
ELITE 3300 - 3400/34cc
ELITE 3800 - 3900/38cc
ELITE 4200 - 4300 - 4300 PRO/42cc
ELITE 4600X - 4700X - 4700X PRO /46cc
ELITE 4200 BP/42cc
ELITE 4600X BP/46cc 

Operator’s Manual READ
CAREFULLY

Manuale d’istruzioni LEGGERE 
ATTENTAMENTE

Manuel d’instructions LIRE
ATTENTIVEMENT

Bedienungsanleitung SORGFÄLTIG
LESEN

Manual de Propietario LEER
ATENTAMENTE

Gebruiksaanwijzing EERST GOED
DOORLEZEN

Ägarhandbok LÄS
NOGA

Brugsanvisning LÆS
OMHYGGELIGT

Omistajankäsikirja LUE
HUOLELLISESTI

Eierens Håndbok LES
NØYE

Manual de Instuções LER
ATENTAMENTE

O∆HΓIEΣ XPHΣEΩΣ ∆IABAΣTE
ΠPOΣEKTIKA

Használati útmutató FIGYELEMMEL
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0,095”
2.4mm

8T 9”

197”
5000mm

4T 9”
230 mm

4T 10”
255 mm

230mm

8T 10”

255mm

24T 9”

230mm

80T 9”

230mm

240853B

247209

226134B

247209

226135B

247209

236711B

247209

236713B

247209

240998B

240936B

240553

236677

240953B

240936B

240553

236677

240853B

247208

226134B

247208

226135B

247208

236711B

247208

236713B

247208

240998B

240936B

240553

236677

240953B

240936B

240553

236677

42/46 cc 34/38 cc

SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE
CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT
CUTTING ATTACHMENTS

TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO
ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA
DI SICUREZZA

TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE   CORRECT
ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON /
DEFENSE DE SECURITE

ÜBERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES
RICHTIGEN SCHUTZBLECHES FÜR DIE
EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE

TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO
DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR
DE SEGURIDAD

OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE
BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN
BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER
KORREKT KOMBINATION AV
SKÄRHUVUD/SÄKERHETSSKYDD

OVERSIGTSTABEL VEDRØRENDE DEN
KORREKTE SAMMENSÆTNING AF KNIV OG
BESKYTTELSESSKÆRM

TAULOKKO LEIKKAAVAN PÄÄN/TURVASUOJUKSEN
OIKEASTA YHDISTELMÄSTÄ

TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRÅD-
SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJÆRM/SIKKER-
HETSVÆRN

TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA
APLICAÇÃO DA CABEÇA CORTANTE E
DEFESA DE SEGURANÇA

ΠEPIΛHΠTIKOΣ ΠINAKAΣ ΓIA THN
EΠIΣHMANΣH TOY KATAΛΛHΛOY ΠPOΦYΛAKTHPA,
ME ∆IAΦOPA KOΠTIKA E�APTHMATA

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: A NYÍRÓFEJ
ÖSSZEÁLLITÁSA / BALESETVÉDELEM

GB
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g TECHNICAL DATA

i DATI TECNICI
CILINDRATA (cm3) 34 38 42 46
ALESAGGIO x CORSA (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
POTENZA (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
REGIME DI MASSIMA POTENZA (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
VELOCITÁ MAX A VUOTO (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
VELOCITÁ DI MINIMO (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
VELOCITÁ ALBERO PORTALAMA (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
COPPIA SERRAGGIO DADO BLOCCALAMA (Nm) 17 17 17 17
PESO A SECCO (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
CAPACITÁ SERBATOIO MISCELA (cm3) 900 900 900 900
PRESSIONE SONORA (ALL’ORECCHIO DELL’OPERATORE) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
LIVELLO POTENZA SONORA GARANTITA LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
LIVELLO POTENZA SONORA MISURATA LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
LIVELLO VIBRAZIONI TESTA A FILI (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
LIVELLO VIBRAZIONI LAMA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

f CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
CYLINDREE (cm3) 34 38 42 46
ALESAGE/COURSE (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
PUISSANCE (kW) 1,2 1,3 1,6 1,8
REGIME MAXIMUM DE PUISSANCE (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
REGIME MAXIMUM A VIDE (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
REGIME DE RALENTI (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
REGIME ARBRE DE TRANSMISSION/LAME (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
COUPLE DE SERRAGE VIS BLOCAGE DE LAME (Nm) 17 17 17 17
POIDS A VIDE (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
CAPACITE DU RESERVOIR (cm3) 900 900 900 900
PRESSION SONORE (À L’OREILLE DE L’OPERATEUR) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE GARANTI LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESURÉ LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRATIONES TETE FIL NYLON (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRATIONES LAME (ISO 7916)  (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

C TECHNISCHE DATEN
HUBRAUM (cm3) 34 38 42 46
BOHRUNG X HUB (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
LEISTUNG (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
HÖCHSTDREHZAHL (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
OBERE LEERLAUFDREHZAHL (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
LEERLAUFDREHZAHL (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
DREHZAHL SCHLAGBLATTWELLE (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
ANZUGSMOMENT SICHERUNGSMUTTER (Nm) 17 17 17 17
TROCKENGEWICHT (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
TANKINHALT (cm3) 900 900 900 900
SCHALLDRUCK (AM OHR DES BENUTZERS) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
SCHALLLEISTUNGS - STUFE GEWÄHRLEISTET LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
SCHALLLEISTUNGSSTUFE GEMESSEN LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
FADENKOPFVIBRATIONEN (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
SCHLAGBLATTVIBRATIONEN (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

1

DISPLACEMENT (cm3) 34 38 42 46
BORE AND STROKE (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
ENGINE OUTPUT (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
ENGINE SPEED AT MAX POWER (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
MAXIMUM SPEED, NO LOAD (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMUM SPEED (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
BLADE SHAFT SPEED (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
BLADE LOCKING NUT TIGHTENING TORQUE (Nm) 17 17 17 17
DRY WEIGHT (kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
FUEL TANK CAPACITY (cm3) 900 900 900 900
SOUND PRESSURE LEVEL (AT THE OPERATOR’S EAR) LpAav (dBA) (ISO7917) 97 97 97 106
GUARANTEED NOISE LEVEL LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
MEASURED SOUND POWER LEVEL LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRATIONS LEVEL STRING HEAD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRATIONS LEVEL BLADE (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06
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e DATOS TECNICOS
CILINDRADA (cm3) 34 38 42 46
DIAMETRO Y CARRERA (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
POTENCIA DEL MOTOR (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
REGIMEN DE MAXIMA POTENCIA (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
VELOCIDAD MAXIMA EN VACIO (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
VELOCIDAD AL MINIMO (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
VELOCIDAD EJE/CUCHILLA (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
LLAVE DE TORSION TORNILLO DE FIJACION DE LA CUCHILLA (Nm) 17 17 17 17
PESO EN VACIO (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (cm3) 900 900 900 900
PRESION SONORA (AL OIDO DEL USUARIO) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
NIVEL DE POTENCIA SONORA GARANTIZADA LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
NIVEL DE POTENCIA SONORA MEDIDA LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRACIONES CABEZA DE HILO (ISO 7916 ) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRACIONES CUCHILLA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

h TECHNISCHE GEGEVENS
INHOUD MOTOR (cm3) 34 38 42 46
BORING EN SLAG (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
MOTOR VERMOGEN (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
TOERENTAL BIJ MAXIMAAL VERMOGEN  (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
MAXIMUM SNELHEID, ZONDER BELASTING (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMUM SNELHEID (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
SNELHEID BOOM-BLAD (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
BLADBEVESTIGINGSBOUT (Nm) 17 17 17 17
LEDIG GEWICHT (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
INHOUD BRANDSTOFTANK (cm3) 900 900 900 900
DUTCHI GELUIDSDAUK (AAN HET DOR VAN DE GEBRUIKER) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
GEWAARBORGD GELUIDSVERMOGENSNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
GEMETEN GELUIDSVERMOGENSNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRATIE NYLON DRAADKOP (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRATIE MAAIBLAD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

s TEKNISKA DATA
CYLINDERVOLYM(cm3) 34 38 42 46
BORRNINGxSLAG (mm)  35x30 38x30 40x30 41x32 43x32
EFFEKT (kW) 1,2 1,3 1,6 1,8
VARVTAL VID MAX. EFFEKT (min-1)8.000 8.000 8.000 8.000 8.200
HÖGSTA HASTIGHET VID TOMGÅNG (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
LÄGSTA HASTIGHET (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
HÖGSTA HASTIGHET KLINGA (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
SPÄNNINGSMUTTRAR FÖR BLOCKERING AV KLINGAN (Nm) 17 17 17 17
TORRVIKT (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
BRÄNSLETANKENS KAPACITET (cm3) 900 900 900 900
LJUDNIVÅ (vid örat) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
NIVÅ EFFEKT LJUD-GARANTERAD LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
UPPMÄTT  LJUDEFFEKTNIVÅ LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRATIONER NYLONTRÅDSHUVUD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRATIONER KLINGA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

q TEKNISKE DATA
CYLINDER (cm3) 34 38 42 46
UDBORING/STEMPESLAG (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
EFFEKT (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
MOTOREFFEKT V. MAX.HASTIGHED (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
MAXIMUM HASTIGHED INGEN BALASTNING (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMUM HASTIGHED (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
MAXIMUM KLINGEOMDREJNINGER (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
SPÆNDING AF KNIVMØTRIK(Nm) 17 17 17 17
NETTO VÆGT (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
BENZINTANKENS KAPACITET (cm3) 900 900 900 900
LYDNIVEAU (VED BRUGERENS ØRE) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
KONSTATERET LYDEFFEKTNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
MÅLT LYDEFFEKTNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRATIONER NYLONSNØREHOVED (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRATIONER KNIV (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

