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A típustábla adatai
Tartalékalkatrészek rendelésekor 
valamint a vevõszolgálathívásakor 
ezek az adatok nagyon fontosak 
a késõbbi azonosítás szempontjából. 
A típustábla a motor közelében talál-
ható. Minden adatot, amely készü-
léke típustábláján szerepel, írjon 
be a következõ mezõbe.

Ezeket, és a készülékre vonatkozó 
további adatokat megtalálja az e hasz-
nálati utasítás részét képezõ, különálló 
CE konformitási nyilatkozatban.

Képi ábrázolás

Hajtsa ki a kezelõi útmutató elején 
található ábrákat tartalmazó oldalt.
Ebben a kezelési útmutatóban külön-
bözõ modellek vannak leírva. 
A képi ábrázolás részleteiben eltérhet 
a tulajdonában lévõ géptõl.

Az Ön biztonságáért

A gép helyes használata
Ez a készülék kizárólag arra szolgál
– hogy a jelen kezelõi útmutatóban 

leírt módon és biztonsági elõírások 
betartása mellett;

– udvarban és szabadidõtelken füvet 
nyírjon.

Minden más használat nem rendelte-
tésszerûnek minõsül. A nem rendelte-
tésszerû használat a garancia elvesz-
tését, és mindennemû gyártói fele-
lõsségvállalás kizárását vonja maga 
után. A felhasználó felel minden olyan 
kárért, amit harmadik személynek, 
illetve annak tulajdonában okoz.
A készüléken a felhasználó által 
eszközölt változtatások kizárják 
a gyártó felelõsségét azon károkért, 
amelyek az ilyen változtatásokból 
származnak.
Csak elektrostarterrel felszerelt 
készülékekhez:

A mellékelt töltõkészülék kizárólag 
a készülék akkumulátorának a feltöl-
tésre alkalmas. 
Az akkumulátort csakis ezzel a töltõ-
készülékkel lehet feltölteni.

A biztonsági és a kezelõi 
utasításokat figyelembe 
kell venni
Mint ezen gép kezelõje, olvassa 
át gondosan az elsõ használatbavétel 
elõtt ezt az üzemeltetési leírást. 
Cselekedjen az elõírások szerint, 
a kezelõi útmutatót pedig õrizze meg. 
Sohase engedje meg, hogy gyerekek, 
vagy olyan személyek használják 
a gépet, akik jelen kezelõi útmutatót 
nem ismerik.
Tulajdonosváltáskor adja tovább 
a géppel együtt a kezelõi útmutatót.

Általános biztonsági 
tudnivalók
Ebben a fejezetben általános bizton-
sági elõírások vannak. 
Azon figyelmeztetések, amelyek 
a készülék egyes részeire, funkcióira 
vagy mûködésére vonatkoznak, 
jelen útmutató megfelelõ részeiben 
találhatók.

A munka megkezdése elõtt
A készüléket használó személy nem 
állhat kábító hatású anyagok – például 
alkohol, drog vagy gyógyszer – hatása 
alatt.

16 év alatti személyek nem kezelhetik 
a készüléket, ill. nem végezhetnek 
egyéb pl. karbantartási, tisztítási, 
beállítási munkákat a készüléken – 
a helyi rendeletek szabályozhatják 
a felhasználók minimális életkorát.
Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy 
korlátozott fizikai és érzékszervi vagy 
szellemi képességekkel, hiányos 
tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel 
rendelkezõ személyek (beleértve 
a gyermekeket is) mûködtessék, kivéve, 
ha egy biztonságukért felelõs személy 
felügyelete alatt állnak, vagy betartják 
a tõle kapott, a készülék használatával 
kapcsolatos utasításokat.
A gyermekeket felügyelet alatt kell 
tartani, hogy ne játszhassanak a készü-
lékkel.
A munka megkezdése elõtt ismerje 
meg a készülék teljes felszerelését, 
valamint azok funkcióit.
Az üzemanyagot csak az arra alkalmas 
tartályokban tárolja, és ne tartsa 
hõforrások (például kályha vagy 
melegvíztároló) közelében. 
A tartályt csak szabadban töltse fel.
Soha ne töltse fel a készülék tartályát 
járó vagy meleg motornál. 
A sérült kipufogót, tartályt vagy tartály-
fedelet cserélje ki.
Használat elõtt ellenõrizze,
– hogy a fûgyûjtõ berendezés mûkö-

dik és a kidobólemez megfelelõen 
zár. A megrongálódott, kopott vagy 
hiányzó elemeket haladéktalanul 
pótolni kell.

– ha a vágóeszközök, a rögzítõcsa-
varok vagy a teljes vágóegység 
elhasználódott vagy sérült. 
A kopott vagy sérült egységeket 
teljes egészében cseréltesse 
ki a szakmûhelyben, hogy meg-
elõzhesse a készülék kiegyensú-
lyozatlanságát.

A pótalkatrészeknek és tartozékoknak 
meg kell felelniük a gyártó által elõírt 
követelményeknek. 
Ezért használjon eredeti vagy a gyártó 
által jóváhagyott pótalkatrészeket 
és tartozékokat.
Javításokat kizárólag szakmûhelyben 
végeztessen.
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Munka közben
A készülékkel vagy a készüléken vég-
zendõ munkához viseljen megfelelõ 
munkaruhát, mint például:
– védõcipõt,
– hosszú nadrágot,
– zárt ruházatot,
– fülvédõ,
– védõszemüveget.
Az összes biztonsági berendezést 
mindig és kifogástalan állapotban 
fel kell szerelni a készülékre. 
A biztonsági berendezéseken sem-
milyen módosítást nem szabad 
végrehajtani.
A készüléket csakis a gyártó által elõírt 
és szállított mûszaki állapotában 
szabad használni.
Tilos megváltoztatni a gyári motor-
beállításokat.
Kerülje a nyílt láng használatát 
és ne dohányozzon.

