mindig kezelje az akkumulátorokat úgy, hogy ne 
keletkezzen rövidzárlat (pl. gemkapcsokkal, érmékkel, kulcsokkal, szögekkel, csavarokkal vagy más apró 
fémtárgyakkal)! Még tároláskor is.

 Csak a gyártó által javasolt akkumulátort használjon.
  Az akkumulátort nem szabad nyílt láng közelében tárolni vagy üzemeltetni. A tűzbe sem szabad dobni.
 A használt akkumulátorokat ne dobja háztartási hulladék közé.
 Soha ne nyúljon a késekhez, amíg a készülék nincs kihúzva a hálózatból, és a kések nem hagyják abba 

a forgást.
 Húzza ki az eszközt az áramellátásból (azaz vegye ki az akkumulátort a gépből):

• Ha felügyelet nélkül kell hagynia a készüléket
• Ha egy hibát próbál elhárítani
• Minden ellenőrzés, minden tisztítás és javítás előtt
• Ha munka közben idegen tárgynak ütközik
• Ha a készülék túlságosan rázkódik.

 Figyelmesen tanulmányozza át a biztonsági szabályokat és a használati útmutatót.
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 Ezt a készüléket nem kezelheti korlátozott fi zikai vagy szellemi képességű személy (gyerekeket is beleértve). 
Továbbá nem használhatják gyakorlatlan személyek, valamint olyanok, akik nyilvánvalóan nem rendelkeznek 
a kezeléshez szükséges műszaki ismeretekkel. Ilyen személyek csak egy gyakorlott személy ellenőrzése 
mellett, illetve alapvető munkavédelmi oktatást követően kezelhetik a készüléket.

 Ha a készülék közelében gyerekek tartózkodnak, fi gyelni kell rá, hogy a készülékkel ne játsszanak.
 A bizsergő érzés a kezekben vagy akár érzéketlenné válásuk a túlságosan nagy rázkódásra utal.

 Ilyen esetben rövidítse le a munkát, szakítsa meg elég hosszú szünetekkel, ossza el több ember között, vagy, 
ha hosszabb ideig használja a fűnyírót, munka közben használjon speciális antivibrációs kesztyűt.

 A fűnyíróval folytatott munka elválaszthatatlan kísérőjelensége, hogy menet közben zajos. Zajos munkát 
ezért csak az erre fenntartott órákban végezzen, illetve akkor, amikor szokásos. Legyen tekintettel a nyugalmi 
időszakokra, és a munkát igyekezzen a feltétlenül szükséges időre korlátozni.

 Azt is javasoljuk, hogy Ön, és mindenki, aki a kultivátort közvetlen közelében tartózkodik, viseljen fülvédőt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐHÖZ 

FIGYELEM! Áramütés veszélye.

FIGYELEM! MInden használat előtt ellenőrizze a töltőt, kábelt és dugót. Ha sérülést észlel, a töltőt nem 
szabad használni.

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el az összes útmutatást és fi gyelmeztetést a töltőn és az akkumulátor 
házán.

  Ne tegye ki a töltőt esőnek, havazásnak vagy nedvességnek. A víz bekerülése az akkumulátor töltőbe növeli 
az áramütés veszélyét.

  A dugó és a tápkábel sérülésének kockázatának csökkentése érdekében mindig a dugót húzva húzza ki 
a tápkábelt (soha ne húzza a kábelt).

  Győződjön meg, hogy a kábel úgy van elhelyezve, hogy senki ne lépjen rá, ne botoljon meg benne vagy más 
sérülés keletkezzen.

  Soha ne töltse az akkumulátort robbanásveszélyes környezetben és gyúlékony anyagok közelében, esetleg 
tűzveszélyes környezetben Ne működtesse gyúlékony felületeken (pl. papír, textil stb.).

  A töltőt ne szedje szét. Ha ki kell cserélni vagy javítani, vigye el hivatalos szervizközpontba. A nem szakmai 
beavatkozás áramütést vagy tüzet okozhat.

