
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

J15
FORM NO. 769-09104A





3

18

31

44

57

70

83

96

109

122

4



4

da LÆR MASKINEN AT KENDE
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
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Beskrivelse af komponenterne

Koneen osati

Beskrivelse av delene

Beskrivningi

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

1. Tændrør 11. Trådspole
2. Olieprop 12. Skæreklinge 
3. Tankdæksel med afdækning
4. Chokerhåndtag 13. Skaft
5. Indsugningspumpe/ 14. Skaftkobling 

primer 15. Gashåndtag
6. Afdækning til luftfilter 16. Tændingskontakt
7. Fodstøtte 17. Holder til skulderrem
8. Stang med greb 18. Gearhåndtag
9. Skæretrådsklinge 19. Startergreb
10. Afdækning til 20. Udstødning

skæretilbehør

1. Sytytystulppa 11. Siimapää
2. Öljytulppa 12. Leikkuuterä ja suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 13. Varsi
4. Rikastinvipu 14. Varren kiinnitys 
5. Primer-pumppu 15. Kaasuvipu
6. Ilmanpuhdistimen kansi 16. Virtakatkaisin
7. Jalkatuki 17. Kantohihnan ripustin
8. Käsikahva 18. Varren kahvaosa
9. Siiman katkaisuterä 19. Käynnistyskahva
10. Siimapään suojus 20. Äänenvaimennin

1. Tennplugg 11. Trådspole
2. Tapp på oljelokket 12. Skjærekniv med påsats
3. Tanklokk 13. Skaft
4. Chokespak 14. Stangkopling 
5. Oppsugingspumpe/ 15. Gasspak

primer 16. Tennpluggkontakt
6. Deksel på luftfilter 17. Holder for skulderrem
7. Fotstøtte 18. Stanghåndtak
8. Holdestang 19. Starterhåndtak
9. Kniv på trådskjærer 20. Eksos
10. Deksel på skjærepåsats

1. Tändstift 11. Trådspole
2. Oljepropp 12. Kniv med skydd
3. Tanklock 13. Skaft
4. Choke 14. Skaftkoppling 
5. Insugningspump/Flödare 15. Gasspak
6. Luftfilterskydd 16. Tändningsbrytare
7. Fotstöd 17. Axelremhållare
8. Handtag 18. Skafthandtag
9. Trådkniv 19. Starthandtag
10. Skärhuvudsskydd 20. Avgasrör

1. Gyújtógyertya 11. Zsinórorsó
2. Olajbetöltõ csonk 12. Vágólap burkolattal

záródugója 13. Szár
3. Tanksapka 14. Tengelykapcsoló
4. Szívatókar 15. Gázkar
5. Szivatópumpa/membrán 16. Gyújtáskapcsoló
6. Levegõszûrõ fedele 17. Vállheveder-tartó
7. Támasztóláb 18. Fogantyú
8. Fogantyúrúd 19. Indítófogantyú
9. Zsinórvágó penge 20. Kipufogó
10. Kaszafejburkolat

1. Œwieca zapłonowa 11. Szpula linki
2. Zawór zbiornika oleju 12. Ostrze tn¹ce z osłon¹
3. Pokrywa zbiornika paliwa 13. Dr¹¿ek
4. DŸwignia ssania choke 14. Zł¹czka dr¹¿ka 
5. Pompa ss¹ca/primer 15. DŸwignia gazu
6. Osłona filtra powietrza 16. Wył¹cznik zapłonu
7. Podpórka 17. Uchwyt pasa
8. Dr¹¿ek uchwytu 18. Uchwyt dr¹¿ka
9. Ostrze do przycinania linki 19. Uchwyt startera
10. Osłona zespołu tn¹cego 20. Wydech

1. Zapalovací svíčka 11. Strunová cívka
2. Uzavírací zátka oleje 12. Vyžínací nùž s krytem
3. Uzávìr palivové nádrže 13. Násada
4. Páčka sytiče 14. Spojka násady 
5. Sací čerpadlo/Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtru 16. Spínač zapalování
7. Nožní opìra 17. Držák ramenního popruhu
8. Uchopovací madlo 18. Rukojeˆ násady
9. Nùž ke zkrácení struny 19. Startovací rukojeˆ
10. Kryt vyžínacího nástavce 20. Výfuk

1. Zapa¾ovacia sviečka 11. Strunová cievka
2. Uzatváracia zátka oleja 12. Vyžínací nôž s krytom
3. Uzáver palivovej nádrže 13. Násada
4. Páčka sýtiča 14. Spojka násady 
5. Sacie čerpadlo / Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtra 16. Spínač zapa¾ovania
7. Nožná opora 17. Držiak ramenného popruhu
8. Uchopovacie madlo 18. Rukoväˆ násady
9. Nôž na skrátenie struny 19. Štartovacia rukoväˆ
10. Kryt vyžínacieho nástavca 20. Výfuk

1. Bujie 11. Bobina cu fir
2. Capacele de închidere 12. Lama de tãiere cu capac

a uleiului 13. Tija
3. Capacul rezervorului 14. Cuplajul tijei 
4. Maneta de şoc 15. Maneta de acceleraþie
5. Pompã de aspiraþie/ 16. Comutator de aprindere

primer 17. Suport pentru cureaua 
6. Capacul filtrului de aer de umãr
7. Rezemãtoare pentru picior 18. Mânerul tijei
8. Tija cu mâner 19. Mânerul demarorului
9. Lama de tãiat firul 20. Evacuare
10. Capacul dispozitivului 

de tãiere
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–5

Koneen osat – kuvat 1–5

Beskrivelse av delene fig. 1–5

Beskrivning – Fig 1–5

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys.1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

1

2 3

4 5

1. Styr 5. Nederste spændstykke
2. Skrue 6. Møtrik
3. Øverste spændstykke 7. Snaplukning
4. Midterste spændstykke

1. Käsikahva 5. Alakiinnike
2. Ruuvi 6. Mutteri
3. Yläkiinnike 7. Pikalukko
4. Välikiinnike

1. Holdestang 5. Nedre klemme
2. Skrue 6. Mutter
3. Øvre klemme 7. Hurtiglås
4. Klemme på midten

1. Handtag 5. Undre klämma
2. Skruv 6. Mutter
3. Övre klämma 7. Snabblås
4. Mellanklämma

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Inchidere rapidã
4. Clemã mijlocie
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 6–8

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 6–8

Alt etter utførelse –
Beskrivelse av delene fig. 6–8

Beroende på utförande –
Beskrivning – Fig 6–8

Kiviteltõl függõen –
Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

W zale¿noœci od modelu –
Opis czêœci – rys. 6–8

Podle provedení –
Popis dílù – obr. 6–8

Pod¾a vyhotovenia –
Popis dielov – obr. 6–8

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

1. Skaftkobling 5. Primært hul
2. Udløserknap 6. Øverste akselrør
3. Skruegreb 7. Nederste akselrør
4. Styreslids

1. Varren kiinnitys 5. Pääreikä
2. Avauspainike 6. Yläputki
3. Kiristinnuppi 7. Alaputki
4. Ohjainura

1. Stangkopling 5. Hovedhullet
2. Utløsningsknapp 6. Øvre akslingsrør
3. Skruhåndtak 7. Nedre akslingsrør
4. Føringsnot
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1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 9–12

