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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

Hajtsa ki a kezelõi útmutató elején 
található, ábrákat tartalmazó oldalt.
A képi ábrázolás részleteiben eltérhet 
a tulajdonában lévõ géptõl.

Az Ön biztonsága 
érdekében

A gép helyes használata
Ez a gép a következõ felhasználásokra 
alkalmas
– házi és szabadidõ kertben való 

használatra,
– pázsitszegélyek és kisebb vagy 

nehezen hozzáférhetõ (pl. bokrok 
alatti) füves területek kaszálására,

– valamint vadnövények, bokrok és 
bozótok vágására,

– a jelen útmutatóban található 
leírásoknak és biztonsági 
elõírásoknak megfelelõen.

Minden más használat nem 
rendeltetésszerûnek minõsül. A nem 
rendeltetésszerû használat a garancia 
elvesztését, és mindennemû gyártói 
felelõsségvállalás kizárását vonja maga 
után. 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.

 Gyerekek és 16 év alatti fiatalkorúak 
nem használhatják ezt a gépet.

 Ezt a gépet nem használhatják 
olyan személyek (beleértve 
gyermekeket is), akik korlátozott 
szellemi, érzékelési vagy értelmi 
képességekkel vagy hiányos 
ismeretekkel és/vagy hiányos 
tudással rendelkeznek, kivéve, ha 
a használat olyan személy felügyelete 
alatt történik, aki a biztonságukért 
felelõs vagy utasításokat kapnak 
a felelõs személytõl a berendezés 
használatára vonatkozóan.

 A gyermekek felügyeletét biztosítani 
kell azért, hogy a géppel ne 
játszanak.

 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, 3,0 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 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.
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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.

 A sérült kipufogót, tartályt vagy 
tartályfedelet cserélje ki.

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. 
Adott esetben viseljen hajhálót.

 A kaszafejburkolat mindig legyen 
felerõsítve, amennyiben a gépet 
fûszegélynyíróként használja. 
Mindkét nyírózsinór legyen kihúzva 
az üzemeltetéshez és megfelelõ 
zsinórt helyezzen be. A vágószálat 
ne húzza a fedél végén túl.

 A gépnek tengelykapcsolója van. 
A kaszafej üresjáratban leáll. 
Amennyiben nem áll le, akkor 
állíttassa be a gépet egy 
mûszerésszel a kereskedelmi 
partnerénél.

 A gép bekapcsolása elõtt ügyelni 
kell arra, hogy a zsinórorsó ill. 
a vágólap semmivel se érintkezzen.

 Állítsa be a fogantyúrudat az Ön 
magasságának megfelelõen, 
hogy a gép jól álljon kezéhez.

 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. 
Tartsa be 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.

 Ne használja a gépet rossz idõjárási 
körülmények között, például esõben 
vagy zivatarban.

 Tilos megváltoztatni a gyári 
motorbeállításokat.

 Kerülje a nyílt láng használatát és 
ne dohányozzon.

 A készüléket soha ne mûködtesse 
meghibásodott gyújtáskapcsolóval.

 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.

 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.

 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.

 Mielõtt oldja a blokkolást, vagy más 
munkát végez a gépen, kapcsolja ki 
a motort és húzza le a gyújtógyertya-
csatlakozót.

 Állítsa meg és kapcsolja ki a motort 
karbantartás, javítás elvégzéséhez 
vagy a kaszafejek cseréjéhez. 
Kiegészítésként húzza le 
a gyújtógyertya-csatlakozót.

 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.

Üzemeltetés vágólappal 
(modelltõl függõen)
 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. 
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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.

 Vágólappal történõ üzemeltetéskor 
mindig legyen felszerelve 
a kaszafejburkolat.

 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.

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 csak üres 
üzemanyagtartállyal szállítsa.

 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.

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

 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.

Figyelem! 
Üzembe helyezés elõtt 
olvassa el a kezelési 
útmutatót!

Viseljen 
védõszemüveget, 
ill. fül- és fejvédõt.

A gép üzemeltetése 
során viseljen strapabíró 
csizmát és 
munkakesztyût.

Ne engedjen senkit 
a veszélyzónába!

A kirepülõ tárgyak és 
a forgó alkatrészek 
súlyos sérüléseket 
okozhatnak

A forgó alkatrészek 
sérülésveszélyt 
jelentenek.
Kezét és lábát tartsa 
távol a forgó 
alkatrészektõl. 
Figyelmeztetés forró 
felületre!