A gépen végzett minden 
munkánál
A sérülések megelõzése végett 
minden, a gépen végzendõ munka 
(pl. karbantartási és beállítási 
munkálatok) és a gép szállítása 
elõtt (pl. felemelés vagy mozgatás)
– kapcsolja ki a motort,
– Húzza ki az indítókulcsot 

(ha van ilyen),
– Várjon, amíg minden mozgó alkat-

rész teljesen leáll, és a motor lehûl.
– A gyújtógyertya csatlakozóját 

a motornál vegye le, hogy a motor 
véletlen indítását megakadályozza.

– A motor kézikönyvében található 
kiegészítõ biztonsági utasításokat 
vegye figyelembe.

A munka végeztével
Soha ne hagyja magára a gépet járó 
motorral, és mindig húzza ki az indí-
tókulcsot (ha van ilyen).

Biztonsági berendezések
1. ábra

Veszély
Soha ne használja a készüléket meg-
rongálódott biztonsági berendezé-
sekkel vagy biztonsági berendezé-
sek nélkül.

Biztonsági kengyel (1)
A biztonsági kengyel az Ön biztonsá-
gát szolgálja, szükség esetén a motort 
és a vágókészüléket azonnal leállítja. 
Nem szabad megkísérelni a funkciójá-
nak a kikapcsolását.

Kidobólemez (2) vagy 
terelõlap (3)
A kidobólemez vagy a terelõlap 
megóvja Önt attól, hogy a vágómû 
vagy a kidobott szilárd tárgyak 
sérülést okozzanak. 
A készüléket csakis kidobólemezzel 
vagy terelõlappal szabad üzemeltetni.

Szimbólumok a gépen
A készüléken különbözõ, ragasztott 
címkéken feltüntetett szimbólumok 
láthatók. Az alábbiakban ezek jelenté-
sét adjuk meg:

Figyelem! 
Üzembe helyezés elõtt 
olvassa el a kezelési 
útmutatót!

Ne engedjen senkit 
a veszélyzónába!

A gépen végzett bármi-
lyen munka megkez-
dése elõtt, valamint 
akkor, ha magára 
hagyja a gépet, kap-
csolja ki a motort, 
és húzza ki az indító-
kulcsot.
További tudnivalók 
„Az Ön biztonságáért” 
c. fejezetben.
Mielõtt dolgozni kez-
dene a vágóberendezé-
sekkel, húzza ki a 
gyújtógyertya csatlako-
zóját! 

Óvja a végtagjait: 
tartsa õket távol a vágó-
berendezésektõl! 
Mielõtt beállítaná, tisztí-
taná vagy ellenõrizné 
a készüléket, kapcsolja 
ki azt, és húzza ki 
a gyújtógyertya csatla-
kozóját.

Sérülésveszély – csak a beépített 
terelõlappal szabad dolgozni.

Sérülésveszély – csak a beépített 
hátsó kengyellel szabad dolgozni.

Sérülésveszély – csak a beépített 
kidobóval szabad dolgozni.
A készüléken a szimbólumok legye-
nek mindig olvashatóak.

Szimbólumok az útmuta-
tóban
Jelen útmutatóban olyan szimbólu-
mokat használtunk, amelyek 
a veszélyre figyelmeztetnek vagy 
fontos tudnivalókra hívják fel 
a figyelmet. Jelmagyarázat:

Veszély
Olyan veszélyekre figyelmeztet, 
amelyek a leírt tevékenységgel 
összefüggésben merülhetnek fel 
és személyi sérülést okozhatnak. 

!

!

!
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Figyelem
Olyan veszélyekre figyelmeztet, 
amelyek a leírt tevékenységgel 
összefüggésben merülhetnek fel, és 
a készülék károsodását okozhatják.

Megjegyzés
Fontos információkat és alkalmazási 
ötleteket jelöl.

Szerelés

A gép összeszerelését egy külön 
melléklet mutatja be ábrákkal szem-
léltetve.

Hulladékkezelési utasítás
A keletkezõ csomagolási hulladéko-
kat, a régi gépet stb. a helyi elõírások-
nak megfelelõen kell ártalmatlanítani.

Kezelés
Tartsa be a motor kezelési utasítá-
sában található utasításokat is.

Veszély
Baleset
– Személyek, különösen gyermekek 

vagy állatok nem tartózkodhatnak 
a mûködõ fûnyíró közelében. 
Sérülésveszély a kidobott kövek 
vagy egyéb tárgyak révén. 

Meredek lejtõ
– A készüléket csak lépésben 

vezesse.
– Legyen különösen óvatos ha 

hátrafelé kaszál a készülékkel és 
ha a készüléket maga felé húzza.

– Meredek lejtõn történõ fûnyíráskor 
a készülék felborulhat és megse-
besítheti Önt. Mindig a lejtõre 
merõlegesen nyírja a füvet, soha-
sem hegy- vagy lejtmenetben. 
Ne használja a készüléket 20%-
nál nagyobb dõlésszögû lejtõn.

– Irányváltoztatáskor legyen 
különösen óvatos és mindig 
figyeljen a stabil helyzetre.

– A határterületek közelében 
fennállhat a sérülés veszélye. 
A párkányok, kerítések vagy 
meredek rézsûk közelében 
dolgozni veszélyes. 
Fûnyíráskor tartsa meg a biztonsá-
gos távolságot ezektõl.