Koneen osat – kuvat 9–12

Beskrivelse av delene fig. 9–12

Beskrivning – Fig 9–12

Az alkatrészek ismertetése – 9–12. ábra

Opis czêœci – rys. 9–12

Popis dílù – obr. 9–12

Popis dielov – obr. 9–12

Descrierea pieselor componente – Fig. 9–12

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

2. Skruer 7. Låsestangskærv
3. Fastgørelse af 8. Akselbøsningshul

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang 10. Skæreholder

1. Siimapään suojalevy 6. Kulmavaihde
2. Ruuvit 7. Lukitustangon aukko
3. Suojalevyn kiinnitys 8. Teräakselin lukituskolo
4. Lukitustanko 9. Leikkuupää
5. Teräakseli 10. Teränpidin

1. Beskyttelsesplate 6. Kassen på drivakslingen
for knivpåsats 7. Not for sikringsstang

2. Skruer 8. Hull for akslingshylse
3. Feste for beskyttelsen 9. Knivpåsats
4. Sikringsstand 10. Skjæreholder
5. Drivaksling

1. Skydd 6. Drivaxelhus
2. Skruvar 7. Låsstångsöppning
3. Skyddsfäste 8. Axelbussningöppning
4. Låsstång 9. Trimmerhuvud
5. Drivaxel 10. Knivhållare

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Késtartó

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit
de tãiere de antrenare

2. Şuruburi 7. Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suport de tãiere 
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 13–18

Koneen osat – kuvat 13–18

Beskrivelse av delene fig. 13–18

Beskrivning – Fig 13–18

Az alkatrészek ismertetése – 13–16. ábra 

Opis czêœci – rys.13–18

Popis dílù – obr. 13–18

Popis dielov – obr. 13–18

Descrierea pieselor componente – Fig. 13–18

1. Møtrik 7. O-ring
2. Skæreholder 8. Påfyldningsstuds
3. Kniv 9. Tankpåfyldningsstuds
4. Låsestang 10. Benzintank
5. Drivakselhus 11. Tankdæksel
6. Olieprop

1. Mutteri 7. O-rengas
2. Teränpidin 8. Täyttöaukko
3. Leikkuuterä 9. Polttoainesäiliön 
4. Lukitustanko täyttöaukko
5. Kulmavaihde 10. Polttoainesäiliö
6. Öljytulppa 11. Polttoainesäiliön korkki

1. Mutter 7. O-ring
2. Skjæreholder 8. Påfyllingsstuss
3. Skjærekniv 9. Påfyllingsstuss for tanken
4. Sikringsstang 10. Bensintank
5. Kasse for drivaksling 11. Tanklokk
6. Tappen på oljelokket

1. Mutter 7. O-ring
2. Knivhållare 8. Påfyllningsrör
3. Kniv 9. Tank påfyllningsrör 
4. Säkringsstång 10. Bensintank
5. Drivaxelhus 11. Tanklock
6. Oljepropp

1. Anya 7. O-gyûrû
2. Késtartó 8. Betöltõcsonk
3. Vágólap 9. Tank betöltõcsonkja
4. Biztosítórúd 10. Benzintartály
5. Meghajtótengely háza 11. Tanksapka
6. Olajbetöltõ csonk 

záródugója

1. Nakrêtka 6. Zawór zbiornika oleju
2. Uchwyt no¿a 7. Uszczelka o-ring
3. Ostrze tn¹ce 8. Króciec wlewu
4. Prêt zabezpieczaj¹cy 9. Króciec wlewu paliwa
5. Obudowa wału 10. Zbiornik paliwa

napêdowego 11. Pokrywa zbiornika paliwa

1. Matice 7. O-kroužek
2. Držák vyžínacího ústrojí 8. Plnicí hrdlo
3. Vyžínací nùž 9. Plnicí hrdlo palivové nádrže
4. Blokovací tyčka 10. Benzinová nádrž
5. Tìleso hnacího høídele 11. Uzávìr palivové nádrže
6. Uzavírací zátka oleje

1. Matica 7. O-krúžok
2. Držiak vyžínacieho 8. Plniace hrdlo

ústrojenstva 9. Plniace hrdlo palivovej 
3. Vyžínací nôž nádrže
4. Blokovacia tyčka 10. Benzínová nádrž
5. Teleso hnacieho hriade¾a 11. Uzáver palivovej nádrže
6. Uzatváracia zátka oleja

1. Piuliþã 7. Inel-O
2. Suport de tãiere 8. Ştuþ de umplere
3. Lama de tãiere 9. Ştuþ de umplere 
4. Barã de siguranþã al rezervorului
5. Carcasa arborelui 10. Rezervorul de benzinã

de acþionare 11. Capacul rezervorului
6. Capacele de la ulei
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 19–21

Koneen osat – kuvat 19–21

Beskrivelse av delene fig. 19–21

Beskrivning – Fig 19–21

Az alkatrészek ismertetése – 19–21. ábra

Opis czêœci – rys.19–21

Popis dílù – obr. 19–21

Popis dielov – obr. 19–21

Descrierea pieselor componente – Fig. 19–21

1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3)
2. Gashåndtagspærre 7. Chokerhåndtag
3. Afbryder 8. Spædepumpe
4. Fuld chokerposition (1) 9. Startsnor
5. Halv choker 10. Fodstøtte

midterposition (2)

1. Kaasuvipu 6. Rikastin pois päältä (3)
2. Kaasuvivun lukitsin 7. Rikastinvipu
3. Virtakatkaisin 8. Primer-pumppu
4. Rikastin päällä (1) 9. Käynnistysnaru
5. Rikastin puolittain päällä (2)10. Jalkatuki

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3)
2. Gasspakensperre 7. Chokespak
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe
4. Hel chokeposisjon 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/ 10. Fotstøtte

mellomposisjon (2)

1. Gasspak 6. Driftläge (3)
2. Gasspaksspärr 7. Choke
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump
4. Full choke (1) 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) 10. Fotstöd

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3)
2. Gázkarrlezáró szerkezet 7. Szívatókar
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) 9. Indítókötél
5. Fél szívató, 10. Támasztóláb

köztes helyzet (2)

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Blokada dŸwigni gazu 7. DŸwignia ssania choke
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) 10. Podpórka

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Aretace páčky plynu 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Spínač zapalování 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič 9. Startovací lanko

(Choke) (1) 10. Nožní opìra
5. Mezipoloha poloviční sytič 

 (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Aretácia páčky plynu 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Spínač zapa¾ovania 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič 9. Štartovacie lanko

(Choke) (1) 10. Nožná opora
5. Medzipoloha polovičný 

sýtič (Choke) (2)

1. Maneta de acceleraþie 6. Poziþie de funcþionare (3)
2. Zãvorul manetei 7. Maneta de şoc

de acceleraþie 8. Pompã de aspiraþie
3. Intrerupãtor de aprindere 9. Cablul demarorului
4. Poziþie de şoc maxim (1) 10. Susþinãtor de picior
5. Poziþie de şoc parþial (2)
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 26–28

