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Elektromos damilos fűszegélynyíró
NÁVOD K OBSLUZE

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, 
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

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

  A fűnyírót tartsa száraz helyen és gyermekektől távol. 
   Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések és utasítások fi gyelmen kívül 

hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

Csomagolás

A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a csomagolás 
újrahasznosítható anyagból készült.

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdi az elektromos kerti fűnyírót, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és 
a használati utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a szerszám helyes használatával. 
Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Legalább a jótállás idejére javasolt 
megőrizni az eredeti csomagolást a belső csomagolóanyagokkal, a pénztárjegyet és a garancialevelet. 
Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, úgy maximális védelmet biztosít 
átszállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Ha a szerszámot újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati 
útmutató utasításainak betartása a berendezés helyes használatának alapja. A használati 
útmutató szintúgy tartalmaz utasításokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért 

vagy károkért.

Általános biztonsági előírások
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2.  A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT 
TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Általános veszélyre fi gyelmeztetés.

Üzembehelyezés előtt fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Ne dolgozzon esőben vagy rossz időben.

A munkánál használjon védőeszközöket.

Más személyeket ne engedjen a munkaterületre. 
Ügyeljen arra, hogy a közelben álló személyek ne sérüljenek meg elütődött idegen 
tárgyaktól.

3.  A SZERSZÁM LEÍRÁSA 
ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép leírása (lsd 1.kép)

1 Kapcsoló
2 Fogantyú
3 Beállítható második fogantyú
4 Csavar a második fogantyú rögzítéséhez
5 Kihúzható cső a munkamagasság beállításához
6 Zároló csavar a kihúzható cső rögzítéséhez
7 Fűnyírófej

8 Védőborítás
9 Damil 
0 Damilorsó
qa Damillevágó élek 
qs Kábelhúzás könnyítés
qd Hálózati aljzat 

VIGYÁZAT: Éles kés a védőborításon a damil bevágására!

A csomagolás tartalma

A kerti szerszámot óvatosan vegye ki a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek teljesek:
  Elektromos kerti damilos fűszegélynyíró
  Védőborítás
  Fogantyú rögzítő csavarral

A gépen levő utasításokat tartalmazó címkék magyarázata | A szerszám leírása és a csomagolás tartalma
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A szerszám leírása és a csomagolás tartalma | A szerszám összeszerelése

  Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a szerszámot vette.

4. A SZERSZÁM ÖSSZESZERELÉSE
A védőborítás felszerelése

a.  Csavarozza ki a két csavart a damilos fűnyírófejen (2. kép).
b.  Tolja fel a borítást a fűnyírófejre (3. kép).
c.  Húzza át mindkét csavart a védőborításban levő nyíláson a fűnyírófejbe ahogy a 4. képen látja és jól 

húzza be.

Megjegyzés: Ha a védőborítás (tartozék) nem lesz felszerelve, a motor túl fog melegedni és 
elveszti a jótállásra vonatkozó jogát.

A támaszték fogantyú rögzítése (lsd. 5.kép)

a.  Rögzítse a támaszték fogantyút (sz. 1) munkahelyzetbe és fi noman húzza be a fogantyú csavarját 
(sz. 2).

b.  Állítsa be a fogantyú magasságát a fűnyíró kihúzható rúdján fel vagy lefelé és a kívánt magasságban 
húzza be a rögzítő csavart (sz. 3).

A munkamagasság beállítása (lsd 6.kép)

A damilos fűszegénynyíró munkamagassága gördülékenyen állítható be úgy, hogy megfeleljen 
a felhasználónak. Az egyik kézzel tartsa a fűnyíró hordórúdját (sz. 1), másik kézzel engedje ki a zároló 
csavart (2). Állítsa be a fogantyút a megfelelő munkamagasságra és húzza be a zároló csavart.

A damil hosszának beállítása

  A damilos fűnyíró elindítása előtt ellenőrizze a damilhúrok hosszát. Ha nem elég hosszúak, nyomja 
meg a gombot (7.kép, sz. 1) és húzza ki a damil húrt (7.kép, sz. 2) úgy, hogy az a kívánt hosszú 
legyen. 

