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ELSŐ  A BIZTONSÁG 

Az utasítások ebben a felhasználói kézikönyvben figyelmeztetéseket tartalmaznak, melyek a 

szimbólummal vannak ábrázolva. Ezeket a kritikus pontokat megfontolás tárgyává 
kell tenni annak érdekében, hogy megelőzzük az esetleges komoly testi sérüléseket. 

Ebből kifolyólag kérjük, hogy az összes ilyen jelöléssel ellátott részt figyelmesen olvassa el a 

tájékoztatóban és kövesse őket pontosan. 



	   

• MEGJEGYZÉSEK AZ ÚTMUTAÓBAN LÉVŐ FIGYELMEZTETÉSEK 
TÍPUSAIHOZ 

Ez a jelölés utasításokat jelez, melyeket követni kell annak érdekében, hogy megakadályozzuk a 
baleseteket, melyek komoly testi sérülést vagy halált okozhatnak. 

 

Ez a jelölés utasításokat jelez, melyeket követni kell, máskülönben műszaki meghibásodáshoz, 
üzemzavarhoz vagy sérüléshez vezethet. 

Ez a jelölés tippeket vagy előírásokat jelez, melyek hasznosak a termék használatával 
kapcsolatban. 
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1. RÉSZEK  ELHELYEZKEDÉSE 
1. Üzemanyagtank 
2. Indító 
3. Légtisztító 
4. Alátámasztás 
5. Beindítógomb 
6. Burkolat 
7. Akasztó 
8. Kar 
9. Markolat rögzítő, rezgéscsillapító 
10. Gázszabályozó kar 
11. Gázszabályozó vezeték 
12. Kardántengely 
13. Védőburkolat 
14. Kúpkerékpár 
15. Penge 

FONTOS 

FIGYELMEZTETÉS 

MEGJEGYZÉS 



	   

FIGYELMEZTETÉS	  
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2. FIGYELMEZTETŐ  CÍMKÉK  A GÉPEN 
 
 
 

 
(1) Olvassa el a használati utasítást mielőtt használja az eszközt. 
(2) Viseljen fej-, szem- és fülvédőt. 
(3) Vigyázat/ Figyelem! 
(4) Tartson minden gyermeket, nézelődőt és segítőt 15m-re a fűkaszától. 

 
 

 
Ha egy figyelmeztető jelzés leválik, bekoszolódik és olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a 

forgalmazóval, ahonnan a terméket vásárolta, hogy pótolni tudja az 
elkopott jelölést egy újra. 

 
Soha ne módosítsa a fűkaszát. 

FONTOS	  



	  

A garancia elvesztésével jár, ha a gépet megmódosítva, vagy nem a felhasználói 
kézikönyvben leírtak szerint használja. 

3. SZIMBÓLUMOK  A GÉPEN

4. BIZTONSÁGI  ÓVINTÉZKEDÉSEK

*MIELŐTT HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET

A biztonságos működéshez és karbantartáshoz szimbólumok vannak a gépbe 
vésve. 

Ezeket a jelzéseket alapul véve, kérjük, legyen óvatos és ne kövessen el hibát. 

Az a rész, ahol újra tankolhatja az eszközt „BENZINNEL” 

Elhelyezkedés: TANKSAPKÁN 

Az a hely, ami közel van a szivatóhoz 

Elhelyezkedés: LÉGTISZTÍTÓ TETEJE 

Az a hely, ahol felnyitja a szivatót 

Elhelyezkedés: LÉGTISZTÍTÓ TETEJE 

Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, hogy megértse az eszköz helyes 
használatát. 

Ez termék fűvágásra lett tervezve és sosem szabad egyéb célra használni. 
Soha ne használja a fűkaszát, amikor alkohol hatása alatt van, amikor 

kimerült, kialvatlan, esetleg álmatlanságtól szenved valamilyen gyógyszer 
hatása miatt, vagy bármely más időpontban, amikor úgy érzi, hogy 
ítélőképessége nem teljes vagy nem képes az eszközt megfelelően 
biztonságos módon kezelni. 

Ne járassa a motort házon belül. A kipufogó gázok káros karbon- 
monoxidot tartalmaznak. 

