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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

 A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden 
alkatrészt.

 A fűnyírót tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
 Minden utasítást olvasson el. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen 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

Meelőtt használni kezdi az elektromos kerti fűnyírót, 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 fűnyíró 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 szerszám használata előtt figyelmesen 
olvassa el a használati utasítást.

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

Viseljen szemvédőt 

Viseljen fülvédőt 

A többi személyt tartsa biztonságos 
távolságban! 
FIGYELEM! Ha ezzel a szerszámmal dolgozik, 
ügyeljen rá, hogy a közelben ne legyen más 
személy (a biztonságos távolság 5 m).  
Ez különösen gyermekekre és állatokra 
vonatkozik. 

Az utasítások be nem tartása esetén sérülés 
veszélye áll fenn.

Jelek
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Jelek

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

dB

Garantált akusztikai teljesítményszint  
Lwa 86 dB (A)

Ne dobja tűzbe

Ne tegye ki esőnek se víznek

Az akkumulátor 10 °C és 50 °C közötti 
hőmérsékleten tárolható és tölthető.

Az akkumulátort csak beltérben töltse.



HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

53

AKKUMULÁTOROS DAMILOS FŰKASZA

A szerszám és alkatrészei leírása

3. A SZERSZÁM ÉS ALKATRÉSZEI LEÍRÁSA
A szerszám leírása (lsd. 1. kép)
1.  Elülső fogantyú 
2.  Reteszelő bilincs 
3.  Állítható függőleges szakasz 
4. Acélhuzal 
5.  Növényvédő karika 

6.  Kapcsoló 
7.  Vezetőkerék 
8.  Akkumulátor-készlet (tartozék)
9.  A fogantyú szögbeállító eszköze
10.  Akkumulátor-töltő (tartozék)
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4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kezelés

 A készüléket nem használhatják gyerekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, 
vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs felettük szakmai felügyelet, vagy nem kaptak 
tájékoztatást a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

 A kerti fűnyírót ne használja, ha a közelben más személyek, gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak.
 Ha terméket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos. A terméket mindig tartsa tőlük távol. 

A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a készülékkel játszani.
 Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a gépet használni.

 A helyi előírások megszabhatják a felhasználó minimális életkorát. A felhasználó felelős a harmadik 
személynek a fűnyíró munkaterületén a használatából adódó károkért.

 Ne használja a gépet, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

A használat célja

A damilos fűnyíró csak a fű nyírására szolgál. Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő 
módon. A fűnyíró magánkertekben való használatra készült. A töltő a készülékhez mellékelt akkumulátorok 
töltésére szolgál. Ne töltsön más akkumulátort.

Helyes típusú eszközöket használjon

 Ebben a használati útmutatóban le van írva a késyülék megfelelő használata. Ne terhelje túl a szerszámhoz 
tartozó kis eszközöket vagy tartozékokat a munkánál. Az eszköz jobban és biztonságosabban fog működni 
a tervezett munkához. Bármilyen tartozék és kiegészítő használata vagy bármilyen munka végzése, ami 
nincs javasolva ebben az útmutatóban, személyi sérüléshez vezethet. Ne terhelje túl a szerszámot.

 Kerülje el a szerszám véletlen beindulását. Ne helyezze át a szerszámot úgy, hogy az ujja a főkapcsolón van.
 Soha ne a kábel húzásával távolítsa el a tápkábel dugóját a hálózati aljzatból. A tápkábelt ne vezesse zsíros 

vagy forró felületeken és ügyeljen arra, hogy ne helyezkedjen éles tárgyakon.
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Biztonsági utasítások

5. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
 FIGYELEM! MIelőtt használni kezdi az akkumulátoros damilos fűnyírót, 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.

Biztonsági utasítások a damilos fűnyíróhoz

 Használat közben viseljen biztonsági szemüveget.
 Használat közben viseljen biztonsági kesztyűt.
 Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
 Alaposan ismerkedjen meg a kezeléssel és a fűnyíró helyes használatával.
 Ne engedje, hogy a gyerekek használják a fűnyírót. Minden személynek, aki a fűnyíróval dolgozik, ismernie 

kell a használati utasítást.
 Más személyeket (különösen gyermekeket) és az állatokat tartsa távol a fűnyírótól; a nyírott fű köveket vagy 

törmeléket tartalmazhat. Állítsa le a fűnyírót, ha a közelben gyermekek, felnőttek vagy állatok vannak.
 Az embereket (különösen a gyerekeket) és az állatokat tartsa min. 6 m távolságban a munkaterülettől;
 Csak megfelelő fényviszonyok mellett dolgozzon
 Minden használat előtt vagy érintkezés után ellenőrizze, hogy nincs-e károsodás jele és/vagy nincs 

e szükség javításra. Ne használja a damilos fűnyírót, ha nem biztonságos vagy sérült.
 Minden egyes használat előtt rendszeresen ellenőrizze a fűnyíró állapotát (különösen az összes csavar 