– Nedves fû nyírásakor a csökkent 
súrlódás miatt a készülék meg-
csúszhat és Önt feldöntheti. 
Csak száraz fûnyíróval dolgozzon.

– Csak napvilágnál vagy jó mester-
séges megvilágításnál dolgozzon.

Sérülés
– A vezetõkorlát által biztosított 

biztonsági távolságot a járó 
szerszámtól mindig tartsa be.

– A kezelõszemély munkaterülete 
a használat során a vezetõkar 
mögött található.

– Soha ne dugja a kezét vagy a lábát 
a forgó elemek alá.

– Ne használja a gépet rossz idõjá-
rási körülmények között, például 
esõben vagy zivatarban.

– Állítsa le a motort és várja meg, 
amíg a vágóberendezés leáll:
–  mielõtt felbillenti a gépet,
–  amennyiben nem füvön, hanem 

más felületen szállítja,
– Állítsa le a motort, és a véletlen-

szerû elindítás megakadályozásá-
hoz húzza ki az indítókulcsot (ha 
van ilyen), várja meg, míg a motor 
lehûl és húzza le a gyertyapipát,
– mielõtt a kidobó eltömõdéseit 

és eldugulását megszüntetné,
– mielõtt a fûnyírót átvizsgálná, 

tisztítaná, beállítaná vagy a készü-
léken egyéb munkát végezne,

– ha idegen test került a készü-
lékbe. Vizsgálja meg a pázsit-
nyírógépet és ha az károsodott, 
vigye el szerelõhöz,

– ha a készülék szokatlanul erõsen 
vibrál. Ellenõrizze azonnal 
a készüléket.

– Soha ne emelje vagy húzza 
a készüléket, ha a motor jár.

– Ellenõrizze a terepet, mielõtt 
a készülékkel dolgozni kezdene, 
és távolítson el minden olyan 
tárgyat, amelyet a készülék 
befoghat, illetve kidobhat.

– Ha a vágóberendezés idegen 
tárggyal (pl. kõvel) érintkezik 
vagy ha a készülék furcsán 
kezd vibrálni: azonnal állítsa 
le a motort. Az üzembe helyezés 
elõtt ellenõriztesse a gépet szak-
mûhelyben sérülések tekinte-
tében.

– Sarlós nyíráskor soha ne álljon 
a fûkidobó nyílások elé.

Készülékek fûgyûjtõvel:
– A fûgyûjtõ levételekor a kicsapódó 

fûszálak vagy egyéb kidobódó 
tárgyak megsebesíthetik Önt vagy 
másokat. Soha ne járó motornál 
ürítse ki a fûgyûjtõt. 
Kapcsolja ki a készüléket.

Szénmonoxidos fulladásveszély 
A belsõégésû motorokat kizárólag 
a szabadban szabad üzemeltetni. 
Robbanás- és tûzveszély
– A benzingõzök robbanékonyak, 

és a benzin igen könnyen gyullad.
– Mielõtt a motort elindítja, töltsön 

be üzemanyagot. Járó vagy még 
meleg motor esetében az üzem-
anyagtartályt tartsa zárva.

– Üzemanyagot utántölteni csak 
álló és hideg motor esetén sza-
bad. Kerülje a nyílt láng haszná-
latát és ne dohányozzon. A tartályt 
csak szabadban töltse fel. 

– Ne indítsa be a motort, ha az üzem-
anyag túlcsordult. A készülék 
üzemanyaggal szennyezett felü-
leteit tisztítsa meg, és várja meg, 
hogy az üzemanyag gõzei elpáro-
logjanak.

– A tûzveszély megelõzése végett az 
alábbi részegységeket tartsa távol 
a fûtõl vagy a kicsorduló olajtól:
– Motor.
– Kipufogó.
– Akkumulátor/Akkus.
– Benzintartály.

Botlás veszélye
– A készüléket csak lépésben 

vezesse.

Figyelem
A készülék károsodásai
– Kövek, leesett ágak és hasonló 

tárgyak a készülékben kárt okoz-
hatnak, és annak mûködõké-
pességét veszélyeztetik. Minden 
használat elõtt távolítsa el a szilárd 
hulladékokat a munkaterületrõl.

– A készüléket csak kifogástalan 
állapotában szabad üzemeltetni. 
Minden egyes használat elõtt 
szemrevételezze a készüléket. 
Ellenõrizze, hogy a biztonsági 
berendezések, kezelõelemek és 
a csavarkötések nem károsodtak-e 
és szilárdan rögzítettek. A károso-
dott alkatrészeket cserélje ki 
üzembe helyezés elõtt.

!
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Üzemeltetési idõ

Tartsa be a megfelelõ nemzeti/helyi 
elõírásokat a használat idejére vonat-
kozóan (adott esetben érdeklõdjön 
az illetékes hatóságnál).

Irány megadása

A gépen történõ iránymegadáskor 
(pl.: bal, jobb) a markolat irányát 
használjuk munkairánynak.

Az elsõ üzembe helyezés 
elõtt
Töltse be a motorolajat

Figyelem
A készüléket motorolaj nélkül 
forgalmazzuk, szállítással 
kapcsolatos megfontolások miatt. 
– Ezért az elsõ üzembehelyezés elõtt 

fel kell tölteni motorolajjal, lásd: 
Motorok kézikönyve.

Az akkumulátort töltse fel
(Készülékek elektromos indítóval)

Sérülés-/mérgezésveszély
Szélsõséges esetekben folyadékok, 
illetve gázok kilépésével kell 
számolni.
Az akkumulátor kiviteltõl függõen 
a mûszerfalban, a felsõ tolókar köze-
lében (2a ábra) vagy a nyírófedélen 
(2b/c ábra) található. 

