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Benzines bozótvágó
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. A termék használata előtt 
fi gyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, ügyelve arra, hogy a termék egyetlen része ne essen ki a 
csomagolásból, amíg a csomag teljessége nincs ellenőrizve.

 A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
 Olvassa el a fi gyelmeztetéseket és utasításokat. Ha nem tartja be a fi gyelmeztetéseket és utasításokat, 

áramütés, tűz vagy komoly sérülés következhet be.

Csomagolás
A termék olyan csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újra 
felhasználható nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Felhasználói kézikönyv
A szerszámmal történő munka előtt olvassa el az alábbi biztonsági és kezelési utasításokat. Ismerkedjen 
meg a kezelőegységekkel és a szerszám helyes használatával. Tartsa a felhasználói kézikönyvet biztonságos 
helyen, ahol könnyen megtalálható, ha újra bele kellene nézni. Az eredeti csomagolást, beleértve a belső 
csomagolóanyagot, a jótállási jegyet és a vásárlás igazolását, őrizze meg legalább a garancia időtartamáig. Ha 
a szerszámot más helyre kell szállítania, csomagolja az eredeti kartondobozba a maximális védelem biztosítása 
érdekében a kezelés és szállítás során (pl. költözés vagy a termék javítás céljából történő szállításakor).

 Megjegyzés: Ha másnak adja át a szerszámot, mellékelje hozzá ezt a használati utasítást.
 A szerszám helyes használatának előfeltétele a mellékelt használati utasítások betartása. Az üzemeltetési 

utasításokon kívül a használati utasítás a karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos utasításokat is 
tartalmazza.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.
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Az eszközön található tájékoztató címkék leírása

2. AZ ESZKÖZÖN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ 
CÍMKÉK LEÍRÁSA

Használat előtt fi gyelmesen olvassa el ezt 
az útmutatót

Ne használjon fogazott fűrészlapokat

Munka közben használjon 
védőeszközöket

Fűnyírás közben fennáll a tárgyak 
elhajításának veszélye

Vigyázat, visszarúg!

Gondoskodjon arról, hogy más személyek 
(különösen gyermekek) és állatok 
ne legyenek elérhető távolságban, 
azaz legalább 15 m-re legyenek a 
munkaterülettől.
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3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Biztonsági utasítások
Olvassa el fi gyelmesen az alábbiakat!

 Mindig viseljen védősisakot, védőkesztyűt, védőruházatot (vágásálló nadrágot) és biztonsági cipőt. 
 Tartsa a szerszámot gyermekektől távol.
 Soha ne járassa a motort, ha csak benzin van a tartályban.
 Soha ne töltse fel az üzemanyagot, ha a motor jár vagy még meleg. Csak akkor töltse fel az üzemanyagot, 

ha a motor hideg.
 Az üzemanyagot zárt tartályban, hűvös, száraz helyen tárolja.
 Tartsa be a biztonsági előírásokat.
 Minden használat előtt ellenőrizze a munkaterületet. Távolítsa el az olyan tárgyakat, amelyek elmozdulhatnak 

vagy beakadhatnak a szerszámba.
 Munka közben minden más személynek legalább 15 méteres távolságban kell tartózkodnia.
 Soha ne használja a szerszámot a (vágókésre) felhelyezett biztonsági fedél nélkül.
 Soha ne töltse fel az üzemanyagtartályt úgy, hogy az teljesen megteljen.
 Az üzemanyagtöltő kupakot szorosan húzza meg, hogy megakadályozza az üzemanyag szivárgását.
 Ne hagyja a szerszámot maximális fordulatszámon futni, ha az üzemanyagtartály üres.

 Soha ne kapcsolja ki hirtelen a szerszámot, amikor az maximális sebességgel működik.
 Soha ne használja ezt a szerszámot, ha az bármilyen módon sérült. Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
 Hordozás közben az egész szerszámot tartsa, mivel csak az üzemanyagtartályon fogva hordozni veszélyes, 

mert ez az üzemanyagtartály sérüléséhez és tűzhöz vezethet.
 A szerszámot mindig mindkét kezével fogja.
 Soha ne helyezze a forró bozótvágót száraz fűre.
 A szerszámmal való munkavégzés közben tilos a dohányzás.

Biztonsági utasítások
Üzemanyag

 A bozótvágógép üzemanyagtartályának szállítás közben üresnek kell lennie.
 Csak jóváhagyott üzemanyagkannákban szállítson üzemanyagot.
 Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagtartály fedelét. A kupakot szorosan húzza meg, és a tartályból nem 

szivároghat üzemanyag.
 Óvja környezét: akadályozza meg az üzemanyag kifolyását és a talajszennyezést.
 A szerszám motorját legalább 3 méterre a tankolás helyétől indítsa el.
 Soha ne töltse fel az üzemanyagot zárt térben. A helyiségben biztosítson elegendő szellőzést a 

robbanásveszély elkerülése érdekében.
 Ne lélegezze be az üzemanyaggőzöket. Tankoláskor viseljen védőkesztyűt.
 Rendszeresen cserélje és tisztítsa védőruházatát.
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Biztonsági utasítások
Fűnyíró szerszámok

 A szerszám telepítésekor ellenőrizze a vágókés állapotát. Ha bármilyen sérülést talál (repedést, hajlást, 
törést stb.), cserélje ki.

 A vágókés felszerelése után ellenőrizze újra, hogy a késen lévő furat egy vonalban van a késkarral.
 Forgassa el a kést, és ellenőrizze, hogy nem hajlamos-e szabálytalanul forogni.
 Ellenőrizze, hogy a kés úgy van-e felszerelve, hogy az éle a forgás irányába mozogjon. Ezt a vágókést soha 

ne szerelje be más módon.
 Üresjáraton ellenőrizze, hogy a vágószerszám megfelelően van felszerelve (1 perc elegendő).
 A vágandó anyaghoz a megfelelő vágókést kell kiválasztani.
 A szerszám működtetésekor soha ne nyomja a vágókést tárgyakkal szemben. Az anyagot ésszerű 

sebességgel kell a vágni.
 Ha szokatlan hangot hall, vagy ha a szerszám rendellenesen vibrálni kezd, állítsa le a munkát, és állapítsa 

meg az okot.
 Ne állítsa le a szerszámot, amikor a vágókés éppen anyagot vág. Ebben az esetben fennáll a szemsérülés 

veszélye.
A vágószerszámot megfelelő fedéllel kell ellátni. 