2
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v TEKNISET TIEDOT
SYLINTERIN TILAVUUS (cm3) 34 38 42 46
HALKAISIJAxISKUNPITUUS (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
TEHO (kW) 1,2 1,3 1,6 1,8
MOOTTORIN KIERR TÄYDELLÄ TEHOLLA (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
MAKSIMINOPEUS TYHJÄNÄ (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMINOPEUS (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
TERÄNKANNATIN AKSELIN NOPEUS (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
TERÄNLUKITSIJAMUTTERIN KIINNITYSPARI (Nm) 17 17 17 17
MOOTTORIN PAINO (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
POLTTOAINESÄILIÖN tilavuus (cm3) 900 900 900 900
KÄYTTÄJÄN KORVALLE TULEVAÄÄNENPAINE LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
ÄNENVOIMAKKUUSTASO TAATTU LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
POZIOM MIERZONEJ MOCY DZWIEKU LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VÄRÄHTELYT NAILONLANKAPÄÄ (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VÄRÄHTELYT TERÄ (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

{ TEKNISKE DATA

p CARACTÉRISTICAS TECNICAS
CILINDRADA (cm3) 34 38 42 46
DIAMETRO/CURSO (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
POTENCIA (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
POTENCIA MAXIMA DESENVOLVIDA (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
VELOCIDADE MAXIMA EN VAZIO (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
VELOCIDADE MINIMA (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
VELOCIDADE EIXO/LÂMINA (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
PAR APERTO PORCA PARA LÂMINA (Nm) 17 17 17 17
PESO EM VAZIO (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
CAPACIDADE DO DEPOSITO (cm3) 900 900 900 900
PRESSÃO SONORA (AO OUVIDO DO OPERADOR) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
NÍVEL POTÊNCIA SONORA GARANTIDA LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
NÍVEL POTÊNCIA SONORA MEDIDA LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
NIVEL VIBRAÇÕES CABEÇA DE FIO (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
NIVEL VIBRAÇÕES LÂMINA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

k TEXNIKA ΣTOIXEIA
EKTOΠIΣMA (εκµ.³) 34 38 42 46
∆IAMETPHMA KAI ∆IA∆POMH (�λστ.) 38x30 40x30 41x32 43x32
E�O∆OΣ MHXANHΣ (kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
TAXYTHTA MHXANHΣ ΣE MEΓIΣTH IΣXY (min-¹) 8.000 8.000 8.000 8.200
MEΓIΣTH TAXYTHTA XΩPIΣ ΦOPTIO (min-¹) 10.000 10.000 10.000 11.000
EΛAXIΣTH TAXYTHTA (min-¹) 2.800 2.800 2.800 2.800
TAXYTHTA A�ONA ΛEΠI∆AΣ (min-¹) 7.700 7.700 7.700 8.500
POΠH ΣTPEΨEΩΣ AΣΦAΛIΣTIKOY ΠA�IMA∆IOY ΛEΠI∆AΣ (Nm) 17 17 17 17
�HPO BAPOΣ (�γ.) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
XΩPHTIKOTHTA NTEΠOZITOY BEZINHΣ (εκµ.³) 900 900 900 900
EΠIΠE∆O ΠIEΣHΣ HXOY (ΣTO AYTI TOY XEIPIΣTH) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
EΓΓYHMENH ΣTAθMH AKOYΣTIKHΣ IΣXYOΣ LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
METPHθEIΣA ΣTAθMH AKOYΣTIKHΣ IΣXYOΣ LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
EΠIΠE∆O KPA∆AΣMΩN KEΦAΛHΣ KOP∆ONIOY (ISO 7916) (m/s²) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
EΠIΠE∆O KPA∆AΣMΩN ΛEΠI∆AΣ (ISO 7916) (m/s²) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

SYLINDERVOLUM (cm3) 34 38 42 46
SYLINDERMIAMETER OG SLAGlengde (mm) 38x30 40x30 41x32 43x32
MOTOREFFEKT (kW) 1,2 1,3 1,6 1,8
HØYESTE HASTIGHET (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.200
MAKSIMUMSHASTIGHETEN VED TOMGANG (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMUMSHASTIGHET (min -1) 2.800 2.800 2.800 2.800
HASTIGHETEN AV BLADHOLDERENS DRIVAKSEL (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
Mutter FOR BLOKKERING AV BLAD (Nm) 17 17 17 17
NETTO VEKT (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
DRIVSTOFFKAPASITET (Liter) 900 900 900 900
LYDTRYKK LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
GARANTERT LYDSTYRKENIVÅ LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
MÅLT LYDSTYRKENIVÅ LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
VIBRASJONER NYLONTRÅD KLIPPEHODE (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
VIBRASJONER BLAD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06

3

í TECHNIKAI ADATOK
HENGER ÜRTARTALOM (cm3)   34 38 42 46
BELSÖ ÁTMÉRÖ JÁRAT 38x30 40x30 41x32 43x32
TELJESITMÉNY (Kw) 1,2 1,3 1,6 1,8
LEGNAGYOBB TELJESITMÉNYÜ ÜZEMELTETÉS (min-1) 8.000 8.000 8.000 8.20
LEGMAGASABB SEBESSÉG ÜRESJÁRATBAN (min-1) 10.000 10.000 10.000 11.000
MINIMUM SEBESSÉG (min-1) 2.800 2.800 2.800 2.800
PENGETENGELY SEBESSÉG  (min-1) 7.700 7.700 7.700 8.500
PENGEZÁRÓ CSAVAROK (Nm) 17 17 17 17
ÜRESSÚLY (Kg) 7,1 7,3-8,3 PRO 7,4-8,4 PRO-8,8 BP 7,7-8,7 PRO-10,8 BP
ÜZEMANYAG TARTÁLY BEFOGADÓ KÉPESSÉG (cm3) 900 900 900 900
HANGERÖSSÉG (KEZELÖ FÜLÉRE HATÓ) LpAav (dBA) (ISO 7917) 97 97 97 106
GARANTÁLT HANGTELJESÍTMÉNYSZINT LwAav (dBA) (ISO 10884) 114 114 114 114
MÉRT HANGTELJESÍTMÉNYSZINT LwAav (dBA) (ISO 10884) 113 113 113 113
NYIRÓFEJ REMEGÉSI SZINTJE (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 10,55-1,8 12,5-1,06
PENGE REMEGÉS SZINTJE (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 8,2-1,6 8,2-1,7 16,38-1,8 17,79-1,06
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Do not smoke while re-fuelling
or while operating the trimmer

Wear safety clothing: 1 Approved safety glasses or face shield / 2 Approved safety helmet / 3
Approved ear defender / 4 Approved gloves / 5 Approved safety footwear 

Read operator’s
manual carefully

Non fumate durante il
rifornimento e l’utilizzo

Abbigliamento di sicurezza: 1 Occhiali di protezione o visiera protettiva approvati / 2 Casco protettivo
omologato / 3 Paraorecchi di protezione / 4 Guanti approvati / 5 Stivali di sicurezza approvati

Leggere attentamente
questo manuale

Ne pas fumer pendant le
remplissage et pendant l’utilisation

Porter des vêtements de protection: 1 Lunettes ou visière de sécurité approuvés / 2 Casque de
sécurité homologué / 3 Protecteur de l’ouie approuvé / 4 Gants approuvé / 5 Chaussures de sécurité

Lire attentivement ce
manuel

Rauchen Sie weder beim
Auftanken noch bei der Arbeit

Lesen Sie das Handbuch
aufmerksam durch

No fume mientras reposta combustible
o mientras que utiliza el desbrozador

Veiligheidskleding: 1 Goedgekeude veiligheidsbril of gezichtsbeschemer / 2 Gekeurde veilicheidshelm /
3 Gekeurde oor beschermers / 4 Gekeurde handschoenen / 5 Geleude veiligheidsschoenen 

Rökning förbjuden under påfyllning
och under användning

Använd skyddeskläder: 1 Skyddsglasögon eller godkänt skyddsvisir / 2 Godkänd skyddshjälm /3
Godkända öronskydd / 4 Godkända handskar / 5 Godkända skyddsstövlar 

Läs bruksanvisningen
noggrant

Ifør dem sikkerheds beklædning: 1 Godkendte sikkerhendsbriller eller visir / 2 Godkendt
sikkerhendshjelm / 3 Godkendte høreværn / 4 Godkendte handsker / 5 Godkendt sikkerhedsstøvler

Læs brugsanvisningen
omhyggeligt

Älä tupakoi laittaessasi polttoainetta
tai koneen käytön aikana

Puo päällesi turvavaatteet 1 hyväksytyt suojalasit tai kasvosuojus / 2 hyväksytty turvakypärä / 3
hyväksytty kuulonsuojain / 4 hyväksytyt käsineet / 5 hyväksytyt turvakongät

Lue tämä ohjekirjanen
huolellisesti

Røking forbudt ved fylling av
bensin og  under bruk.

Tilos tankolás közben
dohányozni 

Fémpengék
használata tilos 

Pengék maximális
sebessége

Figyelmeztetés
figyelem 

Figyelem a pengék
reakciójára 

Figyelem az idegen
anyagok kilövelésére

Biztonsági
távolság 

Nyitott folytószelep
(meleg motor esetén)

Zárt folytószelep
(hideg motor esetén).

