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Típustábla adatai
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.

Ezeket és a berendezés további 
adatait az elkülönített CE 
megfelelõségi nyilatkozatban találja, 
amely ennek a kezelési utasításnak 
a része.

Képi ábrázolás

Az Ön biztonsága 
érdekében

A gép helyes használata
Ez a gép kizárólag a következõ 
használatra készült:
– lombfúváshoz a ház körül 

és a hobbikertben,
– a jelen útmutatóban található 

leírásoknak és biztonsági 
elõírásoknak megfelelõen.

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.

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.

– Gyermekek és 16 évesnél 
fiatalabbak nem használhatják 
a készüléket – helyi rendeletek 
szabályozhatják a felhasználók 
minimális életkorát.

– 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. Ezeknek az 
utasításoknak a figyelmen kívül 
hagyása a kezelõ és a körülállók 
sérüléseit és a gép megrongáló-
dását okozhatják.

– Mindig legyen tudatában a fej, 
a kezek és lábak 
sérülésveszélyének.

– Küldje el a gyerekeket, nézelõdõket 
és az állatokat arról a területrõl, ahol 
a géppel dolgozni kíván. 
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.

Biztonsági elõírások 
a benzinmotoros gépekhez
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. 
Soha ne távolítsa el a tartályzárat, 
és ne töltse fel a tartályt addig, 
míg a motor forró. Sose használja 
a gépet a tartályzár fix felcsavarása 
nélkül. A tartályzárat lassan csavarja 
le, hogy a tartályban levõ nyomást 
lassan csökkentse.

– Tiszta, jól szellõztetett 
környezetben, a szabadban töltse 
be a benzint, ahol nincs szikra vagy 
láng. Csak lassan csavarja ki 
a tartályzárat, miután a motort 
leállította. Ne dohányozzon, 
miközben a benzint 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
– A gépet csak az elõirányzott célra 

használja.
– 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 vastag, hosszú nadrágot, 
csizmát és kesztyût.

– Viseljen védõszemüveget és 
hallásvédõt, ha a gépet használja. 
Poros munka során viseljen arc- 
vagy porvédõt. Hosszú ujjú ing 
viselése ajánlott.

3
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– A haját, ruházatát, kesztyûjét tartsa 
távol a mozgó alkatrészektõl. 
A mozgó alkatrészek becsíphetik 
a laza ruházatot, ékszert vagy 
hosszú hajat. Adott esetben viseljen 
hajhálót.

– Az elektrosztatikus feltöltõdés 
elkerülése végett ne hordjon 
gumitalpú – vagy hasonló anyagból 
készült talpú – lábbelit.

– Ne nyúljon a géppel túl távolra. 
Mindig maradjon biztonságos 
helyzetben és egyensúlyban.

– A gépet mindig teljesen 
összeszerelt állapotban használja. 
A készüléket csakis felszerelt 
fúvócsõvel használja.

– Minden ápolási és karbantartási 
munka elõtt, illetve a fúvócsõ be- és 
kiszerelésekor kapcsolja ki 
a motort, és a gyújtógyertya 
dugaszos csatlakozóját húzza ki.

– A gépet csak nappali fényben 
vagy megfelelõ mesterséges 
megvilágítás esetén használja.

– 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, 
mint amennyire a munkához 
szükséges. Ne járassa a motort 
magas fordulatszámon, amikor 
nem dolgozik vele.

– Kerülje el a téves beindítást. 
Legyen kész a gép kezelésére, 
ha meghúzza az indítózsinórt. 
A kezelõ és a gép indításkor stabil 
helyzetben legyen. Tartsa be 
a motor indítására és leállítására 
vonatkozó utasításokat.

– Amennyiben idegentestet 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.

– A járó motorú gépet soha ne 
fektesse le poros vagy koszos 
helyre. A szennyezõdés, a fû, 
a lomb stb. a motorba kerülhet, 
ami személyi sérülésekhez vezethet 
és kárt okozhat a gépben.

– Ha szokatlan rezgést tapasztal, 
azonnal kapcsolja ki a motort. 
Vizsgálja meg, nincs-e sérülés 
a gépen. Ha a gép megsérült, 
vigye el azt egy szakmûhelybe.

– Kezeit, arcát és lábait tartsa az 
összes mozgó alkatrésztõl távol. 
Ne érintse meg a forgórészt, 
amíg az forog, és ne is próbálja 
meg azt leállítani.