  SOHA ne tárolja vagy használja a töltőt olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 
50 °C-ot (például zárt helyek, autók stb.).

  Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség a töltő gyártója által előírt tartományon belül van. Az áramkört 
megfelelő áramvédelemmel kell ellátni.

EGYÉB KOCKÁZATOK

FIGYELEM! Az akkumulátorház mechanikai károsodása esetén kerülje az érintkezést olyan vegyszerekkel, 
amelyek kiszivároghatnak belőle. Vegyszerekkel való érintkezés esetén azonnal öblítse le tiszta vízzel az 
érintett területet. Nagy felületi érintkezés, marás vagy szembejutás esetén a lehető leghamarabb forduljon 
orvoshoz.

 Noha a termékeinket úgy gyártjuk, hogy megfeleljenek az érvényes műszaki normáknak és biztonsági 
előírásoknak, a kezelésével kapcsolatban bizonyos kockázatok továbbra is fenyegetik a felhasználót:
• A késtérből kövek vagy törmelékek repülhetnek ki.
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• Ha a készülék kezelője nem használ munka közben fülvédőt, süketülés veszélyének teszi ki magát.
• Ujjsérülés a kések karbantartása közben
• A levágott fűfélék részecskéinek belélegzése
• Áramütés kockázata a szigeteletlen alkatrészek megérintése esetén.

 A készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek (beleértve 
a gyermekeket is), továbbá gyakorlatlan személyek, valamint olyanok, akik nyilvánvalóan nem rendelkeznek 
az adott feladathoz szükséges műszaki ismeretekkel; ők csak arra alkalmas személy felügyelete 
mellett használhatják a készüléket, vagy ha alapos tájékoztatást kaptak ilyen személytől a biztonságos 
munkavégzés alapelveiről.

 Ha a készülék közelében gyerekek tartózkodnak, fi gyelni kell rá, hogy a készülékkel ne játsszanak.

FIGYELEM! A fűnyíró használata előtt fi gyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Alaposan ismerje 
meg a készülék valamennyi kezelőelemét. A készülékkel való biztonságos munkavégzés szabályainak 
betartásával a minimálisra csökkentheti a tűz, áramütés vagy mechanikus sérülés veszélyét.

 A használati útmutatót őrizze meg szükség esetére.
 A készülék nem megfelelő használata balesetveszélyes. A fűnyíró a felhasználójának vagy a közelében 

levő más személyeknek súlyos sérülést okozhat, ezért állandóan be kell tartani a biztonságos használatra 
vonatkozó szabályokat, hogy ez a kockázat a lehető legkisebb legyen.

 Ebben a vonatkozásban a felhasználó a felelős a készülék használata közbeni biztonságért. Soha ne 
használja a készüléket, ha a biztonsági elemek bármelyike hiányzik, vagy nem megfelelően működik.

MIELŐTT A FŰNYÍRÓT HASZNÁLNI KEZDI

 Kérjük, fi gyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban található utasításokat. Alaposan ismerje meg 
a készülék kezelőelemeit és a helyes használat alapelveit.

 Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy ismeretlenek, akikről nem tudja biztosan, hogy megismerkedtek 
a készülék kezelőegységeivel és a munkavédelmi előírásaival, hogy önállóan dolgozzanak a fűnyíróval. 
A nemzeti törvénykezés meghatározhatja azt a minimális életkort, ami felett megengedett az ilyen típusú 
készülék önálló használata. Ismerkedjen meg a vonatkozó törvényekkel, amelyek ezt a témát az Ön 
országában szabályozzák.

 A fűnyírót soha ne használja olyankor, ha a közelében szabadon mozgó emberek, különösen gyerekek, vagy 
állatok tartózkodnak.

 Legyen állandóan tudatában annak, hogy a készülék üzemeltetésével kapcsolatos minden sérülésért és 
kárért a teljes felelősség a készülék felhasználóját terheli.

ELŐKÉSZÜLET AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

 A munkához megfelelő cipőt és hosszúnadrágot kell viselni. Soha ne dolgozzon a fűnyíróval, ha mezítláb 
vagy szandálban van.