Bruk beskyttelsesklær: 1 Bruk godkjente beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm / 2 Godkjent
beskyttelseshjelm / 3 Godkjent hørselsvern / 4 Godkjente hansker / 5 Godkjente beskyttelsesstøvler

Les nøye denne
manual

Não fumar durante o abastecimento
e durante a utilização

Vestuário de segurança: 1 Óculos de proteção ou viseira protetora aprovados / 2 Capacete protetor
homologado / 3 Pára -orelhas de proteçáo aprovadas / 4 Luvas aprovadas / 5 Botas de segurança aprovadas

Ler atentamente este
manual
∆ια?άστε τις Bδηγίες
πρBσεκτικά

Do not use Maximum blade Warning Blade Beware of Maximum Choke fully opened Choke closed 
metal blades speed Caution thrust projected objects safety distance (hot start / run) (cold start)

Non usare lame Velocità massima Avvertimento Attenzione reazione Attenzione al Distanza di Farfalla aria aperta Farfalla aria chiusa 
metalliche della lama Attenzione della lama materiale proiettato sicurezza (Avviamento a caldo) (Avviamento a freddo)

Ne pas utiliser de Plein régime
Attention

Attention aux Attention aux Distance minimum Levier starter ouvert, Levier starter fermé 
lames métalliques de la lame réactions de la lame projections de sécurité marche (démarrage à chaud) (démarrage à froid)
Keine Metallschlag- Zulässige Drehzahl Achtung Auf den Rückstoß des Auf hochgeschleuderte

Sicherheitsabstand
Luftklappe offen Luftklappe geschlossen

blätter verwenden des Schalgblattes Vorsicht Schlagblattes achtgeben Gegenstände achtgeben (Starten bei warmem Motor) (Starten bei kaltem Motor)
No utilice Velocidad máxima Advertencia Cuidado con la Tenga cuidado con Distancia mínima Estrangulador totalmente Estrangulador cerrado

cuchillas metálicas de la cuchilla Precaución reacción de la cuchilla los objetos proyectados de seguridad abierto (Arranque en caliente) (Arranque en frio)
Gebruik geen Maximum toerental Waaschuwing Pas op voor terugslag Pas op voor Minimale Chokeklep geopend (Het Chokeklop gesloten (Het

metalen maaibladen maaiblad Lep op van het maaiblad uitstekende voorwerpen veiligheidsafstand starten van een warme motor) starten van een koude motor)
Anvånd inte Klingans hogsta Upplysning Uppmarksamma Se upp for Säkert Choken helt öppen Choken stängd
metallkliga hastighet Varning klingans reaktion ivägslungade föremål avstånd (start med varm motorn) (start med kall motor)
Älä käytä Terän Varoitus Varo terän Varo sinkoavia

Turvaetäisyys
Ilmaläppä täysin auki Ilmaläppä kiinni

metalliteriä maksiminopeus Huomio reaktiota materiaaleja (Lämpimän moottorin käynnistys) (Kylmän moottorin käynnistys)
Brug ikke Max. kniv Advarsel Kniv Pas på Minimum Choker helt åben Choker lukket

metal knive hastighed reaktion tilbagekastede genstande sikkerheds afstand (Start af varm motor) (Start af kold motor)
Ikke bruk Maksimumshastigheten Advarsel “Vær Pass opp for Pass opp for

Sikkerhetsavstand
Choken er åpen Choken er helt stengt

metallblad av bladet Forsiktig” reaksjonen av bladet sprutende materiale (Start av varm motor) (Start av kald motor)
Não utilize Velocidade Atenção Atençao as Atençao ao Distancia Alavanca do starter aberto Alavanca do starter 

lâminas metalicas máxima da lâmina reacções da lâmina material projetado de segurança (Arranque a quente) fechada (Arranque a frio)
Mη �ρησιµBπBιείτε Mέγιστη ΠρBειδBπBίηση ΠρBωστική ΠρBσέ�ετε απK Mέγιστη απKσταση TσBκ πλήρως ανBικτK TσBκ κλειστK
µεταλλικές λεπίδες τα�ύτητα λεπίδας KίνδυνBς ισ�ύς λεπίδας πρBεOέ�Bντα αντικείµενα ασPαλείας (θερµή εκκίνηση/λειτBυργία) (ψυ�ρή εκκίνηση)

MAX. 0000
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Llevar ropa de seguridad: 1 Gafas de protección o visera de protección aprobadas / 2 Casco de seguridad
homologado / 3 Protectores de oídos homologados / 4 Guantes aprobados / 5 Botas de seguridad homologadas

Gebruiksaanwijzing
zorgvuldig lezen

Bij het werken met de machine en
het vullen van de tank niet roken

ΦBράτε πρBστατευτικά ρBύ�α: 1 Eγκεκριµένα πρBστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα πρBσώπBυ / 2 EγκεκριµένB
πρBστατευτικK κράνBς / 3 Eγκεκριµένες ωτBασπίδες / 4 Eγκεκριµένα γάντια / 5 Eγκεκριµένη πρBστατευτική
υπKδηση

Mην καπνίWετε Kταν ?άWετε καύσιµB 
ή Kταν �ρησιµBπBιείτε τB εργαλείB

Lea cuidadosamente el
manual de instrucciones

A használati utasitást kérjük
figyelemmel elolvasni

Schutzkleidung: 1 Zugelassene Schutzbrille oder Gesichtsschutz / 2 Zugelassener Schutzhelm / 3
Zugelassener Ohrenschutz / 4 Zugelassene Arbeitshandschuhe / 5 Zugelassene Sicherheitsschuhe

Balesetvédelmi felszerelés: 1) védöszemüveg, vagy elöírt védömaszk 2) elöírt védösisak 3) fülvédö 
4) elöírt kesztyü 5) elöírt védöcsizma

4

Ryg ikke under påfyldning af
benzin eller når maskinen betjenes
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g Due to a constant product improvement programme, the factory
reserves the right to modify technical details mentioned in this
manual without prior notice.

i La casa produttrice si riserva la possibilità di variare
caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque
momento e senza preavviso.

f La Maison se réserve la possibilité de changer des
caractéristiques et des données de ce manuel à n’importe quel
moment et sans préavis.

C Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht
vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis
durchzuführen.

e La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las
características y datos del presente manual en cualquier
momento y sin previo aviso.

h Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich
het recht voor om rechnische specificaties zoals vermeld in deze
handleiding te veranderen zonder biervan vooraf bericht te
geven.

s Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur
handboken utan förvarning.

q Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår
karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst
og uden varsel.

v Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää
oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa
mainittuja teknisiä yksityiskohtia.

{ Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre
tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.

G A casa productora se reserva a possibilidade de variar
características e dados do presente manual em qualquer
momento e sen aviso prévio.

@ ΛKγω  πρBγράµµατBς συνε�Bύς ?ελτίωσης πρBϊKντων, τB
εργBστάσιB επιPυλάσσεται τBυ δικαιώµατBς να
τρBπBπBιεί τις τε�νικές λεπτBµέρειες πBυ αναPέρBνται
στB εγ�ειρίδιB αυτK �ωρίς πρBηγBύµενη ειδBπBίηση.

í A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati
utasitásban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon
bármikor és elözetes bejelentés nélkül változtasson.
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A. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1) MOTOR
2) NYÉL
3) GYORSITÓ BEKAPCSOLÓ
4) NYOMÁSCSÖKKENTÕ
5) JOBBOLDALI VEZÉRKAPCSOLÓ
6) PENGE
7) NYLONSZÁLAS NYIRÓFEJ
8) ZÁRÓKAPCSOLÓ (STOP)
9) FOLYTÓSZELEP KAPCSOLÓ
10) INDITÓ FOGANTYÚ
11) TÁMASZTÓ GYÜRÜ

12) GYERTYA
13) LEVEGÕSZÛRÕ
14) ÜZEMANYAG TÁROLÓ KUPAK
15) LEFOLYÓCSÖ HANGTOMPITÓ
16) MOTOR/NYÉL CSUKLÓ
17) DELTA FOGANTYÚ
18) HÁTSÓ, VEZÉRLÖS FOGANTYÚ
19) VÉDÖBURKOLAT
20) BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ
21) OLDALSÓ VÉDÖBURKOLAT

B. BIZTONSÁGI ELÖÍRÁSOK
1) készülék használata elött ajánlatos 

figyelmesen végigolvasni a használatára 
vonatkozó tajékoztatót és a készüléket 
csak az elöírásnak megfelelö célra és 
módon használni.

2) A készülék használata esetén az 
elöírásnak megfelelö védöruha felöltése 
szükséges. Ajánlott: a) megfelelö testhez 
tapadó védöruha (kerülendö 
rövidnadrágok, illetve bö öltözékek) 
viselése. b) biztonsági csizma (kerülendö 
a mezitláb illetve szandálban végzett 
munka. c) védökesztyü d) védömaszk 
vagy védöszemüveg (esetleges védöfilm 
eltávolitandó). e) fülvédö. f) körfürész 
használata esetén védösisak használata 
kötelezö. Szükség esetén a kezelönek a 
motort illetve a pengét azonnal le kell 
tudnia állitani (ld. A MOTOR KI ÉS 
BEKAPCSOLÁSÁRA  vonatkozó 
utasitást).Tilos a készülék használata 
fáradtság, rosszullét esetén, ittas 
állapotban vagy gyógyszer hatása alatt. 
Megkülömböztetett figyelemmel kell 
lenni a készülék forgó illetve 
felmelegedett részeinek érintésékor.

3) A gép vagy a hozzátartozó alkatrészek 
tartós használata a kezelöt is tartós rezgésnek
teszi ki, amely Raynaud's Phenomenon 
nevü betegséghez vezethet. Ez a betegség 
lecsökkentheti a kézidegek érzékenységét 
és általános eltompuláshoz vezethet. A gép 
hosszan tartó illetve többször egymás utáni 
használata esetén a kezelönek meg kell 
gyözödnie kezeinek általános állapotárol. 
Bármilyen jellegzetes tünet elöfordulása 
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A 
készülék használat esetén mindkét kézzel 
erösen tartandó. Támaszkodjunk erösen 
mindkét lábra is. A nyirógép csak az 
elöírásnak megfelelö célra használható 
(ld. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA 
vonatkozó utasitást).