Benzin/olaj
A benzinkeverékhez 
mindig tiszta és friss 
ólommentes benzint 
használjon. A benzin-
keverékhez csak 
a kezelési utasítás 
szerint engedélyezett 
olajat használjon.
Ne tankoljon E85-ös 
üzemanyagot!

Maximális fordulatszám
Ne járassa a gépet 
a maximális 
fordulatszámnál 
nagyobb fordulattal.

!
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Gyújtáskapcsoló 
Hidegindítási helyzet
Gyújtáskapcsoló 
Be/üzemeltetés/start
Gyújtáskapcsoló 
Ki/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 Kipufogó fedele
2 Gyújtógyertya
3 Indítófogantyú
4 Tanksapka
5 Szivatópumpa/membrán
6 Szívatókar
7 Levegõszûrõ fedele

8 Fogantyúrúd
9 Szár
10 Kaszafejburkolat
11 Zsinórvágó penge
12 Zsinórorsó
13 Hajtómûház
14 Kaszafejburkolat tartója
15 Kábelköteg tartója
16 Gázkar
17 Gyújtáskapcsoló
18 Gázkarrlezáró szerkezet
19 Vállheveder-tartó
20 Vágólap kaszafejburkolattal *
21 Rögzítõrúd *
22 Dugókulcs *

* modelltõl függõen

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.

Hulladékkezelési utasítás
A keletkezõ csomagolási hulladékokat, 
a régi gépet stb. a helyi elõírásoknak 
megfelelõen kell ártalmatlanítani.

A fogantyúrúd felszerelése 
és beállítása
2. ábra 
 A fogantyúrudat (1) tegye az alsó 

tartóba (2).
 A felsõ tartólapot (3) akassza be az 

alsó tartó nyílásaiba (4) és rögzítse 
szorítócsavarral (5).

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

 Erõsen húzza meg a szorítócsavart 
(5), amíg a fogantyúrúd (1) meg 
nem szorul.

 Nyomja be a kábelköteget (6) 
a tartójába (7).

Tartórendszer (vállheveder) 
beállítása
3. ábra 
1. Helyezze a tartórendszert a vállára.
2. Zárja a mellkaspánt zárját. 

Szükség esetén folytassa 
a beállítást.

3. Kapcsolja be a deréköv csatjait. 
Szükség esetén folytassa 
a beállítást.

4. Állítsa be a megfelelõ 
hosszúságúra/bõségûre a váll-, 
has- és mellkaspántot.

5. Akassza be a tartórendszer 
gyorszárját a készüléken található 
tartóba, majd állítsa be kényelmes 
hosszúságúra a vállpárnát.

Kaszafejburkolat 
felszerelése
4. ábra
 Rögzítse a kaszafejburkolatot (1) 

mindkét csavarral (3) a tartóra (2).
 Erõsen húzza meg a csavarokat.

Száltartó fel-/leszerelése
Száltartó felszerelése
5. ábra
 Elõbb távolítsa el a vágókést és 

a késrögzítõelemeket, ha azok 
fel vannak szerelve. Lásd ehhez 
a „Vágólap leszerelése” c. részt.

 Tolja a távtartótárcsát (1) 
a meghajtótengelyre (2).
Ehhez a távtartótárcsán (3), 
a hajtómûházon (4) és 
a hajtómûburkolaton (5) lévõ három 
nyílást hozza egymással egy vonalba.

Megjegyzés
Helytelen beállítás esetén nem 
lehetséges a száltartó fel-/leszerelése!
 A hajtómû rögzítéséhez dugja át a 

rögzítõrudat (6) a nyílásokon (3, 4, 5).
 A rögzítõrudat (6) tartva, csavarja fel 

a száltartót (7) a meghajtótengelyre 
az óramutató járásával ellentétes 
irányba (balra). Erõsen húzza meg 
a száltartót!

Megjegyzés
Ügyeljen a száltartó (7) megfelelõ 
helyzetére a távtartótárcsán (1), azaz 
központosan és síkban legyen rajta!
 Távolítsa el a rögzítõrudat 

a hajtómûfejrõl.
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Száltartó leszerelése
6. ábra
 Hozza egymással egy vonalba 

a nyílásokat (3, 4, 5). Dugja át 
a rögzítõrudat (6) a nyílásokon 
és tartsa erõsen.