és anya rögzítését, a biztonsági fedél rögzítését). Ha a fűnyíró nem jó állapotban van, nem biztonságos 
a felhasználó számára.

 Fűnyírás közben mindig használja a védőfedelet.
 Ne használja a fűnyírót, ha a fedél sérült.
 A fűnyíró bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a nylon húr nem érinti a talajt, a köveket vagy 

más tárgyakat.
 Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó húrtól, különösen, a motor bekapcsolásakor.
 Védje magát olyan sérülésekkel szemben, amelyeket a fogó húr okozhat, amely a gép kikapcsolása után egy 

ideig még forog. A húr meghosszabbítása után mindig fordítsa vissza a fűnyírót az eredeti helyzetébe.
 Ne használjon fém vágóalkatrészeket.
 Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
 Távolítsa el az AKKUMULÁTORT karbantartás vagy tisztítás előtt, vagy ha a fűnyírót nem használja.
 Mindig biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások tiszták legyenek.
 Kerülje a fűnyíró véletlen elindítását. Soha ne hordozza a fűnyírót úgy, hogy az ujja az indítógombon lenne.
 Biztosítson stabil és biztonságos helyzetet a fűnyíró használata közben.
 Használat előtt ellenőrizze a munkaterületet, és távolítsa el a vezetékeket, köveket, szennyeződéseket stb.
 Ne nyírjon szilárd tárgyak ellen. Sérülést vagy a fűnyíró károsodását okozhatja.

 FIGYELEM! A vádórészek a fűnyíró kikapcsolása után is forognak.

 Ne próbálja a húrt (nylont) kézzel megállítani! Hagyja, hogy a húr magától megálljon.
 Ne használja a fűnyírót olyan fűnyírásra, amely nem érintkezik a talajjal, például köveken, falakon stb.
 Ne lépjen a járdára, kavicsos utakra stb., ha a húr még mindig forog.
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Biztonsági utasítások az AKKUMULÁTORHOZ és a töltőegységhez

AKKUMULÁTOR

 Az akkumulátort soha se nyissa fel.
 Az akkumulátort ne tegye ki víz hatásának.
 Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mivel robbanásveszély áll fenn!
 Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot.
 A töltés befejezése után ne hagyja az akkumulátort a töltőben. Ellenkező esetben az akkumulátorból az 

elektrolit szivároghat.
 Csak szobahőmérsékleten töltse fel.
 Csak a csomagolásban található eredeti töltőt használja.
 Töltés előtt győződjön meg, hogy az elem száraz és tiszta.
 Csak a gyártó által javasolt elemet használja.
 Ne dobja ki az akkumulátort normál háztartási hulladékkal, hanem vigye el az akkumulátorok 

újrahasználatát biztosító helyre.
 Szélsőséges körülményeknél az elektrolit kifolyása fenyeget. Ha kifolyik az elektrolit, a következőképpen 

járjon el:
Az elektrolitot gondosan törölje fel száraz ronggyal. Kerülje a bőrrel való érintkezést.
- Bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén, az alábbi utasításokat kövesse.

 Az akkumulátor 25-30% kálium-hidroxid oldatot tartalmaz, ami káros lehet. Bőrrel való érintkezésnél azonnal 
mossa le a bőrt nagy mennyiségű vízzel. Semlegesítse enyhe savval, mint pl. citromlé, ecet. Szembe kerülés 
esetén alaposan mossa ki a szemet vízzel (legalább tíz percig) és forduljon orvoshoz.

MEGJEGYZÉS: Az elemek Li-Ion típusúak. Ne dobja az elemeket kommunális hulladékba, tűzbe vagy 
vízbe. Az elemeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni.