Koneen osat – kuvat 26–28

Beskrivelse av delene fig. 26–28

Beskrivning – Fig 26–28

Az alkatrészek ismertetése – 26–28. ábra

Opis czêœci – rys.26–28

Popis dílù – obr. 26–28

Popis dielov – obr. 26–28

Descrierea pieselor componente – Fig. 26–28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

1. Udvendig spole 4. Stopknap
2. Fjeder 5. Indgrebstænder
3. Indvendig spole

1. Siimakelan runko 4. Napautusnuppi
2. Jousi 5. Lukitushampaat
3. Kela

1. Spolehus 4. Trykknapp
2. Fjær 5. Tann for innsmekking
3. Spole

1. Spolhus 4. Knapp
2. Fjäder 5. Låständer
3. Spole

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

28

5
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 29–33

Koneen osat – kuvat 29–33

Beskrivelse av delene fig. 29–33

Beskrivning – Fig 29–33

Az alkatrészek ismertetése – 29–33. ábra 

Opis czêœci – rys.29–33

Popis dílù – obr. 29–33

Popis dielov – obr. 29–33

Descrierea pieselor componente – Fig. 29–33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Trådspole til enkelttråd 3. Kærvformede huller
2. Trådspole til enkelttråd og

splitline tråd
4. Løkke
5. Holdekærve

1. Normaali siiman kela 3. Soikionmalliset reiät
2. Normaali siiman ja Split-

Line siiman kela
4. Silmukka
5. Lukituskolo

1. Trådspole for enkel tråd 3. Spiss formede hull
2. Trådspole for enkel tråd 

og split-line tråd
4. Sløyfe
5. Holdesprekker

1. Trådspole för enkel tråd 3. Långa hål
2. Trådspole för enkel tråd 4. Ögla

och Split-Line-tråd 5. Hållöppningar

1. Az egyszerû zsinór orsója 3. Rés formájú lyukak
2. Az egyszerû és a

Split-Line zsinór orsója
4. Hurok
5. Tartórések

1. Szpula na zwykł¹ linkê 3. Otwory, podłu¿ne
2. Szpula na zwykł¹ linkê 

i linkê Split-Line
4. Pêtla
5. Rowki zaciskaj¹ce

1. Strunová cívka pro 
jednoduchou strunu

3. Štìrbinové otvory
4. Smyčka

2. Strunová cívka pro jedno- 5. Pøidržovací štìrbina
duchou strunu a strunu
Split-Line

1. Strunová cievka pre 3. Štrbinové otvory
jednoduchú strunu 4. Slučka

2. Strunová cievka pre jedno- 5. Pridržiavacia štrbina
duchú strunu a strunu
Split-Line

1. Bobina cu fir pentru 3. Orificii în formã de fantã
fir simplu 4. Buclã

2. Bobina cu fir pentru 5. Fante de oprire
fir simplu şi fir Split-Line
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 36–38

Koneen osat – kuvat 36–38

Beskrivelse av delene fig. 36–38

Beskrivning – Fig 36–38

Az alkatrészek ismertetése – 36–38. ábra

Opis czêœci – rys. 36–38

Popis dílù – obr. 36–38

Popis dielov – obr. 36–38

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalt olieniveau 3. Luftfilter
2. Luftfilterdæksel 4. Holder

1. Öljynpinnan yläraja 3. Ilmanpuhdistin
2. Ilmanpuhdistimen kansi 4. Pidike

1. Maksimum oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlokk 4. Holder

1. Max oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlock 4. Hållare

1. Az olaj maximális töltési 
szintje

3. Levegõszûrõ
4. Tartó

2. Levegõszûrõ fedele

1. Maksymalny poziom oleju 3. Filtr powietrza
2. Pokrywa filtra powietrza 4. Uchwyt

1. Maximální náplò oleje 3. Vzduchový filtr
2. Kryt vzduchového filtru 4. Držák

1. Maximálna náplò oleja 3. Vzduchový filter
2. Kryt vzduchového filtra 4. Držiak

1. Nivel maxim al uleiului 3. Filtru de aer
2. Capacul filtrului de aer 4. Suport
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 39–42

Koneen osat – kuvat 39–42

Beskrivelse av delene fig. 39–42

Beskrivning – Fig 39–42

Az alkatrészek ismertetése – 39–42. ábra

Opis czêœci – rys.39–42

Popis dílù – obr. 39–42

Popis dielov – obr. 39–42

Descrierea pieselor componente – Fig. 39–42

1. Hus 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterdæksel
3. Holdelask

1. Pohja 4. Pidike
2. Ilmanpuhdistin 5. Ilmanpuhdistimen kansi
3. Kiinnike

1. Kasse 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterlokk
3. Holdelask

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Hus 4. Hållare
2. Luftfilter 5. Luftfilterlock
3. Hållare

1. Burkolat 4. Tartó
2. Levegõszûrõ 5. Levegõszûrõ fedele
3. Tartóheveder

1. Obudowa 4. Uchwyt
2. Filtr powietrza 5. Pokrywa filtra powietrza
3. Wypustka zatrzasku

1. Kryt 4. Držák
2. Vzduchový filtr 5. Kryt vzduchového filtru
3. Pøidržovací spona

1. Kryt 4. Držiak
2. Vzduchový filter 5. Kryt vzduchového filtra
3. Pridržiavacia spona

1. Carcasã 4. Suport
2. Filtru de aer 5. Capacul filtrului de aer
3. Eclisã de oprire
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 43–46

Koneen osat – kuvat 43–46

Beskrivelse av delene fig. 43–46

Beskrivning – Fig 43–46

Az alkatrészek ismertetése – 43–46. ábra

Opis czêœci – rys.43–46

Popis dílù – obr. 43–46

Popis dielov – obr. 43–46

Descrierea pieselor componente – Fig. 43–46

1. Tomgangsindstillingsskrue5. Afdækning til gnistgitter
2. Tændrør 6. Skrue (T-25)
3. Udstødning 7. Skrue (T-20)
4. Gnistgitter 8. Skrue

1. Joutokäynnin säätöruuvi 5. Kipinäverkon suoja
2. Sytytystulppa 6. Ruuvi (T-25)
3. Äänenvaimennin 7. Ruuvi (T-20)
4. Kipinäverkko 8. Ruuvi

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Skrue for innstilling 5. Deksel for gnistgitter
av tomgang 6. Skrue (T-25)

2. Tennplugg 7. Skrue (T-20)
3. Eksos 8. Skrue
4. Gnistgitter

1. Inställningsskruv för 
tomgång

5. Gnistgallerskydd
6. Skruv (T-25)

2. Tändstift 7. Skruv (T-20)
3. Avgasrör 8. Skruv
4. Gnistgallr

1. Üresjárati beállítócsavar 5. Szikrafogó rostély 
2. Gyújtógyertya burkolata
3. Kipufogó 6. Csavar (T-25)
4. Szikrafogó rostély 7. Csavar (T-20)

8. Csavar

1. Regulator liczby obrotów 5. Osłona kraty chwytaj¹cej
biegu jałowego iskry

2. Œwieca zapłonowa 6. Œruba (T-25)
3. Wydech 7. Œruba (T-20)
4. Krata chwytaj¹ca iskry 8. Œruba

