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munkavégzéshez és a hibamentes kezeléshez. 

és használati módját.

 Tartsa be a jelen dokumentációban és a készüléken 

 

Jelmagyarázat

Figyelem!

betartásával kerülheti el a személyi sérülést és / 
vagy vagyoni kárt.

kezelés érdekében.

Termékleírás

vannak ellátva.

használatra és kizárólag száraz gyepen alkalmazható. 

Lehetséges hibás használat

 

 A biztonsági berendezéseket nem szabad 

 
gyepen

 A készüléket tilos ipari célokra használni

Figyelem - Sérülésveszély!

Biztonsági kengyel

A készülék egy biztonsági kengyellel van felszerelve. 
Veszélyhelyzetben a biztonsági kengyelt engedje el!

Készülékek késkapcsoló nélkül:
 
 A motor leáll

Készülékek késkapcsolóval: 
 
 A motor tovább üzemel



HU

151470 591_g

1 7

2 Kerékmeghajtás* 8 Variátor hajtás*

3 Biztonsági kengyel 9 Használati útmutató

4 10 Kidobó betét*

5 11 Zárófedél*

6 12 Molcsozó/talajtakaró szett*

   * kivitel szerint

A készüléken látható jelzések

Figyelem! 
Legyen nagyon óvatos használat közben. húzza le a gyújtógyertya csatlakozóját!

útmutatót!
Oldja ki a motorféket.

Harmadik személy nem tartózkodhat a veszélyes 
területen!

Kapcsolja be a kerékmeghajtást.

Tartson távolságot a veszélyzónától.
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Biztonsági utasítások

Figyelem!

szabad használni!

Figyelem - Sérülésveszély!

Figyelem - Égésveszély!

A feltankolt gépet ne tárolja olyan épületben, 

érintkezhetnek!

A motor, kipufogó, akkumulátortartó és 
üzemanyagtank környékét tartsa távol 

 Harmadik személy nem tartózkodhat a veszélyes 
területen

 Esetleges személyi és vagyoni sérülésekért a gép 

 
személyek a készüléket nem használhatják 

 -
natkozó helyi szabályozásokat

 Ne használja a készüléket alkohol, drog vagy gyó-
gyszerek fogyasztása után

 

 Hosszú nadrágot

 Zárt és csúszásbiztos lábbelit

 

 

 mindig ügyeljen a biztos állásra

 
ne fel-le irányban

 

 forduláskor legyen nagyon óvatos

 -

 A testét, végtagjait és ruházatát tartsa a 
távol

 -

 -
züléket

 

 A készüléket soha ne üzemeltesse sérült 

 A készüléket soha ne üzemeltesse teljesen fels-

 
hogy nem sérült-e, az esetlegesen sérült alkatrésze-

 -
be áll és húzza le a gyertyapipát

 ha magára hagyja a készüléket

 meghibásodások fellépése esetén

 

 

 az idegen testekkel történt érintkezés után

 ha üzemzavarok és szokatlan vibrációk észlel-

 

 

 

 

 Különös óvatossággal járjon el amikor megfordul a 

  
(pl. faágak, gyökerek)

 

felszerelt készülékeknél

Figyelem! Áramütés veszélye.

Tartsa távol a csatlakozó vezetéket a 

vagy sérült tápkábel esetén mindig válassza le 
az elektromos hálózatról.
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Összeszerelés
Kövesse a mellékelt szerelési útmutatót.

Figyelem!

A készüléket csak teljes összeszerelése után 
szabad üzemeltetni.

 

a füvet

 A készüléket soha ne emelje meg vagy hordozza 
járó motor mellett

 Ne egyen vagy igyon a benzin vagy motorolaj be-
töltésekor

 

 A készüléket lépésben vezesse

 

Tankolás

Vigyázat - égésveszély!

Mindig be kell tartani a csomagolásban 

kezelési útmutatót.

Üzemanyag

Benzin Motorolaj

Típusok normál, 
ólommentes 
benzin

lásd a 
motorgyártó 

Töltési 
mennyiség

lásd a 
motorgyártó 

kb. 0,6 l

Biztonság

Figyelmeztetés!

Tilos a motort zárt helyiségben járatni. 
Mérgezésveszély!

 Benzint és olajat kizárólag az erre a célra tervezett 
tárolókban tartson

 A benzint és olajat kizárólag hideg motor mellett, a 
szabadban töltsön be, vagy eresszen le

 Járó motor mellett tilos a benzin, vagy olaj betöltése

 Ne töltse túl a tankot (A benzin kifolyhat a tágulás 
következtében)

 Tankolás közben tilos a dohányzás

 A tanksapkát járó vagy forró motor esetén tilos 
kinyitni

 A sérült tartályt vagy tanksapkát ki kell cserélni

 A tanksapkát szorosan le kell zárni

 Ha kifolyt a benzin:

 

 

 

 Ha kifolyt a motorolaj:

 

 

 
A fáradt olajat tilos

 kidobni a hulladékkal együtt

 a csatornába, lefolyóba vagy a földre önteni

Javasoljuk, hogy a fáradt olajat zárt tartályban juttassa 

valamelyik ügyfélszolgálaton.