Áramütésveszély
Minden használat elõtt ellenõrizze 
a töltõkészüléket külsõ sérülések 
tekintetében. Soha ne használjon 
sérült töltõkészüléket.

Figyelem
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a töltõ-

készülék típustábláján található 
adatoknak megfelelõen a hálózat 
220–230 V-tal és 50 Hz-cel 
mûködik. 

– Óvja a töltõkészüléket nedves-
ségtõl, esõtõl, hótól és fagytól.

– Az akkumulátort csak jól szellõzõ 
helyiségben tárolja. 
A töltés ne haladja meg a maxi-
mális 12 óra töltési idõt.

– A fûnyíró üzembe helyezése elõtt 
válassza le a töltõkészüléket 
a hálózatról és a géprõl.

2. ábra
 A készülék elsõ üzembe helyezése 

elõtt az akkumulátort legalább 
10 órán át kell tölteni. 
Csakis a tartozékként szállított töltõ-
készüléket használja.

Megjegyzés

A töltõkészülék lekapcsolása fordított 
sorrendben történik.

A töltõkészülékre vonatkozó 
hulladékkezelési utasítás

A töltõkészülékre az elektromos 
készülékek hulladékkezelési elõírásai 
érvényesek. Vegye figyelembe a helyi 
elõírásokat.

Használat elõtti beállítások

Sérülésveszély
A gépen végzett minden munkánál
– kapcsolja ki a motort,
– húzza ki az indítókulcsot 

(ha van ilyen),
– várja meg, amíg minden mozgó 

alkatrész teljesen leáll; a motor-
nak le kell hûlnie,

– a gyújtógyertya csatlakozóját 
a motornál vegye le, hogy a motor 
véletlen indítását megakadá-
lyozza.

A fûgyûjtõt akassza a helyére
(csak fû-felfogóval rendelkezõ 
készülékeknél)
11. ábra
 A kidobólemezt emelje fel, 

és a fûgyûjtõt akassza be.

A vágási magasság beállítása

Figyelem
Egyenetlen terepen úgy válassza ki 
a vágási magasságot, hogy a vágókés 
soha ne érintkezzen a talajjal.
3. ábra
A fû vágásának magasságát állítsa 
be a kívánt értékre. 
Lehetséges beállítások (modelltõl 
függõen) kb. 3 cm-tõl max. 9 cm-ig.

Megjegyzés

Azoknál a gépeknél, amelyeken 
a kerekeket külön be lehet állítani, 
állítsa a kerekeket azonos magas-
ságra.

A modell
 A kerekeket rögzítse a kívánt 

helyzetben.
B modell
 A hevedert húzza meg, és rögzítse 

a kívánt helyzetben.
C modell
 A központi magasságszabályozás 

kapcsolókarját tolja elõre vagy hátra, 
a kívánt helyzetében rögzítse.

Reteszelje el az elülsõ 
kerekeket
(csak reteszelhetõ elsõkerekekkel 
rendelkezõ gépek esetén)
4. ábra
A kerekeket az egyenes haladáshoz 
rögzíteni kell – a kerekeket állítsa 
elõre, és a kengyelt illessze a nagy 
résbe.
A kerekek szabadon mozogjanak – 
a kengyelt illessze a kis résbe.

Tankolás és az olajszint 
ellenõrzése
 Ólommentes benzint tankoljon 

(lásd a motor kézikönyvében).
 Az üzemanyagtartályt maximum 

a betöltõcsonk alsó széle alatt 
2 cm-ig töltse.

 Szorosan zárja le az üzemanyag-
tartályt.

 Ellenõrizze az olajszintet, szükség 
esetén töltse után (lásd a „Motor-
kézikönyv” címû kiadványt).

Motor indítása
5. ábra

Veszély
A sérülések megelõzése végett,
– a motort ne indítsa el, ha a kidobó 

elõtt áll;
– tartsa távol a kezét és lábát 

a vágómûtõl;
– keze, lába vagy egyéb testrésze 

sohase kerüljön a forgó részek 
közelébe. Tartsa magát mindig 
távol a kidobótól.

Mielõtt a motort elindítaná, kapcsol-
jon le minden vágóberendezést 
és meghajtást.
A készüléket az indításkor nem 
szabad megdönteni. A készüléket 
lehetõleg rövid vagy kevés fûvel 
benõtt sík terepen kell beállítani.

!

!

!

!
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Megjegyzések a motorral 
kapcsolatban

Vegye figyelembe a motor kéziköny-
vében található információkat.
– Egyes modelleken nincs gázkar, 

a fordulatszám beállítása automati-
kusan történik. A motor mindig 
optimális fordulatszámon jár.

– Meleg motor esetén is szükség 
lehet a szívató (Choke) ill. az elõ-
adagoló gomb megnyomására.

– Néhány modell nem rendelkezik 
szívatóval és elõadagoló gombbal. 
A motor automatikusan az adott 
indítási folyamatra áll rá.

Hidegindításkor:

 Nyissa ki a benzincsapot 
(ha van ilyen).

Készülék szívatóval :
 Állítsa a szívatókart  állásba, vagy 

húzza ki a szívatókart, és állítsa 
a gázkart (ha van ilyen) 

/max-ra – 5A ábra.
vagy
 Állítsa a gázkart  állásba – 

5A ábra.
Elõadagoló gombbal rendelkezõ 
gépek:
 Nyomja meg 1–5x erõsen az elõ-

adagoló gombot és állítsa a gázkart 
(ha van ilyen) a /max értékre – 
5B ábra. 

Melegindításkor:

 Nyissa ki a benzincsapot 
(ha van ilyen).