 A munka megkezdése előtt nézze át a terepet, és távolítson el minden tárgyat, amelyek a készüléktől 
kivágódhatnak.

FIGYELEM! A készülék minden használata előtt győződjön meg róla, hogy a vágókés, az azt rögzítő csap, 
vagy az egész fűnyíró szerkezete nem sérült vagy elhasználódott-e. Ha olyan sérült vagy elhasználódott 
alkatrészt akar kicserélni, amelyből több is van a készüléken, midig egyszerre cserélje le az összeset, 
nehogy a beavatkozásra kiegyensúlyozatlanságot okozzon.
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KEZELÉS

 A készüléket csak nappali fénynél vagy megfelelő erősségű mesterséges fény mellett használja.
 Ha lehet, ne nyírjon nedves füvet.
 Gondoskodjon róla, hogy munka közben biztos támasza legyen, és stabilan álljon.
 A fűnyíróval ne fusson, hanem normális tempóban gyalogoljon.
 A fűnyíróval való munkára az alábbi általános szabályok érvényesek: Ha növényzetet vagy lejtőt nyír, ne felfelé 

és lefelé menjen, hanem a szintvonalak mentén, tehát vízszintesen, merőlegesen a lejtőre.
 A lejtőn minden irányváltásnál különösen ügyeljen.
 Soha ne használja a fűnyírót túl meredek lejtőn.
 Ha a fűnyírót menet közben maga felé kell húznia, vagy ha hátrafelé kell haladnia vele, ilyenkor különösen 

ügyeljen.
 Abban az esetben, ha a készüléket máshová viszi, vagy fűmentes területen halad át vele, mindig kapcsolja ki 

a késmeghajtást.
 Soha ne használja a készüléket, ha észreveszi, hogy sérült fedelek vannak rajta, vagy valamelyik biztonsági 

egység, pl. fűkidobó vagy fűcsapda hiányzik.
 A motort mindig csak úgy indítsa be, ahogy a használati útmutatóban le van írva; fi gyeljen rá, hogy e művelet 

közben, a lába ne kerüljön a kések közelébe.
 A motor indításakor a készüléket soha ne döntse meg, ha ez az indításhoz nem kifejezetten elkerülhetetlen. 

Ebben az esetben a fűnyírót azzal az oldalával felfelé fordítsa, amelyik Öntől távolabb van.
 Soha ne tegye a kezét vagy lábát a fűnyíró alá, különösen a mozgó részek közelében. 

Soha ne fedje le a kidobónyílást, ahol a levágott fű távozik.
 A készüléket soha ne szállítsa, amíg a motor működésben van.
 Először mindig állítsa le a motort, és vegye kii az akkumulátort a gépből; csak ezután szabad a hibákat 

elhárítani vagy kiüríteni a gyűjtőkosarat.
• Ugyanígy járjon el a készülék minden ellenőrzése, minden tisztítása és javítása előtt.
• Ha fűnyírás közben valamilyen idegen tárgyba ütközik, ellenőrizze, nem sérült-e meg a fűnyíró; ha igen, 

a motor újabb beindítása előtt a sérülést ki kell javítani.
• Vagy ha a készülék szokatlanul gyorsan kezd rázkódni (azonnal ellenőrizni kell a készüléket!) 

 A motort minden egyes alkalommal állítsa le, ha elmegy a készüléktől.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

 Gondoskodjon róla, hogy minden anyacsavar, csap és csavar alaposan meg legyen húzva, ezzel biztosítja 
a készülék biztonságos működését.

 Rendszeresen ellenőrizze nem sérült vagy túl elhasználódott-e a gyűjtőkosár.
 Az elhasználódott vagy megsérült alkatrészeket azonnal cserélje ki újakra, ezzel elősegíti készüléke 

biztonságos működését.
 Az állítható alkatrészek beállításakor fi gyeljen rá, hogy ne dugja a kezét a mozgó kések és a készülék szilárd 

része közé. Ha a fűnyírót zárt térbe szeretné eltenni, először hagyja a motort kihűlni.
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5. ÖSSZEÁLLÍTÁS
5.1 A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

Megjegyzés:  Minden szerelési lépést mindkét oldalon el kell végezni.