 FIGYELEM! Az utasítások be nem tartása súlyos vagy halálos személyi sérülést okozhat!
 zranění osob!

 Minden személyt, aki a szerszámmal dolgozik, ismertessen meg a gép használatával és a biztonsági 
előírásokkal.
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4. A SZERSZÁM LEÍRÁSA 
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1. VÁGÓKÉS - Kör alakú penge fű, gyomok vagy bokrok vágásához. A bozótvágó működtetéséhez 
szorítóheveder, műanyag fedél és U-alakú fogantyú szükséges.

2. HAJTÓMŰTENGELY-SZERELVÉNY - Tartalmaz egy speciálisan kialakított belső rugalmas hajtóműtengelyt.
3. GÁZKAR - Rugalmasan van felszerelve, hogy elengedéskor visszatérjen az alapjárati helyzetbe. 

A legjobb kezelési technika elérése érdekében a sebesség növekedésével fokozatosan nyomja a gázkart. 
A motor indításakor ne tartsa a gázkart.

4.  GYÚJTÓKAPCSOLÓ - A szerszám indításához állítsa a kapcsolót "I" állásba, a szerszám kikapcsolásához 
pedig állítsa a kapcsolót "O" állásba.

5. GÁZKAR KIOLDÁSA - A fordulatszám növelése előtt nyomja meg ezt a kioldó gombot.
6. U-ALAKÚ FOGANTYÚ - Ez a fogantyú úgy állítható, hogy használat közben maximális kényelmet nyújtson.
7. SZORÍTÓHEVEDER-SZERELVÉNY - Állítható hosszúságú tartozék, amely lehetővé teszi a szerszám rögzítését 

a kezelőre.
8.  LÉGSZŰRŐFEDÁL - Tartalmazza a cserélhető szűrőbetétet.
9.  ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELE.
10.  ÜZEMNYAGTARTÁLY - Tartalmazza az üzemanyagot és az üzemanyagszűrőt.
11.  KÉZISZIVATTYÚ - A kéziszivattyú megnyomásával (7-10 megnyomás indítás előtt) minden levegő és régi 

üzemanyag eltávolítható az üzemanyagrendszerből, és friss üzemanyag kerül a karburátorba.
12.  FOJTÓSZELEP - A fojtószelep-szabályozó a szűrőház oldalán található.
 HIDEGINDÍTÁSOK - Hidegindításkor húzza felfelé a kart a fojtószelep lezárásához. 

RUN üzemmódban normál működés közben ügyeljen arra, hogy a kar lefelé legyen nyomva.

A szerszám leírása
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A szerszám leírása

13. SZENNYFEDÉL - Közvetlenül a vágófelszerelés fölé van felszerelve. A fűnyírás során keletkező 
szennyeződések elvezetésével segíti a kezelő védelmét. A szerszámot ne használja a fedél nélkül.

14. RÖVIDÍTŐ KÉS - A nejlonzsinórt a megfelelő 203,2 mm hosszúságúra vágja, a vágófejtől a zsinór végéig, ha 
a nejlonzsinóros vágófejjel végzett munka közben a földhöz ütközik, a zsinór kitolódik. Ha ezt a szerszámot 
rövidítő kés nélkül használja, a húr túl hosszú lesz (több mint 203,2 mm), ami a motor működési 
fordulatszámának csökkenéséhez, majd túlmelegedéséhez vagy a motor károsodásához vezethet.

15. NEJLONZSINÓROS VÁGÓFEJ - Tartalmaz egy cserélhető nejlon vágóhúrt, amely kitolódik, amikor a vágófej a 
talajhoz ér, miközben a vágófej normál üzemi sebességgel forog.

16.  ÖSSZEKÖTŐ SZERELVÉNY.
17.  KUPLUNGFEDÉL-SZERELVÉNY.

A csomag tartalma 
TWIST & GO vágófej, fém vágófej három pengével, vállheveder, kalibrált üzemanyagkeverő tartály, tartalék 
gyújtógyertya, 4 mm-es hatlapos kulcs, 5 mm-es hatlapos kulcs, 4 db 5 mm-es hatszögletű csavar, 4 db 4 mm-
es hatszögletű csavar anyákkal (a műanyag fedéltartóra szerelve) 2 db szorítópánt, csavarhúzó, 8/10 mm-es 
csőkulcs, csőkulcs Philips csavarhúzóval.
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5. ÖSSZEÁLLÍTÁS
Nyomja a rúd végét (1) egyenesen lefelé, amíg a 
retesz (2) bele nem illeszkedik a rúdon lévő nyílásba 
(3). Ez könnyebb lesz, ha a rúd alját (6) mindkét 
irányban óvatosan forgatja. A retesz (2) akkor van a 
helyén, ha teljesen be van illesztve a nyílásba. - Végül 
nyomja meg a reteszfedelet (5), és húzza meg erősen 
a szorítócsavart (4).

FOGANTYÚ SZERELÉSE (A)
Illessze a fogantyút a tartóba. Állítsa a fogantyút 
kényelmes munkapozícióba, és húzza meg a négy M6 
× 30-as csavart.

FOGANTYÚ SZERELÉSE (B)
Szerelje fel a fogantyút és az alsó fedelet a 
gumiburkolatra, és húzza meg a négy M5×32-es 
csavart.

FOGANTYÚ SZERELÉSE
Illessze a fogantyút a tartóba. Állítsa a fogantyút 
kényelmes munkapozícióba, és húzza meg az U-alakú 
fogantyú csavarjait.

U-ALAKÚ FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA
1.  Az U-alakú fogantyú beállításához forgassa el az 

U-alakú fogantyú rögzítő csavarját az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

2.  Fordítsa el az U-alakú fogantyú rögzítőcsavarját 
az óramutató járásával ellentétes irányba, 
majd húzza ki az U-alakú foganytú reteszét az 
elfordításához.

 FIGYELMEZTETÉS
Ne próbálja meg eltávolítani a két speciális csavart. A 
két bilincs helyzete már korábban be lett állítva, ezért 
ne próbálja meg eltávolítani vagy elmozdítani őket. A 
fi gyelmeztetés fi gyelmen kívül hagyása súlyos sérülést 
okozhat.