  Amint a damilos fűnyírógép be van kapcsolva, a kitolt damil húr a levágó késsel automatikusan le 
van rövidítve a helyes hosszra.

  A fűnyíró működtetése közben a damil húr le van rövidítve és elhasználódik. Ha a damil húrt 
automatikusan meg akarja hosszabbítani vagy kitolni, üsse enyhén a damilorsót a földhöz 
(a fűnyíró működtetése közben) (8.kép).

Ezt a műveletet a munka megkezdése előtt párszor meg kell ismételni, hogy meggyőződjön, hogy 
a fűnyíró működőképes és a damilos fűnyíró kezelését teljesen ismeri. Kezdje lassan, és amint 
tapasztalatot szerez, a damilos fűnyíró teljes potenciálját kihasználhatja.
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A damilorsó cseréje

VIGYÁZAT: Az orsó cseréje előtt húzza ki a fűnyírót az áramhálózatból.

  Fordítsa meg a fűnyírót a fűnyírófej alsó felével maga felé.
  Lenyomásával oldja ki a reteszt a damilorsó borításán, ahogy a 9. képen látja és vegye le az orsó 

borítását.
  Vegye ki az orsót és távolítsa el a maradék damilhúrokat az orsón.
  A húr végét húzza át az orsó foglalatában levő szemen, ahogy a 10. képen látja. Győződjön meg, 

hogy a rugó a helyén van az orsó alatt. Húzza át a húrt a fűnyírófejben levő nyíláson, hogy az orsó 
elhelyezésénél megfeszüljön a húr.

Megjegyzés: A fűnyírófejben rugó van, ami könnyen elveszhet. Győződjön meg, hogy biztonságos 
helyen van.

  ENYHÉN tolja le az orsót a rugóra és forgassa, amíg nem érzi, hogy rendesen felhelyezte. Ügyeljen 
arra, hogy a húr ne akadjon be az orsó alatt.

  Tegye vissza az orsó borítását, a fűnyírót tegye üzemhelyzetbe és kapcsolja be a gépet. Néhány 
másodperc alatt vagy hamarabb meghallja, hogy a húr le van vágva a megfelelő méretre. Ha nem 
történik meg a húr levágása, az orsó kinyúlását üsse enyhén a földhöz, hogy kilazuljon a húr vagy 
hosszabb legyen.

5. ÜZEMBEHELYEZÉS
A szerszám bekapcsolása

A dugónak a gépen (lsd. 1.kép, sz. 13) csatlakoztatva kell lennie a hosszabbító kábellel (nem tartozék), 
biztosítva a húzás-könnyítőn át (sz. 12)

Áramforráshoz csatlakoztatás

VIGYÁZAT: A tápellátás csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva. 
A dugót áramvédővel védett áramforrásba csatlakoztassa.

Üzembehelyezés

Megjegyzés: A damilos fűnyíró elindítása előtt ellenőrizze a damilhúrok hosszát.

Fogja meg a gép fogantyúját és hüvelykujjal nyomja meg az indításkapcsoló kioldó gombját (11.kép, 
A) és azután nyomja meg az indításkapcsolót (B). A fűnyírót a kapcsoló felengedésével kapcsolja ki.

VIGYÁZAT: Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja.

VIGYÁZAT: A lábait tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró vágómechanizmustól.

A damilos fűnyíró kikapcsolása után a damilhúr még pár másodpercig fut. Várja meg, amíg a motor és 
a húr is nyugalomban van, mielőtt a fűnyírót újra bekapcsolja. A fűnyírót ne kapcsolja be és ki hirtelen 
egymás után.
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Használati utasítások

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
Kezelés

  Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fi zikai vagy szellemi képességű személyeknek tervezték 
vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt vagy nem látta el őket a termék használatára vonatkozó utasításokkal.

  Az elektromos kerti fűnyírót ne használja, ha a közelben más személyek, gyerekek vagy háziállatok 
tartózkodnak.

  Ha a termék gyermekek közelében van használva, fokozott óvatossággal járjon el. A terméket 
mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak 
a szerszámmal játszani.

  Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a szerszámot 
használni. A helyi előírások megszabhatják a felhasználó minimum életkorát. A felhasználó felelős 
a harmadik személynek a fűnyíró munkaterületén a használatából adódó károkért.

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

A használat célja

  A fűnyíró magánkertekben használatra alkalmas.
  A magánkertekben használatra megfelelő fűnyíróknak azok a berendezések számítanak, amelyek 

éves kihasználása nem haladja meg az 50 üzemórát és amelyek túlnyomórészt fűfelületek 
karbantartására vannak használva, de nem nyilvános helyeken, parkokban, sportlétesítményekben 
vagy földművelésben és erdészetben.

  A terméket ne használja más célra, mint amire szolgál.
  Biztonsági okokból a fűnyíró nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más munkagéphez 

és szerszámokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.

Használati utasítások

  A szerszámot a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be az utasításokat.
  Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a tápkábelt húzza ki az áramhálózatból.
  Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
  A gépet soha se üzemeltesse zárt helyeken vagy gyúlékony vagy robbanékony folyadékok, gőzök 

vagy gázok mellett.
  A fűnyírót soha se használja ott, ahol vízzel érintkezés fenyeget (pl. kerti tó, feltöltött medence 

közvetlen közelében stb.).
  A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze a terepet, ahol a fűnyírót használja, és távolítsa el 

a köveket, drótokat, cserepek, csontokat és más idegen testeket, amelyek beakadhatnának vagy 
kilövellhetnének és sérülést okozhatnának.

  Az indításkapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja be. A lábait tartsa megfelelő 
távolságban a fűnyíró mechanizmustól.

  Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy rendes cipő nélkül.
  Fűnyírásnál szilárd, csúszásmentes cipőt viseljen és hosszú nadrágot. Soha se dolgozzon 

meztéláb vagy szandálban.
  A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy nyakláncot biztosítsa úgy, hogy azt ne kaphassák be 

a szerszám forgó részei.
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  Soha se használja az elektromos kerti fűnyírót túl meredek terepen. Dombos terepen ügyeljen 
a saját biztonságára - csúszás és sérülés veszélye. 

  Soha se tegye a kezét vagy a lábát a forgó részek alá. Ha a fűnyíró működésben van, a fűnyíró 
részt tartsa biztonságos távolságban a test minden részétől.

  A munkánál ügyeljen a biztos állásra.
  A berendezést csak gyalogló sebességgel tolja.
  Mielőtt a fűnyírót felemeli, hogy áttegye, kapcsolja ki a motort, húzza ki a tápkábelt az áramhálózati 

aljzatból.
  A füves felület elhagyásánál kapcsolja ki a motort.
  A fűnyírót ne tegye ki esőnek. Ne nyírjon vizes vagy nedves füvet.
  A terméket ne használja és tartsa távol gyúlékony és illékony anyagoktól.
  A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túl nagy nedvességnek 

és ne tegye túl poros környezetbe.
  A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
  A terméket ne szöktellje le vízzel vagy más folyadékkal. A termékbe ne öntsön vizet vagy más 

folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
  A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
  Ne érintse a szerszám részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban. 
  A fűnyíró zárt helyre elrakása előtt várja meg, amíg a motor kihűl.
  Soha se javítsa a berendezést maga és ne végezzen rajta módosításokat - áramütés veszélye! 

Minden javítást és szerelést bízza szakszervizre vagy az eladóra. A jótállási idő alatti termékbe 
beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

  A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, 
megégés, legőzölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).

  A géppel való munka közben por és apróbb szennyeződések repülhetnek, használjon védőfelszerelést: 
munkakesztyűt, védőszemüveget, légmaszkot por ellen (a dioptriás szemüveg nem elégséges 
látásvédelem). 