Sose használja a fűkaszát az alább felsorolt körülményekben: 
Amikor a talaj csúszós, vagy más egyéb olyan esetekben, amikor a lábait 

nem tudja stabilan megvetni az eszköz használata közben. 
Éjszaka, erős köd idején vagy bármely más olyan időben, amikor a 

térlátása korlátozott és problémába ütközik a terület átláthatósága. 
Eső, villámlás, szélvész idején, erős szélnél vagy egyéb más 

esehetőségnél, amikor az időjárás nem teszi biztonságossá az eszköz 
használatát. 

A termék első használatánál, mielőtt a munkát megkezdené, tanulja meg 
kezelni a fűkaszát képzett munkásoktól. 

Kialvatlanság, fáradtság vagy fizikai kimerültség alacsonyabb 
koncentrációs időt eredményez és ez balasetekhez és sérülésekhez vezethet. 



 

h. Tartsa ezt az útmutatót kéznél, így mindig választ kaphat a jövőben felmerülő kérdésekre. 

i. Mindig legyen tisztában ennek a használati utasításnak a tartalmával, amikor eladja, 
kölcsönadja, vagy bármely más módon átruházza ezen termék tulajdonjogát. 

j. Soha ne engedje gyermekeknek vagy bárkinek, aki képtelen az ebben a kézikönyvben leírtakat 
maradéktalanul megérteni, hogy a készüléket használja. 

* MUNKAESZKÖZ 
ÉS MUNKARUHA 

 
 

• VIGYÁZAT!  VEGYE FIGYELEMBE AZ ÜZEMANYAG KEZELÉSÉT! 
 

b. Dohányozni, miközben a fűkaszát használja vagy újratölti a tankját, rendkívül veszélyes. 
Mindig győződjön meg róla, hogy a meggyújtott cigarettát távol tartja -e az eszköztől. 

c. Amikor újratölti a tankot, először mindig állítsa le a motort és tekintsen körül, hogy 
meggyőződjön, nincs –e szikra vagy nyílt láng a közelben. 

d. Ha újratöltés közben az üzemanyag kiömlik, használjon száraz rongyot a nedves felület 
felitatására, mielőtt beindítja a motort. 
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a. A termék motorja kevert üzemanyaggal működik, mely erősen gyúlékony 
benzint tartalmaz. Soha ne tárolja az üzemanyagkannát, vagy töltse újra a 
készülék tartályát olyan helyen, ahol kazán, tűzhely, lobogó tűz, 
elektromos/hegesztő szikra vagy bármely más forrásból származó magas hő 
vagy tűz található, mely meggyújthatja az üzemanyagot. 

A. A fűkasza használata közben erősen javallott rendes ruházat és 
védőfelszerelés viselete az alábbiak szerint. 

Sisak 
Szem- vagy arcvédő 
Vastag munkakesztyű 
Nem csúszós talpú cipő 
Fülvédő 

	  
Valamint az alábbi dolgokat célszerű magával hordania 
A mellékelt szerszámokat és iratokat 
Megfelelően tárolt üzemanyag 
Pótpenge 
Dolgok, melyekkel megjelölheti a munkaterületét (figyelmeztető 

jelzés) 
Síp (együttműködésre vagy vészhelyzet esetén) 
Fejsze vagy fűrész (akadályok elhárításásra) 

	  
C. Soha ne használja a fűkaszát, amikor rövidnadrágot, szandált 
visel vagy mezítláb van. 



	  

e. Újratöltést követően csavarja vissza a tanksapkát és vigye a fűkaszát legalább 3 méterre attól a
helytől, ahol az újratöltést végezte, mielőtt beindítaná a motort.

* DOLGOK, MELYEKET ELLENŐRIZZEN LE, MIELŐTT HASZNÁLJA AZ
ESZKÖZT.

a. Mielőtt megkezdi a munkát, nézzen körül alaposan, hogy képet kapjon a talaj
egyenletességéről, a fű állapotáról, valamint, hogy van –e akadály az útban, mely munka
közben akadályozhatja.

b. Azt a területet, ahol az eszközt használja, 15 m-es kerületen belül veszélyes zónaként kell
kezelni, melyen belül senkinek nem szabad belépnie, míg a fűkasza működik. Ha szükséges,
sárga figyelmeztető kötelet, figyelmeztető jelzést kell a terület körül elhelyezni. Amennyiben
a munkát két vagy több ember végzi folyamatosan, mindig ellenőrizze a többi személy
helyzetét és jelenlétét,
hogy mindig fenn tudja
tartani a biztonságos
távolságot.