4. old. 3. tétel
 Engedje el a rögzítőkart (14).
 Fordítsa át a fogantyú alsó részét (3) az ábra szerint.
 Vegye fi gyelembe a telepítés irányát: A szorítókat (15) az ábra szerint kell rögzíteni.
 Tolja a rögzítőkart a fogantyú felé.
 Ha a rögzítőkar nincs megfelelően rögzítve: nyissa ki ismét a rögzítőkart az óramutató járásával megegyező 

irányba, és húzza meg, amennyire csak lehetséges.
 Ha nem tudja meghúzni a rögzítőkart: nyissa ki a rögzítőkart, ügyeljen arra, hogy az óramutató járásával 

ellentétes irányba mozdítsa el, és húzza meg ütközésig.
5. old., 4. tétel

 Csavarja a fogantyút (2) a fogantyú alsó részére az ajtócsavarokkal (16) és a rögzítőkar anyáival (17).
 Tolja a rögzítőkart a fogantyú felé.
 Ha a rögzítőkar nincs megfelelően rögzítve: nyissa ki ismét a rögzítőkart az óramutató járásával megegyező 

irányba, és húzza meg, amennyire csak lehetséges.
 Ha nem tudja meghúzni a rögzítőkart: nyissa ki a rögzítőkart, ügyeljen arra, hogy az óramutató járásával 

ellentétes irányba mozdítsa el, és húzza meg ütközésig.

A GYŰJTŐKOSÁR FELSZERELÉSE

6. old., 5. tétel
 Csúsztassa a hordozófogantyút (20) a gyűjtőkosár (19) tetejébe úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.
 Csatlakoztassa a gyűjtőkosarat (18) a gyűjtőkosár felső tartójához (19).
 Tolja a gumitömítést minél tovább a vezetőbe!

5.2 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Megjegyzés: Ezt a töltőt a csomag nem tartalmazza, és hivatalos kereskedőtől vásárolható meg 
(Kiegészítők - 65. old.).

FIGYELEM! Balesetveszély! A töltő kezelése közben tartson be minden biztonsági utasítást.

FIGYELMEZTETÉS! A gép megsérülhet! Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.

Megjegyzés: Ez a Li-ion akkumulátor bármikor feltölthető anélkül, hogy ez befolyásolná üzemi 
élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

 Első használat előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni(hozzávetőleges töltési idő: Műszaki adatok – 65. old.).
 Nyomja meg a kioldógombot (11), és vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
 Helyezze az akkumulátort megfelelően a töltőbe.
 Dugja a töltő kábelét a hálózati aljzatba.

A töltés állapotát a jelzőfények (12) jelzik.
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 Csúsztassa be az akkumulátort a szerszámba, és győződjön meg, hogy megfelelően illeszkedik.

ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR FENNMARADÓ KAPACITÁSÁT

 Nyomja meg a (10) gombot.
Az akkumulátor fennmaradó kapacitását a kijelző (9) jelzi.

ELŐKÉSZÍTÉS

Állítsa be a vágási magasságot
A vágási magasság különböző magasságokba állítható (vágási magasságok:  Műszaki adatok – 65. old.).
3. old., 1. tétel

 Húzza oldalra a kart (5).
 Állítsa be a vágási magasságot a kívánt értékre, és hagyja, hogy a kar eredeti helyzetében rögzüljön.

A gyűjtőkosár rögzítése
3. old., 1. tétel

  Emelje fel a védőfedelet (7), és tartsa ebben a helyzetben.
 Csatlakoztassa a gyűjtőkosár felfüggesztését (4).
 Győződjön meg arról, hogy a gyűjtőkosár megfelelően van rögzítve.

Mulcsozó adapter szerelése
Megjegyzés: A mulcsozást a vágott fű előállítására használjuk természetes trágyaként. Ha a mucsozást 
a gyep kaszálásakor használjuk, akkor a fi noman fűnyírás
és a fű szétterítése a gyepen egy művelet során történik.