4) Rövid táv esetén is tilos a gép szállitása 

müködésben lévö motorral.  A készüléket 
kikapcsolt motorral és lefelé forditott 
pengével kell szállitani. Jármüvel való 
szállitás esetén biztonságos pozicióba 
teendö és oly módon rögzitendö, hogy 
az üzemanyag nehogy kifollyon belöle. 
Ajánlatos a gép szállitása elött az 
üzemanyag teljes kiüritése.    
FIGYELEM! biztonsága érdekében a szállítás
és a tárolás alatt kötelezõ a vágófelületet a
mellékelt  borítóval befedni.
Bekapcsolása sima felületeken ajánlott, a gép
kezelöjének stabil poziciójából történjen.
Gyözödjön meg arról, hogy a penge illetve a
nylonszálas vágófej se földbe, se egyéb gátló
akadályokba ne ütközzék.

5) ÓVINTÉZKEDÉS, TÜZ ILLETVE 
KIGYULLADÁS ELLEN: tilos a készülék 
használata tüz, illetve kifolyt benzin 
közelében. Ne inditsuk a készüléket és 
ne tartsuk bekapcsolt motorral zárt vagy 
kevéssé levegös helyen. 
A KIPUFFOGÓGÁZOK BELÉGZÉS 
ESETÉN MÉRGEZÖ HATÁSUAK, 
FULLADÁST OKOZHATNAK ÉS 
HALÁLOS KIMENETELÜEK LEHETNEK. 
A gép üzemanyaggal való feltöltése 
esetén a kifolyt üzemanyag azonnal 
felszáritandó. Szigorúan tilos a 
dohányzás ez alatt a munkafolyamat 
alatt. A gép bekapcsolása az üzemanyag 
feltöltö helytöl illetve az üzemanyag 
tartálytól kellö távolságra (minimum 
három méter) kell, hogy történjen. 
Szigorúan tilos az üzemanyaggal való 
feltöltés bekapcsolt motorral.

6) Személyeket illetve állatokat a munka 
területétöl ajánlatos minimum 15 méter 
távolságra tartani. Mivel a munka 
folyamán a penge illetve a nylonszálú fej 
fücsomót, földcsomót, követ vagy egyéb 
anyagokat a levegöbe röpithet,  ha valaki 
a géphez közeledne, ajánlott a motor 
azonnali kikapcsolása és a penge vagy a 
forgófej leállitása (ld. MOTOR KI ÉS 
BEKAPCSOLÁSRA  vonatkozó utasitást). 
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A penge élessége  miatt, álló motor 
esetén is megkülömböztetett 
óvatossággal kezelendö. Védökesztyü 
használata kötelezö. Mielött 
hozzányúlnánk a géphez vagy mielött a 
pengét illetve a forgó nylonszálas fejet 
érintenénk, zárjuk el a motort és várjuk 
meg amig a forgórészek teljesen leállnak, 
föleg akkor ha a gépbe beszorult idegen 
anyagot akarunk eltávolitani. 
A MEGFELELÖ  BIZTONSÁGI 
BERENDEZÉSEK  FELSZERELÉSÉNEK 
HIÁNYÁBAN A  KÉSZÜLÉK NEM 
HASZNÁLHATÓ (ld. A BIZTONSÁGI 

HASZNÁLAT ÉS PENGE ÉS NYLON 
NYIRÓFEJ OSSZESZERELÉSE). 
Ennek a normának a nem megfelelö 
betartása komoly, veszélyes helyzet 
elöidézését okozhatja, mint például: a) 
forgó illetve vágó részek érintése, b) 
idegen anyagok kilövellése. 

FIGYELEM: nem szabad a motort a nyél 
nélkül bekapcsolni, mert felrobbanhat. 
Meg kell bizonyosodni arról, hogy amikor 
a motor a minimum fokozatban van a 
vágószerszám álló helyzetben legyen.

FelhÌvjuk a figyelmet arra, hogy a készüléket
ajánlatos használata folyamán a test jobb oldalán
tartani. Így a kipuffogó gáznak lehetösége van
szabad eltávozásra, mivel a kezelö ruhája nem
gátolja meg ebben. Amennyiben a gépet kezdö
személy elöször használja, ajánlatos egy rövid
gyakorlati oktatás. A gép használata elött fontos
annak figyelemmel való átvizsgálása, meg kell
bizonyosodni arról, hogy a csavarok nincsenek e
meglazulva, vannak e olyan részek melyek
károsultak, illetve elöfordul e üzemanyag
veszteség. A károsult, illetve elkopott alkatrészek
kicserélendöek (penge, nylonszálas fej,
védöburkolat). 

U.I.: Abból az okból kifolyólag, hogy a gép
teljesitö képessége ne csökkenjen, illetve a gép
biztonsága érdekében, meg kell bizonyosodni
arról, hogy a kicserélt részek az elöírt eredeti
alkatrészekkel illetve pótalkatrészekkel legyenek
helyettesitve.  Kerüljük el a nyirógép túl hosszú
ideig tartó egyfolytában való müködtetését, mivel
a  rezgömozgások károsak lehetnek rá.

1) Minden használat elött a lenyirandó 
területröl elöször eltávolitandó minden kö, 
üvegcserép, drót, fémanyagok és 
minden egyéb anyag, amely beleakadhat 
a forgórészekbe vagy kivágodhat 
messzire elrepülve. Az egyes 
munkafázisokat csak a nekik elöírt 
alkatrészekkel végezzük, elkerülve azt, 
hogy a vágórészek kövekkel illetve 
fémtárgyakkal stb. ütközzenek. A munka- 
folyamat során a hajunkat úgy kössük 
össze, hogy ne lógjon az arcba elöre. A 
munka elkezdése elött a tartószijakat 
igazitsuk helyes pozicióba és oly módon 
szabályozzuk a szijon lévö csatot, hogy a 
gép a test jobb oldalára kerüljön és a 
penge vagy a nyirófej párhuzamos 
helyzetben legyen a földdel. A gép nem 
használható abban az esetben ha a 
kezelöje nem áll stabil módon a lábán. 
Szükséges, hogy a gép kezelöje a 

munkafolyamat során állandó 
egyensúlyban legyen. A használat alatt 
mindig szemben kell állnia a vágandó 
felülettel, mivel hátrafelé haladva 
láthatatlanok a veszélyes helyzetek. 
Azoknál a modelleknél, amelyek delta 
tipusú fogantyúval vannak ellátva és 
amelyekhez vágópenge használata is 
számba vett, kötelezö az oldalsó 
védöburkolat használata. Ennek a 
biztonsági berendezésnek  az a feladata, 
hogy megakadályozza a kezelö lábának a 
megsérülését, abban az esetben, ha a 
penge túlságosan közel kerülne hozzá.

2) A támasztógyürü (B) mindig az eredeti 
helyzetben kell, hogy maradjon, 
megakadályozva azt, hogy a gép 
egyensúlya felboruljon. Az U tipusú 
fogantyúval ellátott modellek esetében, 
hogy a készülék használatát 
kényelmesebbé tegye, az elöl lévö 
félfogantyú külön is állitható. 

3) A nyírógépre a következö alkatrészek 
szerelhetök: a) penge b) nylonszálas 
nyirófej. Csak az elöírt, korrekt módon szabad 
az alkatrészeket összeszerelni. Ettöl eltérö 
esetben a penge leválhat és a gép kezelöjét 
vagy a közelben lévö személyeket és állatokat 
súlyosan megsebesitheti. 
a) FORGÓKÉS HASZNÁLATA ESETÉN A 
VÉDÖBURKOLATOK FELSZERELÉSÉT A 
LEGSZIGORÚBBAN BE KELL TARTANI.
b) UGYANEZ VONATKOZIK A NYLON 
SZÁLAS NYIRÓFEJ HASZNÁLATÁNAK 
ESETÉRE IS. A készülék használatának 
ideje alatt annak elülsö részét (penge vagy 
nyirófej) mindig a csípömagasság alatt kell tartani. 
NYLON SZÁLAS NYÍRÓFEJ:
Mindig ellenörizni kell a megfelelö módon 
való összeszerelését. Vagy csak fünyirásra, 
vagy füves területek, útszéli gazo lenyirására, 
vagy olyan helyeken használható, ahol a 
gátakba való ütközésre lehetöség van, mint 
például: fák, keritések, vagy választófalak 

C. BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT.
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közelében. A nylon fonalas fej lecsökkenti a 
kicsi növények véletlen megrongálásának a 
lehetöségét és azt is, hogy megsértsük vele a 
fák kérgét. Ezekhez a fejekhez csak hajlékony 
tipusú szálakat lehet használni, fémeket nem 
és csak a gyártó által elöírtat. Fémszál 
egyáltalán nem használható, mert amennyiben
elszakadna igen veszelyessé válhat.
PENGE:
Mindig ellenörizzük a szabályos módon 
való felszerelését. A vágószerszámok 
felszerelésekor szíveskedjenek a "pengék 
és nylonszálas nyirófejekre vonatkozó 
utasitást" elolvasni. A készülékhez 
csatoltan kapott vágószerszámoknak 
minden darabját az elöírt sorrendben és 
korrekt módon állitsuk össze. 

4) PENGÉK: minden tipusú fü, bozótos, 
cserje és bokor nyirására alkalmasak. 
Mozgassuk a készüléket oly módon 
mintha egy sarló lenne a gyorsitókapcsolót 
egésszen benyomva tartva. 

5) FIGYELEM: Mindig jól fent pengével 
dolgozzunk. Egy olyan penge amelynek a 
fogazata elkopott, azon túl, hogy gátolni 
fogja a nyirást, ha fához vagy valami 
kemény anyaghoz érne, reakcióként még 
VISSZA IS CSAPODHAT, azaz egy olyan 
lökést adhat a gép elöl lévö részének, 

amely lökés által a kezelö elvesztheti 
uralmát a gép müködésének ellenörzése 
fölött. Tilos a megrongált pengéket újra 
fenni, hanem újjal kell helyetesiteni. 
VISSZACSAPODÁSI REAKCIÓ: 
elöfordulhat bármilyen tipusú körfürésszel 
való nyirás használatánál. KÖRFÜRÉSZ PENGE:
fiatal, 7 cm-nél nem nagyobb átméröjü
facsemeték, hajtások nyirására és bokrok
tisztitására alkalmas. 