Összeállítás

ábra 1

ábra 2

1 2

ábra 3

M5 × 32 
CSAVAROK

FOGANTYÚ

ÖSSZEKÖTŐ

ALSÓ FEDÉL

SPECIÁLIS 
CSAVAR

M6 × 30 CSAVAROK M6 × 30 CSAVAROK

FEDÉL, FELSŐ
FEDÉL, FELSŐ

TARTÓ U-ALAKÚ 
FOGANTYÚ U-ALAKÚ FOGANTYÚTARTÓ

U-alakú fogantyú rögzítőcsavar

FEDÉL, FELSŐ

TARTÓ

U-ALAKÚ FOGANTYÚ

U-alakú 
fogantyú 

rögzítőcsavar

U-alakú 
fogantyú 

rögzítőcsavar

U-alakú fogantyú zárja U-alakú fogantyú zárja
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MŰANYAG FEDÉL FELSZERELÉSE
Szerelje fel a védőburkolatot a tengelyre a mellékelt 
tartó és csavarok segítségével. Miután a védőburkolat 
tartóját a megfelelő pozícióba állította, húzza meg a 
csavarokat.

KÉS FELSZERELÉSE
- Helyezze be a hatlapú kulcsot (2) a váltó (3) 

speciális nyílásáb, és kézzel forgassa el az anyát 
(7), amíg a hatlapú kulcs bele nem illeszkedik 
a belső nyílásba, és nem akadályozza meg a 
forgást.

- Csavarja ki az anyát (7) az óramutató járásával 
megegyező irányban.

- Távolítsa el a késfedelet (6) és a kés 
nyomókarimáját (5).

- Győződjön meg arról, hogy a tengelytömítés (4) 
hornyai tökéletesen egy vonalban vannak a ferde 
váltóval (3).

- Szerelje fel a kést (1) és a kés nyomókarimáját 
(5).

- Helyezze vissza a késfedelet (6), szerelje fel az 
anyát (7), és húzza meg teljesen az óramutató 
járásával ellentétesen.

- Vegye ki a hatszögletű kulcsot (2).

 FIGYELMEZTETÉS
A szélek vágásához vagy igazításhoz ne használjon 
acél kést.

 FIGYELMEZTETÉS
TÚLZOTT REMEGÉS – AZONNAL ÁLLÍTSA LE A MOTORT
A kés túlzott remegése azt jelenti, hogy ez a kés 
nincs jól felszerelve. Azonnal állítsa meg a motort és 
ellenőrizze a kést. A hibásan felszerelt kés sérülést 
okozhat. A termék szervizelérése és javítására csak 
eredeti, cégünk által gyártott kiegészítőket használjon.

A VÁGÓHÚROS FEJ FELSZERELÉSE
Helyezze be a hatlapú kulcsot (2) a váltó (3) speciális 
nyílásáb, és kézzel forgassa el a tengelytömítés (4), 
amíg a hatlapú kulcs bele nem illeszkedik a belső 
nyílásba, és nem akadályozza meg a forgást.
- Győződjön meg arról, hogy a tengelytömítés (4) 

hornyai tökéletesen egy vonalban vannak a ferde 
váltóval (3).

Összeállítás

- A vágóhúros fejet (1) rögzítse az óramutató 
járásával ellentétes irányba csavarva. (Lásd a 
vágóhúros fejet.)

- Vegye ki a hatszögletű kulcsot (2).

ábra 4

ábra 5

1

2

3

4

ábra 6

M6 × 20 CSAVAROKSEBESSÉGVÁLTÓ

TARTÓ

FEDÉL
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 FIGYELMEZTETÉS
A NEJLONHÚROS FEJ FELSZERELÉSE
Igazítsa az adapterlemezen lévő nyílást a tengelyen 
lévő nyíláshoz, és szerelje fel a rögzítőelemet. Csavarja 
fel a fűnyírófejet a tengelyre (az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva), hogy megfelelően meg 
legyen húzva. Távolítsa el a rögzítőelemet.

A vágóhúr feltekerése a TWIST & GO 
vágófejre

ábra 7
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Az üzemanyagkeverék keverése

6. AZ ÜZEMANYAGKEVERÉK KEVERÉSE 
 FIGYELEM!

 Soha ne töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartályba zárt és nem szellőző helyiségben.
 Ne töltsön üzemanyagot nyílt láng vagy szikraforrás közelében.
 Ne töltsön túlzott mennyiségű üzemanyagot az üzemanyagtartályba. Mielőtt elindítja a motort, győződjön 

meg, hogy eltávolította a kifolyt üzemanyag maradványait.
 Ha a motor forró, NE TÖLTSÖN BELE ÜZEMANYAGOT.
 Az ilyen típusú kétütemű motorhoz olajmentes benzin és kétütemű motorhoz való olaj keveréke 40:  1.

 FIGYELEM! A 40:1-től eltérő arányban kevert üzemanyag-keverék károsíthatja a motort. Ügyeljen arra, hogy 
az üzemanyagkeverék mindig megfelelően legyen keverve.

 Ha kétütemű motor számára benzint és olajat kever össze, csak olyan benzint használjon, amely nem 
tartalmaz ETANOLT vagy METANOLT (alkoholtípusok). 

 95-ös vagy magasabb oktánszámú jó minőségű benzint használjon. Ez segít megakadályozni az 
üzemanyagrendszer vagy a motor egyébb részeinek meghibásodását.
Az üzemanyagkeverék keveréséhez javasoljuk, hogy a bozótvágógéphez mellékelt kalibrált tartályt 
használja. NE KEVERJE A BENZINT ÉS OLAJAT KÖZVETLENÜL AZ ÜZEMANYAG TARTÁLYBAN.

Az üzemanyag tárolása
Az üzemanyagot csak tiszta, biztonságos, engedélyezett kannában tárolja. Ellenőrizze a helyi előírásokat, és 
kövesse az üzemanyaggal töltött kannák típusára és tárolására vonatkozó előírásokat.

 FONTOS A kétütemű motorokhoz való üzemanyag szétválhat. Minden használat előtt az 
üzemanyagkannát alaposan rázza fel.
A tárolt üzemanyag elöregszik. Ne keverjen össze több üzemanyagot, mint amennyit feltételezhetően egy hónap 
alatt elhasznál.
 

