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Az alkatrészek ismertetése

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù

* Podle provedení

Popis dielov

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componentei

* În funcþie de execuþie

Opis delov

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova

* Ovisno o modelu

Fig. 1

1. Motor 10. Gázkar
2. Tartályzár 11. Fogantyúrúd
3. Indítófogantyú 12. EZ-Link™
4. Gyújtógyertya 13. Szár
5. Szívatókar * 14. Kaszafejburkolat
6. Szívatópumpa 15. Zsinórvágó penge
7. Levegõszûrõ-/ 16. Kaszafej

hangtompító-burkolat 17. Vágólap burkolattal
8. Vállheveder-tartó 18. Vállheveder
9. Gyújtáskapcsoló 19. Távtartó karmantyú

1. Silnik 9. Wył¹cznik zapłonu
2. Korek zbiornika paliwa 10. DŸwignia gazu
3. Uchwyt startera 11. Uchwyt urz¹dzenia
4. Œwieca zapłonowa 12. EZ-Link™
5. DŸwignia ssania (choke) * 13. Trzon (rurka)
6. Pompa ss¹ca 14. Osłona zespołu tn¹cego
7. Osłona filtra powietrza/ 15. Ostrze do przycinania ¿yłki

tłumika 16. Zespół tn¹cy
8. Mocowanie pasa do 17. No¿e z osłon¹

zawieszania 18. Pas do zawieszania 
urz¹dzenia na ramieniuurz¹dzenia na ramieniu

19. Opaska dystansowa

1. Motor 10. Páčka plynu
2. Uzávìr palivové nádrže 11. Øídítka
3. Startovací rukojeˆ 12. EZ-Link™
4. Zapalovací svíčka 13. Násada
5. Páčka sytiče (Choke) * 14. Kryt vyžínacího nástavce
6. Sací čerpadlo 15. Nùž ke zkrácení struny
7. Kryt vzduchového filtru/ 16. Vyžínací nástavec

tlumiče hluku 17. Vyžínací nùž s krytem
8. Držák ramenního popruhu 18. Ramenní popruh
9. Spínač zapalování 19. Rozperná manžeta

1. Motor 10. Páčka plynu
2. Uzáver palivovej nádrže 11. Držadlo
3. Štartovacia rukoväˆ 12. EZ-Link™
4. Zapa¾ovacia sviečka 13. Násada
5. Páčka sýtiča (Choke) * 14. Kryt vyžínacieho nástavca
6. Sacie čerpadlo 15. Nôž na skrátenie struny
7. Kryt vzduchového filtra/ 16. Vyžínací nástavec

tlmiča hluku 17. Vyžínací nôž s krytom
8. Držiak ramenného popruhu18. Ramenný popruh
9. Spínač zapa¾ovania 19. Rozperná manžeta

1. Motor 10. Maneta de acceleraþie
2. Capacul rezervorului 11. Ghidon
3. Mâner demaror 12. EZ-Link™
4. Bujie 13. Tijã
5. Manetã de şoc * 14. Apãrãtoarea dispozitivului 
6. Pompã de aspiraþie de tãiere
7. Capac filtru de aer/ 15. Lama de tãiat

Amortizor de zgomot 16. Dispozitiv de tãiere
8. Suport curea pentru umãr 17. Lama de tãiat cu apãrãtoare
9. Întrerupãtor de aprindere 18. Cureaua de umãr

19. Manşeta de distanþare

1. Motor 11. Balanca
2. Zapiralo rezervoarja 12. EZ-Link™
3. Ročaj zaganjalnika 13. Cevasti ročaj
4. Vžigalna svečka 14. Zaščitna plošča rezalnega 
5. Vzvod zračnega dušilca * nastavka
6. Sesalna črpalka 15. Rezilo za rezanje niti
7. Pokrov zračnega filtra/ 16. Rezalni nastavek

dušilca zvoka 17. Rezalno rezilo z zaščitno 
8. Nosilec naramnice ploščo
9. Vžigalno stikalo 18. Naramnica

10. Vzvod za plin 19. Distančna manšeta

1. Motor 10. Poluga gasa
2. Zapor pogonskog goriva 11. Hvatna šipka
3. Hvat startera 12. EZ-Link™
4. Svjećica za paljenje 13. Držak
5. Poluga čoka * 14. Pokriv članka za rezanje
6. Usisna crpka 15. Nitno rezno sječivo
7. Pokriv-zračni filtar/zvučni 16.Članak za rezanje

prigušivač 17. Rezno sječivo sa pokrivom
8. Držaljka ramenog remena 18. Rameno remenje
9. Sklopka za paljenje 19. Distanciona manšeta
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Az alkatrészek ismertetése – 1–4. ábra

Opis czêœci – rys. 1–4

Popis dílù – obr. 1–4

Popis dielov – obr. 1–4

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–4

Opis delov – Sl. 1–4

Opis dijelova – crt.1–4

 7
 7

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2.Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Închidere rapidã
4. Clemã mijlocie

1. Balanca 5. Spodnja objemka
2. Vijak 6. Matica
3. Zgornja objemka 7. Hitro zapiralo
4. Srednja objemka

1. Hvatna šipka 5. Donja stezaljka
2. Vijak 6. Matica
3. Gornja stezaljka 7. Brzi zapor
4. Središnja stezaljka
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Kiviteltõl függõen – 
Az alkatrészek ismertetése – 7–9. ábra

Wzale¿noœci od modelu – Opis czêœci – rys. 7–9

Podle provedení – Popis dílù – obr. 7–9

Pod¾a vyhotovenia – Popis dielov – obr. 7–9

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 7–9

Odvisno od izvedbe – Opis delov – Sl. 7–9

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 7–9

Fig. 10

1. EZ-Link™ 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

Q

O

P

N

TOS

N
R

P

1. EZ-Link™ 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. EZ-Link™ 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Otočný knoflík 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. EZ-Link™ 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Otočný gombík 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. EZ-Link™ 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Buton 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj

1. EZ-Link™ 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Gumb 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. EZ-Link™ 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Dugme 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb

P

N
O
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Az alkatrészek ismertetése – 10–13. ábra

Opis czêœci – rys. 10–13

Popis dílù – obr. 10–13

Popis dielov – obr. 10–13

Descrierea pieselor componente – Fig. 10–13

Opis delov – Sl. 10–13

Opis delov – Sl. 10–13

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Nyomótárcsa

Q

T

U

S R

Q

NM

V

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie 
tn¹cego na dr¹¿ekzabezpieczaj¹cy 

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿y
6. Korpus wałka napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák nože
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 5. Hnací hriade¾
nástavca 6. Teleso hnacieho hriade¾a

2. Skrutky 7. Výrez pre blokovaciu tyčku
3. Upevnenie plechového 8. Otvor puzdra hriade¾a

krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovacia tyčka 10. Držiak noža

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit 
de tãiere de antrenare

2.Şuruburi 7.Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui 
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suportul lamei

1. Zaščitna pločevina 6. Ohišje pogonske gredi
rezalnega nastavka 7. Reža za varnostno palico

2. Vijaki 8. Odprtina na puši gredi
3. Pritrditev zaščitne pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezila
5. Pogonska gred

1. Zaštitni lim članka 6. Kućište pogonske osovine
za rezanje 7. Prorez sigurnosne šipke

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9.Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držaljka sječiva
5. Pogonska osovina
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Az alkatrészek ismertetése – 14–16. ábra

Opis czêœci – Rys. 14–16

Popis dílù – obr. 14–16

Popis dielov – obr. 14–16

Descrierea pieselor componente – Fig. 14–16

Opis delov – Sl. 14–16

Opis dijelova – crt. 14–16

P

Q

R

O
N

1. Anya 4. Biztosítórúd
2. Nyomótárcsa 5. Meghajtótengely-ház
3. Vágólap

1. Nakrêtka 4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy
2. Uchwyt no¿y 5. Wałek napêdowy
3. No¿e (tarcza) .

1. Matice 4. Blokovací tyčka
2. Držák nože 5. Tìleso hnacího høídele
3. Vyžínací nùž

1. Matica 4. Blokovacia tyčka
2. Držiak noža 5. Teleso hnacieho hriade¾a
3. Vyžínací nôž

1. Piuliþã 4. Tijã de siguranþã
2. Suportul lamei 5. Arbore de acþionare
3. Lamã de tãiere  

1. Matica 4. Varnostna palica
2. Držalo rezila 5. Ohišje pogonske gredi
3. Rezalno rezilo

1. Matica 4. Sigurnosna šipka
2. Držaljka sječiva 5. Kućište pogonske osovine
3. Rezno sječivo 8. Osovinski utični otvor
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Az alkatrészek ismertetése – 17–19. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – Rys. 17–19