– Soha ne használja a gépet vegyi 
anyagok, mûtrágya vagy más 
mérgezõ anyag kiszórására.

– Soha ne irányítsa a gépet emberek, 
háziállatok vagy ablakok felé. 
Soha ne fújjon a géppel olyan 
irányba, ahol személyek vagy 
állatok tartózkodnak, illetve 
érzékeny, szilárd felületek 
(pl. ablakok, falak, autók) 
találhatók.

További biztonsági 
utasítások
– A gép elrakása vagy szállítása 

elõtt várjon, míg lehûl a motor. 
– Szállítás során gondoskodjon a gép 

megóvásáról.
– A gépet csak üres 

üzemanyagtartállyal szállítsa.
– A gépet száraz, lezárt helyiségben 

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 gépet. 
Minden használat után tisztítsa meg, 
vegye figyelembe a tisztításra és 
tárolásra vonatkozó utasításokat.

– A régi benzint/olajat vagy az 
esetleges csomagolóanyag-
maradványokat a helyi elõírásoknak 
megfelelõen ártalmatlanítsa.

– 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.

– Minden javítást kizárólag 
szakmûhelyben végeztessen el.

– 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.

Üzemeltetési idõpont
Vegye figyelembe a nemzeti/
kommunális elõírásokat az 
üzemeltetési idõpont szempontjából 
(adott esetben érdeklõdjön az ezért 
felelõs hivatalban).

Szimbólumok a gépen
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.

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.
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Védõszemüveg és 
fülvédõ viselése.

A kirepülõ tárgyak súlyos 
szemsérüléseket és a túl nagy 
zaj halláskárosodást okozhat. 
A gép üzemeltetése során viseljen 
védõszemüveget és fülvédõt. 

Körülállók távol 
tartása!

Minden körülállót, különösen 
a gyermekeket, továbbá 
a háziállatokat legalább 15 m-re 
távol kell tartani a munkaterülettõl.

Szivatópumpa/
membrán

Lassan és teljesen nyomja 
be 10-szer a szívatópumpát.

Benzin! 

Mindig tiszta és friss ólommentes 
benzint használjon.

Olaj! 

Csak a kezelési utasítás alapján 
megengedhetõ olajat használjon.

A kirepülõ tárgyak és 
a forgó alkatrészek 
súlyos sérüléseket 
okozhatnak!

Maradjon távol a kifúvónyílástól. 
Soha ne irányítsa a gépet emberek, 
háziállatok, vagy tárgyak felé. 
A készüléket csak teljesen 
összeszerelve, a fúvócsõvel 
mûködtesse.

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.

Gyújtáskapcsoló 
BE/START/
ÜZEMELTETÉS
Gyújtáskapcsoló 
KI vagy STOP

Szívató beállítása

1 Teljes szívató – indítási helyzet
2 Fél szívató – köztes helyzet
3 Üzemi helyzet

A gépen tartsa mindig olvasható 
állapotban ezeket a szimbólumokat.

Az útmutatóban szereplõ 
szimbólumok
Ebben az útmutatóban a következõ 
szimbólumok láthatók:

Veszély
Azokra a veszélyekre hívja fel 
a figyelmet, amelyek a leírt 
tevékenységgel összefüggnek 
és ahol személyek veszélyeztetése 
áll fenn.

Figyelem
Azokra a veszélyekre hívja fel 
a figyelmet, amelyek a leírt 
tevékenységgel összefüggnek 
és anyagi károkat okozhatnak.

Megjegyzés
Fontos információkat és hasznos 
tippeket jelölnek.

Kijelzõ- és kezelõelemek

Figyelem. 
A munkagép károsodása.
Itt fõként a kezelõ- és kijelzõelemek 
funkcióit írjuk le. Még ne hozzon 
mûködésbe semmit!
1. ábra
1 Motor
2 Ventilátor
3 Állvány
4 Indítókötél
5 Levegõszûrõ fedele
6 Szívatókar
7 Fogantyú (modelltõl függõen)
8 Tartórendszer
9 Vállpánt
10 Mellkaspánt (modelltõl függõen)
11 A vállpánt hosszának átállítása
12 Deréköv
13 A deréköv csatja
14 A motoros egység 

csatlakozókarmantyúja
15 Flex-csõ
16 Kezelõegység
17 Csõhosszabbító
18 Csõhosszabbító
19 Fúvóka (modelltõl függõen)
20 Szivatópumpa/membrán
21 Olajbetöltõ csonk záródugója
22 Tanksapka
23 Üzemanyagtartály
24 Kezelõfogantyú
25 Gázkar
26 Sebességszabályzó automatika
27 Gyújtáskapcsoló 