  A gép fokozott használatának idején hallásvédelem használata javasolt.
  A gyerekeket, más személyeket és állatokat tartsa biztonságos távolságban a fűnyírótól. A lenyírt 

és kidobott fű köveket és szennyeződéseket tartalmazhat.
  Mindig végezze el a fűnyíró üzemállapotának ellenőrzését. Ha az állapota nincs rendben, a fűnyíró 

veszélyeztetheti a felhasználót.
  Ha a fűnyíró nincs rendesen biztosítva vagy sérült, a fűnyírót ne használja.
  Ne végezzen fűnyírást kemény tárgyakon. Sérülést vagy a fűnyíró károsodását okozhatná.
  Soha se használja a fűnyírót védőborítás nélkül.
  Vigyázzon a fűnyíró damilhúrjával, ami mély vágott sebeket tud okozni.
  Ne akarja leállítani a fűnyíró berendezést (a damilhúrt) kézzel. Mindig várja meg, amíg a fűnyíró 

berendezés megáll.
  A fűnyírót ne használja olyan fű nyírására, ami nincs érintkezésben a földdel. Ne nyírjon füvet, ami 

falon, köveken stb. van.

Helyes típusú eszközöket használjon

  Ebben a használati útmutatóban le van írva a megfelelő szerszám-használat. Ne terhelje túl 
a szerszámhoz tartozó kis eszközöket vagy tartozékokat a munkánál. Az eszköz jobban és 
biztonságosabban fog működni a munkánál, amire tervezték. Bármilyen tartozék és kiegészítő 
használata vagy bármilyen munka végzése, ami nincs javasolva ebben az útmutatóban, személyi 
sérüléshez vezethet. Ne terhelje túl a szerszámot.
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  Kerülje el a szerszám véletlen elindítását. Ne helyezze át a szerszámot az ujjával a főkapcsolón.
  Soha se a kábel húzásával húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatból. A tápkábelt ne vezesse 

zsíros vagy forró felületeken át és ügyeljen arra, hogy ne feküdjön éles tárgyakon.

Áramhálózathoz csatlakoztatás

  A termék áramhálózathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a típuscímkén jelzett 
feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A gépet csak 30 mA áramú áramvédővel biztosított 
hálózati aljzatba javasolt csatlakoztatni. A hálózati aljzatot soha se fogja meg nedves kézzel.

  A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos szilárdságú 
termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.

  A használt csatlakoztató vezetéknek minimum a H07RN-F gumi tömlősvezeték paramétereit kell 
teljesítenie a DIN 57 282/VDE 0282 szerint és átmérőjének minimum 1,5 mm2-nek kell lennie. 
A dugós csatlakozásnak védőérintkezőkkel kell rendelkeznie és szöktellő víztől védettnek kell 
lennie. A csatlakoztató vezetéket a vezetőfogantyún levő húzás-könnyítőn át vezesse és szúrja 
az aljzat – dugó kombóba. Használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült és mutatja 
anyagelhasználódás jeleit. A fűnyírót soha se használja, ha az áramvezeték nincs hibátlan 
állapotban (szintúgy érvényes a vezetékre a motorhoz). Ha megsérül a kábel a fűnyírás közben, 
azonnal húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból és azután ellenőrizze a sérülést.

  A hosszabbító kábel átmérőjének meg kell felelnie a használati útmutatóban leírtaknak és szöktellő 
víztől védve kell lennie. A dugós csatlakoztatás nem fekhet vízben.

  Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakszervizre vagy hasonló szakképesített személyre, 
hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását. A terméket sérült tápkábellel vagy tápkábel dugóval 
tilos használni.

  A kábeldugót ne a vezetéket húzva húzza ki az aljzatból.
  Kerülje a fűnyíró túl gyakori be és kikapcsolását rövid idő alatt, ne játsszon a kapcsolóval.
  A fűnyíró beállítása, tisztítása, ellenőrzése, karbantartása vagy javítása előtt a fűnyírót kapcsolja 

ki és húzza ki az áramhálózatból a tápkábel kihúzásával az aljzaból.
  Az elektromos részek javítását csak szakszerviz vagy az eladó végezheti.
  Idegen testtel ütközésnél, húzza ki a tápkábelt, keresse meg a sérülést és végezze el a szükséges 

javításokat. Csak azután kapcsolja be újra a fűnyírót és folytassa a munkát.
  Amint a berendezés szokatlan módon vibrálni kezd, azonnal húzza ki a tápkábelt és ellenőrizze 

a fűnyírót.
  Ne dolgozzon úgy, hogy korlátozva van a hosszabbító kábel mozgása.
  A tápkábelt ne tegye forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen nehéz 

tárgyakat, és úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ügyeljen arra, 
hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.