 Csavarja le a száltartót (7) 
a meghajtótengelyrõl az óramutató 
járásával megegyezõ irányba 
(jobbra).

Vágólap fel-/leszerelése 
(modelltõl függõen)
Vágólap felszerelése
7. ábra
 Elõbb távolítsa el a száltartót, ha az 

fel van szerelve. Lásd ehhez 
a „Száltartó le-/felszerelése” c. részt.

Megjegyzés
Az elsõ felszerelésnél távolítsa el 
a késrögzítõelemeket (a késtartót (8), 
a tartóharangot (9), az anyacsavart 
(10)), ha azok fel vannak szerelve. 
Lásd ehhez a „Vágólap leszerelése” 
c. részt.
 Tolja a távtartótárcsát (1) 

a meghajtótengelyre (2).
Ilyenkor hozza egymással egy 
vonalba a három nyílást 
a távtartótárcsán (3), 
a hajtómûházon (4) és 
a hajtómûfedélen (5) (5. ábra).

Megjegyzés
Helytelen beállítás esetén nem 
lehetséges a vágólap fel-/leszerelése!
 A hajtómû rögzítéséhez dugja át 

a rögzítõrudat (6) a nyílásokon 
(3, 4, 5).

 Miközben tartja a rögzítõrudat (6), 
a következõképpen szerelje fel 
a vágólapot (7) a késtartóval (8), 
a tartóharanggal (9) és az 
anyacsavarral (10):
– Tolja a vágólapot (7) 

a meghajtótengelyre (2) és 
központosítsa a távtartótárcsán (1).

Megjegyzés
Ügyeljen a vágólap (7) megfelelõ 
helyzetére a távtartótárcsán (1), azaz 
központosan és síkban legyen rajta!

– Szerelje fel a késtartót (8), 
a tartóharangot (9) és az 
anyacsavart (10). 

Ügyeljen a késtartó megfelelõ 
helyzetére a fogazatban!

– Erõsen húzza meg az 
anyacsavart az óramutató 
járásával ellentétes irányba (balra) 
– 37 Nm meghúzási 
nyomatékkal.

Megjegyzés
– Mielõtt erõsen meghúzza az 

anyacsavart, még egyszer 
ellenõrizze, hogy a vágólap 
a megfelelõ helyzetben van-e.

– Ha nincsen nyomatékkulcs, akkor 
kézzel kell az anyacsavart erõsen 
meghúzni. Majd csillagkulccsal 
húzza meg az anyacsavart erõsen 
még egy fél fordulattal az óramutató 
járásával ellentétes irányba (balra).

 Távolítsa el a rögzítõrudat 
a hajtómûfejrõl.

 Vegye le a védõburkolatot (ha van) 
a vágólapról.

Vágólap leszerelése
8. ábra
 Tegye fel a védõburkolatot (ha van) 

a vágólapra.
 Hozza egymással egy vonalba 

a nyílásokat (3, 4, 5). Dugja át 
a rögzítõrudat (6) a nyílásokon 
és tartsa erõsen.

 Csavarja le az anyacsavart az 
óramutató járásával ellentétes 
irányba (jobbra).

 Vegye le a vágólapot (7), a késtartót 
(8) és a tartóharangot (9) (7. ábra).

Olaj és benzin

Olaj
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 %).

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.

Figyelem
Ne tankoljon E85-ös üzemanyagot 
E85 specifikációjú üzemanyag 
(etanoltartalom >15%) használata 
a motor károsodását okozhatja. 
Nem engedélyezett üzemanyag 
használata szavatosság 
megvonásához vezet. 

Lásd az olaj és benzin 
összekeverésére vonatkozó 
utasításokat
A gép rendellenes járásának régi és/
vagy helytelenül összekevert 
üzemanyag a fõ oka. 
Mindig tiszta, friss, ólommentes 
benzint használjon (legfeljebb 60 
naposat, min. oktánszám: 91 ROZ). 
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.

!
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Az üzemanyag feltöltése
1. ábra
 Távolítsa el a tanksapkát (4).
 Töltse fel az üzemanyagtartályt 

a benzin-olaj keverékkel. Sose 
töltse túl a tartályt!

 Ismét zárja le szilárdan az 
üzemanyagtartályt.