Szerelési utasítás

Veszély
A motor véletlen elindítása sérülést 
okozhat. Védje magát 
a sérülésektõl. A gépen végzett 
minden munka elõtt:
– állítsa le a motort,
– várja meg, amíg az összes mozgó 

alkatrész meg nem áll; a motornak 
le kell hûlnie.

– Húzza ki a gyújtógyertya-
csatlakozót.
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Hulladékkezelési utasítás
A keletkezõ csomagolási 
hulladékokat, a régi gépet stb. 
a helyi elõírásoknak megfelelõen 
kell ártalmatlanítani.

A fúvócsõ fel- és leszerelése
Összeszerelés
2a. ábra
 Tolja rá a flex-csõre a tömlõszorító 

bilincset.
 Tolja a flex-csövet a motoros 

egységen levõ 
csatlakozókarmantyúra, úgy, 
hogy a flex-csõnél levõ bütyök 
bekattanjon a nyílásba.

 Húzza meg a tömlõszorító bilincs 
csavarját.

2b. ábra
 Tolja a flex-csõ túlsó végére 

a tömlõszorító bilincset.
 Tolja a flex-csövet 

a kezelõegységre úgy, hogy a flex-
csõnél levõ bütyök bekattanjon 
a nyílásba.

 Húzza meg a tömlõszorító bilincs 
csavarját.

2c. ábra
 A csõhosszabbítót tolja rá 

a kezelõegységre, és rögzítse egy 
negyed fordulattal az óramutató 
járásával ellentétes irányba történõ 
elfordítással (bajonettzár).

 Ismételje meg a folyamatot 
a második csõhosszabbítóval.

Modelltõl függõen:
2d. ábra
 A fúvókát tolja rá 

a csõhosszabbítóra, és rögzítse egy 
negyed fordulattal az óramutató 
járásával ellentétes irányba történõ 
elfordítással (bajonettzár).

Szétszerelés
 Az összeszerelés fordított 

sorrendjében történik.

A kezelõfogantyú beállítása
A kezelõfogantyú a felhasználó 
számára optimális helyzetbe állítható.

Figyelem
A beállítás folyamán ügyeljen arra, 
hogy a kábel és a gázcsõ szabadon 
maradjon. A készülék 
károsodásának veszélye!
3. ábra
 Lazítsa meg a kezelmarkolat alsó 

részén található két darab csavart.
 Tolja elõre vagy hátra 

a kezelõfogantyút, a motoros 
egységtõl való optimális 
távolságának a beállítása 
érdekében.

 Húzza meg újra a kezelmarkolat 
alsó részén található csavarokat.

Olaj és benzin

Olaj

Figyelem
– Szállítási okok miatt a készüléket 

üzemanyag nélkül szállítjuk.
– Az elsõ üzembe helyezés elõtt 

töltse be az üzemanyagot.
– Minden használat elõtt ellenõrizze 

az olajszintet.
Csak négyütemû, SAE 30 viszkozitási 
fokozatú, SF, SG, SH teljesítmé-
nyszintû motorolajat használjon.
A motorolaj feltöltése

Figyelem
Soha ne töltse az olajat a benzin-
tankba, illetve soha ne keverje 
a benzinhez.

Megjegyzés
Kiviteltõl függõen a berendezés elsõ 
feltöltéséhez szükséges olaj (90 ml) 
a szállítási terjedelem része (10. ábra). 
Õrizze meg a palackot, hogy a késõbbi 
olajcseréhez biztosítsa a megfelelõ 
töltési mennyiséget.
11. ábra
 Csavarja ki az olajbetöltõ csonk 

záródugóját.
 Döntse meg a motoros egységet 

annyira, hogy az olajtöltõ nyílás 
függõlegesen felfelé mutasson.

 Töltsön be 90 ml olajat.
 Tisztítsa meg az olajtöltõ nyílást, 

ha kifolyt az olaj.
 Csavarja be ismét az olajbetöltõ 

csonk záródugóját.