Töltő

 Soha ne változtassa meg az elektromos ellátást, sérülésveszélyes!
 A töltőt csak a termékkel kapott eredeti elem töltésére használja. Más típusú elem töltésénél hirtelen 

lángralobbanás, személyi sérülés, vagyoni kár veszélye fenyeget.
 Csak két elem tölthető be egymás után, különben a töltő túlmelegedhet. A következő feltöltés előtt a töltőt 

hagyja kihűlni
 Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt az elektromos aljzatból, és vegye ki az akkumulátort a töltőből.
 Ne hagyja az akkumulátort a töltőben.
 Ne hordozza a töltőt kábel vagy dugónál fogva. Ne húzza ki a konnektorból a kábelt, mindig a dugót fogja. 

Védje a töltőt a hőtől és az éles tárgyaktól.
 Ne töltsön nem tölthető elemet.
 Ha a készülék meghibásodik, ne használja.
 Ne tegye ki a töltőt víznek vagy esőnek, ne használja nedves körülmények között.
 A töltőt ne nyissa fel.
 A töltőt ne szedje szét.
 A töltőt ne használja kint, csak beltéri használatra való



HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

57

AKKUMULÁTOROS DAMILOS FŰKASZA

Használat

6. HASZNÁLAT
Működési idő

 Ellenőrizze az országában hatályos zajcsökkentési előírásokat.

 Zárlat veszélye!

 Hulladékelhelyezés, szállítás vagy tárolás céljából csomagolja az elemet műanyag zacskóba vagy 
kartondobozba, vagy szigetelje ragasztószalaggal az érintkezőket.

 Ne nyissa ki az akkumulátort.

Feltöltés

  FIGYELEM! Az akkumulátort az első használat előtt kb. 2 órán át kell tölteni.

 Csak eredeti Bestcharger töltőt használjon (rendelési szám: 7420 069)!
 A töltőt csak száraz helyiségekben használja!

 1. Vegye ki az akkumulátort a damilos fűnyíróból D.
 2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz E (3).
 3. Helyezze az akkumulátort a töltőadapterbe E (4).

Utasítások a töltő kezelésére

 A piros LED kontrollfény (5) világít: Az akkumulátor töltődik.
 A zöld LED kontrollfény (5) világít: A töltési folyamat befejeződött.
 A piros LED kontrollfény (5) villog: Hiba

  Akkumulátorok önkisülése!
Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye ki a töltőből.

Általános utasítások

Az akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések Az akkumulátor hosszú élettartamának fenntartása érdekében 
mindig kövesse az alábbi utasításokat az akkumulátor használatakor:

 Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, a fűnyíró automatikusan kikapcsol. A szerszám újbóli használata 
előtt fel kell tölteni az akkumulátort.

 A lítium-ion akkumulátort hosszabb inaktivitás előtt mindig töltse fel, vagyis mielőtt a szerszámot az őszi 
szezon után tárolná.

 A teljesen lemerült akkumulátor töltése 3 órát vesz igénybe.
 A lítium-ion akkumulátor bármely töltöttségi szintnél feltölthető, és a töltési folyamat bármikor megszakítható 

az akkumulátor károsodása nélkül (vagyis az akkumulátornak nincs úgynevezett memória hatása).

Beállítás

A damilos fűnyíró munkaszög-beállító funkcióval van felszerelve négy helyzetben. Ez lehetővé teszi a könnyű 
fűnyírást még kertjének nehezen elérhető területein is. Az ideális munkahelyzet beállításához kövesse az alábbi 
utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Fűnyírás közben a vágófejet kissé előre kell dönteni.
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Működési szög

Szabad fűnyírás - 1. és 2. A működési szög 
A szabad fűnyírás sorána húrvágóval félköríves mozdulatokat kell végrehajtania a test előtt.

 Állítsa be a működési szöget G.

Kaszálás bokrok alatt / lejtőkön - 3B munkaszög 
 Állítsa be a működési szöget G.

Szélvágás funkció (vízszintes fűnyírás) - 4 C munkaszög
A szélvágás funkció lehetővé teszi a pontos és kényelmes fűnyírást a gyep szélén.
1. Forgassa el a vágófejet 90°-kal H.
2. Állítsa be a működési szöget G.

Növényvédő karika
A növényvédő karika védi a cserjéket, a fákat és más növényeket L (1). Az élek kaszálásakor a növényvédő 
karikának a bemutatott L (2) helyzetben kell maradnia.

Teleszkópos rúd és fogantyú
A damil fűnyírót a testmagassághoz teleszkópos rúddal és középső fogantyúval lehet beállítani J, K.