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 17–19

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 17–19

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – Fig. 17–19

* În funcþie de execuþie

Opis delov – Sl. 17–19

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 17–19

* Ovisno o modelu

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3) *
2. Gázkarrögzítõ 7. Szívatókar *
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) * 9. Indítókötél
5. Fél szívató, köztes 

helyzet (2) *

Q

T

R

U

S

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3) *
2. Blokada dŸwigni gazu 7. DŸwignia ssania choke *
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) * 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) *

1. Páčka plynu 5. Mezipoloha poloviční sytič 
2. Aretace páčky plynu (Choke) (2) *
3. Spínač zapalování 6. Provozní poloha (3) *
4. Poloha plný sytič (Choke) (1) * 7. Páčka sytiče (Choke) *

8. Sací čerpadlo
9. Startovací lanko

1. Páčka plynu 5. Medzipoloha polovičný 
2. Aretácia páčky plynu sýtič (Choke) (2) *
3. Spínač zapa¾ovania 6. Prevádzková poloha (3) *
4. Poloha plný sýtič 7. Páčka sýtiča (Choke) *

(Choke) (1) * 8. Sacie čerpadlo
9. Štartovacie lanko

1. Maneta de acceleraþie 5. Poziþie de şoc parþial (2) *
2. Stabilizator al  manetei 6. Poziþie de funcþionare (3) *

de acceleraþie 7. Maneta de şoc *
3. Întrerupãtor de aprindere 8. Pompã de aspiraþie
4. Poziþie de şoc maxim (1) * 9. Cablul demarorului

1. Ročica za plin 5. Srednji vmesni položaj
2. Zapora ročice za plin zračnega dušilca (2) *
3. Vžigalno stikal 6. Delovni položaj (3) *
4. Maksimalen položaj 7. Vzvod zračnega dušilca *

zračnega dušilca (1) * 8. Sesalna črpalka
9. Zagonska vrv

1. Poluga gasa 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas 7. Poluga čoka *
3. Sklopka za paljenje 8. Usisna crpka
4. Puni položaj čoka (1) * 9. Uže startera
5. «Polu-čok» 

međupoložaj (2) *
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Az alkatrészek ismertetése – 24–26. ábra

Opis czêœci – rys. 24–26

Popis dílù – obr. 24–26

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

R
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Popis dielov – obr. 24–26

Descrierea pieselor componente – Fig. 24–26

Opis delov – Sl. 24–26

Opis dijelova – crt. 24–26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

1. Cievkové puzdro 4.�ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

1. Ohišje tuljave 4. Pritisni gumb
2. Vzmet 5. Pritrdilni zobje
3. Tuljava

1. Kućište svitka 4. Tipno dugme
2. Opruga 5. Uglavni zupci
3. Svitak

OO

N

P
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Az alkatrészek ismertetése – 31–32. ábra

* Kiviteltõl függõen

Opis czêœci – rys. 31–32

G Zale¿nie od modelu

Popis dílù – obr. 31–32

* Podle provedení

Popis dielov – obr. 31–32

* Pod¾a vyhotovenia

Descrierea pieselor componente – Fig. 31–32

* În funcþie de execuþie

Opis delov – Sl. 31–32

* Odvisno od izvedbe

Opis dijelova – crt. 31–32

* Ovisno o modelu

Fig. 33 Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Az alkatrészek ismertetése – 36–37. ábra

Opis czêœci – rys. 36–37

Popis dílù – obr. 36–37

Popis dielov – obr. 36–37

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–37

Opis delov – Sl. 36–37

Opis dijelova – crt. 36–37

1. Szívatókar * 3. Levegõszûrõ
2. Csavar

1. DŸwignia ssania choke * 3. Filtr powietrza
2. Œruba

1. Páčka sytiče (Choke) * 3. Vzduchový filtr
2. Šroub

1. Páčka sýtiča (Choke) * 3. Vzduchový filter
2. Skrutka

1. Manetã de şoc * 3. Filtru de aer
2.Şurub

1. Vzvod zračnega dušilca * 3. Zračni filter
2. Vijak

1. Poluga čoka * 3. Zračni filtar
2. Vijak

1. Üresjárati fordulatszám 2. Gyújtógyertya
szabályozó

1. Regulator liczby obrotów 2. Œwieca zapłonowa
biegu jałowego

1. Regulátor volnobìžných 2. Zapalovací svíčka
otáček

1. Regulátor vo¾nobežných 2. Zapa¾ovacia sviečka
otáčok

1. regulator de turaþie pentru 2. bujie
mers în gol

1. Regulator števila vrtljajev 2. Vžigalna svečka
pri prostem teku

1. Regulator brzine vrtnje 2. Svjećica za paljenje
u praznom hodu

NN

0,63 mm

 2
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A gépe típustábláján található összes adatot írja be az alábbi 
mezõbe.

A típustáblát a motor közelében találja. 

Ezek az adatok nagyon fontosak a gép pótalkatrészeinek 
megrendeléséhez szükséges késõbbi azonosítás érdekében 
és a vevõszolgálat számára.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

A GÉP HELYES HASZNÁLATA
Ez a gép a következõ felhasználásokra alkalmas

– ebben a kezelési útmutatóban megadott leírásoknak 
és biztonsági utasításoknak megfelelõ használatra,

– házi és szabadidõ kertben való használatra,
– pázsitszegélyek és kisebb vagy nehezen hozzáférhetõ 

(pl. bokrok alatti) füves területek kaszálására,
– valamint vadnövények, bokrok és bozótok vágására.
Ezeken túlmenõ használatra ez a gép nem engedélyezett. 
A felhasználó felel minden kárért, melyet harmadik személynek 
vagy azok tulajdonán okoz.

A gépet csak a gyártó által kiszállított és elõírt mûszaki 
állapotban üzemeltesse.

A gépen eszközölt önkényes változtatások kizárják a gyártó 
felelõsségét az ezekbõl eredõ károkért.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ÜZEMELTETÉS ELÕTT OLVASSON 
EL MINDEN UTASÍTÁST

Gondosan olvassa végig ezeket az utasításokat. 
Ismerkedjen meg a gép kezelésével és alkalmazásával.
Ne használja ezt a gépet, amennyiben fáradt vagy beteg, 
vagy ha alkohol, drogok illetve gyógyszerek hatása alatt áll.
Gyerekek és 16 év alatti fiatalkorúak nem használhatják ezt 
a gépet.
Mielõtt használja, ellenõrizze a gépet. Cserélje ki a sérült 
alkatrészeket. Ellenõrizze, hogy az üzemanyag nem folyt-
e ki. Bizonyosodjék meg arról, hogy az összes kötõelem 
fel van szerelve és rögzítve van. A repedezett, lepattogzott 
vagy egyéb módon sérült kaszafejalkatrészeket cserélje 
ki. Bizonyosodjék meg arról, hogy a kaszafej 
elõírásszerûen van felszerelve és megfelelõen rögzítve van. 
Bizonyosodjék meg arról, hogy a kaszafej védõburkolata 
elõírásszerûen van felerõsítve és az ajánlott helyzetben 
található. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül 
hagyása a kezelõ és a körülállók sérüléseit és a gép 
megrongálódását okozhatják.
Eredeti, 2,41 mm átmérõjû zsinórokat használjon csere 
esetén. Sose használjon fémerõsítésû zsinórt, huzalt, 
láncot, kötelet vagy hasonlót. Ezek elszakadhatnak és 
veszélyes lövedékekké válhatnak.
Mindig legyen tudatában a fej, a kezek és lábak 
sérülésveszélyének.
Nyomja meg a gázkart. Annak automatikusan nulla 
helyzetbe kell visszatérni. A gép üzemeltetése elõtt végezze 
el az összes beállítást vagy javítást.