1. Seøizovací šroub 5. Kryt møížky proti jiskrám 
volnobìhu 6. Šroub (T-25)

2. Zapalovací svíčka 7. Šroub (T-20)
3. Výfuk 8. Šroub
4. Møížka proti jiskrám

1. Nastavovacia skrutka 
vo¾nobehu

5. Kryt mriežky proti iskrám 
6. Skrutka (T-25)

2. Zapa¾ovacia sviečka 7. Skrutka (T-20)
3. Výfuk 8. Skrutka
4. Mriežka proti iskrám

1. Şurub pentru reglarea finã 5. Capacul grãtarului 
a mersului în gol parascântei

2. Bujie 6. Şurub (T-25)
3. Evacuare 7. Şurub (T-20)
4. Grãtar parascântei 8. Şurub
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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.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

A GÉP HELYES HASZNÁLATA
Ez a gép a következõ felhasználásokra alkalmas

– ebben a kezelési útmutatóban megadott leírásoknak 
és biztonsági utasításoknak megfelelõ használatra,

– házi és szabadidõ kertben való használatra,
– pázsitszegélyek és kisebb vagy nehezen hozzáférhetõ 

(pl. bokrok alatti) füves területek kaszálására,
– valamint vadnövények, bokrok és bozótok vágására.
Ezeken túlmenõ használatra ez a gép nem engedélyezett. 
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.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

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.
 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, 2,41 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 UTASÍTÁSOK A BENZINÜZEMÛ 
FÛNYÍRÓK RÉSZÉRE
VIGYÁZAT: 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. 
Sose távolítsa el a tartályzárat, és sose töltse fel a tartályt, 
amíg 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 töltse 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.

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.

 A kaszafej védõlemeze legyen mindig felerõsítve, 
amennyiben a gépet fûnyíróként használja. Mindkét 
nyírózsinór legyen kihúzva az üzemeltetéshez és megfelelõ 
zsinórt helyezzen be. A nyírózsinórt ne húzza a védõlemez 
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.

 Ne érintse meg a gép kaszafejét.
 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.
 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.

 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.

 Állítsa meg és kapcsolja ki a motort a karbantartás, javítás 
elvégzéséhez vagy a kaszafej és egyéb vágószerszámok 
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.

Üzemeltetési idõpont
Vegye figyelembe a nemzeti/kommunális elõírásokat 
az üzemeltetési idõpont szempontjából (adott esetben 
érdeklõdjön az ezért felelõs hivatalban).
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ÜZEMELTETÉS VÁGÓLAPPAL
 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. 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.

 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.

 Szokatlanul erõs rezgések esetén AZONNAL kapcsolja 
ki a motort. A rezgések problémákat jeleznek. Alaposan 
ellenõrizze az egyes csapszegeket, anyákat vagy egyéb 
sérüléseket, mielõtt újra dolgozik. Amennyiben szükséges, 
javítsa meg vagy cserélje ki az érintett alkatrészeket.

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 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.

Õrizze meg ezt a kezelési utasítást
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BIZTONSÁGI ÉS NEMZETKÖZI SZIMBÓLUMOK
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.

SZIMBÓLUM JELENTÉS

 BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETÕ SZIMBÓLUM
Veszélyt, figyelmeztetést vagy elõvigyázatossági okot jeleznek. Egyéb szimbólumokkal vagy piktogramokkal 
együtt használhatók.
   

 A KEZELÉSI UTASÍTÁS ELOLVASÁSA
Az üzemeltetési elõírások és óvintézkedések be nem tartásának komoly sérülések lehetnek a következményei.
A gép elindítása vagy üzemeltetése elõtt olvassa el a kezelési utasítást.

 VÉDÕSZEMÜVEG ÉS FÜLVÉDÕ VISELÉSE
FIGYELEM: a kirepülõ tárgyak súlyos szemsérüléseket és a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat. 
A gép üzemeltetése során viseljen védõszemüveget és fülvédõt.

 FEJVÉDÕ VISELÉSE
FIGYELEM: a leesõ tárgyak súlyos fejsérüléseket okozhatnak. A gép üzemeltetése során viseljen fejvédõt.
   

 KÖRÜLÁLLÓK TÁVOL TARTÁSA
FIGYELEM: minden körülállót, különösen a gyermekeket, továbbá a háziállatokat legalább 15 m-re távol kell tartani 
a munkaterülettõl. 
   

 BENZIN
Mindig tiszta és friss ólommentes benzint használjon.

 OLAJ
Csak a kezelési utasítás alapján megengedhetõ olajat használjon.

 A kirepülõ tárgyak és a forgó alkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak   
FIGYELEM: ne használja a gépet, ha a kaszafej védõburkolata nincs helyesen felszerelve. 
Tartsa magát távol a forgó zsinórtól és vágólaptól.
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SZIMBÓLUM JELENTÉS

 GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
BE / START / ÜZEMELTETÉS

 GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
KI vagy STOP

 FIGYELMEZTETÉS FORRÓ FELÜLETRE
Ne érintse meg a forró hangtompítót, hajtómûvet vagy hengert. Megégetheti magát. 
Ezek az alkatrészek az üzemeltetés révén rendkívül forróvá válnak, és rövid ideig még a gép leállítása után is forrók
maradnak.
   

 ÉLES PENGE
FIGYELEM: éles penge a védõburkolaton, valamint éles vágólap. A komoly sérülések elkerülése érdekében 
ne érintse meg a pengét.
   

 SZÍVATÓ BEÁLLÍTÁSA
1 • TELJES SZÍVATÓ indítási helyzet.

2 • FÉL SZÍVATÓ köztes helyzet.

3 • Üzemi helyzet.

 MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM
Ne járassa a gépet a maximális fordulatszámnál nagyobb fordulattal.

 LÁBVÉDÕ ÉS KESZTYÛ VISELÉSE
A gép üzemeltetése során viseljen strapabíró csizmát és munkakesztyût.
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A fogantyúrúd felszerelése és beállítása
1. Helyezze a fogantyúrudat a felsõ és középsõ szorító közé 

(1. ábra).
2. Fogja össze a három alkatrészt, és a négy (4) csavart a felsõ 

szorítón keresztül csavarja be a középsõ szorítóba.
Megjegyzés: A felsõ és középsõ szorító furatai csak 

elõírásszerû szerelés esetén illeszkednek egymáshoz.
3. A szorítókat és a fogantyúrudat a csõtengelyen keresztül 

fogja hozzá az alsó szorítóhoz.
4. Az alsó szorító mélyedéseiben egy ujjal tartsa meg a hatlapú 

anyák mindegyikét. A csavarokat egy nagy 
keresztcsavarhúzó segítségével részben csavarja be. 
A csavarokat csak akkor húzza meg, ha a fogantyúrudat 
megfelelõen beállította.

5. Tartsa a gépet üzemi helyzetben (22. ábra) és hozza 
a fogantyúrudat olyan állásba, amely az Ön számára 
a legjobb fogást teszi lehetõvé.