FIGYELEM: 24-TÖL 80 FOGÚ
FÉMPENGÉJÜ KÖRFÜRÉSZ 
HASZNÁLATÁNÁL KÖTELEZÖ A 
DUPLA TARTÓ SZÍJAK VISELÉSE 
ÉS A VÉDÖBURKOLAT 
HASZNÁLATA, MINT AZT A GYÜJTÓ
ELÖÍRÁSOK ÖSSZESITÉSÉNÉL 
OLVASHATJUK (LD. A BIZTONSÁGI 
RÉSZNÉL, VÉDÖSISAK VISELÉSE). 
AJÁNLOTT MÉG AZ EREDETI ÉS 
CSERE ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE 
A HIVATALOS ELOSZTÓ  HÁLOZATTÓL. A
NEM EREDETI TARTOZÉKOK ÉS
ALKATRÉSZEK HASZNÁLATA BALESETET
OKOZHAT. EBBEN AZ ESETBEN A  DCÉG
NEM VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET A
SZEMÉLYEKBEN ÉS/VAGY TÁRGYAKBAN
ESETT KÁROKÉRT.

í
FIGYELEM! A készülék kétütemú motorral van
felszerelve, amely benzin és kétütemú motorok
számára elóállított olaj keverékével múködik.
Fontos, hogy az olaj részarányát megmérjük, hogy
biztosak lehessünk abban, hogy helyes lesz a
keverék. Kis mennyiségú üzemanyag keverésénél
már kis eltérések is drasztikus módon
befolyásolják a keverék összetételét.

Használjon jó minóségú ólommentes benzint
A legalacsonyabb ajánlott oktánszám :95.

Kétütemú motorolaj
A legjobb eredmény érdekében használjon
HUSQVARNA, vagy PARTNER kétütemú
motorolajat, amelyet speciálisan erre a célra
fejlesztettek ki. A keverék aránya 1:50 (2%)

McCulloch kétütemú motorolaj esetén a keverési
arány 1:40 (2,5%)

Ha nem jut hozzá az elóbb említett olajokhoz,
akkor valamilyen más, jó minóségú, kétütemú
léghútéses motorok számára gyártott olajat
használjon /AGIP 2T, SHELL 2T, CARRIER
SPRINT 2T, ARAL 2T/. A keverési arány ebben az
esetben 1:25 (4%)

Soha ne használjon kétütemú, vízhútéses
motorokhoz gyártott ún. csónakmotorolajat!
Soha ne használjon négyütemú motorokhoz
használatos olajat!

A keverék
A tiszta benzint és az olajat mindig tiszta, benzin

D. ÜZEMANYAG KEVERÉSE

Benzin
literben

5

10

15

20

Olaj

literben

2%(1:50)

0,10

0,20

0,30

0,40

Olaj

literben

4%(1:25)

0,20

0,40

0,60

0,80

ELITE 55-88 nuova imp 248734  29-11-2001  15:26  Pagina 83



G. MOTOR/NYÉL ÖSSZESZERELÉS
VÁLLRAAKASZTHATÓ SÖVÉNY-NYÍRÓ
Lásd 88. oldal                            
FIGYELEM. Nyél nélkül a motort szigoruan tilos
bekapcsolni mert a tengely kapcsoló felrobbanhat.
1) Illeszük össze a motoron levö nyéltartó 

csuklót a nyéllel, a négy csavart (A) 
keresztezett módon csavarozzuk be. 

2) Füzzük be  a gázszálnak a végét (B) a 
csapnyilásba (C). 

3) Szabályozzuk a szál csappantó csavarját 
(D) oly módon, hogy a szál egy mm-es 
hosszúsúggal szabadon mozoghasson a 
nyilásban mielött a csapot megnyitnánk 
(C). Zárjuk el az (E) hat szögü csavart. 

4A) STOP huzal leállitó kapcsoló.
4B) Földelö huzal. A rajz szerint 

illesszük össze.

számára jóváhagyott tartályban keverje. Kezdje
mindig a szükséges benzinmennyiség felével.
Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget.
Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket.
Töltse hozzá a benzin hátralevó részét.

Alaposan rázza össze az üzemanyagkeveréket!

Ne tárolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot!

Ha a fúrészt hosszabb ideig nem használja, akkor
ki kell üríteni és kitisztítani az üzemanyagtartályt.”

E. BIZTONSÁGI VÉDOBURKOLATOK FELSZERELÉSE
1) Biztonsági okokból kifolyólag fontos, 

hogy bármilyen tipusú penge vagy 
nyirófej a neki megfelelö illetve az elöírt 
(P/N 247209) védöburkolattal együtt 
legyen felszerelve, ez alól kivétel a 80 
fogas penge. Az L tipusú pengét a 
mellékelt rajz elöírása szerint kell 
felszerelni. 

2) Abban az esetben, ha fürészpengét 
használunk (nem a szériában kapottat) 
ajánlatos a vállra- akasztható dupla szij 
és a KIT védö feltétlen használata 

(P/N 240553). Ajánlott, hogy a pengék 
illetve a nyirófejek (a gyártó által 
megjelöltek) maximum forgás sebessége 
legalább 10.500-1 minenként legyen. A 
felszereléshez kövessük a rajzot.
FIGYELEM
A 24-tól 80 fogig terjedö körfürész 
pengéjének, melyek 20 mm-es szoritó 
gyürüvel rendelkeznek felszerelésekor a 
felsö korongját a mellékelt táblázat 
szerint kell kicserélni.

F. A PENGÉK ÉS A NYLON SZÁLAS FORGÓFEJEK
Elöször is a megfelelö védöburkolatot szereljük fel
a penge illetve a nylon szálas fej tipusa szerint (ld.
BISZTONSÁGI VÉDÖBURKOLATOKRA vonatkozó
utasitást). 
1) A rajz szerinti pozicióba kell feltenni a 

pengét. 
a) Peremvédö - b) Felsö korong szoritó 
gyürüvel - c) Penge a felírattal illetve 
irányjelzövel felfelé - d) Alsó korong
e) Fix kupak - f) Penge zárócsavar 
(16 mm hosszú).

2) Abban az esetben, ha (nem fix kupakot) 
akarunk felszerelni a következö módon 
kell eljárni: 
a) perem védö - b) felsö korong szoritó 
gyürüvel - c) penge az irányjelzövel és 
felírattal felfelé - d) alsó korong 
e) támasztó gyürü - f) szabad kupak
g) penge zárócsavar (34,5 mm hosszú)
A hibás csavarokat mindig ki kell cserélni. 

3) Meg kell bizonyosodni arról, hogy a 
pengenyilás perfektül illeszkedjen a felsö 
korong csöperemével. Órajárással 
ellenkezó irányba kell befogni.

A befogás alatt a készlettel kapott kulcsal 
vagy a csavarhúzóval órajárással 
ellenkezö irányba, eröltetés nélkül, de 
szorosan együtt tartva a pengét és a 
korongot addig kell forditani a fogaskerék 
rendszerbe, amig a két furat egymásra ér.

4) A rajz alapján kell feltenni a nylon szálas 
fejet. 
a) Peremvédö - b) Felsö korong - c) Védö
d) Nylon szálas fej.

Órajárással egyezö irányba kell befogni.
5) A befogás alatt a készlettel kapott kulcsal 

vagy a csavarh˙zóval órajárással egyezö
irányba, eröltetés nélkül, de szorosan 
együtt tartva a fejet és a korongot addig 
kell forditani a fogaskerék rendszerbe, 
amig a két furat egymásra ér, ugyan úgy, 
mint ahogy már a penge befogásnál is 
történik.

FIGYELEML: Soha ne használja a tartozék
damilos vágófejet (C pont. 4F ábra) a fém
vágótárcsával együtu .

í
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I. MOTOR ÜZEMBEHELYEZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA
FIGYELEM: Elõször olvassa el a 
BIZTONSÁG, A BIZTONSÁGOS 
HASZNÁLAT és a SZIMBÓLUMOK fejezeteket.

BEINDÍTÁS HIDEG MOTORRAL
1) Nyomja a leállító gombot az I fokozatra a 

«STOP»  fokozattal ellentétben.
2) Forgassa a dúsító kart (E) a nyíl által 

mutatott irányba.
3) Többször nyomja meg a hagymát (C), egész

addig, amíg nem látja, hogy az üzemanyag a
csövön (D) keresztül visszatér a tartályba. A (B)
gomb megnyomásával kapcsolja be a 
nyomáscsökkentõt, ha van ilyen a gépen.
A kötelet húzza  beindulásig.

4) Hagyja, hogy a motor pár másodpercig járjon,
közben ne használja a sövény-nyírót. Biztos
kézzel fogja meg a vezérlõtárcsát, a biztonsági
kart (S) állítsa le és nyomja meg a gyorsítót (A),
az automatikusan a dúsító kar (E) visszatér 
eredeti helyére és kikapcsolja az elõgyorsító
rendszert.

FIGYELEM: Ebben a pillanatban a 
vágószervek forognak.
BEINDÍTÁS MELEG MOTORRAL

A STOP kapcsoló az I (START) fokozaton áll. 
Nyomja meg többször a hagymát (C), egész 
addig, amíg a csövön (D) keresztül az 
üzemanyag vissza nem tér a tartályba. 
Nyomja meg a nyomáscsökkentõt (B), ha van 
ilyen a gépen. A kötelet húzza beindulásig.

5) A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a kikapcsoló gombot és 
állítsa a 0  STOP fokozatra.
FIGYELEM: A motor leállása után a forgó 
részek, a penge vagy a szálakat tartó fej, 
folytatják a forgást még pár másodpercig 
a tehetetlenségi erõ miatt.Biztos kézzel 
tartsa  a gépet a teljes leállásig.