Benzin

Veszély
A benzin bizonyos körülmények 
között különösen lobbanékony 
és robbanásveszélyes.
– Az utántöltést csak jól 

szellõztetett környezetben 
és kikapcsolt motor esetén 
végezze el. Az üzemanyagtartály 
környezetében vagy az 
üzemanyag tárolási helyén ne 
dohányozzon, és zárjon ki minden 
gyulladási lehetõséget.

– Ne töltse túl az üzemanyagtartályt 
(nem lehet üzemanyag 
a töltõcsonkban). Az üzemanyag 
feltankolása után ügyeljen arra, 
hogy a tanksapka zárva és 
rögzítve legyen.

– Ügyeljen arra, hogy tankolás 
közben ne loccsanjon ki 
üzemanyag. A kiloccsant 
üzemanyag vagy a benzingõz 
lángra lobbanhat. Ha az 
üzemanyag kiloccsant, ügyeljen 
arra, hogy a terület száraz legyen, 
mielõtt a motort ismét elindítja.

– Kerülje el, hogy az üzemanyag 
ismételten vagy hosszú idõn 
keresztül érintkezzen 
a bõrfelülettel, vagy hogy 
a gõzöket belélegezze.

Mindig tiszta, friss, ólommentes 
benzint használjon (legfeljebb 
60 naposat). 
Az üzemanyag feltöltése
1. ábra
 Távolítsa el a tanksapkát (22).
 Töltse fel az üzemanyagtartályt (23). 

Sose töltse túl a tartályt! A kifolyt 
benzint azonnal távolítsa el. 

 Ismét zárja le szilárdan 
az üzemanyagtartályt.

 A berendezést a tankolási helytõl/
üzemanyagtartálytól kb. 10 m-re 
távolítsa el, mielõtt a motort 
beindítja.

!
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Üzem

Figyelem
– A motor indítása elõtt állítsa be 

a tartórendszert a felhasználó 
testméreteinek megfelelõen.

– A motor indításakor ügyeljen arra, 
hogy a gépet ne irányítsa 
személyek, állatok, tárgyak vagy 
szétszórt hulladék felé.

– Használat közben viseljen szem- 
és fülvédõt.

– Használat közben tartsa 
megfelelõen a készüléket 
(8. ábra).

– Ellenõrizze a készülék megfelelõ 
mûködését és a fúvócsõ 
rögzítését.

– A használatot követõen:
– Tisztítsa meg a gépet.
– A hulladékot a helyi 

elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

A tartórendszer beállítása
Az optimális tartási helyzet akkor áll 
elõ, ha a tartórendszer deréköve 
a csípõre támaszkodik. 
4. ábra
 Helyezze a tartórendszert a vállára, 

úgy, hogy a motoros egység 
a háton feküdjék.

 Kapcsolja be a deréköv csatjait (1.). 
Szükség esetén folytassa 
a beállítást.

 Állítsa be a vállpánt megfelelõ 
hosszát (2.). A derékövnek 
a csípõre kell támaszkodnia.

 Állítsa a deréköv csatjait a megfelelõ 
távolságra (3.).

 A mellkaspántot (modelltõl függõen) 
kapcsolja be és állítsa be.

A motor indítása

Veszély
Akkor indítsa el a motort, 
amikor a készülék a padlón van. 
A tartórendszert csak a motor 
indítása után helyezze fel.

Megjegyzés
A motor indításakor ne nyomja meg 
a gázkart. Ellenõrizze, hogy a tempo-
mat a felsõ pozícióban található-e.
 Töltse fel a tartályt benzinnel. 

Lásd Olaj és benzinK
 Ellenõrizze az olajszintet, szükség 

esetén töltsön még be olajat.
 Fordítsa a gyújtáskapcsolót 

(1/5. ábra) Be=[f] pozícióba.
 Nyomja be 10-szer lassan 

és teljesen a szívatópumpát/
elõadagoló gombot (1/6. ábra). 
Az üzemanyagnak meg kell jelenni 
a pumpában. Ellenkezõ esetben 
tartsa nyomva mindaddig, míg az 
üzemanyag megjelenik.

 Állítsa a szívatókart (2/6. ábra) 
az N/  helyzetbe.

Megjegyzés
A motor indítása üresjáratban történik. 
Ne mûködtesse a gázkart!
 A padlón levõ készüléknél húzza 

ki az indítókötelet kb. 10 cm-rel. 
Kontrollált és gyors mozdulattal 
húzza meg négyszer az indítókötelet 
(7. ábra).