A vágási területet minden használat elõtt tisztítsa meg. 
Távolítsa el az összes olyan tárgyat, mint a kövek, 
üvegtörmelékek, szögek, huzalok vagy zsinór, amelyek 
kirepülhetnek, vagy amelyeket a kaszafej összekuszálhat. 
Távolítsa el a gyermekeket, körülállókat és állatokat 
a területrõl. Legalább 15 m-es körzetben tartsa távol 
a gyermekeket, körülállókat és állatokat; a körülállókra még 
mindig kockázatot jelent, hogy a kirepülõ tárgyak eltalálják 
õket. A körülállók viseljenek védõszemüveget. Amennyiben 
személy közeledik, azonnal állítsa le a motort és a 
kaszafejet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
A BENZINÜZEMÛ FÛNYÍRÓK RÉSZÉRE
VIGYÁZAT: a benzin fokozottan tûzveszélyes, és a gõzei 
meggyújtáskor felrobbanhatnak. Tegye meg az alábbi 
óvintézkedéseket:

A benzint csak külön erre tervezett és engedélyezett 
tartályokban tárolja.
A kiöntött benzinnek ne adjon gyulladási lehetõséget. 
Csak akkor indítsa el a motort, ha a benzingõzök eltávoztak.
Tankolás elõtt mindig állítsa le a motort és hagyja lehûlni. 
Sose távolítsa el a tartályzárat, és sose töltse fel a tartályt, 
amíg a motor forró. Sose használja a gépet a tartályzár fix 
felcsavarása nélkül. A tartályzárat lassan csavarja le, hogy 
a tartályban levõ nyomást lassan csökkentse.
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Tiszta, jól szellõztetett környezetben, a szabadban keverje 
be a benzint, ahol nincs szikra vagy láng. Csak lassan 
csavarja ki a tartályzárat, miután a motort leállította. 
Ne dohányozzon, miközben a benzint keveri vagy feltölti. 
A kiöntött benzint azonnal törölje le a géprõl.
Legalább 10 m-re vigye el a gépet a feltöltés helyétõl, 
mielõtt a motort beindítja. Ne dohányozzon, és ügyeljen 
arra, hogy környezetében ne keletkezzen szikra ill. ne 
használjanak és nyílt lángot, miközben a benzint feltölti 
vagy a gépet használja.

AZ ÜZEMELTETÉS KÖZBEN
Sose indítsa el a gépet és sose hagyja járni, amennyiben 
zárt helységben vagy épületben tartózkodik. 
A kipufogógázok belégzése halálos lehet. 
Csak a szabadban használja a gépet.
Viseljen védõszemüveget és hallásvédõt, ha a gépet 
használja. Poros munka során viseljen arc- vagy porvédõt. 
Hosszú ujjú ing viselése ajánlott.
Viseljen vastag, hosszú nadrágot, csizmát és kesztyût. 
Ne viseljen könnyû öltözetet, rövidnadrágot, szandált 
és ne járjon mezítláb. Haját a válla fölé tûzze fel.
A kaszafej védõlemeze legyen mindig felerõsítve, 
amennyiben a gépet fûnyíróként használja. Mindkét 
nyírózsinór legyen kihúzva az üzemeltetéshez és megfelelõ 
zsinórt helyezzen be. A nyírózsinórt ne húzza a védõlemez 
végén túl.
A gépnek tengelykapcsolója van. A kaszafej üresjáratban 
leáll. Amennyiben nem áll le, akkor állíttassa be a gépet 
egy mûszerésszel a kereskedelmi partnerénél.
Állítsa be a fogantyúrudat az Ön magasságának 
megfelelõen, hogy a gép jól álljon kezéhez.
Ne érintse meg a gép kaszafejét.
A gépet csak nappali fényben vagy megfelelõ mesterséges 
megvilágítás esetén használja.
Kerülje el a téves beindítást. Legyen kész a gép kezelésére, 
ha meghúzza az indítózsinórt. A kezelõ és a gép indításkor 
stabil helyzetben legyen. Vegye figyelembe a 19. ábrát és 
az indításra/leállításra vonatkozó utasításokat.
A gépet csak az elõirányzott célra használja.
Ne nyúljon a géppel túl távolra. Mindig maradjon 
biztonságos helyzetben és egyensúlyban.

Üzemeltetés közben folyamatosan mindkét kezével erõsen 
tartsa a gépet. A fogantyúrúd mindkét végét tartsa mindig 
erõsen.
Az üzemeltetés során mindig használja a vállhevedert.
Az összes mozgó alkatrésztõl tartsa távol kezeit, arcát 
és lábait. Ne érintse meg a kaszafejet, amíg az forog, 
és ne is próbálja meg azt leállítani.
Ne nyúljon hozzá a motorhoz és a hangtompítóhoz. 
Ezek az alkatrészek használat közben nagyon forrók. 
Még rövid ideig a kikapcsolás után is forrók maradnak.
Ne járassa gyorsabban a motort annál, mint ami a vágáshoz 
vagy fûnyíráshoz szükséges. Ne járassa motort magas 
fordulatszámon, ha nem vág vele.
Mindig állítsa le a motort, ha a vágás elhúzódik, 
vagy Ön egyik helyrõl a másikra megy.
Amennyiben idegen testet érint vagy elakad abban, 
úgy azonnal állítsa le a motort és ellenõrizze, hogy nem 
keletkeztek-e károk. Sohase használja a gépet laza vagy 
sérült alkatrészekkel.
Állítsa meg és kapcsolja ki a motort a karbantartás, javítás 
elvégzéséhez vagy a kaszafej és egyéb vágószerszámok 
cseréjéhez.
Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon. Ezeket 
az alkatrészeket a kereskedelmi partnerénél kaphatja meg.
Sohase használjon olyan alkatrészeket, tartozékokat vagy 
vágószerszámokat, amelyek nem engedélyezettek ehhez 
a géphez. Ezek a kezelõ komoly sérüléseit és a gépben 
keletkezõ károkat vonhatják maguk után. Ezenkívül 
a garanciája érvénytelenné válik.
Tartsa tisztán a gépet és ügyeljen arra, hogy 
növénymaradványok vagy egyéb tárgyak ne halmozódjanak 
fel a kaszafej és a védõlemez között.
A tûzveszély csökkentése érdekében, kérjük, cserélje 
ki a hibás hangtompítót és szikrafogót, és tisztítsa meg 
a motort és a hangtompítót fûtõl, levelektõl, a túlságosan 
sok piszoktól és koromrétegtõl.
Minden javítást kizárólag szakmûhelyben végeztessen el.

Üzemeltetési idõpont
Vegye figyelembe a nemzeti/kommunális elõírásokat az 
üzemeltetési idõpont szempontjából (adott esetben 
érdeklõdjön az ezért felelõs hivatalban).
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ÜZEMELTETÉS VÁGÓLAPPAL
Kérjük, hogy a gép üzemeltetése elõtt pontosan olvassa 
el az összes biztonsági utasítást.
A fogantyúrúd mindig a kezelõ és a kaszafej között legyen.
SOHASE vágjon vágólappal a talajfelszín fölött 75 cm-es 
vagy ennél nagyobb magasságban.
Visszalökés léphet fel, amennyiben a forgó penge egy olyan 
tárgyhoz ér, amely nem vágható el azonnal. A reakcióerõ 
elég erõs lehet ahhoz, hogy a gépet és/vagy a kezelõt 
bármely irányba ellökje, és adott esetben az elveszítse 
az ellenõrzést a gép fölött. Figyelmeztetés nélkül léphet 
fel visszalökés, ha a penge beakad, beszorul vagy 
leblokkol. Ez könnyen megtörténhet olyan területen, 
ahol a vágandó anyag nehezen látható.
Ne vágjon a bozótvágó késsel 12,7 mm-nél vastagabb 
bozótot. Ellenkezõ esetben erõs visszalökések léphetnek 
fel.
Ne próbálja megérinteni vagy megállítani a pengét, 
miközben az forog.
A még forgó penge sérüléseket okozhat a motor leállítása 
vagy a gázkar elengedése után is. Tartsa erõsen a gépet, 
amíg a penge teljesen meg nem áll.
Ne járassa a motort magas fordulatszámon, ha nem vág 
vele.
Amennyiben idegen testet érint vagy elakad abban, 
úgy azonnal állítsa le a motort és ellenõrizze, hogy nem 
keletkeztek-e károk. Javíttassa ki a sérüléseket, mielõtt 
a gépet újból használja. Ne használja a gépet elhajlott, 
repedezett vagy életlen pengével. Az elhajlott, 
megvetemedett, repedezett vagy törött pengéket dobja ki.
Ne köszörülje a vágólapot. A köszörült pengecsúcsok az 
üzemeltetés során letörhetnek. Ennek komoly sérülések 
lehetnek a következményei. Cserélje ki a vágólapot.