6. Egyenletesen húzza meg a csavarokat a tartóban 
mindaddig, amíg a fogantyúrudat erõsen nem tartják.

A tartórendszer (kétszeres vállheveder) felhelyezése 
és beállítása 
1. Helyezze a tartórendszert a vállára.
2. Kapcsolja be a deréköv csatjait. Szükség esetén folytassa 

a beállítást (2. ábra).
3. Állítsa be a megfelelõ hosszúságúra/bõségûre 

a vállhevedert és a hashevedert (3. ábra).
4. Akassza be a tartórendszer gyorszárját a készüléken 

található fémtartóba (4. ábra), majd állítsa be a kényelmes 
hosszúságúra a vállpárnát (5. ábra).

A kaszafej vagy egyéb vágószerszámok leszerelése
Megjegyzés: a vágószerszámok felszerelésének és 

leszerelésének megkönnyítése céljából tegye a gépet 
földre vagy munkapadra.

1. A vágószerszám leoldásához forgassa balra a csavaros 
szorítót (6. ábra).

2. Nyomja meg és tartsa meg a kioldógombot (6. ábra).
3. Jól tartsa meg a felsõ csõtengelyt, majd a kaszafejet vagy 

az egyéb vágószerszámot egyenesen húzza ki a tengely-
kapcsolóból (7. ábra).

A kaszafej vagy egyéb vágószerszám felszerelése
1. Távolítsa el a tengelykapcsolón lévõ védõfedelet 

(opcionális) és a vágószerszámot.
2. A tengelykapcsoló leoldásához forgassa balra a csavaros 

szorítót (6. ábra).
3. Jól tartsa meg a vágószerszámot és egyenesen csúsztassa 

bele a tengelykapcsolóba (7. ábra).
Megjegyzés: A kioldógomb központosítása a vezetõvájattal 

könnyebbé teszi a beszerelést (6. ábra).
4. A rögzítéshez forgassa jobbra a csavaros szorítót (8. ábra). 

Üzemeltetés elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a csavaros 
szorító szilárdan áll.

A kaszafej védõlemezének eltávolítása és 
felszerelése
Amennyiben a gépet bozótvágóként (vágólappal) használja, 
a kaszafej védõlemezét el kell távolítani.

Távolítsa el a kaszafej védõlemezét a védõlemeztartóról azáltal, 
hogy a három (3) csavart egy lapos csavarhúzó segítségével 
eltávolítja (9. ábra). Az alkatrészeket késõbbi használat 
érdekében õrizze meg.

Amennyiben a gépet fûnyíróként használja, a kaszafej 
védõlemezét fel kell szerelni.

Szerelje fel a kaszafej védõlemezét a védõlemeztartóra azáltal, 
hogy a három (3) csavart egy lapos csavarhúzó segítségével 
becsavarja. A csavarokat húzza meg erõsen (9. ábra).

A kaszafej levétele és a vágólap felszerelése
Megjegyzés: a vágólap vagy a kaszafej felszerelésének és 

leszerelésének egyszerûbbé tételéhez tegye a gépet földre 
vagy munkapadra.

A kaszafej leszerelése
Megjegyzés: Elõbb rögzítse a védõburkolatot a vágólapon.
1. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (10. ábra).

2. A biztosítórudat a gép szára (csõtengelye) mellé szorítva 
tartsa meg helyzetében (11. ábra).

3. Miközben a biztosítórudat tartja, távolítsa el a kaszafejet 
azáltal, hogy az óramutató járásával megegyezõ irányban 
lecsavarja a meghajtótengelyrõl (12. ábra). A kaszafejet 
õrizze meg késõbbi használat érdekében.

A vágólap felszerelése
4. Távolítsa el a kaszafej védõlemezét. Lásd a kaszafej 

védõlemezének eltávolítása és felszerelése bekezdést.
5. Helyezze fel a vágólapot a meghajtótengelyre (13. ábra).
6. Központosítsa a vágólapot a meghajtótengely házán 

(13. ábra).
7. Bizonyosodjék meg arról, hogy a vágólap központos 

és a meghajtótengely házához viszonyítva síkban áll.
8. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (10. ábra).

9. A nyomótárcsát és anyát helyezze a meghajtótengelyre 
(13. ábra). Ellenõrizze, hogy a penge elõírásszerûen van-e 
felszerelve.
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10. Az „óramutató járásával ellentétes irányban” húzza meg 
az anyát, miközben a biztosítórudat tartja (14. ábra). 
– Meghúzási nyomaték 37 Nm –

 Amennyiben nem rendelkezik nyomatékkulccsal, forgassa 
az anyát a nyomótárcsa ellenében mindaddig, amíg az 
szilárdan nem ül a tengelyperselyen. Ellenõrizze, hogy 
a penge elõírásszerûen van-e felszerelve és azután 
forgassa tovább az anyát ¼–½ fordulattal az „óramutató 
járásával ellentétes irányban” (14. ábra).

11. Vegye ki a biztosítórudat a biztosítórúd nyílásából.
12. Távolítsa el a vágólap védõburkolatát.

A vágólap levétele és a kaszafej felszerelése
A vágólap leszerelése
1. Rögzítse a védõburkolatot a vágólapon.
2. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (10. ábra).

3. A biztosítórudat a gép szára (csõtengelye) mellé szorítva 
tartsa meg helyzetében (11. ábra).

4. Miközben tartja a biztosítórudat, lazítsa meg a pengén 
az anyát azáltal, hogy csavarkulcs vagy dugókulcs 
segítségével az óramutató járásával megegyezõ irányban 
forgatja (15. ábra).

5. Vegye le az anyát, a nyomótárcsát és a pengét. 
Biztonságos helyen õrizze meg együtt az anyát és a pengét 
késõbbi használat érdekében. Gyermekek számára 
hozzáférhetetlen helyen õrizze ezeket.

A kaszafej felszerelése
6. A tengelypersely furatát hozza egy vonalba a biztosítórúd 

nyílásával, és a biztosítórudat vezesse a tengelypersely 
furatába (10. ábra). Helyezze fel a nyomótárcsát 
a meghajtótengelyre lapos felületével a meghajtótengely 
háza felé (12. ábra). Forgassa a kaszafejet az óramutató 
járásával ellentétes irányban a meghajtótengelyen. 
Húzza meg erõsen (14. ábra).

Megjegyzés: a nyomótárcsát az ábrázolt helyzetben kell 
a meghajtótengelyre felszerelni annak érdekében, 
hogy a kaszafej elõírásszerûen mûködjön.

7. Vegye ki a biztosítórudat.
8. Szerelje fel a kaszafej védõlemezét. Lásd a kaszafej 

védõlemezének eltávolítása és felszerelése bekezdést.

INFORMÁCIÓK AZ OLAJJAL ÉS AZ ÜZEMANYAGGAL KAPCSOLATBAN

Motorolaj
Figyelem: Szállítási okok miatt a készüléket üzemanyag nélkül 

szállítjuk.
– Az elsõ üzembe helyezés elõtt töltse be az üzemanyagot.
– Minden használat elõtt ellenõrizze az olajszintet.
– Csak négyütemû, SAE 30 viszkozitási fokozatú, SF, SG, 

SH teljesítményszintû motorolajat használjon.
A motorolaj feltöltése
Megjegyzés: Kiviteltõl függõen a berendezés elsõ 
feltöltéséhez szükséges olaj (90 ml) a szállítási terjedelem 
része (16. ábra).