 Állítsa a szívatókart (2/6. ábra) 
a O/  helyzetbe.

 A motor indításához húzza meg 
1–4 alkalommal az indítókötelet.

 Mûködtesse a gázkart, vagy 
mozgassa lefelé a tempomat 
egységet, majd várjon 30–60 
másodpercet, míg a motor felfut.

 Állítsa a szívatókart (2) a P/  
helyzetbe (6. ábra). A gép ekkor 
üzemkész.

Ha a motor nem ugrik be:
 Állítsa a szívatókart (2/6. ábra) 

az N/  helyzetbe.
 A padlón levõ készüléknél húzza 

ki az indítókötelet kb. 10 cm-rel. 
Kontrollált és gyors mozdulattal 
húzza meg négy alkalommal 
az indítókötelet a motor beindításához 
(7. ábra).

 Mûködtesse a gázkart vagy 
mozgassa lefelé a tempomat 
egységet, majd várjon 30–60 
másodpercet, míg a motor felfut.

Ha a motor ennek ellenére 
nem indul:
 Állítsa a szívatókart (2) a P/  

helyzetbe (6. ábra). 
 A motor indításához húzza meg 

3–8 alkalommal az indítókötelet.
 Szükség esetén ismételje meg.

Megjegyzés
Alacsony hõmérséklet esetén 
a motornak hosszabb idõre van 
szüksége a felmelegedéshez és 
a maximális sebesség eléréséhez. 
A gép akkor melegedett fel 
megfelelõen, ha a motor késedelem 
nélkül gyorsul. Amennyiben a motor 
akadozik, állítsa vissza a szívatókart 
O/ -es pozícióba (6. ábra) és hagyja 
tovább felmelegedni.

Megjegyzés

Ha a motor meleg, állítsa a szívatókart 
(2/6. ábra) a O/  helyzetbe. 
A gázkart tilos megnyomni!

Gázkar/tempomat egység 
kezelése
5. ábra 
 A motor gyorsításához nyomja 

meg a gázkart (2. ábra).
Hosszabb kezelési idõkhöz és a kéz/
ujjak elfáradásának elkerüléséhez 
használja a tempomat egységet.
 A gázkar jelenlegi helyzetben 

történõ rögzítéséhez mozgassa 
lefelé a tempomatot (3).

 A gázbeállítás módosításához 
mozgassa felfelé vagy lefelé a kívánt 
pozícióba a tempomat egységet.

 A gázkar újbóli kireteszeléséhez 
nyomja teljesen felfelé a tempomat 
egységet.

Megjegyzés
A tempomat mozgatásakor, a gázkar 
is mozog!

Motor megállítása
5. ábra 
 Eressze el a gázkart (2), vagy 

mozgassa teljesen felfelé 
a tempomat (3) egységet. 
Hagyja a motort üresjáratban 
kihûlni. Állítsa a gyújtáskapcsolót 
(1) Stop [M] helyzetbe.
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A gép megtartása
A gép használata közben:
 A motor indítása.
 Helyezze fel a tartórendszert, 

és kapcsolja be a deréköv és 
mellkaspánt (modelltõl függõen) 
kapcsait.

 Álljon a munkavégzés 
pozíciójába (8. ábra). 

Használati utasítás
A gép alkalmazása nehezen tisztítható 
területeken:
– Ágyások, bokrok, fák 
– Házsarkok
– Rácsok, kerítések, stb.
 Tartsa a készüléket 

munkahelyzetben. 
 Tartsa a fúvócsövet néhány 

centiméterrel a talaj felett és 
vezesse azt könnyed, pásztázó 
mozdulatokkal egyik oldalról 
a másikra.

 Közben lassan haladjon elõre.
 Vezesse maga elõtt az összegyûlt 

hulladékhalmot.
 Könnyû anyagok fúvására 

csökkentett fordulatszám 
használata a legelõnyösebb.

 Nehéz anyagokhoz és durva 
szennyezõdésekhez használjon 
magasabb fordulatszámot.