Szokatlanul erõs rezgések esetén AZONNAL kapcsolja 
ki a motort. A rezgések problémákat jeleznek. Alaposan 
ellenõrizze az egyes csapszegeket, anyákat vagy egyéb 
sérüléseket, mielõtt újra dolgozik. Amennyiben szükséges, 
javítsa meg vagy cserélje ki az érintett alkatrészeket.

AZ ÜZEMELTETÉS UTÁN
Háztartási tisztítószerrel tisztítsa meg a vágólapokat, 
hogy minden maradványt eltávolítson. Olajozza be 
a pengét gépolajjal, hogy védje a rozsdától.
Jól tárolja le és zárja el a vágólapokat, hogy a pengét 
védje a sérülésektõl vagy az illetéktelen használattól.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Amíg benzin van a tartályban, sohase tárolja a gépet olyan 
épületben, ahol a gõzök szikrával vagy nyílt lánggal 
érintkezhetnek.
Szállítás vagy tárolás elõtt hagyja kihûlni a motort. 
A szállításhoz jól rögzítse ki a gépet.
A gépet száraz, lezárt vagy magas helyen tárolja, hogy 
az illetéktelen használatot vagy a sérüléseket elkerülje. 
Tartsa távol a gépet gyermekektõl.
Sohase locsolja vagy öntse le a gépet vízzel vagy egyéb 
folyadékokkal. Tartsa szárazon, tisztán és pormentesen 
a fogantyúrudat. Minden használat után tisztítsa meg, vegye 
figyelembe a tisztításra és tárolásra vonatkozó utasításokat.
Õrizze meg ezt a kezelési utasítást. Olvassa gyakran 
és használja más kezelõk betanítására. Amennyiben 
valakinek kölcsönadja ezt a gépet, úgy adja kölcsön ezt 
a kezelési utasítást is.

JÓL ÕRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST

0063_C_0063G07.book  Seite 15  Mittwoch, 21. November 2007  11:22 11



NS

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

BIZTONSÁGI- ÉS NEMZETKÖZI SZIMBÓLUMOK
Ez a kezelési utasítás ismerteti azokat a biztonsági- és nemzetközi szimbólumokat és piktogramokat, amelyek ezen a gépen 
elõfordulhatnak. Olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy megismerkedjen az összes biztonsági-, szerelési-, üzemeltetési- és javítási 
utasítással.

SZIMBÓLUM JELENTÉS

BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETÕ SZIMBÓLUM
Veszélyt, figyelmeztetést vagy elõvigyázatossági okot jeleznek. Egyéb szimbólumokkal vagy piktogramokkal együtt 
használhatók.
 

A KEZELÉSI UTASÍTÁS ELOLVASÁSA
Az üzemeltetési elõírások és óvintézkedések be nem tartásának komoly sérülések lehetnek a következményei.
A gép elindítása vagy üzemeltetése elõtt olvassa el a kezelési utasítást.

VÉDÕSZEMÜVEG ÉS FÜLVÉDÕ VISELÉSE
FIGYELEM: a kirepülõ tárgyak súlyos szemsérüléseket és a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat. 
A gép üzemeltetése során viseljen védõszemüveget és fülvédõt.

FEJVÉDÕ VISELÉSE
FIGYELEM: a leesõ tárgyak súlyos fejsérüléseket okozhatnak. A gép üzemeltetése során viseljen fejvédõt.
   

KÖRÜLÁLLÓK TÁVOL TARTÁSA
FIGYELEM: minden körülállót, különösen a gyermekeket, továbbá a háziállatokat legalább 15 m-re távol kell tartani 
a munkaterülettõl.
   

BENZIN
A benzinkeverékhez mindig tiszta és friss ólommentes benzint használjon.

OLAJ
A benzinkeverékhez csak a kezelési utasítás szerint engedélyezett olajat használjon.

A KIREPÜLÕ TÁRGYAK ÉS FORGÓ GÉPRÉSZEK SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK
FIGYELEM:=ne használja a gépet, ha a kaszafej védõburkolata nincs helyesen felszerelve. 
Tartsa magát távol a forgó zsinórtól és vágólaptól.
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SZIMBÓLUM JELENTÉS

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
BE / START / ÜZEMELTETÉS

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
KI vagy STOP

FIGYELMEZTETÉS FORRÓ FELÜLETRE
Ne érintse meg a forró hangtompítót, hajtómûvet vagy hengert. Megégetheti magát. 
Ezek az alkatrészek az üzemeltetés révén rendkívül forróvá válnak, és rövid ideig még a gép leállítása után is forrók 
maradnak.
 

ÉLES PENGE
FIGYELEM: éles penge a védõburkolaton, valamint éles vágólap. A komoly sérülések elkerülése érdekében ne érintse 
meg a pengét.
   

SZÍVATÓ BEÁLLÍTÁSA
1 • TELJES SZÍVATÓ indítási helyzet.

2 • FÉL SZÍVATÓ köztes helyzet.

3 • Üzemi helyzet.

MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM
Ne járassa a gépet a maximális fordulatszámnál nagyobb fordulattal.

LÁBVÉDÕ ÉS KESZTYÛ VISELÉSE
A gép üzemeltetése során viseljen strapabíró csizmát és munkakesztyût.

I
0
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A FOGANTYÚRÚD FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA
1. Helyezze a fogantyúrudat a felsõ és középsõ szorító közé 

(1. ábra).
2. Fogja össze a három alkatrészt, és a négy (4) csavart a felsõ 

szorítón keresztül csavarja be a középsõ szorítóba.
MEGJEGYZÉS: a felsõ és középsõ szorító furatai csak 

elõírásszerû szerelés esetén illeszkednek egymáshoz.
3. A szorítókat és a fogantyúrudat a csõtengelyen keresztül 

fogja hozzá az alsó szorítóhoz.
4. Az alsó szorító mélyedéseiben egy ujjal tartsa meg a hatlapú 

anyák mindegyikét. A csavarokat egy nagy 
keresztcsavarhúzó segítségével részben csavarja be. 
A csavarokat csak akkor húzza meg, ha a fogantyúrudat 
megfelelõen beállította.

5. Tartsa a gépet üzemi helyzetben (20. ábra) és hozza 
a fogantyúrudat olyan állásba, amely az Ön számára 
a legjobb fogást teszi lehetõvé.

6. Egyenletesen húzza meg a csavarokat a tartóban 
mindaddig, amíg a fogantyúrudat erõsen nem tartják.

A VÁLLHEVEDER FELERÕSÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA
1. A hevedert húzza át a csaton (3. ábra).
2. A vállhevedert vegye át a fején, és a párnázást helyezze 

a vállára.
3. A vállheveder gyorszárját kapcsolja be a fémtartóba 

(4. ábra). A hevedert állítsa be kényelmes hosszúságúra. 

AZ EZ-LINK™ RENDSZER HASZNÁLATA
MEGJEGYZÉS: a vágószerszámok felszerelésének és 

leszerelésének megkönnyítése céljából tegye a gépet 
földre vagy munkapadra.

A kaszafej vagy egyéb vágószerszámok leszerelése
1. A vágószerszám leoldásához forgassa balra a csavaros 

szorítót (7. ábra).
2. Nyomja meg és tartsa bent a kioldógombot (7. ábra).
3. Jól tartsa meg a felsõ csõtengelyt, és a kaszafejet vagy 

egyéb vágószerszámot egyenesen húzza ki az EZ-Link™ 
tengelykapcsolóból (8. ábra).