 Hozza a motor hátoldalát függõleges helyzetbe.
 Csavarja ki az olajbetöltõ csonk záródugóját (6) (17. ábra).
 Töltsön be 90 ml olajat.
Megjegyzés: Soha ne töltse az olajat a benzintankba, 

illetve soha ne keverje a benzinhez.
 Csavarja be ismét az olajbetöltõ csonk záródugóját.

Üzemanyag
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 a benzintankot (ne legyen üzemanyag 
a betöltõcsonkban). 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.

Mindig tiszta, friss, ólommentes benzint használjon (legfeljebb 
30 naposat). 

Az üzemanyag feltöltése
18. ábra

 Távolítsa el a tanksapkát.
 Töltse fel a benzintartályt. Sose töltse túl a tartályt!
 Ismét zárja le szilárdan a benzintankot.
 A berendezést a tankolási helytõl/üzemanyagtartálytól 

kb. 10 m-re távolítsa el, mielõtt a motort beindítja.
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A motor indítása
Veszély: A berendezést csak a szabadban indítsa el. 

A berendezést a 22. ábra szerint helyezze sík területre, 
és rögzítse.

1. Ellenõrizze az olajszintet, adott esetben töltsön utána.
2. Tankoljon fel üzemanyagot.
3. Állítsa a kapcsolót BE pozícióba [I] (19. ábra).
4. Lassan és teljesen nyomja be 10-szer a szívatópumpát. 

Az üzemanyagnak meg kell jelenni a pumpában (20. ábra). 
Ellenkezõ esetben nyomja meg újra háromszor, vagy tartsa 
nyomva mindaddig, amíg az üzemanyag megjelenik.

5. A szívatókar 1-es pozícióban (20. ábra).
6. A gép a talajon, nyomja meg a gázkar lezáró szerkezetét, 

és mûködtesse a gázkart. Tartsa lenyomva a gázkart. 
Kontrollált és folyamatos mozgással húzza meg 
5 alkalommal az indítókötelet (21. ábra). 

7. A szívatókar 2-es pozícióban (20. ábra).
8. Kontrollált és folyamatos mozgással húzza meg az 

indítókötelet 1–5 alkalommal a motor beindításához 
(21. ábra).

MEGJEGYZÉS: a motor az Advanced Starting Technology™ 
rendszert (rugóval segített indítási folyamat) használja, 
miközben az indítás során az energiafogyasztás lényegesen 
csökken. Mindaddig húzogassa az indítókötelet, amíg 
a motor önállóan (rugóval támogatva) elindul. Nem 
szükséges hevesen rángatni az indítókötelet – nincs erõs 
ellenállás húzáskor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 
indítási módszer teljesen eltér (és sokkal könnyebb) az Ön 
által megszokottól. 

9. Nyomja meg a gázkart, hogy a motor 15–30 másodperc 
alatt felmelegedjen. 

MEGJEGYZÉS: alacsony hõmérséklet esetén a motornak 
hosszabb idõre van szüksége a felmelegedéshez és 
a maximális sebesség eléréséhez.

10. Amikor a motor felmelegedett, állítsa a szívatókart 3-as 
pozícióba (20. ábra). A gép ekkor üzemkész.

AMENNYIBEN... a motor nem indul be, ismételje meg 
a 4–10 lépéseket.

AMENNYIBEN... Nem szükséges a szívatót használni forró 
motor indításakor. Állítsa a kapcsolót a Be [I] pozícióba, 
a szívatókart pedig a 2. állásba.

AMENNYIBEN... A szívatókart állítsa 3-as pozícióba, ha az 
indítási kísérletkor a motor megszívta magát. Nyomja meg 
a gázkart, és húzza meg az indítókötelet. A motor 3 (három) 
–8 (nyolc) kísérlet után el kell, hogy induljon.

Motor megállítása
1. Vegye le a kezét a gázkarról. Hagyja a motort üresjáratban 

kihûlni.
2. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót STOP (O) pozícióba 

(19. ábra).

A fûnyíró megfogása
Mielõtt használja a gépet, álljon üzemeltetési helyzetbe 
(22. 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
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 (23. ábra), miközben a fûnyírót nagyobb 
sebességgel járatja.

MEGJEGYZÉS: a nyírózsinór 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 kaszafej védõlemezén elhelyezett penge 
vágja vissza a zsinórt a megfelelõ hosszúságra, amennyiben 
túl sok zsinór vált szabaddá. 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.

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
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ÖTLETEK A LEGJOBB FÛNYÍRÁSI 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 (24. ábra).

ÜZEMELTETÉS VÁGÓLAPPAL
Kérjük, hogy a gép használata elõtt álljon üzemeltetési 
helyzetbe (22. 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.

 A penge egy második vágólappal is el van látva, amelyet 
akkor tud használni, ha leszereli a pengét, átfordítja és újból 
felszereli.

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 

(25. ábra).
 Kerülje ki az éppen levágott növényeket a visszalendítés 

során.
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Figyelem: A gépen végzendõ 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.

Karbantartási terv

1) Ezeket a beavatkozásokat kizárólag szakmûhelyben 
végeztesse.

A nyírózsinór beszerelése
Jelen fejezet a Split-LineTM felszerelését, valamint az egyszálas 
standard zsinór beszerelését is tárgyalja.

Mindig 2,41 mm átmérõjû tartalék nyírózsinórt használjon. 
Ha a megadottól eltérõ hosszúságú nyírózsinórt használ, 
akkor a motor felhevülhet vagy elakadhat.

A nyírózsinór cseréje kétféleképpen történhet:

 Tekercselje fel az új zsinórt a belsõ orsóra
 Szereljen be egy elõre feltekercselt zsinórral rendelkezõ 

belsõ orsót
Tekercselje fel a zsinórt a rendelkezésre álló belsõ 
orsóra
1. Tartsa meg a külsõ orsót fél kézzel, és a másik kezével 

lazítsa ki a pillanatindító gombot az óramutató járásával 
megegyezõ irányban forgatva (26. ábra). Ellenõrizze, 
hogy a pillanatindító gombon belül található csavar 
szabadon mozgatható-e. Ha a pillanatindító gomb sérült, 
ki kell cserélni.

2. Húzza le a belsõ orsót a külsõrõl. (26. ábra).
3. Vegye ki a belsõ orsó rugóját (26. ábra).

4. Használjon tiszta kendõt a belsõ orsó, a rugó, a tengely és 
a külsõ orsó belsõ felületének tisztításához (27. ábra).

5. Ellenõrizze a fogazat elhasználódását a belsõ és a külsõ 
orsón (28. ábra). Ha szükséges, távolítsa el a sorját vagy 
cserélje ki az orsókat.

Megjegyzés: A (kétzsinóros) Split-LineTM nyírózsinórt csak 
résformájú lyukakkal ellátott orsón lehet használni. 
Az egyszálas zsinór mindkét típusú orsón használható. 
Az Ön zsinórtípusának meghatározásához használja 
a 29. ábrát.

Megjegyzés: A nyírózsinór gépre történõ beszerelésekor 
mindig a helyes zsinórhosszúságot használja. Ha a zsinór 
túl hosszú, akkor azt bizonyos körülmények között nem 
lehet elõírásszerûen szabaddá tenni.