• MEGJEGYZÉSEK A MOTOR BEINDÍTÁSÁHOZ
1. Gondosan nézzen körül, hogy meggyőződhessen róla, hogy nincs akadály a fűkasza 15m- 

es körzetében.
2. Helyezze a gép testét a földre egy lapos, tiszta részre és

tartsa határozottan a helyén, biztosítva, hogy sem a pengék,
sem a gázszabályzó kar nem ütközik akadályba, amikor a
motor beindul.

3. Helyezze a gázkart alaphelyzetbe, amikor a motort beindítja.

4. Miután beindította a motort és a pengék folytatják a forgást
azután is, hogy a gázszabályzó kart teljesen hátrahúzta,
állítsa le a motort és ellenőrizze a gázszabályzó vezetéket és
az egyéb részeket.

Győződjön meg róla, hogy nincsenek kilazult csavarok, 
csapszegek, üzemanyag szivárgás, törés, horpadás vagy bármi 
más probléma, mely befolyásolhatja a biztonságos működést. 
Különös figyelemmel vizsgálja meg a vágóéleket és az 
illesztéseket, melyek a pengéket a géphez rögzítik. 

Soha ne használjon olyan pengéket, melyek hajlottak, torzultak, 
töröttek vagy bármely módon sérültek. 

Tartsa a pengéket mindig élesen. 

Filling the cutting edges, keep the end corner sharp and round 
the root of the edge. 

Ellenőrizze a csavart, hogy a penge rögzítése stabil legyen. 
Győződjön meg róla, hogy a pengék simán forognak és nem 
adnak ki túl nagy hangot. 



	   

• VISSZARÚGÁS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉS 

* Veszélyes reakció történhet abban az esetben, amikor pörgő pengék érintkeznek egy 

szilárd tárggyal. Ezt visszarúgásnak hívjuk. Ennek eredményeképpen az eszköz kezelője 

elveszítheti uralmát a készülék felett, mely súlyos, vagy akár halálos sérülést is okozhat. 

Kerülje el a visszarúgást az alábbi óvintézkedések szigorú betartásával. 

1. Mielőtt megkezdi a munkát, tisztítsa meg a munkaterületet és távolítsa el az akadályokat. 

2. Amikor használja a fűkaszát, ne fogjon meg más részeket, csak a markolatot. 

3. Használat közben sose vegye le a szemét az eszközről. Amennyiben szükséges, helyezze a 

gázszabályzó kart alaphelyzetbe. 

4. Miközben a fűkaszát kezeli, viseljen rá gondot, hogy az eszköz ne kerüljön közel a lábához és 

ne emelje a csuklója felé. 

 

• MEGJEGYZÉSEK SZÁLLÍTÁSHOZ 

1. Győződjön meg róla, hogy a pengét takaró rész a helyén van. 

2. Amikor autóban szállítja, rögzítse az eszközt erősen egy kötéllel. Ne szállítsa biciklin vagy 

motorkerékpáron, mert veszélyes. 

3. Soha ne szállítsa a fűkaszát nehéz terepen/hepehupás vagy hosszú úton, anélkül, hogy 

eltávolítaná az összes üzemanyagot a tartályból. 

 

• HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

1. Markolja meg a fűkaszán található markolatokat mindkét kézzel. Amennyiben felfüggeszti a 

munkát, helyezze a gázszabályzó kart alaphelyzetbe. 

2. Munka közben mindig vegyen fel egy stabil állóhelyzetet. 

3. Tartsa fenn a motor sebességét azon a szinten, amit a munka megkövetel és soha ne emelje a 

sebességet a szükséges szint fölé. 

4. Ha fű szorul a pengék közé használat közben vagy meg kell vizsgálnia az eszközt, esetleg 

újra kell tölteni a tankot, mindig állítsa le a gépet. 



	   

  
 

 
 
 
 

• KARBANTARTÁSI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉS 
 

1. Az eszköz karbantartását az ebben az útmutatóban meghatározottaknak megfelelően végre kell 

hajtani állandó időközönként. Amennyiben bármely olyan alkatrészcsere, karbantartási vagy 

javítási munka végrehajtása szükségeltetik, amely leírása nem található az útmutatóban, kérjük, 

lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebbi szervízzel útmutatásért. 