7. HASZNÁLAT
A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS MEGÁLLÍTÁSA
1. Állítsa a gyújtáskapcsolót START "I" állásba.
2. Ismételten yomogassa az üzemanyag-befecskendező pumpát (7 - 10 nyomás), amíg az üzemanyag eléri a 

szivattyút.
3. Húzza fel a fojtókart a fojtószelep elzárásához „ “.
4. Húzza az indítókart, amíg a motor el nem indul.
5. Állítsa a fojtókart a járó motor állásba „ “.
6. Húzza meg az indítókart, amíg a motor be nem indul.
7. A munka megkezdése előtt hagyja, hogy a motor 

néhány perc alatt üzemi hőfokra melegedjen.

40: 1

ábra 9

Gyújtáskapcsoló
 START I
STOP 0

Gázkar biztosító

Gázkar
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A BEMELEGÍTETT MOTOR INDÍTÁSA
Állítsa a fojtókart a járó motor állásba „I“.

  Ha az üzemanyagtartály nem üres, húzza meg 
az indítókart egyszer-kétszer-háromszor, és a 
motornak be kell indulnia.

  Ha az üzemanyagtartályból teljesen kifogyott az 
üzemanyag, feltöltés után ismételje meg az 1-2-6 
lépéseket.

A MOTOR MEGÁLLTÁSA
  Engedje el a gázkart, és hagyja a motort néhány 

másodpercig üresjáratban.
  Állítsa a gyújtáskapcsolót STOP „O” állásba.

Ha többször húzza meg az indítókábelt bekapcsolt 
fojtószelep mellett, a motor túlfolyhat, és indítási 
problémákat okozhat.
Ha a motor túlfolyt, húzza ki a gyújtógyertyát, és 
óvatosan húzza meg az indítókart, hogy a felesleges 
üzemanyagot eltávolítsa a motorból. Ezután szárítsa 
meg a gyújtógyertya elektródáit, és szerelje vissza a 
motorba.

ábra 10

Gyújtáskapcsoló
I START
O STOPGázkar

Gázkar

Gázkar biztosító

Gyújtáskapcsoló

kézi szivattyú

szívató karja

szívató (zárva)

motor járása (nyitva)
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8. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI
 FONTOS: 

Tartsa be az üzemanyag-keverék készítésére vonatkozó előírásokat! Az előírások be nem tartása a motor 
meghibásodásához vezethet! Ne használjon olyan üzemanyagot,.amelyet már több mint két hónapja 
tárol. A két hónapon túl tárolt üzemanyag-keverék problémát okozhat a motor indításkor, és gyengébb 
teljesítményhez vezethet. Ha az üzemanyag-keveréket több mint két hónapig tárolta, távolítsa el, és használjon új 
üzemanyagkeveréket.

A munka megkezdése előtt ellenőrizendő tételek
1. Ellenőrizze a meglazult csavarokat, anyákat és szerelési elemeket. Húzza meg a meglazult csavarokat. 
2. Ellenőrizze, nem szennyeződött-e a légszűrő. A munka megkezdése előtt a légszűrőből távolítson el minden 

szennyeződést.
3. Győződjön meg róla, hogy a műanyag fejvédő és a kés megfelelően rögzítve van a kijelölt helyén.
4. Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag a tartályból.
5. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a kés vagy a vágófej.

9. A BOZÓTVÁGÓ BIZTONSÁGOS HASZNÁLA-
TA 

A VÁLLHEVEDER HASZNÁLATA
1. Szerelje össze és állítsa be a vállhevedert és az övet a képen látható módon.
2. Állítsa be a vállheveder csatját, csúsztassa a kampót a derék felé, majd állítsa be az övet (ha van öv).
3. Akassza a retesz fülecskéjét a vállheveder kampójára.
4. Ha a bozótvágó nincs megfelelően kiegyensúlyozva, állítsa be a vállhevedert és a fogantyú zsanérját, amíg a 

bozótvágó megfelelően nem helyezkedik el.

 FIGYELMEZTETÉS
A kampó a jobb oldalon található, a gyorskioldó retesz pedig a külső oldalon.

ábra 11

VÁLLHEVEDER

KAMPÓ

KAMPÓ

GYORSKIOLDÓ 
RETESZ

VÁLLHEVEDER 
CSATJA

ÖV

FÖLDELÉS
FŰNYÍRÓ 
VÁGÓEGYSÉGE

ALUMÍNIUM 
CSŐ VÁLLHEVEDER 

RÖGZÍTÉSE

RETESZ 
FÜLE

TELJESEN

GYORSKIOLDÓ RETESZ

5. Ha a bozótvágót gyorsan leszeretné választani a vállhevederről, húzza felfelé a gyorskioldó reteszt.
6. Helyezze be a retesz nyelvét a gyorskioldó retesz hornyába, hogy a bozőtvágót ismét a vállhevederre rögzítse.

Használat előkészületei | A bozótvágó biztonságos használata
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 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Használat előtt ellenőrizze a vállpántot, és győződjön 
meg róla, hogy jó állapotban van. Ha veszélyhelyzetbe 
kerül, azonnal állítsa le a bozótvágót, és húzza ki a 
gyorskioldó reteszelőfüleket. A bozótvágó eltávolodik 
a testétől.

VÁGÁS NEJLONHÚROS FEJ SEGÍTSÉGÉVEL
A vágóhúros fej AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL 
ELLENTÉTES IRÁNYBAN forog. A RÖVIDÍTŐ KÉS a 
védőburkolat jobb oldalán lesz.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Nejlonhúros fej használata esetén a megfelelő 
védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr 
túlságosan ki van húzva, csapkodhat. Ha nejlonhúros 
fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel 
felszerelt műanyag védőburkolatot.