  A tápkábelt és a hosszabbító kábelt tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró mechanizmustól. 
Áramütés veszélye, mindig legyen tudatában annak, hogy hol van a tápkábel.

  A gép beindításával okozott feszültség ingadozás kedvezőtlen hálózati feltételek esetén zavarhat 
más, azonos hálózatra kötött készülékeket. Ilyen esetben végezzen megfelelő óvintézkedést 
(pl. a fűnyírót csatlakoztassa más áramkörre vagy kisebb impedanciájú áramkörön üzemeltesse).

  Figyeljen a szükséges hosszabbító vezetékekre.
  Ha a terméket nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 

Tisztítás előtt azonos módon járjon el.
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  A dugót mindig húzza ki a hálózatból, ha:
 – elhagyja a fűnyírót,
 – a gép szokatlanul vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).
 
Árambiztonság

  A fűnyíró minden hálózati aljzatba csatlakoztatható (230 V váltakozó feszültséggel). Azonban 
csak 10 A-s áramvédővel és hibás áram ellen max. 30 mA-s védőkapcsolóval felszerelt dugó. 
elfogadható.

  Csak sérülésmentes vezetéket használjon. A kábelek nem lehetnek bármilyen hosszúak 
(max. 50 m), különben csökkenne az elektromotor teljesítménye. A tápkábelnek 3 × 1,5 mm2 

átmérőjűnek kell lennie. A fűnyírók tápkábelein gyakorta megsérül a szigetelés.
  Ennek okai:

 – a kábelen áthaladás miatt keletkezett sérülés
 – a kábel összenyomódása ajtó, ablak stb. alatt vezetés miatt.
 – a szigetelés elöregedése miatt keletkező repedezések
 – megtört részek a kábelek hozzá nem értő rögzítése vagy vezetése miatt.

  Ilyen sérülésekkel használni a kábelt életveszélyes. A kábeleknek, dugóknak és a csatlakozásoknak 
teljesíteniük kell a jelzett feltételeket. A fűnyíró tápkábelének gumi szigeteléssel kell rendelkeznie.

  A dugóknak és a csatlakozásoknak az áramvezetékeken gumibevonatúnak és szöktellő víztől 
védettnek kell lennie. A tápkábel nem lehet bármilyen hosszú. A további kábelek nagyobb átmérőt 
igényelnek. A táp- és összekötő vezetékeket rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e. Ellenőrzésnél 
a vezetéket ki kell húzni a hálózatból. A tápkábelt teljesen göngyölítse ki. Szintúgy ellenőrizze 
a megtört helyeken a kábelt a dugaszoknál és csatlakozásoknál.

  A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos szilárdságú 
termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.

7. UTASÍTÁSOK A HELYES FŰNYÍRÁSHOZ
Munkamenet

  A damilos fűnyírót balra és jobbra mozgassa és közben tartsa biztonságos távolságban a testétől.
  A damilos fűnyíró a füvet hatékonyan egészen 15 cm magasságig nyírhatja. Magasabb füvet 

fokozatosan nyírja.
  Vigyázzon fák és bokrok körül, hogy ne kerüljön érintkezésbe a húrral. A növények elhalhatnak, 

ha megsérülnek.
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8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Karbantartás

  Ellenőrizze, hogy a szerszám nem mutatja-e elhasználódás jeleit.
  A fűnyíró karbantartását és tisztítását és a védőberendezések ellenőrzését csak kikapcsolt motorral, 

áramhálózatból kihúzva végezze.
  A fűnyíró rendszeres karbantartása nem csak hosszú élettartamot és teljesítményt biztosít, hanem 

hozzájárul a helyes és könnyű fűnyíráshoz.
  A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán, hogy biztosítsa a jobb és hatékonyabb teljesítményt. 

Tartsa be a karbantartásra és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. A fogantyút és 
kapcsolót tartsa szárazon és tisztán és ügyeljen arra, hogy ne legyen olajjal és kenőzsírral 
szennyezett.