Benzin betöltése

1. Tekerje le a tanksapkát, és tegye tiszta helyre.

2. 

3. 

Motorolaj betöltése

1. 
tegye tiszta helyre.

2. 

3. 
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Üzembe helyezés

Figyelem!

Laza, sérült vagy kopott késsel és/vagy 

oldalakon az ábrákra utal, 4. oldal – 7.

Vágási magasság beállítása

Figyelem - Sérülésveszély!

A vágási magasságot kizárólag lekapcsolt motor 

végezze el.

 
magasságra. 

 

Tengelyállítás vagy központi állítás (  1, 2)

1. Nyomja a kioldó kart oldalra és tartsa úgy.

2. 
magasság eléréshez. 

3. Hagyja a kart, hogy beugorjon a helyére. 

4. Ügyeljen rá, hogy minden keréknél egyforma 

Egyes kerekek gyorsállítása 
vagy tengely-állítás (  3)

1. Nyomja a kioldó kart oldalra és tartsa úgy.

2. 
magasság eléréshez. 

3. Hagyja a kart, hogy beugorjon a helyére. 

4. Ügyeljen rá, hogy minden keréknél egyforma 

Központi tengely állítás (  4)

1. Helyezze mindkét hüvelykujját a tengelyek végére.

2. 

3. 

4. 

bekattanni.

5. Ügyeljen rá, hogy minden keréknél egyforma 

Figyelem - Sérülésveszély!

helyezze fel, vagy vegye le.

1. 
dobozt a tartójába (  6).

Figyelem!

-

darabok ellen!

(  5a).

dobozon jelenik meg (  5b)

1. 

2. 
(  6).

3. 

4. 
dobozt a tartójába (  6).
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Figyelem!

kerül kidobásra.

Talajtakarás mulcsolóval (opcionális)

össze, hanem a gyepen hagyja. A talajtakarás megvédi 
a talajt a kiszáradástól és értékes tápanyagokkal látja el.

 

 

 

menjen túl gyorsan.

Mulcsoló készlet felhelyezése

Figyelem - Sérülésveszély!

A mulcsoló szettet kizárólag álló motor és nyugalmi 

vagy vegye le.

1. (  6).

2. 
(  7). 

A zárnak be kell kattannia.

Amennyiben a mulcsoló készlet nem kattan be 
a helyére, mind a mulcsoló, mind a vágókés 
megsérülhet.

A mulcsoló készlet eltávolítása

1. 

2. Oldja ki a mulcsoló készlet zárját (  8/1).

3. Húzza ki a mulcsoló készletet (  8/2).

Figyelem – Sérülésveszély!

Az oldalsó kidobót csak a motor kikapcsolt 
állapotában és a vágókések leállása után szabad 
levenni vagy felhelyezni.

Oldalsó kidobó használata

1. 
mulcsolókészletet.

2. Nyomja le az oldalsó kidobó fedelének kioldókarját 
(  9/1).

3. 
(  9/2).

4. Helyezze be az oldalsó kidobócsatornát (  9/3).

5. Lassan csukja be a fedelet. 
A fedél akadályozza meg, hogy az oldalsó 
kidobócsatorna kiessen.

Oldalsó kidobó eltávolítása

1. 
(  9/2).

2. 
fedelet (  9/3).

A motor beindítása

Vigyázat - Mérgezésveszély!

Tilos a motort zárt helyiségben járatni.

Figyelem - Sérülésveszély!

 

  
a szivattyút vagy a manuális benzinadagoló 
gombot NE használja

 
motoron

 
kidobócsatorna végére az alábbi alkatrészek egyike 
nincs felszerelve:
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 Mulcsoló készlet 

 

 
és a vágókések között

 

Manuális indítás

gombbal (  10)

1. Nyomja meg a manuális benzinadagoló gombot 
3-szor kb. 2 másodpercenként (  10). 10°C alatti 

-ször nyomja meg a manuális 
adagológombot. 

2. 
 11) – A biztonsági kengyel nem kattan be.

3. 
lassan hagyja ismét feltekeredni (  12).

rendelkezik.  
Ezért nem lehetséges a fordulatszám 
szabályozása.

nélkül

1. 
 11) – A biztonsági kengyel nem kattan be.

2. 
lassan hagyja ismét feltekeredni (  12).

rendelkezik.  
Ezért nem lehetséges a fordulatszám 
szabályozása.

Elektromos indítás manuális benzinadagoló / 
szivató nélkül

1. 
 11) – A biztonsági kengyel nem kattan 

be.

2. Tekerje a gyújtáskulcsot a gyújtászárban teljesen 
jobbra (  13).

3. Amint a motor jár, engedje el a gyújtáskulcsot (ami 
visszaugrik „0“ állásba). 

A motor kikapcsolása

1. Engedje el a biztonsági kengyelt (  25). 
- A motor kikapcsol.

Kerék meghajtás (opcionális) (  14)

Figyelem!