Szinte minden kfűnyíráskor célszerű a fejet a 
nejlonhúrral úgy megdönteni, hogy a húr által alkotott 
kör körkörösen érintkezzen abban a pontban, ahol 
az Öntől és a védőburkolattól távolodik. (Lásd a 
megfelelő képet) Ennek eredményeképpen a levágott 
anyag Öntől ellentétes irányban dobódik el.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Ha rossz oldalra dönti a fejet, akkor a szennyeződések 
KÖZVETLENÜL Ön felé fognak repülni. Ha a 
nejlonhúros fejet a talajjal párhuzamosan tartja, a 
fűnyírás a teljes területen fog végbemenni. A levágott 
anyag Ön felé DOBÓDIK EL. A terhelés hatására 
csökken a motor fordulatszáma, és nagy mennyiségű 
húrt fog fogyasztani.

A bozótvágó biztonságos használata

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Csak jó minőségű, 2,5 mm átmérőjű nejlondamilt 
használjon. A nejlondamil helyett soha nem 
használjon drótot vagy dróttal merevített damilt. Csak 
megfelelő átmérőjű nejlonhúrral ellátott fűnyírófejet 
használjon.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Csupasz vagy kavicsos felület felett nagyon óvatosan 
járjonel, mert a nejlonhúr nagy sebességgel vághatja 
ki az apró kavicsokat. A szerszán védőburkolata nem 
képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat 
megállítani.

ábra 12

ábra 13

RÖVIDÍTŐ KÉS A BAL OLDALON

FORGÁS AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN

VÁGOTT ANYAG

EZEN AZ 
OLDALON 
VÁGJON
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VÁGÁS:
Ennél a munkánál óvatosan csúsztassa a gépet a 
vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, 
hogy a gép a vágott anyagot Öntől távolódó irányba 
dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok 
közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben 
közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó 
irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a húrral, 
amíg le nem vágta a füvet egészen az akadályig, de 
ügyeljen rá, nehogy a damil az akadállyal érintkezzen. 
Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, ne érjen a 
drótokhoz. Ha túl közel kerül a kerítéshez, a damil a 
grótba ütközve rövidebb lesz. Gyomok vágásakor 
egyesével is kivághatja a szárakat. Helyezze a 
vágóhúros fejet a gyom alsó részéhez– ne a felsőhöz, 
mert különben a széthasadhat és a húr elakad. A 
gyomok közvetlen átvágása helyett inkább csak a 
damil végét használja és lassan vágja át a szárat.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
A szélek vágásához vagy igazításhoz ne használjon 
acél kést.

CSONKOLÁS ÉS PEREMEK VÁGÁSA:
Mindkét tevékenységet nagy szögben megdöntött 
vágóhúros fejjel kell végezni. A csonkolás a felső 
növényzet eltávolítása, ami után csak a csupasz föld 
marad. A peremek vágása az ágyások peremén levő, 
a járdára és az útra ránövő fű levágása. Csonkoláskor 
és a peremek vágásakor a szerszámot meredek 
szögben tartsa, olyan helyzetben, hogy a kemény 
felülethez történő ütközéskor esetleg kivágódó 
szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne 
hátra, Ön felé repüljenek. Ha a képek mutatják is, 
hogyan végezze a csonkolást és a peremek vágását, 
minden felhasználónak magának kell megtalálnia a 
testméreteinek és a munkakörülményeknek megfelelő 
helyzetet.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Ne dolgozzon olyan területen, ahol a területek 
drótkerítéssel vannak elkerítve. Használjon személyi 
védőeszközöket. Ne dolgozzon olyan helyen, ahol nem 
látja, mit vág a fűnyíró.

VÁGÁS KÉS SEGÍTSÉGÉVEL
Sokféle acélkés létezik, de a következő kettő a 
legelterjedtebbek közé tartozik.

ábra 14

FŰNYÍRÁS
VÁGOTT ANYAG

FAL FELÉ 
IRÁNYULÓ 
SZÖG

FÖLD FELÉ 
IRÁNYULÓ SZÖG

A KÉSES OLDAL 
FELEMELVE

CSONKOLÁS

SZEGÉLYEZÉS

KERÜLJE A 
DRÓTOKAT



HU

BENZINES BOZÓTVÁGÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

103A bozótvágó biztonságos használata

A BOKORKÉS legfeljebb 19 mm szárátmérőjű 
bokrok és gyomok vágására szolgál. Ezen a típusú 
bozótvágón csak a 255 mm átmérőjű hárompengés 
kés használható.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
NE HASZNÁLJA A BOZÓTVÁGÓT FÁK VÁGÁSÁRA.

 FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Ne végezzen vágást, ha az acélkés tompa, repedt 
vagy sérült.
A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a 
munkafelületen nincsenek-e akadályok, mint pl. 
kövek, fémoszlopok vagy összetekert drótok. Ha 
az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje 
meg őket úgy, hogy ne kerüljenek érintkezésbe a 
késsel. A kövek vagy fémtárgyak kicsorbíthatják vagy 
megrongálhatják a kést. A drótok feltekeredhetnek 
a késfejre vagy kivágódhatnak és ezáltal sérülést 
okozhatnak.

A kés visszarúgás az a reakció, amely akkor léphet fel, 
amikor egy forgó kés olyan dologgal érintkezik, amit 
nem tud átvágni. Ez az érintkezés a kés pillanatnyi 
megállását okozhatja, és hirtelen „ellökheti” a 
szerszámot a érintett tárgytól. Ez a reakció olyan heves 
lehet, hogy a kezelő elveszíti az irányítást a szerszám 
felett. Visszarúgás előfordulhat fi gyelmeztetés nélkül 
is, ha a kés elakad, megáll vagy beragad. Ez a hatás 
nagyobb valószínűséggel jelentkezik olyan helyeken, 
ahol nehéz nyomon követni a vágott anyagot. A 
könnyű és biztonságos kaszálás érdekében jobbról 
balra közelítse meg a levágandó gyomokat, és ha 
váratlan tárgyakkal vagy faoszlopokkal találkozik, 
minimalizálni tudja a kés visszarúgási reakcióját.

GYOMNÖVÉNY VÁGÁS. Lapos íves, lengető 
mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Ezzel a 
módszerrel gyorsan kitisztíthatja a fűvel, gazzal benőtt 
területeket. Ne használja ezt a módszert nagy és 
ellenálló gyomok vagy fás növényzet vágására.