Az egyszálas zsinór felszerelése
A Split-LineTM felszereléséhez a 8. pontnál folytassa 
az olvasást.
6. Vegyen körülbelül 7,3 méter új nyírózsinórt és hajtsa félbe. 

A zsinórvégeket külön-külön, mindig a két furat egyikén 
keresztül fûzze be az orsóba (30. ábra). Húzza a zsinórt 
a zsinórorsón keresztül úgy, hogy a hurok a lehetõ 
legkisebb legyen.

7. A zsinórokat szorosan, egyenletesen tekercselje fel az 
orsóra (31. ábra). A zsinórt a zsinórorsón megadott irányba 
tekercselje fel. Helyezze a mutatóujját a két zsinór közé, 
hogy megakadályozza az átfedést. A zsinór végei ne 
kerüljenek egymás fölé. Folytassa a 11. lépésnél

Split-LineTM

8. Vegyen körülbelül 3,65 méter új nyírózsinórt. A zsinór egyik 
végét fûzze át a zsinórorsóban található két furat egyikén 
keresztül (32. ábra). Húzza át a zsinórt a zsinórorsón, amíg 
csak mintegy 10 cm zsinór marad.

9. Fûzze a zsinór végét a zsinórorsó szabad furatába és húzza 
feszesre a zsinórt, hogy a hurok a lehetõ legkisebb legyen 
(32. ábra).

10. A feltekercselés elõtt ossza fel a zsinórt körülbelül 15 cm-
es részekre.

11. Szorosan és egyenletesen tekercselje fel a zsinórt 
a zsinórorsón megadott irányban.

Megjegyzés: Ha a zsinórt nem a zsinórorsón megadott 
irányban tekercselik, akkor ennek következtében a kaszafej 
nem fut megfelelõen.

12. A zsinór végeit helyezze be a két rögzítõ horonyba 
(33. ábra).

13. Fûzze át a zsinórvégeket a zsinórház csapágyszemein 
és helyezze a zsinórorsót a rugóval együtt a zsinórházba 
(26. ábra). Nyomja össze a zsinórorsót és a zsinórházat. 
Fogja meg a zsinórorsót és a zsinórházat, és egyidejûleg 
tartsa meg a zsinórvégeket, majd erõsen húzza meg azokat, 
hogy a zsinórt kihúzhassa a zsinórorsó tartóréseibõl.

Megjegyzés: Rögzítse a rugót a zsinórorsón, mielõtt ismét 
felszereli a kaszafejet.

14. A zsinórorsót tartsa meg a helyzetében, és szerelje fel 
a pillanatindító gombot annak balra történõ forgatásával. 
Húzza meg erõsen.

Karbantartási 
munka

minden 
használat 
elõtt

az elsõ 
10 
üzemóra 
után

10 
óránként

25 
óránként

Tankolás és 
az olajszint 
ellenõrzése

x

Olajcsere x x

Levegõszûrõ 
tisztítása/
beolajozása

x

Szikrafogó 
tisztítása

x

Szelephézag 
ellenõrzése/
beállítása 1)

x x

Gyújtógyertya/
gyújtógyertya-
csatlakozó 
ellenõrzése

x
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Elõre feltekercselt zsinórú zsinórorsó beszerelése
1. Tartsa meg a külsõ orsót fél kézzel, és a másik kezével 

lazítsa ki a pillanatindító gombot az óramutató járásával 
ellentétes irányban forgatva (26. ábra). Ellenõrizze, hogy 
a pillanatindító gombon belül található csavar szabadon 
mozgatható-e. Ha a pillanatindító gomb sérült, ki kell 
cserélni.

2. Húzza le a régi belsõ orsót a külsõ orsóról (26. ábra).
3. Vegye ki a régi belsõ orsó rugóját (26. ábra).
4. Használjon tiszta kendõt a belsõ orsó, a rugó, a tengely 

és a külsõ orsó belsõ felületének tisztításához.
5. Helyezze be a rugót az új belsõ orsóba.
Megjegyzés: A rugót még a zsinórorsó újbóli behelyezése elõtt 

kell beszerelni a belsõ orsóba.
6. Fûzze a zsinórvégeket a külsõ orsó függesztõszemeibe 

(34. ábra).
7. Helyezze az új belsõ orsót a külsõ orsóba (34. ábra). Ezután 

nyomja le azt, hogy a két orsó kapcsolódjon egymáshoz. 
Miközben a belsõ és külsõ orsót tartja, fogja meg 
a zsinórvégeket és húzza meg azokat erõsen, hogy 
a zsinórt kihúzhassa a zsinórorsó két tartórésébõl.

8. Tartsa meg a belsõ orsót és ismét jól húzza meg 
a pillanatindító gombot az óramutató járásával ellentétes 
irányban forgatva.

Az olajszint ellenõrzése
Figyelem: Minden használat elõtt ellenõrizze az olajszintet. 

Soha ne használja a gépet, ha túl alacsony az olajszint 
(36. ábra).

1. Helyezze a gépet egy sík, magasan fekvõ felületre úgy, 
hogy a kaszafej ne feküdjön fel (35. ábra).

2. Tisztítsa meg az olajbetöltõ csonk záródugója körüli 
területet.

3. Csavarja ki az olajbetöltõ csonk záródugóját.
4. Az olajszint ellenõrzése. Az olaj a legfelsõ csavarmenetig 

érjen (36. ábra).
5. Amennyiben az olajszint túl alacsony, kis mennyiségekben 

öntsön utána olajat mindaddig, amíg az olajszint a legfelsõ 
csavarmenetet el nem éri.

6. Csavarja be ismét az olajbetöltõ csonk záródugóját.
Megjegyzés: Ne töltsön be túl sok olajat! Ügyeljen arra, hogy 
az O-gyûrû (17. ábra) kifogástalanul álljon az olajbetöltõ csonk 
záródugóján.

Olajcsere
Figyelem: Tartsa be a karbantartási terv szerinti karbantartási 

intervallumokat. Ezek figyelmen kívül hagyása a motor 
súlyos meghibásodásához vezethet. Viseljen védõkesztyût.

Megjegyzés: A motor még meleg lehet (nem forró).
1. Csavarja ki az olajbetöltõ csonk záródugóját.
2. Öntse ki a teljes olajmennyiséget a betöltõnyíláson 

keresztül egy tartályba. Ehhez a berendezést fordítsa 
el függõleges helyzetbe (37. ábra).

Megjegyzés: A fáradt olajat a helyi elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

3. Törölje le az olajmaradványokat/szennyezõdéseket.
4. A motort töltse fel 90 ml négyütemû, SAE 30 viszkozitási 

fokozatú, SF, SG, SH teljesítményszintû motorolajjal.
5. Csavarja be ismét az olajbetöltõ csonk záródugóját.

A LEVEGÕSZÛRÕ KARBANTARTÁSA
Figyelem: Tartsa be a karbantartási terv szerinti karbantartási 

intervallumokat. Ezek figyelmen kívül hagyása a motor 
súlyos meghibásodásához vezethet.