A meghajtást csak járó motor mellett kapcsolja be.

Kerékmeghajtás bekapcsolása

1. 
fogantyú felé és tartsa úgy (  14) – a meghajtás 
kapcsoló zár nem kattan be. 
- A kerékmeghajtás bekapcsol.

Kerékmeghajtás kikapcsolása

1. Engedje el a meghajtás kapcsoló zárat (  16). 
- A kerékmeghajtás kikapcsol.

Variátor hajtás (sebességvezérlés) (opcionális) 

Variátor hajtás
Gyors          Lassú

-

Figyelem!

A kart kizárólag járó motor mellett üzemeltesse.  
Motorhajtás nélküli bekapcsolás esetén 
károsodhat a meghajtási mechanizmus.

 Nagyobb sebesség eléréshez a kart (  15)  
húzza (  15/2) irányba

 Alacsonyabb sebesség eléréshez a kart (  15) 
húzza (  15/1) irányba

A menetsebességet mindig az aktuális talaj- és 
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Karbantartás és ápolás

Figyelem - Sérülésveszély!

 

 

 A vágókés karbantartása és ápolása közben 

 

 

 
meghibásodásokhoz vezethet (gyújtóberendezés, 
porlasztó)

 
vágókés

 A hibás kipufogót mindig cserélje ki 

Motorgyártótól függen:

  
(  26)

 a gyújtógyertyának felfelé kell néznie (  27)

útmutatóját!

 

 Az utólag élezett késeket ki kell egyensúlyozni

Figyelem!

A ki nem egyensúlyozott kések vibrációhoz és a 

 
esetben sztükséges:

 

 a motor hirtelen leállása esetén

 meghajtási károk esetén 

 

 ha meghajlik a kés 

 elhajlott motortengely esetén 

Indító akkumulátor töltése (opcionális)

 

Figyelem!

használja.

 

 
folyamat alatt.

Motor karbantartása

Motorolaj cseréje

1. 

2. 

A használt motorolajat környezetbarát módon 

Javasoljuk, hogy a fáradt olajat zárt tartályban 

adja le valamelyik ügyfélszolgálaton.

A fáradt olajat tilos

 kidobni a hulladékkal együtt

 kiönteni csatornába vagy lefolyóba 

 kiönteni a földre

 

 



HU

Az eredeti használati utasítás fordítása158

Tárolás

Figyelem - Robbanásveszély!

 

 A készüléket száraz, gyermekek és illetéktelen 

tárolja

 

 

 Engedje le a benzintankot

 

 Húzza le a gyertyapipát

Javítás

Ártalmatlanítás
Az elhasználódott készülékeket, elemeket 
vagy akkumulátorokat ne dobja a háztartsái 
hulladék közé!

A csomagolás, a készülék és a tartozékok 

Kerék meghajtás (opcionális) 

Állítsa be a bowdent

Amennyiben járó motor mellett a kerékmeghajtás 

Figyelem!

1.  
(  20).

2. 
kapcsolja be a kerék meghajtást. 

3. Amennyiben a kerékmeghajtás továbbra sem 

Az indítófogaskerék beolajozása

 

A kerékmeghajtás hajtása karbantartást nem 
igényel.
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Segítség meghibásodás esetén

Figyelem!

Meghibásodás Megoldás

A motor nem indul  Töltse fel benzinnel

 

 Kapcsolja be a szivatót

 A motor kapcsolókengyelét nyomja a fogantyúhoz

 

 

 

 

 

csökken
 

 

 

 

 Csökkentse a munkasebességet

Nem tiszta vágás  

 

 

 Hagyja a gyepet megszáradni

 

 

 

A kerékmeghajtás nem  

 

 

 

 A szabadon futó részeket (meghajtó fogaskerék a hajtótengelyen) olajozza be 
olajpermettel

A kerekek nem forognak  Húzza meg a kerékcsavarokat

 A kerékagy sérült

 

 

A készülék szokatlanul  

forduljon illetékes ügyfélszolgálatunkhoz.
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Garancia

A készülék esetleges anyag-, illetve gyártási hibáit a szavatosság törvényes elévülési idején belül, saját 

annak az országnak a törévenyei az irányadók, amelyben a készüléket megvásárolták.

A garancia érvényes, ha: A garancia nem érvényes, ha:

 

 

 Eredeti pótalkatrészeket használtak

 

 

 

 

 Kopásnak kitett alkatrészek, amelyek a pótalkatrész-kártyán bekeretezett számmal vannak jelölve  XXX XXX (X) 

 

Garanciális esetben kérjük, hogy ezzel a garanciavállalási nyilatkozattal és a vásárláskor kapott számlával forduljon 
az üzlethez, ahol a vásárlás történt, vagy a legközelebbi ügyfélszolgálathoz. Ez a garanciavállalás a vásárlónak az 
eladóval szemben támasztott törvényes szavatossági igényét nem érinti.

 lásd a szerelési útmutatót