 MEGJEGYZÉS
Ne használja a bozótvágót fák vágására 

ábra 15

ábra 16

FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

NE ÉRJEN A KÉSSEL A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ 
TÁRGYAKHOZ

FÉMOSZLOPOK

VILLANYVEZETÉKEK GUMI

FAL

KŐ

KERÍTÉS
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Ezt a módszert végezheti mindkét irányába, vagy csak 
egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag 
Öntől távolodó irányba repül.
Az ilyen vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely 
Öntől távolodó irányban forog. Döntse meg kissé a 
kést ugyanarra az oldalra. Ha mindkét irányban végzi 
a vágást, akkor némi szennyeződéssel kell számolnia.
Vágás közben ne gyakoroljon nyomást a késre. Ne 
változtassa meg a vágási szöget a fába történő 
vágás után. Vágás közben ne gyakoroljon nyomást 
a szerszámra, és ne feszítse, mert az a penge 
megrepedését vagy beszorulását okozhatja.

ábra 17
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10. FŰNYÍRÁS
 FIGYELEM! 

Bármilyen típusú húros vagy bozótvágóval végzett munka során fennáll a kövek, fémek vagy apró tárgyak és a 
vágandó anyag elhajításának veszélye. Gondosan olvassa el az összes biztonsági utasítást.
Kövesse a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat.

 FIGYELEM! 
Használjon védőeszközöket a feje, szeme, arca és hallása védelmére. Megfelelő lábbelit viseljen, amely megvédi 
a lábát és csúszós felületen is stabil állást biztosít. Ne viseljen nyakkendőt, ékszert vagy laza ruhadarabot, 
amelyek elakadhatnak a szerszám mozgó részeiben. Ne viseljen nyitott orrú lábbelit. Ne dolgozzon mezítláb. 
Bizonyos helyzetekben teljes arc- és fejvédelmet kell használni.
Vigyázzon, hogy elkerülje a visszarúgást és a kés beakadását.

 FIGYELMEZTETÉS 
Mindig használja a vállhevedert.
Állítsa be a vállhevedert és a szerszámcsatlakozót úgy, hogy a felfüggesztett bozótvágó csak néhány 
centiméterrel legyen a talaj felett. A bozótvágó fejének és a fémfedélnek minden irányban egy vonalban kell 
lennie. A bozótvágót a teste jobb oldalára akassza.

 VESZÉLYES ÖVEZET
A KEZELŐKÖN KÍVÜL SENKI SEM LÉPHET BE A 15 MÉTER SUGARÚ VESZÉLYES ÖVEZETBE. A KEZELŐNEK 
MEGFELELŐ SZEM-, FÜL-, ARC-, TALP-, LÁB- ÉS TESTVÉDŐ ESZKÖZÖKET KELL HASZNÁLNIA. A VESZÉLYES 
ÖVEZETBEN, VAGY A VESZÉLYES ÖVEZET MÖGÖTTI KOCKÁZATOS ÖVEZETBEN LEVŐ SZEMÉLYEKNEK VÉDENIÜK 
KELL A SZEMÜKET A KIVÁGÓDÓ TÁRGYAKT ELLEN. A KOCKÁZAT A VESZÉLYES ÖVEZETTŐL VALÓ TÁVOLSÁG 
NÖVEKEDÉSÉVEL CSÖKKEN.

FŰNYÍRÁS NEJLONHÚROS FEJJEL

 A vágófej húrja AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN forog. 
 A fűnyíró a húrja félautomatikusan tolódik ki. Kaszáláskor egyszerűen csak enyhén érintse meg a fejjel 

a talajt, így megnyomja a fej alján lévő gombot, és a húr kitolódik. A fűnyíró húrját ezután a műanyag 
borításban található rövidítő kés a megadott maximális hosszúságra rövidíti.

Fűnyírás
 Munka közben óvatosan csúsztassa a szerszámot a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet 

úgy, hogy a szerszám a vágott anyagot Öntől ellentétes irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb 
akadályok közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől 
távolodó irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbról balra, amíg le nem vágta a füvet 
egészen az akadályig, de ügyeljen rá, hogy a húr ne érintkezzen az akadállyal.

 Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, ne érjen a drótokhoz. Ha túllépi a minimális távolságot a kerítéstől, 
a vágóhúr az akadállyal való érintkezés után megrövidül.
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 A gyomnövények vágásakor mindig csak egy-egy szárat vágjon le. Helyezze a vágófejet a gyomnövény 
szárának aljára - soha ne a tetejére, mert a szár elkezdhet imbolyogni, és a zsinór beleakadhat. Ahelyett, 
hogy közvetlenül vágná a gyomokat, jobb, ha csak a nyírógép végét használja, és lassan vágja le a szárat.

Tisztítás és szegélyezés
 Mindkét műveletet egy nagy szögben meghajlított nejlonhúrral ellátott fejjel végzik. A tisztítás a felső 

növényzet eltávolítását jelenti, és csak a talaj marad meg.
 A szegélyezés a gyep szélén lévő, a járdákig és utakig érő fű nyírását jelenti.
 Tisztításkor és szegélyezéskor a szerszámot nagy szögben döntse meg, olyan helyzetben, hogy a kemény 

felülethez történő ütközéskor az esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne hátra, 
az Ön irányába, repüljenek. A képektől függetlenül minden felhasználónak meg kell találnia a saját 
testméretének és munkakörülményeinek megfelelő pozíciót.

 FIGYELMEZTETÉS 
A vágóhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan kiáll, 
akkor elkezdhet rezegni. Ha nejlonhúros fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag 
védőburkolatot.

 FIGYELMEZTETÉS 
Legyen nagyon óvatos, ha talajon vagy kavicson dolgozik, mivel a nejlonhúr nagyon nagy sebességgel 
elhajíthatja az apró köveket.
A szerszán védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat megállítani.

 FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen vágást olyan helyen, ahol drótok vagy drótkerítés van. Használjon védelmi eszközöket. Ne végezzen 
vágást olyan helyeken, ahol nem látja, mit vág.

VÁGÁS VÁGÓKÉSSEL

Gyomnövény vágás 
 Íves, lengő mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Így nagy területet is gyorsan megtisztíthat sűrű fűtől és 

gyomoktól. A késes kaszálást a nagy és kemény gyomok vagy fás növényzet levágásához kell alkalmazni.
 Ezt a módszert végezheti mindkét irányába, vagy csak egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag 

Öntől távolodó irányba repül. Az ilyen típusú vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely Öntől távolodó 
irányban forog. Kicsit döntse meg a kést ugyanarra az oldalra. Ha a késsell mindkét irányba vág, akkor a 
kidobott anyag eltalálja.