A kaszafej felszerelése
1. A vágószerszám leoldásához forgassa balra a csavaros 

szorítót (7. ábra).
2. Jól tartsa meg a vágószerszámot és egyenesen csúsztassa 

bele az EZ-Link™ tengelykapcsolóba (8. ábra).
MEGJEGYZÉS: a kioldógomb központosítása a vezetõvájattal 

könnyebbé teszi a beszerelést (7. ábra).
3. A rögzítéshez forgassa jobbra a csavaros szorítót (9. ábra). 

Üzemeltetés elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a csavaros 
szorító szilárdan áll.

A KASZAFEJ VÉDÕLEMEZÉNEK 
ELTÁVOLÍTÁSA ÉS FELSZERELÉSE
Amennyiben a gépet bozótvágóként (vágólappal) használja, 
a kaszafej védõlemezét el kell távolítani.

Távolítsa el a kaszafej védõlemezét a védõlemeztartóról azáltal, 
hogy a három (3) csavart egy lapos csavarhúzó segítségével 
eltávolítja (10. ábra). Az alkatrészeket késõbbi használat 
érdekében õrizze meg.

Amennyiben a gépet fûnyíróként használja, a kaszafej 
védõlemezét fel kell szerelni.

Szerelje fel a kaszafej védõlemezét a védõlemeztartóra azáltal, 
hogy a három (3) csavart egy lapos csavarhúzó segítségével 
becsavarja. A csavarokat húzza meg erõsen (10. ábra).

A KASZAFEJ LEVÉTELE ÉS A VÁGÓLAP 
FELSZERELÉSE
MEGJEGYZÉS:=a vágólap vagy a kaszafej felszerelésének 

és leszerelésének egyszerûbbé tételéhez tegye a gépet 
földre vagy munkapadra.

A kaszafej leszerelése
1. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (11. ábra).

2. A biztosítórudat a gép szára (csõtengelye) mellé szorítva 
tartsa meg helyzetében (12. ábra).

3. Miközben a biztosítórudat tartja, távolítsa el a kaszafejet 
azáltal, hogy az óramutató járásával megegyezõ irányban 
lecsavarja a meghajtótengelyrõl (13. ábra). A kaszafejet 
õrizze meg késõbbi használat érdekében.
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A vágólap felszerelése
4. Távolítsa el a kaszafej védõlemezét. Lásd a kaszafej 

védõlemezének eltávolítása és felszerelése bekezdést.
5. Helyezze fel a vágólapot a meghajtótengelyre (14. ábra).
6. Központosítsa a vágólapot a meghajtótengely házán 

(14. ábra).
7. Bizonyosodjék meg arról, hogy a vágólap központos 

és a meghajtótengely házához viszonyítva síkban áll.
8. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (11. ábra).

9. A nyomótárcsát és anyát helyezze a meghajtótengelyre 
(14. ábra). Ellenõrizze, hogy a penge elõírásszerûen van-
e felszerelve.

10. Az "óramutató járásával ellentétes irányban" húzza meg 
az anyát, miközben a biztosítórudat tartja (15. ábra). – 
Meghúzási nyomaték 37 Nm –
Amennyiben nem rendelkezik nyomatékkulccsal, forgassa 
az anyát a nyomótárcsa ellenében mindaddig, amíg 
az szilárdan nem ül a tengelyperselyen. Ellenõrizze, hogy 
a penge elõírásszerûen van-e felszerelve és azután 
forgassa tovább az anyát 1/4–1/2 fordulattal az "óramutató 
járásával ellentétes irányban" (15. ábra).

11. Vegye ki a biztosítórudat a biztosítórúd nyílásából.

A VÁGÓLAP LEVÉTELE ÉS 
A KASZAFEJ FELSZERELÉSE
A vágólap leszerelése
1. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (11. ábra).

2. A biztosítórudat a gép szára (csõtengelye) mellé szorítva 
tartsa meg helyzetében (12. ábra).

3. Miközben tartja a biztosítórudat, lazítsa meg a pengén 
az anyát azáltal, hogy csavarkulcs vagy dugókulcs 
segítségével az óramutató járásával megegyezõ irányban 
forgatja (16. ábra).

4. Vegye le az anyát, a nyomótárcsát és a pengét. 
Biztonságos helyen õrizze meg együtt az anyát és a pengét 
késõbbi használat érdekében. Gyermekek számára 
hozzáférhetetlen helyen õrizze ezeket.

A kaszafej felszerelése
5. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (11. ábra). Helyezze fel a nyomótárcsát 
a meghajtótengelyre lapos felületével a meghajtótengely 
háza felé (13. ábra). Forgassa a kaszafejet az óramutató 
járásával ellentétes irányban a meghajtótengelyen. 
Húzza meg erõsen.

MEGJEGYZÉS:=a nyomótárcsát az ábrázolt helyzetben kell 
a meghajtótengelyre felszerelni annak érdekében, hogy 
a kaszafej elõírásszerûen mûködjön.

6. Vegye ki a biztosítórudat.
7. Szerelje fel a kaszafej védõlemezét. Lásd a kaszafej 

védõlemezének eltávolítása és felszerelése bekezdést.
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OM

OLAJ- ÉS ÜZEMANYAG-AJÁNLÁSOK

OLAJMINÕSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
Csak minõségi olajat használjon, mégpedig kétütemû, 
léghûtéses motorokhoz ajánlott API TC (TSC-3) minõségi 
osztályút. A kétütemû motorok számára készült olajat utasítás 
szerinti tartályban keverje össze, 1:40 (2,5 %).

BENZINMINÕSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
Mindig tiszta, friss ólommentes benzint használjon. 

AZ OLAJ ÉS BENZIN ÖSSZEKEVERÉSÉRE 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
A gép rendellenes járásának régi és/vagy helytelenül 
összekevert üzemanyag a fõ oka. Csak tiszta, friss ólommentes 
benzint használjon. Pontosan tartsa be a helyes benzin/olaj 
keverékre vonatkozó utasításokat.

Elõírásszerû keveréket kétütemû motorolajból és ólommentes 
benzinbõl, 1:40 (2,5 %) készítsen. Ne közvetlenül 
az üzemanyagtartályban végezze a keverést.

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A MOTOR INDÍTÁSA
MEGJEGYZÉS: a motor az Advanced Starting Technology™ 

rendszert (rugóval segített indítási folyamat) használja, 
miközben az indítás során az energiafogyasztás lényegesen 
csökken. Mindaddig húzogassa az indítókötelet, amíg 
a motor önállóan (rugóval támogatva) elindul. Nem 
szükséges hevesen rángatni az indítókötelet – nincs erõs 
ellenállás húzáskor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 
indítási módszer teljesen eltér (és sokkal könnyebb) az Ön 
által megszokottól. 

1. Keverje össze a benzint (Otto-motor üzemanyag) olajjal. 
A tartályt töltse fel keverékkel. Lásd az olaj és benzin 
összekeverésére vonatkozó utasításokat.

2. Állítsa a kapcsolót BE pozícióba [I] (17. ábra).

TIPP: a gép indításakor, amennyiben hosszabb ideig 
nem használta (vagy vadonatúj, vagy nehezen 
indítható), nyomja meg a szívatópumpát 20-szor. 

3. Lassan és teljesen nyomja be 10-szer a szívatópumpát. 
Az üzemanyagnak meg kell jelenni a pumpában (18. ábra). 
Ellenkezõ esetben nyomja meg újra háromszor, vagy tartsa 
nyomva mindaddig, amíg az üzemanyag megjelenik.

Szívatókarral ellátott gépeknél
4. A szívatókar N-es pozícióban (18. ábra).

TIPP: megjegyzés: ügyeljen arra, hogy az indító 
beugorjon az (1) pozícióba.

5. A gép a talajon, mûködtesse a gázkart, és a kapcsolókart 
tartsa lenyomva. Húzza meg háromszor az indítókötelet 
(19. ábra). 

6. A szívatókar 2-es pozícióban (18. ábra).
7. Kontrollált és folyamatos mozgással húzza meg az 

indítókötelet 1-5 alkalommal a motor beindításához 
(19. ábra).

8. Nyomja meg a gázkart, hogy a motor 15–30 másodperc 
alatt felmelegedjen. 

MEGJEGYZÉS:=alacsony hõmérséklet esetén a motornak 
hosszabb idõre van szüksége a felmelegedéshez 
és a maximális sebesség eléréséhez.