Karbantartás és tisztítás

Figyelem
A gépen végzendõ minden munka 
elõtt:
– állítsa le a motort.
– várja meg, amíg az összes 
mozgó alkatrész meg nem áll; 
a motornak le kell hûlnie.
– Húzza le a motor gyújtógyertya-
csatlakozóit, így nem lehetséges 
a motor véletlen elindítása.
Minden javítást kizárólag 
szakmûhelyben végeztessen el.
A szezon végével ellenõriztesse 
és tartassa karban a gépet egy 
szakszervizben.
Tartsa be a karbantartási terv szerinti 
karbantartási intervallumokat. Ezek 
figyelmen kívül hagyása a motor 
súlyos meghibásodásához vezethet.

Karbantartási terv

* Ezen munkálatokat végeztesse 
szakmûhelyben.

Az olajszint ellenõrzése
 Állítsa a lábára a készüléket sík, 

megemelt alátámasztási felületre.
 Tisztítsa meg az olajbetöltõ csonk 

záródugója körüli területet.
 Csavarja ki az olajbetöltõ csonk 

záródugóját.
 Az olajszint ellenõrzése. 

Az olaj a legfelsõ csavarmenetig 
érjen (12. ábra).

 Amennyiben az olajszint túl 
alacsony, kis mennyiségekben 
öntsön utána olajat mindaddig, 
amíg az olajszint a legfelsõ 
csavarmenetet el nem éri.

 Csavarja be ismét az olajbetöltõ 
csonk záródugóját.

Megjegyzés
Ne töltsön be túl sok olajat! Ügyeljen 
arra, hogy az O-gyûrû kifogástalanul 
álljon az olajbetöltõ csonk 
záródugóján.

Olajcsere

Megjegyzés
– A motor még meleg lehet 

(nem forró).
– A fáradt olajat a helyi elõírásoknak 

megfelelõen ártalmatlanítsa.
 Csavarja ki az olajbetöltõ csonk 

záródugóját.

 Öntse ki a teljes olajmennyiséget 
a betöltõnyíláson keresztül egy 
tartályba. Ehhez a berendezést 
fordítsa el függõleges helyzetbe 
(9. ábra).

 Törölje le az olajmaradványokat/
szennyezõdéseket.

 A motort töltse fel 90 ml négyütemû, 
SAE 30 viszkozitási fokozatú, SF, 
SG, SH teljesítményszintû 
motorolajjal (11. ábra).

 Csavarja be ismét az olajbetöltõ 
csonk záródugóját.

A levegõszûrõ karbantartása
 Nyissa ki a levegõszûrõ fedelét. 

Ehhez nyomja meg a fedõlemezt, 
és a burkolatot nyissa fel (13. ábra).

 Vegye ki a légszûrõt.
 Tisztítsa ki a szûrõt háztartási 

tisztítószerrel és vízzel. Alaposan 
öblítse át és hagyja megszáradni 
(14. ábra).

 A szûrõt enyhén kenje be tiszta, 
SAE 30 viszkozitási fokozatú olajja 
(15. ábra).

 Nyomja össze a szûrõt, hogy 
a fölösleges olajat eltávolítsa 
(16. ábra).

 Szerelje be a szûrõt (1/17. ábra).

Megjegyzés
A szûrõ nélküli üzemeltetés a garancia/
szavatosság megvonásához vezet.
 Ismét zárja le a levegõszûrõ fedelét, 

s közben ügyeljen a bereteszelésre 
(2/17. ábra).

A gyújtógyertya 
ellenõrzése/cseréje
 Csavarja ki a motortetõ csavarjait, 

és vegye le a burkolatot (19. ábra).
 Húzza le a gyújtógyertya-csatlakozót.
 A gyújtógyertyát megkerülve 

távolítsa el a szennyezõdést. 
 Csavarja ki balra a gyújtógyertyát 

egy gyertyakulcs segítségével.
 Ellenõrizze/állítsa be a 0,63 mm-

es elektródahézagot (18. ábra).

Megjegyzés
A sérült, kormos vagy szennyezett 
gyújtógyertyát cserélje ki.
 Csavarja be a gyújtógyertyát, 

és húzza meg 12,3–13,5 Nm 
meghúzási nyomatékkal. 
Ne húzza meg erõsen.

 Rögzítse újra a motortetõt.

Karbantartási 
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A szikrafogó rostély 
karbantartása
 Csavarja ki a motortetõ csavarjait, 

és vegye le a burkolatot (19. ábra).
 Csavarja ki a csavarokat 

(1 és 2/20. ábra).
 Távolítsa el a szikrafogó rostély 

fedelét (3/20. ábra).
 Tisztítsa meg a szikrafogó rostélyt 

(4/20. ábra) egy drótkefével, 
vagy cserélje ki.