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

Üzem

Veszély
A vállhevedert csak a motor indítása 
után akassza be a gépen.
 Keverje össze a benzint (Otto-motor 

üzemanyag) olajjal. A tartályt töltse 
fel keverékkel. Lásd ”Olaj és benzin”.

A motor indítása
Hidegindításkor
9. ábra
 Nyomja meg a gázkar lezáró 

szerkezetét (2), majd nyomja le 
teljesen és tartsa lenyomva 
a gázkart (3).

 Állítsa a gyújtáskapcsolót (1) 
a START állásba.

 Engedje el a gázkar lezáró 
szerkezetét és a gázkart.

Megjegyzés
Mindkét kar bereteszel lenyomott 
állásban (hidegindításkor).
 Nyomja be 6-szor lassan és teljesen 

a szívatópumpát/elõadagoló 
gombot (5) (10. ábra). Az 
üzemanyagnak meg kell jelenni 
a pumpában. Ellenkezõ esetben 
tartsa nyomva mindaddig, míg az 
üzemanyag megjelenik.

 Állítsa a szívatókart (6) az „1/ ” 
állásba (11. ábra).

 Fektesse a gépet a talajra.
 Lassan húzza meg az indítózsinórt 

(7), amíg ellenállás nem érezhetõ. 
Majd húzza meg gyorsan és erõsen, 
míg a motor el nem indul (12. ábra).
Ne hagyja visszarántani az 
indítózsinór fogantyúját a motor 
indítása után, hanem lassan 
engedje vissza.

 Hagyja a motort kb. 1–2 másod-
percig járni.

 Állítsa a szívatókart (6) a „2/ ” 
állásba és hagyja a motort további 
1–2 percig melegedni (a külsõ 
hõmérséklettõl függõen) (11. ábra).

 Állítsa a szívatókart (6) a „3/ ” 
állásba (11. ábra).

 Nyomja le a gázkart (3) majd 
engedje el, hogy deaktiválja 
a hidegindítás-reteszt (9. ábra). 
A gyújtáskapcsoló automatikusan 
visszaugrik az I/Be állásba. A motor 
üresjárati fordulatszámmal jár.

Megjegyzés
A gép akkor melegedett fel 
megfelelõen, ha a motor késedelem 
nélkül gyorsul.
Melegindításkor
 Állítsa a gyújtáskapcsolót (1) az I/

Be állásba (9. ábra).
 Állítsa a szívatókart (6) az „3/ ” 

állásba (11. ábra).
 Fektesse a gépet a talajra.
 Lassan húzza meg az indítózsinórt 

(7), amíg ellenállás nem érezhetõ. 
Majd húzza meg gyorsan és erõsen, 
míg a motor el nem indul (12. ábra).
Ne hagyja visszarántani az 
indítózsinór fogantyúját a motor 
indítása után, hanem lassan 
engedje vissza.

Megjegyzés
Ha nem indulna a motor, állítsa 
a szívatókart (6) a „2/ ” állásba. 
Motorindítás után állítsa vissza 
a szívatókart (6) a „3/ ” állásba 
(11. ábra).

Motor megállítása
9. ábra
 Engedje el a gázkart (3). 

Hagyja a motort üresjáratban 
kihûlni.

 Állítsa a gyújtáskapcsolót (1) 
a 0/Ki állásba.

Megjegyzés
Ha a motor a gyújtáskapcsoló 
mûködtetésekor nem áll meg, állítsa 
a szívatókart (6) az „1/ ” állásba, 
hogy a motor leálljon (11. ábra). 
Ellenõriztesse a gyújtáskapcsolót 
szakmûhellyel a gép további 
üzemeltetése elõtt!

A fûnyíró megfogása
Mielõtt használja a gépet, álljon 
üzemeltetési helyzetbe (13. 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
(modelltõl függõen)
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 (14. ábra), 
miközben a fûnyírót nagyobb 
sebességgel járatja.

Megjegyzés
A vágószál 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 kaszafejburkolatban lévõ 
penge a vágószálat a megfelelõ 
hosszúságúra vágja, ha túl hosszú 
szálat engedett le. 
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.

!
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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 fûnyirásl 
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 (15. ábra).

Üzemeltetés vágólappal 
(modelltõl függõen)
Mielõtt használja a gépet, álljon 
üzemeltetési helyzetbe (13. 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.

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 (16. ábra).
– Kerülje ki az éppen levágott 

növényeket a visszalendítés során.