2. Soha, semmi esetre se szedje szét vagy módosítsa a fűkaszát. Máskülönben ez az eszköz 

meghibásodását vagy helytelen működését eredményezheti használat közben. 

3. Mindig állítsa le a motort mielőtt bármiféle karbantartást vagy ellenőrzést végez. 

4. Amikor megélezi, eltávolítja vagy visszahelyezi a pengét, használjon megfelelő eszközöket a 
sérülések elkerülése érdekében. 

5. Penge, olaj vagy bármi más alkatrész cseréje, esetleg olajozás esetén mindig győződjön meg 

afelől, hogy a gyártó által hitelesített termékeket használjon. 

Ha a penge kemény tárgyat érint, például kő, azonnal állítsa le a motort és 
ellenőrizze, hogy van –e bármi gond a pengékkel. 

Ha valaki kiált, mialatt dolgozik, mindig állítsa le a motort, mielőtt megfordulna. 

Soha ne érintse meg a gyújtógyertyát, mialatt a motor üzemel. Ellenkező esetben 
áramütés áldozatává válhat. 

Soha ne érintse meg a kipufogódobot, gyújtógyertyát vagy más fém 
részt a motoron, mialatt az eszköz működésben van, vagy azonnal a 
leállítást követően, máskülönben áramütés érheti. 

Amikor befejezte a vágást egy helyen és máshol szeretné folytatni a 
munkát, állítsa le a motort és fordítsa el a pengéket a teste irányából. 



	   

5. ÖSSZESZERELÉS 
 

    F1 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       F4 
 

 
 

•  A MOTOR ÉS A FŐCSŐ 

Hozza egyenesbe az akasztót és az üzemanyagtartályt, majd 
a 4 csavarral fogassa össze a részeket azonos erősséggel. 

(1) Üzemanyagtartály 
(2) Csavar 
(3) Főcső 

 
•  A MOTOR ÉS A FŐCSŐ 
1. Lazítsa meg a 4 csavart a kéztartón. (F2) 
2. Illessze a jobb kart (gázszabályozó kar rögzítve van) 

és a bal kart a konzolba és húzza meg a csavarokat. 
(1) Kézi konzol 
(2) Jobb oldali kar 
(3) Csavar 
(4) Bal oldali kar 
(5) Motor rész 

 
•  VÉDŐBURKOLAT 

Illessze a védőburkolatot a kúpkerékpárhoz és rögzítse a 
csőbilinccsel és a két csavarral (M5x25) erősen. 

(1) Csavar 
(2) Csőbilincs 
(3) Főcső 
(4) Védőburkolat 

 

GÁZSZABÁLYZÓ VEZETÉK 

FIGYELMEZTETÉS 

A vezeték összeszerelését követően győződjön meg 
róla, hogy a gázszabályzó vezeték össze legyen kötve a 
gázszabályozó karral. Amennyiben nincs, az 
rendkívül veszélyes, ugyanis a motor működésbe lép 
azt követően, hogy elengedi a gázszabályozó kart. 

 

1. Akassza a vezeték végét a 
gázszabályozó kar résébe és illessze a kábelt a karba, ahogy a képen látható. (F4) 

2. Fedje be a kötelet, ennél fogva a gázszabályzó vezeték rögzítve lesz a karhoz. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

(1) Lyuk 
(2) Gázszabályzó vezeték 

      F5            
 

 
• A FÉMPENGE FELHELYEZÉSE (F6) 

1. Helyezze a belső lefogató alátétet a bordástengelyre és fordítsa le a mellékelt imbuszkulccsal. 

2. Helyezze a pengét a belső lefogató alátétre írással lefelé a bordástengelyen. 

3. Helyezze a külső lefogató alátétet a bordástengelyre üreges résszel a pengére. 

4. Helyezze a mellékelt alátétet, 
rúgós alátétet a külső lefogató 
alátétre és rögzítse az anyával. 

 

 
• A MŰANYAG VÁGÓ FELHELYEZÉSE (F7) 

 

GÁZSZABÁLYZÓ VEZETÉK BEÁLLÍTÁSA 

Miután elengedi a gázszabályzó kart, húzza meg a 
vezetéket. A normál játéka 1-2 mm, amikor a karburátor 
oldali végről méri meg. 
Ha a vezeték játéka rövid vagy hosszú, vegye le a légtisztító 
fedelét. Lazítsa meg a zárat, állítsa be a játékot. 