N.B.: Vészhelyzetben a teljes leállást úgy 
lehet meggyorsítani, hogy a vágófelületet a 
talajjal párhuzamosan  húzza.

H. FOGÓ FELSZERELÉS
1) KÉTOLDALÙ KÉZIFOGÒ

A (C) csavarok elforditàsàval stabilizàljuk 
és kb 4O cm- tàvolsàgra àllitsuk be a 
motorcsuklòtòl a kézifogò rögzitöjét

2) DELTA TIPUS⁄ KÉZIFOGANTY⁄
Saját biztonságunk érdekében az elöl 
lévö kézifogót úgy szereljük fel a szárra, 
hogy az a száron lévö nyillal való 
megjelöléstöl legalább 11 cm távolságra 
legyen a hátsó fogótól az esetben, ha 
nylonszálas fejet szerelünk fel és legalább 
36 cm távolságra fém penge felszerelése 
esetén. A kézi fogó mindig meröleges 
helyzetben kell, hogy legyen a nyélhez 
képest (második rajz). Az elöl lévö 
biztonságiburkolat a készülékhez 
csatolt szerszámokkal és a 
rajz szerintí sorrendeben kell, hogy 
felszerelve legyen. 

3) REZGÉSGÁTLÓ MARKOLAT
Dugja a teljes kormányrudat (A) a tartóba 

(B). Teljesen csavarja be a tárcsát (C), így 
a kormányrúd szorosan a tartóhoz 
illeszkedik.

4) A kormányrudat (A) a kezelõ kívánalma 
szerint elõre, illetve hátra lehet állítani. 
Lazítsa meg a tárcsát (C), helyezze a 
kormányrudat a kívánt helyzetbe, majd 
csavarja be teljesen a tárcsát (C). A szíj 
kapcsát a tartó felsõ részén található öt 
lyuk egyikébe bújtassa, aszerint, hogy 
milyen munkát kíván végezni.

5) FIGYELEM: A teljes kormányrudat (A) a 
gép könnyebb szállítása, vagy tárolása 
céljából a szárral párhuzamosan be lehet 
hajtani. Lazítsa ki a tárcsát (C), forgassa el 
a tartót (B) 90°- kal az óramutató járásával 
megegyezõ irányba, hajtsa be a 
kormányrudat (A) a kívánt helyzetbe és 
csavarja be a tárcsát (C).

L. KARBURATOR SZABÀLYOZÀS  
Ahhoz, hogy a minimum sebességet szabàlyozzuk
az T jellel jelölt csavarokon kell àllitani.
Müködésben lévö  és  bemelegitett
motorral,zàrjuk el az  T csavarokat òrajàràssal
egyezö irànyba, gyengéden, addig amig a motor
egy regolàris forgàsig nem ér (àllandò egyforma
zakatolàs) anélkül, hogy a vàgò felületek

mozgàsban lennének. Ellenkezö esetben,ha a
vàgò felületek mozgàsban lennének,nyissuk ki az
T csavart gyengéden, òrajàràssal ellenkezö
irànyba, egészen  A megfelelö szabàlyozottsàg
eléréséig. Az elöirt minimàlis sebességérték a
tàjékoztatòban megtalàlhatò.
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N. A NYLON SZÁLAK CSERÉJE
LESZERELÉS
1) A záró csavart, amely a fej alsó oldalán 

található az óra járásával egyezö irányba 
forditsuk. 

2) Szedjük le az alsó fedelet. Szedjük le az 
üres orsót a helyéröl és tisztitsuk meg a 
szálmaradékoktól. 
ÚJ FONAL FELTEKERÉSE

3) Vegyünk 2 darab egyenként kb. 2,5 
méter hosszú és 2,4 mm átméröjü nylon 
szálat. Füzzük be minden száll végét a 
cséve oldalain lévö két nyilásba. Egy 
csipesszel szoritsuk le a szálak végét, 
hogy nehogy kicsusszanak. 

4) Úgyanabban az irányba tekerjük rá a két 
fonalat az orsóra. 

VISSZASZERELÉS
5) Fogjuk be a szálak végét a két ellenkezö

járatba. 
6) A csévéket helyezzük vissza a járatukba 

és füzzük be a szálak végét a nekik 
megfelelö tükbe.

7) Húzzunk meg minden szálat úgy, hogy 
12 cm hosszan minden oldalon kilógjon. 

8) Helyezzük vissza a rajz szerint a fejet, az 
alsó testet, rugót, zárócsavart 
(órajárással ellenkezö irányba tekerve). 

9) FIGYELEM: abban az esetben, ha a 
munka kezdése után az elözöleg kivett 
szál elfogyott, ahhoz, hogy az új kibújjon, 

húzzuk az alsó fedelet lefelé és az 
órajárás irányába forditsuk, egészen 
addig, amig, a kivánt hosszúságot 
megkapjuk.

M. PERIODIKUS KARBANTARTÁS
Ellenörizzük idönként, hogy a készüléken minden
csavar a helyén és jó erösen becsavart állapotban
legyen. Cseréljük ki a sérült, elhasznált, nyikorgó,
meghibásodott, nem egyenes pengéket. Mindig
ellenörizzük a pengék és vágó fejek szakszerü
összeszerelését (ld.. PENGE ÉS NYIRÓFEJ
SZERELÉSÉRE  vonatkozó utasitást) és, hogy a
pengét rögzitö csavar jól zárjon (elég szoros
legyen). 

1) LÉGSZÜRÖ TISZTITÁS
(Legalább minden 25 munkaóra után). 
Egy eldugult szürö módositja a 
karburátor müködését, lecsökkentve a 
teljesitményt, megemelve az 
üzemanyagfogyasztást és megnehezitve 
az inditást. Szedjük le a szürö tetejét a 
rajz utasitása alapján. gondosan tisztitsuk 
meg a szürö belsejét. A szüröt 
gyengéden rafújt süritett levegösugárral is 
megtisztithatjuk.
FIGYELEM: Szerelje vissza a 
levegõszûrõt a helyére (C) és ellenõrizze, 
hogy a lapok (A) lefelé nézzenek, az ábra 
szerint. 

2) Minden 50  órás müködés után a (C) 
nyiláson keresztül a fogaskerék tartót 
megfelelö zsiradékkal kell utána tölteni.

3) GYERTYA
Idöszakonként (legalább minden 50 
munkaóra után) szedjük szét és tisztitsuk 
meg a gyertyát és szabályozzuk az 

elektródok közötti távolságot (0,5/0,6 
mm). Ha túlságosan elszennyezödött 
vagy minden 100 munkaóra után 
cseréljük ki. Ellenörizzük a karburátor 
szabályozását, és gyözödjünk meg arról, 
hogy az olaj kétütemü motorhoz való és 
a lehetö legjobb minöségü legyen (ha 
túlságos lerakodás lenne az olaj keverék 
középértéke 5% (1:20)).

4) ÜZEMANYAG SZÜRÖ
A tisztitáshoz vagy cseréhez vegyük le a 
tartály kupakját és vegyük ki  a szüröt 
egy kampó vagy egy hosszú csörü fogó 
segitségével. Idöszakonként, esetleg 
évszakonként leghelyesebb a készüléket 
egy generális javitásra, illetve ellenörzésre 
és a belsö részek tisztitására 
javitómóhelybe vinni. Így lecsökkenthetö 
az elöre nem látható problémák, 
lehetöségének száma és a gép hosszú 
idejü, perfekt müködését fogja 
bisztositani. Annak érdekében, hogy a 
motor túl ne hevüljön, IDÖNKÉNT fontos, 
hogy töröljük le a nyilásokról, a henger 
tetejéröl, a lapátokról a port, piszkot. 
A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Ha hosszú ideig nem használjuk: elöször 
is üritsük ki az üzemanyag tartályt és a 
motort müködtessük mindaddig amig a 
tartályban maradt kevés üzemanyag is 
elfogy. A készüléket tároljuk száraz 
helyen. í
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•        •
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HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT

Motor nem  forgási hiba, a gép beindul, de 
indul motorkihagyás nem jól nyir

Ha a motor még mindig nem jár megfelelõen, forduljon a kijelölt szakszervízhez

Ellenörizni, hogy a stop kapcsoló I.
pozicióban legyen.
Ellenörizni az üzemanyag jelenlétét (a
tartály befogadóképességének
minimum 25%-a).
Ellenörizni, hogy a 
légszürö tiszta legyen.
Vegyük ki a gyertyát, száritsuk meg 
és tegyük vissza. Szükség 
esetén cseréljük ki. 
Cseréljuk ki a karburátor szüröjét.
Forduljunk a szállitóhoz.
Ellenörizzük figyelemmel a nyirásra
használt vágórészek helyes
össeállitásának sorrendjét.
Ellenörizzük, hogy a fém alkatrészek
élessek legyenek, ellenkezö esetben
forduljunk a szállitóhoz.
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1 Insert the flexible drive shaft onto the engine connector (G). Ensure the
male square end of the shaft engaged firmly into the female square end of
the connector. Insert  throttle  cable  and  electrical  wires (A)  into  the
retaining  guide (B)  far  enough  to  allow  the  necessary  connections  to
be  made  (see  Fig. 1A).
Tighten screw (V) ensuring it locates correctly into its opening (S). Now the
shaft is firmly fixed in the connector.

2 Pull the plastic ring nut (C) away from the end of the rigid tube turning it
counterclockwise if necessary. Insert the rigid tube into the handle section
until the label (F) is aligned with the edge of the plastic threaded rim (P).
These procedures will ensure a correct fit between both male and female
connectors.
3 Tighten the ring nut (C) hand tight. Follow the standard instructions
mentioned earlier in this manual to connect the throttle cable and electric wires.