 Megjegyzés: Ne használja a bozótvágó kést 12 mm-nél nagyobb átmérőjű fák vágására.
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 FIGYELMEZTETÉS
AKADÁLYOZZA MEG, HOGY A KÉS A KÖVETKEZŐ TÁRGYAKKAL ÉRINTKEZZEN:
FÉMOSZLOPOK, VILLANYVEZETÉKEK, GUMI, FAL, KÖVEK, KERÍTÉSEK 

 FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen vágást, ha a fémkés tompa, repedt vagy sérült.
A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek akadályok, mint pl. kövek, fémoszlopok 
vagy drótok. Ha az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje meg őket úgy, hogy ne kerüljenek érintkezésbe 
a késsel. A kövek vagy fémtárgyak tompítják vagy károsítják a kést. A drótok feltekeredhetnek a kés fejére vagy 
kivágódhatnak és ezáltal sérülést okozhatnak.
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11. KARBANTARTÁS
 FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és 
tartozékokat használjon. Az utasítás be nem tartása 
sérülést, teljesítménycsökkenést és a garancia 
érvényességének elvesztését eredményezheti.

  A vágóegység nem foroghat üresjáratban. Ha ez 
a követelmény nem teljesül, a tengelykapcsolót 
be kell állítani, vagy a szerszámot szakképzett 
szakembernek kell szervizelnie.

  Ön csak az itt felsorolt módosításokat és 
javításokat végezheti el. Minden egyéb 
javítás esetén a bozótvágógépet hivatalos 
szakszervizben szervizeltesse.

  A nem megfelelő karbantartás következményei 
közé tartozhat a túlzott szénlerakódás, ami 
teljesítménycsökkenéshez vezethet, és fekete 
olajmaradványok csöpöghetnek a kipufogóból.

  A sérülésveszély elkerülése érdekében győződjön 
meg arról, hogy minden fedél, heveder, terelőelem 
és fogantyú megfelelően és biztonságosan van 
rögzítve.

KIPUFOGÓNYÍLÁS ÉS HANGTOMPÍTÓ
  A felhasznált üzemanyag típusától, a felhasznált 

olaj típusától és mennyiségétől és/vagy 
az üzemeltetési körülményektől függően a 
kipufogónyílás és a hangtompító eltömődhet 
a szénlerakódásoktól. Ha a benzinmotoros 
szerszámnál teljesítménycsökkenést észlel, a 
motor teljesítményének helyreállítása érdekében 
egy szakképzett szerviztechnikusnak el kell 
távolítania ezeket a lerakódásokat.

Légszűrő
   A levegőszűrőben felgyülemlett por csökkenti 

a motor hatékonyságát. Növeli az üzemanyag-
fogyasztást, és lehetővé teszi a koptató 
részecskék bejutását a motorba. A légszűrőt 
szükség szerint gyakran emelje ki, hogy tisztán 
tartható legyen.

   A szűrő felületén lévő könnyű por könnyen 
eltávolítható a szűrő megkopogtatásával. Az 
ellenálló lerakódásokat megfelelő oldószerrel kell 
lemosni.

   Vegye le a szűrőfedelet, miután a zárat lefelé 
fordította.

ábra 18

belső fedél

légszűrő

fordítsa lefelé a zárat
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KARBURÁTOR BEÁLLÍTÁSA
Ne állítsa be a karburátort, hacsak nem szükséges. Ha 
problémái vannak a karburátorral, forduljon hivatalos 
márkakereskedőhöz. A nem megfelelő beállítás miatt 
a készülék meghibásodhat, és a garancia elvesztését 
eredményezi.

Üzemanyagszűrő
   Az üzemanyagtartály szűrővel van felszerelve. 

A szűrő az üzemanyagvezeték szabad végén 
található, és egy kampós drót vagy más megfelelő 
segédeszköz segítségével húzható ki az 
üzemanyagnyíláson keresztül.

   Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrőt. 
Ne engedje, hogy por kerüljön az 
üzemanyagtartályba. Az eltömődött szűrő 
problémákat okoz a motor indításával vagy a 
motor teljesítményével kapcsolatban.

   Ha a szűrő szennyezett, cserélje ki.
   Ha az üzemanyagtartály belseje szennyezett, a 

tartály benzinnel történő átöblítésével tisztítható.

Gyújtógyertya
  A gyújtógyertyát ne próbálja meg forró motorból 

eltávolítani, hogy elkerülje a menet esetleges 
sérülését.

  Ha a gyújtógyertya nagy mennyiségű 
lerakódással szennyezett, tisztítsa meg vagy 
cserélje ki.

  Ha a középső elektróda kopott vagy sérült, 
cserélje ki a gyújtógyertyát.

  Gyújtógyertya szakadás 0,6 - 0,7 mm
  Meghúzási nyomaték: 14–15 Nm (125–135 in.lb)

Sebességváltó
40-50 üzemóra után töltsön a megfelelő mennyiségű 
kenőanyagot a sebességváltóba.
Csavarja ki a csavart, és fecskendezze be a 
lítiumalapú kenőanyagot. Forgassa a tengelyt kézzel, 
amíg a kenőanyag el nem kezd kifolyni, majd csavarja 
vissza a megtisztított csavart.