Állítóanya 
Biztosító anya 

Fogaskerék burkolat 
Csavar 
Damil vágófej 
Damil zsinór 
Bordás belsejű vastag alátét 

Anya 
Rugós alátét 
Alátét 
Külső lefogató alátét 
Pengék 
Bordás tengely 
Imbuszkulcs 
Belső lefogató alátét 
Fogaskerék burkolat 



1. Helyezze pontosan a belső és külső lefogató alátétet a bordástengelyre.

2. Csavarozza a mellékelt anyát (M8 bal) a bordástengelyre és rögzítse.

3. Csavarozza a damil vágófejet a csavarra a belső lefogató alátét hozzáillesztésével, majd húzza

meg a mellékelt imbuszkulccsal.

Tartsa az üzembehelyezéshez szükséges csavarokat és alátéteket figyelmesen, hogy ne veszítse el 
őket. 

6. ÜZEMANYAG

• Soha ne használjon olajat 4 ütemű vagy vízhűtéses 2 ütemű motorhoz, mert a
gyújtógyertya beszennyeződhet, a kipufogó rész elzáródhat vagy a dugattyúgyűrű
bedugulhat.

• Azok a kevert üzemanyagok, melyeket egy vagy több hónapig állva hagytak, eldugíthatják
a karburátort, vagy a motor helytelen működését eredményezhetik. Tegye a megmaradt
üzemanyagot egy légmentesen zárható tárolóba és tartsa fénytől elzárt, hűvös helyen.

10	  

MEGJEGYZÉS 

FIGYELMEZTETÉS 

A benzin rendkívül gyúlékony. Kerülje a dohányzást, illetve ne hozzon 
semmiféle lángot vagy szikrát az üzemanyag közelébe. 

Törölje fel az összes esetlegesen kiömlött üzemanyagot, mielőtt beindítja a 
motort. 

Győződjön meg róla, hogy megállította a motort és hagyta kihűlni, mielőtt 
újratölti a készüléket. 

Tartsa a nyílt lángot távol a területtől, ahol az üzemanyagot kezelik vagy 
tárolják. 

FONTOS 

Keverjen általános minőségű benzint (ólmozott vagy 
ólmozatlan), minőségi motorolajat 2 ütemű léghűtéses 
motorhoz. 

JAVASOLT KEVERÉSI ARÁNY 

BENZIN: 25 OLAJ: 1 



 

	  

7. MŰKÖDÉS 

* A MOTOR BEINDÍTÁSA 

• Mielőtt beindítja a motort, vizsgálja meg az eszközt kilazult részek, 
üzemanyagszivárgás után kutatva, illetve, hogy a vágórész helyesen összeállított és 
biztonságosan rögzített –e. 

• F8 

  
 

 

Amikor a motor leállását követően azonnal beindítja a motort, helyezze a szivató kart nyitott 

állásba. 
 
 
F10 
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Helyezze az eszközt egyenletes, szilárd talajra. 
Tartsa a vágófejet. 

 
Tanksapka 
Üzemanyagtartály 

Ellenőrizze a tanksapkát, hogy rendesen záródjon.(F8) 
Pumpálja fel az üzemanyagpumpával a benzint, míg a 
visszatérő üzemagyagcsövön buborékmentesen nem jön 
a benzin (F9) 

FIGYELMEZTETÉS 

Szivató kar 
Üzemanyagpumpa 
Zár 
Nyit 
Zár 
Nyit 

MEGJEGYZÉS 

F10 
 
A mellékelt gázkar segítségével tudja a folyamatos 
fordulatszászabályzást, és a leállítását a gépnek is 
elvégezni.   



	   

 
 
 
 
 
 

� VÁGÁS 

 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FÉMPENGE HASZNÁLATA 

• A BIZTONSÁGI HEVEDER FELVÉTELE (F12) 
• A HEVEDER EGYOLDALAS VISELETET TESZ LEHETŐVÉ,  A 

MELLÉKELT KÉPEN TALÁLHATÓ KÉP CSAK 
SZEMLÉLTETÉSRE SZOLGÁL! 