 Ismét rögzítse a szikrafogó rostélyt, 
a szikrafogó rostély fedelét és 
a motorburkolatot.

A gép tisztítása
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
 Soha ne 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 helyiségben 

tárolja, hogy az illetéktelen 
használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Tartsa távol a gépet 
gyermekektõl.

Hosszan tartó tárolás

Megjegyzés
A 30 napnál hosszabb ideig tárolt 
motorok esetében a tartályban 
nem szabad üzemanyagnak lennie, 
elkerülendõ a lerakódásokat, 
kiváltképpen a porlasztó fontosabb 
alkatrészeinél. 
Amennyiben a gépet hosszabb ideig 
kell tárolni, az alábbiak szerint járjon 
el:
 Ürítse ki az összes üzemanyagot 

a tartályból egy üzemanyag-tároló 
edénybe. Ne használjon olyan 
üzemanyagot, amelyet 60 napnál 
tovább tároltak.

 Indítsa el a motort és hagyja járni, 
amíg le nem áll magától. Ezzel lehet 
garantálni, hogy a porlasztóból 
a teljes üzemanyag-mennyiség 
kiürült.

 Hagyja kihûlni a motort. 
Távolítsa el a gyújtógyertyát, és 
töltsön 15 ml kiváló minõségû, 
négyütemû motorokhoz való 
motorolajat a hengerbe. 
Lassan húzza meg az indítókötelet, 
hogy az olaj eloszoljon. 
Szerelje vissza a gyújtógyertyát.

Megjegyzés
Tárolás után, az újbóli használat elõtt, 
vegye ki a gyújtógyertyát, és távolítsa 
el az összes olajat a hengerbõl.
 Olajcsere. A fáradt olajat a helyi 

elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

 Alaposan tisztítsa meg a gépet 
és vizsgálja át, nincsenek-e sérült 
vagy rosszul meghúzott alkatrészek. 
A sérült alkatrészeket ismét 
használható állapotba kell helyezni, 
vagy ki kell cserélni, és ha 
szükséges a csavarokat, 
csavaranyákat és csapszegeket 
újból meg kell húzni. A készülék 
ekkor tárolásra kész.

 A gépet száraz és zárható helyen 
vagy olyan megfelelõ magasságban 
tárolja, amellyel a téves használat 
vagy a sérülések elkerülhetõk. 
Gyermekektõl elzárva tartandó.

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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Hibaelhárítás

További kérdések esetén forduljon helyi kereskedelmi partneréhez.

Hiba Okok Intézkedések

A motor nem indul. A gyújtáskapcsoló KI helyzetben 
van.

A gyújtáskapcsolót állítsa BE helyzetbe.

Üres az üzemanyagtartály. Töltse fel az üzemanyagtartályt.

Régi üzemanyag. Ürítse ki a tartályt, és töltse fel friss 
benzinnel.

A membránt nem nyomta 
le kellõen.

A membránt teljesen nyomja le lassan 
10-szer.

A motor megszívta magát. Végezze el az indítást úgy, 

hogy a szívatókar P/  helyzetben van.

Elszennyezõdött gyújtógyertya. Cserélje ki vagy tisztítsa meg 
a gyújtógyertyát.

A szikrafogó rács szennyezett. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szikrafogó 
rácsot.

A motor üresjáratban nem 
jár egyenletesen.

A levegõszûrõ eltömõdött. Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt.

Régi üzemanyag. Ürítse ki a tartályt, és töltse fel friss 
benzinnel.

A karburátor helytelenül van 
beállítva.

Állíttassa be a porlasztót szakmûhelyben.

A motor nem gyorsul. Régi üzemanyag. Ürítse ki a tartályt, és töltse fel friss 
benzinnel.

A karburátor helytelenül 
van beállítva.

Állíttassa be a porlasztót szakmûhelyben.

A levegõszûrõ eltömõdött. Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt.

A szikrafogó rács szennyezett. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szikrafogó 
rácsot.

A motor nem ad le teljesítményt, 
vagy a gép nem fúj.

Megsérült a fúvó turbina. Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket 
egy szakszervizben.

Erõs rezgések Megsérült a fúvó turbina vagy 
más alkatrész.

Azonnal kapcsolja ki a gépet.
Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket 
egy szakszervizben.