Kapcsoló F (2)

A húr hosszának beállítása L (3)
Ha a húr túl rövid, vagy ha dolgozni kezd az eszközzel, akkor nyomja meg az orsó gombját, erősen tartsa 
a húrt, és húzza a kívánt távolságra. A szerszám első indításakor a húr automatikusan levágódik a megfelelő 
hosszúságra.

Ajánlások a kaszálási eljárással kapcsolatban

 A magas füvet lassan, lépésről lépésre vágja le.
 A fűnyíró élettartamát meghosszabbíthatja, ha minden egyes használat előtt és után eltávolítja 

a fűmaradékot a szellőzőnyílásokból és a fűnyíró aljáról.
 Az akkumulátor teljes kapacitásának biztosításához nem szabad feleslegesen be- és kikapcsolni a damil 

fűnyírót.
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Karbantartás

7. KARBANTARTÁS
A damilorsó cseréje

 FIGYELEM! A damil fűnyíró kikapcsolása után is forog! A fűnyíróval végzett bármilyen munka elvégzése előtt 
mindig vegye ki az akkumulátort!

1.  Nyomja össze az orsófedél oldalát a feltüntetett helyeken, majd távolítsa el a fedelet az orsóval együtt 
(M+N+O ábrák). Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a rugót.

2.  Távolítsa el az üres orsót.
3.  Vezesse át az új orsóra tekert húr végeit az orsófedél nyílásain keresztül (P ábra)
4.  Helyezze az orsófedelet az orsóval együtt az orsótartóba.
5.  A vágófej újbóli elmozdítása után a húr a megfelelő hosszúságúra lesz vágva.

 FIGYELEM! A fűnyíró bekapcsolásakor a húr a működési hosszra vágódik. Csak akkor kapcsolja be 
a szerszámot, ha az üzemi helyzetben van.

Hibák és azok megszüntetésének eljárása

Probléma Ok Korrekciós intézkedések

A billenőkapcsoló 
nem működik.

Az orsó üres. Helyezzen be egy új orsót. 

Szennyeződés és törmelék a orsó 
meghajtó mechanizmusában.

Tisztítsa meg az alkatrészeket kefével.

A húr elszakadt és beragadt az orsó 
belsejébe.

Távolítsa el az orsót, ellenőrizze a húrtekercselés 
szorosságát, és a szokásos módon cserélje ki 
az orsót.

A húr "ráégett" vagy rátapad 
az orsóra a felhalmozódott hő 
hatására.

Távolítsa el a húr hőtől érintett részét, ellenőrizze 
a húr tekercselésének szorosságát, és 
a szokásos módon cserélje ki az orsót.

A húr túl gyakran 
szakad meg

Az orsó túl száraz vagy törékeny.
Helyezze az orsót víztartályba körülbelül 24 órára. 
Ezután hagyja megszáradni és helyezze vissza.

A húr érintkezik kerítésoszlopokkal, 
fákkal stb.

Használjon növényvédő fedelet.

Ha kétségei vannak, mindig vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szervizzel.

 FIGYELEM! A húr ellenőrzése, tisztítása vagy cseréje előtt mindig kapcsolja ki a fűnyírót és válassza le az 
akkumulátort.
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8. MŰSZAKI ADATOK

Típus ........................................................................................................................................... Akkumulátoros kerti damilos fűnyíró
Névleges feszültség  ...................................................................................................................................................................20 V, DC
Az akkumulátor típusa ......................................................................................................................................................................Li-ion
Az akkumulátor kapacitása .....................................................................................................................................................1500 Ah
Feltöltési idő ...................................................................................................................................................................................kb. 4 óra
Fordulatszám ................................................................................................................................................................. 8500 ford./perc
Vágási szélesség  ........................................................................................................................................................................250 mm
Bemeneti tápfeszültség ....................................................................................................................................................230V / 50Hz
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9. MEGSEMMISÍTÉS

A szerszámot, újratölthető akkumulátorokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat 
a környezetkímélő újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

Az elektromos szerszámokat, akkumulátorokat és újratölthető akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék 
közé!

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a már nem használt elektromos szerszámokat, és 
a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a hibás vagy használt akkumulátorokat külön kell 
összegyűjteni és környezetbarát módon megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓK.
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos 
és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. 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. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazótól 
a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, 
és e változtatások jogát fenntartjuk.
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10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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