1. Vegye fel a mellékelt biztonsági hevedert. 
2. Kapcsolja be a motort, állítsa vissza a gázszabályzó kart a 

legalacsonyabb sebességre és helyezze a biztonsági heveder 
kampóját a gépen található akasztó felületbe. 

3. Állítsa be a heveder hosszát, így a penge párhuzamos tud 
lenni a talajjal munka közben. Annak érdekében, hogy 
megakadályozza a heveder meglazulását működés közben, 
hajtsa vissza a lelógó részt a csatton. 

• Mindig úgy vágjon, hogy a pengét jobbjáról a balra vezeti. 
• A fémpenge az átmérő 1/3-ától (széltől számított) vág a 

legjobban. Ezt a részt bokrok, kemény és sűrű gaz vágására 
használja. Zsenge fű vágására használja az átmérő 2/3-ától. 

• A motor sebességét a vágandó tárgynak megfelelően állítsa 
be. A zsenge fűvet közepes, míg a bokrokat és kemény vagy 
sűrű gazokat magas sebességen vágja. 

 
(1) Ágakhoz és gallyakhoz 
(2) Fűhöz és gazhoz 
(3) Vágás iránya 
(4) Forgás iránya  

FONTOS 

1.Miközben erősen tartja az eszközt, hirtelen húzza meg a 
kötelet. (F11) 

2.Miután a motor beindult, nyissa meg a szivatót fokozatosan. 
3.Engedje a motort futni 2-3 percig, hogy bemelegedjen. 

* ÁLLÍTSA MEG A MOTORT 
Állítsa vissza a gázszabályzó kart pihenő helyzetbe. 
Nyomja meg a motor beindító gombját. 



DAMIL HASZNÁLATA 

benzinnel. 

FONTOS!!Alacsony sebességen a fű, gaz, gally, 
könnyebben beakadnak a pengékbe és ezáltal a tárcsa és a 
kuplung is gyorsabban kopik. 

• A damilszál nagy energiát emészt fel. Tartsa észben, hogy a motor fordulatszámának
50%- kal magasabbnak kell lennie, mint mikor fémpengét használ.

• A damil a fűvet a szál forgásának erejével vágja. Amennyiben Ön a füvet a damil teljes
hosszával egyszerre vágná, a sebesség visszaesne az ellenállás miatt és nem tudn
rendesen vágni. Nagy ellenállás esetén mozdítsa el a damilt a fűtől, hogy a sebesség
megemelkedhessen, majd vágjon kisebb mennyiségű füvet egyszerre.

• Amennyiben a fűkaszát ellentétes irányban (balról jobbra) használná, a kicsapódó darabok
a test

8. KARBANTARTÁS

25 ÓRA HASZNÁLAT UTÁN 

F14  LÉGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA 
Ellenőrizze és tisztítsa a szűrő szivacsát meleg, szappanos 
vizzel, ahogy szükséges. Szárítsa meg teljesen, mielőtt 
összeszereli. Amennyiben az elem törött vagy 
összezsugorodott, cserélje le egy újra. (F14) 

Egy eltömődött légszűrő üzemanyag többletfogyasztást eredményezhet, míg a motor erejét 
csökkentheti. Az eszköz légszűrő nélküli vagy eldeformált szivaccsal való használata a motor 
gyors tönkremenetelét eredményezheti. 

• ÜZEMANYAGSZŰRŐ

Vegye ki a szűrőt az üzemanyagnyílásból a kis kampós vezeték segítségével. Szedje szét a szűrőt 
az üzemanyagcsőből és akassza ki a rögzítőelemet, hogy szétbonthassa. Tisztítsa az elemeket. 

     Az eltömődött üzemanyagszűrő a motor gyenge gyorsulását idézheti elő. 

FONTOS 

PENGE 
Élezzen ki minden vágóélet és győződjön meg róla, 
hogy az alsó sarok kerek –e. 
Ne hűtse a pengéket vízzel, amikor köszörűt használ, 
mert törést eredményezhet a pengén. 

FONTOS 



	   

  
 

• BEMENETI LÉGHŰTŐ NYÍLÁS 
• Ellenőrizze a bemeneti léghűtő nyílást és a területet a henger hűtőbordái körül. Távolítson 

el minden szemetet, ami a fűkaszához tapadt. 
 