Karbantartás

ábra 19

ábra 20

ábra 21

0,6–0,7 mm
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12. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. NEM LEHET ELINDÍTANI

tünet lehetséges ok megoldás

a henger 
komp-
ressziós 
nyomása 
normális

a gyújtó-
gyertya 
szikrája 
normális

üzemanyagrendszer hiba

nincs üzemanyag az 
üzemanyagtartályban
eltömődött 
üzemanyagszűrő

töltsön üzemanyagot az 
üzemanyagtartályba
tisztítsa meg az 
üzemanyagszűrőt

az üzem-
anyag-
rendszer 
rendben 
van

üzemanyag

az üzemanyag nagyon 
szennyezett

cserélje ki az üzemanyagot

az üzemanyagban víz 
van

cserélje ki az üzemanyagot

túl sok az üzemanyag csavarja ki a gyújtógyertyát
üzemanyag a hengerben és szárítsa meg
az üzemanyagkeverék 
nem megfelelő

használjon megfelelő 
üzemanyagkeveréket

az üzem-
anyag-
rendszer 
rendben 
van

a nagyfe-
szültségű 
gyújtógyer-
tya kábel 
rendben 
van

gyújtógyer-
tya

a gyújtógyertyát 
lerakódások szennyezik

távolítsa el a lerakódásokat

a gyújtógyertya 
szigetelése sérült

cserélje ki a gyújtógyertyát

a gyújtógyertya 
szakadása túl nagy vagy 
kicsi

állítsa a szakadást
0,6– 0,7 mm-re

a nagyfeszültségű 
gyújtógyertya kábel 
nincs rendben

a gyújtógyertya 
nagyfeszültségű kábele 
eltört vagy elszakadt
meglazult orsó

cserélje ki vagy húzza meg
húzza meg

az üzem-
anyag-
rendszer 
rendben 
van

a gyújtási 
rendszer 
rendben 
van

a kompressziós nyomás 
nem elegendő

kopott dugattyúgyűrű
repedt dugattyúgyűrű
dugattyúgyűrű 
cementálás
laza gyújtógyertya
szivárgás a közös 
területeken
hengerek és 
forgattyúházak

cserélje ki újra
cserélje ki
szüntesse meg
húzza meg
szüntesse meg

a kompresszió rendben 
van

rossz érintkezés a 
nagyfeszültségű kábel és 
a gyújtógyertya között
kapcsolóhiba vagy 
rövidzárlat

a gyújtógyertya 
kábelvégének megfelelő 
illesztése
javítsa meg vagy cserélje ki

Hibaelhárítás
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2. ALACSONY TELJESÍTMÉNY

tünet lehetséges ok megoldás

megáll, ha a sebesség nő
könnyű és vékony füst, a 
karburátorból a hátsó rész felé 
spriccelő üzemanyag

eltömődött üzemanyagszűrő, 
üzemanyaghiány
lerakódásoktól eltömődött kipufogó 
hangtompító

tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt, 
tisztítsa meg az 
üzemanyagrendszert, állítsa be a 
karburátort
távolítsa el a lerakódásokat

a kompressziós nyomás nem 
elegendő

dugattyú, dugattyúgyűrű, henger 
kopása

cserélje ki a dugattyút, 
dugattyúgyűrűt

motorszivárgás
szivárgás a henger és a 
forgattyúház közös felületén

javítsa meg

szivárgás a forgattyústengely 
végrészeken

hibás tömítés cserélje ki a tömítést

egyéb
a motor túlmelegszik
az égéstér lerakódásokkal 
szennyezett

kerülje a hosszan tartó használatot, 
a nagy sebességet és a nehéz 
terhelést
távolítsa el a lerakódásokat

3. SZABÁLYTALAN MOTORMŰKÖDÉS

tünet lehetséges ok megoldás

a motorból kopogás hallatszik

dugattyú, dugattyúgyűrű, henger 
kopása
dugattyúcsap, dugattyú kopása
a forgattyústengely csapágyának 
kopása

cserélje ki a dugattyút, 
dugattyúgyűrűt
cserélje ki a dugattyúcsapot, 
dugattyút
cserélje ki a csapágyat

a motorból fémes kopogás 
hallatszik

a motor túlmelegszik
az égéstér lerakódásokkal 
szennyezett
nem megfelelő típusú benzin

kerülje a hosszan tartó használatot, 
a nagy sebességet és a nehéz 
terhelést
távolítsa el a lerakódásokat
az előírt oktánszámú benzint 
használja

motorgyújtás hiba
az üzemanyagban víz van
rossz gyújtógyertya szakadás
rossz légrés az orsónál

cserélje ki az üzemanyagot
állítsa a szakadást 0,6– 0,7 mm-re
állítsa be a légrést az orsónál 0,3-
0,4 mm-re

4. A MOTOR HIRTELEN LEÁLL

lehetséges ok megoldás
az üzemanyag elfogyott töltse fel az üzemanyagot
a gyújtógyertyát lerakódások szennyezik és zárlatos távolítsa el a lerakódásokat
a nagyfeszültségű gyújtógyertya kábele ki van húzva csatlakoztassa



HU 112

FZS 5025-B

Megsemmisítés

13. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A felesleges csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

A készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek.
A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. A kérdéseket az illetékes 
önkormányzati szervezeti egységhez kell intézni.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.
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14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Azonosítószám: 26 72 65 48, Adóazonosító: CZ-26 72 65 48

Bank: Komerční banka Praha 1, számlaszám: 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, 
számlaszám 2375682/0800, ČSOB Praha 1, számlaszám 8010-0116233383/0300

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka: Benzinmotoros bozótvágó és fűnyíró / FIELDMAN

Típus/modell:  FZS 5025-B, ZMG 5315T1U gyári modelljelzéssel
 51,7 cm3, 1,45 kW (7500/perc-1), fordulatok 10 000/perc-1

 LPA = 99,2 dB(A), LWA = 115 dB (A)

Gyártó:  FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 Adóazonosító: CZ26726548

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:

2006/42/EK MD irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
2000/14/EU zajvédelmi irányelv
2016/1628/EK Gázkibocsátási irányelv
2011/65/EU RoHS irányelv

valamint normáknak:

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009

Kiállítás helye: Prága Név: Ing. Zdeněk Pech

Az igazgatótanács elnöke
A kiállítás dátuma: 9. 11. 2021 Aláírás:
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15. MŰSZAKI ADATOK
Modell .........................................................................................................................................................................................FZS 5025 B
Lökettérfogat ................................................................................................................................................................................. 51,7 cm3

A motor maximális teljesítménye ........................................................................................................1,45 kW (7500 ford./perc)
A tengely hossza ........................................................................................................................................................................1500 mm
A motor típusa .......................................................................................................................................................Kétütemű léghűtéses
A vágóhúr átmérője ....................................................................................................................................................................... 2,4 mm
Üzemanyag keverési arány (olaj kétütemű motorokhoz / ólommentes benzin 95) 1: 40
Üzemanyag és vágóegységek nélküli tömeg .......................................................................................................................... 8,5 kg