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.
Ne fröcskölje le a gépet vízzel, mivel 
így az elektromos alkatrészek 
megrongálódhatnak.
Tisztítsa meg a készüléket minden 
használat után. A tisztítatlan készülék 
anyaga és mûködése károsodik.

A nyírózsinór beszerelése 
(modelltõl függõen)
Mindig 3,0 mm átmérõjû tartalék 
nyírózsinórt használjon. Ha 
a megadottól eltérõ hosszúságú 
nyírózsinórt használ, akkor a motor 
felhevülhet vagy elakadhat.
A nyírózsinór cseréje kétféleképpen 
történhet:
– Új vágószál feltekercselése orsóra
– Orsó beszerelése elõre feltekercselt 

vágószállal
Új vágószál feltekercselése orsóra
17. ábra
 Nyomja meg az orsóház (2) mindkét 

tartófülét (1), és húzza le az orsót az 
orsófedéllel (3).

18. ábra
 Tisztítsa meg az orsóházat (1), 

a rugót (2) és az orsót (3) az 
orsófedéllel (4). A tisztításhoz 
használjon tiszta rongyot.

 Ellenõrizze a fogazat (5) 
elhasználódását az orsó házán (1), 
az orsón (3) és az orsófedélen (4). 
Ha szükséges, cserélje ki a sérült 
alkatrészeket.

 Vegyen kb. 3 méter új vágószálat 
és hajtsa félbe.

Megjegyzés
Mindig a megadott vágószálhosszú-
ságot használja! Ha a zsinór túl 
hosszú, akkor azt bizonyos 
körülmények között nem lehet 
elõírásszerûen szabaddá tenni.
19. ábra
 Tegye a vágószál félbehajtott végét 

az orsó tartófülébe. 
 Tekercselje fel a vágószálakat 

szorosan és egyenletesen az orsó 
alsó és felsõ felére. Tartsa be 
a tekercselés orsón feltüntetett 
irányát!
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20. ábra
 Helyezze be a vágószálvégeket 

a két egymással szemben lévõ 
tartórésbe.

21. ábra
 Tegye az orsót az orsófedélbe és 

vezesse át a vágószálvégeket az 
orsófedél szintén egymással 
szemben lévõ résein.

22. ábra
 Nyomja a belsõ orsóból és az 

orsófedélbõl elõszerelt egységet (3) 
az orsóházba (2) addig, amíg 
a tartófülek (1) be nem reteszelnek.

Orsó beszerelése elõre 
feltekercselt vágószállal
17. ábra
 Nyomja meg az orsóház (2) mindkét 

tartófülét (1), és húzza le az orsót az 
orsófedéllel (3).

 Vegye le az orsót az orsófedélrõl.
18. ábra
 Tisztítsa meg az orsóházat (1), 

a rugót (2) és az orsófedelet (4). 
A tisztításhoz használjon tiszta 
rongyot.

 Ellenõrizze a fogazat (5) 
elhasználódását az orsó házán (1) és 
az orsófedélen (4). Ha szükséges, 
cserélje ki a sérült alkatrészeket.

21. ábra
 Tegyen új orsót az orsófedélbe, 

és vezesse át a vágószéleket az 
orsófedél szintén egymással 
szemben lévõ résein.

22. ábra
 Nyomja a belsõ orsóból és az 

orsófedélbõl elõszerelt egységet (3) 
az orsóházba (2) addig, amíg 
a tartófülek (1) be nem reteszelnek.

Tisztítsa ki a légszûrõt
A levegõszûrõt minden tíz üzemóra 
után tisztítsa ki és kenje meg. 
Ez fontos része a karbantartásnak. 
A levegõszûrõ hiányos karbantartása 
miatt elévül a szavatosság (garancia).
23. ábra
 Állítsa a szívatókart (1) a 3/  

helyzetbe. Csak ebben az állásban 
vehetõ le a levegõszûrõ fedele.

 Nyissa ki a levegõszûrõ fedelét: 
Nyomja meg a tartófület (3) és 
vegye le a fedelet (2).

 Vegye ki a légszûrõt (4).

24. ábra
 Mosószerrel és vízzel mossa le 

a szûrõt. majd gondosan öblítse át, 
csepegtesse le és hagyja teljesen 
megszáradni.

25. ábra
 A szûrõ finom beolajozásához 

megfelelõ tisztaságú olajat (SAE 30) 
használjon.