 

Tartsa észben, hogy mindezek elmulasztása a kipufogó túlmelegedését idézheti elő, amitől a 
fűkasza lángra is lobbanhat. 

 
 
 

100 ÓRA HASZNÁLATOT KÖVETŐEN 

• KIPUFOGÓ DOB 
 

1. Távolítsa el a kipufogó dobot és távolítson el minden szénlerakódást. 
2. Húzzon meg minden csavart és rögzítő elemet. 
3. Ellenőrizze, hogy a kenőanyag megfelelően eloszlott –e a tengelybetét és a tengelydob 

között. Amennyiben szükséges, hogy letörölje, használjon tiszta, ólommentes benzint. 
4. Távolítsa el a karburátor házát és tisztítsa meg a belsejét. 
• A KARBURÁTOR BEÁLLÍTÁSA 

 

A helytelen beállítás kárt tehet az eszközben. Amennyiben a karburátor beállítása után a motor 
nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol vásárolta a terméket. 

GYÚJTÓGYERTYA 
Távolítsa el és vizsgálja meg a gyújtógyertyát. Amennyiben 
szükséges, tisztítsa meg az elektródát kefével. 
A szikraköznek 0,6-0,7mm közé kell esnie. (F15) 

FONTOS 

FOGASKERÉKHÁZ 
Minden 25 óra használat után lássa el az eszközt univerzális 
kenőanyaggal. Távolítsa el a vágórész foglalatát, hogy helyet 
csináljon az elhasznált kenőanyag kiürülésének. 

FONTOS 



	   

• ALAPJÁRAT BEÁLLÍTÓ CSAVAR. 

Ez az a csavar, mellyel beállítható a motor alapjárata, amikor a gázszabályzó kar a 
legalacsonyabb sebességi fokozaton áll. Amennyiben jobbra fordítja (az óramutató járásával 
megegyezően), a fordulatszám nő, amennyiben balra (az óramutató járásával ellentétesen), 
csökken. Abban az esetben, amikor a penge mozog vagy a motor leáll azt követően, hogy a 
gázszabályzó kar alapállásba tér vissza, állítsa be újra az alapjáratot. 

 

 
TÁROLÁS ELŐTTI KARBANTARTÁS 

1. Takarítsa le a gépről a szennyeződéseket, vizsgálja át az eszközt meglazult vagy sérült 
részeket keresve. Amennyiben bármi rendellenességet talál, javítsa meg. 

2. Távolítsa el az üzemanyagot a tankból, indítsa be a motort és futtassa, míg magától le nem 
áll. 

3. Távolítsa el a gyújtógyertyát és öntsön egy kevés olajat a motorba. Húzza meg a berántó 
kötelet 2-3 alkalommal, majd helyezze vissza a gyertyát. 

4. Rozsdásodás ellen kenje be a fém részeket, mint a gázszabályozó vezeték, rakja rá a 
pengére a borítást és tartsa fedett helyen, elkerülve a nedves közeget. 

9. MŰSZAKI  JELLEMZŐK 
 

Név/Típus Fűnyíró 
Leírás BC260 BC305 BC415-1 BC415-2 BC520 

Kezelés fajtája Egykezes Kétkezes Kétkezes Kétkezes Kétkezes 
Energia továbbítás fajtája Automata kuplung, spirál tengely 

Felhasználható pengék 4 fogú, 8 fogú, bambusz, penge, körfűrész, damil 
Penge forgási iránya Óramutató járásával ellentétesen (használó szemszögéből) 

Külső jellemzők méret 
(hosszúság*szélesség*magasság) 

 
182*26*22 

 
183*61*42 

Súly (Kg) 5,3 7 7,4 7,4 7,8 
 

Motor 

Gyártó Japán vagy Kína 
Típus  

Lökettérfogat (cm3) 22,5 30,5 41,5 41,5 51,7 
Karburátor Membrán, Forgó Úszódugattyú szelepes 

Alapjárat beállító csavar 
Magas 
Alacsony 



szelepes 
Indulási mód Berántás 
Leállítási mód Egyhengeres léghűtéses 2 ütemű gázolaj motor 
Használandó üzemanyag Olajjal kevert benzin (keverési arány 25:1) 
Használandó kenőolaj 2 ütemű motorolaj 
Üzemanyag tartály (L) 0,6 0,8 1 1 1 

MEGJEGYZÉS: Ezt a használati utasítás a fent említett modellekhez készült. 