7. old., 10. tétel
 Vegye le a gyűjtőkosarat.
 Tolja a mulcsozó adaptert (23) a fűnyíró furatába úgy, hogy megfelelően illeszkedjen.
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6. HASZNÁLAT
6.1 AZ ELLENŐRZÉST A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT VÉGEZZE!

VESZÉLY! Balesetveszély! Ezt a szerszámot csak akkor szabad üzembe helyezni, ha nem talált rajta 
semmilyen hibát. A termék újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy minden sérült alkatrész ki van cserélve.

Ellenőrizze a készülék biztonságos üzemeltetési állapotát:
 Vizsgálja meg a szerszámot, hogy nincsenek e rajta látható hibák.
 Ellenőrizze, hogy a termék minden alkatrésze megfelelően van rögzítve.

6.2 A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megjegyzés: A készüléket áramköri megszakító nélkül nem szabad bekapcsolni.

18. old., 6. tétel
 Csatlakoztassa az áramköri megszakítót (21) (ügyeljen a rögzítésére)

7. old., 11. tétel
 Nyomja meg és tartsa az áramköri megszakító gombot (24).
 Nyomja meg a gombot a karon (1) és tartsa.
 Engedje el a kapcsoló biztosítékát.

Az egység körülbelül 2 másodperces késéssel indul el.
Készülék kikapcsolása

 Engedje el a kapcsolókart.

6.2 FŰNYÍRÁS

FIGYELEM! Balesetveszély! A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet és távolítson el 
minden olyan tárgyat, amit a szerszám kidobhat.

 Vezesse a fűnyírót egyenletes és lassú tempóban (járási sebesség) és a lehető legegyenesebben.
Fontos megjegyzések
• Mindig derékszögben dolgozzon a lejtőre tekintettel.
• Ha lehetséges, ne nyírjon nedves füvet.
• Végezzen átfedő nyomokat az egyenletes vágási minta létrehozásához.
• A magasabb füvet először nagyobb vágási magassággal nyírja, majd a kívánt vágási magassággal 

keresztirányban nyírja le.
6. old., 9. tétel
• Ha a légcsappantyú (22) bezáródik, a gyűjtőkosár megtelik és ki kell üríteni.

6.3 MULCSOZÁS-INFORMÁCIÓK

Megjegyzés: A mulcsozást a vágott fű előállítására használjuk természetes trágyaként. Mulcsozás során 
fűnyírás történik, közben egy művelet során a fű nagyon fi nomra van összevágva és szétszórva a gyepen.

Mulcsozó adapter szerelése – 39. old.
• Ne mulcsozzon nedves füvet.
• Rendszeresen tisztítsa meg a mulcsozó adaptert, a kimenetet és a fűnyíró késeit.
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7. MŰSZAKI ADATOK
Modell FZR 70375-0
Energiaforrás 2 x 20 V
Alapjárati fordulatszám 3 700 ford./perc
Az átmérő szélessége (a kés hossza) 370 mm
Vágási magasság 25–75 mm (6 pozíció)
A gyűjtőkosár térfogata 40 l
Ajánlott nyírási terület: Akár 500 m2

TARTOZÉK

A tétel száma Tartozék

FDUZ 79020 Akkumulátor 2 Ah

FDUZ 79040 Akkumulátor 4 Ah

FDUZ 79100 Gyorstöltő

FDUZ 79110 Dupla gyorstöltő
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8. HIBAELHÁRÍTÁS
VESZÉLY! Balesetveszély! A helytelen javítás azt jelentheti, hogy a fűnyíró már nem fog biztonságosan 
működni. Ez veszélyezteti Önt és munkakörnyezetét.

A zavarokat gyakran apró hibák okozzák. A legtöbbet ezért könnyen maga is meg tudja javítani. Mielőtt felveszi 
a kapcsolatot a szakszervizzel, olvassa el az alábbi táblázatot. Így sok problémát és talán pénzt is megtakarít.

Rendellenesség/hiba Ok Megoldás

A szerszám nem 
működik.