26. ábra
 Nyomja meg a szûrõt, hogy az olaj 

el tudjon oszlani rajta és a fölösleg 
kifolyhasson

 Szerelje be a szûrõt.
 Szerelje fel újra a levegõszûrõ 

fedelét, ügyeljen rá, hogy az 
bepattanjon a helyére.

Megjegyzés
A készülék légszûrõ nélküli használata 
a szavatosság (garancia) 
elvesztésével jár.

A karburátor beállítása
27. ábra
Az üresjárati fordulatszám a csavarral 
(1) állítható be. Ezt a feladatot csakis 
szakmûhellyel végeztesse el.

A benzinszûrõ cseréje 
(modelltõl függõen)
Szükség szerint: Ezt a feladatot csakis 
szakszervizzel végeztesse el.

A gyújtógyertya 
ellenõrzése/cseréje
Csak eredeti vagy a gyártó által 
engedélyezett gyújtógyertyát 
használjon. 
A megfelelõ elektródatávolság 
0,6–0,7 mm. A gyújtógyertyát 
25 üzemóránként vegye ki és 
ellenõrizze az állapotát.
 Állítsa le a motort és hagyja kihûlni. 
 Húzza le a gyújtógyertya-csatlakozót.
 A gyújtógyertyát megkerülve 

távolítsa el a szennyezõdést. 
 Csavarja ki balra a gyújtógyertyát 

egy gyertyakulcs segítségével.
 Ellenõrizze/állítsa be 

a 0,6–0,7 mm-es 
elektródahézagot (28. 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.

Kipufogó tisztítása
29. ábra
Tisztítsa meg a kipufogófedél (1) alatti 
területet minden 25 üzemóra után. 
Ehhez vegye le a kipufogófedelet.
Ezt a feladatot csakis szakmûhellyel 
végeztesse el.

Hajtómûzsír ellenõrzése/
utántöltése a hajtómûben
30. ábra
Ellenõrizze a hajtómûzsír szintjét 
minden 25 üzemóra után 
a hajtómûházban. Ehhez vegye le 
a csavart (1). Ha szükséges, töltse 
után kitûnõ minõségû lítium zsírral. 
Ezt a feladatot csakis szakmûhellyel 
végeztesse el.

A gép tisztítása

Figyelem
Tartsa a készüléket és 
a szellõzõnyílást mindig tisztán 
és szennyezõdésmentesen.
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 házat csak nedves ronggyal törölje le.

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.
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Hosszan tartó tárolás
Amennyiben a gépet hosszabb ideig 
kell tárolni, az alábbiak szerint 
járjon el:
 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.

 Indítsa el a motort és hagyja járni, 
amíg le nem áll magától. 
Ez biztosítja, hogy ne maradjon 
vissza üzemanyag a karburátorban.

 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
Mielõtt a gépet tárolás után elindítaná, 
vegye ki a gyújtógyertyát és az összes 
olajat öntse ki a hengerbõl.
 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.

 A gépet száraz, lezárt helyiségben 
tárolja, hogy az illetéktelen 
használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Tartsa távol a gépet 
gyermekektõl.

Szállítás

 A gépet szállítás elõtt hagyja lehûlni.
 A gépet csak üres üzemanyagtar-

tállyal szállítsa. Az üzemanyagtartály 
fedelének zárt állapotban kell lenni.

 A gépet biztosítsa a szállítás során 
megcsúszás ellen.

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 0/Ki helyzetben 

van.
A gyújtáskapcsolót állítsa I/Be helyzetbe.

Üres az üzemanyagtartály. Töltse fel az üzemanyagtartályt.

A szívatópumpát nem nyomta 
meg elegendõen.

A szívatópumpát 10-szer nyomja be lassan 
és teljesen.

A motor megszívta magát. A szívatókaros indítási folyamatot üzemi 
helyzetben használja.

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.

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 porlasztót szakmûhelyben.

A benzinszûrõ szennyezett. Cseréltesse ki a benzinszûrõt szakszervizben.

A motor nem gyorsul. Régi vagy helytelenül kevert 
üzemanyag.

Ürítse ki a tartályt/töltse fel friss üzemanyag 
keverékkel.

A karburátor helytelenül van 
beállítva.

Állíttassa be a porlasztót szakmûhelyben.

Erõs rezgések. Sérült vágószerszámok vagy 
meghajtórészek.

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

A kaszafej nem teszI szabaddá 
a zsinórt.

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.