MEGJEGYZÉS: a gép akkor melegedett fel megfelelõen, 
ha a motor késedelem nélkül gyorsul.

9. Amikor a motor felmelegedett, állítsa a szívatókart 3-as 
pozícióba (18. ábra). A gép ekkor üzemkész.

AMENNYIBEN... a motor akadozik, állítsa vissza a szívatókart 
2-es pozícióba (18. ábra) és hagyja tovább felmelegedni.

AMENNYIBEN... a motor nem indul be, ismételje meg 
a 3 – 7 lépéseket.

AMENNYIBEN... Nem szükséges a szívatót használni forró 
motor indításakor. Állítsa a kapcsolót BE pozícióba [I] és 
a szívatókart 2-es pozícióba.

AMENNYIBEN... A szívatókart állítsa 3-as pozícióba, ha az 
indítási kísérletkor a motor megszívta magát. Nyomja meg 
a gázkart. Rántsa meg erõsen az indítókötelet. A motor 
3 (három) – 8 (nyolc) kísérlet után el kell, hogy induljon.

Szívatókar nélküli gépeknél
4. Kontrollált és folyamatos mozgással húzza meg 

az indítókötelet, míg a motor el nem indul (19. ábra).
MEGJEGYZÉS: Az indítási folyamatnál nem szabad 
mûködtetni a gázkart.

5. A motor indítása után várjon 10–15 másodpercet, mielõtt 
mûködtetné a gázkart.

AMENNYIBEN... nem indul be a motor, ismételje meg az 
indítási folyamatot.

MOTOR MEGÁLLÍTÁSA
1. Vegye le a kezét a gázkarról (17. ábra). Hagyja a motort 

üresjáratban kihûlni.
2. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót STOP (O) pozícióba 

(17. ábra).
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KEZELÉSI UTASÍTÁS

A FÛNYÍRÓ MEGFOGÁSA
Mielõtt használja a gépet, álljon üzemeltetési helyzetbe 
(20. ábra). Ellenõrizze a következõket:

A kezelõ védõszemüveget és megfelelõ ruházatot visel.
A vállheveder megfelelõ magasságba van beállítva.
A fogantyúrúd úgy van beállítva, hogy kézzel meg tudja fogni 
anélkül, hogy a karjait ki kellene nyújtani.
A gép derékmagasság alatt van.
A kaszafejet párhuzamosan tartsa a talajhoz képest, hogy 
a vágandó növények könnyen elérhetõk legyenek anélkül, 
hogy elõre kellene hajolni.

A NYÍRÓZSINÓR HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A kaszafej pillanatindító gombjának segítségével a motor 
leállítása nélkül szabaddá tehetõ a nyírózsinór. Abból a célból, 
hogy több zsinórt tegyen szabaddá, könnyedén ütköztesse 
a kaszafejet a talajhoz (21. ábra), miközben a fûnyírót nagyobb 
sebességgel járatja.

MEGJEGYZÉS:=a nyírózsinór mindig maximális hosszúságú 
legyen. A zsinór szabaddá tétele annál nehezebb, minél 
rövidebb a nyírózsinór.

A fej minden egyes ütköztetésekor mintegy 25 mm nyírózsinór 
válik szabaddá. A kaszafej védõlemezén elhelyezett penge 
vágja vissza a zsinórt a megfelelõ hosszúságra, amennyiben túl 
sok zsinór vált szabaddá. Az a legjobb, ha a pillanatindító 
gombot csupán a talajhoz vagy keményebb földfelülethez 
ütközteti. Amennyiben a nyírózsinórt magas fûben próbálja 
szabaddá tenni, lefojthatja a motort. Mindig teljesen kinyújtva 
tartsa a nyírózsinórt. A zsinór szabaddá tétele annál nehezebb, 
minél rövidebb a nyírózsinór.

MEGJEGYZÉS: a pillanatindító gombot ne vezesse a talajon.
A zsinór az alábbiak miatt szakadhat el:

összekuszálódás idegen testekkel
normál anyagkifáradás
vastag szárú gyomnövény vágásának megkísérlése
falakhoz, kertkerítésekhez stb. csapódás

ÖTLETEK A LEGJOBB FÛNYÍRÁSI 
EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN

A kaszafejet tartsa párhuzamosan a talajjal.
Csak a zsinór csúcsával vágjon, különösen falak mentén. 
Abban az esetben, ha nemcsak a zsinór csúcsával nyírja 
a füvet, csökken a vágóképesség és a motort túlterhelheti.
A 20 cm feletti füvet felülrõl lefelé haladva kis 
fokozatokban vágja, hogy a zsinór idõ elõtti 
elhasználódását és a motorellenállást elkerülje.
Amennyiben lehetséges, balról jobbra nyírja a füvet. 
Jobbra nyírás esetén javul a gép vágóképessége. 
A fûnyesedéket ekkor elhajítja a kezelõtõl.
A fûnyírót lassan mozgassa a kívánt magasságban a vágási 
területen befelé és kifelé. Vagy elõre és hátra, vagy oldalról 
oldalra haladjon. Rövidebb darabok vágásával jobb 
eredményeket ér el.

Csak akkor nyírjon füvet és gyomokat, ha szárazak.
A nyírózsinór élettartama a következõktõl függ:

az elõbb felsorolt nyírási ötletek elfogadásától;

a vágandó növényektõl;
és hogy hol vágja azokat.
Például a zsinór gyorsabban kopik egy ház falánál való 
fûnyírás esetén, mint egy fa körüli fûnyíráskor. 

DEKORATÍV FÛNYÍRÁS
Dekoratív fûnyírási eredményt kap, amennyiben az összes 
növényt levágja a fák, oszlopok, sövények stb. körül.

Fordítsa el az egész gépet úgy, hogy a kaszafej 30°- os 
szögben álljon a talajhoz képest (22. ábra).

ÜZEMELTETÉS VÁGÓLAPPAL
Kérjük, hogy a gép használata elõtt álljon üzemeltetési 
helyzetbe (20. ábra). Lásd “A fûnyíró megfogása.”

Ötletek a vágólappal való üzemeltetéshez:

Ütemesen vágjon:

Helyezkedjen el biztonságosan és kényelmesen a talajon.
Adjon teljes gázt, mielõtt a vágandó területre megy. 
A penge teljes gáz esetén maximális vágóerõvel 
rendelkezik és ezért nem szorul be túl könnyen, nem 
akad meg, vagy nem következik be a penge törése, 
amelyeknek a kezelõ és egyéb személyek súlyos 
sérülései lehetnek a következményei.
Úgy végezze a vágást, hogy közben felsõ testrészét balról 
jobbra fordítja.
Mindig engedje el a gázkart és állítsa vissza üresjáratba 
a motort, ha nem végez vágást. 
Forgassa a gépet ugyanabba az irányba, amelyben 
a penge vág. Ez elõsegíti a vágást.
Visszalendítés után tegyen egy vagy több lépést 
a következõ vágási terület felé, és ott ismét helyezkedjen 
el biztonságosan.
A penge egy második vágólappal is el van látva, amelyet 
akkor tud használni, ha leszereli a pengét, átfordítja és 
újból felszereli.

Tartsa be a következõ utasításokat, hogy csökkentse 
a növények pengére csavarodásának a lehetõségét:

Teljes gázzal végezze a vágást.
Jobbról bal felé lendítse a kaszát a vágandó növénybe 
(23. ábra).
Kerülje ki az éppen levágott növényeket a visszalendítés 
során.
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KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

A NYÍRÓZSINÓR BESZERELÉSE
Mindig Ø 2,41 mm átmérojû zsinórt használjon. Amennyiben 
az itt megadottól eltérõ zsinórt használ, a motor túlhevülhet 
vagy elakadhat.

A nyírózsinórt két módon cserélheti ki.

Új zsinór feltekercselése a zsinórorsóra
Egy elõre feltekercselt orsó beszerelése

A zsinórorsó feltekercselése
1. Tartsa egyik kezében a zsinórházat és a pillanatindító 

gombot csavarja le jobbra (24. ábra). Ellenõrizze, hogy 
a csapszeg szabadon mozgatható a pillanatindító 
gombban. A sérült pillanatindító gombot cserélje ki.