A BACK-PACK BRUSHCUTTER

D DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO

1 Insérez l’arbre flexible dans le joint moteur (G). Assurez vous que l’embout
carré mâle de l’arbre s’insère dans le carré femelle du joint. Insérer le câble
d’accélération et les cables électriques (A) dans la gaine de maintien (B)
jusqu’à ce que les câbles ressortent  pour  permettre la connexion, (voir Fig.
1A). Serrez la vis (V) en s'assurant qu'elle est correctement placée dans son
logement (S). Maintenant l’arbre est fermement fixé au joint.
2 Dévissez la frette en plastique (C) et enfilez-la sur l’arbre. Positionnez

l’arbre dans son siège à l’intérieur de la poignée jusqu’à ce que l’etiquette
d’arrêt (F) coïncide avec le bord de la couronne en plastique taraudée (P).
Ces opérations permettent aux embouts carrés mâle/femelle de s’insérer
entre eux.
3 Vissez la frette (C) à la main en la serrant à fond. Connexion cable
accélérateur et fils électriques: suivez attentivement les instructions
mentionnées dans le manuel.

B DÉBROUSSAILLEUSE À DOS

1 Setzen Sie die biegsame Welle in die Motorkupplung (G) ein.Veem Sie
sich, daß sich das Vjerkantendstück der Welle in die Vjerkantmutter der
Kupplung einfügt. Führen Sie den Gasseilzug mit Elektro-Kabel (A) in der
Festhalte-Führung weit genügend hinein um eine nötige Verbindung zu
ermöglichen (siehe Fig. 1A). Schraube (V) muß sich korrekt in der Öffnung
(S) befinden. Jetzt ist die Welle fest mit der Kupplung verschraubt.
2 Lösen Sie die Plastiknutmutter (C) und setzen Sie sie auf die Stange.

Lagem Sie die Stange in ihrem Sitz im Griffinnem, bis das Feststelletikett
(F) mit dem Rand des Plastikgewindekranzes übereinstimmt (P). Dies
ermöglicht eine richtige Verbindung von Endstück und Mutter.
3 Ziehen Sie von Hand die Nutmutter (C) fest an. Verbindung von
Gasleitung und Elektroleitungen: Halten Sie sich genauestens an die
Anweisungen des Handbuches.

C MOTORSENSE - RÜCKENGERÃT

E DESBROZADOR CON SOPORTE DORSAL PARA EL MOTOR

1 Innestate I’albero flessibile nel giunto motore (G). Assicuratevi che il
terminale quadrato maschio dell’albero vada ad innestarsi nel quadrato
femmina del giunto. Infilate  facendo  scorrere  l’assieme   filo  gas  e  fili
elettrici  (A)  nella  fascetta  di  fermo  (B)  sino  a  consentire  i  collegamenti
necessari (vedere  Fig. 1A). Avvitate la vite (V) assicurandovi che si posizioni
correttamente nella sua sede (S). Ora l’albero é saldamente fissato al giunto.
2 Svitate la ghiera in plastica (C) ed infilatela sull’asta. Alloggiate l’asta nella sua

sede all’interno dell’impugnatura sino a quando l’etichetta di fermo (F) va a
coincidere con il bordino della corona in plastica filettata (P). Queste operazioni
permettono ai terminali quadrati maschio/femmina di innestarsi fra loro.
3 Avvitate manualmente la ghiera (C) serrando fino in fondo. Collegamento
filo gas e fili elettrici: attenetevi scrupolosamente alle istruzioni riportate
all’interno del manuale.

1 Ensamble el eje flexible en el acoplamiento motor (G). Asegúrese de que el
extremo cuadrado macho del eje se inserla en el cuadrado hembra del
acoplamiento. Enfilar  consuntamente  el  cable  de  gas  y el  cable  electrico
(A)  atraves  de  la  guia  (B)  hasta  conseguir  el  acoplamiento  necesario,
(ver Fig. 1A). Apretar el tornillo (V) asegurándose que entra correctamente
en su alojamiento (S). Ahora el eje está firmemente fijado en el acoplamiento.
2 Desatornille la virola de plástico (C) y colóquela en el eje. Ponga el eje en

su asiento en el interior de la empuñadura hasta que la etiqueta de paro
(F) vaya a coincidir con el borde de la corona de plástico enroscada (P).
Todas estas operarciones permiten que los extremos cuadrados
macho/hembra se inserten entre ellos.
3 Atornille con los dedos la virola (C) aprietándola. Conexión cable
acelerador y cables eléctricos: aténgase estrictamente a las instrucciones
del manual.
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1 Kytke taipuva akseli moottorin (G) liitokseen. Varmista että akselin suo-
rakulmainen ulkoinen päätekappale kytkeytyy liitoksen suorakulmaiseen
sisäkappaleeseen. Aseta kaasuvaijeri ja sähköjohto (A) kaapelikiinnikkeeseen.
Niin, että ne ylettyvät hyvin moottorissa oleviin kiinnityspisteisiin (katso
kuva 1A). Kiristä ruuvi (V) ja varmista, että se on kunnolla paikallaan (S).
Nyt akseli on kiinnitetty lujasti liitokseen.

2 Ruuvaa muovirengas (C) auki ja pistä se tankoon. Aseta tanko paikoilleen
kädensijan sisälle kunnes pysäytysetiketti (F) sattuu yhteen kierteitetyn
muovikruunun (P) reunan kanssa. Nämä toimenpiteet sallivat ulkoisen ja
sisäisen suorakulmaisen päätekappaleen kytkeytyä toisiinsa.

3 Ruuvaa rengas (C) käsin kiinni pohjaan asti. Kaasujohdon ja sähköjohto-
jen liitäntä: seuraa tarkoin käsikirjassa olevia ohjeita.

/ OLKAIMELLINEN PENSAIKKOAURA

1 Den fleksible aksel anbringes i koblingen (G), idet der sørges for, at de to
yderpunkter i aksel og kobling slutter tær sammen. Placér  gaskablet  og
elledningerne  (A)  i  kabelholderen  (B)  så  de  kan   nå  de  nødvendige
tilslutninger  på  motoren  (se  Fig. 1A). Træk strue (V) i hullet (S). Pas på at
skruen ikke falder ned. Nu er akselen fæstnet solidt til koblingen.
2 Skru plasticringen (C) af og sæt den ned over skaftet. Sæt skaftet på
plads inden i håndtaget, indtil etiketten (F) støder mod kanten af plastick-

ransen med gevindet (P). Dette bevirker, at de to yderpunkter slutter tæt
sammen.
3 Sknu ved håndkraft ringen (C) helt i bund. Forbindelsen mellem gaska-
belet og de elektriske ledninger: Følg omhyggeligt vejledningen i instruk-
tionsbogen.

: GRÆSTRIMMER MED UDSTYR TIL FASTSPÆNDING PÅ RYGGEN

1 Koppla ihop den flexibla drivaxeln med kopplingen på motorn (G).
Kontrollera att axelkopplingen passar i den fyrkantiga kopplingen i motorn.
Placera gaswiren och elsladdarna (A) i kabelfästet (B) så att de når till de
nödvändiga anslutningarna på motorn (se fig. 1A). Dra åt skruv (V) i hålet
(S). Försäkra dig om att skruven inte drar snett. Nu är axeln ordentligt kop-
plad til motorn.

2 Skruva loss ringen i plast (C) och trä upp den på drivröret. Placera röret på
plats i fästet tills spärretiketten sammanfaller med kanten på den gängade
plastringen (P). Därefter kan de fyrkantiga kopplingarna lätt fogas samman.
3 Skruva fast plastringen (C) för hand och dra så långt det går. Vid inkop-
pling av gaswire och elektriska ledningar följ de instruktioner som finns i
handboken.

L RYGGBUREN BUSKKLIPPARE

; KRATTKLIPPER MED SELE

G ROÇADEIRA COM SUPORTE DORSAL PARA O MOTOR

1 Βάλτε τ�ν ά��να στην υπ�δ�#ή (G) τ�υ κινητήρα. Βε+αιωθείτε
/τι � αρσενικ/ς σ1ικτήρας τ�υ ά��να έ#ει πρ�σαρµ�στεί στ�ν
θηλυκ/ της υπ�σ�#ής τ�υ κινητήρα. Τoπoθετήστε την ντί6α
γkα6ι�ύ kαι τα kαλωδια ηλεkτριkής σύνδεσης (A) µέσα στην
αντίστ�ι#ή υπ�δ�#ή (B) τ/σ� /σ� #ρειά6εται για να γίνει η σωστή
σύνδεση (∆είτε εικ. 1A). Βιδώστε την (V), πρ�σέ#�ντας να είναι
καλά πρ�σαρµ�σµένη στην υπ�δ�#ή της (S). Τώρα � ά��νας είναι
καλά και σταθερά πρ�σαρµ�σµέν�ς στ�ν κινητήρα.

2 Γυρίστε τ� πλαστικ/ πα�ιµάδι (C) και +άλτε τ� στ�ν ά��να.
Σπρώ�τε τ�ν ά��να, ώστε να κλειδώσει η (F) πλάκα µε τ�ν
πλαστικ/ σ1ικτήρα (P). Αυτά τα κάν�υµε για να πρ�σαρµ�στ�ύν �
θηλυκ/ς και αρσενικ/ς σ1ικτήρας τ�υ ά��να.
3 Βιδώστε τ� πλαστικ/ πα�ιµάδι (C) µε τ� #έρι. Συνδέστε την
αντλία γκα6ι�ύ και τα καλώδια /πως ανα1έρ�νται στις �δηγίες
�δηγίες #ρήσεως.