 Gázkart (ha van) /max.-ra – 
5B ábra.

Elektromos indító nélküli 
készülékek

5C ábra
 A készülék mögött állva – a bizton-

sági kengyelt lenyomni és lenyomva 
tartani.

 Az indítókart lassan húzni, míg 
érzékelhetõvé válik az ellenállása, 
majd hirtelen erõteljesen meghúzni. 
Az indítókart ne hagyja visszaugrani, 
hanem lassan engedje vissza.

Készülékek elektromos indítóval:

5D ábra
 Válassza le a töltõkészüléket 

a hálózatról és a géprõl.
 A készülék mögött állva – a bizton-

sági kengyelt lenyomni és lenyomva 
tartani.

 Mûködtesse a vezetõ rúdon lévõ 
gyújtáskulcsot, míg a motor el nem 
indul (az indítással max. 5 mp-ig 
próbálkozzon, majd várjon legalább 
1 percet).

Megjegyzés
Elektromos indítású gépeknél a motor 
(kiviteltõl függõen) manuálisan is indít-
ható az indítózsinór fogantyújával.

Amikor a motor jár:

 A motor indítása után (kiviteltõl 
függõen):
– állítsa vissza a szívatót (ha van 

ilyen),
– állítsa a gázkart (ha van ilyen) 

/max és /min közé, hogy 
a motor rövid ideig meleged-
hessen.

 Fûnyíráshoz a gázkart (ha van) teljes 
gázra kell állítani.

Megjegyzés

A motor kezelésére vonatkozó további 
információkat a motor kézikönyve 
tartalmaz.

Motor leállítása
7. ábra
 A gázkart (ha van) /min. állásba 

állítani.
 A biztonsági kengyelt elengedni. 

A motor és a vágómû rövid idõ 
múlva teljesen leáll.

Munkavégzés a géppel
A kerékmeghajtás be- és 
kikapcsolása
(csak a kerékmeghajtásos 
készülékeknél)
6A, B, C ábra
A kerékmeghajtás bekapcsolása 

/ :

 Húzza meg a kart/kengyelt 
és tartsa így.

A kerékmeghajtás kikapcsolása 
/ :

 Engedje el a kart/kengyelt.

Útmutató a gépekhez a 6C 
ábra alapján

A be-/kikapcsoláshoz használható 
mind a bal mind a jobb oldali kar, ill. 
akár mindkét kar egyszerre.

Megjegyzés
Felépítéstõl függõen elõfordulhat, 
hogy a gép visszahúzásakor a hátsó 
kerekek blokkolódnak, illetve nehe-
zebben mozognak. Ez nem jelenti 
a gép hibáját, mindössze egy mûszaki 
okokból eredõ jelenség.
Hibaelhárítás (a modelltól függõen): 
Tolja kissé elõre, majd hátra a gépet, 
anélkül hogy a hajtáskart húzná.

Kerékmeghajtás meghajtási 
sebességének módosítása
(kiviteltõl függõen)

Figyelem
A készülék károsodásai
A beállítást csak járó motor mellett 
végezze el.
6D, E ábra
 A különbözõ sebességfokozatok 

között a kisebbik karral lehet váltani 
(1/min./  és 4/max./ ).

6F, G ábra
 A sebességfokozatok között 

a karral lehet váltani (1/min./  
és 4/max./ ).

Megjegyzés
Mûszaki okokból kifolyólag elõfordul-
hat, hogy álló gép esetén a sebesség 
csak nehezen változtatható.
Hibaelhárítás: Húzza a hajtáskart 
és válasszon sebességfokozatot.

A fûgyûjtõt levenni és kiüríteni
(fû-felfogóval rendelkezõ készü-
lékeknél)
11. ábra
Ha a levágott fû a talajon marad vagy 
a töltési szintjelzõ (opcionális, 12. ábra) 
azt jelzi ki, hogy a kosár megtelt:
 Engedje el a biztonsági reteszt 

és várja meg, amíg a motor leáll.
 A kidobólemezt vegye le és a fûgyûj-

tõt akassza ki.
 A tartalmát ürítse ki.
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Munkavégzés fûgyûjtõ nélkül
Amikor leveszi a fûgyûjtõt, a kidobó-
lemez lecsapódik. Ha fûgyûjtõ nélkül 
dolgozik, a kidobólemez a levágott 
füvet egyenesen lefelé dobja.

Átszerelés a takaráshoz
(opcionális mulch-tartozékkal 
rendelkezõ gépek esetén)
Hátsó kidobós gépek:

8A ábra
 Kidobólemezt megemelni.
 A fûgyûjtõt levenni.
 Az mulcsozó éket betenni 

(a modelltõl függõen).
 A kidobólemezt leengedni.

Megjegyzés

Beépített aprító funkcióval rendelkezõ 
gépekhez nincs szükség külön 
mulcsozó ékre: ezt a funkciót 
a speciális kialakítású hátsó fedél 
veszi át (8B ábra).
Oldalkidobós gépek:

9. ábra
 Ütközõ/zárórész felszerelése 

az oldalkidobó helyére (9A ábra)
vagy
 Távolítsa el az oldalkidobót – az 

ütközõ/zárórész automatikusan 
bezárul (9B ábra).

Gép átszerelése oldalsó 
kidobásra
(kiviteltõl függõen)
 Ha rendelkezésre áll: Vegye le 

a fûfelfogót és engedje le a hátsó 
kidobónyílás fedelét.

 Emelje meg kissé az ütközõt/záró-
részt és szerelje fel az oldalkidobót 
(9C ábra).