2. Vegye ki a zsinórorsót a zsinórházból (24. ábra). 
3. Távolítsa el a rugót a zsinórorsóról (24. ábra).
4. Tiszta törlõruhával tisztítsa meg a zsinórorsót, a rugót, 

a tengelyt, és a zsinórház belsejét (25. ábra).
5. Ellenõrizze a zsinórorsón és zsinórházban levõ bekattanó 

fogak kopását (26. ábra). Amennyiben szükséges, sorjázza 
le vagy cserélje ki a zsinórorsót és a zsinórházat.

6. Vegyen megközelítõen 15 m új nyírózsinórt, készítsen 
hurkot két egyforma hosszúságú véggel. A végeket fûzze 
be a zsinórorsóba a két furat egyikén keresztül (27. ábra). 
Húzza a zsinórt a zsinórorsón keresztül úgy, hogy a hurok 
a lehetõ legkisebb legyen.

MEGJEGYZÉS: mindig helyes hosszúságú nyírózsinórt 
használjon a gépbe való beszerelésnél. A zsinór esetleg 
nem megfelelõen válik szabaddá, ha túlságosan hosszú.

7. A zsinórvégeket egyenletesen erõsen és szorosan 
tekercselje fel a zsinórorsóra (28. ábra). A zsinórt 
a zsinórorsón megadott irányba tekercselje fel. Mutatóujját 
tartsa a két zsinór között, hogy megakadályozza az átfedést. 
A zsinór végei ne kerüljenek egymás fölé.

MEGJEGYZÉS: a zsinór másik irányba való felcsévélése 
a kaszafej nem megfelelõ futását okozza.

8. A zsinór végeit helyezze be a két rögzítõ 
horonyba (29. ábra).

9. Helyezze be a rugót a zsinórorsóba. A zsinór végeit fûzze 
keresztül a zsinórházban levõ szemeken, és a zsinórorsót 
helyezze a zsinórházba (30. ábra). Nyomja össze 
a zsinórorsót és a zsinórházat. Fogja meg a zsinórorsót 
és zsinórházat, és húzza meg erõsen a zsinór végeit, 
hogy kihúzza azokat a zsinórorsó rögzítõ hornyaiból.

MEGJEGYZÉS: a rugót fel kell szerelni a zsinórorsóra, 
mielõtt a kaszafejet ismét összeszereli.

10. A zsinórorsót tartsa megfelelõ helyzetben és a pillanatindító 
gombot balra tekerve szerelje fel. Húzza meg erõsen.

Egy elõre feltekercselt orsó beszerelése
1. Tartsa egyik kezében a zsinórházat és a pillanatindító 

gombot csavarja le jobbra (24. ábra). Ellenõrizze, hogy 
a csapszeg szabadon mozgatható a pillanatindító 
gombban. A sérült pillanatindító gombot cserélje ki.

2. Vegye ki a régi zsinórorsót a zsinórházból (24. ábra). 
3. Távolítsa el a rugót a régi zsinórorsóról (24. ábra).
4. Helyezze be a rugót az új zsinórorsóba. 
MEGJEGYZÉS: a rugót fel kell szerelni a zsinórorsóra, 

mielõtt a kaszafejet ismét összeszereli.
5. A zsinór végeit fûzze keresztül a zsinórházban levõ 

szemeken (30. ábra). 
6. Az új zsinórorsót helyezze a zsinórházba. Nyomja össze 

a zsinórorsót és a zsinórházat. Fogja meg a zsinórorsót 
és zsinórházat, és húzza meg erõsen a zsinór végeit, 
hogy kihúzza azokat a zsinórorsó rögzítõ hornyaiból.

7. A zsinórorsót tartsa megfelelõ helyzetben és a pillanatindító 
gombot balra tekerve szerelje fel. Húzza meg erõsen.

A LEVEGÕSZÛRÕ KARBANTARTÁSA
A levegõszûrõ-/hangtompító-burkolatot eltávolítása

1. Állítsa a szívatókart (amennyiben rendelkezésre áll) fél 
szívató helyzetbe (2).

MEGJEGYZÉS: a szívatókart a levegõszûrõ-/hangtompító-
burkolat eltávolításához fél szívató helyzetbe (2) kell állítani 
(31. ábra).

2. Távolítsa el a négy (4) csavart, amelyek a levegõszûrõ-/
hangtompító-burkolatot rögzítik

3. (31. ábra). Használjon lapos csavarhúzót vagy T-20 Torx 
csavarhúzó betétet. 

4. Húzza le a burkolatot a motorról.

Tisztítsa ki a légszûrõt
A levegõszûrõt minden tíz üzemóra után tisztítsa ki és olajozza 
meg. Ez fontos része a karbantartásnak. A levegõszûrõ hiányos 
karbantartása miatt ELÉVÜL a szavatosság (garancia).

1. Távolítsa el a levegõszûrõ-/hangtompító-burkolatot. Lásd 
levegõszûrõ-/hangtompító-burkolat eltávolítása.

2. Távolítsa el a levegõszûrõ-/hangtompító-burkolat mögötti 
levegõszûrõt. (32. ábra).

3. Mossa ki a szûrõt vízzel és tisztítószerrel (33. ábra). 
Jól öblítse ki a szûrõt. A fölösleges vizet nyomja ki. 
Hagyja teljesen megszáradni.

4. A szûrõt finoman kenje be tiszta olajjal (34. ábra).
5. Nyomkodja meg a szûrõt, hogy az olaj szétoszoljon 

és a fölösleges olaj eltávozzon (35. ábra).
6. Szerelje be ismét a levegõszûrõt a levegõszûrõ-/

hangtompító-burkolatba (32. ábra).
MEGJEGYZÉS: a gép levegõszûrõ és levegõszûrõ-/

hangtompító-burkolat nélküli használata esetén ELÉVÜL 
a szavatosság (garancia).
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A LEVEGÕSZÛRÕ-/HANGTOMPÍTÓ-BURKOLAT 
FELSZERELÉSE
1. A karburátor és hangtompító mögötti alkatrészeken 

keresztül helyezze fel a levegõszûrõ-/hangtompító-
burkolatot.

MEGJEGYZÉS: a szívatókart a levegõszûrõ-/hangtompító-
burkolat felszereléséhez FÉL szívató helyzetbe (2) kell 
állítani (31. ábra).

2. Helyezze be a négy (4) csavart a levegõszûrõ-/
hangtompító-burkolat furataiba (31. ábra) és húzza meg 
õket. Használjon lapos csavarhúzót vagy T-20 Torx 
csavarhúzó betétet. Ne húzza meg erõsen.

A KARBURÁTOR BEÁLLÍTÁSA
A motor üresjáratát a levegõszûrõ-/hangtompító-burkolaton 
keresztül tudja beállítani (36. ábra).

MEGJEGYZÉS: gondatlan beállítások esetén a gép erõsen 
megrongálódhat. A karburátor beállításait arra jogosult 
vevõszolgálati személy végezze el.

Az üzemanyag-keverék ellenõrzése
Régi és/vagy helytelenül kevert üzemanyag az oka általában 
annak, hogy a gép nem elõírásszerûen jár. Ürítse ki a tartályt 
és töltse fel friss, elõírásszerûen kevert üzemanyaggal, mielõtt 
bármiféle beállításokat végez. Lásd olaj- és üzemanyag-
ajánlások.

Tisztítsa ki a légszûrõt
A levegõszûrõ állapota a gép üzemeltetése tekintetében fontos. 
Az elszennyezõdött levegõszûrõ akadályozza a légáramot 
és megváltoztatja a levegõ-/üzemanyag-keveréket. Ezt gyakran 
összetévesztik a hibás karburátorbeállítással. Ellenõrizze 
a levegõszûrõ szennyezõdöttségét, mielõtt beállítja az üresjárati 
csavart. Lásd a levegõszûrõ karbantartása.

Az üresjárati fordulatszám szabályozó beállítása
Miután ellenõrizte az üzemanyag-keveréket és kitisztította 
a levegõszûrõt, és a motor még mindig nem jár elõírásszerûen 
üresjáratban, úgy állítsa be az üresjárati fordulatszám-
szabályozót a következõk szerint.