@ θΑMNOKOΠTHΣ ΠΛATHΣ

1 Dugja a hajlékony tengelyt a motor illesztésébe (G). Gyõzõdjön meg
arról, hogy a tengely négyszögletes csap vége az illesztés négyszögletes
anya részébe kerüljön. Illessze be a kapcsoló kábelt és az elektromos
vezetékeket (A) a rögzító sínbe (B) annyira, hogy a szükséges kapcsolódás
létrejöjjön (Id.: 1A ábra). Csavarja be a csavart (V) és gyõzõdjön meg arról,
hogy helyesen illeszkedjen a helyébe (S). Most a tengely szilárdan az
illesztésben található.
2 Lazítsa ki a mûanyag szorítócsavart (C) és húzza rá a szárra. A markolat

belsejébe addig csúsztassa be a szárat, amíg az ütközõ cimke (F) nincs
egy vonalban a csavarmenetes mûanyag korona (P) szélével. Ezek a
mûveletek lehetõvé teszik, hogy a négyszögletes csap/anya végek
egymásba kapcsolódjanak.
3 Manuálisan teljesen csavarja be a szorítócsavart (C). Gáz-és áramzs-
inórok: gondosan tartsa be a kézikönyvben található útmutatást.

í VÁLLRAAKASZTHATÓ SÖVÉNY-NYÍRÓ

1 Koble den fleksibile stangen til motorskjoeten (G). Vaer sikker på at
kvadratkontakten på enden av stangen glir inn i kvadratsoepselet på
skjoeten. Plassér  gasswiren  og  de  elektriske  ledningene (A)  i
kabelfestet (B)  slik  at  de  rekker  fram  til  de  nødvendige  koplinger  på
motoren (se fig. 1A). Skru til (V) og vær sikker på at den er entret riktig i
åpningen (S) . Nå er stangen festet til skjoeten.

2 Skru av skruegjenget i plast (C) og tre den på stangen. Sett stangen på
plass inn på handtaket helt til stoppetiketten (F) passer til borden av skrueg-
jenget i plast (P). Denne behandlingsmåten gjoer at kvadratendene vil gli inn
i hverandre.
3 Skru fast manuelt gjenget (C) helt ned. Kobling av gassledning og elek-
triske ledninger, hold Dem noeyaktig til bruksanvisningen.

1 Bevestig de flexibele as in de koppeling van de motor (G). Verzekert U
zich ervan dat het vierkante einde van de as in de vierkante opening past.
Plaats  de  gaskabel  en  de  electrische  bekabeling  (A)  in  de  ontgren-
delingspal  (B)  zodaning  dat  er  voldoende  ruimte  overblijft  om  de
noodzakelijke  verbindingen  te  kunnen  maken (zie  figuur  1A). Bevestig
de schroef (V) zodanig dat hij juist is geplaatst in de juiste opening. De as
is nu goed aan de koppeling bevestigt.

2 Draai het plastik kokertje (C) los en schuif deze over de as. Leg de as nu
zo op zijn plaats dat het etiket (F) tegenover de rand van het plastik kok-
ertje komt te liggen (P). Door deze handelingen uit te voeren, kunnen het
vierkante uiteinde en de opening in elkaar passen.
3 Draai het kokertje nu met de hand helemaal aan. Verbinding van het gas-en
electriciteitssnoer: Houdt U precies aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing.

F DRAAGBARE BOSMAAIER

1 Encaixar o eixo flexivel na junção do motor (G). Assegure-se que o termi-
nal quadrado macho do eixo se encaixe no quadrado fêmea da junção.
Inserir o cabo do acelerador e os cabos eléctricos (A) no envólucro de
manutenção (B) até os cabos sairem para permitir a ligação (Fig. 1A).
Atarraxar o parafuso (V) certificando-se que este esteja bem posicionado na
sua sede (S). Agora o eixo está firmemente fixado na junção.
2 Desenrosque a bucha de plástico (C) e introduze-a na haste. Coloque a

haste no seu alojamento no interior da empunhadura até quando a eti-
queta de aperto (F) coincidir com a bordinha da coroa de plástico
rosqueada (P). Estas operações permiten aos terminais quadrados
macho/fêmea de se encaixar entre eles.
3 Enrosque manualmente a bucha (C) apertando até o fim. Ligação fio gas
e fios elétricos: repeite escrupulosamente as instruções contidas neste
manual.
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PN 248734  (01/02)

A EC Declaration of Conformity
The undersigned manufacturer declares that the following
products: Petrol Brushcutter 34-38-42-46cc are in accor-
dance with the European Directives 98/37/CEE (Machinery
Directive), 93/68/CEE (CE Marking Directive) &
89/336/CEE (Directive on electromagnetic compatibility),
directive 2000/14/CEE (Annex V).

D Dichiarazione di Conformità CE
Il produttore dichiara che i seguenti prodotti:
Decespugliatori 34-38-42-46cc sono conformi alle
Direttive Europee: 98/37/CEE (Direttiva Macchine),
93/68/CEE (Direttiva Marcatura CEE) & 89/336/CEE
(Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), direttiva
2000/14/CEE (Allegato V).

B Déclaration de conformité  
Européenne

Le producteur soussigné déclare que les produits suivants
Petrol Brushcutter 34-38-42-46cc sont conformes aux
Directives Européennes 98/37/CEE (Directive Sécurité
Machine), 93/68/CEE (Directive Marquage CE) &
89/336/CEE (Directive EMC), directive 2000/14/CEE
(Annexe V).

C CE Konformitätserklärung
Der unterzeichnete Hersteller erklärt, daß folgende Geräte
Benzin Motorsensen 34-38-42-46cc den Europäischen
Richtlinien 98/37/CEE (Maschinen-richtlinie), 93/68/CEE
(CE Kennzeichnungsrichtlinie) & 89/336/CEE (EMV
Richtlinie) entsprechen, richtlinie 2000/14/CEE (Anhang V).

E Declaracion de cumplimiento de
la directriz de la UE

El fabricante afirma que los siguientes productos
Desbrozador Gasolina 34-38-42-46cc cumplen con las
directivas Europeas 98/37/CEE (Directiva sobre
Maquinaria), 93/68/CEE (Directiva sobre Marcas de la CE)
& 89/336/CEE (Directiva sobre ‘Compatibilidad Electro
Magnética’), directiva 2000/14/CEE (Anexo V).

F EG Conformiteitsverklaring
Ondergetekende fabrikant verklaart dat de volgende pro-
dukten: Benzine Bosmaaier 34-38-42-46cc voldoen aan
de Europese Richtlijnen 98/37/CEE (Machinerie Richtlijn),
93/68/CEE (EG Markering Richtlijn) & 89/336/CEE
(Richtlijn aangaande elektromagnetische compatibiliteit),
richtlijn 2000/14/CEE (Annex V).

L EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkaren nedan försäkrar att följande produkter:
Bensintrimmer 34-38-42-46cc är i överensstämmelse
med följande europeiska direktiv 98/37/CEE
(Maskindirektiv), 93/68/CEE (CE-märkningsdirektiv) &
89/336/CEE (Elektromagnetisk kompatibilitet), direktiv
2000/14/CEE (Annex V).

: EU Overensstemmelseerklæring
Underskrevne producent erklærer herved, at følgende pro-
dukter Benzindrevet Græstrimmer 34-38-42-46cc er i

overensstemmelse med de eurpæiske direktiver
98/37/CEE (Maskineri direktiv), 93/68/CEE (CE mærkn-
ingsdirektiv) & 89/336/CEE (EMC-direktiv), direktiv
2000/14/CEE (Annex V).

/ EY Julistus Vastaavuudesta
Allaoleva valmistaja vakuuttaa, että  seuraavat tuotteet ovat
Polttomoottorikäyttöinen pensasleikkuri 
34-38-42-46cc Euroopan direktiivien 98/37/CEE
(Koneisto-direktiivi), 93/68/CEE (CE Merkintä-direktiivi)  &
89/336/CEE (Elektromagneettinen Yhteensopivuus-direkti-
ivi), direktiivi 2000/14/CEE (Liite V).

; EF Erklæring om
Overensstemmelse

Undertegnede produsent Erklærer at følgende produkter
Bensindrevet gress/krattrydderen 34-38-42-46cc er i
overensstemmelse med følgende europeiske direktiver:
98/37/CEE (Maskineridirektiv), 93/68/CEE (CE-merkingsdi-
rektiv) & 89/336/CEE (Direktiv om elektromagnetisk kom-
patibilitet), direktiv 2000/14/CEE (Annex V).

G Declaração de Conformidade
O fabricante abaixo assinado declara que os seguintes
produtos: Roçadora a Gasolina 34-38-42-46cc estão de
acordo com as Directivas Europeias 98/37/CEE Directiva
de Maquinaria), 93/68/CEE (Directiva de Marcação CE) e
89/336/CEE (Directiva de Compatibilidade
Electromagnética), directiva 2000/14/CEE (Apêndice V).

@ ∆ήλωση Συµµ%ρ'ωσης πρ*ς τις 
Eντ*λές της EE

O πι� κάτω υπ�γεγραµµέν�ς κατασκευαστής
δηλώνει /τι τα ε�ής πρ�ϊ/ντα: Kλαδευτήρι Bεν0ίνης
για Θάµν*υς 34-38-42-46cc ανταπ�κρίν�νται πρ�ς
τις Eυρωπαϊκές Eντ�λές 98/37/CEE (η περί
Mη#ανηµάτων Eντ�λή), 83/68/CEE (η περί τ�υ
Σήµατ�ς CE Eντ�λή) & 89/336/CEE (η περί
Hλεκτρ�µαγνητικής Συµ+ατ/τητας Eντ�λή),
Aηρεκτη+α 2000/14/CEE (Πρηπ� επηε V).

í Technikai leírások
A gyártó cég kijelenti, hogy az alant felsorolt termékek:
34-38-42-46cc az Europában érvényben lévö: 98/37/CEE
(gépekre vonatkozó), 93/68/CCE (márkázásnak) és
89/336/CEE (elektromágneses összeegyeztetehetöségnek)
megfelenek, direktíva 2000/14/CEE (Melléklet V).

E.C.O.P.I., Via Como 72
23868 Valmadrera (LC), Italia

Valmadrera, 15.12.01
Pino Todero (Direttore Tecnico) 
E.C.O.P.I.

E.C.O.P.I.
23868 Valmadrera (Lecco)
Via Como,  72
ITALIA
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