A munka végeztével
 Húzza ki az indítókulcsot 

(ha van ilyen).
 Várjon, amíg minden mozgó alkatrész 

teljesen leáll, és a motor lehûl.
 Zárja el a benzincsapot (ha rendel-

kezésre áll – lásd a 
motorkézikönyvet).

 A motornál a gyújtógyertya csatla-
kozóját vegye le.

 A fûgyûjtõt ürítse ki.

Készülékek elektromos indítóval:
 Az akkumulátort 10 óra múlva 

utántölteni.

Megjegyzés

A gépet zárt helyen tárolja, tárolás 
elõtt várja meg, míg a motor lehûl.

Hasznos tanácsok a gyep 
ápolásához

Néhány tanács, hogy a fû egészsége-
sen és egyenletesen nõjön.

Nyírás
A gyep különféle fûfajtákat tartalmaz. 
Ha Ön gyakran nyírja a füvet, a vasta-
gabb, erõsebb fûfélék nõnek, ame-
lyeknek erõs a gyökerük, és össze-
függõ gyepszõnyeget alkotnak. 
Ha Ön ritkán nyírja a füvet, a hosszú, 
vékonyszálú fûfélék és vad lágy-
szárúak (például here, százszorszép) 
kerülnek túlsúlyba.
A gyep normál magassága mintegy 
4–5 cm. A füvet a fû teljes magas-
ságának csak 1/3-ra nyírja; vagyis 
7–8 cm magas füvet vágjon normál 
magasságra.
A gyepet lehetõleg ne vágja 4 cm-nél 
rövidebbre, mert száraz idõben 
károsodik a gyepföld.
A magasra nõtt füvet (például 
pihenõszabadság után) szakaszosan 
vágja vissza normál magasságúra.
Fûnyíráskor a vágási nyomok mindig 
fedjék egymást valamelyest.
Aprítás (tartozékokkal)
A füvet egészen kis (körülbelül 1 cm-
es) darabkákban vágja le, és a földön 
hagyja. Így a gyep számára számos 
tápanyag helyben marad. 
Az optimális eredmény eléréséhez 
a fûnek állandóan rövidnek kell lennie, 
lásd még a „Fûnyírás” fejezetet. 
Aprításkor vegye figyelembe az alábbi 
tudnivalókat:
– Ne nyírjon nedves fûvet.
– A levágott fû teljes hossza nem lehet 

hosszabb 2 cm-nél.
– Lassan haladjon.
– A motorfordulatszámot állítsa 

maximálisra.
– A vágómûvet rendszeresen tisztítani 

kell.

Szállítás

Rövid távon kézzel

Veszély
A forgó vágószerszám eltalálhat 
bizonyos tárgyakat, amelyeket 
elrepíthet és így károkat okozhat. 
Ha a készüléket nem füvön, hanem 
más felületen mozgatja, elõzõleg 
állítsa le a motort.

Közlekedési eszközzel

Veszély
Minden szállítás elõtt állítsa le 
a motort és hagyja lehûlni. 
Húzza ki a gyújtógyertya csatlako-
zóját.
Ne szállítsa a készüléket megdöntve.
Szállításkor a készüléket rögzítse 
a jármûvön vagy jármûben, a véletlen 
megcsúszást megelõzése végett.
A gépet csak üres üzemanyagtar-
tállyal szállítsa. A tanksapka mindig 
legyen fixen lezárva.
Készülék lehajtható rúddal:

10. ábra
 A könnyebb elhelyezés végett 

a készülék kormányrúdja lehajtható. 

Karbantartás/A készülék 
tisztítása

Veszély
A sérülések elkerülése végett, 
a készüléken végzendõ bármilyen 
munka elõtt 
– kapcsolja ki a motort,
– húzza ki az indítókulcsot 

(ha van ilyen),
– Várjon, amíg minden mozgó alkat-

rész teljesen leáll, és a motor 
lehûl.

– A gyújtógyertya csatlakozóját 
a motornál vegye le, hogy a motor 
véletlen indítását megakadá-
lyozza.

– A motor kézikönyvében található 
kiegészítõ biztonsági utasításokat 
vegye figyelembe.

!
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Veszély
A vágómû által okozható sérülések 
megelõzése végett minden munká-
latot, mint például a kések cseréje 
vagy élezése, csakis szakmûhely-
ben végeztessen el (Speciális szers-
zámok szükségesek).
A kés csavarjának meghúzási 
nyomatéka:
– 51–68 Nm (acél házzal szerelt 

fûnyíróknál)
– 36–44 Nm (mûanyag házzal 

szerelt fûnyíróknál)

Figyelem
A készüléket mindig csak úgy 
döntse meg, hogy a gyújtógyertya 
felfelé mutasson; így megelõzhetõk 
a motornak az üzemanyag vagy 
az olaj kifolyása miatti károsodásai.

Karbantartás

Figyelem
Tartsa be a motor kezelési utasítá-
sában található karbantartási elõírá-
sokat. A szezon végén a készüléket 
szakmûhelyben vizsgáltassa át és 
végeztesse el a karbantartást.
Minden javítást, illetve a hibás akku-
mulátorok és biztosítékok cseréjét 
kizárólag szakmûhelyben végez-
tesse.

Figyelem
A motorolaj veszélyezteti 
a környezetet.
Az olajcserekor keletkezõ fáradt-
olajat adja le egy fáradtolajgyûjtõ-
telepen vagy egy hulladéktisztí-
tóban.

Az akkumulátorok 
veszélyeztetik a környezetet.

A használt akkumulátorok nem 
tartoznak a háztartási hulladékhoz. 
A használt akkumulátorokat a keres-
kedõnél vagy a hulladéktisztító 
üzemben adja le. Szerelje ki az 
akkumulátort mielõtt a készüléket 
ócskavasként kiselejtezné.