1. Indítsa el a motort és körülbelül 2–3 percen keresztül 
magas fordulatszámon hagyja bemelegedni.

2. A gázkart engedje el és a motort hagyja üresjáratban futni. 
Amennyiben a motor leáll, úgy helyezzen be egy kis lapos 
csavarhúzót a levegõszûrõ-/hangtompító-burkolat furatába 
(36. ábra). Fordítsa el az üresjárati fordulatszám-
szabályozót mindig nyolcad fordulattal jobbra (igény szerint) 
mindaddig, amíg a motor nyugodtan nem fut.

MEGJEGYZÉS: a kaszafej nem foroghat, amikor a motor 
üresjáratban fut.

3. Amennyiben a kaszafej forog, miközben a motor 
üresjáratban fut, fordítsa el az üresjárati fordulatszám-
szabályozót mindig nyolcad fordulattal balra (igény szerint), 
hogy az üresjárati fordulatszámot csökkentse.

Az üzemanyag-keverék ellenõrzése, a levegõszûrõ kitisztítása 
és az üresjárati fordulatszám-szabályozó beállítása a legtöbb 
motorproblémát kiküszöböli.

Amennyiben nem, és:

a motor nem jár nyugodtan,
a motor gyorsítás közben akadozik vagy lefullad,
a motor teljesítménye csökkent,

akkor állíttassa be a karburátort arra jogosult vevõszolgálati 
személlyel.

A GYÚJTÓGYERTYA CSERÉJE
Champion RDJ7Y gyújtógyertyát (vagy azzal egyenértékû 
gyújtógyertyát) használjon. A megfelelõ elektródatávolság 
0,63 mm. A gyújtógyertyát 50 üzemóránként vegye ki és 
ellenõrizze az állapotát.

1. Állítsa le a motort és hagyja kihûlni. A gyújtókábelt fogja 
meg erõsen, és a kupakot húzza le a gyújtógyertyáról.

2. A gyújtógyertyát megkerülve távolítsa el a szennyezõdést. 
Lazítsa meg a gyújtógyertyát a hengerfejben azáltal, hogy 
balra elcsavarja.

3. A repedt, kormos vagy szennyezett gyújtógyertyát cserélje 
ki. Állítsa be az elektródatávolságot 0,63 mm-re egy 
hézagmérõ segítségével (37. ábra).

4. A helyes elektródatávolságú gyújtógyertyát szerelje 
be a hengerfejbe. A meghúzási nyomaték 12,3–13,5 Nm. 
Ne húzza meg erõsen.

TISZTÍTÁS
A gép külsõ részének tisztításához egy kis kefét használjon. 
Ne használjon erõs tisztítószert. A háztartási tisztítószerek, 
amelyek aromás olajokat tartalmaznak, mint a fenyõolaj vagy 
citrom, valamint az olyan oldószerek, mint a kerozin, 
károsíthatják a plasztik házat és a markolatot. A nedves helyeket 
puha törlõruhával törölje meg.

TÁROLÁS
Sohase tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályában, 
vagy olyan helyen, ahol a gõzök szikrával vagy nyílt 
lánggal érintkezhetnek.
Tárolás elõtt hagyja a motort kihûlni.
A gépet száraz, lezárt helyen, vagy olyan magasan 
tárolja, hogy az illetéktelen használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Gyermekektõl tartsa távol.

HOSSZAN TARTÓ TÁROLÁS
Amennyiben a gépet hosszabb ideig kell tárolni, az alábbiak 
szerint járjon el:

1. Engedje kifolyni az összes üzemanyagot a tartályból és azt 
ugyanolyan kétütemû üzemanyag-keveréket tartalmazó 
tartályba töltse bele. Ne használjon olyan üzemanyagot, 
amelyet 60 napnál tovább tároltak.

2. Indítsa el a motort és hagyja járni, amíg le nem áll magától. 
Ez biztosítja, hogy ne maradjon vissza üzemanyag 
a karburátorban.
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3. Hagyja kihûlni a motort. Vegye ki a gyújtógyertyát és töltsön 
30 ml kiváló minõségû motorolajt vagy kétütemû motorolajt 
a hengerbe. Lassan húzza meg az indítókötelet, hogy 
az olaj eloszoljon. Ismét szerelje be a gyújtógyertyát.

MEGJEGYZÉS: vegye ki a gyújtógyertyát és az összes olajat 
öntse ki a hengerbõl, mielõtt a fûnyírót tárolás után el akarja 
indítani.

4. Alaposa tisztítsa meg a gépet és ellenõrizze a lelazult 
vagy sérült alkatrészeket. A sérült alkatrészeket javítsa 
meg vagy cserélje ki újra, és a laza csavarokat, anyákat 
és csapszegeket húzza meg. A gép most már tárolható.

5. A gépet száraz, lezárt helyen, vagy olyan magasan tárolja, 
hogy az illetéktelen használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Gyermekektõl tartsa távol.

GARANCIA

Minden országban érvényesek a cégünk vagy az importõr által 
kiadott garanciális rendelkezések. Az Ön gépe üzemzavarainak 
elhárítása a szavatosság keretében költségmentes, 
amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az ok. Garanciális 
esetben kérjük, forduljon eladójához vagy a legközelebbi 
telephelyhez.
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További kérdések esetén forduljon helyi kereskedelmi partneréhez
Ebben a kezelési utasításban szereplõ összes információ, ábra és specifikáció a nyomdai elõállítás idõpontjában rendelkezésre álló legújabb 
termékinformációkon alapszik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat eszközöljünk. 

A MOTOR NEM INDUL

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A gyújtáskapcsoló KI helyzetben van A gyújtáskapcsolót állítsa BE helyzetbe

A benzintartály üres Töltse fel a benzintartályt

A szívatógombot nem nyomta meg elegendõen A szívatópumpát 10-szer nyomja be lassan és teljesen

A motor megszívta magát Szívatókarral ellátott gépeknél:

A szívatókaros indítási folyamatot üzemi helyzetben használja

Szívatókar nélküli gépeknél:

Nyomja meg a gázkart, és húzza meg az indítókötelet

Régi vagy helytelenül kevert üzemanyag Ürítse ki a tartályt / töltse fel friss üzemanyag keverékkel

Elszennyezõdött gyújtógyertya Cserélje ki vagy tisztítsa meg a gyújtógyertyát

A MOTOR ÜRESJÁRATBAN NEM JÁR EGYENLETESEN

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A levegõszûrõ eltömõdött Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt

Régi vagy helytelenül kevert üzemanyag Ürítse ki a tartályt / töltse fel friss üzemanyag keverékkel

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A MOTOR NEM GYORSUL

OKOK INTÉZKEDÉSEK

Régi vagy helytelenül kevert üzemanyag Ürítse ki a tartályt / töltse fel friss üzemanyag keverékkel

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A MOTOR NEM AD LE TELJESÍTMÉNYT, VAGY FÛNYÍRÁS KÖZBEN LEFULLAD

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A kaszafej összekuszálódott a fûvel Állítsa le a motort és tisztítsa meg a kaszafejet

Elszennyezõdött levegõszûrõ Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt

Régi vagy helytelenül kevert üzemanyag Ürítse ki a tartályt / töltse fel friss üzemanyag keverékkel

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A KASZAFEJ NEM TESZI SZABADDÁ A ZSINÓRT

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A kaszafej összekuszálódott a fûvel Állítsa le a motort és tisztítsa meg a kaszafejet

Nincs zsinór a kaszafejben Új zsinórt tekercseljen fel

A zsinórorsó beszorult Cserélje ki a zsinórorsót

A kaszafej elszennyezõdött Tisztítsa meg a zsinórorsót és a zsinórházat

A zsinór összeolvadt Szerelje szét, az összeolvadt részeket vegye ki, és a zsinórt újra 
tekercselje fel

A zsinórt feltekercselés közben rossz irányban tekercselték Szerelje szét és a zsinórt újra tekercselje fel

Nincs szabaddá téve elegendõ zsinór Érintse meg a pillanatindító gombot és húzza ki a zsinórt mindaddig, 
amíg 10 cm zsinór nem lesz a kaszafejen kívül.
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