Nincs lemerülve az akkumulátor?

Nem sérült az akkumulátor?

Töltse fel az akkumulátort.

Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

A készüléket nem lehet 
bekapcsolni. 

Várja az indítási késedelmet? 2 másodpercig tartó késedelmet várjon 
meg.

A fűnyíró nem 
egyenletesen nyírja 
a füvet.

A pázsit egyenletlen vagy rögös.
A vágási magasság nincs megfelelően 
beállítva. 

Ellenőrizze a nyírott terület.
Állítsa a vágószerkezetet magasabb 
helyzetbe. 

Furcsa hangok. A csavarok vagy alkatrészek 
meglazultak?

Nincs idegen tárgy a késekben?

Nem sérültek a kések?

Húzza meg a csavarokat.

Távolítsa el az idegen tárgyakat.

Élesítse vagy cserélje ki a késeket.

A fűnyírás eredménye 
nem kielégítő.

Életlenek a kések? Élesítse vagy cserélje ki a késeket.

Ha a hibát nem tudja elhárítani, forduljon a legközelebbi szakszervizhez. Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy 
bármilyen nem megfelelő javítás érvénytelenné teszi a jótállást, és további költségekkel járhat.
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9. KARBANTARTÁS
FIGYELEM! A gyűjtőkosár eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki az akkumulátort 
a fűnyíróból.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy rendszeresen hajtsa végre az alább felsorolt   karbantartásokat a készülék 
élettartamának és megbízhatóságának növelése érdekében.

 Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizze a készülék hibáit, például meglazult kés, fordítva telepített kés, 
sérült kés vagy sérült vagy túlságosan kopott alkatrészek.

 Rendszeresen ellenőrizze azt is, hogy a védőfedelek és védőelemek nem sérültek, és hogy megfelelően 
vannak elhelyezve.

 A gép használata előtt végezzen el minden szükséges javítást és karbantartást.
 Ha a készülék a rendszeres karbantartás ellenére sem működik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 

A javításokat szerződéses partnerünknek kell elvégeznie a Fieldmann egyik szakműhelyében.

9.1 KÉSCSERE

 Javasoljuk, hogy ehhez a művelethez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
 Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

Fontos! A kések ellenőrzése előtt mindig vegye ki az akkumulátort a fűnyíróból, és 
ellenőrizze, hogy a motor ki van kapcsolva.

FIGYELEM: A fűnyíró kései még néhány másodpercig forognak a motor kikapcsolása után. Soha ne 
próbálja meg megálllítani a kést. Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a kés biztonságosan rögzítve 
van, az állapota jó és éles. Ha szükséges, élesítse meg vagy cserélje ki.

Ha a kés fűnyírás közben idegen tárgyba ütközik, állítsa le a fűnyírót, és várja meg, amíg a kés teljesen leáll. 
Ezután ellenőrizze a kés és az azt rögzítő csavarok állapotát. 
Ha a kések megsérültek vagy a csavarok elvesztek, azonnal ki kell cserélni őket.

Fontos! A munkánál használjon védőkesztyűt.

Lazítsa meg a kést rögzítő csavart (megfelelő kulcs segítségével) az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva, vegye ki a kést, és cserélje ki egy új késre. Ellenőrizze, hogy az új kés a megfelelő helyzetben van 
felszerelve. A csavart húzza be óramutató-járás irányában. 

9.2 AZ AKKUMULÁTOR ÁPOLÁSA

Tárolás a szezon vége után
Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy ha nem használja, kéthavonta töltse fel az akkumulátort.

FIGYELEM: Tárolás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

FIGYELEM: Ne tárolja az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
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10. MEGSEMMISÍTÉS

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

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos 
és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket 
azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő 
módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, 
és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi 
önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. 
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan 
kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés nem 
EU országokban Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja 
semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi 
önkormányzat illetékes osztályához.

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.

Az eredeti használati útmutató fodítása.



HU

AKKUMULÁTOROS KERTI FŰNYÍRÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Megfelelőségi nyilatkozat 69

11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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