Megjegyzés
Tartsa be a motor kézikönyvében 
megadott ellenõrzési és karbantartási 
idõközöket.

Modelltõl függõen a gép elektronikus 
karbantartásjelzõvel van felszerelve 
(13. ábra). Vegye figyelembe a meg-
felelõ a karbantartási jelzéseket és 
az írásos karbantartási utasításokat.
A kezelésre vonatkozó leírást és 
további információkat a karbantartás-
jelzõhöz mellékelt, különálló kezelési 
útmutatóban talál.

Az üzemeltetés megkezdése 
elõtti teendõk
 Ellenõrizze az olajszintet, szükség 

esetén töltse fel.
 Ellenõrizze a csavarkötéseket, 

szükség esetén húzza meg 
a csavarokat.

 Ellenõrizze a biztonsági beren-
dezéseket.

A tengelykapcsoló kapcsolódását 
ellenõrizze:
(csak a kerékmeghajtásos készü-
lékeknél)
– Járó motornál, kikapcsolt kerék-

meghajtásnál a készüléknek nem 
szabad haladó mozgást végeznie.

– Járó motornál és bekapcsolt 
kerékmeghajtásnál a készüléknek 
elõre kell haladnia.

15. ábra
 Szükség esetén állítsa be a kapcso-

lási pontot a kerékmeghajtó karon 
lévõ recézett kerékkel/állítóanyával 
(kiviteltõl függõen a kapcsolókonzol 
alsó részén) vagy a bowden-
kábelen.

Megjegyzés

Néhány modellnél nincs beállítási 
lehetõség.

Az elsõ 2–5 üzemóra után
 Olajat cserélni, lásd a motor 

kézikönyvét.

Minden fûnyírás után vagy 
nyolchetenként
(csak az elektromos indítóval szerelt 
készülékeknél)
 Az akkumulátort 10 óra múlva 

utántölteni.

Szezononként egyszer
 Olajat cserélni, lásd a motor kezelõi 

útmutatóját.
 A kidobólemez csuklópontjait 

és forgó részeit megolajozni.

 A szezon végén a készüléket szak-
mûhelyben vizsgáltassa át és végez-
tesse el a karbantartást.

A készülék tisztítása
Figyelem

Tisztítsa meg a készüléket minden 
használat után. A tisztítatlan készü-
lék anyaga és mûködése károsodik.
Ne használjon nagynyomású tisztítót.

A fûgyûjtõ tisztítása
(csak fû-felfogóval rendelkezõ 
készülékeknél)
Legegyszerûbb közvetlenül a fûnyírás 
után tisztítani.
 A fûgyûjtõt vegye le és ürítse ki.
 A fûgyûjtõ erõs vízsugárral 

(kerti csap) kitisztítható.
 A fûgyûjtõt a következõ használat 

elõtt alaposan meg kell szárítani.

A vágómû tisztítása

Veszély
A vágómûvel történõ munkavégzés 
során megsérülhet. 
Használjon védõkesztyût.

Figyelem
A készüléket mindig csak úgy 
döntse meg, hogy a gyújtógyertya 
felfelé mutasson; így megelõzhetõk 
a motornak az üzemanyag vagy 
az olaj kifolyása miatti károsodásai.
Ne fröcskölje le a gépet vízzel, mivel 
így az elektromos alkatrészek 
megrongálódhatnak.
Tisztítsa meg a készüléket, lehetõleg 
mindig közvetlenül a használat után.
Gépek fedélmosó rendszer nélkül:

 A vágómûvet és a kidobólemezt 
tisztítsa kefével, kissöprûvel vagy 
törlõruhával.

 Állítsa a készüléket a kerekeire, 
és a látható fûmaradványokat 
és szennyezõdéseket távolítsa el.

Gépek fedélmosó rendszerrel:

14. ábra
Fedélmosó rendszerrel ellátott fûnyí-
rók vízcsatlakozóval vannak felsze-
relve. Segítségével leöblíthetõk 
a fûmaradványok a fûnyíró aljáról, és 
megakadályozható a korrozív hatású 
vegyszerek lerakódása.

!
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A fûnyírást követõen a következõk 
szerint járjon el:
 Állítsa a gépet sík, kavicsoktól, 

kövektõl stb. mentes területre.

Megjegyzés

A kidobócsövet ne fordítsa házak, 
garázsok és hasonlók felé.
 Szereljen egy kereskedelmi 

forgalomban kapható tömlõadaptert 
(opcionálisan a szállított csomag-
ban) egy víztömlõre, és csatlakoz-
tassa a fûnyíró vízcsatlakozójára.

 Nyissa meg a vizet.
 Indítsa be a motort, és járassa 

néhány percig.
 Állítsa le a motort, és válassza 

le a víztömlõt a géprõl.
A tisztítási folyamat befejezése után:
 Indítsa be a motort, és járassa 

néhány percig, hogy a nyírófedél 
alsó része megszáradhasson.

 Motor leállítása.

A gép leállítása hosszabb 
idõre

Veszély
Robbanás- és tûzveszély.
Ha a készülék tartályában üzem-
anyag (benzin) van, akkor a készü-
léket sohse tárolja olyan helyiség-
ben, ahol az üzemanyag gõzei nyílt 
láng vagy szikra hatásának lehetnek 
kitéve.