Az eszköz alkatrészei 

Szám Név Mennyiség Szám Név Mennyiség 
1. Fogaskerék ház 1 38. Bal oldali markolat 1 
2. Biztósító gyűrű 26/28 1 39. Al cső 2 
3. Biztósító gyűrű 10 1 40. Felső összetartó lemez 1 
4. Csapágy 6000 3 41. Csavar M5X25 4 
5. Kis formázott fogaskerék 1 42. Illesztő kapocs 1 
6. Al alátét 5 2 43. Alsó összetartó lemez 1 
7. Csavar M5X10 2 44. Csavar M5X20 2 
8. Fogaskerék ház 1 45. Meghajtótengely szett 1 
9. Kúpos formázott fogaskerék 1 46. Hajtószög csatlakozó 1 

10. Tengely 1 47. Biztosító gyűrű 35 1 
11. Csapágy 6002 1 48. Csapágy 6202 1 
12. Biztósító gyűrű 32 1 49. Biztosító gyűrű 15 1 
13. Védőlemez 1 50. Csavar M5X20 1 
14. Tengely fogató 1 51. Tengelydob 1 
15. Penge fogató 1 52. Tengelysín A 1 
16. 2. Penge fogató 1 53. Tengelysín B 1 
17. Anya M10 1 54. Csavar M5X20 1 
18. Alátét 5 2 55. Tengely ház 1 
19. Alátét 5 2 56. Védő csatlakozó 1 
20. Csavar M5X25 2 57. Gumi hűvely 1 
21. Penge 1 58. Anya M5 1 
22. Csavar M5X16 4 59. Furat 1 
23. Rúgós alátét 5 4 60. Csavar M5X25 1 
24. Alátét 5 4 61. Csavar M5X20 1 
25. Alátét 5 4 62. Csavar M5X20 1 
26. Anya M5 4 63. Anya M5 1 
27. Csavar M5X12 2 64. Csavar M6X25 1 
28. Rúgós alátét 2 65. Markolattartó 1 
29. Alátét 2 66. Vállszíj 1 
30. Anya M5 2 67. Gázszabályzó kar 2 
31. Tartó 1 68. Leállító gomb kötél 1 
32. Műagyag védő 1 69. Hullámcső 1 



33. Al cső összeszerelés 1 70. Anya M5 1 
34. Olaj csapágy 5 71. Damil köteg 1 
35. Átviteli tengely 1 72. Figyelmeztető jelzés 1 
36. Al cső 1 73. Védő 1 
37. Jobb oldali markolat 1 



170520  számú  EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
16/2008.(VII.30.)NFGM.rendelet előírásai szerint 

A gyártó által történő nyilatkozat, és az általa elvégeztetett típusvizsgálati tanúsítványok alapján, ezt a 

nyilatkozatot a Gran-Export Kft. a gyártó kizárólagos felellősége mellett adja ki.        

Gyártó neve/címe:Yonkang Linghang Machine Power Co.,Ltd.      

No.110, South Yuegui Road, Xicheng Street, Yonkang,Zhejiang, P.R.China 

Importőr/Gyártó:GRAN-EXPORT Kft.,H-4002 Debrecen, Madár u. 2.

Nyilatkozat tárgya:GARDEN-MASTER  robbanómotoros fűkasza család 

Gép típus:      GM-BC260U; GM-BC330; GM-CSG330U; GM-BC430; GM-BC520 

Gyártói típus:  AW-BC330U;AW-CSG330U;AW-BC430U;AW-BC520U 

Motor kód:  1E36F             1E36F               1E40F              1E44F 

Typ-approval No: e11*97/68SA*2010/26*1700*00; e11*97/68SA*2010/26*1699*00; 

 A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 2006/42/EC; 2014/30/EC; 2010/26/EU 

uniós harmonizációs jogi aktusoknak. 

Harmonizált szabványok:EN ISO 11806-1:2011;  EN 55012:2007+A1:2009; EN 61000-6-1:2007 

Típusvizsgálati tanúsítványok: 

ISET S.r.l.Certificate of Compliance No.: IT081228LH160524   érvényes:2021-05-23-ig 

VCA Job number:CSM248929; CSM248930; 

Debrecen, 2017-05-20 

Dr.Sedlák Gergő 
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