A sérült részek ellenőrzése

  A szerszám használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy nem következett-e be sérülés és 
győződjön meg, hogy rendesen fog működni és elvégzi az adott feladatot. Ellenőrizze a mozgó 
részek kilengését vagy beragadását, az egyes részek sérülését és más körülményeket, amelyek 
befolyásolhatják a szerszám működését. A javítást vagy a sérült részek javítását bízza szakszervizre 
vagy az eladóra. Ne használja a szerszámot, ha bármelyik része sérült. Soha se akarja maga 
megjavítani a berendezést.

  Minden anyacsavart, csapot és csavart szilárdan be kell húzni és az egész berendezésnek 
biztonságos állapotban kell lennie.

  Ellenőrizze, hogy rögzítve van minden védőeszköz és hibátlanul működnek.
  A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki.
  A sérült részeket csak szakember cserélheti ki eredeti pótalkatrészekre.
  Soha se használjon nem a termékkel kapott tartozékot vagy ami nem a termékhez szolgál.
  Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a terméket az áramhálózatról.
  A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott fi nom rongyot. Ne használjon 

durva tisztítószereket, hígítót, oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
  A fűnyírót ne tisztítsa folyó víz alatt, különösen ne nyomás alatt.
  Idővel bekövetkezhet a húr kiszáradása. Ha a húrt tökéletes állapotban akarja tartani, a feltekert 

pót orsókat vagy húrokat tárolja lezárt igelitzacskóban, amelyben egy kanál víz van.
  Idővel kitompulhat a levágó kés a védőborítás szélén. Javasolt rendszeresen elvégezni a kés 

kiköszörülését.

Tárolás

  A fűnyírót száraz helyen tárolja.
  A szerszámra ne tegyen semmilyen más tárgyat.
  A szezon végén végezze el a fűnyíró teljes ellenőrzését és távolítsa el a fűmaradékokat.
  Ha javítás szükséges, forduljon a szakszervizhez vagy az eladóhoz.
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9. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. 
Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak 
az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével 
segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges 
veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. 
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje 
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje 
a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az 
eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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10. MŰSZAKI ADATOK
Típus .............................................................. FZS 2001-E Elektromos kerti damilos fűszegélynyíró
Névleges feszültség .....................................................................................230 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia ...........................................................................................................50 Hz
Névleges fogyasztás .........................................................................................................350 W
Fordulatszám .................................................................................................... 10000 ford./perc
Fűnyírás szélesség ........................................................................................................260 mm
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan) ................................................................................. II
Garantált zajszint .......................................................................................................... 96 dB(A)
Tápkábel hossz .............................................................................................................400 mm
Tömeg ............................................................................................................................. 2,6 kg

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

11. MIT TEGYEK, HA...
Ha... Lehetséges ok Elhárítás

A motor nem indul el – az aljzatban nincs áram
– a fűnyíró magas fűben van

– sérült kábel
– sérült kondenzátor
– sérült kapcsoló - dugó kombó
–  sérült csatlakozás a motoron 

vagy a kondenzátoron

– ellenőrizze az áramvezetéket és a biztosítékot
–  tegye kisebb fűbe vagy már lenyírt területre, 

a magas füvet nyírja fokozatosan
– ellenőriztesse
– a szakszervizben vagy az eladónál
– a szakszervizben vagy az eladónál
– a szakszervizben vagy az eladónál

A motor teljesítménye 
csökken

– túl magas vagy nedves a fű – fokozatosan nyírja a füvetí

A gép bekapcsolása 
után a húr nem forog

–  a húr az orsóban fel van tekerődve, 
akadályozza

– kioldódott a damilorsó vagy hiányzik a húr

– ellenőrizze az orsót, esetleg újra szerelje föl

– az orsót biztosítsa megfelelő hosszú húrral

A damilhúr töredezik – a húr az orsóban nincs jól befogva
– a damilos fűnyíró nincs helyesen használva

– ellenőrizze az orsót, esetleg újra szerelje föl
–  kerülje a köveket, falat és más szilárd tárgyakat

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.