Figyelem
Anyagkárosodások 
a készülékben. 
A készüléket (miután lehûlt a motor) 
kizárólag tiszta és száraz helyen 
tárolja. Hosszabb tárolás estén, 
pl. télen, óvja a készüléket a rozsdá-
sodástól.
Szezon végén, vagy ha a készüléket 
egy hónapnál hosszabb ideig nem 
használja:
 Az üzemanyagot megfelelõ 

edénybe leengedni, a motort 
tárolni, ahogy az a motor kezelõi 
útmutatójában olvasható.

Figyelem
Az üzemanyagot csak szabadban 
engedje le.
 A készüléket és a fûgyûjtõt tisztítsa 

meg.
 Rozsdásodás ellen minden fémal-

katrészt olajos (gyantamentes olaj) 
törlõruhával át kell törölni vagy 
olajpermettel kell bepermetezni.

 Töltse fel az akkumulátort 
(ha rendelkezésre áll).

Garancia

Minden országban érvényesek az 
általunk vagy a forgalmazónk által 
kiadott szavatossági feltételek. 
Minden készülék üzemzavarait térítés-
mentesen, a szavatosság keretein 
belül elhárítjuk, amennyiben azok 
anyag- vagy gyártási hibák miatt kelet-
keztek. Reklamáció esetén kérjük, 
forduljon az eladóhoz, vagy a leg-
közelebbi képviselethez.

Információ a motorról

A motorgyártó felel minden, a motorral 
kapcsolatos problémáért a teljesít-
mény, teljesítménymérés, mûszaki 
adatok, szavatosság és a szerviz 
vonatkozásában. 
Közelebbi információkat a motor-
gyártó külön mellékelt üzembentartói/
kezelési kézikönyvében talál.

Üzemzavarok felismerése 
és javítása

A fûnyíró üzemzavarainak gyakran 
egészen egyszerû okai vannak, 
amelyek felismerhetõk és egyes 
esetekben Ön által is elháríthatók. 
Minden más esetben a forgalmazó 
szívesen segít Önnek.

.

!

Probléma Lehetséges ok(ok) Hibaelhárítás

Az indító nem húzható ki. A biztonsági kengyel nem 
mûködik.

A biztonsági kengyelt a felsõ rúd felé 
nyomni.

A kés megakadt. A gyújtógyertya csatlakozóját levenni, 
és az elakadást megszüntetni.

A motor hibás. A szakmûhelyt felkeresni.

A motor nem ugrik be. A gázkar állása nem megfelelõ. A gázkart  állásba tenni vagy CHOKE 
(hideg motornál).

A gázkart /max. állásba vagy 
START-ra állítani (meleg motornál).

Túl magas a fû. A fûnyírót olyan területre vinni, ahol 
alacsonyabb a fû.

Nincs üzemanyag a tartályban. A tartályt tiszta, friss üzemanyaggal 
feltölteni.
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A motor nem ugrik be. Gyújtógyertya csatlakozó nincs 
a gyújtógyertyára csatlakoztatva.

A gyújtógyertya csatlakozóját 
visszatenni.

Az üzemanyag régi vagy 
szennyezett.

Az üzemanyagot frissre cserélni.

Levegõszûrõ piszkos. A légszûrõt megtisztítani.

Szívató nem mûködik. Mûködtesse a szívatót.

Az indító befecskendezõszivattyú 
nem mûködik hidegindításkor.

Mûködtesse az elõadagoló gombot.

– Elektromos indítású gépeknél: Akkumulátor lemerült. Az akkumulátort a készülékkel együtt 
szállított töltõkészülékkel feltölteni.

A vezeték sérült. Ellenõrizni, hogy az elektromos vezeté-
kek rendben vannak-e.

A biztosíték meghibásodott. A hibás biztosítékok cseréjét szak-
mûhelyben végeztesse.

Szokatlan zörejek (csörömpölés, 
zörgés, zakatolás).

Csavarok, anyák vagy egyéb 
rögzítõelemek lazák.

Az alkatrészeket rögzíteni. 
Ha a zörejek megmaradnak: 
Keresse fel a szakmûhelyt.

Rázkódás, vibráció. A kések lazák A késeket rögzítõ csavarokat szak-
mûhelyben húzassa meg.

A kések hibásak. A késeket szakmûhelyben cserél-
tesse ki.

A kések kiegyensúlyozása nem 
megfelelõ.

A késeket szakmûhelyben cseréltesse 
ki vagy egyensúlyoztassa ki.

A motor rögzítse laza. A motort szakmûhelyben rögzíttesse.

A vágás nem tiszta vagy esik a fordulat-
szám.

A fû túl magas. Nagyobb vágásmagasságot állítson be, 
szükség szerint másodszor is nyírja 
le a füvet. 

Fû marad a talajon, vagy a fûgyüjtõ nem 
telik meg.

A fû túl nedves. Hagyja a pázsitot megszáradni.

A kidobó eltömõdött. Állítsa le a motort, az eltömõdést 
szüntesse meg. 

A kés életlen. A késeket szakmûhelyben cseréltesse 
ki vagy éleztesse meg. 

A motorteljesítmény nem 
elegendõ.

Gyakrabban nyírja a füvet, nagyobb 
vágásmagasságot állítson be.

A fûgyûjtõ megtelt. A motort állítsa le, a fûgyûjtõt ürítse ki. 

A fûgyûjtõ elszennyezõdött. Állítsa le a motort, a fûgyûjtõ szellõzõ-
réseit tisztítsa meg. 

Nem mûködik a kerékmeghajtó. Az ékszíj elszakadt vagy 
a meghajtó hibás.

A hibás alkatrészeket szakmûhelyben 
kicseréltetni.

Berántókötél/bowdenkábel 
szakadt.

A hibás alkatrészeket szakmûhelyben 
kicseréltetni.

Probléma Lehetséges ok(ok) Hibaelhárítás