1. Nyissa ki a levegõszûrõ fedelét. Nyomja meg a tartót (4), 
és nyissa ki a fedelet (2) felfelé (38. ábra).

2. Vegye ki a levegõszûrõt (3) (38. ábra).
3. Tisztítsa ki a szûrõt háztartási tisztítószerrel és vízzel. 

Alaposan öblítse át és hagyja megszáradni (39. ábra).
4. A szûrõt enyhén kenje be tiszta, SAE 30 viszkozitási 

fokozatú olajja (40. ábra).
5. Nyomja össze a szûrõt, hogy a fölösleges olajat eltávolítsa 

(41. ábra).
6. Szerelje be a szûrõt.

Megjegyzés: A szûrõ nélküli üzemeltetés a garancia/
szavatosság megvonásához vezet.

7. Ismét zárja le a levegõszûrõ fedelét, s közben ügyeljen 
a bereteszelésre (42. ábra).

A karburátor beállítása
Az üresjárati fordulatszám a csavarral (43. ábra) állítható be. 
Ezeket a beállításokat csakis szakmûhelyben végeztesse.

A gyújtógyertya ellenõrzése/cseréje
Figyelem: Tartsa be a karbantartási terv szerinti karbantartási 
intervallumokat. Csere esetén csak eredeti gyújtógyertyát 
használjon.

1. Állítsa le a motort és hagyja kihûlni. 
2. Húzza le a gyújtógyertya-csatlakozót.
3. A gyújtógyertyát megkerülve távolítsa el a szennyezõdést. 
4. Csavarja ki balra a gyújtógyertyát egy gyertyakulcs 

segítségével.
5. Ellenõrizze/állítsa be a 0,6 mm-es elektródahézagot 

(44. ábra).
Megjegyzés: A sérült, kormos vagy szennyezett 
gyújtógyertyát cserélje ki.

6. Csavarja be a gyújtógyertyát, és húzza meg 12,3–13,5 Nm 
meghúzási nyomatékkal. Ne húzza meg erõsen.
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A szikrafogó rostély karbantartása
1. Lazítsa ki a motorburkolat csavarjait (8) es távolítsa el a 

motorburkolatot (46. ábra).
2. Távolítsa el a csavarokat (6 és 7) (45. ábra).
3. Távolítsa el a szikrafogó rostély fedelét (5) (45. ábra).
4. Tisztítsa meg a szikrafogó rostélyt (4) egy drótkefével, 

vagy cserélje ki (45. ábra).
5. Ismét rögzítse a szikrafogó rostélyt, a szikrafogó rostély 

fedelét és a motorburkolatot.

Tisztítás
A készülék külsõ alkatrészeinek tisztítására egy kis kefét 
használjon. Ne használjon erõs mosószert. A háztartási célokra 
készült tisztítószerek aromás olajokat tartalmaznak, mint például 
a fenyõ- vagy a citromolaj és oldószereket, például kerozint, 
melyek károsíthatják a fogantyút vagy a mûanyag burkolatokat. 
A nedvesség minden nyomát száraz kendõ segítségével 
távolítsa el.

Tárolás
 Ha benzin van az üzemanyagtartályban, soha ne tárolja 

a gépet olyan helyen, ahol a gõzök szikrával vagy lánggal 
léphetnek kapcsolatba.

 A gép eltárolása elõtt hagyja a motort lehûlni.
 A gépet száraz és zárható helyen vagy olyan megfelelõ 

magasságban tárolja, amellyel a téves használat vagy 
a sérülések elkerülhetõk. Gyermekektõl elzárva tartandó.

HOSSZAN TARTÓ TÁROLÁS
Ha a gépet hosszabb idõn keresztül tárolja, vegye figyelembe 
a következõ utasításokat:

1. Ürítse ki az összes üzemanyagot a tartályból egy 
üzemanyag-tároló edénybe. Ne használjon olyan 
üzemanyagot, amelyet 30 napnál tovább tároltak.

2. Indítsa el a motort és hagyja járni, amíg le nem áll magától. 
Ezzel lehet garantálni, hogy a porlasztóból a teljes 
üzemanyag-mennyiség kiürült.

3. Hagyja kihûlni a motort. Távolítsa el a gyújtógyertyát, és 
töltsön 15 ml kiváló minõségû, négyütemû motorokhoz való 
motorolajat a hengerbe. Lassan húzza meg az indítókötelet, 
hogy az olaj eloszoljon. Szerelje vissza a gyújtógyertyát.

MEGJEGYZÉS: A tárolási idõ után és a motoros kasza újbóli 
használata elõtt távolítsa el a gyújtógyertyát, valamint 
a henger teljes olajtartalmát.

4. Olajcsere. A fáradt olajat a helyi elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

5. Alaposan tisztítsa meg a gépet és vizsgálja át, nincsenek-e 
sérült vagy rosszul meghúzott alkatrészek. A sérült 
alkatrészeket ismét használható állapotba kell helyezni, 
vagy ki kell cserélni, és ha szükséges a csavarokat, 
csavaranyákat és csapszegeket újból meg kell húzni. 
A készülék ekkor tárolásra kész.

6. A gépet száraz és zárható helyen vagy olyan megfelelõ 
magasságban tárolja, amellyel a téves használat vagy 
a sérülések elkerülhetõk. Gyermekektõl elzárva tartandó.

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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További kérdések esetén forduljon helyi kereskedelmi partneréhez
Ebben a kezelési utasításban szereplõ összes információ, ábra és specifikáció a nyomdai elõállítás idõpontjában rendelkezésre álló 
legújabb termékinformációkon alapszik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat 
eszközöljünk. 

A MOTOR NEM INDUL

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A gyújtáskapcsoló KI helyzetben van A gyújtáskapcsolót állítsa BE helyzetbe

A benzintartály üres Töltse fel a benzintartályt

A membránt nem nyomta le kellõen A membránt teljesen nyomja le lassan 10-szer

A motor megszívta magát A szívatókaros indítási folyamatot üzemi helyzetben használja

Régi üzemanyag Töltse fel a tartályt friss üzemanyaggal

Elszennyezõdött gyújtógyertya Cserélje ki vagy tisztítsa meg a gyújtógyertyát

A MOTOR ÜRESJÁRATBAN NEM JÁR EGYENLETESEN

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A levegõszûrõ eltömõdött Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt

Régi üzemanyag Töltse fel a tartályt friss üzemanyaggal

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A MOTOR NEM GYORSUL

OKOK INTÉZKEDÉSEK

Régi üzemanyag Töltse fel a tartályt friss üzemanyaggal

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A MOTOR NEM AD LE TELJESÍTMÉNYT, VAGY FÛNYÍRÁS KÖZBEN LEFULLAD

OKOK INTÉZKEDÉSEK

A kaszafej összekuszálódott a fûvel Állítsa le a motort és tisztítsa meg a kaszafejet

Elszennyezõdött levegõszûrõ Tisztítsa vagy cserélje ki a levegõszûrõt

Régi üzemanyag Töltse fel a tartályt friss üzemanyaggal

A karburátor helytelenül van beállítva Állíttassa be a karburátort vevõszolgálati személlyel

A KASZAFEJ NEM TESZI SZABADDÁ A ZSINÓRT

OKOK INTÉZKEDÉSEK

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.




